
 

 األنبياء

 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية/ اآلايت

؛ سورة 84ال فرق بني األنبياء )سورة آل عمران: 
 (152؛ سورة النساء: 136، 285البقرة: 

يفضل بعض األنبياء على البعض اآلخر هللا 
 (55؛ سورة اإلسراء: 253)سورة البقرة: 

؛ 163، 14حممد كان أول املسلمني )سورة األنعام: 
 (12سورة الزمر: 

( و موسى 132ابراهيم و بنوه )سورة البقرة: 
(، و األنبياء األولون 143)سورة األعراف: 
( و احلواريون )اتباع 53-52)سورة القصص: 

( اسلموا قبل 52عيسى(  )سورة آل عمران: 
 حممد.

ه لى نفسيذكر هللا ان من ينكث عهدا امنا ينكثه ع
(  )سورة الفتح: عهد)يتحمل وحده عاقبة نكث ال

 ( 91سورة األنعام :  , 10

أحل هللا حملمد أبن ينكث عهد )سورة التحرمي: 
( و آلخرين ان يكسروا معاهدات )سورة 1-2

 (1التوبة:

الذنب الذى ال يغتفر هو الشرك ابهلل )سورة النساء: 
48 ،116) 

ابراهيم ارتكب هذا الذنب عندما اعتقد ان كل 
النجوم  هم  ارابب من القمر و الشمس و 
 (78-76للعبادة )سورة األنعام: 

؛ سورة 70هللا هو الشفيع الوحيد ) سورة األنعام: 
 (4، سورة املطففني: 4السجدة: 

قد أيذن هللا لشخصا يرتضيه أبن يصري شفيعا 
الا تَنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن »(، 3)سورة يونس:

سورة طه: ) «قَ ْوال أَِذَن َلُه الرَّْْحَُن َوَرِضَي َلهُ 
109) 

 

 الطقوس والشعائر

 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية/ اآلايت
-2صالة الليل ينبغى ان تقام قرابة نصف الليل )سورة املزمل:

4) 
)سورة  «..فَ َتاَب َعَلْيُكْم فَاقْ َرُؤوا َما تَ َيسَّرَ »تغريت اىل 

 (20املزمل:

الكعبة/ مساجد هللا هى للمسلمني فقط )سورة  (25)سورة احلج:  الكعبة/ املسجد احلرام هى لكل البشر
 (18-17التوبة: 

يستطيع املقتدر ان يفتدي نفسه من الصيام إبطعام مسكني 
 (184)سورة البقرة: 

 «ةَ لُِتْكِمُلواْ اْلِعدَّ »  -ال ميكن تعويض عدم الصوم 
 (185)سورة البقرة: 

 ( 151 - 124، 177، 115ة البقرة: تغيري اجتاه القبلة من القدس ملكة )سور 

 (158تغيريات ىف مناسك احلج )سورة البقرة: 

 (187 - 182تغيريات ىف طقوس الصوم )سورة البقرة: 

 (203 - 191تغيريات اضافية ىف مناسك احلج )سورة البقرة: 

 

 الزواج و اجلنس

 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية/ اآلايت
اتباع الشهوات و اهلوى من الذنوب )سورة النساء: 

؛ سورة 50؛ سورة القصص: 59؛ سورة مرمي: 135
-40؛ سورة النازعات: 15؛ سورة حممد:29الروم: 

41 ) 

تعدد الزوجات و الطالق و اختاذ احملظيات حالل 
 (25-24)سورة النساء: 

 اِِ الزَّانَِيةُ َوالزَّ »يستوى جزاء الزىن للمرأة و الرجل 
ن ُْهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  ورة النور: )س «فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِا

2) 

خيتلف جزاء الزىن للمرأة عنه للرجل )سورة النساء: 
15) 

الذين يرمون احملصنات دون اربعة شهود هلم توبة )سورة 
 (5-4النور: 

