
  
  

  !استهالكاً لغرض الدعاية االسالمية املقولة االكثر  تت" ! .. ياء وشرف املرسلني اإلسالم أكرم األنب"  
  

 :ذا النص القرآين الشديد الغرابة واملخالف ألي منطق  حبثنانبدأ 
َّ لنَـَراَها {  ا مسََِعْت ِمبَْكرِِهنَّ ِيف َضَالٍل ُمِبٍني فـََلمَّ َوَقاَل ِنْسَوٌة ِيف املَِديَنِة اْمرَأَُة الَعزِيِز تـُرَاِوُد فـََتاَها َعْن نـَْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبّاً ِإ

ُهنَّ ِسكِّيناً أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت َهلُنَّ ُمتََّكًأ  فـََلمَّا رَأَيْـَنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن وقَاََلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ  َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنـْ
ِ َما هذا َبَشرًا ِإْن هذ   }ا ِإالَّ َمَلٌك َكِرٌمي أَْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن َحاَش ِ

  )31-30: سورة يوسف( 
  

 

    
  !غارق يف االسطورة ليات مع هذا السرد القرآين الولنطرح عدة اشكا

  
  



  
لتايل  واالسطورة   :القرآنية تتلخص 

  
ا له  لقد مسعت نساء اشراف الفراعنة ت .. مبا فعلته زوجة العزيز بيوسف من مراود   ..وروجوا عنها احلكا

. ) عند علماء االسالم نقًال عن مصدر اسطوري سنتحدث عنه الحقاً  ُدعيتهكذا ( زليخا  الزوجة اخلائنة فقررت
هكذا قال (  !اثناء مشيه مصر بيوت  ع على جدرانما ذاقته هي بسبب مجال يوسف الباهر الذي كان يش ان تذيقهن

  ..وزينت يوسف لتعرضه عليهن .. فأعدت حفلة فخيمة ومتكأ وموائد طعام . ) ملسلمني ومفسري القرانا
ا الربتقال   .. بعد ان اعطت لكل واحدة منهن سكيناً لتقطع 

ن النساء سوف يقطعن ايديهن يف جمزرة مجاعية لتقطيع االيدي  ( ا كانت تعلم    ) !وكأ
  

ن يوسف    " ..!أمعة " وتة القرآنية وكأنه يظهر يف احلد) يف كما تصوره التوراة املقدسة الطاهر العف(الغريب 
  !!له وال موقف وال حزم وال خنوة ال كلمة .. مائع , فرفور, هزيل 

  !؟..ومل يعرتض عليها .. ن سيدته اذ كيف رضي بتلك املؤامرة م
مر , رض امام النساءواعدته جيداً لكي يدخل اىل مسرح الع ..ال بل جهزته ومجلته اكثر  لظهور يف اللحظة اليت  ه 

  ..!يستعرض مجاله امام حشد من نساء املدينة .. نيب تصوروا  !!وكأنه مهرج يف سريك 
  !النبياء كما يصورهم القرآن ؟هل هذا يليق 

  
  :السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو و 

  !لك احلفلة االستعراضية جلماله ؟ملاذا مل ميتنع يوسف او ميانع ت
  !او يهرب او يشتكي ؟ ..سيدته  على اذا مل يعرتضمل



ما ورد يف القرآن ويف نفس ك, خلروج من السجن " الفرعون " ملاذا رأيناه يف موقف آخر يرفض أوامر ملك البالد 
  :نقرأ اذ  السورة

ل النسوة الاليت قطعن أيديهن قال ارجع إىل ربك فاسألهائتوين به فلما جاءه الرسول  "   )50:ف يوس(  "ما 
  

  " .. كرب " عترب فيوسف يرفض اوامر فرعون ملك البالد املعظم وامل
ً وال مهساً عندما مت استعماله كعارض جسد امام النساء ؟   !بينما ال نسمع منه صو

  !؟..مستكيناً ال حول له والقوة  ونراه هنا واهناً  زائراً ،ملاذا نراه هناك أسداً 
وال مانع من االشرتاك ,  كأنه مشرتك يف مسابقة ملك مجال مصر ألمتاع النسوة جبمالهام انه كان راضياً بتلك احلفلة ول

  !فيها ؟

  ؟من امرأة " خياف " هللا  ل يعقل ان نيبه
  ؟او جياملها على حساب مسعته ومقامه كنيب 

  :لنقرأ من تفاسريهم 
  " ة وقالت زليخا ليوسف اخرج على النسو  فخرج عليهن يوسف

  ..."واختبأته يف مكان آخر  زينته وكانت قد
  ) 31يوسف  –اخلازن  - لباب التأويل يف معاين التنزيل(

