آمنّا بأن البقرة تكلمت
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه  ،أما بعد فقد
أطلعين بعض إخواين الفضالء على مقال كتبه إبراهيم بن سليمان املطرودي يف صحيفة
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بعنوان ( بقرة تتكلم أم يوحى إليها ؟ ) أنكر فيه احلديث الثابت يف الصحيحني  ،وهو
حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :صلى رسول اهلل صالة الصبح ،مث أقبل على الناس،
فقال ( :بينا رجل يسوق بقرة ،إذ ركبها فضرهبا ،فقالت :إنا مل خُنلق هلذا .إمنا خخلقنا
للحرث) فقال الناس :سبحان اهلل بقرة تَتكلم! فقال ( :فإين أومن هبذا أنا وأبو بكر
وعمر. )...
وبعد قراءة ماذكره حوله رأيت من املناسب الرد عليه  ،وبيان احلق ؛ خشية أن يلتبس األمر
على بعض من ليس له علم  ،والسيما أنه منشور يف صحيفة سيارة  ،وقبل اجلواب عما
ذكره  ،أقدم باملقدمات اآلتية :
أوال  :الصحيحان ( صحيح البخاري ومسلم ) مها أصح الكتب بعد كتاب اهلل  ،كما هو
مقرر عند أهل العلم ؛ فاالستدراك عليهما ليس باألمر اليسري ملا فيه من خرق اإلمجاع .
ثانيا  :احلديث املذكور من حيث سنده صحيح بل يف أعلى درجات الصحة  ،فقد أخرجه
البخاري ومسلم من حديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب سلمة عن أيب هريرة  ،وأخرجاه
من حديث الزهري وسعد بن إبراهيم عن أيب سلمة به  ،وأخرجه مسلم من حديث سعيد
بن املسيب عن أيب هريرة به  ،وله طرق أخرى عند غريمها .

واألصل فيما رواه الثقات الصحة حىت يثبت بالربهان خطأ الراوي فيه  ،أو وجود علة متنع
من مها
من تصحيحه  .وهذا احلديث ليس فيه شيء من ذلك  ،بل ختريج الشيخني له ـ ومها ْ

يف معرفة احلديث ورجاله وعلله ـ يثبت له الصحة وينفي عنه الضعف  ،فضال عن تصحيح

غريمها من األئمة له  ،وعدم استدراك من تناول الصحيحني بالدراسة والنقد والشرح على
الشيخني خترجيهما هلذا احلديث  ،وهذا إطباق منهم على صحته .
ثالثا  :لئن كان الكاتب مل يفقه احلديث  ،وأصابته شبهة حوله  ،كان من املفرتض عليه أن
يتهم نفسه ال أن يتجرأ على احلديث بالتضعيف  ،ويصم العلماء بعدم الفهم  ،الذي أدركه
بعقله  ،وقد فات علماء األمة الذين عاشوا على امتداد أكثر من ألف ومائيت عام !!
مث إنه ليس من احلكمة وال من سداد الرأي أن كل من اشتبه عليه نص من نصوص الشريعة
أعلن هذا االشتباه ونشره ـ كما فعل الكاتب ـ ولكن كان عليه أن يسأل أهل العلم عما
أشكل عليه ؛ حىت تكشف عنه الشبهة  ،ويخعرف احلق .
رابعا  :الطريقة اليت سلكها الكاتب يف رد احلديث طريقة أهل االعتزال الذين يردون النص
مبا يزعمون أنه خيالف العقل  ،فيعتمدون على عقوهلم الفاسدة  ،ويصادرون عقول األئمة
واألمة!! وهي ختالف ما وجب من اإلميان والتسليم .
وبعد هذه املقدمة أعود إىل مناقشة الباحث فيما ذكره  ،سائال اهلل تعاىل أن يبصرنا مجيعا
باحلق  ،ويثبتنا عليه  ،ويعيذنا من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن .
قول الكاتب ( سياق احلديث يخظهر رسول اهلل عليه الصالة والسالم قد فهم من التعجب
يف قول الصحابة (سبحان اهلل) أهنم مل يصدقوا قوله! وهذا ما دعاه كما تقول الرواية إىل أن
يقول" :فإين أومن هبذا أنا وأبو بكر وعمر )..الجواب عنه  :ثبت يف رواية مسلم أهنم قالوا
ذلك ( تعجبا وفزعا ) والتعجب هنا اليدل على اإلنكار  ،ولكنه استعظام هلذا الشيء

