
عريب :كتاب بن  على ا لرد    ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  رسالة يف الرد على ابن عريب يف دعوى إميان فرعون 

هذا سؤال أجاب عنه الشيخ اإلمام العالمة األوحد شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن 
  حلراين عبدالسالم بن عبداهللا بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه التوفيق 
  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم 

ما تقول السادة العلماء رضي اهللا عنهم يف قول فرعون عند الغرق آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل 
انه وإسالمه وما جيب على من يقول إنه مات مؤمنا واحلالة هل فيه دليل على إمي ٩٠وأنا من املسلمني سورة يونس 

  هذه 
  اجلواب 

  احلمد هللا 
كفر فرعون وموته كافرا وكونه من أهل النار هو مما علم باإلضطرار من دين املسلمني بل ومن دين اليهود 

 تعاىل يف القرآن قصة كافر والنصارى فإن أهل امللل الثالثة متفقون على أنه من أعظم اخللق كفرا وهلذا مل يذكر اهللا
كما ذكر قصته يف بسطها وتثنيتها وال ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس 

  عذابا يوم القيامة 
  وهلذا كان املسلمون متفقني على أن من توقف يف كفره وكونه من 

  را مرتدا فضال عمن يقول إنه مات مؤمنا أهل النار فإنه جيب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل كاف
والشك يف كفره أو نفيه أعظم منه يف كفر أيب هلب وحنوه وأعظم من ذلك يف أيب جهل وعقبة بن أيب معيط والنضر 
بن احلارث وحنوهم ممن تواتر كفرهم ومل يذكر بامسه يف القرآن وإمنا ذكر ما ذكر من أعماهلم وهلذا مل يظهر عن أحد 

أنه مات مؤمنا إال عمن فيه من النفاق والزندقة أو التقليد للزنادقة واملنافقني ما هو أعظم من ذلك بالتصريح ب
كاإلحتادية الذين يقولون إن وجود اخلالق هو وجود اخللق حىت يصرحون بأن يغوث ويعوق ونسرا وغريها من 

موسى أنكر على هارون من هنيه عن األصنام هي وجودها وجود اهللا وأهنا عبدت حبق وكذلك العجل عبد حبق وأن 
عبادة العجل وأن فرعون كان صادقا يف قوله أنا ربكم األعلى وأنه عني احلق وأن العبد إذا دعا اهللا تعاىل فعني 

  الداعي عني اجمليب وأن العامل هويته ليس وراء العامل وجود أصال 
  ومعلوم أن هذا بعينه هو حقيقة قول فرعون الذي قال يا هامان 

   ٣٦ ٣٥بن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا سورة غافر ا
ولقد خاطبت بعض الفضالء مرة حبقيقة مذهبهم وأنه حقيقة قول فرعون فذكر يل رئيس من رؤسائهم أنه ملا دعاه 

قول فرعون وما كنت أظن أهنم يقرون أو  إىل هذا القول وبينه قال قلت له هذا قول فرعون فقال له وحنن على
يعترفون بأهنم على قول فرعون قال إمنا قلت ذلك استدالال فلما قال ذلك قلت له مع إقرار اخلصم ال حيتاج إىل 



  بينة 
وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إال خلامت الرسل 

اء الذي يدعونه وأن خامت األنبياء إمنا يرى هذا العلم من مشكاة خامت األولياء وأن خامت األولياء يأخذ وخامت األولي
من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحى به إىل خامت األنبياء وهو يف الشرع مع موافقته له يف الظاهر مشكاة له 

  هر وال يف الباطن يف الباطن وال حيتاج أن يكون متبعا للرسول ال يف الظا
وهذا مع أنه من أقبح الكفر وأخبثه فهو من أفسد األشياء يف العقل كما يقال ملن قال فخر عليهم السقف من حتتهم 

  ال عقل وال قرآن 

  ألن اخلرور ال يكون من أسفل وكذلك اإلستفادة إمنا يستفيد املتأخر من املتقدم 
من وجوه حيث ظنوا أن لألولياء خامتا وأن يكون أفضلهم قياسا على مث خامت األولياء الذين يدعوهنم ضالهلم فيه 

خامت األنبياء ومل يعلموا أن أفضل األولياء من هذه األمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم السالفون من األولياء ال 
  اآلخرون إذ فضل األولياء على قدر اتباعهم لألنبياء واستفادهتم منهم علما وعمال 

