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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال قوة إال باهللا العلي  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني
وال ووجوب كان الكالم حول وجوب معرفة اهللا وما يرتبط بشؤون املبدأ واملعاد عن نظر واجتهاد وذلك استنادا اىل وجوب دفع الضرر احملتمل ا.العظيم

االجلى ملعرفة اهللا هو املعرفة عن نظر وقد تقدم تفصيل  فان شكر النعمة واجب ومصداقه معرفة اهللا واملصداقثانيا ووجوب شكر النعمة ثالثا ازالة اخلوف 
  :ذا البيان وعلى تطبيقها يف املقام) وجوب شكر النعمة(ذلك اما مبحث اليوم فهو انه قد استشكل على هذه الكربى الكلية

اي اىل املنعم وهو اهللا –النعمة ال لفائدة عائدة اليه ألنك ان قلت انا نشكر ، انه مل نشكر نعمة اهللا هل ال لفائدة ام لفائدة ؟ وكال الشقني غري صحيح 
عبث ولغو والعبث غري جائز عقال اما الشق االخر وهو ان نشكر النعمة لفائدة فنسأل هذه الفائدة تعود اليه تعاىل ام  -اي هذا الشكر-والينا فهوا -تعاىل

ممكنا وهو خلف كان وهو واجب الوجود ولو احتاج ملا كان واجبا بل قني فانه الغين بالذات الينا؟ فأن قلت اا تعود اليه فأنه تعاىل عن ان حيتاج اىل املخلو
ليس يف معرفة اهللا او معرفته عن نظر اال املشقة بال :قيل ،خروية ؟ فأن قلت اا دنيوية هذه الفائدة دنيوية ام ا: واما ان تكون الفائدة عائدة الينا فسأل، 

هذا  !وان قيل ان الفائدة اخروية فنقول ان العقل ال استقالل له بشؤون االخرة ، وجد اال املشقة بال حظ وال فائدة تعته ال فائدة وكذلك يف عبادته وطا
نضيف بعض االجوبة وسنجيب على كل الشقوق ونتوقف عنده لنحلله ، وساالشكال طرحه البعض وذكره القوانني وغريه واجابوا عنه جبواب او جوابني 

  قادير وعلى كل الت
  شكل عليه صغرى وكربى نف )جائز عقال لنا وال له تعاىل فهذا عبث والعبث غريعائدة  املنعم ال لفائدة كان شكر ان(كالمه اما الشق االول من

الزم فقد ال ال تاذ غري تامة  -واليت هي صغرى املقام-فنقول هذه الكربى ) كلما مل تكن للفعل فائدة كان الفعل عبثا(قولك  :اما الصغرى فنقول
سنذكر موردا و بل نقول ان الدليل قائم على العكس وتقع على املدعى عهدة اقامة الدليل ، تكون للفعل فائدة وال يكون عبثا فهذا التالزم املتوهم من اين؟ 

وبعبارة يف عرض الفائدة وليس  ١هطوللفائدة يف اان هذا املورد بل نترقى ونقول ، مع انه ليس عبثا قطعا ، تلحظ فيه الفائدة مل ال فائدة فيه او  جليا بينا
لكن نقول ان الذي خيرج الفعل االختياري ، الفائدة اي الغرض : ما الذي خيرج الفعل االختياري عن العبث؟ واجلواب ان املوجود يف االذهان هو :اخرى 

ذي خيرج االفعال عن العبثية بالدرجة االوىل فان مل يكن ننتقل اىل قبل الفائدة امر مقدم عليها رتبة وهو اليوجد ئدة لكن االفوان صح انه عن العبث 
دفع الضرر البالغ احملتمل وشكر النعمة (القسيم الرابع ملالكات الوجوب العقلي وهي ما سبق من الدرجة الثانية او املرتبة الثانية وهي الفائدة وهذا االمر هو 

  :و االستحقاق واجلواب الذي ذكرناه هناك ينفع يف املقام فنقولواالمر الرابع ه )اجلسيمة وجلب املنفعة البالغة
او كانت ومل فائدة فرضا هناك فائدة مثال عبادة اهللا تعاىل خترج عن العبثية وان مل تكن هناك اية الفعل خيرج عن العبثية اذا كان الستحقاق وان مل تكن 

