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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()97
هـ  -حل مشكلة خلق مصادر الشرور
خامســا :ان (نفسسا األ)سسرن دينسسن ان يشسسنإ إبا سسة أخسسر علسسى إاسسنال ال)سسي – اعتقسسا ش اسسهض ،إسسا إ
اإلبسساابت ادلعهسسو ة ،واإلاسسنال هسسو :دلسساخا خل س هللا )سسا يصسسدر )نسسه الشسسر والإسسرر ،سسي ليا ووسسر وهتلسسر و سسالعقرب
وحىت )ثإ الزالزل؟
واألبو ة ادلعهو ة هي:
ضل من
أ( -والشر أعدام فكم قد ّ

يقول ابليزدان مث األهرمنن

(1ن

ب -إن احلنمة قتإسي خلس أ)سرين )سن األ)سور اخلمسسة وهسي) :سا هسو خسض زلس  ،و)سا خسضغ لالس علسى ا هسرغ،
و)تسساوش الطسسر ني ،و)سسا اسهسرغ لالس  ،و)سا هسسو اسسر زلس  ،و سسإ ادلتلوقسات خات االضسرار امسسا يف رلمسسإ نظسسام اخللقسسة
ارغ القليإ ،ار ثض.
ويف النظام األمت ارها )ربوح ،و رك خش اخلض النثض ألبإ ه
ج -إمسسا يف حسسد خاخسسا خسسض ،واسسرها ابإلضسسا ة ،أو اسسرها ابإلرا ة علسسيهم التَّبعسسة ،مسسن اخلسسال اخلسسض و)سسن العبسسد
ك ِمن حسن ٍة فَ ِمن ِّ
كن(2ن.
ك ِمن َسيِّئَ ٍة فَ ِمن نَّـ ْف ِس َ
َصابَ َ
اّلل َوَما أ َ
الشر قال عا َّ ( :ما أ َ
َصابَ َ ْ َ َ َ َ
 ان السس سيفال يف ح سسد خا سسه خ سسانه ألن سسه ينش سسق ) سسن فن سسض ض سسي وأانين إخ يتص سسور اإلنس سسان نفس سسه زل سسورا للن سسونيالحظ ضرر العقرب أو الزلزلة عليه) ،ع اما يف حد خاخا أو ابلنسبة دلتلوقات أخر ضرورية أو خات نفع أعظم.

ويتإسسذ خلسسث أ ثسسر االحظسسة ان ادلال سسة أاسسنلوا علسسى خلس اإلنسسسان نظسسض )سسا نشسسنإ سسه علسسى )سسا نسراغ )إسرا إخ
ِ
ك الـ ِّدماء وَْحـن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـال ِِّ أَ ْعلَ ُـم َمـا
ـك قَ َ
س لَ َ
يها َمن يُـ ْفس ُد ف َ
قالوا( :قَالُواْ أ َََتْ َع ُل ف َ
سـبّ ُِب مَ ْمـد ََ َونُـ َقـ ّد ُ
يها َويَ ْسف ُ َ َ ُ َ

الَ تَـ ْعلَ ُمو َنن

(3ن

(1ن احملق السبزوارش) ،نظو)ة )ال ها ش السبزوارش ،نشر انب – خران ،ج 3ص.525
(2ن سورة النساء :آية .97
(3ن سورة البقرة :آية .33
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ويإسسا إ لسسث األبو سسة) ،سسع قطسسع النظسسر عسسن ادلناقشسسة يف عإسسها ،اجل سواب ادلبتسسى علسسى اإلخعسسان سسنفا األ)سسر،
وهو:
ادلاهيات اإلمكانية تطلب بلسان حاذلا ،فاضة الوجود عليها
هس  -ان ادلاهيات اإل)نانية طلس