الحدة يدعون أن الويل يأخذ من اهللا بال واسطة والنيب يأخذ بواسطة وهذا جهل منهم فإن الويل عليه أن وهؤالء امل
يتبع النيب ويعرض كل ما له من حمادثة وإهلام على ما جاء به النيب فإن وافقه وإال رده إذ ليس هو مبعصوم فيما 

  يقضي له 
أفضل من نبوته وهذا مع أنه ضالل فليس هو مقصودهم وقد يلبسون على بعض الناس بدعواهم أن والية النيب 

  فهم مع ضالهلم فيما ظنوه من خامت األولياء ومرتبته خيتلفون يف عينه حبسب الظن وما هتوى األنفس 

لتنازعهم يف تعيني القطب الفرد الغوث اجلامع وحنو ذلك من املراتب اليت يدعوهنا وهي معلومة البطالن بالشرع 
  عون يف عني املوصوف هبا وهذا باب واسع والعقل مث يتناز

واملقصود هنا أن هؤالء اإلحتادية من أتباع صاحب فصوص احلكم وصاحب الفتوحات املكية وحنوهم هم الذين 
يعظمون فرعون ويدعون أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان مبنزلة غسل الكافر إذا أسلم ويقولون ليس يف القرآن ما 

لى إميانه بقوله حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو يدل على كفره وحيتجون ع
   ٩٠إسرائيل وأنا من املسلمني سورة يونس 

وهذا  ٩١ومتام القصة تبني ضالهلم فإنه قال سبحانه آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين سورة يونس 
  ا قيل له ذلك استفهام إنكار وذم ولو كان إميانه صحيحا مقبوال مل

وقد قال موسى عليه السالم ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
   ٨٨اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم سورة يونس 

اهللا دعوة موسى وهارون فإن موسى كان يدعو  فاستجاب ٨٩قال اهللا تعاىل قد أجيبت دعوتكما سورة يونس 
  وهارون يؤمن أن فرعون ومأله ال يؤمنون حىت يروا العذاب األليم 

وقد قال تعاىل أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا 
رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما  يف األرض فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءهتم

كانوا به يستهزءون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا 



أن الكفار  فأخرب سبحانه وتعاىل ٨٥ ٨٢بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون سورة غافر 
مل يك ينفعهم إمياهنم حني رأوا البأس وأخرب أن هذه سنته اليت قد خلت يف عباده ليبني أن هذه عادته سبحانه يف 
املستقدمني واملستأخرين كما قال سبحانه وتعاىل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم 

   ١٨كفار سورة النساء املوت قال إين تبت اآلن وال الذين ميوتون وهم 
مث إنه سبحانه وتعاىل قال بعد قوله آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن 

فجعله اهللا تعاىل عربة وعالمة ملن يكون بعده ن األمم لينظروا عاقبة من كفر باهللا  ٩٢ ٩١خلفك آية سورة يونس 
  ر بقصة فرعون وقومه يف غري موضع تعاىل وهلذا ذكر اهللا تعاىل اإلعتبا

وقد قال سبحانه وتعاىل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب 
  األيكة وقوم 

فأخرب سبحانه أن كل واحد من هؤالء املذكورين فرعون  ١٤ ١٢تبع كل كذب الرسل فحق وعيد سورة ق 
ببعض ويكفروا ببعض كاليهود والنصارى بل كذبوا اجلميع وهذا أعظم وغريه كذب الرسل كلهم إذ مل يؤمنوا 

أنواع الكفر فكل من كذب رسوال فقد كفر ومن مل يصدقه ومل يكذبه فقد كفر فكل مكذب للرسول كافر به 
وليس كل كافر مكذبا به إذ قد يكون شاكا يف رسالته أو عاملا بصدقه لكنه حيمله احلسد أو الكرب على أال يصدق 

قد يكون مشتغال هبواه عن استماع رسالته واإلصغاء إليه فمن وصف بالكفر اخلاص األشد كيف ال يدخل يف 
  الكفر 

  ... فويق الرسول ودون الويل ... مقام النبوة يف برزخ ... ولكن ضالهلم يف هذا نظري ضالهلم يف قوله 
  وقد علم أن كل رسول نيب وكل نيب ويل وال ينعكس 

