
 المفھوم اإلفتراضي لمعنى قوله تعالى : [ فال
 أقسُم بالخنس ، الجوار الكنس ] – التكوير 15 ، 16

 
أقسم - الصیغة تلك في إالَّ وملزماً حقیقیاً يكون ال المجید الكتاب في القسم                مفھوم
التراث فقھاء بھا اإلدعاء في توھم والتي الصیغ من غیرھا في القسم يصح وال ، -                
المقسوم على القسم لمادة : وتقديم بیان ھو اإلستھالل وھذا ،             وتوابعھم
والیقین والثبات والصدق ، الیقین ومعلومة وصادقة ثابتة وبكونھا علیه            والمقسوم
الصفات في النسبیة لمبدأ نفیاً ذلك لیس و ، ھنا أعتمدناھا موضوعیة صفات               ھي
على التأكید أجل من به جئنا التعمیم وھذا ، وأھمیته علیه المقسوم لعظمة               ولكن
) فعل لفظ داللة تكون المجید الكتاب وفي ، ذاته في للشيء منا واحد كل                 نظر
القراءة وبحسب ، واإلشارة السیاق في معلومة وھي ، واضحة معناه على (               أقسم
بل يصح ال ولھذا ، سواه التوكید على منه أدل شیئاً نجد ال اللفظ لمفھوم                 الموضوعیة
الكتاب وفي ، الحقاً البحث سیاق في علیه سنمر ما وھذا ، بغیره القسم يجوز                 ال
من 16 ، 15 الرقم بإضافة مواضع سبع نحو وفي - أقسم - ھكذا مفرداً اللفظ                  ورد

 سورة التكوير لیكون العدد ثمانیة ، و ھي كالتالي :
 

، 75 الواقعة - [ عظیم تعلمون لو لقسم وإنه النجوم بمواقع أقسم فال ] : تعالى                   قال
. . 76 

 و قال تعالى : [ فال أقسم بالخنس الجوار الكنس ] - التكوير 15 ، 16 .
 وقال تعالى : [ فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون ] - الحاقة 38 ، 39 .

 وقال تعالى : [ فال أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ] - المعرج 40 .
 وقال تعالى : [ ال أقسم بیوم القیامة وال أقسم بالنفس اللوامة ] - القیامة 1 ، 2 .

اإلنشقاق - [ أتسق إذا والقمر وسق وما واللیل بالشفق أقسم فال ] : تعالى                 وقال
. 18 ، 17 ، 16 

 وقال تعالى : : [ ال أقسم بھذا البلد وأنت حل بھذا البلد ] - البلد 1 ، 2 .
 

، تقريراً ال وصفاً جاء الحالة ھذه في وھو ، الجمع بصیغة ولكن - أقسم - لفظ ورد                    وقد
سورة وفي ، 109 النص األنعام سورة في ، المجید الكتاب من مواضع خمس                في
وفي ، 53 النص النور سورة وفي ، 38 النص النحل سورة وفي ، 53 النص                  المائدة
وھي ، ( أيمانھم جھد با� وأقسموا ) : التالي النحو وعلى ، 42 النص فاطر                  سورة

 في الجمیع ال تعدو وصف حال في الموجب أو السالب ..



. 
صحیح رباعي أصله و جمعاً ويكون مفرداً يأتي العربي اللسان في - أقسم -                ولفظ
علیه أو به المقسوم جعل أي ، واإلثبات التوكید فعلى داللته وأما ، فارس أبن                 قال
تارًة للصواب و تارًة للصدق وصفاً المجید الكتاب في اللفظ أستخدم وقد ، ومؤكداً                ثابتاً
بل : وقالوا ، مستأنف فكالم بعدھا يأتي وما لألبتداء فھي فیه - الفاء - وأما  ،                    أخرى
البصريون فقال - ال - لفظ وأما ، واإلشتراك الترتیب على وداللته عطف  حرف                ھي
وقیل ، جر حرف سبقھا إن أسم ھي بل الكوفیون وقال ، له معنى ال زائد حرف                   ھي
، لسؤال جواباً أنھا أو ، لألمر ناھیة أو ، للجنس نافیة إنھا ] : منھا أقوال معناھا                    في
ھذه ، [ لیس أو إن عمل تعمل أنھا أو ، لھا معنى ال أنھا أو ، غیر بمعنى تكون                      أو
ذاته في مشكل المراد المعنى حول التركیز من يجعل المعجمین به قال الذي               التنوع
ھكذا نفسه القسم فعل على دخولھا حال للجنس نافیة بأنھا القول مع لكننا ،              
إن على وتدلنا ، وإثباته القسم توكید في للمبالغة - أقسم - لفظ مع وتأتي ،                  نفھمھا
المركب الجمع وأما ، وعظیم مھم شيء على إالَّ يكون ال الحالة ھذه في                القسم
على يكون فالنفي ] ، واإلثبات النفي بین جمع فھو - أقسم وفعل ال حرف -                  من
والنحاة المفسرين مذھب وھذا ، [ علیه المقسم على يكون واإلثبات             المقسم
حین المجید الكتاب وفي ، البغوي قال واضحة اللفظ في النفي وداللة ،               القدامى
، وتأكیدھا وإثباتھا النبوة قضیة خدمة مجال في أستخدمه - أقسم - لفظ               أستخدم
قیمة حقاً ال صارت ولكنھا ، السالم علیه النبي حیاة من المكیة الفترة في                ھذا
والمسؤولیة واإلدارة والمواثیق العقود يخص فیما الرسالة أفعال لمجمل           تداولیة

