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نقد الفكر الدیني   

احمد القاضي

2011 / 10 / 24

النضر بن حارث الذي ھزم النبي 

تنسب الى وزیر الدعایة النازیة بول جوزیف جوبلز تلك المقولة الشھیرة ( كلما سمعت كلمة مثقف
اتحسس مسدسي ).

وعلى منوال ذلك النشك ان محمدآ بن عبد هللا كان یتحسس سیفھ كلما سمع اسم النضر بن الحارث
كبیر مثقفي قریش آنذاك.. فالحقد الذي حملھ الدیماغوجي المتعطش للسلطة والتسلط على المثقف
العقالني كان ذا جذوة ال تنطفئ...فقد كان للنضر بثقافتھ ومعارفھ القدح المعلى في افشال الدعوة

المحمدیة في مرحلتھا المكیة ولذا لم یتردد في سفك دمھ دون رحمة بمجرد ان ظفر بھ.

شخصیتان متعارضتان

النضر بن الحارث بن كلدة كان مثقف عصره في قریش طاف بالد الروم والفرس ونجران وتعلم
علومھا وعرف اساطیرھا وقصصھا وتاریخھا..یقول ابن ھشام في سیرتھ انھ () قد قدم الحیرة ،

وتعلم بھا أحادیث ملوك الفرس ، وأحادیث رستم واسبندیار ) (...ویقول المستشرق البریطاني
الكبیر دیفید صمویل مرجلیوث في كتابھ ( محمد ونھوض االسالم )..انھ اشترى كتب الیونان

والفرس وعرب الحیرة واطلع علیھا.. 
وجاء في كتاب ( المنمق من تاریخ قریش ) لمحمد بن حبیب بن امیة بن عمرو البغدادي انھ كان

ضمن آخرین من زنادقة قریش (( تعلموا الزندقة من نصارى الحیرة ))...وكل ھذه النتف االخباریة
تشكل في مجموعھا في نھایة المطاف لوحة مقربة لھذا المثقف المكي الذي الم بعلوم عصره

وقصص االقدمین واساطیرھم من مصادرھا ومنابعھا االصلیة وافسد بھا على محمد مزاعم النبوة
في طورھا المكي...... 

وفي المقابل، ھناك محمد الدیماغوجي البلیغ المفوه وذو النزعة السیاسیة الطامح الى السلطة
المطلقة والتسلط على رقاب العرب والعجم...

تمّعنوا في ھذه العبارة التي قالھا محمد لعمھ ابي طالب عندما ذھب الیھ بعض من مأل قریش یطلب
منھ ان یلجم ابن اخیھ ویضع حدآ لتسفییھ آللھتھم قال كما جاء في " سیرة ابن ھشام و" الطبقات
الكبرى البن سعد " وغیرھما (( یا عم إني أریدھم على كلمة واحدة یقولونھا تدین لھم بھا العرب

ویملكون رقاب العجم )) ... 
والكلمة التي كان یریدھا محمد ھي كلمة ( ال الھ اال هللا محمد رسول هللا ) اي انھم لو سلموا بقیادتھ

وآمنوا بنبوتھ فسیجعل الجزیرة العربیة كلھا باالضافة الى بالد العجم.خاضعة لھم.... 
اھذا كالم نبي لو سلمنا جدآل بوجود شئ اسمھ نبوة ام ھو كالم رجل ذي نزعة سیاسیة یحلم

بالسلطة... 

