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نبوة حممد" للكاتب الدكتور حممد حممودنظرات يف كتاب

كاظم حبيب

مدخل لقراءة نقدية–التاريخ والصناعة –اسم الكتاب: نبوة حممد 

اسم الكاتب: حممد حممود (أكادميي من السودان)

2/2013سنة النشر: ط ، مكان النشر: لندن، بريطانيا،

صفحة474عدد صفحات الكتاب: 

أعيد نشر هذا املقال لثالثة أسباب هي: تسلمي إىل الكثري من 
يتسن مل 

على لفصل التاسع منه اله قراءته أوًال، وبسبب إعادة قراءيت للكتاب و 
اخلاص لفصل وإضافة فقرة للمقال حول هذا احنو خاص 

الدكتور حممود حممد
. كاظم حبيبإىل أمهية هذا الكتاب
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املدخل:

يتضمن البحث العلمي املميز لذي أجنزه الباحث األكادميي والكاتب السوداين الدكتور حممد حممود مقدمة قصرية 
ولكنها تكشف عما ميكن أن يواجهه هذا الكتاب من املتشددين واملتطرفني واجلهلة من حماوالت للتشويه واإلقصاء 

واملصاعب اليت يواجهها البحث العلمي عمومًا يف هذه والتشكيك بكل ما هو علمي وخاضع للتحليل املادي التارخيي

أبن 
"إنه ال يكفي أن تصف موج البحر، وظهور السفن، حني تريد أن تتكلم خلدون يف كتابه "املقدمة" إذ كتب ما يلي: 

وقاع السفينة … 

رفع ؤكد ضرورة األمور". مث يضيف الدكتور حممد حممود مسألة مهمة جداً متس استقاللية وجدية البحث العلمي حني ي

العلمية اليت يصعب دحضها من خالل إيراد األس
واآلشورية والكلدانية وعموماً البابلية أو الفرعونية أو غريها كالتوراة واإلجنيل والتلمود واملدراش ...اخل واملسطرة من جديد 

وبصيغ وأساليب أخرى يف القرآن. 

حني كنت أدرس يف اجلامعة املستنصرية كان 

الفكر اإلسالمي، فهما يف اجلوهر الدين والفكر الديين املسيحي بشكل مباشر وواضح، وهذا يتوجه مباشرة إىل الدين و 
واحد، ولكن األوضاع وهيمنة الفكر الديين املتخلف ال تسمح بتوجيه النقد املباشر لإلسالم أو الفكر اإلسالمي". 
هكذا كان وهذا هو واقع العراق والدول العربية يف املوقف من الدراسات واألحباث العلمية يف الدين والفكر الديين، 

يت عاىن منها اليهود واملسيحيون يف القرون الوسطى وبعدها بفرتة غري قصرية، ولكن فرتة التنوير والتطور وهي املشكلة ال

املدارسأنواسرتاليا على وجه اخلصوص، رغم 
ن اإلسالم ما يزال يعيش الفرتات اليت عاشتها منذ قرون أوعجز عن مواجهة الدراسات والبحوث العلمية. يف حني 
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مسؤويل االحتاد نقداً يل بشأن نقد الدين وقال يفرتض أن نتحدث عن نقد الفكر الديين. أدركت حينها املصاعب اليت 
تواجه االحتاد 

الديين الكثري من املقاالت قبل ذاك، كاظم حبيب). 

الذي حنن بصدده ثالثة عشر فصًال وخامتة. حبث يف الفصل األول بزوغ النبوة يف اإلسالم كما يتضمن الكتاب

له ورفضت كثرة اآلهلة كما عرفها العرب واليت جتلى 
وجودها يف "بيت أآلهلة أو "الكعبة". 

