
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 مخلوق؟ غٌر مأ مخلوق القرآن هل

 Inayat Ur Rahman Noori إلى

 :السؤال

Assalamualaikum! 

I want to ask you that is Quran from the total of )مخلوق( of Allah, and why? 

Because Iman Abo_Hanifa said: every thing is Makhlooq without Quran because 
it's the speech of Allah. 

Now, could you explain that. Wassalam! 

 السالم علٌكم،

 أرٌد أن أسأل هل القرآن من مخلوقات هللا، ولماذا؟

 ٌقول: كل شًء مخلوق إال القرآن فإنه كالم هللا.حنٌفة  م أبااإلماألن 

 اآلن، هل بإمكانك شرح ذلك؟

 والسالم!

 :الجواب

 ،وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 سبحانه هللا من الكالم وكٌفٌة هللا، كالم هو القرآن فإن مخلوق، غٌر أو مخلوق نآالقر أن إلى بالنسبة

 غٌر أم مخلوق أهو هللا كالم كٌفٌة فً ٌبحث أن اإلنسان لعقل ٌمكن فال ولذلك... هً كٌف ُتدَرك ال

 .وكفى هللا كالم القرآن بأن فنؤمن النص، فً جاء كما به ٌؤمن بل ،مخلوق

 على بناء وذلك الموضوع، هذا فً وغٌرهم كالمعتزلة السابقة اإلسالمٌة الفرق أبحاث فإن لعلمول

 مبنٌة غٌر ألنها متناقضة نتائج إلى وتوصل صحٌحة، غٌر حاثاألب هذه المحسوسات، غٌر فً المنطق

 :كتبنا فً ذلك بٌنا قدو... المحسوسات فً البحث على

 :المتكلمٌن منهج خطأ باب: الوورد ملف 61-55 صفحة - األول الجزء الشخصٌة -1

 كالم كلو الوجود فً متعاقبة مرتبة حروف من مركب وهو هللا كالم القرآن منطقٌا ٌقال "فمثال...]

 الترتٌب فهذا... ومخلوق حادث القرآن فالنتٌجة حادث الوجود فً متعاقبة مرتبة حروف من مركب

 حكم هً فلذلك علٌها، الحكم وأ بحثها للعقل سبٌل فال الحس تحت ٌقع مما لٌست نتٌجة لىإ وصلأ للقضاٌا

 بحث هللا صفة فً البحث ألن ،بحثها من العقل ُمنعَ  التً األمور من كونها عن فضالا  واقعً غٌر فرضً

 .الوجوه" من بوجه وال هللا ذات فً البحث ٌجوز وال ذاته فً
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 هللا كالم القرآن ل"فٌقا النتٌجة هذه تناقض نتٌجة لىإ نصل نأ المنطق نفس بواسطة ٌمكن نهأ على

 فً التناقض برز وبذلك... مخلوق" غٌر قدٌم القرآن فالنتٌجة قدٌم فهو هلل صفة هو ما كلو له صفة وهو

 ٌصل معقوالت على معقوالت ترتٌب على المترتبة القضاٌا من كثٌر فً وهكذا واحدة، قضٌة فً المنطق

 ذاإ نهإف المحسوسات على المحسوسات ترتٌب ماأ. الغرابة غاٌة فًو التناقض غاٌة فً نتائج إلى المنطقً

 .انتهى [.الخ...صحٌحة لنتٌجةا تكون النتٌجة فً الحس لىإ وانتهى القضاٌا فً الحس لىإ انتهى

 :هللا صفات باب الوورد ملف 126 صفحة - نفسه الكتاب فً -2

 توقٌفٌة هللا فصفات محض خطأ هوو محله غٌر فً هللا صفات فً مٌعاج المتكلمٌن بحث كان ولهذا)

 دنزٌ نأ ٌجوز وال غٌر ال النصوص فً ورد الذي بالقدر ذكرناه القطعٌة النصوص فً منها ورد فما