ذا جتاهها يقوم العاقل ألن اذن استحقاق هذه احلقيقة  ٢عبدهانه يفللعبادة  هللا تعاىل اهلحيث وجد ان األن العبد الكامل كاملعصوم عليه السالم تلحظ 
اعلى من الفائدة وهو هو  سنٍبل هناك وجه ح هو تفكري ضيقفائدة لالتفكري الذي يدور مدار اوبذلك يظهر ان ذا الفعل عن العبثية هو املخرج هلالفعل 

  :يف موارد نذكر منهاتتجلى نقول ان فائدة هذا البحث  ةوله كتب لكن كاشاراالستحقاق وهذا حبث جدير ان تكتب ح
؟ وهناك اجوبة كثرية ذكرت للجواب عنه ولكن اجلواب  ٣لناماهي فائدة االمام الغائب عجل اهللا فرجه الشريف : يطرحه كثريون و هو هناك سؤال 

لو ) النباتات( :مثاله و االدىن خلق لالعلى وليس العكس ان ال العكس ؟فهي فائدتنا له املتقدم عليها رتبة وهو ان هذا السؤال خطأ والسؤال الصحيح ما
ماهي فائدة االنسان لنا ؟فاجلواب ان اهللا خلق هذه النباتات للبشر ومل خيلق البشر للنبات فالسؤال الصحيح ما هي  -بلسان احلال او بلسان الشعور–ت سأل

ما فائدة االمام لنا تفكري غري صحيح ألن الواقع ان  التفكري ذه الصورة وكأننا حنن حمور الكون وانهان  :واحلاصل  فائدة هذه النباتات للبشر ال العكس 
  االعلى يعلل به من دونه وليس العكس 

العبثية اذ هذه ذلك ستلزم ولكن ال ي) ال له وال لنا، ليست املعرفة عن نظر لفائدة (نتخب الشق االول ونقولنوهو ان نقول بأننا  هذا اجلواب االول
  املعرفة امنا هي الستحقاقه وال يلزم ان تكون هناك فائدة وراء االستحقاق الذايت 

                                                             
  ع يف طول االستحقاق ألن االستحقاق متقدم رتبة على الفائدة اي ان الفائدة تق - ١
  )اهلي ما عبدتك خوفا من نارك وال طمعا يف جنتك بل وجدتك اهال للعبادة فعبدتك(كما ورد عن امري املوحدين عليه السالم  - ٢
  فائدة اكدا الروايات واننا ننتفع منه كما ننتفع من الشمس خلف السحاب  وهو كيف ننتفع منه يف غيبته بعد تسليم ان هناك) ما هي الفائدة(وهناك سؤال اخر غري  - ٣
  



ميكن ان و؟ ان العبث غري جائز عقال ما الدليل على نقول ):جائزعقال  وكل عبث غري، الفعل بال فائدة عبث (م اما االشكال الثاين على كربى كالمه
عليه وان العبث غري جائز  -االشاعرة–ألن املشهور بل لعل اطباق الفالسفة واملتكلمني  ٤وهذا اجلواب حيتاج للتأمل، ذلك يف اخلالق واملخلوقني يف نناقش 

  :جائز ألن العبث من مصاديق املباح فاملباح له فردان يف حد ذاته قد يقال ان العبث : عقال فنقول 
ما مل تكن فيه مصلحة وال مفسدة باملرة فال رجحان الحد الطرفني على االخر للحكم  :)الثاين ( ي املصلحة واملفسدة ما تساوى فيه الطرفان ا: )االول(

  اذن يف املباح فردان فهل يف ارتكاب املباح قبح عقال؟، عليه بالوجوب او االستحباب وكذا ال وجه للحكم عليه باحملرم او املكروه 
ان املباح جيوز اقتحامه كما جيوز يف ال شك ، واحلاصل انه ولذا شرعه اهللا تعاىل وهذا مما ال شك فيه يف كل االديان جائز عقال بل هو كال :واجلواب

باملعىن االخص اي مباحات توجد واجبات وحمرمات ومستحبات ومكروهات وكذا ، اذ كما توجد كلها وبناء العقالء على ذلك  االحجام عنه واالديان
  مصداق للمباح فال اشكال فيه  )ال فائدة فيهاي فعل ما (ان بال رجحان والعبث ما تساوى فيه الطرف

