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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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خيرة عند النشر داخل املجلة على )
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( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف
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  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
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ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 
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َ
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ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
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  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 
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هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.
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َ
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 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ
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سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 
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  د من موضوعاتها
ُّ
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َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 
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َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 575 

   َأبي الربكات البغدادي نظرية اخللق بني اجلود والصدور عند 

 عثمان قره دنيز و محد مهدي تيكَأ

5/11/2020 تأريخ القبول:       7/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لدى فالسفة المسلمين في تقرير  ادوًرا بارزً  ؤدِّينظرية الخلق بالفيض والصدور ت     
 ،وعمل اهلل تبارك وتعالى في الكوناإللهية والحديث عن الذات واإلرادة  مسائل الصفات

وهذه النظرية تمخض عنها مشاكل فلسفية وعقدية أنتجت فرًقا وآراًء متعاكسًة ومتضاربة، 
أواًل بين محلل ومدافع، بدعوى تنزيه واجب الوجود عن العّلل مثل المادة والصورة؛ وثانًيا 

وتحد من إرادته فرفض القول بها. ومن  -وجل عز  -درة اهلل بين من يراها تقلل من ق
الذي يرد على ‘ أبو البركات البغدادي’الرافضين آلراء الفالسفة وتحليلهم لمعنى الصدور 

 معطيات هذه النظرية بشكل فلسفي وديني.
 تعالج هذه الدراسة:

قول البغدادي؛ وال، بين الفالسفة و اومعنى جوهريً  امفهومً بوصفه طرح مسألة الصدور،  -
 لعملية الخلق وفيض الموجودات عن العلة األولى. اتفسيرً بوصفه به 
  واحد".ال  بقول الفالسفة: "ال يصدر عن الواحد إ  ‘ البغدادي’مناقشة رأي  -
ن ختيار أم فيه حتمية ُتوجب على العلة األولى أ  االصدور يكون ناتجًا عن إرادة و  وهل -

 تفيض بالموجودات.
شياء في فلسفة ك بيان الصلة الوثيقة بين مفهوم الجود وعملية الخلق وصدور األ  كذل -
 ‘.البغدادي’
وأيضًا تحليله  لعملية الخلق المتصلة عن طريق اإلرادات المتعددة، التي تحقق معنى  -

اإليجاد في الماضي والمستقبل؛ مع الدوام في حفظ األنواع واألجناس بشكٍل حادٍث وفق 
 المتغيرات.

                                                 

   تركياأَيلول ٩جامعة دراسات اإلنسانية/كلية اإللهيات/ال/باحث وَأكاديمي/. 
 /تركيايلولأَ  ٩جامعة  /كلية اإللهيات/اإلنسانية الدراساتُأستاذ/. 
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في تفسيره لمعنى العقل وعالقته بالخلق والصدور، وذكر ‘ البغدادي’ نتهاًء بعرض رأيا -
 األدلة المنطقية التي استند إليها في نقده للفالسفة.

أبو البركات البغدادي، الفيض والصدور، العقول واألفالك، نظرية الكلمات المفتاحية:     
 .الخلق

 مشكلة البحث:
رته في مناقشة ومعالجة مسألة الخلق كمفهوم ومعنى تتركز مشكلة البحث وفك

في كتابه المنشور  أبو البركات البغداديآراء الفالسفة و  ما تم نشره من آراء جوهري، بين
؛ والقول بالصدور والجود اإللهي كتفسير لعملية الوحيد المعروف بـ)المعتبر في الحكمة(

ل البغدادي بناء منظومة معرفية تستند يحاو  إ ذالخلق ووجود األشياء عن العلة األولى. 
 إلى حرية الخالق في إيجاد العالم وخلق مكوناته الطبيعية.

 سئلة البحث:أَ 
معالجة ومناقشة مسألة الخلق لدى البغدادي والفالسفة يتطلب فرض األسئلة  إن  

التالية، التي ستشكل أجوبتها محور البحث، فمثاًل: هل كان لهذه النظرية مبرراتها 
الصدور يكون ناتجًا عن إرادة  دواعيها العقلية التي استدعت القول بها؟ ليتفرع عنها هلو 
ختيار أم فيه حتمية ُتوجب على العلة األولى أن تفيض بالموجودات. وعملية الخلق هل او 

 ن طريق الجود أم عن طريق الصدور؟تكون ع
 هدف البحث:
كات البغدادي من خالل بحثه هو تبيان رأي أبو البر  بحثلل الهدف الرئيس إن  

وتعمقه في مسألة خلق الموجودات عن طريق الجود ال الصدور كما يعبر عنه الفالسفة. 
ة: "ال يصدر وعرض وجهات النظر المتباينة بين البغدادي وخصومه ورأيه بقول الفالسف

لمتعددة، يضًا تحليله  لعملية الخلق المتصلة عن طريق اإلرادات اوأ  ،عن الواحد إال واحد"
التي تحقق معنى اإليجاد في الماضي والمستقبل؛ مع الدوام في حفظ األنواع واألجناس 

 بشكل حادث وفق المتغيرات.
 همية البحث:أَ 

 لمفكر البغدادي، الذيتكمن أهمية البحث في عرض ومناقشة رأي الفيلسوف وا
ع نظرية الخلق بين الجود ، وتحديدًا في موضو ه نصيًبا وافًرا من البحث والدراسةؤ تنل آرالم 
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والصدور، إذ يركز هذا البحث على مناقشة هذه النظرية بشكل خاص، وبيان الفرق بين 
فبالرغم من تناول الدراسات  .الخلق بالجود اإللهي وبين الخلق بالصدور وتحليل ذلك

تتطرق إلى موضوع الفيض اإللهي لم  السابقة لنظرية الخلق بالفيض والصدور، إال أنها
رادة.ا  لناتج عن حرية وا 

 الدراسات السابقة:
الدراسة اقتصرت على  ،لبركات البغدادي وفلسفته اإللهيةجمال رجب سيدي، أبو ا .1

ذكر رد البغدادي على ابن سينا فقط، ولم ينل موضوع الجود في فلسفة البغدادي بتلك 
 األهمية وعالقته في خلق الموجودات.

وجاء في هذه  فلسفة أبي البركات البغدادي.محمد أبو سعدة، الوجود والخلود في  .2
الدراسة ذكر رأي البغدادي والتطرق إلى هذه النظرية بشكل سطحي دون الدخول في 

 تفاصيل أعمق.
ستكمال سلسلة ث لسد النقص الحاصل للمعلومات والوبناًء على ذلك، يسعى هذا البح
  الجهود األكاديمية في هذا المجال.

 المنهجية:
في إنجاز هذا البحث  لبحث العلمي التحليلي والنقدي هي المتبعةكانت مناهج ا

تم ذكر أهم المسائل الفلسفية المتصلة بأصل الموضوع وذكر نصوص  إ ذوكتابته؛ 
عتمدنا في هذا اصفها وفق متطلبات المسألة. كذلك الفالسفة والبغدادي مع تحليلها وو 
لى كتب الفالسفة، وكتاب أبو البركات قمنا بالرجوع إ إ ذ البحث على المنهج االستقرائي،

الحصول الموسوعة الفلسفية الوحيدة التي يمكننا  عد  ( الذي يُ في الحكمة البغدادي )المعتبر
 ه الطبيعية واإللهية.ئعليها لمعرفة فلسفته وآرا

تم عرض موضوع البحث من خالل أربعة مباحث تسبقهم مقدمة حول 
 الموضوع، وتعقبهم النتائج:

لمبحث األول ماهية الخلق وصدور الموجودات عند البغدادي. بينما جاء تناول ا
فعها االنطولوجية عند البغدادي. أما االمبحث الثاني ليناقش القول باإلرادات المتعددة ودو 

وكان المبحث الرابع  ،خلق بين الجود والصدوركيفية ال لبيان فُخصص المبحث الثالث
 .سألة صدور العقولالبغدادي للفالسفة في ميعرض نقد 
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 :مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد.
في األفكار  مسألة الخلق من المسائل الفلسفية المعضلة التي نتج عنها تعدد

وجودات، اإلنسان في اللحظة التي بدأ يحس بوجوده بين هذه الم ن  أل   وتغير في اآلراء؛
ويفكر بكيانه في هذا الكون الفسيح، شعر بالحاجة إلى معرفة ماهية الخلق. فبدأ أواًل 
ينظر في الطبيعة وفي تفرعاتها لعله يجد ما يسد حاجته الفكرية ويمني النفس في 
الوصول إلى الحقيقة المنشودة، لكنه أصطدم في تغيراتها وأدرك بأن وجوده في الطبيعة ال 

رها، ألن الكل مادي ملموس، فوصل إلى قناعة أنه مشابه لما في يختلف عن جوه
 الطبيعة من تغير وحودث وعدم استقرار.

