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مقّدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 

نبّينا محمد  الله على  العالمين، وصّلى  الحمد لله رّب 

وآله الطاهرين.

مبحًثا  الدينّية  النصوص  مع  المعرفّي  التفاعل  يشّكل 

المفّكرين  شغلت  التي  المباحث  مــن  محوريًّا 

ولذا  ومذاهبهم،  مشاربهم  اختالف  على  المسلمين 

أخرى،  تارًة  والقلب  النقل  وبين  تارًة،  والعقل  النقل  بين  العالقة  أّن  نجد 

تحتّل جزًءا أساسيًّا من حلقات البحث الدينّي.

لبيان  يتعرّض  فقهّي  فبعضها  واحد؛  منوال  على  ليست  والنصوص 

بعد  له  وبعضها  المسلمين،  حياة  نمط  على  الحاكم  اإلسالمّي  القانون 

األبعاد  إلى  نظر  وذات  عقدّية  لمطالب  يؤّسس  وبعضها  وقيمّي،  أخالقّي 

مناهج  فإّن   ، ثمَّ ومن  البشرّية.  وللنفس  وللعالم  العالم  إلله  التكوينّية 

الفروقات  هذه  تلحظ  أن  وينبغي  مختلفة،  الدينّية  النصوص  مع  التعامل 

الماضين  الله  رحم  ـ  األّمة  فقهاء  أجاد  وقد  لها.  المتعّددة  األنماط  بين 

منهم وحفظ الباقين ـ في بيان المناهج التي تحكم العالقة مع النصوص 

القانونّية وما يمّس بها من طريق غير مباشر، لذا نجد أّن علم أصول الفقه 
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قد تنامى وتعاظم مع تقادم الزمان لبيان حيثّيات هذه القضّية وأبعادها، 

النصوص  مقابل  وفي  الفقهّي.  والحكم  الفهم  حّجّية  عن  بحًثا  ذلك  وكل 

تارًة بلسان  الواقع  إلى  التي تنظر  العقدّية،  النصوُص  الفقهّية واألحكامّية، 

تكوينّي،  واقع  عن  تخبر  التي  والروايات  اآليات  بعض  في  كما  اإلخبار، 

معرفّية  أبعاد  عن  تكشف  التي  األدعية  في  كما  اإلنشاء،  بلسان  وأخرى 

حول الله تعالى والعالم والنفس.

تكوينّية  دعــاوى  يتضّمن  عموًما،  إنشائّي  قالب  ـ  إًذا  ـ  فالدعاء 

رؤية  وفق  معها  التعامل  ينبغي  القضّية،  هذه  من  وانطالًقا  ومعرفّية. 

هذه  في  المكنونات  اكتشاف  في  الدخول  تسّوغ  منهجّية،  ومنظومة 

الدعاء  لقائل  كالعصمة  األخــرى،  العناصر  إلى  االلتفات  مع  األدعية، 

نذكر  بطولها،  المسألة  هذه  تحقيق  بصدد  لسنا  إّننا  وحيث  ومدياتها. 

حيث   ، الخميني اإلمام  لسان  على  المجال  هذا  في  نراه  ما  خالصة 

تفسير  بأّن  يعرف    األئمة بأحاديث  الملمِّ  »وإن  ـ :  لفظه  ـ ما  قال 

على  الدين  أصول  ومعارف  العقائد  في    عنهم المأثورة  األخبار 

أساس الفهم العرفّي الشائع ال يكون سديًدا وصحيًحا، بل إّنها تحتوي 

وال   ]...[ المعرفة  أهل  معارف  وقّمة  الفلسفّية،  المعاني  أدّق  على 

المعرفة،  أئّمة أهل  العرفانّي مع صياغة  الدقيق  التفسير  يتنافى هذا 

الشريف في أسلوب جامع، تقطف كّل طائفة  بالله لكالمهم  العلماء 

حسب مسلكها قدرًا من الثمار، وال يحّق ألحد أن يقصر الحديث في 

  األولياء إّن مقارنة كالم  أّي حال،  ]...[ وعلى  ارتآه.  الذي  المعنى 

بكالم أمثالنا غير صحيحة، كما أّن قياس أشخاصهم  على أشخاص 

بعًضا يطعن  أّن  ]...[ ومن غرائب األمور:  أمثالنا مجحف وباطل.  من 

قائاًل:  عليها  ويعترض  والفلسفّية  العرفاّنية  الرقيقة  المعاني  هذه  في 

مع  تتوافق  وأن  بّد  فال  الناس،  لتوجيه    الهدى أئمة  أحاديث  إن 
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 مقّدمة

الفهم العرفّي، ويجب أاّل تصدر عنهم المفاهيم الفلسفّية أو العرفانّية 

مستنكر  افتراء  هذا  إن  الناس.  لعاّمة  العرفّي  الفهم  ينالها  ال  التي 

  البيت أهل  أخبار  في  التدبر  قّلة  عن  نجمت  بذيئة،  وتهمة 

ومعارف األنبياء وعدم التجوال فيها«))(.

قدر  فيه  حاولنا  اليومّي،  الرمضانّي  للتعقيب  شــرٌح  يلي  وفيما 

الحكمة  أهل  فيه، على مذاق  المستكّنة  المعاني  تبيان عظمة  المستطاع 

والعرفان، مع االعتراف مسبًقا بقصور الباع وعدم اإلحاطة بما ذكروه.

المعارف  باب  بفتح  اإلسالمية  األّمة  على  يمّن  أن  تعالى  الله  نسأل 

العالية التي استودعها أئمتنا  في كلماتهم.

والحمد لله أواًل وآخرًا.

حسيـن إبـراهيم شــمــس الدين
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