 وغیرھا .
 

، - با� أقسم - صیغة بغیر مطلقاً ينعقد وال يصح ال القسم إن - : البدء في قلنا                     وكما
إلیه ماذھب وأما ، ( والمجتمعیة الحیاتیة ) والشرعیة القانونیة القضايا كل              في
تجب وال بل ، بشيء عندنا فلیست للقسم - الحلف - صیغة إعتماد في                الفقھاء
إن ومعلوم ، [ للقسم كصیغة أعتمدت إذا ] وشرعیة قانونیة وأحكام تبعات أية                علیھا
، جماعة أو أثنین بین أوالتعاھد التناصر تعني العربي اللسان في - حلف - لفظ                 داللة

 ومنه جاء معنى الحلف والتحالف واألحالف ، وال دخل له في معنى القسم البتة .
كقوله الكتاب من موضع غیر في ورد الذي - حلف - معنى في تقولون وما : قیل                   فإن

 تعالى : ( ويحلفون على الكذب وھم يعلمون ) المجادلة 14 .
إن الكالم من الظاھر بل ، يقسمون بمعنى ھنا - يحلفون - أن على داللة ال إن :                    قلنا
بالمعنى القسم على يدل وال ، الكذب على والتعاھد التناصر على دال ھنا               اللفظ
فالتترس ، ( جنة أيمانھم أتخذوا ) : تعالى قوله ذلك على ودلیلنا ، إلیه                 المشار
 باأليمان الظاھر من أجل الصد عن الحق ھو غطاء يتخذه دائماً أھل الدعاوى الباطلة .



قولھم ورد وقد ، - بالیمین الحنث أو بالحلف الحنث - عن قول يذھبون فیما                 وللفقھاء
على لیس منھم وھذا ، !! القسم أنه على - الحلف - فكرة تدعیم سیاق في                  ذلك
عن إلیه ذھبنا الذي المعنى ذلك يتعدى ال عندنا بالحلف فالحنث ، ينبغي               ما
على الخروج أو الحلف مخالفة بأن قلنا ولذلك ، والتحالف العھد نقض أو               المخالفة
العقوبة إن أي ، وجزاءات وعقوبات وتبعات أحكام علیه فتترتب ، ونصوصه              قواعده
ذلك ، به الوفاء يجب قسم الحلف بإعتبار ولیس ، الحلف شروط مخالفة على                تترتب
مع أنكلترا من الیوم يحصل كما ] ، وأمضاھا الحلف بشروط آمن قد المتحالف                أن
بالكفارة تسمى ما أو فالعقوبة ، [ البريكست بقضیة يسمى فیما األوربي              اإلتحاد
من بل ، قسم ھو حیث من ال توكیده بعد وشروطه الحلف نقض على أثراً تترتب                  إنما

 حیث كونه معاھدة يجب الوفاء واإللتزام بشروطھا .
 

بما يؤاخذكم ولكن أيمانكم في باللغو هللا يؤاخذكم ال ) : تعالى قوله معنى                وأما
المائدة ( .. أيمانكم وأحفظوا حلفتم إذا أيمانكم كفارة ..ذلك فكفارته األيمان              عقدتم