يًضا أن الفيزيقي والمادي له حدود يصل إليها ال يستطيع أن يجيب على وأيقن أ 
تساؤالت اإلنسان المتشعبة التي تزداد تفرعًا بعدد ما يالحظ في الطبيعة، لذا استنتج أن 

ال تجيب على فضوله الدائم؛ فأشرك الميتافيزيقي إلى جانب الفيزيقي في تساؤالته،  المادة
واعتقد جازمًا أنه بحاجة إلى شيء ما فوق المادة ويتعدى أبعادها، يغذي الروح والعقل بما 

 أوجد وأبدع.
من هذا المنطلق بدأ االنسان يفكر في الخالق وفي صانع هذا الكون الفسيح، 

تفسيرًا بل تفسيرات لما يعتقد ويؤمن. وبما أن الناس يختلفون في مداركهم،  محاواًل ان يجد
فمن مؤمن مطلق بأن  ه،نفجاءت آراءهم تبعًا ألفكارهم وتصوراتهم عن االله الذي يعتقدو 

جميع ما في هذا الكون مخلوق من العدم وبلحظة معينة هي كانت البدء لهذا الوجود، إله 
ليق بهاتين الصفتين؛ خلق كل شيء بشكل مباشر بكن فكان. مطلق الفعل واإلرادة بما ي

إلى آخر يؤمن بهذا الخالق؛ لكن أدخل معه فكرة الوساطة في الخلق وأن أول ما يصدر 
خرى أو مالئكة، اختلفت وفق تخيالت المفكرين عبر عنه واحد يتفرع عنه عقول مفارقة أُ 

 العصور.
ة بنوع من السحر والخرافات وفق وألجل التخلص من األفكار البدائية الممزوج

تصور اآللهة كنوع من المردة؛ التي ت القديمة، االنصوص التي بين أيدينا حول الحضار 
جتماعاتهم فيكون لها مجمع خاص يعقدون فيه ا ل وفق الحالة السيكولوجية،ماتتع
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الموسمية كمجالس الدول الكبرى في وقتنا الحاضر؛ كان من الواجب على للفالسفة أو 
 المفكرون بشكل عام؛ دخول المضمار في سبيل تصحيح هذه المسائل الفكرية.

ت سكفكار البدائية القديمة التي انعأيًضا من التأثر باأل يخلُ لم  لكن الفالسفة
شري ينتظر من يقيم أفكاره ويصحح سلًبا على مضامين فلسفتهم اإللهية. فكان الفكر الب

جاء بقضايا حاسمة تقرر بشكل واضح عمل اهلل  تجاهه وكان هذا منوًطا بالدين، الذيا
ن قدرته وكمال صفاته وذاته، بعيًدا عن مزاجيات االنسان الذي صور تبارك تعالى وتبي  

 االلهة وفًقا لما يالحظ ويتخيل.
ومعروف أن الحضارات واألمم تتأثر فيما بينها، وتأخذ بعضها من بعض فكرًيا 

التأثر بالفلسفات وأفكار األمم السالفة، ونظرياتهم في يخل المفكرين من لم  وتراثًيا؛ لذا
اإللهيات لهي خير شاهد على ذلك. والفالسفة المسلمين حينما دخلوا معترك الفلسفة 

ات القديمة سواء شرقية أم يونانية دقء أفالطون وأرسطو الممزوجة بالمعتوتعرفوا على آرا
 قية والفلسفية.تأثروا بذلك الجو الفكري المشحون بالقضايا المنط

لذا فالمشائية اإلسالمية وفي سبيل التوفيق بين معطيات الدين والفلسفة كان البد 
من إتباع فكر يقترب وروحه من الشريعة اإلسالمية. يعد الفارابي وابن سينا من أوائل من 

يكن أرسطو رئيس المشائين هو الغاية المرجوة عند لم  بحث عن هذا السبق المنشود.
ن كانوا شراًحا له_ نعني الكندي والفارابي وابن سينا_ ذلك لبعد أرسطو  المسلمين حتى وا 

وثنائيته في مسألة الخلق )المادة والصورة( عن الدين اإلسالمي ومقرراته. كانت الوجهة 
هي أفلوطين الذي أعطى في نظرية الصدور أو الخلق تفسيًرا لوجود هذه األشياء؛ قريبًا 

تعدين بذلك عن أرسطو الذي أعطى للمادة والطبيعة أكثر أهمية من المنظور الديني، مب
 وأكبر حجمًا.

نتقادات المدارس الالهوتية األخرى رسة المشائية كان البد أن تواجه الكن المد
المناقضة لها. فكانت نظرية الصدور من بين األفكار الفلسفية التي جعلت من المتكلمين 

وعن معطياتها؛ سبب ذلك أنهم رأوا فيها حتمية والالهوتيين بشكل عام النفور عنها 
د، في الوقت الذي كان عليهم أن يعترفوا  وجبرية توجب على اهلل تعالى أن يخلق ويوج 

رادته.  بكمال قدرته وا 
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، الفيلسوف المستقل ومن بين الرافضين لهذا النظرية أبو البركات البغدادي
بالتيار الفلسفي، هو اآلخر من التأثر  يخلُ لم  متتبع هفوات المشائية أرسطو وتابعيه. الذي

كثر حذًرا وجدية في التعامل مع هذا النوع من األفكار، ألن الحس الديني ومع هذا كان أ  
كان يلزمه بالسير بشكل مستقيم؛ ال سيما وأن األوساط واألجواء البغدادية المشحونة في 

ومتكلمين وفقهاء ومتصوفة زمانه والمشغولة في تصدر الزعامة الفكرية، من محدثين 
وفالسفة، كانت تترقب زالت خصومهم، لذا البغدادي شديد الحرص من مخافة الوقوع في 

 مثالب اآلخرين.
فالسفة  وفيما يخص نظرية الصدور فقد ظهر القول بها في الفكر اإلسالمي عند

م في رأيهم لتجاوز الصعوبة التي تلز  محاولةً األفالطونية المحدثة والسيما عند أفلوطين 
عن صدور الكثرة _ العالم المادي بجزئياته_ عن الواحد البسيط وهو اهلل صدوًرا مباشًرا 

إن ’’في صورة الخلق واإليجاد دون أن تعتري ذات الواحد الكثرة والتغيير لذلك قالوا: 
ومن ثم فالموجودات الجزئية في نظرهم ‘‘ الواحد البسيط بما هو إنما يلزم عنه واحد

ن اهلل ضرورة في صورة فيض وانبثاق وذلك بتوسط سلسلة من المبادئ العقلية تصدر ع
المفارقة تعرف )بالعقول المفارقة( ولما كان ال يصدر عن الواحد في نظرهم اال واحد، فقد 
ذهبوا إلى أن الكثرة تدخل على الموجودات من قبل نسبتها المزدوجة إلى األول من جهة 

