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Videnskabsmænds kommentarer til de
videnskabelige mirakler i Den Hellige Koran

Det følgende er nogle videnskabsmænds kommentarer til de videnskabelige mirakler i den 
Hellige Qur'an. Alle disse kommentarer er taget fra videobåndet This is the Truth. På dette 
bånd kan man se og høre videnskabsmændene, når de laver følgende kommentarer :

1) Dr. T.V.N. Persaud er professor i anatomi, professor i pædiatri og børnesundhed og 
professor i obstetrik, gynækologi og forplantningsvidenskaber ved Manitoba University, 
Winnipeg, Manitoba, Canada. Der var han formand for institut for anatomi i 16 år. Han er 
kendt indenfor sit felt. Han er forfatter eller redaktør af 22 lærebøger og har offentliggjort 
over 181 videnskabelige artikler. I 1991 modtog han den mest ansete pris, der gives 
indenfor anatomi i Canada, J.C.B. Grant Award fra Canadian Association of Anatomists. 
Da han blev spurgt om de videnskabelige mirakler i Koranen, som han havde undersøgt, 
sagde han følgende: 

”Det forekommer mig, at Muhammad var en meget almindelig mand. Han kunne ikke  
læse, vidste ikke hvordan man skriver. Faktisk var han analfabet. Vi snakker om en tid  
for omkring tolv [faktisk omkring fjorten] hundrede år siden. Man har en person, som er  
analfabet, der kommer med dybtgående udtalelser og udsagn om videnskabelige emner,  
der er utrolig præcise. Og personligt kan jeg ikke se, hvordan dette kunne være et rent  
tilfælde. Der er for mange nøjagtigheder og, ligesom Dr. Moore, har jeg intet besvær  
med, at det skulle være en guddommelig inspiration eller åbenbaring, som fik ham til at  
komme med disse udsagn.”

Professor Persaud har inkluderet nogle vers fra Koranen og hadith fra profeten 
Muhammad (fred være med ham) i nogle af sine bøger. Han har også fremlagt disse vers 
og hadith ved flere konferencer. 

2)Dr. Joe Leigh Simpson er formand for institut for obstetrik og gynækologi, professor i 
obstetrik og gynækologi og professor i molekulær- og humangenetik ved Baylor College of 
Medicine, Houston, Texas, USA. Tidligere var han professor i obstetrik og gynækologi og 
formand for institut for obstetrik og gynækologi ved University of Tennessee, Memphis, 
Tennessee, USA. Han var også formand for American Fertility Society. Han har modtaget 
mange priser, inklusiv Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public 
Recognition Award i 1992. Professor Simpson studerede de følgende to udtalelser fra 
profeten Muhammad (fred være med ham):

I enhver af jer er alle dele af jeres skabning samlet i jeres moders skød ved den fyrretyvende dag.

 Når embryoet er toogfyrre nætter, sender Gud en engel til det, som giver det form og skaber  
dets hørelse, syn, hud, kød og knogler. Så spørger han: Min Herre, er det han- eller hunkøn? Og  
din Herre beslutter, hvad Han vil 

Han har studeret disse to hadith fra profeten Muhammad (fred være med ham) indgående 
og noteret sig, at de første fyrre dage udgør et klart afgrænset stadie i fosterudvikling. Han 
var specielt imponeret over den absolutte præcision og nøjagtighed i disse hadith fra 
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profeten Muhammad (fred være med ham). Under en konference gav han så følgende 
mening til kende:

” Så de to hadith, der er blevet bemærket, giver os et præcist skema for hovedparten af  
fosterudviklingen før de fyrre dage. Igen, dette punkt er, tror jeg, blevet fremlagt gentagne  
gange af andre talere her til morgen: Disse hadith kunne ikke fremkomme på grundlag af  
den videnskabelige viden, som var tilgængelig, da de blev nedskrevet deraf følger, mener  
jeg, at der ikke er nogen uoverensstemmelser mellem genetik og religion, men at religion  
kan lede videnskaben ved at lægge åbenbaring til nogle af de traditionelle videnskabelige  
indgangsvinkler, at der er udsagn i Koranen, som århundreder senere viser sig at være  
gyldige, der støtter, at viden i Koranen kommer fra Gud.”

3) Dr. E. Marshall Johnson er Professor Emeritus i anatomi og udviklingsbiologi ved 
Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Der var han professor i 
anatomi i 22 år, formand for institut for anatomi og leder for Daniel Baugh Institute. Han 
var også formand for Teratology Society. Han er forfatter til over 200 udgivelser. I 1981 
under Seventh Medical Conference i Dammam, Saudi Arabia, sagde professor Johnson 
under præsentationen af sin forskning: Sammendrag:

”Qur'anen beskriver ikke bare udviklingen af den ydre form, men betoner også de indre  
stadier, stadierne inden i embryoet, dets skabelse og udvikling, og betoner  
hovedbegivenheder, der anerkendes af nutidens videnskab.” 