وفي الواقع ان المستشرق البریطاني النابھ مارجلیوث ھو اول من صنف محمد في خانة السیاسیین
بل ویراه سیاسیآ بارعآ في اختیار الشخص المناسب من اتباعھ للمھمة المناسبة ویعرف كیف

یقتنص الفرص ویدرك نقاط ضعف العرب وما الى ذلك من الصفات الجدیرة بسیاسي بینما یراه
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مفتقرآ الى كل الصفات الجدیرة بنبي وخاصة على الجانب االخالقي..... 
ونستطیع ان نقول ان محمدآ كان دیماغوجیآ من الطراز االول وكانت الدیماغوجیة طریقھ للوصول

الى مرامیھ السیاسیة في تأسیس دولة یجلس على سدتھا بادعاء النبوة واستثارة الغرائز الدنیا
بالزعم بان من یؤمن بھ تنتظره جنات عدن فیھا حور عین وغلمان مخلدون وانھار من الخمور

والعسل وقطوف دانیة من االعناب والرومان ولحم طیر مما یشتھون...ومستخدمآ في نفس الوقت
اسلوب الترھیب والتخویف والترویع ضد الذین ینكرون نبوتھ متوعدآ ایاھم بالھ سادي شّواء

یشوي المنكرین ویعید جلودھم لیشویھم من جدید وھكذا دوالیك الى ابد االبدین....ولتأكید نبوتھ اخذ
یأتي بأیات تتضمن اخبار االولین وقصصھم على اعتبار انھا موحى بھا من هللا... وھي قصص

واساطیر منھا ما ھي من االسرائیلیات.. ومنھا ما ھي من بالد الفرس والروم وبالد الرافدین كقصة
الطوفان ومنھا ما ھي من الیمن...وھي قصص واساطیر وصلت الیھ مشوشة فلذا زاد في بعضھا

من خیالھ الواسع واعاد تركیب بعضھا وغّیر في بعضھا اسماء الشخوص او حرفھا وذلك باالضافة
الى خلط في االزمان والشخوص كمخاطبة مریم ( العذراء ) باخت ھارون ..... 

یقول المستشرق البریطاني كانون ادوارد سیل في كتابھ ( التطور التاریخي للقرآن ) ان محمدآ حتى
قدومھ الى یثرب لم یكن یعرف الفرق بین الیھودیة والمسیحیة وكان یظن ان تعالیمھما

متطابقة.....والحالة ھذي، كان من الطبیعي ان یحدث الصدام الفكري بین الدعي الذي یروى تلك
االساطیر للمكیین بسجع كسجع الكھان ویزعم انھا من وحي هللا الیھ عن طریق الملك المزعوم
جبریل وبین المثقف المكي الذي یعرف حقیقة تلك االساطیر ومصادرھا ویعمل على تنویر قومھ

بالقول انھا لیست سوى قصص االقدمین.

شوكة في حلق محمد

لعل الفشل الكامل الذي انتھى الیھ محمد في مكة التي فر منھا مھزومآ یعود الى النضر بن الحارث
الذي تصدى لخرافاتھ واساطیره التي اراد ان یضلل بھا المكیین بزعم انھا من وحي هللا...فھو اول

من قال للقرشیین ان ما یقولھ محمد ما ھي اال اساطیر االولین .. 
وقد رد علیھ محمد بآیة یقول فیھا ( ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھ آَیاُتَنا َقاَل َأَساِطیُر اَألوَِّلیَن )...یقول ابن ھشام في

سیرتھ (( فكان إذا جلس رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مجلسا فذكَّر فیھ با� ، وحذر قومھ ما
أصاب من قبلھم من األمم من نقمة هللا ، خلفھ في مجلسھ إذا قام ، ثم قال   :   أنا وهللا یا معشر قریش
، أحسن حدیثا منھ ، فھلم إلّي ، فأنا أحدثكم أحسن من حدیثھ ، ثم یحدثھم عن ملوك فارس ورستم

واسبندیار ، ثم یقول   :   بماذا محمد أحسن حدیثا مني   ؟     .  )) انتھى.... 