لى ذواتها من جهة أخرى  أي من قبل كونها واجبة باألول وجائزة بذاتها. ،1وا 
ونظرية الفيض هي النظرية التي تبين لنا كيفية صدور الموجودات عن السبب 
األول، فخالل محاولة الفارابي وابن سينا التوفيق بين الدين والفلسفة قاال بهذا الرأي، 

                                                 

  م( هبة اهلل بن علي بن ملكا البلدي، أبو البركات،  1165 - 1087هـ = نحو  560 - 480)نحو
فه الظهير البيهقي بفيلسوف العراقين، وقال: ادعى أنه  وحد الزمان: طبيب، من سكان بغدادالمعروف بأ عر 

ا وأسلم في آخر عمره. وكان في خدمة المستنجد بالل ه العباسي، وحظي عنده. نال رتبة أرسطو. كان يهودي
واتهمه السلطان محمد بن ملكشاه بأنه أساء عالجه فحبسه مدة. قال ابن خلكان: وأصابه الجذام، فعالج 
نفسه بتسليط األفاعي على جسده بعد أن جوعها، فبالغت في نهشه، فبرئ من الجذام وعمي. ويظهر أنه 

د إليه بصره بعد زمن. وتوفي بهمذان عن نحو ثمانين سنة، وحمل تابوته إلى بغداد. من كتبه )المعتبر عا
 .74/ ص8، ج2002، 15في الحكمة(. الزركلي، خير الدين، األعالم، بيروت، دار العلم للماليين، ط

 .246، ص1993، 1عرفان عبد الحميد، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط 1
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ذاته فاض عنه عقل  وقاال: أن معرفة اهلل لذاته سبب في وجود كل شيء، ألنه إذا أدرك
أول، وهذا العقل يدرك ذاته ويدرك المصدر الذي فاض عنه، ويؤدي هذا اإلدراك المزدوج 

، وصواًل إلى العقل العاشر أو العقل 1إلى نشأة عقل ثان وجسم وفلك ونفس سماوية
 الفعال.

 :: ماهية الخلق وصدور الموجودات عند البغداديالمبحث األول
ية الصدور؟ نعم يقول بهذا المبدأ لكن رأيه في صدور هل يأخذ البغدادي بنظر 

الموجودات عن الباري عز وجل تكون عن طريق الجود. فالصدور مبدأ يقول به متفقًا مع 
لفالسفة قد أعطوا ا الفالسفة في ذلك كلفظ، لكنه يختلف عنهم كجوهر ومعنى كليًا، ألن  

رادة اكثر مما  أعطوه هلل الصدور والفيض ا تعالى، والبغدادي من خالل حديثه ختيار وا 
 عن الصدور يخصص ثم يعمم.

رادته الواحدة  يخصص صدور الموجودات بمعنى؛ أن الواحد بجوده الواحد وا 
اليصدر عنه اال موجود واحد. أما التعميم فيرى أن الموجودات صادرة عنه بفعله وبذاته 

لعلل األخرى ال تشاطر ال عن طريق علل اخرى تشاركه فعل الخلق في الوجود، أي أن ا
الباري وال تأثير لها في عملية الخلق. فالتخصيص هو مبدأ فلسفي أما في تعميمه لصدور 

اهلل تعالى واحد أحد فرد ’’الموجودات فهو تأثر ديني واضح؟ ألن البغدادي يقر بأن 
. وعن صفات هذا الواحد الصادر؟ يقول 2‘‘صمد، واحد بالذات والجود واإلرادة

أن الواحد الصمد يوجد عنه بذاته في بداية إيجاده واحد ال محالة، فذلك الواحد  ’’البغدادي
أقرب اليه واشبه به من سائر مخلوقاته، ألن وجوده صدر عن ذاته بإرادته ألجل ذاته فهو 
فاعله وهو غايته... ثم إن أوجد موجوًدا ثانًيا ألجل األول فهو ايًضا ألجل ذاته، فهو 

                                                 

ستزادة، كذلك ينظر: ابن . لال59_58م، ص1890ل، طبعة لندن، الفارابي، أبو نصر، عيون المسائ 1
، 1سينا، أبو علي، اإللهيات من كتاب الشفاء، مكتب االعالم اإلسالمي للنشر، مطبعة باقري، ط

، 1938 ،2. ابن سينا، أبو علي، النجاة في الحكمة، نشر محيي الدين صبري الكردي، ط432ص
 .99القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،  . قاسم، محمود، ابن رشد الفيلسوف المفترى عليه،251ص
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ن كل شيء من أجل الغاية البعيدة، والبعيدة لألول غاية أولى،  وللثاني غاية قصوى وا 
 .1‘‘ليست من أجل شيء

من النصين السابقين نرى البغدادي يثبت الصفات اإللهية كاألشاعرة، فهو يثبت 
اإلرادة والقدرة اإللهية مخالفًا آلراء المعتزلة والفالسفة الذين عطلوا اهلل سبحانه عن صفاته؛ 

ضافات. والبغدادي اثبت القدرة هلل  التي اعتبرها المعتزلة عين الذات، والفالسفة سلوبًا وا 
تعالى وأن الصفات له تعالى بذاته وعن ذاته ولذاته، وأن اتصافه بصفات األفعال 
كالخالق والرازق والمصور وغيرها انما يوصف بها قبل صدور األفعال المرتبطة بها عنه 

 .2وبعد صدورها
كان رأيه مختلًفا تماما عن مباحث المتكلمين فهو يرى أن  وفي مسألة الغاية

هناك غايتين، غاية قريبة في الوجود متعددة ولها هدف، وغاية بعيدة ليس لها هدف على 
خالف رأي المعتزلة القائلين بان أفعال اهلل لها غاية وقصد، وخالًفا لألشاعرة القائلين بأن 

 ف.اهلل تعالى ال يفعل شيء ألجل غاية وهد
المبدأ األول عالم مريد راض بفعله، وفعله لغاية ال محالة ’’حيث يقول في هذا

. وألجل أن يخلص البغدادي نفسه 3‘‘ألن العالم المريد الحكيم ال يفعل عبثًا ولغير غاية
من قول النقاد بان القول بالغاية والعلة يؤدي إلى حصول منفعة؛ لجأ إلى القول بالجود 

 مبحث الجود والخلق. اإللهي كما سنرى في
وفي معارضته آلراء المشائين، فإن المنطقية التي يراها صحيحة في مسألة 
الخلق واإليجاد، حيث أن الخلق ال يتوقف على موجود واحد وأن كل شيء صادر بإرادة، 
والباري إذا اوجد موجوًدا فيكون األول والثاني صادر بإرادته الصادر عن ذاته، ألنه يريد 

ادة يتسبب في إيجاد موجود من أجل موجود سابق أي ان عملية اإليجاد خالية ومن اإلر 
من العبث تماًما والموجودات في عالقتها مع بعضها البعض تكون بعالقة الالحق من 

 .4أجل السابق وهكذا
                                                 

 .162ص المصدر نفسه، 1
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 .67/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 3
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إن الموجودات منها ما يوجد عنه ألجل ذاته، ومنها ما ’’في ذلكونص البغدادي 
يمثل على ذلك بخلق الرأس من أجل . 1‘‘الذي وجد عن ذاتهيوجد عنه ألجل الموجود 

النبات في ثمره من كذلك العينين، واألسنان من أجل المضغ، والفكين من أجل األسنان، 
 غصانه وساقه.ألبه وقشره وورقه و 
خذ به المتكلمون؛ يوضح البغدادي الذي يأ تقان في الخلقواإلالحكمة  ومن دليل

نسان والحيوان والنبات والمعادن، ألن كاإلابط بين الموجودات كلها، متانة هذه العالقة والر 
فعال الفاعلين الكثيرين، ورابط بعضها ببعض، ومعين بعضها أناظم ’’_اهلل سبحانه_ هو 

