في ثناءه على علم الكالم.

علم الكالم من العلوم التً ٌثنً علٌها عدنان إبراهٌم وٌثنً على أهل هذا
العلم وٌحث على تعلمه وتعلٌمه.

وعلم الكالم هو علم الفلسفة  ،وهو من العلوم المذمومة التً ذمها السلف
وعابوها ولٌس هو من العلوم الممدوحة الذي ٌمدح متعلمها.

وأهل الكالم قوم سوء ٌ ،تكلمون فً الغٌبٌات فعطلوا أسماء هللا تعالى
وصفاته  ،كما حصل ألهل الكالم من الجهمٌة والمعتزلة والروافض
وغٌرهم ممن تمسك بفلسفة الٌونان وأعرض عن الكتاب والسنة  ،ولهذا
نهى علماء السلف عن علم الكالم وعن مجالسة أهله.

وقال عمر رضً هللا عنه ( :اتقوا الرأي فً دٌنكم)

رواه ابن عبدالبر فً الجامع()١٤٣٩بسند صحٌح

قال اإلمام الشافعً (:ألن ألقى هللا بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلً من أن
ألقاه بعلم الكالم)

رواه البٌهقً فً السنن الكبرى()٢٠٦/١٠

قال اإلمام البربهاري فً شرح السنة( :)١١٦وإٌاك والنظر فً الكالم ،
والجلوس إلى أصحاب الكالم  ،وعلٌك باآلثار وأهل اآلثار وإٌاهم فاسأل
ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.اهـ

وعلم الكالم مما ٌفسد القلوب الصحٌحة وٌفسد الفطر السلمٌة وٌفسد العقول
الرشٌدة  ،ألنه علم مبنً على اتباع الهوى واإلعراض عن األدلة
الشرعٌة.

قال تعالى( أفرٌت من اتخذ إلهه هوى ٰـه وأضله هللا على علمـ وختمـ على
غشـوة فمن ٌهدٌه من بعد هللا أفال تذكرون)
سمعه وقلبه وجعل على بصره ٰ

قال اإلمام الشافعً (:مثل الذي ٌنظر فً الرأي ثم ٌتوب منه مثل المجنون
الذي عولج ثم برئ فأعقل ما ٌكون قد هاج به)

رواه ابن عبدالبر فً الجامع( )١٤٥٨صحٌح

وقال اإلمام أحمد (:ال تكاد ترى أحداًا نظر فً هذا الرأي إال وفً قلبه
دغل) ٌعنً:فساد.

رواه ابن عبدالبر فً الجامع()١٤٥٩صحٌح

فٌنبغً للمسلم أن ٌعرض عن العلم المذموم

وهو علم الكالم الذي ٌجلب علٌه الوسوسة والتشكٌك فً الدٌن كما حصل
لطائفة من المتفلسفٌن

وٌقبل على العلم الممدوح وهو العلم الشرعً  ،علم الكتاب والسنة

قال مالك بن مغول :قال لً الشعبً (:ما حدثوك هؤالء عن رسول هللا
علٌه الصالة والسالم فخذ به  ،وما قالوه برأٌهم فألقه فً الحش)

رواه الدارمً فً مسنده( )٢٠٦ورجاله ثقات.

وقال الشعبً رحمه هللا ( :إنما هلك من كان قبلكم حٌن تشعبت بهم السبل
وحادوا عن الطرٌق فتركوا اآلثار وقالوا فً الدٌن برأٌهم فضلوا وأضلوا)

رواه ابن عبدالبر فً الجامع( )١٤٥١وسنده صحٌح.

قال اإلمام ابن مفلح فً اآلداب الشرعٌة(:)٦٢/٢

وقال سفٌان الثوري :إنما العلم كله باآلثار.

وقال األوزاعً :علٌك باألثر وإن رفضك الناس وإٌاك وآراء الرجال وإن
زخرفوه بالقول فإن األمر ٌنجلً وأنت فٌه على طرٌق مستقٌم.
وقال األوزاعً أٌضا ًا :إذا بلغك عن رسول هللا علٌه الصالة والسالم حدٌث
فإٌاك أن تأخذ بغٌره فإنه كان مبلغا ًا عن هللا عزوجل.اهـ
قال اإلمام ابن مفلح أٌضا ًا فً اآلداب الشرعٌة(:)٤٠/٢
قال أحمد فً رواٌة المروذي :لٌس قوم عندي خٌراًا من أهل الحدٌث لٌس
ٌعرفون إال الحدٌث.

وقال أحمد فً رواٌة أبً الحارث :أهل الحدٌث أفضل من تكلم فً
العلم.اهـ
كتبو:
بد ب محب الببد
٢/٦/١٤٣٦ىـ