ویقول مارجلیوث في كتابھ ( محمد ونھوض االسالم ) ان النضر بن الحارث كان یقول للمكیین اذا
كانت تلك القصص التي یرویھا محمد معیارآ للنبوة فانھ ایضآ یستطیع ان یدعي النبوة مثلما ما یفعل
النھ یستطیع ان یروى افضل منھا....ویرى مارجلیوث ان محمدآ بعد عجزه االتیان بایة معجزة من

المعجزات التي طلبھا منھ المكیون قام واعلن ان القرآن نفسھ ھو المعجزة وتحدى المكیین بان یأتوا
بعشر سور مثلھا او حتى بسورة واحدة مؤكدآ انھم لن یستطیعوا وان استعانوا بالجن ..وھنا انبرى

لھ النضر بن الحارث... 
One man, Al-Nadir Ibn " یقول مارجلیوث " في كتابھ المذكور آنفآ

Harith, accepted the challenge to produce anything
as good, and either versified or put into rhyme the

tales of the Persian kings which Firdausi some four
centuries later rendered immortal or perhaps those

of the kings of Hirah. These " surahs " he read out
at seances similar to those in which the Prophet pub
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lished the Koran. The effect of this criticism must
have been very damaging ; for when the Prophet at

the battle of Badr got the man into his power, he
executed him at once, while he allowed the other

 "..prisoners to be ransomed

ما یمكن ترجمتھ كاآلتي : 
(( رجل واحد ھو النضر بن الحارث قبل التحدي معلنآ انھ یستطیع ان ینظم شعرآ او سجعآ اي شئ
بما ھو احسن، اكان عن قصص ملوك الفرس التي احیاھا وخلدھا الفردوسي بعد ذلك باربعة قرون

، او ربما عن قصص ملوك الحیرة. ان تلك السور التي كان یتلوھا في المجالس كانت شبیھة بسور
القرآن. ان تأثیر ذلك النقد البد انھ كان مدمرآ جدآ ولذا فان النبي اعدمھ على الفور عندما وقع في

قبضتھ في غزوة بدر دون بقیة االسرى الذین اطلق سراحھم مقابل فدیة. )) انتھى... 

وحول ھذا التحدي الذي قبلھ النضر بن الحارث یقول ابن ھشام (( ھو الذي قال فیما بلغني   :  "
سأنزل مثل ما أنزل هللا "  .)) .....وقد رد محمد على النضر بآیة منھ تقول (( وإذا تتلى علیھم آیاتنا

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إال أساطیر األولین )) .. 
وفي تفسیر ھذه اآلیة یقول القرطبي (( قولھ تعالى وإذا تتلى علیھم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء
لقلنا مثل ھذا إن ھذا إال أساطیر األولین نزلت في النضر بن الحارث ، كان خرج إلى الحیرة في

التجارة فاشترى أحادیث كلیلة ودمنة ، وكسرى وقیصر ; فلما قص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أخبار من مضى قال النضر : لو شئت لقلت مثل ھذا . وكان ھذا وقاحة وكذبا . وقیل : إنھم توھموا
أنھم یأتون بمثلھ ، كما توھمت سحرة موسى ، ثم راموا ذلك فعجزوا عنھ وقالوا عنادا : إن ھذا إال

أساطیر األولین .)) انتھى....وجاء في تفسیر البغوي (( وإذا تتلى علیھم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو
نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إال أساطیر األولین ( 31 ) ) " وإذا تتلى علیھم آیاتنا قالوا " یعني
النضر بن الحارث ، " قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا " [ ص: 351 ] وذلك أنھ كان یختلف

تاجرا إلى فارس والحیرة فیسمع أخبار رستم واسفندیار ، وأحادیث العجم ویمر بالیھود والنصارى
فیراھم یقرءون التوراة واإلنجیل ویركعون ویسجدون ، فجاء إلى مكة فوجد رسول هللا - صلى هللا

علیھ وسلم - یصلي ویقرأ القرآن فقال النضر : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا " إن ھذا إال
أساطیر األولین " أخبار األمم الماضیة وأسماؤھم وما سطر األولون في كتبھم . واألساطیر : جمع

أسطورة ، وھي المكتوبة ، من قولھم سطرت أي كتبت .)) انتھى..... 

