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كان الكالم  .ائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعد
املصداق االجلى لشكر النعمة وذكرنا انه قد استشكل  شكر النعمة فان النظر هو صول الدين وهواحول الدليل الثالث من ادلة وجوب النظر واالستدالل واالجتهاد يف 

هذا هو الشق االول من كالمه واجبنا عنه صغرويا  والعبث غري جائز عقال وكانعبث  فهو، الينا وال اليه تعاىل  ال لفائدة عائدةان كان على ذلك بان شكر النعمة 
يا وكلما كان استحقاق وان مل وكربويا اما الصغرى فان الالعبثية ليس مدارها الفائدة فقط بل تنتفي العبثية باالستحقاق ايضا فكلما كانت فائدة يف الفعل مل يكن عبث

  رتبة االستحقاق مقدمة على الفائدة هذا اوالان بل ، تكن فائدة مل يكن الفعل عبثيا ايضا 
  وذكرنا ثانيا انه قد يناقش يف الكربى وانه هل كل عبث غري جائز عقال ام ال؟ وذكرنا بعض الكالم حول ذلك

  :قولاليوم حتقيق وتفصيل اكثر لذلك مبا فيه فوائد عديدة اخرى ان شاء اهللا تعاىل فن
ذلك ومثل الشيطان نفسه ومل اعطاه اهللا القدرة  الشر يف العامل مثل الزلزلة واالمراض وغرياهللا تعاىل اوجد  ملانه الشرور يف العامل ووجود هنالك حبث مشهور يف وجه 

ان الدنيا دار امتحان ومنها ما سنذكره من جواب مرتبط : نها مو السؤال له اجوبة عديدة يف علم الكالم ليس املقام حملها على ان جيري يف االنسان جمرى الدم ؟ هذا 
  :باملقام وهو

ما يتساوى :)الثالث( ما خريه غالب على شره:)الثاين(ما هو خري حمض :)االول(: اىل اقسام مخسةاهللا تعاىل ان علماء الكالم قسموا يف حبث مفيد ما ميكن ان خيلقه 
  شر حمض  ما هو:)اخلامس(ما شره غالب على خريه :)الرابع( ةملرليس فيه خري وال شر باما خريه وشره او 

   ما شاء من الطريقني والنجدينعلى ان خيتار لمجرم لهذا التقسيم العقلي تقسيم مفيد جدا يف حتليل مل خلق اهللا الشرور مباشرة او بالواسطة ولو مبنح االرادة والقدرة 
ض كخلق احملري اخلان خيلقه اهللا وهو هو مقتضى القاعدة يف ان القسم االول يقول علماء الكالم وما بينهما مراتب ض كالشيطاناحملشر الض كاملعصوم واحملري واخل

  مقتضى احلكمة ومقتضى اجلود والكرم  انهالسالم ف املعصومني عليهم
ت معىن ذلك ان يفواذ رجح الشر االقل على اخلري االكثر هو ايضا مقتضى احلكمة ومقتضى اجلود وهو ما خريه غالب على شره اذ لو مل خيلقه ل والقسم الثاين

ام رغم ان له بعض االضرار على العظيف الصيف  افشخص يشتري مكيعريف منثل بمثال وك، فعدم خلقه خالف احلكمةوتفويت اخلري االكثر ، شر اكثر اخلري االكثر 
  فلو مل يشتره لضيع حقه وحق عياله قادر احلكيم البد ان يشترى العلى املدى البعيد لكن حيث ان خريه اكثر فمثال 

  ذلكمستلزما لك اذن منشأ وجود الشرور يف العامل هو االمر الثاين فان اهللا لو مل خيلق ما خريه غالب على شره لفعل ما شره غالب على خريه اذ كان التر
االنسان ان يتمىن باالكثر وان اهللا جيازي املريض واملبتلى يوم القيامة مبا يوجب ان  كالتعويض )االمتحان(مثل وهنالك كما سبق اجوبة اخرى هذا كالم علماء الكالم 

القسم الثالث الذي نفاه علماء الكالم وهو ما كان خريه : ما اصابه وحنن نقول كمبحث وال نريد تبين هذا الراي وامنا نطرحه للنقاشاضعاف يكون البالء اضعاف 
؟هنا ال؟وهل يوجد حمذور عقلي يف خلقه اواهللا ذلك ان خيلق  ١والبحث يف االمكان ال الوقوع اي هل ميكنه وعدم جوازه عقال فال دليل على قبحوشره متساويان 

يف حبث على ما تقدم ذكره   او ما ال خري فيه وال شر فيه باملرةلق اهللا ما كان خريه وشره متساوينيوعقال يف ان خي )ظاهرا ومبدئيا(موطن كالمنا فنقول ال حمذور 
وكما يسند الفعل للقادر ، طريف الفعل والترك للقادر نسبتهما واحدة  انعنه ب اجبنا واالشكال على ذلك ان هذا خالف مقتضى احلكمة، االمس يف قسمي املباح 