لدينه اجلديد الذي مل يكن مفاجئًا للكثري من العرب حممد. أما الفصل الثالث فيبحث يف نبوة حممد وحلظته التأسيسية 
خاصة أن حينذاك بسبب معرفتهم هلذه الظاهرة اإلنسانية و 

اجهته من احلنيفية. أما الفصل الرابع فيتطرق بتفصيل وعمق إىل مرحلة النشوء األوىل يف مكة واملصاعب الكبرية اليت و 

يف ما عدا قلة من القريبني منه وممن مل تكن فكرة اإلله الواحد غريبة عنهم. لقد عاىن أتباع حممد الكثري يف مكة، وكان 
ساملني ومل يكونوا عنيفني يف مواجهة مناهضيهم. وخصص الباحث امللتزم بعلمية عالية الفصلني املؤمنون بدين حممد م

اخلامس والسادس للمرحلة اجلديدة، لفرتة اهلروب إىل املدينة وبدء خلق التضامن والتآخى بني املهاجرين واألنصار يف 
شرعًا ومسؤوًال عن الدعوة للحروب والغزوات واالقتصاد يثرب وبناء دولته (دولة املدينة) اليت مل يكن غريه فيها نبيًا وم

وترتيب معيشة قواته املتنامية اليت نشطت لديهم الرغبة يف التوسع على حساب مناطق أخرى وللحصول على املزيد من 
بين األموال واألسالب والرقيق واجلواري. وهنا نتابع معاركه املستمرة ضد اليهود واملذابح اليت نظمت ضدهم وخاصة

وفشل يف إقناع أهلها واجرب على اهلروب منها. 
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حيلل هنا قوى الفصالن السابع والثامن يعاجلان املعارضة املستمرة له يف مكة حىت بعد عودته إليها وجناحه يف العودة. و 
املعارضة يف مكة، يف حني خيصص الفصل الثامن للمعارضة اليهودية واملسيحية يف املدينة. وإذ يبدو إن حممداً يف عداء 

ألوىل يف مكة إىل ساع للحروب والتوسع والقتل لنشر الدعوة وكسب املؤيدين واحلصول على 

من بعض م املُ لة الحقة حرُ 
. املشرعني املسلمني

، واكتفى صحيحاً، وكان عليهم شديداً، 
تثار لديه جمموعة املهم حني ينتهي القارئ من متابعة أحداث هذا الفصل و اآلخرة.
عتماد على و ةحدود بعيدتلك الفرتة واليت عرضها بكشل حتليلي دقيق إىل صراعات 

ملاذا جيرب يومكن االعتماد عليها. ومن بني األسئلة املهمة ميكن أن يطرح ما يلي:الكثرية املتوفرة واليت صادر امل
مل يكن جمربًا على ذلك؟ وهل ميكن أن اإلنسان أو مجاعة من البشر على النفاق؟ وهل يلجأ اإلنسان إىل النفاق لو 

ذاك، ووبني هذا الفكر أو الرأي أأو حرية االختيار بني هذا الدين أو ذاكامتلك حريته، لو يصبح اإلنسان منافقًا 
وإرادته الذي يريد فرض رأيه يحيلة الضعيف عمومًا أمام القو ل النفاق هو؟ وهاحلال مع اجلماعات البشريةكذا و 
ودٍ أي وهل ينشأ ويضمر غري ذلك؟ مما جيرب اآلخر على التنازل ظاهر عقيدته على اآلخر، و 

عداوة أو كراهية تنشأ أم ،عليه النفاقضَ رَ نفاقه، ألي سبب كان ومنها االنتهازية وحتقيق مصاحل معينة، وبني الذي فَـ 
فعلية؟ 

:ودون أي لبس أرى بوضوح 
وهلذا خيتار ميكن أن يعرضه إىل مصاعب مجة، ورمبا يكلفه ذلك حياته. يف احلالة األخرية و ،افقًا أو رافضًا لهأو من

حبدود غري قليلة اليهود يف فرتة حممد واخللفاء الراشدين.أيضًا مشل روهذا األمالنفاق يف حالة عدم قناعته بدين حممد. 
مع الذي فرض عليه النفاق تنشأ لوحة قامتة من املخاتلة واملخادعة لتجاوز 