Han sagde også: 

”Som videnskabsmand kan jeg kun arbejde med ting, som jeg rent faktisk kan se. Jeg kan  
forstå embryologi og udviklingsbiologi. Jeg kan forstå de ord, der oversættes for mig fra  
Koranen. Som jeg gav eksempel på før: hvis jeg skulle omsætte mig til den tidsalder, med  
den viden jeg har i dag, og beskrive ting, kunne jeg ikke beskrive de ting, der blev beskrevet.  
Jeg kan ikke se noget bevis for at afvise ideen om, at dette individ, Muhammad, måtte have  
fået denne information et eller andet sted fra. Så jeg ser ikke noget her, der er i modstrid  
med ideen om, at der var guddommelig mellemkomst i det, som han kunne skrive."

4) Dr. William W. Hay er en kendt marinebiolog. Han er professor i geologiske 
videnskaber ved University of Colorado, Boulder, Colorado, USA. Han var tidligere dekan 
for Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science ved University of Miami, Miami, 
Florida, USA. Efter en samtale med professor Hay om Koranens omtale af nyligt opdagede 
fakta om have, sagde han: Jeg synes, det er meget interessant, at denne type information 
findes i Koranens gamle skrifter, og jeg har ingen måde at vide, hvorfra de kunne komme, 
men jeg synes, det er overordentligt interessant, at de er der, og at der er et arbejde i gang 
for at opdage betydningen af nogle af passagerne. Og da han blev spurgt om kilden til 
Qur'anen, sagde han: Jeg ville tro, at det måtte være det guddommelige væsen.

5) Dr. Gerald C. Goeringer er uddannelsesleder og lektor i medicinsk embryologi ved 
institut for cellebiologi ved School of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, 
USA. Under Eighth Saudi Medical Conference i Riyadh, Saudi Arabien, sagde professor 
Goeringer følgende i præsentationen af sin forskning:

”I relativt få ayah (vers fra Koranen) findes en ret omfattende beskrivelse af den  
menneskelige udvikling fra det tidspunkt, hvor kønscellerne mødes, og til  
organdannelsen. En så klar og komplet optegnelse, såsom klassifikation, terminologi og  
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beskrivelse, eksisterede ikke tidligere. I de fleste, hvis ikke alle, er denne beskrivelse  
mange århundreder ældre end optegnelsen over det menneskelige embryos forskellige  
stadier og fosterudvikling, som er optegnet i den traditionelle videnskabelige litteratur.”

6) Dr. Yoshihide Kozai er Professor Emeritus ved Tokyo University, Hongo, Tokyo, Japan 
og leder af det nationale astronomiske observatorium, Mitaka, Tokyo, Japan. Han sagde:

”Jeg er meget imponeret over at finde sande astronomiske fakta i Qur'anen, og for os har  
de moderne astronomer studeret meget små dele af universet. Vi har koncentreret vores  
indsats om at forstå en meget lille del. For ved at bruge teleskoper kan vi kun se meget  
små dele af himlen uden at tænke på hele universet. Så ved at læse Koranen og besvare  
de spørgsmål tror jeg, at jeg kan finde min fremtidige vej til at udforske universet.”

7) Professor Tejetat Tejasan er formand for institut for anatomi ved Chiang Mai 
Universitetet, Chiang Mai, Thailand. Tidligere var han dekan ved fakultetet for medicin 
ved det samme universitet. Under Eighth Saudi Medical Conference i Riyadh, Saudi 
Arabia, rejste professor Tejasan sig op og sagde: 

”I løbet af de sidste tre år er jeg blevet interesseret i Koranen Ud fra mit studie, og det jeg  
har lært ved denne konference, tror jeg, at alt det, som er nedskrevet i Koranen for  
fjorten hundrede år siden, må være sandheden, der kan bevises videnskabeligt. Siden  
profeten Muhammad hverken kunne læse eller skrive, må Muhammad være et sendebud,  
som videregav denne sandhed, der blev åbenbaret til ham som en oplysning fra én, der  
er kvalificeret til at være Skaberen. Denne skaber må være Gud. Derfor mener jeg, at  
dette må være tidspunktet at sige La ilaha illa Allah,(der er ingen anden gud at tilbede  
undtagen Allah (Gud)), Muhammad Rasulu Allah, (Muhammad er Allahs (Guds)  
Sendebud). Til sidst vil jeg gerne ønske tillykke med det udmærkede og højst vellykkede  
arrangement af denne konference. Jeg har fået meget ud af den, ikke kun fra et  
videnskabeligt og religiøst synspunkt, men jeg har også haft den store mulighed at møde  
mange kendte videnskabsmænd og fået mange nye venner blandt de deltagende. Den  
mest værdifulde ting af alle, som jeg har vundet ved at komme til dette sted, er La ilaha  
illa Allah, Muhammad rasulu Allah, at være blevet muslim.”

Efter alle disse eksempler, som vi har set om de videnskabelige mirakler i den Hellige 
Koran, samt alle disse videnskabsmænds kommentarer til dette, lad os så stille os selv 
disse spørgsmål: 

Kan det være et tilfælde, at al denne videnskabelige information fra forskellige områder, 
der først er blevet opdaget i nyere tid, er nævnt i Koranen, som blev åbenbaret for fjorten 
århundreder siden?

Kunne denne Koran være blevet skrevet af Muhammad (fred være med ham) eller noget 
andet menneske?

Det eneste mulige svar er, at denne Koran må være Guds bogstavelige ord, åbenbaret af Ham.

Kilde: A Brief Illustratet Guide to Understanding Islam af I. A. Ibrahim
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