نْ َيا َواآلِخرَ »الذين يرمون احملصنات   ِة َوهَلُمْ لُِعُنوا ِف الدُّ
 (23)سورة النور:  «َعَذاٌب َعِظيمٌ 

يستطيع املسلم الزواج بكتابية/ نصرانية )سورة 
 (5املائدة:

ال يستطيع املسلم الزواج هبا )ابعتبارها مشركة( )سورة 
 (221البقرة: 

لدهم ج بينما الزانة من غري املثليني ال يستتابوا بل يتم (16يتم اإلعراض عن املثليني اذا اتبوا )سورة النساء: 
 ( 15؛ سورة النساء:2)سورة النور: 

كيف ميكن ان حيل الزواج من زوجات ابناء التبىن؟!  (5-4حترمي التبىن )سورة األحزاب: 
 (37)سورة األحزاب: 

 «َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ »دعوة للرفق ابلزوجات: 
 (19)سورة النساء: 

 (34اذ مل يطعن )سورة النساء:  « َواْضرِبُوُهنَّ »

تشريع تعدد الزوجات حىت اربعة زوجات ان استطاع 
فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِاَن »الرجل ان يعدل بينهن 

واْ النِاَساء َمثْ ىَن َوُثالَث َوُراَبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدلُ 
 (3)سورة النساء:   «فَ َواِحَدة  

ن َولَ »ات غري مستطاع حتقيق العدل بني الزوج 
سورة النساء: ) «َتْسَتِطيُعواْ َأن تَ ْعِدلُواْ بَ نْيَ النِاَساء

129) 

 

 تناقضات فى القرآن

 (2)الجزء 

 

 يذكر القرآن عن نفسه انه خاىل من التناقضات

 

ْيِ َأَفالَ يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد غَ »
 «اْخِتالفًا َكِثيًااَّللَِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه 

 (82)سورة النساء: 

 

 



 :نستعرض فيما يلى بعض التناقضات و التضارابت ىف القرآن

 الوحى، القرآن و اإلجنيل 
 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية / اآلايت

لَ »  اَل تَ ْبِديلَ » - «ِلَكِلَماِت اّللَِّ  اَل ُمَبدِ 
، 34)سورة األنعام:   ِ«ِلَكِلَماِت اّللَّ 

 (64؛ سورة يونس: 115

 اآلايت بغريها يبدل و ينسخهللا 

َها نَنَسخْ َما  ْو أَ  ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها ََنِْت ِِبَرْيٍ مِان ْ
 (106)سورة البقرة: ِمْثِلَها

ْلَناَوِإَذا   (101) سورة النحل:  آيَة  مََّكاَن آيَةٍ  بَدَّ
ة النحل: )سور  َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ مُِّبنيٌ 

103) 

)سورة  ِقُلونَ ِإانَّ أَنزَْلَناُه قُ ْرآان  َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم تَ عْ 
 (2يوسف:

ال يعرف أتويلها )معناها( إال هللا  مبهمةبعض اآلايت 
 ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنهُ آاَيٌت حمَُّْكَماتٌ »

َن ِف قُ ُلوهِبِْم ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر 
َنةِ  َوابِْتَغاء أَتِْويِلِه  زَْيٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفت ْ

 (7)سورة آل عمران:  «َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اّللَُّ 
أى ) اْلُمِبيِ الر تِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب 
 (1الواضح( )سورة يوسف:

على جمموعة من  يسورة ىف اٌلقرآن حتتو  29هناك 
( و 1األحرف غري مفهومة املعىن؛ أمثلة: )سورة البقرة: 

 (1)سورة آل عمران:
 (2ة يوسف: )سور  ِإانَّ أَنزَْلَناُه قُ ْرآان  َعرَبِيًّا

ا َعرَبِيًّا  ( و 37د: )سورة الرع أَنزَْلَناُه ُحْكم 
؛ سورة 103سورة النحل: أيضا  )

 (44فصلت: 

حيتو القرآن على عدة الفاظ اعجمية )من لغات غري 
عربية( : مصرية و آكادية و آشورية و آرامية , فارسية 

 1و سراينية و عربية و يواننية و حبشية.