عاىل كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو األوتاد ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك وقال سبحانه وت
وقال تعاىل وجاء فرعون ومن قبله واملؤتفكات  ١٤ ١٢األحزاب إن كل إال كذب الرسل فحق عقاب سورة ص 

   ١٠ ٩باخلاطئة فعصوا رسول رهبم فأخذهم أخذة رابية سورة احلاقة 

و

مث إن اهللا تعاىل أخرب عن فرعون بأعظم أنواع الكفر من جحود اخلالق ودعواه اإلهلية وتكذيب من يقر باخلالق 
سبحانه ومن تكذيب الرسول ووصفه باجلنون والسحر وغري ذلك ومن املعلوم باإلضطرار أن الكفار العرب الذين 

ونوا جيحدون الصانع وال يدعون ألنفسهم اإلهلية بل قاتلهم النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل أيب جهر وذريته مل يك
  كانوا يشركون باهللا ويكذبون رسوله 

وفرعون كان أعظم كفرا من هؤالء قال اهللا تعاىل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني إىل فرعون وهامان 
آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين 

كيد الكافرين إال يف ضالل وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف 
األرض الفساد وقال موسى إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب وقال رجل مؤمن من آل 

إىل قوله  ٢٨ ٢٣يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم سورة غافر  فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال أن
وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا 

   ٣٧ ٣٦وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إال يف تباب سورة غافر 



  هللا سبحانه وتعاىل أن فرعون ومن ذكر معه قال إن موسى ساحر كذاب وهذا من أعظم أنواع الكفر أخرب ا
  مث أخرب اهللا أنه أمر بقتل أوالد الذين آمنوا معه لينفروا عن 

فدل على أهنم من الكافرين الذين  ٣٧اإلميان معه كيدا ملوسى قال تعاىل وما كيد الكافرين إال يف تباب سورة غافر 
هم يف تباب فوصفهم بالتكذيب وبالكفر مجيعا وإن كان التكذيب مشتمال مستلزما للكفر كما أن الرسالة كيد

  مستلزمة للنبوة والنبوة مستلزمة للوالية 
مث أخرب عن فرعون أنه طلب بقتل موسى وقال وليدع ربه وهذا تنبيه على أنه مل يكن مقرا بربه وهلذا قال يف متام 

  وهذا جحد صريح إلله العاملني وهي الكلمة األوىل  ٣٨من إله غريي سورة القصص الكالم ما علمت لكم 
مث قال بعد ذلك ملا ذكره اهللا تعاىل بقوله فكذب وعصى مث أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم األعلى سورة 

 ٢٥شى سورة النازعات قال اهللا تعاىل فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل إن يف ذلك لعربة ملن خي ٢٤ ٢١النازعات 
قال كثري من العلماء أي نكال الكلمة اآلخرة ونكال الكلمة األوىل فنكل اهللا تعاىل به على الكلمتني باعترافه  ٢٦

وجعل ذلك عربة ملن خيشى ولو كان هذا ممن مل يعاقب على ما تقدم من كفره ومل يكن عقابه عربة بل من آمن غفر 
ر وال بذم أصال بل ميدحه على إميانه ويثين عليه كما أثىن على من آمن بالرسل وأخرب اهللا له ما سلف ومل يذكره بكف

  أنه جناهم 
  وفرعون هو أكثر الكفار ذكرا يف القرآن وهو ال يذكره سبحانه إال 

  بالذم والتقبيح واللعن ومل يذكره خبري قط 
ء من اخلبث بل يزعمون أن السحرة صدقوه وهؤالء املالحدة املنافقون يزعمون أنه مات طاهرا مطهرا ليس فيه شي

  يف قوله ما علمت لكم من إله غريي وأنه صح قوله أنا ربكم األعلى وأنه كان عني احلق 
وقد أخرب سبحانه وتعاىل عن جحوده لرب العاملني قال ملا قال له موسى عليه السالم إين رسول من رب العاملني 

 ١٠٤قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل سورة األعراف حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق 
قال فرعون وما رب العاملني قال رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني قال ملن حوله أال  ١٠٥

تستمعون قال ربكم ورب آبائكم األولني قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون قال رب املشرق واملغرب إن 
فتوعد موسى بالسجن إن  ٢٩ ٢٣نتم تعقلون قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني سورة الشعراء ك