لى ارض إكذلك تسخير الرياح الحاملة للسحب ، ببعض، وجاعل بعضها غاية لبعض
لبروج عن فلك معدل النهار ليخالف تمطر فيها، وتحريك الشمس والقمر، وتمييل فلك ا

ن الذي يحفظ هذا التوازن وهذا التناسق والنظام بين هذه أو  ...بين احوال الفصول
حد، وعدم سلب نوع لنوع آخر هو اهلل العليم أحد على أالموجودات بحيث ال يطغى 

فعال محكمة في جزئيات االشخاص الذي يرى غايات األ ،المنزه عن فعل العبث ،الحكيم
عن علمه شيء  الشخص لألشخاص والنوع لألنواع، الذي ال يخفى فيعلم عمل ؛واجزائها

 .2‘‘في االرض وال في السماء
كل شيء في هذا الوجود إيمانه بأن  يظهر لنا نزعته الدينية من خالل البغداديف

بأن العبث ليس له ’’ن من قالأحتى العشوائية والعبثية التي نراها هي لها غاية وهدف، و 
 .3‘‘و مظنون فقد أخطأأغاية هي خير حقيقي 

منها ماعنه، ومنها  والبغدادي بدوره يقسم الموجودات عن اهلل تعالى إلى اثنين؛
والتي عنه؛ منها ماهو لذاته عن ذاته وهو واحد، ومنها ماهو ألجل ’’ ماهو عما عنه،

اعف الى نهاية ماعنه ومنه تبتدئ الكثرة فيما عنه. وفيما عما عنه طواًل وعرضًا فتتض
فالصدور عنده؛ ممكن أن يكون بشكل طولي ويمكن  4‘‘وغير نهاية في األزلي والزمني

أن يكون عرضي متشعب متضاعف. أي خالفًا لرأي المشائين الذين جعلوا الخلق بشكل 
                                                 

 .162المصدر نفسه، ص 1
 .289-288/ ص2البغدادي، المصدر السابق، ج 2
 .113/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 3
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طولي مستقيم، ألن الخلق بالصدور على رأي الفالسفة يتخذ شكل دوري يتكرر على نسق 
كل خطي؛ وهذه الفكرة نجدها عند البالس الذي جعل كل شيء في واحد باستمرار وبش

. حيث أدخل الموجودات من 1الوجود يتكرر بشكل دوري يعرف )بتحويالت البالس(
الماضي والحاضر كذلك المستقبل بشكل متكرر غير مختلف، فما كان سيتكرر ويكون، 

 وال اختالف فيها. وأدخل الفكر اإلنساني ودورات الحياة بسلسلة متكررة ال تغاير
أن افعال اهلل تعالى منها ماهو ’’وانطالقًا من هذا المبدأ يذهب البغدادي إلى 

، مثل علمه بذاته وبالموجود والموجودات التي صدرت عنه أزلي اليتقدم وجوده زمان
، كالحوادث والمتغيرات من اآليات والمعجزات واللطائف ومنها ماهو زمنيبذاته، 

هر ويخفى من خاص العنايات ولطيف الهدايات التي اليقدر عليها والكرامات وما يظ
ها وبعد قبل حدوثها، ويعلمها حين وجوده أي أن اهلل تعالى يعلم الموجودات 2‘‘غيره

 حدوثها، وقد وافق الفخر الرازي؛ البغدادي على هذا المبدأ.
اعرة صفة كما يثبت األشإذن فالبغدادي يرى أن علم اهلل تعالى قديم غير زماني، 

العلم األزلية، ومعتقده في ذلك أن اهلل تعالى علم ثم أوجد الموجودات؛ أي يشير إلى 
مرحلة سابقة على مرحلة خلق العالم وهي العلم، والمسألة عينها نجدها عند المعتزلة 

 القائلين بشيئية المعدوم المعلوم.
حقة، وهذه الفكرة أما ترتيب الخلق عند البغدادي هو حسب اإلرادة السابقة والال

نجدها عنده بشكل منفرد، وعبر عنها بشكل مستقل بمعزل عن المفكرين المسلمين ومذهبه 
 أن الخلق فيما يراد وجوده لعينه وفيما يراد ألجل غيره وفي كليهما؛ واإلرادة ال’’في ذلك

تتخصص بمعلول أول ثم يختص ذلك المعلول بمعلول آخر بل يكون للعلة األولى معلول 
عله ويفعل ذلك المعلول معلواًل آخر، وتفعل العلة األولى معلول آخر فيه وبه افعااًل، يف

ويفعل افعااًل خاصية بذاته في غيره بحسب اإلرادة، فتكون الخالئق من افعال الخالق 
تعالى ومن فعل الخلق ايضًا ومن مجموعهما، كالزرع فإنه من الزارع ومن المنبت 

                                                 

ينظر: سميث، ليونارد، نظرية الفوضى باختصار، ترجمة محمد سعد  للمزيد حول )تحويالت البالس(، 1
 .17_16، ص2016، 1طنطاوي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ط
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د البغدادي أن يبطل رأي الفالسفة الذين خصصوا فعل اهلل من خالل هذا يري1‘‘جميعاً 
 تعالى بمخلوق واحد هو األول، واليكون له في غيره فعل.

من طريق تقدم ’’وترتيب الخلق حسب القبلية والبعدية عند البغدادي القول فيه 
ن، العلة على معلولها، واألزلي عن الزمني، في التقدم الذي بالذات والتقدم الذي بالزما

والصورة تتقدم على هيوالها في التقدم الذي من جهة القصد والغاية، والهيولى تتقدم على 
صورتها من جهة الوجود والبداية... فصورة السرير والقبلية والبعدية في ذلك من جهة 

 .2‘‘الفاعل، والغاية تعرف من الموجودات وكذلك الزمان
ن  والهيولى هنا عند البغدادي اليؤخذ معناه كما هو عند المشائين، فهو حتى وا 

ي ر اعترف بوجود الهيولى واالعتراف بالعالقة الوثيقة بينها وبين الصورة والتالزم الضرو 
من قبله، ألن مقصده في ذلك مغاير ألرسطو، يؤكد عليه قائاًل  3الذي نادى به أرسطو

ر وجودها عن أن الهيولى غير واجبة الوجود بذاتها، بل هي ممكنة الوجود، معلولة صد’’
فيصير كل واحد منها غيرها  تتكثر بالصور المقترنة بها وتتجزأواجب الوجود بذاته، ألنها 

 .4‘‘مع االخرى فينتج عنها كثرة ال واحًدا، اما واجب الوجود واحًدا بذاته ال كثرة فيه
 القول باإلرادات المتعددة ودوافعها االنطولوجية عند البغدادي المبحث الثاني:
يع الموجودات وجميع األشياء عند البغدادي هي من افعال اهلل القديم. إن جم

انزال الغيث وتحريك الرياح واحياء واماتة ’’وجميع المحدثات في الجزئيات المتجددة مثل 
وانتصاف لمظلوم، وكل ما ينسب إليه من األفعال الجزئية في األوقات المختلفة هي من 

لى وحكمته التي أرادة الخلق عن طريق الجملة إليجاد خلق اهلل وفعله وهي من قدرته تعا
 .5‘‘كل ممكن الوجود
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يكن البغدادي أول قائل بها، فالعالف المعتزلي لم  ومسألة القول بتعدد اإلرادات
 1قد سبقه بهذه المقالة، الذي أثبت بدوره إرادات ال محل لها يكون الباري تعالى مريدًا بها،

وهذه ، المسألة بتصوره إلرادتين: إرادة قديمة هي الذات العالف وهنا يحل أبو الهذيل
رادة حادثة تتعلق بالمحدثات وهذه اإلرادة هي من ، اإلرادة هي من صفات الذات، وا 