ولعل اكبر شاھد على الخطر الماحق الذي شكلھ النضر على محمد ودعوتھ وقرآنھ بسجعھ وخرافاتھ
ھو ان یتیم بني ھاشم خصص ثماني آیات في الرد على النضر كما یشیر الي ذلك ابن ھشام في

سیرتھ..ومن المؤسف ان جمیع ما كتبھ او قالھ النضر في معارضة قرآن محمد شعرآ ونثرآ قد اندثر
كما اندثرت اشعار الھجاء التي قیلت في محمد من مختلف الشعراء كشعر حسان بن ثابت قبل

اسالمھ ...فمن یردد مثل ذلك الشعر او یسجلھ كان مصیره الموت..ولعلنا نذكر كیف ان عمر بن
الخطاب وھو امیر للمؤمنین امسك باذن حسان بن ثابت وھو ینشد الشعر في ( مسجد الرسول )
بیثرب وقال لھ " ارغاء كرغاء البعیر "..ھذا ما حدث لمن لقب بشاعر الرسول بعد ان استنفذ

اغراضھ بالطبع... فالى اي مصیر كان سینتھي غیره لو تجرأ وردد اشعار الھجاء في محمد او ما
قالھ وسطره النضر بن الحارث... 

وھكذا لم یبق في التاریخ العربي االسالمي اال االشعار والقصص والسیر التي تبجل محمدآ وتؤلھھ
وتنسب الیھ اساطیر ومعجزات لم یجترحھا وتسجل لھ انتصارات فكریة لم یتمكن من تحقیقھا على

المكیین وذلك في اكبر عملیة تزییف للتاریخ.وكما قیل فان المنتصر ھو الذي یكتب التاریخ وقد
انتصر محمد بالسیف.
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سقوط محمد في االمتحان

یعد االمتحان الذي اعده لھ المكیون نقطة مفصلیة في الدعوة المحمدیة في الحقبة المكیة من جھة
الفرصة التي اتیحت لھ لتأكید نبوتھ المزعومة من خالل اختبار بسیط...یقول ابن ھشام ان

القرشیین بعثوا النضر بن الحارث ومعھ عقبة بن أبي معیط الى یھود یثرب النھم اھل كتاب وعندھم
علم االنبیاء لیسأال عن امر محمد فاقترح الیھود على النضر ان یسألوه ثالثة اسئلة ان اجاب علیھا

فھو نبي واال فھو متقول.. 

السؤال االول ( عن فتیة ذھبوا في الدھر األول ما كان أمرھم ؛ فإنھ قد كان لھم حدیث عجب )
..والثاني ( عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغاربھا ما كان نبؤه ، وسلوه ما ھي   ؟  )

..والثالث ( عن الروح ما ھي )... 

وكما یقول ابن ھشام ان النضر ومعھ عقبة عادا الى مكة وقاال ( یا معشر قریش ، قد جئناكم بفصل
ما بینكم وبین محمد )....ولكن المستشرق البریطاني مارجلیوث ینوه في كتابھ ( محمد ونھوض

االسالم ) الى انھ على قناعة بان الیھود لم یقترحوا ھذه االسئلة الن السؤال االول یتعلق بالنائمین
السبعة ( اھل الكھف في االدبیات االسالمیة ) بینما یتعلق السؤال الثاني باالسكندر الكبیر.... 

واذا صحت شكوك مارجلیوث فھل ترى ان النضر بن الحارث ھو واضع تلك االسئلة وخاصة انھ لم
یكن في حاجة الى االستعانة بالیھود فھو قد اطلع على التوراة واالنجیل واساطیر الفرس والروم

وقصصھم واخبارھم وعلومھم باالضافة الى انھ كان شاعرآ وناثرآ؟.... 
مھما یكن من امر، فان عواقب ھذه االسئلة كانت مدمرة لمحمد الذي طلب من المكیین ان یمھلوه

للیوم التالي حتى یأتیھم باالجوبة ... 

