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َخَرْت َتْيًتا َوإِنَّ اطلعث علي مقالة لألضتاذ فهد األحمدً فيها جفسير لقوله جعالي :  }َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اجَّ
ٍَْعَلُموَن{ ]العنكبوت:   .[14أَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُث اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا 

  ٍقول:
العنكبوت" الرً ٍعيش وٍستقر فيه.. ولكن ٍعتقد معظمنا خطأ أن "شبكة العنكبوت" هٌ "تيث "

وتالتالٌ قد ٍكون تيته داخل الجحوز أو الشقوق والصدوع  ،الحقيقة هٌ أن العنكبوت ٍعيش يف كل مكان
ا يف زواٍا أما شبكة العنكبوت التٌ نراها كثيًر ، أو جحث الماء والصخوز أو حتي يف أعالٌ الجبال واألشجاز

فهٌ مجرد مصيدة للفراةص جبنيها العنكبوت يف موقع ال ٍبتعد عن تيتها  ،الجدزان والمواقع المظلمة
 .اكثيًر 

}َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت  :ا أفضل لحقيقة البيث الرً وزد ذكره يف قوله جعاليوهره الحقيقة قد جمنحنا فهمً 
َخَرْت َتْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُث اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُ  ٍَْعَلُموَن{ ]العنكبوت: اجَّ فهره اآلٍة جشير  .[14وا 

 ا وهشاشة.. ولكن ما نعرفه اآلن أنَّ وأنه ٍأجٌ كأكثر البيوت ضعفً  ،لي وهن تيث العنكبوتإرصاحة 
أو علي عمق كبير من ضطح األزض.. وحتي يف  ،وصدوع صلبة ،العنكبوت قد ٍعيش داخل مواقع حصينة

خيط العنكبوت أقوى من خيوط  لي أنَّ إنشير  ،البيث المقصود هو شبكته الحرٍرٍة حال اإلرصاز علي أنَّ 
 .الفوالذ وجميع المعادن المعروفة من حيث مادجه النقية وضماكته المجهرٍة

معث يف ضماكة األصبع الضتطاعث حمل طاةرة ضخمة فالخيوط الحرٍرٍة التٌ ٍفرزها العنكبوت لو جُ 
مرة عن  144ه مقازنة تسماكته التٌ جقل ا إال أنَّ ا وواهيً ط العنكبوت ٍبدو ضعيفً خي تكامل زكاتها. فرغم أنَّ 

الجيش األمرٍكٌ ٍصنع منها مالتص مضادة  شعرة االنسان علي دزجة عالية من القوة والمرونة )لدزجة أنَّ 
د إلي لالنفجازات(.. فهرا الخيط المصنوع من ضاةل تروجينٌ ٍتصلة عند مالمسته للهواء ٍمكنه التمد

 (مرة 04) :خمسة أضعاف طوله قبل أن ٍنقطع. أضف لهرا أنه )مقازنة توزنه وحجمه( أقوى من الفوالذ ث
وهو ما دعا العلماء لتسميته  ،للبوصة المرتعة (زطاًل  044.444)مرة وجبلغ قوة احتماله  (02) :واأللمنيوم ث

 (.البيوصلة)أو  (الفوالذ البيولوجٌ)أو  (الفوالذ الحيوً:)ث
حيث ٍمكنك تسهولة إزاحة شبكة العنكبوت تسبة وزنها  ،وكل هره الحقاةق جستطيع اكتشافها تنفسك

 !الخفيف ولكن ٍستحيل عليك قطعها أو جمسٍقها أو جغيير شكلها الهندضٌ
ا تين "وهن البيث" يف اآلٍة الكرٍمة مقاتل عيشه يف مواقع منيعة وصلبة، السؤال هو: كيف نوفق إذً 

 !"قوة المادة" التٌ ٍبني منها شبكته؟ناهيك عن 

هد األمحدي يف فهم ف رد ٌّ لطيف على الصحفي
 )أوهن البيوت(



 

 