 .2صفات الفعل
العلم عن اهلل ‘ أرسطو’وهذه المسألة راجعة الى مشكلة العلم اإللهي، حيث نفى 

وهذا شيء  4لى الكليات دون الجزئيات.خالف تابعيه الذين اقتصروه ع3تعالى بالكلية،
ألن كل ممكن في التصور والتقدير يخرج إلى الفعل بحسب ’’باطل في نظر البغدادي 

 .5‘‘تقديره
الزمني ألجل الزمني والمتأخر ألجل المتقدم والمتقدم ألجل المتأخر ’’فيكون 

حصول في والشخص ألجل النوع من جهة دوام البقاء، والنوع ألجل الشخص من جهة ال
الوجود. فتصدر من الموجودات أشياء يكون اهلل تعالى فاعلها بذاته، ويفعل أشياء يكون 
منها بعض مخلوقاته كاآلالت، واألسباب تصدر عنه بمقتضى حكمته فيتسق جميع ذلك 
عن طريق إرادته األولى بتفصيل إرادات كثيرة بمقتضيات كثيرة، وعلى هذا اليلزم من أن 

 .6‘‘سباب كثيرةصدرت عن واحد بأنه اال واحد، فهذه أشياء كثيرة الواحد اليصدر ع
من النص السابق يؤمن البغدادي باستمرار عناية اهلل تعالى لهذا الكون ودوام 
حفظه عن طريق فعله المختص بالزمانيات أي الحوادث المتغيرة اليومية، كما يؤمن 
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رادته كذلك يؤمن بأن اإللهيون، ويؤمن بان اهلل تعالى هو خالق األسباب بحك مته وا 
اإلنسان له إرادة راجعة لإلرادة األولى، وهذا يذكرنا بقول األشاعرة بأن كل شيء حاصل 
في الوجود راجع إلى مشيئة اهلل تعالى، لكن الفرق بين البغدادي وبين األشاعرة، أن 

 البغدادي يؤمن بحرية اإلنسان، أكثر من محققي األشاعرة.
ضوح أن العلة الحقيقية في وجود الموجودات هو اهلل تعالى ويؤكد البغدادي وبو 

مثال ذلك الضوء الصادر عن الشمس الذي يكون له ’’الغيًا فكرة الوساطة في الخلق
للكهوف واألماكن المظلمة نتيجة  انعكاسات على البيوت والجدران واألسطح، ودخوله

ء سواء كانت صادرة بشكل نعكاسه بتوسط جدران أو أشياء معاكسة؛ فجميع هذه األضواا
خرى، قليلة كانت أم كثيرة راجعة إلى علة الضوء و بشكل مجازي عن معاكسات أُ مباشر أ

األولى وهي الشمس. فال يصح أن يقال أن الجدار المتوسط كان علة بنفسه في االضاءة، 
 .1‘‘بل الكل عن العلة االولى

واهلل تعالى ’’ب الوجود، أي أن كل قدرة وفعل وما بالفعل في الوجود هو من واج
يخلق غير ذلك من الخلق األزلي واألفعال الزمنية بإرادات سابقة والحقة، قديمة وحديثة، 
دائمة متبدلة، يريد فيكون ويكون فيريد، شيًئا ألجل ذاته، وشيًئا ألجل شيء، هيولى ألجل 

 .2‘‘صورة، وصورة ألجل فعل، وفعل ألجل صورة
القرآني في ربط فعل الخلق واإليجاد بعلم اهلل تعالى ثم يأخذ البغدادي بالتعبير 

رادته وأمره، من خالل  أن السبب القريب الموجب لوجود كل موجود هو تصوره في ’’وا 
العلم األول، فاذا تصور ذلك الشيء وتصور معه إرادة وجوده، كان كأنه قد قال كن 

 .3‘‘فكان
اثبات إرادة قديمة هلل تعالى، والبغدادي في حديثه عن اإلرادة ال يجد مانعًا في 

ألن القديم بذاته يوجد حركة قديمة لكنها متصلة االستمرار، ’’، 4واخرى متجددة محدثة
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تصال استمرارها يكون اتصال الحوادث وتجددها بتقدم بعضها على بعض وتأخر وبا
د بعضها عن بعض، بأسباب قديمة بذواتها، حادثة السببية بحركاتها المتجددة التي تتجد

فانها بذاتها القديمة اليجب عنها وجود الليل والنهار ’’مثال ذلك الشمس ‘‘ في كل وقت
 .1‘‘والصيف والشتاء، بل يحصل الحدوث والتجدد بحركتها الطولية والعرضية المستمرة

وبهذا يكون حديث البغدادي عن اإلرادة فيه موافقة لكالم أرسطو من إعطاء 
رنة بأسبابها القديمة بالذات، لكنه خالف أرسطو الذي الحركة األولى للموجودات المقت
في أن اهلل تعالى أعطى الحركة فالبغدادي خالفه  2ذهب إلى تنحي الخالق جانبًا،

تصالها ربط جميع العلل والمسببات ببعضها تجدًدا وحدوثًا تكون العناية اإللهية في كل وبا
 وقت، كما هو رأي المتكلمين.
ن جوده باإلرادة السابقة ألن السابق م’’ي من قدمه تعالىوان اإلرادة الحديثة ه

أوجب عنده إرادة الحقة فاحدث خلقًا بعد خلق بإرادة بعد إرادة، وجبت في حكمته من 
خلقه، فالالحق من إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته وهكذا هلم جرا، والتنزيه 

 .3‘‘عن اإلرادة الحادثة كالتنزيه عن اإلرادة القديمة
رادت قد تابعه ابن تيمية على ذلك، الذي يعد من أكثر دي بتعدد اإل  وقول البغدا

الناس تأثًرا بفلسفة البغدادي في مسألة الخلق ورفض نظرية الصدور، يقول ابن تيمية 
ا بإرادات متعاقبة، فنوع اإلرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده يزل مريدً لم  أنه’’

تبها، ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما في وقته، وهو سبحانه يقدر األشياء ويك
 .4‘‘سيفعله، وأراد فعله في الوقت المستقبل

فالقول باإلرادات المتعددة عند البغدادي راجع إلى تصوره لمسألة الخلق المتجدد 
المستمر الذي يكون بفعل اهلل تعالى مباشرة، فتستمد الكائنات وجودها من الخالق عز 

                                                 

 .46/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 1
 .8و 5بدوي، المصدر السابق، ص 2
 .45/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 3
/ 16ج ،2004ابن تيمية، تقي الدين، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  4
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اجب الوجود بموجوداته على الدوام دون انقطاع، وفق الحصول وجل لتكون عناية و 
 والكون في الزمان، وبناًء على ظهور األشياء على مسرح الوجود، السابق فالالحق وهكذا.