  اختذ إهلا غريه 
وهؤالء مع تنظيمهم لفرعون يشاركون يف حقيقة كفره وإن كانوا مفارقني له من جهة أخرى فإن عندهم ما مث 

ه ألنه أي شيء عبد العابد من األوثان واألصنام والشياطني موجود غري اهللا أصال وال ميكن أحد أن يتخذ إهلا غري
  فليست عندهم غري اهللا أصال وهل يقال هي اهللا هلم يف ذلك قوالن 

وإخباره سبحانه وتعاىل عن تكذيب فرعون وغري ذلك من أنواع كفره كثري يف القرآن وكذلك إخباره عن عذابه يف 
س يف القرآن آية تدل على عذابه ويقولون إمنا قال سبحانه يقدم قومه يوم اآلخرة فإن هؤالء املالحدة يزعمون أنه لي

قالوا فأخرب أنه يوردهم ومل يذكر أنه دخل معهم قالوا  ٩٨القيامة فأوردهم النار وبئس الورد املورود سورة هود 
  فإمنا يدخل النار آل فرعون ال فرعون  ٤٦وقد قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر 

وهذا من أعظم جهلهم وضالهلم فإنه حيث ذكر يف الكتاب والسنة آل فالن كان فالن داخال فيهم كقوله إن اهللا 



وقوله إال آل لوط جنيناهم بسحر  ٣٣اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني سورة آل عمران 
النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم صل  وقول ١٣٠وقوله سالم على إل ياسني سورة الصافات  ٣٤سورة القمر 

  على آل أيب أوىف وقوله لقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود 

كدأب آل فرعون سورة آل  ٤٩ومنه قوله تعاىل وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سورة البقرة 
   ٤٢ ٤١خذ عزيز مقتدر سورة القمر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أ ١١عمران 

متناول له وهلم باتفاق املسلمني وبالعلم الضروري من دين  ٤٦وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر 
  املسلمني 

 ٢٨وهذا بعد قوله تعاىل حكاية عن مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا سورة غافر 
ه هو فرعون فقال املؤمن بعد ذلك مايل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار تدعونين ألكفر باهللا والذي طلب قتل

  والداعي إىل الكفر هو كافر كفرا مغلظا فهذا فيه  ٤٢ ٤١وأشرك به سورة غافر 
ن عليها ووصفهم أيضا بالكفر إىل قوله فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضو

فأخرب أنه حاق بآل فرعون  ٤٦ ٤٥غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر 
سوء العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مث قال وإذ يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين 

  من النار قال الذين استكربوا إنا  استكربوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا

ومعلوم أن فرعون هو أعظم الذين استكربوا مث هامان  ٤٨ ٤٧كل فيها إن اهللا قد حكم بني العباد سورة غافر 
وقارون وأن قومهم كانوا هلم تبعا وفرعون هو متبوعهم األعظم الذي قال ما علمت لكم من إله غريي وقال أنا 

  ربكم األعلى 
كرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم وقد قال واست

فانظر كيف كان عاقبة الظاملني وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة 
   ٤٢ ٣٩ويوم القيامة هم من املقبوحني سورة القصص 

صريح بأنه نبذه وقومه يف اليم عقوبة الذي هو الكفر وأنه أتبعه وقومه يف الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من وهذا ت
املقبوحني هو وقومه مجيعا وهذا موافق لقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني إىل فرعون ومإله فاتبعوا أمر 

أوردهم النار وبئس الورد املورود وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة ف
   ٩٩ ٩٦القيامة بئس الرفد املرفود سورة هود 

فأخرب سبحانه أهنم اتبعوا أمره وأنه يقدمهم ألنه إمامهم فيكون قادما هلم ال سائقا هلم وأنه يوردهم النار فإذا كان 
وهو متبوعه ورد قبله وهلذا قال بعد ذلك وأتبعناهم يف هذه الدنيا  التابع قد ورد النار فمعلوم أن القادم الذي يقدمه

   ٤٢لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني سورة القصص 

والتابع واملتبوع كما قال اهللا تعاىل يف تلك السورة عن فرعون وقومه وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد 
   ٩٩املرفود سورة هود 

  مبسوط مل حتتمل هذه الورقة إال هذا واهللا أعلم والكالم يف هذا 
  واحلمد هللا وحده وصلوات اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل مت وكمل 
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