لسسان حاذلسا ،إ اضسة الوبسو عليهسا ،وحيست ان هللا عسا بسوا سر يسا ،

انه يفي عليها ،ال وبه لإلانال.
ال يقال :يلزم )نه اجلرب؟
إخ يقسسال :سسال سسإ هسسو ابلنظسسر للنسسرم واحلنمسسة ،نسسإ حنسسيم سسر يبس ل سسا عنسسدغ انسسه لسسيا رلبسسورا علسسى خلسسث سسإ
انه يفعله ابالختيار ألنه يراغ األصلذ أو ابه خلث.
وال حابسسة إ إيإسساح ان خلسسث لسسض )سسا والسسه عس الفالسسسفة )سسن ال اسسذ والفسسي الس اي؛ انسسه سسديهي السسبطالن
ويلزم )نه زل ور أاد )ن اجلرب وهو ون اخلالئ بزء خا ه أو )ر بة )ن )را بها.
ولنسسن نلس ادلاهيسسات لسسسان حاذلسسا خلسسث) ،بسسى علسسى ان ذلسسا قسسررا سسسا قا ر بسسة علسسى وبو هسسا ،وامسسا يف حسسد خاخسسا
طل لسان حاذلسا وهسي )سن عساس نفسا األ)سر ،إ اضسة الوبسو عليهسا ،إخ )سع نفسي نفسا األ)سر ونفسي هقررهسا يف ر بسة
زلص سإ ذل س ا اجل سواب إخ هسسي قبسسإ وبو هسسا ليس س شسسيء وال ذلسسا قس هسرر ه) سا سسي طل س
سسسا قة علسسى وبو هسسا انسسه ال ه
لسان حاذلا إ اضة الوبو عليها.
وقد سب فسض نفا األ)سر علمسه عسا  ،وعليسه :ساجلواب سسهإ وهسو انسه يعلسم ااهيسة اإلنسسان والعقسرب والزلزلسة
ولضها واما طل يف حد خاخا إ اضة الوبو عليها .تق)إ
و -للحقيقية جامع فتقع كربى القياس ،عكس اخلارجية
سادسا) :ا خ رغ ادلضزا النائيى قوله( :و لث متتاز القإية اخلاربيسة عسن القإسية احلقيقيسة ،حيست إنسه يف القإسية
اخلاربيسسة لسسيا هنسساك )سسالك بسسا)ع وعن سوان عسسام ينطب س علسسى اال سرا  ،سسإ س هسإ سسر ينسسون لسسه حنسسم خيصسسه اسسالك ال
يتعسسد عنسسه ،و)سسن هنسسا ال قسسع القإسسية اخلاربيسسة سسرب القيسساس وال قسسع يف نري س االسسستنبا  ،الن القإسسية اخلاربيسسة
نسسون يف قسسوة اجلزئيسسة ال نسسون اسسسبة وال )نتسسسبة ،سسال يصسسذ اسسستنتاج )قتوليسسة زيسسد )سسن قولسسه :سسإ )سسن يف العسسسنر
قتإ ،ألنه ال يصذ قوله :هإ )ن يف العسنر قتإ ،إال عد العلم اسن يف العسسنر وان زيسدا )سنهم ،و عسد علمسه س لث
ال حابة إ أتليف القياس الستنتاج )قتوليسة زيسد ،وعلسى سر التسقليف ينسون صسورة قيساس ال واقسع لسه ،قولسه :زيسد
يف العسنر و إ )ن يف العسنر قتإ زيد قتإ ،دلا عر ) :ن أنه ال يصسذ قولسه :سإ )سن يف العسسنر قتسإ ،اال عسد
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العلم قتإ زيد ،ال ينون ه ا )ن األقيسة ادلنتجة.
وه ا خبال القإسية احلقيقيسة ،يمسا نسون سرب لقيساس االسستنتاج ويسستفا )نهسا حنسم اال سرا  ،مسا يقسال :زيسد
)ستطيع و إ )ستطيع جي عليه احلج زيد جي عليسه احلسج ،وال يتوقسف العلسم نليسة النسرب علسى العلسم ابسستطاعة
زيسسد ووبسسوب احلسسج عليسسه ،مسسا سسان يتوقسسف العلسسم نليسسة القإسسية اخلاربيسسة علسسى العلسسم نسسون زيسسد يف العسسسنر وانسسه قسسد