 .القطعً( النص فً عنها ورد ما غٌرب صفة نشرح نأ وال ترد لم صفة

 البحث ألن مخلوق غٌر أو مخلوقا كونه فً ٌُبحث وال سبحانه هللا كالم هو القرآن أن والخالصة -3

 لٌبحثها حواسنا تحت تقع ال سبحانه هللا ذات ألن بحثه للعقل ٌتأتى ال وهذا الذات، فً بحث هو الصفات فً

 النصوص فً وردت كما بل انصنق أو زٌادة دون القطعً النص فً تورد كما هللاصفات ب فنؤمن عقل،ال

الِمُ  ُهو   إَِل  إِل ه   ل   الَِذي ّللَاُ  ُهو  ﴿: ومنها القطعٌة ٌْبِ  ع  ةِ  اْلغ  اد  الَشه  نُ  ُهو   و   إِل ه   ل   الَِذي ّللَاُ  ُهو   * الَرِحٌمُ  الَرْحم 

لِكُ الْ  ُهو   إَِل  مُ  اْلقُدُّوسُ  م  ِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  الَسال  ٌْ ِزٌزُ  اْلُمه  َبارُ  اْلع  بِّرُ  اْلج  ك  ان   اْلُمت  َما ّللَاِ  ُسْبح  * ع   ّللَاُ  ُهو   ٌُْشِرُكون 

الِقُ  اِرئُ  اْلخ  رُ  اْلب  وِّ اءُ  ل هُ  اْلُمص  بِّحُ  اْلُحْسن ى اْْل ْسم  ا ل هُ  ٌُس  اتِ  فًِ م  او  اْْل رْ  الَسم  ُهو   ِض و  ِزٌزُ  و  ِكٌمُ  اْلع   ﴾اْلح 
 .القطعٌة النصوص من وغٌرها ،[24-22: الحشر]

إِنْ ﴿ :القطعٌة النصوص فً كما هللا كالم القرآن بأن نؤمنو د   و  ك   اْلُمْشِرِكٌن   ِمن   أ ح  ار  ج   ف أ ِجْرهُ  اْست 

َتى ع   ح  ْسم  م   ٌ  ال  هُ  أ ْبلِْغهُ  ُثمَ  ّللاَِ  ك  ن  أْم  لِك   م  ْعل ُمون   ل   ق ْوم   هُمْ ِبأ نَ  ذ  قُولُون   أمْ ﴿... [6: التوبة] ﴾ٌ  ى ٌ  ل ى اْفت ر   ّللَاِ  ع 

ِذب ش   ف إِنْ  ا  ك  ْختِمْ  ّللَاُ  أِ ٌ  ل ى ٌ  ْلبِك   ع  ْمحُ  ق   ٌ اِطل   ّللَاُ  و  ٌُِحقُّ  اْلب  قَ  و  اتِهِ  اْلح  لِم  لٌِم   إَِنهُ  ِبك  اتِ  ع  ُدورِ  ِبذ   ﴾الصُّ
كْ  ل  ﴿ ...[24: الشورى] رِّ ان ك   بِهِ  ُتح  ل   لِس  ْعج  ن ا إِنَ  * بِهِ  لِت  ٌْ ل  هُ  ع  ْمع  قُْرآن هُ  ج  ا * و  اهُ  ف إِذ  ْأن  اَتبِعْ  ق ر   ُثمَ  * قُْرآن هُ  ف 

ا إِنَ  ن  ٌْ ل  ان هُ  ع   ٌ اْتلُ ﴿... [11-16: القٌامة] ﴾ب  ا و  ً   م  ك   أُوِح ٌْ ابِ  ِمنْ  إِل  بِّك   ِكت  ل   ل   ر  دِّ اتِهِ  ُمب  لِم  ل نْ  لِك  ِجد   و   ِمنْ  ت 

د ُدوِنهِ  ح   .[22: الكهف] ﴾ا  ُمْلت 

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاٌة هذا فً ٌكون أن آمال
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 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  اْلمٌر صفحة من الجواب رابط
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