حتريكه ايضا يسند الترك ايل ألن نسبة الفعل  يدي فهذا التحريك استند ايل ولو مل احركه وانا قادر علىال لو حركت هذا القلم بيسند الترك اليه مث املختار كذلك
خلقه يف نقول حيث انك التزمت بالعبثية :وبتعبري اخركمة ألن خريه مساوي لشره فيكون الترك ايضا عبثا حلفاذا كان الفعل عبثا وخالف ا ٢والترك للقادر متساوية

ذلك فنقول له فقد ترك اهللا ذلك ألنه عبث اذ ال فائدة متوخاة من اهللا ما خريه وشره متساويان  التزمت مبا فررت منه ألنه فر من االلتزام بامكان ان خيلققد فواجياده 
مع ان هذا مع ان العدم مستند اىل تركه اجياده وألن اهللا ترك وابقى شيئا عدما  -حسب ذلك املبىن-اعبثايضا متساوية فهذا الترك ، وهذا الترك نسبته كالفعل اىل اهللا 

تترتب عليه ما من شيء يفعله اال وتعاىل ان اهللا فانه ال شك يف اما من حيث الوقوع  )االمكان(من حيث امنا هو هذا االشكال و.فتأملره متساويان العدم خريه وش
املستحيل ان يفعل اهللا ما خريه  هل منوانه  يف مرحلة االستحالة العقليةكان لكن الكالم ، لل باالغراض يف مرحلة الوقوع فوائد وما من فعل هللا اال وهو معفائدة بل 

  ليس فيه خري وال شر باملرة ام ال؟ فاذا كان هذا هو الدليل فاالشكال عليه ما تقدم ما وشره متساويان او 
  ما هو تعريف العبث ؟وعلى حسب تعريف العبث وتفسريه سيدور احلكم يف الكربى سلبا واجيابا :بوجه اخر بيان اخر

فاذا اريد ) افحسبتم امنا خلقناكم عبثا(يف ذيل قوله تعاىل  هكما ذكره الراغب وغري )ما ال غرض صحيح له(ن يقال بان الفعل العبثي هو هو ا:التفسري االول للعبث
وهو  )ما ال فائدة فيه مما يستهلك جهدا وطاقة(هو :التفسري الثاين للعبث بالعبث هذا املعىن فال شك انه خالف احلكمة وانه ممتنع على اهللا سبحانه بالنظر اىل حكمته 

يف املخلوق وهذا التفسري يف اهللا غري صادق قطعا فان اهللا ال تستهلك افعاله منه طاقة اوجهدا كما هو واضح وعلى هذا التفسري فان العبث  ٣ذكرناهالتفسري الذي 
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، يستهلك منه جهدا وطاقة ابدا مع انه فائدة  بان يقوم املرء بفعل ال فائدة فيه باملرة وال يتوخى منهغري اهللا فال جيري باملرة واما يف تعاىل اما يف اهللا ، خالف احلكمة 
ما ال فائدة فيه مما ال يستهلك جهدا (وهو  :التفسري الثالث للعبث قد ضيعها عبثا وهو قبيح النافع منها يف ان يستفيد فهذا عبث قبيح ألن هذه الطاقة اليت كان له 

القسم كان وانه هل ميكن ان يصدر من اهللا فعل ال فائدة فيه والذي ومبدئيا ان يبحث يف الذي تأملنا فيه وهذا التفسري هو الذي ميكن نظريا هو هذا املعىن و )وطاقة
ل ميكن ان يصدر ذلك من اهللا بالنظر الذي خريه وشره متساويان او ما ال خري وال شر فيه باملرة فهاي خصوص الثالث من التقسيم اخلماسي لعلماء الكالم املتقدم 

  حلكمته ام ال؟
هذا خالصة ،زم فيه بالعبثية فليكن الفعل كذلك ا اليه ومل نلتمستند الفعل والترك فيه سيان بالقياس اىل القادر فاذا كان التركالن ال برهان على امتناع ذلك مبدئيا 

  ذ التفسري على كالمهم وعلى الكربى الكلية قد يشكل به اشكالنا الذي 
وقد ترك اهللا ، ن الترك عبثا ويكسهذا الربهان العقلي الذي ذكرناه تاما وانه ان كان الفعل عبثا ففرض كون بأنه وان : -كأشكال على كالمنا-لكن قد يتأمل يف ذلك 