رة )سو مرجعية موثوقةيعترب  إلجنيلا
 - 47؛ سورة املائدة: 136النساء: 

سورة ؛  95؛ سورة يونس:68، 52
 (46؛ سورة العنكبوت: 7األنبياء: 

ائدة: اإلجنيل)سورة امل حمتوى القرآن يناقضالكثري من 
؛ 9؛ سورة القصص: 7؛ سورة مرمي:116، 73-75

 اخل..(

تصديق الوحى احلديث )القرآن( هو 
أتكيد( للقدمي )التوراة و اإلجنيل(  ) )

؛ سورة آل عمران: 97، 41سورة البقرة: 
؛ سورة 111يوسف:؛ سورة 3

 (12األحقاف: 

 ( 101االقدمي )سورة النحل:  ينسخالوحى احلديث 

                                                           
م( فى كتابه "اإلتقان فى علوم  1505- 1445جالل الدين السيوطى ) 

  1القرآن" ص 275 ) األلفاظ غير العربية فى القرآن الكريم(

، بل جاء مل أيت حممد بتعليم جديد
؛ 9مصدقا للقدمي ) سورة األحقاف: 

؛ سورة الزخرف: 43سورة فصلت: 
13- 15) 

؛ 113 )سورة النساء: «َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلمُ َوَعلََّمَك ..»
 (5؛ سورة العلق: 151سورة البقرة: 

ما أوحى هللا إليه:   لن ينسىحممد 
ى: )سورة األعل «َسنُ ْقِرُؤَك َفال تَنَسى»
6-7) 

رة: )سورة البق يُنسيهاهللا يبطل بعض اآلايت أو 
(، و هذا يفعله الشيطان أيضا )سورة األنعام: 106

68) 

 

 القرآن(طبيعة هللا )اإلله حبسب 
 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية/ اآلايت

؛ 34الناس )سورة هود:  يغوى و ُيضلهللا  (115الناس )سورة التوبة:  ال ُيضلهللا 
 (27سورة ابراهيم: 

 (74)سورة غافر:  «اْلَكاِفرِينَ  اَّللَُّ ُيِضلُّ »

 (8)سورة فاطر:  «اّللََّ ُيِضلُّ َمن َيَشاء»

ْيطَانُ َويُرِيُد » اأَن ُيِضلَُّهْم َضالال  بَ  الشَّ  «ِعيد 
 (60؛ سورة يس:60)سورة النساء: 

 ِعنِد ُكلٌّ مِانْ »ألن  هللامن عند  الشر و املصيبة
 (2؛ سورة الفلق: 78)سورة النساء:  «اّللَِّ 

)سورة  طانالشيالشر و املصيبة ىف حياتنا سببها 
) سورة  أنفسنا( أو من 120 - 117النساء: 

 ( ليس من هللا41؛ سورة الروم: 79نساء: ال
)سورة األنعام:  «ّللَِّ َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحَةَ »

12) 
هللا ال يهدى مجيع الناس مع انه يستطيع )سورة 

 (4؛ سورة ابراهيم: 35األنعام: 
نساء: )سورة ال «ِمَن اّللَِّ َحِديث ا َأْصَدقُ َوَمْن «

87 ) 
 ُ ُر اّللَّ ؛ 54)سورة آل عمران:   اْلَماِكرِينَ َخي ْ

ُ ( / 30سورة األنفال:  ة )سور  َأْسرَُع َمْكًرااّللَّ
 (21يونس: 

ورة اإلنسان: )س َفَمن َشاء اختَََّذ ِإىَل رَبِاِه َسِبيال
 (. اذن للبشر حرية اإلختيار.29

