
 أحكام القضاء

 (121عصى آدم هللا عمداً )سورة طه:  (115نسى آدم وصية هللا )سورة طه 
)سورة  «َفَمن َشاء فَ ْليُ ْؤِمن َوَمن َشاء فَ ْلَيْكُفرْ »

؛ سورة 29؛ سورة النازعات: 29الكهف: 
 (12عبس:

َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإالَّ »
سورة األنعام: ؛ 100)سورة يونس: » ِبِِْذِن اّللَِّ 

؛ سورة الرعد: 155؛ سورة األعراف: 88، 39
 (4؛ سورة ابراهيم: 27

؛ سورة 34)سورة البقرة:  مالكا  كان إبليس 
 (31-30احلجر 

ن ِ ِإْبِليَس َكاَن    (50)سورة الكهف:  ِمَن اْلِج

طرد أدم من اجلنة ألجل معصية واحدة ) 
 (24األعراف: 

، 14األعراف: أتجل جزاء ابليس مرتني )سورة 
15 ،18) 

أُمر ابليس أبن خيرج من اجلنة ثالث 
( قبل 24، 18، 13مرات)سورة األعراف: 

 ان يهبط ابلفعل، هل ابليس أقوى من هللا؟

 

مالك املوت هو الذى يقبض األرواح عند 
 (11املوت )سورة السجدة: 

(، ام هللا 27ام املالئكة )مجع( )سورة حممد: 
 (42تعاىل )سورة الزمر: 

ىف يوم القيامة )الدينونة( سيوجد ثالث 
 جمموعات من البشر )سورة الواقعة(

؛ 19-18ستوجد جمموعتان فقط )سورة البلد: 
 (8-6سورة الزلزلة: 

هللا تعاىل يضاعف احلسنات الضعفني)سوة 
 (، 37؛ سورة سبأ: 40النساء: 

( أو سبعة 160عشرة اضعاف )سورة األنعام: 
 (261 اضعاف )سورة البقرة:

؛ سورة طه: 87الشفاعة ممكنة )سورة مرمي:
 (86؛ سورة الزخرف: 109

، 122،123الشفاعة غري ممكنة )سورة البقرة: 
 (70، 51؛ سورة أألنعام: 254

ال ميكن أن حيمل شخص وزر شخص أخر 
؛ سورة 7؛ سورة الزمر: 18)سورة فاطر: 

 (38النجم: 

الكفار سيحملون أوزار غريهم )سورة 
 (13؛ سورة العنكبوت: 25النحل:

 هللا اعظم الذنوب يغفرىف بعض األحيان 
؛ سورة 153)الشرك ابهلل( )سورة البقرة:

 (71-68الفرقان:

 على غري مغفورىف أحيان أخرى هذا الذنب 
 (116، 48اإلطالق )سورة البقرة: 

 

الناس خيلدون ىف جهنم )سورة النساء: 
 (68؛ سورة التوبة:169، 121

، 70ا املصري )سورة مرمي: ذمن هالبعض سينقذ 
71) 

 ِمن َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزِلَ »
؛ 4ورة البقرة:)س «يُوِقُنونَ قَ ْبِلَك َواِبآلِخرَِة ُهْم 

 (4سورة لقمان:

َر َعنُكْم َربُُّكْم َأن ُيكَ  َعَسى...ََي أَي َُّها الَِّذيَن » فِ 
 (8لتحرمي:)سورة ا «ِخَلُكْم َجنَّاتٍ َسيِ َئاِتُكْم َويُدْ 

مل يكن حممد واثقا من مصريه )سورة 
 (9األحقاف:

 ْلنةا

)سورة  متعددةهناك جنات 
؛ 23؛ سورة احلج: 31الكهف: 

 (32؛ سورة النبأ: 33سورة فاطر: 

)سورة  واحدةهناك جنة 
؛ 30؛ سورة فصلت: 73الزمر:

؛ سورة 21سورة احلديد:
 (41النازعات:

امر األهواء و الشهوات أتباع 
؛ سورة 135مدان )سورة النساء:

؛ 50؛ سورة القصص: 59مرمي: 
؛ سورة حممد: 29سورة الروم: 

14) 

هى مكافأة  جنس بال حدود
اساسية ىف اجلنة )سورة الرمحن: 

 -11؛ سورة الواقعة: 46-78
39) 

 اخلمر رجس من عمل الشيطان
؛ سورة 90)سورة املائدة: 