. 89 
أي ، إرادة أو قصد غیر من يكون كالم أو صوت كل ھو العرب لغة في اللغو :                    فنقول
من علیه يترتب فال ولذلك ، منه طائل ال وكالم ثرثرة عن عبارة ھو ھو حیث من                   إنه
هللا كم اليؤاخذ - بقوله الحقیقة ھذه على النص أكد وقد ، شيُء والعقوبات                األحكام
أو تقصدوه لم وكالم قول كل على وأحكام تبعات علیكم يرتب ال هللا إن أي ، -                   باللغو
علیه لیس المتكلم أو القائل يقصده لم كالم أو قول فكل النحو ھذا وعلى ،                 تريدوه
، تفكیر وال روية دون من يورد الذي الكالم ھو اللغو : الراغب قال ] ، ، جزاء أو                     عقوبة
في اللغو ومنه ، الطیور من ونحوھا العصافیر صوت ھو والذي ، اللغا مجرى                فیجري
البناء وعقد الحبل عقد ومثاله ، األطراف بین الجمع فھو ) : العقد وأما ، [                  األيمان
وال روية غیر من ما شخص عن صدر إن كالم فكل وعلیه ، ( والشراء البیع                  وعقد
فإن : المقابلة مبدأ وبحسب ، حكم أو عقوبة أية الشخص ذلك على يترتب فال                 تفكیر
من القصد ھذا النص سما وقد ) ، وحكم عقوبة فعلیه وتفكیر روية عن يصدر كالم                  كل
ھو والُمراد المقصود فالكالم ، ( وقوله كالمه من الفاعل إرادة ومعناه - عقداً -                 الكالم
باب من فیكون للعقد األيمان إضافة وأما ، والعقوبات األحكام علیه تترتب الذي               ذلك
دعوى علیه تدعي أو تسبه أو أحداً تشتم حین فانت ] ، غیر ال وإرادته القصد                  تأكید
حصل وإن ، [ أيمان عقد يسمونه التوكید وھذا توكید الكالم ذلك فالزم ، ما كالم                  في
لغة والكفارة ، - كفارة - النص بلسان ُسمي والذي الجزاء ويكون العقاب يكون                ذلك
ھنا وتكون ، مقدرة عقوبة إصطالحاً وھي ، المحو أو التغطیة بمعنى الفاء               بتشديد
إذا أيمانكم كفارة ذلك ) - : تعالى قال ، الحلف بفعل كان الذي العقد نقض                  بسبب
التحالف طبیعة على أثراً وتتقدر تترتب النص منطوق بحسب فالعقوبة ، - (               حلفتم



أو الشروط تلك على والتجاوز ، أمضیتموھا بشروط علیه تعاقدتم الذي             ونوعیته
علیھا يطلق ما وھي والمكان الزمان بحسب تكون مقدرة عقوبة زمه ال              نقضھا

 بالتعزيرات ولیست الحدود .
ھو والعرض ، 224 البقرة - [ .. أليمانكم عرضة هللا تجعلوا وال ] : تعالى قوله                   وأما
أو عرضة تسمى ُتعرض التي األشیاء وكل ، والمعروض المعرض جاء ومنه              النشر
النھي جاء ھنا ومن ، والشراء البیع مجال في تداوله يجري أستخدام وھو ،                معروضة
قیمته من والحط والتقلیل المزايدة من النوع لھذا عرضة هللا جعل بعدم النص               في
أو هللا مع التعامل في اإلخالقي الجانب على التأكید ومراده النص وظاھر ،               وشأنه
ُيعرض وسلعة بضاعة العظیم المقام ھذا جعل بحال يجوز ال إذ ، العظیم أسمه                تداول
فھذا ، - وامثالھا وهللا ال أو ، وهللا أي أو ، وهللا - كقولھم ، حین كل في الجاھل                      بھا
وھو حصل وإن ، أثراً علیه يترتب وال شرعاً به يعتد وال القسم به ينعقد ال                  القول
فلیس قلنا وكما ، الكتاب في عنه المنھي - اللغو - معنى يتعدى فال بالفعل                 حاصل
عندنا فلیس الفقھاء عامة عند الشأن ھذا في قیل وما ، وأحكام تبعات اللفظ                ھذا

 بشيء .
  
 

القسم يكون متى وقلنا ، والحلف القسم معنى عن بیان من مضى فیما               تحدثنا
من لیست بإنھا وقلنا الحلف فكرة رددنا كما ، ؟ كذلك يكون ال ومتى وصحیحاً                 صادقاً
اإليجاز من بشيء سنناقش واآلن ، المجید الكتاب في إلیه المشار القسم              باب
 معنى قوله تعالى : [ فال أقسم بالخنس الجوار الكنس ] من سورة التكوير 15 ، 16 ،

 
أبن قال واحد أصل - والسین والنون والخاء - خانس فھو خنس من لغة : والخنس                  
ُمنكراً جاء إن اللفظ و ، والتستر اإلستخفاء على وداللتھا ، المقايیس في               فارس
التي السیارة النجوم على داالً أسماً فیكون جمعاً جاء وإن ، خفیه الذھاب               فیعنى
في يوسوس الذي للشیطان صفة - الخناس - و ، اللیل في وتطلع النھار في                 تستر