خلروجه عن نظائره  ،واليفهم منه أهنم مل يصدقوا ـ كما زعم الكاتب ـ ألمرين  :األول :
استصحاب املعهود من حال الصحابة من التسليم ملا جاء به الوحي دون منازعة سواءا أكان
ذلك خربا أم حكما .
والثاين  :أن قوله عليه الصالة والسالم (فإني أومن بهذا  )..اليدل على مطلوب الكاتب ،
واليصح أن جيعل مقابال لقول الصحابة رضوان اهلل عليهم  ،كما تومهه الكاتب ؛ لرواية
مسلم املصرحة بأنه وقع تعجبا وفزعا  ،فهي بيان لسبب قوهلم  ( :سبحان اهلل )  ،ومقالة
النيب صلى اهلل عليه وسلم ليست ردا عليهم  ،ولكن حكاية للحال  ،وإظهارا لالمتثال الوارد
ول ممبَا أخنْ مزَل إملَْي مه مم ْن َربِّمه َوالْ خم ْؤممنخو َن } وتذكريا به  ،وذكره ـ عليه
الر خس خ
يف قوله تعاىل َ { :آم َن َّ
الصالة والسالم ـ للشيخني أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ألهنما كانا غائبني  ،كما جاء يف
م م م
وعمر  ،وما َمثَّ أبو بكر وعمر )  ،وعليه فال
رواية الصحيحني (فإين أخوم خن به  ،وأبو بكر خ
يدل ذكر أيب بكر وعمر على أن غريمها مل يكن مؤمنا  ،أوشاك .
قول الكاتب ( :الثاين أن هذا الرجل ،املغمور اجملهول ،خمنح معجزة وكرامة ،مل خمينحها
سليمان عليه الصالة والسالم ؛ إذ أعطى اهلل تعاىل سليمان فهم أصوات الطري (وعخلّمنا

منطق الطري) ،ومل تكن الطري تتحدث إليه بلغته ،على حني مينح املسلم املصدق هبذا
احلديث هذا الرجل اجملهول أن البقرة ح ّدثته بلغته! فيكون ما وقع له أشد إعجازا وأعظم
إهبارا مما وقع لسليمان عليه السالم ؛ وهو النيب املؤيد باملعجزات ) الجواب عنه من
وجهين:
الوجه األول  :هذه املفاضلة من كيس الكاتب  ،مل تستند على علم شرعي  ،وال منطق
عقلي  ،بل هناك فرق بني األمرين  ،فكون سليمان ـ عليه السالم ـ يفهم منطق الطري الذي
ليس من لغة اآلدميني أبلغ من مساع كالم البقرة بلغة ابن آدم  ،مث هذا الفهم على جهة
الدوام خبالف كالم البقرة فإنه حمدود ؛ فصارت قصة سليمان أبلغ يف اإلعجاز .

الوجه الثاني  :أن قصة سليمان عليه السالم حجة على الكاتب ؛ ألن فهم سليمان ـ عليه
السالم ـ ملنطق الطري بقدرة اهلل  ،وكالم البقرة بقدرة اهلل  ،فالتفريق بينهما تفريق بني املتماثلني
يف قدرة اهلل  ،فإذا أثبت الكاتب قصة سليمان ـ عليه السالم ـ لزمه إثبات قصة البقرة ؛
لكون القدرة الربانية صاحلة لكليهما ؛ فإنه سبحانه على كل شيء قدير .
قول الكاتب  ( :والثالث أن البقرة وأخاها الذئب من عامل العجماوات ،وهو عامل معدود
من غري العاقل ،وهذه الرواية خخترجهما مما عخرفا به ،وخلقهما اهلل تعاىل عليه؛ فتجعلهما
عاقلني ،متحدثني مبا يدفعان به عن أنفسهما؛ فالغرابة منهما خمركبة ،والعجب يف حاهلما
متعدد الوجوه؛ إذ حتلى بصفتني ،قصرمها اهلل تعاىل على اإلنسان ،ومها العقل والكالم )