 (219البقرة:

جلنة تنتظر املتقني ىف ا من مخر اهنار
؛ سورة 15)سورة حممد: 

 (25؛ سورة املطففني: 5اإلنسان:
 

ومعرفة املزيد عن شخص  ميكنك قراءة الكتاب املقدس
 :بعدة لغات على موقع املسيح يسوع

www.mylanguage.com.au 

 

 

 

 

 تناقضات فى القرآن

 (1)الجزء 

 يذكر القرآن عن نفسه انه خاىل من التناقضات

 َلَوَجُدواْ ِفيِه اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اّللَِّ أََفالَ يَ َتَدب َُّروَن »
 «اْخِتالفًا َكِثريًا

 (82سورة النساء: )

 

سيجد القارئ الدقيق للقرآن أن هناك العديد من 
 اآلَيت و املفاهيم الىت يصعب التوفيق فيما بينها



 

 الجهاد

 التشريعيةاألمور 

 اوىابلتسىف املرياث حق الرجل و املرأة 
 (4( )سورة النساء:180)سورة البقرة:

ىف املرياث: للذكر حق األنثيني ) الذكر 
 (11األنثى( )سورة النساء:  ضعف

؛ سورة 219اخلمر حمرمة )سورة البقرة:  (67أمر حممود )سورة النحل:  اخلمر
 (91املائدة: 

ُم َعَلْيكُ »القصاص يطبق على النظراء 
َلى احْلُرُّ اِبحْلُرِ  َوالْ  َعْبُد اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ

ورة البقرة: )س «اِبْلَعْبِد َواألُنَثى اِبألُنَثى
178)  

القصاص مسموح جتاه القاتل )الفاعل( 
؛ سورة اإلسراء: 48فقط )سورة املائدة: 

33) 

ُكْم ِإنَّ اّللََّ  تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفسَ َواَل » اإلقتتال حمرماً 
 (29)سورة النساء:  «َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

 (68- 66اإلقتتال ممكناً )سورة النساء: 

 (174-168تغيري ىف التشريع املختص ابألطعمة املسموخ هبا)سورة البقرة: 
 (179-178تغيري ىف التشريع املتعلق ابلقصاص "عنُي بعنِي" )سورة البقرة: 

 (182-180تغيري ىف التشريع املتعلق ابإلرث )سورة البقرة 
 (119-114تعديل ىف التشريعات الىت ختص الغذاء )سورة النحل: 

 (124تعديل ىف شريعة "السبت" )سورة النحل : 

 تناقضات  اترخيية

نوح و اسرته من الطوفان )سورة  جناة (43-42ابن نوح )سورة هود:  غرق
-75؛ سورة الصافات: 76األنبياء: 

77 ) 
نوح من قومه لظنهم انه جمنون؟  طردهل 

 (9)سورة القمر: 
نوح و كان قومه يعربون به و  بقىام 

 (38يسخرون؟ )سورة هود: 
األصنام )سورة  حطمابراهيم قومه و  واجه

 (59-51األنبياء: 
بعد ان  عنهم ارحتلابراهيم و  صمت

؛ سورة 49 - 41واجههم )سورة مرمي: 
 (83-74األنعام: 

عندما واجه لوط قومه ابلشر الذى 
يفعلوه، قرروا ان خيرجوا الرجال الطاهرين 

؛ سورة 82خارج القرية )سورة األعراف: 
 (56النمل: 

دعى لوط على قومه ليأهتم غضب هللا 
 (30-28ليثبت صدقه )سورة العنكبوت:

آَيت او ضرابت اُتى هبم موسى  تسع
 (101)سورة اإلسراء: 

ضرابت فقط)سورة األعراف:  مخس
133) 

ال توبة مقبولة اذا واجه أحدهم املوت 
 (18)سورة النساء:

قبول توبة فرعون عند مواجهة الغرق 
 (92-90)سورة يونس:

-102أُغرق فرعون )سورة اإلسراء: 
103) 

 (92-90جنى فرعون )سورة يونس: 

ب شعب اسرائيل عن صنعهم للعجل ات
الذهىب و عبادته قبل عودة موسى من 

 (150-148اجلبل )سورة األعراف: 

استمر شعب اسرائيل ىف عبادة العجل 
الذهىب حىت عودة موسى )سورة طه: 