  

  



  
  !! "خياف من خمالفتها 

  : بينما رب دمحم يقول ، ل خياف االنبياء ه !بربكم هل هذا نيب مرسل ؟
  )10:النمل ( } َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن 

  

  
خياف من خمالفتها  "يوسف كان 

بربكم هل هذا نيب مرسل ؟
َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن  ال َخيَافُ ِإّينِ ال َختَْف { 



  ؟!يوسف النه كان خياف من امرأة  فهل تسقط رسولية.. ان كان املرسلون ال خيافون 
  !؟..الرجولة اين شجاعة االنبياء اين النخوة اين 
للمثول حني رفض معانداً اخلروج من السجن , مل خيف ان يصلبه فرعون ملخالفته امره  ) مع كونه عبداً (  ان كان يوسف
ام قد اعجبته  !؟..نها ام كان يريد منها شيئاً هل كان خياف م؟ ..من امرأة تعشقه  خاف فكيف، د امام ملك البال

  !النساء الفاتنات املغناجات ؟فكرة ان يستعرض مجاله اخلالب امام 
***  

  
" كمبارس"جراء تصوير القرآن ليوسف كشخص  خمة اليت اصابتهم منولنقرأ من تفسري آخر ولنالحظ مدى الربكة والل

نصياع ودون اعرتاض    ..ينفذ اوامر املخرج 
  

  " } ًأي وأعطت كل واحدة من تلك النسوة سكيناً لتقطع به الفواكه واألترج } وأتت كل واحدة منهن سكينا
وكانت قد أجلسته ) ع(أة امللك ليوسف أي وقالت امر } وقالت اخرج عليهن { على ما هو العادة بني الناس 

خلروج عليهن يف هيئته إما للخدمة وإما للسالم أو لريينه  غري جملسهن فأمرته   "..  
  ) 31يوسف  –الطربسي  -تفسري جممع البيان يف تفسري القرآن (

  
  ..!هلا  داً يوسف امتثل ألمر سيدته النه كان عب

  ..!عذر اقبح من ذنب 
هذا التربير وحده يظهر مدى املشكلة اليت يعانيها املسلمني من جراء النص القرآين الذي صور يوسف كأمعة مستكني 

  ..من االعرتاض على مكيدة سيدته  قد اطبق فمه.. جبان ال حول له 
  ..! والساكت عن احلق شيطان اخرس 

ظهار يوسف يف موقف آخر كاالسد الشجاع الذي ) كاتب السيناريو الغري حمرتف ( طيب ملاذا يقوم مصنف القرآن 
تز له شعرة من وجل ) وهو يف السجن ( يعصى اوامر ملك البالد    ؟دون ان 

عرتاض واحد ضد سيدته   !؟ " " زوجة العزيز , بينما هو ال يستطيع ان يفتح فمه 
اكتتبها دمحم وصاغها بفكره البدوي دون ترابط وتناغم ,  اساطري االولني من اليهوداليست سورة يوسف هذه سوى 

   !؟وانسجام 
  



    
مر سيدته  يجن ن اندهشن جلما.. عارضاً مجاله الفتان , يصور لنا القرآن حلظة دخول يوسف على النسوة  له و

  ! وعيايديهن دون  نفقطع ..حليض جنسياً لدرجة ا
  ..لنقرأ التفاسري 

  
:جاء يف تفسري البيضاوي 

  " } َّن أخفينه كما خيفي املاكر مكره، أو قلن ذلك لرتيهن } فـََلمَّا مسََِعْت ِمبَْكرِِهن ن، وإمنا مساه مكراً أل غتيا
ا استكتمتهن سرها فأفشينه عليها تدعوهن } ِهنَّ أَْرَسَلْت إِلَيْ { . يوسف أو أل  . } ََّوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنـُْهنَّ { . ما يتكئن عليه من الوسائد} َوَأْعَتَدْت َهلُن

، أو يهاب يوسف مكرها إذا خرج وحده } ِسكِّيناً 
م كانوا يتكئون للطعام والشراب . على أربعني امرأة يف أيديهن اخلناجر ترفاً وقيل متكأ طعاماً أو جملس طعام فإ

ى عنه َ َوَشرِبْـَنا اَحلَالَل ِمْن قُلِلهْ  : قال مجيل. ولذلك    َفظَللنا بِِنْعَمٍة َواَتَكْأ