الجواب عنه من وجوه:
الوجه األول  :أن خوارق العادات من الكرامات واملعجزات تأيت على خالف األصل
والعادة املطردة ؛ وهلذا نظائر  ،منها أن عيسى تكلم يف املهد  ،والعادة أن الذي يف املهد
َشار ْ م
ف نخ َكلِّ خم َم ْن َكا َن ميف الْ َم ْه مد
ت إملَْيه قَالخوا َكْي َ
اليستطيع الكالم  ،كما قال تعاىل { :فَأ َ َ
م
م
اب َو َج َعلَمين نَبميًّا } وثبت يف الصحيحني قوله صلى اهلل
َ
صبميًّا قَ َال إم ِّين َعْب خد اللَّه آتَ ماينَ الْكتَ َ
عليه وسلم ( :مل يتكلَّ ْم يف املهد إمال ثالثة  :عيسى بن مرمي  ،وصاحب خجَريج )  ،ومنها
والدة عيسى عليه السالم بال أب  ،وعصا موسى عليه السالم ويده  ،ووالدة امرأة إبراهيم
عليه السالم وهي عجوز  ،ومنها اإلسراء به صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل بيت املقدس
مث العروج به إىل السماء حىت مسع صريف األقالم  ،وأراه اهلل عز وجل من آياته الكربى  ،يف
ليلة واحدة  ،ومنها أن حجرا مبكة كان يسلم عليه قبل أن يبعث  ،ومنها أنه رآه مجل
فجرجر وذرفت عيناه  ،فمسحه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسكن  ،وشكى إليه أن
صاحبه كان جييعه ويدئبه  ،ويف يوم اخلندق انكفأ صلى اهلل عليه وسلم ومعه حنو من ألف
إىل بيت جابر إىل برمة فيها جراب من شعري وعناق فأكلوا مجيعا منها  ،وحضرت الصالة

يوما فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوا سوى إناء صغري  ،فبسط فيه يده وأمر الناس أن
يتوضوء وكانوا حنوا من مثانني  ،فجعل املاء ينبع من حتت أصابعه فتوضؤوا أمجعون ،
وانكسرت رجل عبداهلل بن عتيك يف حادثة قتله أليب رافع اليهودي  ،فقال  :ابسط رجلك
فمسحها قال عبداهلل فكأين مل أشتكها قط  ،وكان يف عيين علي رضي اهلل عنه رمد فبصق
فيهما فربأ كأن مل يكن به وجع  ،وكان صلى عليه وسلم خيطب على جذع ُنله فصنع له
منرب  ،فاضطربت النخلة وصاحت حىت كادت أن تنشق  ،فضمها إليه  ،فجعلت تئن أنني
الصيب الذي يسكت حىت استقرت  ،إىل غريها من اآليات اليت هي خارجة عن العادة .
الوجه الثاني  :أنه على طريقة الباحث يلزمه ـ طردا هلا ـ أن ينكر الكرامات واملعجزات  ،فإن
التزم فذاك ضالل مبني  ،وخروج عن سبيل أهل السنة واجلماعة  ،وإن مل يلتزم بطل قوله ،
وعاد بالنقض على نفسه .
الوجه الثالث  :يقال للكاتب  :إن اهلل الذي خلق هذه العجماوات على صورة معينة  ،هو
سبحانه الذي أقدرها على الكالم حيث شاء  ،فهل مثة مامينع من هذا أوحييله ؟ ولعل يف
حديث أنس رضي اهلل عنه املخرج يف الصحيحني مايكشف عن الكاتب اضطرابه وختبطه
وهو َّ
رسول اهلل قال اهلل تعاىل { :الذين خْحيشرون على وجوههم إىل جهنم}
أن رجال قال  :يا َ

س الذي ْأم َشاه
خأحي َش خر الكافر على وجهه ؟ قال خ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ( : -أ َْلي َ

على رجليه يف الدنيا قادر على أن ميشيَه على وجهه يوم القيامة ) قال قتادة حني بَـلَغه :
وعزةم ربِّنا.
بلَىَّ ،
قول الكاتب  ( :والرابع أن ابن حزم رمحه اهلل قال يف كتابه "األصول والفروع" ": 132
ذهب عبداهلل بن قائد ومجاعة من الصوفية إىل جتويز املشي على املاء ،وإحداث الطعام،
وخرق اهلواء ،وما أشبه هذا لقوم صاحلني .وذهب مجهور الصاحلني إىل إحالة هذا ،واملنع
منه...؛ ألن اهلل عز وجل أبان األنبياء عليهم السالم باملعجزات الدالة على صدقهم ،املفرقة