املباح بني طريف ال شك يف ان ختيري هذا املخلوق :اما بالنسبة للمخلوق فنقول واخلالق املخلوقجنيب يف كال البعدين :قلت ؟ذلك خمالف للحكمة :ان قلت
ألنا فرضنا انه مباح اي ال فائدة وال مضرة يف فعله وتركه  ٥يعين ان فعله ال فائدة منه وتركه ال فائدة به) املباح (،وخالفه خالف احلكمة ،هو وفق احلكمة 

  ، فيكون كل مما فعله وتركه عقالئيا غري قبيح بدعى كونه عبثا ال فائدة فيه  باملرة
  :توضيح ذلك،رد الينا من السمع اال مبا ومبثل ذلك ال نستطيع ان حنكم على اخلالق اننا :اما بالنسبة للخالق فنقول

القيام بفعل من غري توخي فائدة (فالعبث هو ، نقول ليس العبث ذلك بل هناك قيد اخر مغفول عنه  نلك، )اداء فعل ال فائدة فيه(املتوهم ان العبث هو ان 
وهكذا بال  امث يردمه امث يعود حلفره امث يقوم بردمه ومثاله شخص حيفر بئراالقبيح عقال  فهذا هو العبث ٦)بذل جهداذا استدعى مما يستدعي جهدا او 

امنا امره اذا ) (وال بعثكم اال كنفس واحدة ما خلقكم( ٧واالمر من اهللا سبحانه كذلكقبيح اذا مل يبذل جهدا فليس بعبث  هلكن لكنه مع بذل جهدفائدة 
ن من حيث بذل اجلهد وعدمه فما هي اولوية ان يبقيه على العدم من ان فاملوىل عز وجل عنده الفعل كالترك سيا) اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

   ٨يوجده
ذا كان اوالفعل والترك  و من تساوى اليهاجياد الفعل والترك للقادر متساوية فالقادر ه؟ مع ان نسبة كان االجياد عبثا دون الترك  ذاملا:وبتعبري اخر 

واما بالنسبة لنا فيطلق !  ما سيان من هذه اجلهة؟مع كومل يكن يف الترك العبثية وكان يف الفعل العبثية  ذااومل؟ كذلك فما ارجحية ان يتركه على ان يفعله 
فما  -كما يف فعل اهللا تعاىل - وردمها بذل اي طاقة ال فكرية وال بدنية ألين بذلت جهدا واضعت طاقه يف ال شيء اما لو مل يكن يف حفر البئر  )العبث(

  كون هذا الفعل خالف احلكمة مع حلاظ ان هذا الفعل يساوي الترك فكيف كان الترك وفق احلكمة دون الفعل فليتدبر وجه قبح ذلك وما
 واالرض وما خلقنا  السماء(كما ذكر يف كتابه ان ال لعب وال هلو وال باطل  مبا يرد الينا عن طريق السماع ان اهللا تعاىل له ان يلزم نفسه:نقولنعم 
العبث ذا امتناع فننفي ذلك بالسماع ولكن العقل ال يدل على ) ١٦االنبياء"وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما ال عبني)(سورة ص"الباط وما بينهما

     ...وللكالم صلة تأيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين. فتامل ، املعىن الذي ذكرناه 
  

                                                             
  .وسيايت يف البحث القادم يوم غد باذن اهللا تفصيل اكثر هلذه املناقشه و وجه التامل فيها  - ٤
  يف كال طريف الفعل والترك متساوية  -وكذا الضرر–او ان الفائدة  - ٥
  املقرر -اهل االختصاص فيحتاج اىل بيان اكثر وادلة اكثرهذا القيد خالف املعروف عند  - ٦
  اي ال جهد يبذله باملرة  - ٧
  املقرر –تقدم اجلواب منكم وان االولوية هي علمه تعاىل باالصلح ال كما اشكل بعض العرفاء وانه منع لفيض اجلواد  - ٨

ت اغراض بل الكالم يف امكان ان يصدر منه ما ال نفع منه وانه لو فرض امر ال فائدة فيه فهل ال جيوز عليه ليس الكالم يف الوقوع ، اذ ال شك يف ان كل افعاله تعاىل ذا: اجلواب 
 خلقه النه عبث ؟ سيايت توضيح ذلك باذن اهللا
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