)2) 

قبل اإلجاتة علي هرا السؤال الحظ أن كلمة العنكبوت وزدت يف اآلٍة الكرٍمة تصيغة التأنيث ال 
َخَرْت َتْيًتا}التركير  ا أن أنثي العنكبوت هٌ من جتخر البيث للسكن فالعلماء لم ٍكتشفوا إال مؤخًر  ،{اجَّ

 .الحرٍرٍة وجغسل شبكة الصيد لإلٍقاع تالفرٍسةوالتفرٍخ وهٌ من جفرز الخيوط 
كٌ )جأكله( تعد انتهاةه من  ير دوز الركر علي "المسياز" واالزجماء عند قدمٌ األنثويف المقاتل ٍقتـص

هو وهن البيث من الناحية  -يف اآلٍة الكرٍمة-جلقيحها.. وهرا المصير المخيف ٍوحٌ تأن المقصود 
ٍة واإلنشاةية.. فحتي تالمقازنة مع عالم الحرشات ٍعد تيث العنكبوت من األرسٍة واألخالقية، ال الماد

"أوهن البيوت" من حيث الرواتط األرسٍة والمبادا األخالقية وضيادة الخيانة والغدز والقسوة؛ فاألنثي 
جأكل الركر تعد التلقيح وجأكل أتناءها تعد خروجهم من البيض كما ٍأكل االخوة تعضهم البعض كلما 

 !لهم الفرصة ضنحث
ٍثبته  -وال أقول: منها-وقوة المادة التٌ ٍبني داخلها  -كوصف مجازً-والتفرٍق تين وهن البيث 

 .اا" أو "شبكة" ٍتم صنعها عمدً اضتعمال اآلٍة الكرٍمة لكلمة "تيث" ٍتم اجخاذه، وليص "خيوطً 
جاء يف ضياق رضب المثل تمن ٍتخر من دون اهلل أولياء  -يف اآلٍة الكرٍمة-أضف لهرا أن وهن البيث 

َخُروا ِمْن ُدوِن  :حيث الصالت واهية والرواتط متقطعة والغدز وازد يف أً لحظة ِرٍَن اجَّ ِ أَْولَِياَء }َمَثُل الَّ اَّللَّ
ٍَْعَلُموَن{ ]الع َخَرْت َتْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُث اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا  ![14نكبوت: َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اجَّ

 !ومن هرا كله ٍتضح أن "أوهن البيوت" معني مجازً ٍفوق يف قوجه أً مادة عرفها أو صنعها االنسان
  ..انتهي
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 :وقد كتبث معلًقا علي ذلك، فأقول

خر  ال أزال أجعجة من حالنا نحن المعارصٍن، ومن حرصنا علي الجدٍد يف جفسير المعانٌ، وكأن اهلل ادَّ
 .لنا من المعانٌ مالم ٍصل إليه الساتقون، ولن ٍلحقنا ته الالحقون

الرً ٍنقله األضتاذ المفيد فهد األحمدً، وليص هو ومن هرا جفسير )تيث العنكبوت( تهرا التفسير 
تبدع يف هرا الفهم المغلوط، تل هو مسبوق إليه تبعض المعارصٍن الرٍن ذهبوا إلي هرا الرأً الغرٍة 

 .العجية
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وال )المنهج الصحيح يف التفسير(، ال ٍعرف  ،وصاحة الرأً ٍظهر أنه ال ٍعرف )أصول علم التفسير(
 .د، ومتي ٍلسمه الوقوف علي ما قاله الساتقونمتي ٍجوز له االجتها

كما ال ٍعرف كيف ٍضيف ما ٍصلح إضافته من األقوال الحادثة تضواتط العلم المعروفة، دون أن 
ب الساتقين يف فهمهم  .ٍخطِّ
 .-حفظه اهلل ووفقه-يف مقالة األضتاذ فهد  -مع كل أضي- وذلك ما لم ٍحصل