شباع » متكاء«حبذف اهلمزة و» متكأ«
من تكىء يتكأ إذا } متكأ { وهو األترج أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه و 

رأيت يوسف " وعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص . عظمنه وهنب حسنه الفائق  .وقيل أكربن 
، واهلاء ضمري للمصدر أو ليوسف عليه الصالة 

  ..كما جاء يف التفسري اعاله   

  "!أمنني "  ..ة ان جاءت هلن الرعشة اجلنسية 

لسكني «وقرىء . أ طعام حيز حزاً كأن القاطع يتكىء عليه 
وهو األترج أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه و » متكا«

عظمنه وهنب حسنه الفائق }َوَقاَلِت ٱْخرُْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّا رَأَيْـَنُه َأْكبَـْرنَُه 
، واهلاء ضمري للمصدر أو ليوسف عليه الصالة وقيل " ليلة املعراج كالقمر ليلة البدر 

  ..." لى حذف الالم أي 
  ) 91يونس  –البيضاوي  - تفسري انوار التنزيل واسرار التأويل

كما جاء يف التفسري اعاله " ..  حضن له من شدة الشبق
  !ة تفوح منها رائحة اجلنس بشدة 

يجت النسوة اىل ة ان جاءت هلن الرعشة اجلنسية  درجلنقرأ من تفسري آخر كيف 

لسكنيوقيل املتك أ طعام حيز حزاً كأن القاطع يتكىء عليه 
«الفتحة كمنتزاح و 

َوَقاَلِت ٱْخرُْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّا رَأَيْـَنُه َأْكبَـْرنَُه { . اتكأ
ليلة املعراج كالقمر ليلة البدر 

لى حذف الالم أي والسالم ع
تفسري انوار التنزيل واسرار التأويل(  

  

ن النسوة قد  حضن له من شدة الشبق" نالحظ 
ة تفوح منها رائحة اجلنس بشدة فاحلدوت

  
يجت النسوة اىل لنقرأ من تفسري آخر كيف 

  



  " ،فنظرن إليه فلما رأينه حززن أيديهن وهن ال يشعرن من النظر إليهفأدخله عليهن وهن حيززن ما يف أيديهن ،
لوجع من نظرهن إليه،. مقبًال، مث أومأت إليه أن ارجع لسكاكني ال يشعرن  فلما خرج  فنظرن إليه مدبراً وهن حيززن أيديهن 

؟: وقالت هلن. نظرن إىل أيديهن وجاء الوجع، فجعلن يولولن   !...أننت من ساعة واحدة هكذا صنعنت، فكيف أصنع أ
، ما هذا بشراً، إن هذا إال ملك كرمي : قلن{     .}حاشا 

: أيب عن جدي قال حدثين: وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد بن الكميت الشاعر قال
  : وأنشد يف ذلك. قال} فلما رأينه أكربنه { مسعت جدي الكميت يقول يف قوله 

  ملا رأته اخليل من رأس شاهق 
وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن عباس، عن أبيه عن 

 : قال} فلما رأينه أكربنه { اس رضي هللا عنهما يف قوله جده ابن عب
يت النساء إذا أكربن أكباراً  : من الفرح، وقال الشاعر   ".يت النساء لدى أطهارهن وال 

ملأثور(   )السيوطي  -الدر املنثور يف التفسري 
  

لرعشة اجلنسي" ( أمنني" :اذن    ) ..ة يعين نزل منهن املين 
  :فقال لربه  ..قد وقع يف الشهوة اجلنسية هلن ايضاً  وهو ..عندما رأوا مجال يوسف .. حضن و 

  ! فد لالحنرافا مستع.. ان مل جتد يل مصرفاً عنهم  مبعىن .)33:يوسف (}َأْصُب إلَْيِهنَّ َوإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ {
اولقد مهت به {: ما حكى القرآنكاجلنس مع سيدته   ممارسةحاول  مثلما }أصب اليهن{    .)24يوسف ( }وهم 

قشنا هذه    :هنا  ) يف حبث خاصبتفصيل  الكارثةوقد 
https://mechristian.org/2007/12/18/وال-القرآين-يوسف-6-اإلسالم-يف-األنبياء/    

    



  

    
ن امرأ عطائهن سكاكني  ،ة العزيز نالحظ  حلجة  ..قامت عمداً  وال  وهذا غري معقول !ليقطعن ايديهن فتبكتهن 

