
ثيوديسيا
الثيوديسيا أو نظرية العدالة اإللهية أو العَدالُة اإللهي�ة[1] أو ِعلُْم تَبِْرير الَعدالَِة اإللِهي�ة أو إثْبات الَعدالَِة اإللِهي�ة أومعضلة
الشر أو مسألة وجود الشر هي فرع محدد من الثيولوجيا والفلسفة يهتم بحل مشكلة الشر.[2][3][4] وهي تحاول حل مشكلة وجود
اإلله وفي نفس الوقت وجود الشر. وللحديث عن أي حل يجب أن نفترض مسبقاً وجود اإلله والشر في الوجود. حيث أن حذف أي أحد

من طرفي هذه المعادلة يؤدي إلى أنقضاء المشكلة وعدم صالحية طرحها كسؤآل.

المشكلة من الممكن اختصارها بمحاولة إيجاد نظام متكامل يشرح وجود ثالثة فرضيات مع بعضها البعض دون أن تناقض هذه الفرضيات
بعضها البعض. الفرضيات الثالثة هي:

1. اإلله كلي القدرة.

2. اإلله كلي الرحمة.

3. الشر موجود.

أغلب في  هذه المشكلة مطروحة  زالت  ال  اليوم  حتى  لكن  لهذه المعضلة الفلسفية  حل  إليجاد  كثيرة  التأريخ محاوالت  خالل  وجدت 
المنتديات الفكرية والفلسفية كمشكلة لتفنيد وجود اإلله أو على األقل لتنفيد وجود إله طيب وكلي الرحمة.
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