)سورة اإلنسان   «َما َتَشاُؤوَن ِإالَّ أَن َيَشاء اّللَُّ »
؛ سورة 93ورة النحل: :(، ايضا ) س30

 (29؛ سورة التكوير: 56القصص: 
؛ سورة آل 83)سورة البقرة:  هلل وحدهالعبادة 

؛ سورة 116؛ سورة النساء: 64عمران: 
؛ سورة 118؛ سورة الكهف: 56األنعام: 

 (43( / اسجدى )سورة آل عمران: 66غافر: 

ة: )سورة البقر  آلدمأمر هللا املالئكة أن يسجدوا 
-29؛ سورة احلجر: 11األعراف: ؛ سورة 34
؛ 50؛ سورة الكهف: 61؛ سورة اإلسراء: 30

 (72؛ سورة ص: 116سورة طه: 
 َوّللَِّ َيْسُجُد َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اأَلْرضِ »

) سورة  «ِمن َدابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكربُونَ 
 (50 -49النحل: 

)سورة  «َيُكن مِاَن السَّاِجِدينَ ِإالَّ إِْبِليَس ملَْ »
؛ 31 - 28؛ سورة احلجر: 11األعراف: 

 (11، سورة طه: 61سورة اإلسراء: 

ْصَطَفى ِمَّا خيَْ » ا الا ُ أَْن يَ تَِّخَذ َوَلد  ُلُق َما َلْو أَرَاَد اّللَّ
 (4)سورة الزمر:  «َيَشاء

انكار امكانية ان يكون هلل ولد ألن ليس له 
َلُه  بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َأىنَّ َيُكونُ »صاحبة 

 َوَلٌد َوملَْ َتُكن لَُّه 

 (3؛ سورة اجلن: 101)سورة األنعام:  «َصاِحَبةٌ 

مل يكن ملرمي العذراء صاحب / مل ميسسها بشر 
 ( 20؛ سورة مرمي: 47)سورة آل عمران: 

ال يعلم الغيب إال هللا وحده )سورة األنعام: 
59) 

وَن َوَما َوأُنَ بِاُئُكم ِبَا أَتُْكلُ »عيسى يعلم الغيب 
ِخُروَن ِف بُ ُيوِتُكمْ   (49: )سورة آل عمران «َتدَّ

؛ 187هللا وحده يعلم الساعة )سورة األعراف: 
 (47سورة فصلت: 

 (61عيسى يعلم الساعة )سورة الزخرف: 

 

 اخللق

 اآلية / اآلايت املناقضة هلا اآلية/ اآلايت
؛ سورة يس: 3خالق غري هللا )سورة فاطر:ال 

81) 
يوجد من خيلق غري هللا )سورة الصافات: 

 ( 59( ؛ سورة الواقعة: 125-126
؛ سورة 29األرض خلقت أوال  )سورة البقرة:  

 (12-9فصلت: 
- 27السماء خلقت أوال )سورة النازعات:  

30) 
؛ 54اايم )سورة األعراف:  6استغرق اخللق 

؛ سورة 59سورة الفرقان:  ؛7سورة يونس:
 (4احلديد: 

اايم ) سورة فصلت: آية  8استغرق اخللق 
 12اايم( + آية  4)  10)يومني( + آية 9

 )يومني(
؛ 47يوم عند هللا كألف سنة  )سورة احلج: 

 (5سورة السجدة:
سنة عند اإلنسان  50,000يوم عند هللا ك 
 (4)سورة املعارج: 

ليعبدوا هللا )سورة ُخلق االنس و اجلن فقط 
 (56الذارايت: 

العديد من اإلنس و اجلن ُخلق جلهنم.)سورة 
 (179األعراف: 

زايرة بوالتعرف على شخص املسيح يسوع ميكنك قراءة الكتاب املقدس بعدة لغات 
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