قتإ ،إ لية النرب يف القإية احلقيقية امنا ستفا )ن قوله عا (وهلل على الناس حج البيتن(1نن(2ن.
ال يصِب التمسك ابلعام يف الشبهة ادلصداقية ،يف اخلارجية ال احلقيقية

و عبارة أخر )ع إضا ة :انه ااتهر انه ال يصذ التمسث ابلعام يف الشسبهة ادلصسداقية ،ولنسن نساء علسى )سا خ سرغ
ادلسسضزا ههنسسا انسسه ينبفسسي التفصسسيإ سسني القإسسية احلقيقيسسة واخلاربيسسة ابنسسه يصسسذ التمسسسث ابلعسسام يف الشسسبهة ادلصسسداقية إخا
ان س القإسسية حقيقيسسة ،وادلقصسسو )سسن الشسسبهة ادلصسسداقية ههنسسا لسسيا ادلعسسرو )نهسسا أش الشسسث يف ان ه س ا )صسسدا
لي ادلوضوع أو ال ،وهي الناائة )ن اخستال أو ااستباغ األ)سور اخلاربيسة ،سإ ادلقصسو النااسئة )سن الشسث يف وسول
احلنم ذل ا ادلصدا خاصة وعد)ه ادلرا الشث يف سعة احلنم ذلس ا ادلصسدا وضسيقه عنسه ،عنسا القإسية اخلاربيسة
انسسه ال يصسسذ التمسسسث يف الشسسبهة ادلصسسداقية النااسسئة )سسن الشسسث يف ووذلسسا(3ن ذلسسا(4ن عمسسوم لسسث القإسسية اخلاربيسسة،
وخلث دلا خ رغ )سن ان احلقيقيسة ذلسا )سالك بسا)ع وعنسوان عسام هسو انزلسة العلسة للكنسم نمسا اسث يف سر انسه )شسمول
للكنسم يلتسسزم شسسموله لسسه )سسا ام العنسوان )نطبقسا عليسسه ألنسه علسسة للكنسسم يلز)سسه ويسسدور )عسسه حيثمسسا ار ،وخلسسث عنسسا
اخلاربيسسة انسسه ال يوبسسد بسسا)ع وال عن سوان لسسي سسإ هسسي رلموعسسة بزئيسسات ع س هرب عنهسسا لفسسظ واحسسد سسقش سسر اسسث يف
وول احلنم له انه ال يشمله إخ ال علة وال با)ع وال لي يف اخلاربية لينطب عليه يشمله احلنم.
ادلناقشةِ :وزان القضيتني واحد
لنن ادلستظهر عدم صكة ه ا التفريس وخلسث ألنسه )سن اخللسح سني حسال ادلنلهسف ابلنسسر وحسال ادلنلَّسف ابلفستذ
إخ ىن يف فريقه علسى حلساح حسال ادلتانَس أو ادلنلَّسف ابلفستذ يف احلقيقيسة وحلساح حسال ادلتانس ادلنلهسف ابلنسسر
يف اخلاربيسسة ،فس هسر اسسا س هسر )سسع انسسه لسسو الحسسظ حسسال ادلنلهسسف ابلنسسسر يهم سا أو حسسال ادلنلَّسسف يهم سا لوبسسد حنسسم
(1ن سورة آل عمران :آية .79
(2ن الشيخ دمحم علي الناظمي اخلراساين ،وائد األصول) ،يفسسة النشر اإلسال)ي – قم ،ج 1ص.192-191
(3ن القإية اخلاربية أش وول حنمها.
(4ن ادلصداقية.
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احلقيقية اخلاربية )ن ه غ اجلهة متا)ا ،و وضيكه:
إن ادلنلهسف و)طل س باعسسإ احلنسسم أو ادلتسسرب عنسسه ال يصسسذ لسسه بعسسإ احلنسسم علسسى الطبيعسسي اسسا هسسو نبيعسسي إال إخا
سوعه إال قيسو واسرو ينسون مسا )وضسوعه ،واحلاصسإ انسه
أحرز انه )الك احلنم ولو س حيرز دلا صذ له ان جيعله )وض َ
ال يصسسذ ان يطل س  ،وحينئ س لسسو بعل سه عليسسه صسسذ للمنلَّسف وادلتانَس لسسد الشسسث يف سسإ سسر عميمسسه لسسه لفسسر
وول علته وهي اجلا)ع له.