جاء الیوم التالي وذھب دون ان یفي محمد بوعده...واخذت االیام تمضي وھو عاجز عن الخروج
من عجزه....وحزن لالقاویل التي مألت مكة بانھ مجرد متقول وكان اكثر ما احزنھ كما تقول كتب

السیرة قول امرأة من قریش (( ابطأ عنھ شیطانھ )) ..یقول مارجلیوث ان ذلك التأخیر الطویل عزز
لدى المكیین ما كانوا یظنونھ بان ملقنآ یلقن محمدآ تلك االساطیر والقصص...وتشیر ( السیرة
الحلبیة ) الى ان االقاویل كانت تحوم حول یھودي من الیمامة اسمھ ( الرحمن ) بانھ الملقن.. 

..بعد خمسة عشر یومآ كانت كافیة لیتصل بمن ھم في مقدورھم ان یعینوه، ظھر محمد بآیات
تتضمن اجاباتھ عن االسئلة التي طرحت لھ، وقبل تناولھا یحسن بنا ان نقف لنرى االعذار الواھیة

التي قدمھا تبریرآ لذلك التأخیر... وھما عذران ساذجان.. 
االول: النھ لم یقل ( ان شاء هللا ) حین وعد المكیین بالرد في الیوم التالي..وجاء ھذا التبریر في

شكل آیة في سورة الكھف ( َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل ذَِٰلَك َغًدا (23))... 
والثاني: حدیث لھ رواه ابوھریرة یقول فیھ ان جبریل اخبره بان سبب انقطاعھ في تلك االیام لوجود

كلب او باالحرى جرو للحسن والحسین في بیتھ وان المالئكة التدخل بیتآ فیھ كلب..... 

اما في ما یتعلق باالجابات فقد جاءت لتفضح عجز الھ محمد وجھلھ... 
في السؤال المتعلق باھل الكھف یشیر مارجلیوث الى ان محمدآ اخطأ في عدد " النائمین " ثم یقول
في نھایة اآلیة هللا اعلم بعددھم.....وبالفعل انظروا الى اآلیة التي یزعم ان الھھ قد بعث بھا الیھ (

َسَیُقوُلوَن َثَالَثٌة َراِبُعُھْم َكْلُبُھْم َوَیُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُھْم َكْلُبُھْم َرْجًما ِباْلَغْیِبۖ  َوَیُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُھْم
َكْلُبُھْمۚ  ُقْل َربِّي َأْعَلُم ِبِعدَِّتِھْم َما َیْعَلُمُھْم ِإالَّ َقِلیٌلۗ  َفَال تَُماِر ِفیِھْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِھًرا َوَال َتْسَتْفِت ِفیِھْم ِمْنُھْم
َأَحًدا (22))..فالھ محمد ال یعرف العدد الصحیح اھم ثالثة ام خمسة او سبعة...یا للھول الھ محمد

مرتبك ال یعرف العدد الصحیح...والمضحك انھ یقول لمحمد في نفس اآلیة ( ُقْل َربِّي َأْعَلُم ِبِعدَِّتِھْم )
..حسنآ، اذا كان ھو اعلم بعدتھم فلماذا الیخبر بعددھم مباشرة بال لف او دوران؟....لماذا ھذا
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االرتباك والجھل: ربما ثالثة او خمسة او سبعة.....وھذا یعني ان محمدآ بعد خمسة عشر یومآ لم
یأت باالجابة الحاسمة وان من اعانھ على االجابة قد زوده بمعلومات مشوشة.... 

ولسوء حظ محمد انھ مات دون ان یدري ان قصة اھل الكھف قصة خیالیة الفھا رجل دین مسیحي
بیزنطي في القرن السادس المیالدي كقصة تعلیمیة وعظیة وانتشرت في اجزاء واسعة من اوربا

ومن ھناك جاءت الى الشرق االدني مع التجار وغیرھم... 
من المثیر للسخریة ان یروي الھ محمد في قرآنھ قصة خیالیة كتبھا رجل الدین المسیحي

جیرجیوري ذاتاور كما لو كانت قصة حقیقیة تاریخیة من قصص االمم السابقة دون ان یشیر الى
انھا من نسج الخیال... 