لغيب  الفاجرةولكأن هذه  .يقنع صيب صغري  من ان % 100 بنسبة اذ هي متأكدة.. تعد من االنبياء او العارفني 
  !!- ويف وقت واحد  -النسوة سيقطعن ايديهن 

يجن الالمل  احساسدون (!!) مجاعياً ن مجيع النسوة قد قطعن ايديهن .. العجيب يف احلدوتة القرآنية   ..ن 
  !غزوة حربية  اولكأ( !! )  امرأة كمداً  19ه قد مات منهن لدرجة ان



ن النسوة قد ق" رضي عنهم " واالنكى ان كبار التابعني    ..!طعوا ايديهن والقوها بعيداً قد قالوا 
  :جاء يف تفسري ابن كثري 

  " ،ن وجعلن يقطعن أيديهن دهشاً برؤيته لسكاكني، واملراد أ ن يقطعن األترج  حززن أيديهن وهن يظنن أ
  "، فا أعلم: ، قاله غري واحد، وعن جماهد وقتادةا
  )ابن كثري  –تفسري القرآن العظيم ( 
  
: قال} فلما رأينه أكربنه {  يف قوله وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ، عن جماهد "

   ...معاذ هللا: قال} وقلن حاشا  { }{أعظمنه 
: وأخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال  .".  
ملأثور(    )السيوطي  -الدر املنثور يف التفسري 
  

  ! اتباع الصحابة من االساطري سخفاً وهكذا يزيد 
ن: السؤال الذي يطرح نفسه و .. كل النسوة قطعن ايديهن دهشة جبمال يوسف    ،مل يقطعن ايديهن فرتاض ا

  !دة زليخا ستفشل فشًال ذريعاً ؟هل كانت مكيف
  

لثغرة عن طريق  سد انياملسلم بعض حاولفقد  ،بعيدة عن املنطق كل البعد ايدي النساء " تقطيع " ولكون حكاية 
م  اللفاظ كعاد   !! جرحن: مبعىن } قطعن { قوله  معتربين ..التالعب 

  . السارق والسارقة بقطع اليد وهنا يوقعون انفسهم يف مشكلة اخرى مع نص قرآين حيدد احلكم على
  )38: املائدة ( } ا َكَسَبا َجَزاًء مبَِ  َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة { 

   : لضبط  هنا فما الذي يعنيه القرآن
  
  !؟..فهل هذا كالم هللا .. ال مهرب هلم منها .. كلة رهيبةمش النسوة أيديهن" تقطيع " 

  ؟"الكومبارس " ة النسوة وبطلها يوسف وهل كالم هللا حيوي مبالغات خيالية ال تتسربل برداء عقالين كحكاية حفل



  
لقول يزبر القرآن قول النسوة ال   ..!!  { 1{  :فرعونيات حني رأين يوسف 

    
  !؟"  "  قلم مصنف القرآن فكتبزل  أم قد، " حاش  " وليس " .. حاش لالهلة"  اليس املفرتض ان نسمعهن يقلن

  } { : لن يق ..زمن الفراعنة يعبدن رع وآمون  نساء علىهل من املعقول ان 
رخيي يف القرآن هل ه   ؟ذا اعجاز 

لة فاستخدم لفظ اجلال) ألمون أو رع أو غريه ( حاش  :ن يقلن "  " ليهن من لفظة وان كان القرآن يقصد مبا نسبه ا
ن " هللا "    :فهنا تعرتض املسلمني مشكلة  ..على لسا    

  !املدينة يؤمنن  وليس برع نسوة   
م ملرة واحدة وحسب    ..واالنكى ان القرآن مل يسردها على لسا

                                                 
  ! حاشا : ، والصواب " حاش " النص يحوي كلمة بخطأ إمالئي ، اذ في المصحف العثماني الكلمة   1
  )الدر المنثور ." ( ليس فيها ألف} وقلن حاش  { في المصاحف والخطيب في تالي التلخيص، عن أسيد بن يزيد أن في مصحف عثمان وأخرج ابن أبي داود " 



ن ولكأ(  نية على لسا   ) !ونية ن من نساء الصحابة يف مكة او املدينة ولسن يف مصر الفرعامنا اعادها 
ن يف حمضر خليفة مسلم ( نقرأ قوهلن ايضاً يف حمضر فرعون    ) :ولكأ

ِّ قـُْلَن {    )51:يوسف (}َما َعِلْمنَا َعَلْيِه ِمن ُسوٍء  َحاَش ِ
  

    
ن  ..  اسم اجلاللةعند املسلمني هو }  هللا{ واسم . اي معاذ هللا) .. حاش  (   !وال جيوز ان يطلق على االو

