
  
  
  
 
 

يف دائرة معارف ) اهللا( لفظ اجلاللة
 األدیان واألخالق 
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)  يف دائرة معارف األديان واألخالق"اهللا" لفظ اجلاللة( فهذه بعض املالحظات على مقالة 
  .واليت كتبها ادوارد سل 

     املنهجية، يفالة بتجرد وإنصاف جيد أا اشتملت على أخطاء واملتفحص هلذه املق
  :العلمية، وميكن اإلشارة إىل بعض هذه املالحظات ومنها واملوضوعية، واألمانة    

فظني، على الذين يسميهم احملا) السلف( االعتماد يف حكاية مذهب أهل السنة  .١
 املستشرقني الذين ، فكيف إذا كان من توىل حتقيقها بعضمصادر غري معتمده

 .اليوثق بتحقيقهم، كما ذكر يف املقالة
، وذلك طغت الرتعة الشخصية، واملعتقدات الذاتية يف املقالة على البحث العلمي .٢

من خالل التحيز لبعض الفرق، وإقحام احلديث عن التثليث عند النصارى يف 
 .املقالة وموقف الرسول منه

 .وحتميل الكالم ماالحيتملاخلطأ يف نسبة األقوال إىل أصحاا،  .٣
دلة العلمية، وإمنا جمرد توجيه التهم دون أن يكون هلا رصيد من الواقع، أو األ .٤

خلفيات سابقة استقرت عند الكاتب، ومنها احلديث عن الوهابية وأا مل تعط 
 .العقل حرية للتفكري

جعل مذهب األشاعرة يف الصفات هو املعتمد، وكأنه مذهب املسلمني، والذي  .٥
 . يف هذا هو اعتماده كما سبق على بعض املؤلفاتأوقع الكاتب

 .، وأم من أعطى العقل حرية التفكري اإلشادة مبذهب املعتزلة .٦
 : ويتبني ذلك من خالل األمثلة التاليةاخلطأ يف الفهم، أو تعمد اخلطأ، .٧

 على اجلرب، وسلب زعمه أن العالقة بني العبد وبني ربه قائمة -أ
وليس فيها حب ورأفة، مع ذكره لبعض اآليات الدالة على احلرية، 

 .املعىن اآلخري
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، وزعمه أن )احملافظني( نسبته تفويض معاين الصفات للسلف -ب
املناقشات يف مثل هذا غري مشروع، مع أن الكاتب ذكر من النقول 

  .هم املعىن، وأن املراد هو تفويض الكيفيةفمايدل على 
  فهم واحملكم يف معىن واحد، مث جعلابهحصره ملعاين املتش_ ج 

  . الصفات من املتشابه
 .عدم التحري يف النقل، والدقة يف نسبة األقوال .٨
 دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، واليت  الواضح علىومجقالة اهليظهر من امل .٩

 .، حيث جعلها من أكثر الفرق اإلسالمية تطرفاً)الوهابية( يطلق عليها
) يقال(انة العلمية يف النقل، فهو يصدر بعض النقول بـ يفتقد املقال إىل األم .١٠

 .)يروى(و
ة، وقلة اطالعه على املقال جهل كاتبه بالعلماء املتخصصني يف العقيديتبني من  .١١

، وهم على مذهب  والسيوطي، وابن خلدون،الشهرستاينكتبهم، فهو ينقل عن 
 .األشاعرة يف العقيدة
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