 :المقال يف عدد من النقاطوضأزجة التنبيه علي الخطأ يف هرا 
النقطة األولي: إن اهلل خاطة الصحاتة تلغتهم العرتية التٌ ٍعرفونها، وأً جخطئة لهم من  (4

ب لهم  :هره الجهة فهٌ دليل علي خطأ المخطِّ
)وهن تيث العنكبوت(، مع جخطئة ما جعازف عليه الناش قدًٍما  :هرا التفسير الرً ذكره يف معني

 :وحدًٍثا من معني هرا الوهن ٍحمل مشكالت علمية كبيرة، وأذكر منها
 :أنه ٍلسم ـ من هرٍن التفسيرٍن ـ احتماالن

 .إما أن ٍكون قول الساتقين صواًتا، وهرا القول خطأ األول:
 .وقول الساتقين خطأ ،وإما أن ٍكون هرا القول صواًتا الثانٌ:

ٍعتقد معظمنا أن شبكة العنكبوت هٌ " :وهرا االحتمال الثانٌ هو ما ذهة إليه األضتاذ الفاضل تعبازجه
 ."تيث العنكبوت الرً ٍعيش وٍستقر فيه

 : وٍنتج عن ذلك
اهلل خاطة الصحاتة أهل اللغة العرتية تما ال ٍعرفون معناه، فخاطبه تألفاظ عرتية ذات زموز ال  أنَّ 

موا التاتعين هرا المراد الخطأ، ثم جسلسل هرا الخطأ من  ٍعرفونها، ففرسوه علي غير مراد اهلل، ثم فهَّ
 .الصحاتة إلي ٍومنا هرا

ح وهرا ٍعنٌ أن األمة كانث علي ضالل يف فيهم مراد ز ٍُصحِّ تها يف قوله : )أوهن البيوت(، فهل ٍا جرى 
 !األضتاذ هرا؟
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ة القولين مًعا فئنَّ  ٍُحمل كالم اهلل علي المتبادز من داللة ألفاظه،  لو افترضنا صحَّ من قواعد التفسير أن 
والمتبادز ، الظاهروليص علي األقلِّ منها أو األنكر أو األخفي؛ إال إذا ُوِجد قرٍنة جدل علي أنه ٍراد ته غير 

 .ن تعدهم إلي ٍومنا هرامللرهن يف )تيث العنكبوت( هو نسجه، وعلي هرا ضاز المفرسون من الصحاتة و
)من حيث الرواتط األرسٍة والمبادا األخالقية وضيادة الخيانة  وأما كون داللة أوهن البيوت مأخوذة

خوة تعد خروجهم من البيض كما ٍأكل اإلناءها والغدز والقسوة؛ فاألنثي جأكل الركر تعد التلقيح وجأكل أت
اه غيره ث ،تعضهم البعض كلما ضنحث لهم الفرصة( ،  )الوهن االجتماعٌ( =: وهرا ما ضمَّ فئن هرا إذا صحَّ

  ٌ  .فئنه تعيد خف
ٌِّ األنكر يف داللته علي مراد اهلل م الظاهر الرً ذهبث إليه األمة علي هرا الخف ٍُقدَّ  .ويف هره الحالة 

 :النقطة الثانية: ليص كل ما صحَّ ثبوجه من المكتشفات المعارصة جصحُّ داللة القرآن عليه (0
وذلك أنه لو ثبث )الوهن االجتماعٌ( المركوز يف المكتشفات المعارصة، فئنه ال ٍلسم أن ٍكون هو 

 .المراد تالوهن يف اآلٍة
من خيوط الفوالذ وجميع المعادن )أقوى فئن قلث: فما ٍركرونه من ثبوت قوة خيوط العنكبوت وأنه 

 ، فكيف الحال معه؟)المعروفة
ة صغيرة جستطيع أن  فالجواب: إن الحال ٍرجبط تالمشاهدة، وليص تغيرها، والمشاهدة جثبث أنك تقشَّ