مواقف صعبة للطرفني. 
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والذي ،لقرآن،املسلمنيحممد و غري إله اآلهلة وان عبدمم
قسرية فيها الكثري من ال، ومن مث يف الشرائع املتعددةأيضاً جيد تعبريه يف السنة النبوية وتلك األحاديث املنقولة عن حممد 

أو يف اخلروج منهعلى الدخول يف اإلسالمالسياسية واالجتماعية
إىل ناليت متارس اليوم ممن يدعو احلالة الشاذة إنسانيًا واالعتيادية إسالميًا رون. وهي 

ن حممداً أ، رغم )هجرية(سنة 1436منذ أي ويف فرتة اخللفاء من بعده،حممد يف فرتة ما كان ميارس ونالسلفية وممارس
، كان يعمل من أجلها وكان إسرتاتيجيًا وتكتيكياً التعامل مع املنافقني لصاحل القضية اليت  سبل كان ذكيًا وواعيًا ل

. الراهنإذا ما استخدمنا لغة العصر

تحدث عن وحني كان يدرك خطأ ما يف تصرف معني مارسه، ي
د وفاة بعموقف حممد الدكتور حمميف التعامل مع املنافقني. وهو ما جسده الكاتب 

وميكن متابعة ).297- 273. (نبوة حممد، ص وموقف عمر املخالف لهودفن عبد هللا بن أّيب بن سلول، زعيم اخلزرج
(نبوة حممد) ذا الكتاب اآلنية هلمهية األأيضاً تربز يف الفصل الثامن من هذا الكتاب. وهنا املوقف من املعارضة حينذاك 

يف فرتة حممد وعلى ايدي اخللفاء والوالة وشيوخ الدين وبني ملا كان حيصل منح القارئ القدرة على إجراء مقارنة بني يف 
وما حيصل اليوم على أيدي التنظيمات السلفية اجلهادية كالقاعدة وداعش والُنصرة وغريها من التنظيمات اإلسالمية 

للدولة دين!أو من الدول اليت تنسبالسياسية اإلرهابية

ما الفصول األربعة التالية فتبحث يف الرسالة احملمدية وما بثه من الشعائر كالصالة والصوم واآلذان، وكذلك يف أ

من البداية إىل الكلمة) والثالث عشر (الفعل والصفات اخلصوصية) حيث يبحث الكاتب بعناية كبرية، كما يف الفصول 
هذه الصناعة ويف نشر الدين. ويتجه 

صوب ثالث مسائل جوهرية هي: 

والوثنية لحنيفية 1
ا وتقدميه ألتباعه.وقدرته على استخدام هذا اخليال يف صناعة القصص واألساطري أو إعادة صياغة القدمي منهالعربية، 
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2

املزيد من الناس للدين اجلديد. 

) أما القوة3

مبن خيالف ما جاء به ونص عليه. فهو صاحب القرآن حيث التنفيذية، مبا فيها املالية، وسلطة القضاء أو إنزال العقاب
ء يف حسم التشريع، وهو صاحب القرار يف احلروب والسالم وتوزيع األسالب واألموال واألسرى أو العبيد وهو القضا

اإلقناع . لقد أضافت السلطة السياسية عمليًا اخليال الثالث لصناعة النبوة ونشرها بقوتني قوةاخلالفات وإنزال العقاب

كما هو  احلال يف السعودية، أو كما عرب عنه العرب يف تقاليدهم وثقافتهم:  

يف حده احلد بني اجلد واللعبالسيف أصدق أنباء من الكتب 

لقوة والعنف، هو الذي ساهم يف التوسع على األرض يف فرتة وجود حممد ويف زمن اخللفاء الراشدين ومن والسيف، أي ا
مث يف الدول اليت تبنت اإلسالم للتوسع، سواء أكانت الدولة األموية أم الدولة العباسية أم الدولة العثمانية أم الدول 