بني دعوى املدعني وبينهم؛ فلو جاز أن يأيت هبذا األمر أحد سواهم ملا كان فيه دليل على
صدقهم ) .
جوابه  :أن ابن حزم ليس على طريقة أهل السنة يف إثبات كرامات األولياء  ،قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية ( النبوات ص ( : )3فقالت طائفة ال خترق العادة إال لنيب وكذبوا مبا يذكر
من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصاحلني  ،وهذه طريقة أكثر املعتزلة وغريهم كأيب
حممد بن حزم وغريه ) مع التنبيه إىل أن أهل السنة يرفضون غلو الصوفية يف إثبات
الكرامات ،ودعوى الوالية  ،وخمالفة ماجاءت به الشريعة مبا يزعمون أنه من الكرامات .
قول الكاتب  ( :واخلامس أن ابن حجر قال يف قول البقرة  :واستدل به على أن الدواب ال
تستعمل إال فيما جرت العادة باستعماهلا فيه "...فجعل قول البقرة وحياً من اهلل تعاىل  ،نقله
الرسول عليه الصالة والسالم إىل أصحابه حىت يأخذوا منه هذا احلكم الديين ،املوحى به إىل
حيوان! والقول مبثل هذا يصطدم بقاعدة صارخة صارمة؛ وهي أن اهلل تعاىل مل يخوح
للحيوانات ،ومل يشأ أن جيعلها مصدرا ملعرفة أحكامه ،وبيان أوامره (وما أرسلنا من قبلك إال
رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر)! .وأحسب من يؤمن هبذا احلديث ،ويخصدق بعزوه
إىل رسول اإلسالم ،يلزمه أن يقول :إن اهلل تعاىل يوحي للحيوانات ،وجيعلها وسيلة للتشريع
للناس ،وهكذا فنحن أمام حالة نادرة وغريبة ،وهي أن اهلل تعاىل ال يخبلغنا حبكمه عن طريق
جربائيل عليه السالم كما هي العادة املطردة ،وإمنا عن طريق بقرة ،خجتعل واسطة بني اهلل تعاىل
وعز ،-ورسوله عليه الصالة والسالم !) .
قلت  :مل أظن أن فهم الكاتب يبلغ إىل هذا املستوى !! فاحلافظ ابن حجر  :مل يزعم أنه
يوحى إىل البقرة تشريع من اهلل  ،وليس يف كالمه مايشعر به أصال  ،ومل يبلغ عقل احلافظ
ابن حجر رمحه اهلل من االحنطاط إىل أن يقول مافهمه الكاتب بعقله املنطقي !! والقضية أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا ذكر القصة وإميانه هبا دل إقراره لذلك على هذا التشريع الذي
ذكره ابن حجر رمحه اهلل  ،فهو وحي من اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  ،بداللة قوله ـ صلى
اهلل عليه وسلم ـ  ( :فإين أؤمن هبذا  )..وهذا اإلميان شامل لنطق البقرة وماتضمنه كالمها
من معىن .

وأما ماذكره الكاتب في الوجه السادس ففي األوجه السابقة جواب عنه  ،يضاف إليه أن
الكاتب ذكر توصيفا للرجل املذكور يف احلديث وغريه  ،وليس شيء منها مذكورا يف احلديث
فهو من بنات أفكاره  ،وذلك كاف يف رده .
وقول الكاتب  ( :والسابع أن حديث البقرة إذا مل يكن تشريعا للمحيطني بذلك الرجل ،يف
قرية كانوا أم مدينة ،فما قيمة قول البقرة حينئذ؟ وما قيمة القول بأن اهلل تعاىل أنطقها،
يقرون بشيء كإقرارهم بقدرة اهلل عز وجل ونفاذ حكمه؟ أليس هذا
واملؤمنون قدميا وحديثا ال ّ

من العبث الظاهر ،الذي جيدر بالعاقل واملسلم أن ينفياه عن اهلل تعاىل ؟)

قلت  :العبث احلقيقي أن خيوض الكاتب يف النصوص الشرعية  ،وخيبط فيها خبط عشواء ،
ويسفه علماء األمة  ،بال علم وال بصرية وال هدى من اهلل  ،ولو كان الكاتب يعقل ماجاء
يف القرآن العظيم مل يقل هذا القول ؛ ذلك أن األخبار واملعجزات اليلزم منها تشريع  ،بل
األصل فيها عقلها والتفكر فيها ؛ حىت تقوده إىل اإلميان والثبات على احلق .
هذا وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه .
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