 الخلق بين الجود والصدورالمبحث الثالث: 
ة التي افترق بها البغدادي عن منهجية من أهم المفاهيم الرئيس مسألة الجود

ي الفيض. وأن هذا الوجود وهذه األشياء من حولنا في نظره راجعة إلى الجود الفالسفة ف
الصدور  خالف قول الفالسفة بالفيض والصدور عن الباري تعالى. فالجود يكون مقابل

 ختيار في الخلق.لكن يختلف عنه من حيث اال
ن اهلل كواجب الوجود بذاته وأنه يفعل الفعل بمعرفة واختيار، أ’’يقول في ذلك 

وال نتحاشى من الحق في قولنا أنه لوال الفرق بين ’’ويقول ‘‘ الخلق صدر عنه ألنه جواد
لما اختار القديم الجود والرضى به دون مقابله؟ ألنه يفعل بمعرفة وعلم  1الجود والالوجود،

واختيار لغاية هي جوده، فجوده مقصوده في فعله والموجودات لزمت عن جوده، فما جاد 
د، لكنه أوجد ألجل الجود، فغايته هو جوده الذي هو له بالذات فيختار فيه ألجل اإليجا

 .2‘‘الكون على الالكون
لكن كيف يرد البغدادي على من يقول بدعوى التنزيه أن الجود يستلزم النفع 

أن الجواد األول ليس من جملة األشياء ’’بالغير، وهو يوجب النقص؟ يجيب على ذلك 
يزل جوادًا، وجوده له لم  تكن، بل هو فيهالم  أو احدثها بعد ما التي استفادها من غيره

 .3‘‘ومنه، وليس له بغيره حتى يقال أنه كان على حال نقص فكمل بغيره
أي ال أهمية لمن يقول بأن الجود هو النفع بالغير. ألن هذا المبدأ يتم تطبيقه 

محتاج إلى ذلك. أما اهلل على اإلنسان القاصر الذي ينتفع ويتم نقصه بغيره، يجود ألنه 
                                                 

 أ إفادة ما ينبغي ال لعوض، فلو وهب واحد كتابه من غير أهله أو من أهله الُجود: صفة، هي مبد
لغرض دنيوي أو ُأخروي ال يكون جودًا. ينظر: الجرجاني، محمد الشريف، التعريفات، تحقيق محمد 

 .71صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ص
عالم، بدوي، عبد الرحمن، األفالطونية فكرة الجود نجدها نفسها عند ابرقليس في برهنته على ابدية ال 1

 .34، ص1977، 2المحدثة، حجج ابرقلس في قدم العالم، وكالة المطبوعات الكويتية، ط
 .69_68/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 2
 .68/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 3
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تعالى الجواد منزه عن النقص ومنزه عن الحاجة إلى الغير، فواجب أن ينزه عن أمثال هذه 
 المقالة.

البغدادي أن العدد اكثر مما حده  ثه عن عالم السماوات واألفالك يرىوفي حدي
ك أصحاب الفلسفة المشائية في تسع أو عشر أفالك، بل يقول بعدد ال حصر له، وذل

لعدم مقدرتنا على اإلحاطة بهذا الكون الواسع، وأن حصر األفالك بهذا العدد أمر غير 
صحيح، ألن الغير محسوس ومرئي من الكواكب كثير جدًا وذلك لصغره وبعده عنا. وهنا 

 يقترب البغدادي من الوجهة العلمية الحديثة التي تقر بهذا الشيء.
شأن من خالل حاسة البصر التي فيعمل البغدادي على توضيح اكثر بهذا ال

أي ’’يختلف ويتفاوت الناس بها. ألن الشيء المرئي يدرك بحسب قوة البصر وضعفه، 
أن من األشياء ما ال تستطيع ابصارنا أن تدركه وتحيط به وذلك لضعف قوة البصر لدى 

الذكية في وهذا ايًضا ما اقره العلم الحديث، لذا لجأ اإلنسان إلى اختراع االآلت 1‘‘اإلنسان
 سبيل تطوير معارفه ومالحظته لألشياء.

وحديثه عن المالئكة وعددهم؛ يمكن القول أن البغدادي واضح التأثر بالتعبير 
بِّك  إ ال  ُهو  القرآني بهذا الشأن قال تعالى} م ا ي ْعل ُم ُجُنود  ر  (، فيرى أن عدد 31{، )المدثر: و 

وعددها يوازي عدد الكواكب المرئية وغير ’’المالئكة ال يمكن احصاءها وال تقديرها 
بل ويؤكد على أن العدد يزيد على ذلك ‘‘ المرئية، واألفالك التي نعرفها والتي ال نعرفها

حتى كان بعدد أنواع الموجودات المحسوسة من الجماد والنبات والحيوان، ويكون لكل ’’
شخاصها على طبائعها نوع منها ملك هو حافظ الصورة في المادة، ومستبقي األنواع بأ

 .2‘‘وكماالتها وحاالتها المتشابهة
ويمكننا القول أن معنى الخلق عند البغدادي في مفهومه ومحتواه راجع إلى فهم 

، ومقصده باأللوهية أنها الخالقة بالذات، وأن كل شيء صادر عن ذاته 3األلوهية عنده
الوجود، على عكس ما غير مساوقة له في الزمان، وأن كل موجود هو يأتي بعده في 

                                                 

 .166/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 1
 .167/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 2
م، 1996، 1جمال رجب سيدي، أبو البركات البغدادي وفلسفته اإللهية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 3
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الذي يعلم منه حًقا يقيًنا ’’ذهب إليه الفالسفة في فكرة الوساطة. يقول في هذا الشأن 
صفات األول تعالى فإنه ليس معه في الوجود مساوق، بل كل موجود هو غيره بعده في 

يجاد الموجودات هو فعله الصادر عن ذاته  .1‘‘الوجود بعدية بالذات، وا 
يحتل مكانة كبيرة في فلسفة البغدادي التي تحلل صدور  لذا فمفهوم الجود

كالمه السابق عن الخلق؛ فهو يعطي من خالل  فضاًل عنالموجودات عن العلة األولى، 
هذا المفهوم ايضاًحا أكثر في فيض العقول عن العلة األولى، والمالحظ على فلسفة 

يجاد المو  جودات بمبدأ ان اهلل تعالى البغدادي أنه يجعل الصلة وثيقة بعملية الخلق وا 
 جواد.

 المبحث الرابع: نقد البغدادي للفالسفة في مسألة صدور العقول
بعد أن يقدم البغدادي نظرة تفصيلية عن كيفية الخلق والصدور عن العلة األولى 

بهذا القدر من  يكتف  لم  ع إلى مفهوم الجود عنده،جاعاًل كل شيء في عملية الخلق راج
السفة لذا عاد وأكد على أن الفالسفة كانوا مخطئين في مسألة العقول نقده آلراء الف

 وفيضها عن العلة األولى، والخطأ ناتج من عدم فهم معنى العقل.
ألن العقل في اللغة ’’ومعنى العقل في لغة اليونان غير معناه في لغة العرب، 

قفها من أن تمضي العربية يقصد به الشيء الذي يمنع الخواطر والشهوات من الناس ويو 
العزائم بحبسها، فإن اإلنسان يؤثر أشياء بخواطره األولى التي بمقتضى شهواته وغضبه، 
وترده عنها فكرته ورأيه ونظره في عواقب أمره. فهذا الناظر المفكر الراد عن المخاطر 
األولى هو الذي يسميه العرب عقاًل من حيث يصد اإلنسان عما هو به كما يصد الناقة 

لها عن الحركة إلى حيث تشاء. فهو عقل من جهة العمل ال من جهة العلم، اما الذي عقا
يسميه اليونان عقاًل فهو من جهة العلم ال من جهة العمل ويصير مبدأ للعمل، وهما 

 .2‘‘وجهان مختلفان
وبناًء على هذا يعيب البغدادي أخذ الفالسفة بمبدأ الصدور الطولي الذي فسروا 

العقول، ألنه مبدأ غير منطقي وغير وارد، وقد وقع الفالسفة نتيجة  به الصدور وفيض

                                                 

 .102/ 3البغدادي، المصدر السابق، ج 1
 .149/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 2
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انهم أوجبوا عن كل عقل صادر ’’قولهم هذا بتناقض ال مخرج لهم منه. السبب في ذلك 
ثالثة أشياء حيث يصدر عن كل عقل؛ عقل وجرم فلك ونفس فلك، ويستمر عقل بعد 

ا مبدأهم حيث صدر عن الواحد أكثر عقل وتتكثر العقول والنفوس واألفالك، فخالفوا بهذ
 .1‘‘من واحد

الفتراضها  تتضمن حدًا للقدرة اإللهية 2ويرى البغدادي أن وجهة النظر المشائية
تجاًها واحًدا فقط هو االتجاه الطولي، فان )أ( ستصبح علة )ب( و أن عملية الخلق تتخذ ا