كم.األخرى أينما وحيثما نشأت على دين حممد وديدنه يف احل

مث يتضمن الكتاب خامتة مهمة تلخص النتائج اليت توصل إليها الكاتب واليت ستجد الكراهية واحلقد واإلساءة من 
املتطرفني واملتشددين وأشباه املثقفني ممن ال يعون أمهية البحث العلمي وضروراته. ويربز أمامي يف هذا الصدد مقال 

داين يف أملانيا واملعرب عن هذا املوقف اإلقصائي لكل من يفكر خالد موسى ممثل النظام اإلسالمي االستبدادي السو 
بعقالنية وعلمية، فعنده التفكري ال يبتعد عن قاعدة "ال تفكر هلا مدبر!" وكفى هللا املؤمنني شر القتال. أما الرأي والرأي 

ة.  اآلخر فال مكان لدى هؤالء الناس الذين تعلموا يف الكتاتيب ومل يغادروها فكراً وممارس

أين تكمن قوة كتاب نبوة حممد؟ 
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1.
يتحدث عن معرفة معمقة وموسوعية يف جمال 

2.
سواء يف مكان ظهورها أو زمن هذا الظهور أو 

3.

النبوة اجلمعية االجتماعية.
4.

فاحلقائق رغم نسبيته

ألنبياء  بل اإلنسان واألنبياء هم الذين صنعوا إهلهم الواحد هللا مل يصنع اإلنسان كما إنه مل يصنع النبوة واملرسلني أو ا
األحد. 

وكان الكاتب حملال دقيقًا ومدققًا وواضحًا جدًا يف تشخيص العوامل اليت دفعت حممد إىل التحول يف حاالت ثالث .5
جوهرية هي:

مل. أ. من دين كان موجهاً ألهل مكة ومن فيها إىل دين موجه للمدينة ومكة ومن مث للعا

واالغتيال والتمثيل ورفض اآلخر والدعوة إىل مقاتلته.

ج. من الدعوة لدين جديد هو اإلسالم إىل العمل من أجل احلكم والسيطرة والتوسع على حساب الغري. وما يرتبط 

واملزيد من حروب الغزو أو "الفتح" اإلسالمي. 

6
اع
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إىل عدم صالحيتها، واإلسالم هو للجميع. كما بشر
روح اإلقصاء استمر فعلها لدى شيوخ املسلمني واألحزاب اإلسالمية السياسية كل من يريد أن يدعي النبوة. كما إن 

14حىت اآلن وبعد مرور أكثر من 
600900ويف حماربة اليهود وقتل عدد كبري يصل إىل 

، أو ما حصل مع األوس بين قريظةيهود النساء واألطفال وحتويلهم إىل عبيد وصوب اإلسالم، كما حصل هذا مع 
واخلزرج وغريهم. (مالحظة: استوطنت يف يثرب قبل ظهور اإلسالم بعدة قرون ثالث قبائل 

ُنقاع وبنو النضري. طرد حممد قبيلة بين قينقاع وبين النضري من يثرب بعد أن تعززت سيطرته حني  بنو قريظة، وبنو قـَيـْ
رفضوا اإلسالم دينًا 

أعاله رغم حفاظها على العهد ومل تدعم قوى األحزاب املكية ضد حممد واملسلمني. ك. حبيب).  