ونأتي الى اجابة محمد عن سؤال القرشیین لھ عمن یكون الرجل الطّواف الذي بلغ مشارق االرض
ومغاربھا...كانت االجابة عنھا اكثر ضبابیة ورخاوة من االجابة االولى...تقول آیة الھ محمد 

( َوَیْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْیِنۖ  ُقْل َسأَْتُلو َعَلْیُكْم ِمْنُھ ِذْكًرا (83) ِإنَّا َمكَّنَّا َلُھ ِفي األَْْرِض َوآَتْیَناُه ِمْن ُكلِّ
َشْيٍء َسَبًبا (84) َفأَْتَبَع َسَبًبا (85) َحتَّٰى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَھا تَْغُرُب ِفي َعْیٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد
ِعْنَدَھا َقْوًماۗ  ُقْلَنا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإمَّا َأْن تَُعذَِّب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفیِھْم ُحْسًنا (86) َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف

ُنَعذُِّبُھ ثُمَّ ُیَردُّ ِإَلٰى َربِِّھ َفُیَعذُِّبُھ َعَذاًبا ُنْكًرا (87) َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُھ َجَزاًء اْلُحْسَنٰىۖ 
َوَسَنُقوُل َلُھ ِمْن َأْمِرَنا ُیْسًرا (88) ...الخ..)

...وھنا عجز محمد ایضآ ان یأتي باالسم الحقیقي لصاحب اسطورة ذي القرنین وجعل صحابتھ
وكاتبي سیرتھ ومفسري قرآنھ یتخبطون ایما تخبط

قال ابن اسحق (   أن ذا القرنین كان رجال من أھل مصر ، اسمھ مرُزبان بن مرذبة الیوناني ، من
ولد یونان بن یافث بن نوح   .  ) وقال ابن ھشام ( اسمھ اإلسكندر ، وھو الذي بنى اإلسكندریة فنسبت
إلیھ ) ..ویقول ابن ھشام في سیرتھ ان علیآ بن ابي طالب عندما سئل عمن یكون ذو القرنین قال (

كان عبدا ناصحا � فناصحھ دعا قومھ إلى هللا فضربوه على قرنھ فمات فأحیاه هللا فدعا قومھ إلى
هللا فضربوه على قرنھ فمات فسمي ذا القرنین )...

وجاء في الخطط المقریزیة ان ذا القرنین ھو (( الصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش بن الھمال
ذي سدد بن عاد ذي منح بن عار الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمیر بن سبإ بن یشجب بن

یعرب بن قحطان بن ھود " علیھ السالم " بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح "علیھ
السالم"، وأنھ ملك من ملوك حمیر ملوك الیمن وھم العرب العاربة...)) .. 

الیس كل ھذا التخبط دلیآل على ان تلك اآلیة المحمدیة لم تجئ بأیة فائدة تذكر وفشلت في االجابة
عن السؤال الذي طرح علیھ وحتى اقرب الناس الى محمد وھو علي بن ابي طالب فشل في ان یقول

لسائلھ من ھو ذو القرنین وھرطق بكالم ال یدخل العقل... 

اما السؤال الثالث وھو ( ما ھي الروح ؟ ) فقد تھرب منھ الھ محمد بقولھ ( قل الروح من امر ربي
)..الیس محمد ھو من زعم ان الھ قال ( قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد

كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مدادا ) فكیف عجز ھذا االلھ رغم كلماتھ التي ال تنفذ عن ان یعّرف
الناس بماھیة الروح بعدة كلمات منھ...امر یدعو للعجب... 