 .3)ب( علة )جـ( و)جـ( علة )د(.. وهكذا إلى أن نصل إلى األخير
ذا سألنا البغدادي عن المحاالت التي تترتب عن قول الفالسفة بالصدور  وا 

إذا كان الواحد اليصدر عنه اال واحد؛ فالموجودات بحسب ’’الطولي؟ يجيب على ذلك 
هذا ينبغي أن تكون علة ومعلواًل على نسق من لدن األول إلى المعلول اآلخر وال تتكثر 

ود موجودان مًعا اال وأحدهما علة لآلخر أو معلوله، اال طواًل، وما كان يوجد في الوج
عضها علة لبعض وال معلول له، ونحن نرى في الوجود اشخاًصا ال يتناهى عددها، ليس ب

نسان من سائر اشخاص الناس، والفرس من سائر أشخاص الفرسان. فليس كل ما كاإل  
 .4‘‘ليس هو علة لشيء ماهو معلول له
ث به السمرقندي المتكلم، وهو دليل التخصيص، الذي وهذا عين الدليل الذي تحد

يكن مختارًا لما اختلفت لم  الواجب لو ألن  ’’يوجب عنه تساوي األجسام في جميع الصفات
األجسام في األوصاف واآلثار، كما في الحبات والنواة فإنه يحصل منها أنواع النبات 

                                                 

 .151المصدر نفسه، ص 1
 ًا.ينظر في هذا الرأي كتب الفارابي وابن سينا التي أشرنا إليها سابق 2
م، 1992، 2أبو ريان محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم، االسكندرية، دار المعرفة، ط 3

 .391ص
، هذا النص بهذه الطريقة نجده بشكل مقارب في نقد الغزالي 151/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 4

ن في العالم شيء واحد مركب من فيلزم من هذا أن ال يكو يرد الغزالي على هذا المبدأ قائاًل: للفالسفة، 
أفراد، بل تكون الموجودات كلها آحادًا وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه وعلة آلخر تحته إلى أن ينتهي 
إلى معلول ال معلول له كما انتهى في جهة التصاعد إلى علة ال علة له. ينظر: الغزالي محمد أبو حامد، 

 .94م، ص2012اري، بيروت، المكتبة العصرية، تهافت الفالسفة، تقديم صالح الدين الهو 
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والروائح، واال لوجب التخصيص وأوصاف الثمرات، المختلفة األشكال واأللوان والطعوم 
 .1‘‘بال مخصص

وفي مثال العبد الذي يستخدمه البغدادي ليدل على عقلية مستقلة في تفنيد حجج 
ذلك يدل على أنه كان واعًيا بشكل كامل بأفكار سابقيه الفالسفة،  فضاًل عنالمشائين، 

ن يكون واجب ها أففي سلسلة العلل والمعلوالت التي تخبط بها الفالسفة ونفوا من خالل
 لفيض الموجودات. الوجود سبًبا رئيًسا

أن الفاعل الواحد يفعل أشياء بحسب أشياء اخرى سواء كانت ’’يقول البغدادي 
تلك األشياء معلوالته ومفعوالته، أو مفعوالت غيره. كمن يشتري لنفسه عبًدا ولعبده عبًدا، 

ل ايًضا، فان عبد العبد عبًدا أيًضا، وقد يشتري العبد لنفسه عبدًا فيكون عبد للمولى األو 
فال عجب أن يخلق اهلل صورة وللصورة هيولى ونفًسا وللنفس بدًنا وفلًكا، وللفلك 

 .2‘‘محرًكا

ختيار الموجودات من جانب واجب الوجود وال وفي هذا النص نرى الحرية في ا
عقل ونفس  ختيار ما يشاء مني اإلزام في الخلق عن طريق الصدور، فللخالق الحرية ف

 وفلك، والعلل حتى وان كان لها كثرة ومتباعدة فهي راجعة إلى العلة األولى.

أن المبدأ األول ال قبل له وهو فاعل بالذات واإلرادة، ال ’’ويزيد على ذلك قوله 
بالقسر والعرض والطبع كما تقول الفالسفة. والفعل بالطبع يقتضي أن الفاعل ال يشعر 

فينقض البغدادي حججهم هذه بدليل عقلي ‘‘ ريده كالثلج في التبريدبفعله وال يقصده وال ي
كيف يوجد األمر المحكم والنظام التام عن فاعل ال يشعر بما يفعله بذاته ’’متسائاًل 
 .3وقصده؟

يقولوا بكثرة لم  الذي وقع فيه الفالسفة في نظرية الصدور أنهم فالخطأ الرئيس
أنهم ’’ماته. ومقصد البغدادي في هذا الجانب معقوالت العقل األول ومعلوالته ومعلو 

                                                 

 .323م، ص1985السمرقندي شمس الدين، الصحائف اإللهية، تحقيق، أحمد الشريف، مكتبة الفالح،  1
 .156/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 2
 .329، وينظر: السمرقندي، المصدر السابق، ص67المصدر نفسه، ص 3
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قصروا عقل األول على ذاته دون غيره من مخلوقاته، وجعلوا غيره أسباًبا وعلاًل لصدور 
 .1‘‘المعلوالت الكثيرة

أن المبدأ ’’ويلزم البغدادي الفالسفة بدليل منطقي أال وهو أن الفالسفة يقولون
ه في سائر األشياء التي سموها عقواًل، بل وفي االول اليدرك الجزئيات والمحسوسات وقالو 

كل ما يعقل، وخصوه وحده بكونه اليعقل غيره. فكان ينبغي لهم بحسب هذا األصل أن 
ن عرف مافوقه فيعرف الثاني األول واليعرف  يقولوا في الثاني ايًضا أنه اليعرف مادونه وا 

. أي يقصد 2‘‘ا في بقيت العقولالثالث، ويعرف الثالث الثاني واألول واليعرف الرابع وهكذ
البغدادي أن الفالسفة ينادون بصدور سلسلة من العقول ال تعي وال تعرف بعضها 

 البعض، كيف ال وهم قد نفوا العلم عن المبدأ األول.

وينتقد البغدادي الفالسفة على تركهم الكواكب بأسرها سدى ال عقول وال نفوس 
ما بال ’’: انها أجرام شريفة أزلية البقاء يقول متسائاًل لها، وجعلوا ذلك لألفالك فقط، وقالوا

تلك الكواكب قد خلت من هذا فلم يوجبوا لها شيء مما أوجبوه لألفالك؟ ولم يعرجوا عليها 
في النظر، وهي بذلك أولى لما يظهر من أفعالها بشعاعاتها وأنوارها وقواها 

 .3‘‘وروحانياتها

المشائية على شيء مهم وهو؛ أن معرفة  فالبغدادي بدوره ينبه أصحاب الفلسفة
وفهم العلوم واالحتجاج عليها يختلف من علم إلى آخر، وأن كل فن له أسلوبه البحثي 
والعلمي الخاص به، فالبراهين الهندسية غير البراهين الطبيعية، والطبيعية تختلف عن 

الذهنية الغير  اإللهية، وأن معرفة المحسوسات وقياسها يختلف عن قياس ومعرفة األمور
محسوسة. لذلك ال تتسق والتتفق األنظار في العلوم، وال تتساوى البراهين واألدلة عليها، 

 أي ان اآلراء تتباين على اختالف مدارك الناس.