ت القرآنية اليت تدلل على 

الكتاب حىت 
يضيف ( وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) كما يقول ( كتب عليكم القتال ) ويقول أيضًا ( اقتلوهم حيث 
رض املؤمنني على قتل الكفار وقطع رؤوسهم كما فعل 

4420عدد 
).19/9/2013بتاريخ 

. ويستخلص الكاتب حممد حممود بدقة سليمة إن االنغالق الفكري على البحث العلمي والتفكري العقالين قد دفع 7

من )املعلومات واالتصاالت (تجات ومنجزات الثورة العلمية والتقنية وثورة 
جهة، ولكنهم يعيشون يف ما يشبه القرون الوسطى من حيث الفكر ومستوى العقلية واحلرية واحلياة الدميقراطية، مبا يف 
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سنة هجرية، وحيق هلم استخدام احلروب والغزوات والعنف كما استخدم يف سالف الزمان ليعودوا إىل 1434بعد مرور 
اخلالفة حىت لو مات املاليني من البشر، وهو ما يشاهده ويعيشه الناس يف العمليات اإلرهابية والقتل الواسع حكم 

النطاق لتنظيم القاعدة والتنظيمات اإلسالمية السياسية املتطرفة واإلرهابية، وهي نتاج للتثقيف والرتبية الدينية يف اململكة 
ها، أو يف حماوالت قوى إسالمية سياسية تسمى معتدلة ولكنها يف احملصلة السعودية وإيران والسودان والعراق وغري 

النهائية تصل إىل نفس العواقب السيئة والسلبية كما حصل يف مصر على أيدي مجاعة األخوان املسلمني أو ما جيري يف 
العراق والسودان وغريها.

ر ويثري غضب املهووسني مبناهضة البحث العلمي 
والعلمانية واملتشبثني بقدسية الدين والفكر الديين هو االفرتاض الذي طرحه يف مقدمة الكتاب وبرهن عليه على امتداد 

لنبوة والقائل: " وننطلق يف كتابنا هذا يف النظر لنبوة حممد وللنبوة عامة من افرتاض أويل مؤداه أن ا13الفصول الـ 
ظاهرة إنسانية صرفة، وأن اإلله الذي تتحدث عنه النبوة مل ُحيِدث النبوة ويصنعها وإمنا النبوة هي اليت أْحَدَثت إهلها 

يعزز وجوده، مث يكرسه خيال سلطوي تسلطي يذود عنه ويشرع له. يومكن أن خيال جمتمعي مجعي يلتزمه ويدعو له و 

ان عربية بلدقواننييت أو من الدستور السوداين السيئ الص126حبث يف نقد الدين أو الفكر الديين كما يف املادة 
.وبلدان ذات أكثرية إسالمية أخرى

علمية مهمة قيلت قبل قرون من الفارايب وبن رشد وغريمها يف أن اإلنسان هو الذي خلق إهله وليس فكرةإذن حنن أمام 
اإلله من خلق اإلنسان، وليس اإلله من خلق النبوة، بل النبوة هي اليت خلقت اإلله. 

يف هذا العامل الفسيح وجلهم أن مل يكونوا  كثرة من األنبياء مل يكن حممد هو النيب الثالث يف التوحيديني، بل كان هناك  
نبياً حيتلون 25كلهم يف هذه املنطقة من املشرقني األدىن واألوسط. وعلى وفق رأي حممد وما ورد يف القرآن فأن هناك 

تايل كما كنا نتعلمه يف املدرسة أو يف البيت والذي حفظناه عن ظهر قلب الصدارة وقد وضعت يف نص على النحو ال
أو يف الصدر:

خــمــس وعشرون فخذ بياين

هـم آدم إدريـــس نــوح هود***يــونــس إليــاس يــسع داودُ 
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ثــــم شــعــيــب صاحل أيوب***إســحـــاق مث يوسف يعقوب

هارون إبراهيم لوط موسى***ذو الكفل حيىي

ثــم ســلــيــمـان وإمساعيل***خــاتــمــهــم مـحـمـد الـخـليلُ 

يت وصلت إليها يف احملصلة النهائية تلك األفكار كبقية األنبياء من الذين تبنوا أفكاراً إصالحية بغض النظر عن النتائج ال

29/4/2015برلني يف

دراسته الرائدة عن املفكر الصويف السوداين حممود حم
املتحدة. كما يصدر جملة العقالين بلندن  


