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Bevezető  

 
A muszlimok évszázadok óta állítják, hogy a Koránban rejlő tudás egyedülálló 
valamint, hogy az több tudományos felismerést és magyarázatot tartalmaz. 

Azt mondják, hogy Mohamed Próféta (áldás és béke reá) átörökítései valamint a Korán 
olyan, az emberi testben vagy a természetben lezajló eseményeket és folyamatokat írnak le, 

melyeket csak a mai modern kutatómunkák segítségével lehetett felfedezni és igazolni. 
Ezekből a jelenségekből mutatunk be néhányat könyvünkben. 

Bizonyára Önt is le fogja nyűgözni, mekkora pontossággal  
írják le a Korán versek a tudományos tényeket. 
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A Korán a világegyetem eredetéről és a Föld gömb alakjáról 

 
A megfigyelő tudomány, illetve az elméleti modern kozmológia tudománya egyértelműen 
azt mutatja, hogy az egész világegyetem egykoron nem volt más, mint egy "füstfelhő" 
(vagyis egy zavaros, áthatolhatatlan, forró, gáz halmazállapotú szerkezet). Ez a modern 
kozmológia egyik vitathatatlan irányelve. A tudósok mára már képesek megfigyelni, hogyan 
keletkeznek új csillagok ennek a "füstnek" a maradványaiból.   
  

Új csillag formálódik egy gáz és por (nebula [lat. köd]) 
alkotta felhőből, a "füst" egyik maradványából. Ez 
szemlélteti az egész világegyetem származását. (The 
Space Atlas [Világűratlasz], Heather und Henbest, 50.old.)  

 
A fénylő csillagok, amiket éjszaka látunk, mind 
ebből a "füst-anyagból" állnak; éppúgy, mint az 
egész univerzum. 
 

A Koránban olvashatjuk:  

"Aztán az ég felé fordult - és az [még] füst volt..." [Korán, 41.szúra:11.vers] 

Mivel a Föld és az ég (a nap, a hold, a csillagok, a bolygók, a galaxisok, stb.) ugyanebből a 
"füstből" jöttek létre, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Föld és az ég valaha 
összetartozó egységet alkottak. Aztán ebből a homogén "füstből" formálódtak és váltak szét 
egymástól. 
 
A Koránban olvashatjuk:   

"Azok, akik hitetlenek, vajon nem látták, hogy az egek és a Föld összefüggő tömeg volt, és mi 
választottuk szét azokat,...?" [Korán, 21.szúra:30.vers] 

 
 

Következőket mondja a Korán a Föld gömb alakjáról: 

"Megteremtette valóban az egeket és a Földet. Rátekeri az 
éjszakát a nappalra és a nappalt az éjszakára..." [Korán, 

39.szúra:5.vers] 

Figyelemre méltóak a Korán azon szavai, melyekkel a 
világegyetemet írja le. A fent említett versben a "rátekeri"-nek 
fordított szó arabul: "tekwir". Magyarul ez annyit jelent, hogy 
valamilyen kerek tárgyat bebugyolál. (Az arab nyelvben ezzel a 
szóval fejezik ki egy kerek tárgy körültekerését; mint amikor a 
fejre tekerik a turbánt.) Az éjszakának a nappalra való rátekere-
déséről szóló versek pontos információval szolgálnak a világ 
felépítéséről. Ez azonban csak akkor helyénvaló, amennyiben a Föld kerek. Ez viszont azt 
jelenti, hogy a 7. században kinyilatkoztatott Korán a Föld gömb alakjára utal. Ám nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy abban a korban más volt a csillagászat álláspontja. Azt 
feltételezték, hogy a Föld korong alakú. Ebben a hitben végezték az összes tudományos 
számítást és erre alapozták magyarázataikat. Mindezzel szemben állnak a Koránversek azon 
információi, melyekről csak az elmúlt évszázadban tanulhattunk. 
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Vas a világűrből 

 

"...És leküldtük a vasat. Hatalmas ereje és 
haszna van az emberek számára." [al-Hadid 

57:25] 

A modern asztrofizika bebizonyította, hogy 
valamennyi - nemcsak a bolygónkon, hanem 
az egész Naprendszerben előforduló - vas a 
külső világűrből származik. Ez azért van így, 

mert a Nap nem képes vasat előállítani. A Nap felszíni hőmérséklete 6000 Celsius fok, 
valamint a magjának a hőmérséklete mintegy 20 millió Celsius fok. Azonban léteznek nála 
sokkal forróbb csillagok is (ezek Nova és Szuper Nova néven ismeretesek), melyek 
hőmérséklete eléri a több száz milliárd Celsius fokot és mely csillagokban vas keletkezik. 
Amikor ezekben a csillagokban a vas százalékos aránya meghalad egy bizonyos határt, 
felrobban az és a törmelékei szétrepülnek a világegyetemben, míg egy másik égitest 
gravitációs tere be nem gyűjti azokat. 

Íly módon került a vas a Naprendszerünkbe és a bolygónkra. Ez a felismerés mára bizonyos. 
A Koránban azonban már 1400 éve olvasható, miszerint nem található vas a Földön, 

hanem leküldetett az. 
 