و س لث حسسال ادلنلهسسف ابلنسسر وباعسسإ احلنسسم أو ادلتسسرب عنسسه يف القإسسية اخلاربيسسة انسسه ال يصسسذ لسسه ان حينسسم أو
ان خيسسرب سس(قتإ )سسن يف العسسسنرن و(أ سسرم )سسن يف العسسسنرن إال إخا أحسسرز األ سرا لهسسا ،سسيخا أحسسرز بسساء لفسسظ عسسام
ينسسون لفظسسه العسسام حجسسة علسسى ادلتانَس نلمسسا اسسث يف سسر انسسه )شسسمول للقإسسية متسسسث ظسساهر إنسسال ادلسستنلم
(ادلتانس ن لفسسر انسه حنسسيم )لتفس واألصسإ يسسه عسدم التجسسوز ابإل يسسان نسإ واسسبهها يمسا س حيسسرز إال السسبع وإن
ان األ ثر.
نعم الفر ني احلقيقية واخلاربية حينئ يف ان وبه عميم ادلتانَ ابلفستذ ،للكنسم إ األ سرا ادلشسنو ة لديسه،
يف احلقيقيسسة هسسو ان يسسدغ ادلسسالك واجلسسا)ع النلسسي ،ووبسسه عمسسيم ادلتانَس ابلفسستذ ،للكنسسم إ األ سرا ادلشسسنو ة لديسسه،
يف اخلاربيسة هسو ان يسدغ ظسساهر لفسظ ادلتانس (ابلنسسسرن العسام ،انسه وإن خسال عسسن )سالك عسام سسإ سان لنسإ بزئسسي
)الك خيصه – ما قاله قدس سرغ – إال انه حيت ر انه ال يصسذ ان يتي عسام وهسو يعلسم انسه )نسثلم ،إال )تجسوزا
تج س عليسسه حينئ س إقا)سسة القرينسسة ،ينسسون ظسساهر إ يانسسه ابلعمسسوم حجسسة علسسى الفسسر ادلشسسنوك حالسسه لسسد ادلتان س ،
تد ر عر .
و س لث يعلسسم عسسدم صسسكة )سسا س هسرع عليسسه )سسن الفسسر يف إنتسساج القيسساس يف احلقيقيسسة ون اخلاربيسسة مسسا سسسيقي )زيسسد
إيإاح لدا إبخن هللا عا .
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ب ذَا ال َْع ْق ِل َوِ ْن ََلْ ََتْ َم ْد َك َرَمهُ َولَ ِك ِن انْـتَ ِف ْع بِ َع ْقلِ ِه
قال أ)ض ادليف)نني عليه السالمَ (( :ال َعلَْي َ
ك أَ ْن تَ ْ
ص َح َ
س ِم ْن َسيِّ ِئ أَ ْخ َالقِ ِه
َو ْ
اح ََِت ْ
ك
ص ْحبَةَ الْ َك ِر ِمي َوِ ْن ََلْ تَـ ْنـتَ ِف ْع بِ َع ْقلِ ِه َولَ ِك ِن انْـتَ ِف ْع بِ َك َرِم ِه بِ َع ْقلِ َ
َوَال تَ َد َع َّن ُ
َْحَ ِقنن حتف العقول :ص.231
َوافْ ِرْر ُك َّل ال ِْف َرا ِر ِم َن اللَّئِ ِيم ْاأل ْ
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