ن اسم  ام ان القرآن قد وضع ..وامسه هذا }  { ات يؤمنن فهل كان النسوة الفرعوني للداللة }  هللا{ على لسا
  ؟فكيف سقط كاتب القرآن يف هذه الزلة الفادحة . ذا اهانة لالسم االهلي عندهموه, على االهلة الفرعونية 

  
ا الغفور  -املصرية الفرعونية  - امرأة العزيز " زليخا" قد اعتربوا  املفسرين بل ان الكثري من ال  نه ر مؤمنة  ، و

  :بدليل قوله ! الرحيم 
  

 }  َرَاَوْدتُُه َعْن نـَْفِسِه َوإِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقَني ذ َ قُّ َأ ََّ َال اْآلَن َحْصَحَص احلَْ ْلَغْيِب َوَأنَّ ا ِ ِلَك لِيَـْعَلَم َأّينِ ملَْ َأُخْنُه 
لسُّوِء  ِ   ) 53- 51: يوسف ( }  ِإالَّ َما َرِحَم يـَْهِدي َكْيَد اْخلَائِِنَني َوَما أُبـَّرُِئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة 

  
  .. وهذا يشكل ضربة اخرى ملصداقية القرآن التارخيية  ..نه كالم زليخة زوجة العزيز  السابق معتربين النص القرآين

  !!!اذ يصور امرأة العزيز الزانية مؤمنة  
  !اي اله قصدت ؟

  !؟" هللا : " وهل الوثن يقال له 
  

ن الكالم    ! نه االليق واالنسب بسياق القصة ال .. هو كالمها هي وليس كالم يوسف وها هو االمام ابن كثري يثبت 
رخيية شنيعة (  ن هذا اوقع قرآنه يف زلة    ) !ومل يدري 
  

  :لنقرأ 
  



  " " لغيب تقول " ذلك ليعلم أين مل أخنه    دة فامتنع فلهذا اعرتفت ليعلم أين يف نفس األمر وال وقع احملذور األكرب وإمنا راودت هذا الشاب مراو
ولست أبرئ نفسي فإن النفس تتحدث  تقول املرأة" وأن هللا ال يهدي كيد اخلائنني وما أبرئ نفسي " بريئة 

لسوء إال ما رحم ريب " وتتمىن وهلذا راودته ألن  إن ريب غفور " أي إال من عصمه هللا تعاىل " النفس ألمارة 
 .. " رحيم    ومل يكن يوسف

  ."ذلك أحضره امللكعليه السالم عندهم بل بعد 
  )52:يوسف  –تفسري ابن كثري ( 

  
نه ال يهدي كيد اخلائنني ..فامرأة العزيز الفرعونية الوثنية تؤمن     !!وانه الرب وهو غفور رحيم  .. و

  ! هذه االلفاظ االسالمية كلها ترددت على لسان امرأة فرعونية وثنية
  !}  حاش {  ..وترددت ايضاً على السنة النساء الوثنيات 

  
  

  
  !!ايضاً " ملالئكة " كن يؤمنن امنا   ..لنسوة الفرعونيات يؤمنن  ليس فقط كانت ا

َِِّ َما َهَذا َبَشراً { :لنقرأ من ذات النص    !؟} َوقـُْلَن َحاَش 
رخيي خارق  مسلمني  !واملالئكة  نساء فرعونيات يؤمنن      :جاء يف تفاسريهم !!  اعجاز 

  
  " إن هذا إال ملك  { وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ، عن قتادة  يف قوله

  . "قلن ملك من املالئكة من حسنه: قال} كرمي 
ملأثور(   )السيوطي  -الدر املنثور يف التفسري 



نتهم  ملالئكة يف د م  الغفور م على درجة فائقة من اجلمال و، وهل الفراعنة كانوا يؤمنون  ، اضافة اىل اميا
  !امساء بشرية هم اطلقوها عليهم يعبدون اهلة هلا  مبينما نرى يوسف حيدث اصحابه يف السجن  !الرحيم
  :لنقرأ 

َا ِمْن ُسْلطَاٍن َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِ  { ِ ُ َّ ؤُُكْم َما أَنْـَزَل ا َ ُتْم َوآ ُتُموَها َأنـْ َِِّ أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِه ِإالَّ َأْمسَاًء َمسَّيـْ ِإِن اْحلُْكُم ِإالَّ 
ُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن  َّ   )40:يوسف( } ِإ