 !جفسد تيث العنكبوت، وأً وهن أشد من هرا، وهل ٍخفي هرا الوهن علي كل إنسان كاةن من كان؟
وت أقوى من الفوالذ فرلك مما ال ٍدزكه كل واحد، تل قد ال ٍصدقه كثير من أما إثبات أن خيوط العنكب

 .العقالء، وهم ٍرون تالمشاهدة وهن تيث العنكبوت المنسوج من خيوط
وإذا كان األمر كرلك، فما تالنا نرهة تالقرآن إلي هره التأوٍالت المتعسفة، واألموز المستغرتة، 

 !جيل؟ تعد ونترك ما ضازت عليه األمة جياًل 
 كليهما( : ضعف األصنام ثمَّ إن وجه الشبه يف اجخاذ األصنام تاجخاذ العنكبوت تيًتا، إنما هو )الضعف يف

 .يف حماٍته من األذى -خيوطه-عاتدٍها، كما ٍضعف تيث العنكبوت  رةيف نـص
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إثباجه  يوهرا المعني ظاهر لكل الناش، وال ٍحتاج إلي مسٍد علم وتيان، أما القول اآلخر فيحتاج إل
عون لرلك ُجثبث ما قالوه، ثم تعد صدق قولهم، ٍلسم من ذلك  مقدمات علمية، وججازب ٍجرٍها المدَّ

ة داللة اآلٍة عليه، وهرا مما ٍجهله كثير ممن ٍتعاطون مثل هره التفسيرات المعارصة  .صحَّ
ُة داللة القرآ والخالصة: ن عليها، فهما جهتان أنه ال ٍلسم من صدق المسألة المعارصة يف ذاجه = صحَّ

تان  .منفكَّ
األنثي أم الركر من  -علي هرا القول المعارص-النقطة الثالثة: أٍهما أحقُّ توصف الوهن   (0

 العنكبوت؟
عٌ أنَّ  إنَّ  تيث العنكبوت هو تيث األنثي، وأنها جفترش ذكرها وأوالدها، وهرا  هرا القول المعارص ٍدَّ

 !موطن قوة فيها، وإنما الوهن هو الركر، فكيف ٍستقيم وصف تيث األنثي القوٍة تالوهن؟
 !كرها، وال موت أوالدها؟كيف وهٌ التٌ جبقي علي قيد الحياة عسٍسة غير آتهة تما حصل من موت ذَ 

عٌ أن هرا وهًنا؟ -كما ٍقول البحث المعارص- فيهاوما دامث هره ضنة اهلل   !تمن نقيسه؟ !فكيف ندَّ
وليص األمر ، إن كان األمر كما ٍقولون، فليص يف األمر أً وهن اجتماعٌ إال إذا قلنا إنَّ هرا نقًصا حقيقًيا

ته حياجها التٌ  وهرا إن كان نقًصا يف غيرها، فهو كمال فيها جستقيم ،ألن هره ضنة اهلل يف العنكبوت كرلك؛
ز اهلل لها هرا الَقَدز وهداه له ِرً} :كما قال جعالي ،قدَّ زَ  َوالَّ  .[0: األعلي{ ]َفَهَدى َقدَّ

 :جنبــيه
اللغة يف )العنكبوت( وزدت تالتركير والتأنيث )وهو األكثر( يف هرا اللفظ، وال داللة يف اآلٍة علي أن 

 .المراد جنص العنكبوتالمراد أنثي العنكبوت دون ذكرها، وإنما 
  



 

 

)6) 

 .)جأنيث ) اجخرت :فئن قلث
 ) أنثي وذكر(. ةرشالـحإن هره داللة محتملة، قد ٍراد تها األنثي فقط، وقد ٍراد تها جنص  فالجواب:

 :وأخيًرا
ٌَّ وعلي األضتاذ فهد، تل وعلي المسلمين من فهم كتاته الفهم الصحيح السليم،  أضأل اهلل أن ٍفتح عل

 .قلوتنا تركره وطاعته وجالوة كتاته وجدترهوأن ٍعمر 
 كتبه : د / مساعد الطياز
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