وھكذا كان سقوط محمد في االمتحان مدویآ...فبعد خمسة عشر یوما من الغیاب خالفآ لوعده اتى
القرشیین باجوبة ركیكة عجز فیھا ان یعطي الرقم الحقیقي لفتیة اھل الكھف وفشل في ان یحدد

شخصیة ذي القرنین وماھیة الروح ...وھل كانت ھذه االجوبة التي تركت اصحابھ واتباعھ في حیرة
وتخبط بوسعھا ان تقنع القرشیین وخاصة النضر بن الحارث الشخصیة المثقفة الواسعة االطالع

بمستوى عصره؟ ..ولذا ازداد المكیون اقتناعآ بكذب محمد وادعائھ النبوة واتصال الوحي بھ وظلوا
على ثقة بانھ مسحور او مجنون...وكان من الطبیعي ان یفر الى یثرب نتیجة لفشلھ ویتحول ھناك

الى قاطع طریق یرتزق من الغزوات والسلب والنھب والسبي ویفرض دینھ بوضع السیف على
رقاب الناس...ولعلنا لسنا في حاجة الى ایراد شواھد عن التزییف الذي یمأل كتب التاریخ والسیر

االسالمیة عن انتصارات محمد الفكریة الوھمیة على القرشیین وافحامھ لھم واستكبارھم بعد ما
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عرفوا الحقیقة وما الى ذلك من الترھات...وھل افصح محمد عن حقیقة ؟!!

المثقف المكي في قبضة السیاف

في معركة بدر التي یصفھا المسلمون بالكبرى والتي نشبت نتیجة قطع محمد الطریق على قافلة ابي
سفیان القادمة من الشام وقع النضر بن الحارث في االسر ضمن سبعین من المكیین...امر محمد

باطالق سراح االسرى مقابل فدیة مالیة واشترط على االسیر الفقیر ان تكون فدیتھ تعلیم عشرة من
الیثربیین الكتابة.واستثني النضر وعقبة بن ابي معیط وامر بقتلھما...وعقبة بن ابي معیط ھو الذي
كان ذھب مع النضر الي یھود یثرب للنظر في امر امتحان محمد كما جاء في كتب السیرة المحمدیة

...ورد في ( السیرة الحلبیة ) ان النضر قال بعد اسره لالسیر الذي بجانبھ (( محمد وهللا لقاتلي فانھ
نظر الّي بعینین فیھما الموت )) ولكم ان تتخیلوا من ھذا القول كمیة الحقد الذي كان یختزنھ محمد

ضد النضر...وعندما امر علیآ بن ابي طالب ( السفاح الذي كان یوكل الیھ مھمات القتل ) بقتل
النضر قال لھ المقداد ( ان النضر اسیري ) النھ ھو الذي كان اسره محاوآل الحؤول دون قتلھ

فاسكتھ محمد بقولھ (( انھ كان یقول في كتاب هللا ما یقول ))..... 

افرغ (( نبي الرحمة ! )) حقده المسموم وقتلھ بدم بارد ولم ینس ابدآ دور النضر في فشلھ وذلك
بفضحھ الساطیره وخرافاتھ التي زعم انھا اخبار االمم السابقة التي اوحیت الیھ ...ولم ینس ذلك

االمتحان المھین الذي كشف بالدلیل مزاعم نبوتھ الكاذبة....وكان یوم قتل النضر بن الحارث ھو یوم
انتصار السیف واالستبداد والجھل على العقل والمعرفة والثقافة...وكان بدایة انتصار جاھلیة

االسالم....وما یزال ذلك السیف مسلطآ منذ الف واربعمائة سنة على كل من یفكر تفكیرآ حرآ ویقول
مثل النضر بن الحارث ( تلك اساطیر االولین )...ان العصر الذي عاش فیھ محمد كان عصر
الفروسیة في اوربا وكان من اخالقیات الفرسان ان الواحد منھم اذا ما ظفر بخصمھ ووقع في

قبضتھ ال یقتلھ...فاین محمد من اخالقیات فرسان ذلك الزمان او من فرسان عصرنا الراھن من
امثال نلسون ماندیال الذي عفا عن جالدیھ الذین سجنوه حوالي ربع قرن بعد ان جاء الى
السلطة....نبي مزعوم فشل في ان یكون باخالقیات الفرسان ناھیكم عن اخالقیات االنبیاء

المفترضة..اذا صح ان ھناك انبیاء! 

  