                                                 

 .157/ ص3البغدادي، المصدر السابق، ج 1
 .156المصدر نفسه، ص 2
 .157المصدر نفسه، ص 3
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فهو يأخذ علمه من الرصد والتجربة نسبة إلى ’’مثال ذلك دارس علم الهيئة
واشكالها واوضاعها في هيئتها،  الزمان والحساب ثم يعمل على تقدير األفالك وعدتها

األفالك على  ير  لم  الك ليست قطعية، وذلك ألنهويحاول أن يعطي نسبة تقريبية لألف
ولو جاء دارس آخر وأعطى احتمالية أخرى لألفالك حتًما  1‘‘شكلها وهيئتها الحقيقية

أن ما ’’سيعمل على إعطاء نتيجة احتمالية ال يقطع بها على وجه الدقة والتحديد. لذا 
قاله الفالسفة قد بنوه على دراسة األفالك وعلى حركاتها ومحركاتها المقارنة والمفارقة 

 ‘‘.حسب رأيهم، ولم يستطيعوا أن يبرهنوا على صحة ودقة ما استدلوا به

فيما أوردوه في نظريتهم هذه التي نصوا فيها كالوحي ’’فيرد عليهم البغدادي قائاًل 
ن كان هذا الشيء الذي اليعترض عليه وال يع تبر، وليتهم قالوا يمكن االعتراض عليها. وا 

ذلك حتى يرجع عنهم المعترضون  اقد تلقوه من وحي، فكان يليق بهم أن يذكرو 
 .2‘‘والمتتبعون

ومن أجل أن اليفهم رأيه على غير مقصده ينبه البغدادي إلى أن هدفه من هذه 
أو المخالفة ألجل المعرفة، بل كان المناقشة ليس االعتراض ألجل كسب الشهرة واالسم 

 .3‘‘تعرفوالم  هو اتباع الحق ومخالفة الباطل، سواء عرفتم أم’’قصده كما يعبر عنه 

أن هذه النظرية أتاحت الفرصة لهبة اهلل البغدادي أن ’’والواقع يمكننا القول 
لخلق يصوب لها العديد من االنتقادات التي عرضناها وخاصة أن فكرة الفيض ال تحقق ا

رادته  .4‘‘الذي قصد إليه القرآن والذي يعتمد على قدرة الباري وا 

وكما هو معلوم أن فكر البغدادي يعبر عن عقلية مستقلة تتخطى حدود التقليد 
واالتباع في الفكر، ويعتبر صاحب منهج بل ومؤسس للمنهجية المستقلة الناقدة التي 

                                                 

 .158المصدر نفسه، ص 1
 .158المصدر نفسه، ص 2
 .161المصدر نفسه، ص  3
 .110، صالمصدر السابقجمال رجب سيدي،  4
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يكن صاحب لم  ع هذا، يبدو أن البغداديتعتمد على قراءة األفكار بطريقة معرفية. لكن م
 نظرة مستقبلية، تؤسس لمدرسة فكرية كما فعل معاصره السهروردي اإلشراقي.

 النتائج:

دأ ال يصدر عن الواحد اال واحد متأثًرا بذلك في مذهب الفالسفة بالبغدادي يقر بم
نهم كجوهر في نظرية الصدور، مبدأ يقول به متفًقا مع الفالسفة كلفظ، لكنه يختلف ع

ومعنى كلًيا. ألن مقصد الفالسفة بالصدور أن عملية الخلق تكون بالطبع وهذا يؤدي اال 
ه، فينكر مقالة الفالسفة يخلق، تعالى عن ذلك، وهو أمر يخطئأن اهلل مجبر على أن 

 هذه.

ألن اهلل تعالى واحد أحد فرد صمد، يخلق ما يشاء ويختار ال جبرية وال حتمية 
رادته.في عملية الخل  ق، وأن كل شيء نابع من جوده وا 

يرى البغدادي أن افعال اهلل تعالى منها ماهو أزلي اليتقدم وجوده زمان، مثل 
علمه بذاته والموجودات التي صدرت عنه بذاته ومنها ماهو زمني، وهو ما يفعله ألجل 

 الزمنيات والحوادث والمتغيرات.

ة، تتصل ة قديمة، وأخرى متجددة محدثلذلك يقول: بتعدد اإلرادات هلل تعالى؛ إراد
تصال استمرارها يكون اتصال الحوادث وتجددها في كل وقت، بالحوادث المستقبلية، وبا

ألن السابق من جوده باإلرادة السابقة أوجب عنده إرادة الحقة فاحدث خلًقا بعد خلق بإرادة 
 بعد إرادة.

الجواد خلق الموجودات وهذا القول من البغدادي نابعًا من إيمانه بأن اهلل 
وصدرت عنه تعالى ألنه جواد. ليس بالطبع كما تقول الفالسفة. أوجد ألجل الجود، ال 
لحصول منفعة. والعلة الحقيقية في وجود الموجودات هو اهلل تعالى، ال مكان للقول بتدخل 
وسائط وعلل أخرى في عملية الخلق. وفي حديثه عن عالم السماوات واألفالك يرى؛ أن 
العدد اكثر مما حده أصحاب الفلسفة المشائية في تسع أو عشر أفالك. بل القول بعدد ال 

 حصر له هو الراجح، الذي ينسجم مع القول بالجود.
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ينبني على هذا أن الفالسفة كانوا مخطئين في مسألة العقول وفيضها عن العلة 
غة العربية؛ الشيء الذي األولى، والخطأ ناتج من عدم فهم معنى العقل، ألن العقل في الل

يمنع الخواطر والشهوات، فهو يخص الجانب العملي أكثر من النظري، خالف ما يسميه 
 اليونان عقاًل، فهو من جهة العلم ال من جهة العمل.

عتقاد أن وجهة النظر المشائية تتضمن حدًا للقدرة اإللهية وخطورة هذا اال
حًدا فقط هو االتجاه الطولي. إذا كان الواحد تجاًها والق تتخذ االفتراضها أن عملية الخ

 طواًل، ال اختالف ال  دات بحسب هذا ينبغي أن ال تتكثر إ  اليصدر عنه اال واحد فالموجو 
 وال تباين.

Creation Theory between Generosity and Sudur According to 

Abu Al-Barakat Al-Baghdadi 

Ahmed Mahdi teik al bayati

 

 Osman Karadeiz

  

Abstract 

The theory of overflow (Emanation) and sudur plays an important 

role in the context of explaining the existence, attributes and actions of 

God and establishing the connection of the universe with God. However, 

besides the issues that the theory has resolved, there are other 

contradictory philosophical and theological deep approaches, theories, 

concepts, and problems. For example, the theory of sudur has been 

opposed, because of constricting God's power and limiting his will. One 

of the critics of the theory of sudur adopted by philosophy is Abu'l-

Berekât al-Baghdadi. He considered this theory separately from religious 

and philosophical points of view. 

The main objectives of this study are: 

to explain the sudur issue as a theory and concept based on the 

philosophy system and the Abu'l-Berekât al-Baghdadi approach 
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-  To examine the inspiration of beings and the phenomenon of creation in 

the context of the theory of sudur. 

- To investigate the metaphysical bases of the theory of sudur. To 

question the understanding of God that sudur has adopted. To discuss the 

compatibility of the understanding of the strong God or the necessary God 

with sudur. As it is known, in accordance with the necessity approach, all 

of the beings from the first malady are necessarily and definitively 

inspired. 

- According to the philosophical understanding of Abu'l-Berekât al-

Baghdadi, a connection will be established between the concept of 

generosity and the phenomenon of creation, and the existence of objects 

will be explained. 

- Moreover, analysis of creative activity closely related to multiple wills 

will be made. The connection of the concept of creation with the past and 

the future will be reviewed. While continuing to protect the genera and 

species, their relationship to ever-changing and emerging ones will be 

analyzed. 

- Finally, Abu'l-Berekât al-Baghdadi's peculiar mind and the meaning of 

this mind's relationship with creation and sudur will be explained. In 

addition, the logical methods and evidences followed by Abu'l-Berekât al-

Baghdadi while criticizing other philosophers will be discussed. 

    Keywords: Abu'l-Berekât al-Baghdadi, Emanation, Sudur, Minds, 

Destiny, Creation Theory. 

 