هذا االشكال خالف الوجدان وخالف البديهة وان مل نستطع فهذا الكالم ظاهره انه قوي ولكن قد يستشكل عليه بان ؟ فكيف تلتزم بالعبثية يف الفعل دون الترك ، 
يراه عبثا قبيحا ، وان مل يستهلك جهدا وطاقة وال غرض لفاعله فان االنسان يرى بالوجدان ان الفعل الذي ال فائدة فيه باملرة :باجابة علمية فلسفيةاجلواب عنه فرضا 

  لكن ابقاءه على عدمه ال يراه عبثا قبيحاً
يف مثل هذه القضية ان االحكام العقلية يف شأن اخلالق  :الذي ارتضيناه فنقولاملبىن العام نرجع اىل فلللتوقف عنده  لسنا حباجةوطويل املبحث هذا  واحلديث حول

ان حييط ا هذا العقل عن وترتهت وتقدست  ألن ساحة اهللا جلتمما يعلم متاميتها تامة وال االدلة على النفي يعلم اا غري صحيحة باملرة فال ادلتنا العقلية على االثبات 
من خالل  التها االهذه العبثية اواستحاما يف حق اخلالق فال طريق لنا اىل فهم قبح فيه هذا الكالم جيري يف حق املخلوق وجتري االستدالالت العقلية فان ولذا ، احملدود 
البحث لكن هل يستحيل عليه خالف ذلك ؟ هذا هو مورد ،شيئا اال لغرض وال يفعل شيئا اال لفائدة  حنن نقول ان اهللا تعلقت مشيئته ان ال يفعل:وبتعبري اخر السمع 

  اوكلنا علمه اىل اهله  االمكان فهو واال هيف االمكان اوعدم استظهرنا منها شيئا والروايات فان ان نرجع اىل االياتان علينا  :واحلاصل 
عن الوقوع ال االمكان ان الكالم وظاهر ) وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون(قوله تعاىل :االية االوىل:ت والرواياتاما يف مرحلة الوقوع فنشري اىل بعض االيا

عبث واللعب اما ما هي النسبة بني ال، فاذن اخللق لغاية ) وما خلقنا السماوت واالرض وما بينهما العبني(قوله تعاىل:ةاالية الثاني هو العبادة اال هلدف خيلق اهللا اي مل 
او يراد منه ما ال غرض فيه وهذا ، هذا احتمال ، غري صحيح  هفهل يراد به اهلدف غري الصحيح اي فعل له غرض لكن )اللعب(وما هو املقصود من ، فهذا حبث اخر 

 عن الوقوع الكالم هنا ايضا )جعونالينا ال تر موانكناكم عبثا افحسبتم امنا خلق(قوله تعاىل  :االية الثالثة او يراد باللعب االعم منهما فهذا احتمال ثالث، احتمال ثاين 
  ظاهرا 

ومل (وليس عن االمكان ععن الوقوظاهره انه الكالم  )ان اهللا تبارك وتعاىل مل خيلق خلقه عبثا (وخنتم الكالم برواية عن االمام الصادق عليه السالم يف علل الشرايع
وما خلقهم (اهلدف الثاين)وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه(هذا اهلدف االول)بل خلقهم الظهار قدرته(دةلغرض وفائو  بل خلقهم حلكمة )يتركهم سدى

ذا ولنكتف خلقهم ليتكاملوا وبتعبري عريف  )نعيمهويوصلهم اىل (اذن اخللق مل يكن بال فائدة وال غرض ) ليجلب منهم منفعة وال ليدفع م مضرة بل خلقهم لينفعهم
يف الشق الثاين يف فانه ذكر نرجع اىل تتمة الكالم يف شقوق كالم املستشكل لو، ش الكربوي ونرجع الكالم يف الكربى الكلية المكان العبث باملعىن الثالث اىل اهله النقا

قيل اا تعود للشاكر اي للعبد نفسه فنقول هل هذه الفائدة تعود للمشكور او للشاكر فان  وان كان شكر النعمة لفائدة فنسأل(االشكال على االستدالل بشكر النعمة
وهذا الشق اجبنا عنه سابقا بالتفصيل بثالث او اربعة اجوبة حيث قلنا امجاال ) ن قلت اا اخروية قلنا ال استقالل للعقل بشؤون االخرة اهذه الفائدة اخروية ام دنيوية ف

وان كان يف شؤون الدنيا فان املعرفة والطاعة ليست فيها (لشق منفي فنعود اىل تتمة كالم املستشكل فيقولاذن هذا ا،بان العقل يستقل يف اجلملة يف شؤون الغيب ايضا
وصلى اهللا على حممد واله الطيبني ونضيف اليه جوابني او ثالثة تأيت ان شاء اهللا تعاىل ب عنه صاحب القوانني جبواب سنذكره وهذا الشق اجا )اال املشقة وال فائدة فيها

      ...هرينالطا
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