  
ؤهم امساء مسوها " فكيف يعبد الوثنيني  تمع الفرعوين ..ما انزلت بسلطان " هم وا ن اشراف ا امرأة ( بينما نرى 
سم ويسمون اهل.. يؤمنن  ومالئكته ) العزيز ونساء اململكة  ـــه: ( هم  ــلـ   ) ! الــ

  !فهل هذا اسم مل ينزل بسلطان ؟
  :لمني خطري نطرحه على اذهان املسسؤال 

  !!حبك االدوار البطال روايته ؟ هل هذا كالم هللا ام كالم كاتب حكاية ال جييد
  

  
  

السطورة يقول مصنف القرآن حملمد بعد ان قص ع   :ليه قصة يوسف ممتزجة 
َباِء اْلَغْيبِ َذِلَك ِمْن {    )102:ف يوس( } نُوِحيِه إِلَْيَك  أَنـْ
  

لتفصيل الصحيح يف التوراة املقدسة ؟اي غيب هذا  ا ..  ان كانت حوادث حياة يوسف مذكورة  فكيف يقول عنها ا
  !؟..ربية وكيف تكون غيباً بينما هي مبثوثة يف اذهان اليهود وتلمودهم ومتداولة يف اجلزيرة الع !غيب ؟

  !!قرآنية ال ظم اساطري قصة يوسففالتلمود اليهودي هو مصدر مع
  

ومن التلمود واساطريه استقى , ) وليس يف التوراة املقدسة ( فهذه هي احلكاية االصلية كما وردت يف التلمود اليهودي 
ن القصة التلمودية اقرب اىل. حكاية النسوة وتقطيع االيدي دمحم   !!!املنطق من احلدوتة القرآنية  مع مالحظة 

  :النسوة وتقطيع االيدي  لنقرأ ما ورد يف التلمود حول حكاية



  
  "p. 80 

At this time Joseph was about eighteen years of age, and a lad of such beautiful 
appearance that his equal could not be found in the land of Egypt. Being obliged, 
in the pursuance of his duties, to enter freely all parts of his master's house, he 
attracted the attention of Zelicha, Potiphar's wife .She was fascinated by his 
manners and handsome form and face, and declared to him day by day her 
passion ,praying for a return upon his part of the favour with which she regarded 
him .Joseph refused to listen to her, and endeavoured to rid himself of her 
attentions. When she praised his beauty, and said, "Thou art fairer than all the rest 
of the world," he replied, "The same One who created me created also all 
mankind." When she admired his fine eyes, he replied, "What can they avail me ;
they will not move or sparkle in the grave". 
When Zelicha found that Joseph could not be induced by fair words to desecrate 
his master's house, she tried threats of death and loss of freedom in case of further 
obstinacy; but Joseph replied to them, "The God who hath created man, 
looseneth the fetters of those who are bound, and He will deliver me from thy 
chastisement". 
Her female friends who called to see her also admired Joseph, 
and lauded his beauty . On one occasion when fruit was set before the 
visitors ,one of them, paring the same, cut her fingers, and knew 
nothing of the accident till her attention was called to the blood 
upon her garments, for her eyes were fixed on Joseph ,and her 
mind was filled with thoughts of his appearance. 
Thus time passed on, and though Zelicha still entreated, Joseph remained 
cold to her allurements.". 
(The Talmud :Selections  - CHAPTER IV. 
FROM JOSEPH'S YOUTH TO HIS ELEVATION OVER EGYPT) 
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وليس  (  .. نبهارها جبمال يوسف ال ها
يفلح يف  كلها اساطري قدمية متهالكة ملقرآنية  

وهذا  ،الساطريحني ينقل من ا نهذا هو حال القرآ
  من هللا ؟" وحي يوحى " 

 

هاكان ان امرأة واحدة منهن فقط هي من جرحت يد
قرآنية  لاحلدوتة اهذه ف ) ! ايديهن كما سرد مصنف القرآن

هذا هو حال القرآ .خرب مع املنطق السليم والتاريفظهرت مهلهلة تتضا
 زال يعتربهسي ن لديه مسكة عقلمفهل  !هو حال االنبياء الذين حيكي عنهم 

كان ان امرأة واحدة منهن فقط هي من جرحت يد  حتددفاالسطورة التلمودية 
ايديهن كما سرد مصنف القرآن كل النسوة قطعن

نية فظهرت مهلهلة تتضا ،صياغتها 
هو حال االنبياء الذين حيكي عنهم 