 الصدور ، ..
الجوار - ومنھا ، جار شيء كل فیھا وُشبه ، المسرعة الريح وھي جارية جمع                 والجوار
والشمس والبحار واألنھار الجبال و الخیول ومنھا ، - كاألعالم البحر في ( المنشآت )               

 وكل شيء يسبح فھو جاري  .
والنون الكاف من صحیح وأصله ، كنس من بالفعل مشبھة صفة فھي الُكنس               وأما
، اإلستخفاء ھو عبیدة أبي وقال ، واإلظھار الكشف ھو الجرجاني قال ،               والسین

 واألقرب ما قاله أبي عبیدة في معنى اإلخفاء .



واإلثبات التأكید مقام في وردت - الكنس الجوار بالخنس أقسم فال - الخبرية               والجملة
 ، وفي معناھا ُذكرت أقوال منھا :

( تكنس رواية وفي ) تجري النجوم ھي - : قال إنه علي اإلمام إلى ُنسب ما :                    أوالً
ھذا وعلى ، كثیر وأبن الطبري ذكره فیما عباس أبن قال ، - بالنھار وتخنس اللیل                  في
دورتھا في ترجع أي تخنس التي الكواكب ھي : وقالوا المفسرين بعض              أعتمد

 الفلكیة ، وتجري في أفالكھا وتختفي - .
 

النص ھذا من الُمراد وبأن ، للقرآن العلمي اإلعجاز فكرة مناصروا إلیه ماذھب :                وثانیاً
الغبار من السماء جو تخلیص عملیة في ، السوداء الثقوب عمل إلى اإلشارة في                ھو
، الحیاة ألنعدمت الثقوب تلك لوال إذ ، ھائلة كونیة إنفجارات من يحدث وما                الفضائي
ما القرآنیة النصوص تحمیل إن ذلك ، عندي مرجوح ھو بل به أعتد ال الرأي                 وھذا
مع تماماً منسجمة كانت غذا إالَّ نؤيدھا ال مغامرة ھي ، العلمیة البحوث إلیه                توصلت

 السیاق والسباق ..
 

مجمع ھي - السوداء الثقوب ھذه إن - فكرة على القائم الغنوصي الرأي ھو :                 وثالثاً
تذھب وإلیه ، العوالم كل فیه تتجمع الذي الخفي العالم ، األخر للعالم بوابات                أو

 الروح بعد الموت ، وھذا الرأي بعید عن مضمون النص ومقتضى الحال فیه !! .
 

ھو : والقائل ، والمغامرين المھووسین بعض أعتمده الذي البیالوجي الرأي :              ورابعاً
من به علق مما وتخلیصه ، للدم تنقیة من البیض الكريات به تقوم لما                إشارة
الدم وتنظیف بكنس يقوم عملھا إن أساس على ، ضارة وبكتريا ومیكروبات              ترسبات
ال ما للنص تحمیل كسابقیه الرأي وھذا ، البولي الجھاز عبر الضارة الرواسب               من

 يحتمل من المعاني والدالالت ..
، قول من علي اإلمام إلى ُنسب ما ھو ، إلیه أمیل والذي عندي الراجح الرأي                  وأما
ھذا يؤكد والذي ، النھار في وتخنس اللیل في تكنس أو تجري التي النجوم                عن
تنفس إذا والصبح عسعس إذا واللیل ] : تعالى قوله في الالحق النص داللة ،                 الرأي
بظالمه اللیل أقبل أو دخل أي عسعس مفھوم أن إذ ، والبیان الشرح بمثابة وھو ، [                 
خاللھا من الشمس أشعة تنعكس حیث النجوم لرؤية المجال يفسح اللیل ودخول ،             
، العیانیة المشاھدة عن تختفي أي النجوم تخنس النھار يدخل وحین ، األرض               إلى
على باللیل والعطف ، الكنس الجوار الخنس من الُمراد للمعنى إشارة ھذا              وفي
من ھو والنھار اللیل وتعاقب ، اللیل في والنجوم الكواكب جريان لمناسبة              القسم
مناسب وھذا ، والتنوير التحرير في عاشور ابن قال اإللھیة الحكمة مظاھر              أجل
، المطلق والمكان الزمان في العقل يخاطب النص في الخطاب إن يتبین ومنه               للمقام



نقبلھا ال فمخاطرة الكتاب نصوص على وتعمیمھا الحديث العلم منتجات أعتماد             وأما
 وال نوجه بالعناية بھا ، إنما يمكن فسح المجال لھا في باب اإلستئناس ال غیر ..
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