91) 
مل يشرتك هارون مع شعب اسرائيل ىف 

 (90-85ذنبهم )سورة طه: 
كان هارون شريكاً لشعب اسرائيل ىف 

؛ سورة األعراف 92)سورة طه:ذنبهم 
:151) 

 ملامل يصرح هللا تعاىل بعدد الذين كانوا ىف الكهف بدالً من ذكر اقاويل و شائعات؟
 ق.م. 722( ىف زمن موسى حىت بعد سنة 85مل يكن هناك "سامريني" )سورة طه: 

 املسيح و املسيحيون

 ببشارة مرمي ِبولد عيسى العديد من املالئكةقام 
 (45-42منها )سورة آل عمران: 

بشرها مالك واحد فقط )سورة مرمي: 
 (47( ؛)سورة آل عمران: 17-21

)سورة آل  من ترابهللا  خلقهعيسى كمثل أدم 
 (59عمران:

-22عيسى من امرأة ) سورة مرمي: ولد
24) 

؛ 55و بعث )سورة آل عمران: مات (157عيسى )سورة النساء:  مل ميت
 (33؛ سورة مرمي:117سورة املائدة: 

( و هو 158عيسى إىل هللا )سورة النساء:  رُفع
 (45)سورة آل عمران:  من املقربني

الذين كفروا و آهلتهم )املزعومة( الىت 
يعبدون شركأ ابهلل ليسوا إال وقودأً 
(، 98)َحَصب( جلهنم! )سورة األنبياء: 

و املسيحيني/ النصارى هل مصري عيسى 
 هو جهنم؟

النصارى هم األقرب مودة للمسلمني )سورة املائدة: 
82) 

ُُنى املسلمون عن اختاذ النصارى أولياء 
 (57، 51)سورة املائدة: 

املسلمون و النصارى و اليهود مجيعهم ُُمَل صون 
 (62)سورة البقرة: 

  قطف)من يتبع اإلسالم ديناً(  املسلمون
)سورة آل عمران(. اليهود و ُُمَل صون  

 (30النصارى عليهم لعنة هللا )سورة التوبة:
 

 التناقضات اآلية
كان اجلهاد حمرماً ىف األشهر احلُرم )سورة 

 (5التوبة: 
( انه كان 36بينما جند ىف )سورة التوبة: 

مسموحاً بل و حمموداً حىت ىف األشهر 
 احلرم.

ابإلحسان اىل اجلار )سورة النساء: األمر 
36) 

؛ 123األمر بقتال اجلار )سورة التوبة:
 (60سورة األحزاب: 

مِ اَئٌة . . ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبواْ ِمئَ تَ نْيِ »
 (65)سورة األنفال:  «يَ ْغِلُبواْ أَْلًفا

أَْلٌف يَ ْغِلُبواْ . . مِ ائٌَة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبواْ ِمئ َتَ نْيِ »
 (66)سورة األنفال:  «ْلَفنْيِ أَ 

ينِ » َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ » (256 )سورة البقرة: «الَ ِإْكَراَه ِف الدِ 
( و 123، 73)سورة التوبة: «َعَلْيِهمْ 

 (9)سورة التحرمي: 
البعض جياهد و البعض األخر ميكث ىف 

 (122الدَير )سورة التوبة: 
رة اجملاهدين على القاعدين )سو هللا يُفضل 

 (95النساء: 
ُوُهمْ »  فَاقْ تُ ُلواْ اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدُّتُّ

َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدواْ هَلُْم ُكلَّ 
 (5)سورة التوبة:  «َمْرَصدٍ 

القتال مسموح فقط ىف حالة الدفاع عن 
؛ سورة 190النفس )سورة البقرة: 

 (39احلج:

ينِ الَ ِإكْ » : )سورة البقرة «َراَه ِف الدِ 
256) 

انذار املشركني مث اإلعراض عنهم )سورة 
( ؛ )سورة احلجر: 108، 70األنعام: 

3 ،94) 

فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب »
 (4)سورة حممد:  «الر ِقَابِ 

َحىتَّ  ...قَاتُِلواْ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبّللَِّ »
)سورة  «يُ ْعطُواْ اجلِْْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 

 (29التوبة: 
َنٌة َوَيُكو » يُن  قَاتُِلوُهْم َحىتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ َن الدِ 

 (39)سورة األنفال:  «ُكلُُّه ّللَّ 
ِر الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ » )سورة  «َوَبشِ 

 (3التوبة: 