 

Az idő relativitása 

 
Az idő relativitása ma már bizonyított tudományos tény. Ezt Albert Einstein 
Relativitáselmélete által fedezték fel a 20. század elején. Egészen addig nem tudták az 
emberek, hogy az idő viszonylagos érték és hogy a megfigyelő helyzetétől és sebességétől 
függ. A Korán azonban tartalmazott információkat az idő relativitásáról. Néhány ehhez 
kapcsolódó vers: 

"Azt kérik tőled, hogy siettesd a büntetést. Allah 
azonban nem fogja megszegni ígéretét. Allahnál egy 
nap annyi, mint ezer esztendő abból, amit ti 
számoltok." [Korán, 22.szúra:47.vers] 
 
"...(azokon) emelkednek föl hozzá az angyalok és a 
lélek, egy nap alatt, melynek tartama ötvenezer 
esztendő." [Korán, 70.szúra:4.vers] 

 
Az a tény, miszerint az idő relativitása ennyire nyilvánvalóan említésre kerül a 

Krisztus után 610-ben kinyilatkoztatott Koránban, további bizonyítékul 
szolgál arra, hogy a Korán egy Szent Könyv. 
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Beszámoló az emberek eredetéről és a halál utáni feltámadásról 
 

A Koránban olvashatjuk: 

"És megmutatjuk nekik a jeleinket a Föld tájain és saját magukban, hogy nyilvánvaló 
legyen a számukra, hogy ez [a Korán] az Igazság. Vajon nem elégséges az, 

hogy a te Urad minden dolog tanúja?" [Korán, 41.szúra:53.vers] 

 
továbbá: 

"És ki vétkesebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen és meghazudtolja jeleinket? 
Bizony, a vétkesek nem boldogulnak." [Korán, 6.szúra:21.vers] 

 
Kedves olvasó! A következő beszámolóban egy újabb bizonyítékot talál arra, hogy Mohamed 
(béke legyen vele) ALLAH küldötte és hogy nem szabad, nekünk embereknek, ALLAH jeleit 
figyelmen kívül hagynunk, valamint hogy követnünk kell az Ő útját. 

 

I. A farkcsont csodája 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Így szólnak az átörökítések: 

1.)  Abu Hureira számolt be arról, miszerint a Próféta (béke legyen vele) a következőt 
mondta:  

"Minden, ami Ádám fiaitól való, szét fog bomlani a földben, a farkcsont kivételével. Ebből 
lett az ember teremtve és ebből lesz az Elszámolás Napján újra feltámasztva." 

Al-Bukhari, Al-Nassaii, Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad az Al Mousnad könyvének valamint Malek az 
Al Mouattaa könyvének áthagyományozásából. 

2.) Abu Hureira számolt be arról, miszerint a Próféta (béke legyen vele) a következőt 
mondta:  

"Van egy csontjuk az embereknek, amely sosem fog szétbomlani a földben. E csont által 
lesznek az emberek az Elszámolás Napján feltámasztva." Akkor megkérdezték a Prófétát: 
"Melyik csont az?" Mire ő így válaszolt: "A farkcsont." 

Al-Bukhari, Al-Nassaii, Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad az Al Mousnad könyvének valamint Malek az 
Al Mouattaa könyvének áthagyományozásából. 

A farkcsont, az utolsó csont a gerincosz-
lop végén, az ember azon része, amely 
sohasem vész el. Még csak nem is 
bomlik le teljesen a földben. Mohamed 
Próféta (béke legyen vele) több szent 
hadíszban számol be arról, hogy a 
farkcsont az emberek eredete. Az 
Elszámolás Napján Isten minden embert 
a farkcsontjából fog újra létrehozni. 

 felső ízületi 
nyúlvány keresztcsont 

oldalsó  
rész 

keresztcsont csúcsa 
farkcsont 
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Ezekben a hadíszekben a következő egyértelmű kijelentések és tények találhatóak: 

- Az ember a farkcsontból lett teremtve. 
- A farkcsont sosem fog lebomlani. 
- Az Elszámolás Napján minden egyes ember feltámasztása a farkcsont által fog történni. 

 
 

II. Tudományos tények 
 

1. Az embrionális fejlődés szakaszai: 
 
Amikor a hímivarsejt (spermium) találkozik a petesejttel, elkezdődik az embrió fejlődése. A 
megtermékenyített petesejt elkezd osztódni: egy sejtből kettő lesz, majd a kettőből négy, 
etc. Így folytatódik a sejtosztódás és a növekedés, egészen az "embryonic disc" kialakulásáig, 
amely 2 rétegből áll: 

1.) Külső epiblaszt: Ez tartalmazza a cytotrophoblast sejtet, mely az embriót az 
endometriumhoz (méhnyálkahártya) rögzíti úgy, hogy az embrió kiszívhassa a tápanyagokat 
a vérből és a méhnyálkahártyából. 

2.) Belső hipoblaszt: Ez az, amiből, Allah, a Mindenható Isten akaratával, kialakul az embrió. 
A 15. napon, az embrió alján láthatóvá válik egy első szál, az úgynevezett „primitív csík”. 
Ennek a szálnak hegyes a vége és ezen alakul ki a "primitív csomó”-nak nevezett első 
embriócsomó. 
 

Az az oldal, melyen megjelenik a primitív csík, az embryonic disc hátaként ismeretes. A 
primitív csíkból és a primitív csomóból alakul ki valamennyi szerv és szövet, méghozzá a 
következő módon: 

- Az ektoderma (külső csíralemez) hozza létre a bőrt és a központi idegrendszert. 
- A mezoderma (középső csíralemez) hozza létre az emésztő traktus lágy izmait, a szívet, a 
keringést, a csontokat, a nemi- és vizelet rendszert, az alsó szövetet, a nyirokrendszert és a 
lépet. 
- Az endoderma (belső csíralemez) hozza létre a gyomor nyálkahártyáját az emésztőrend-
szerben, a légzőrendszert, az emésztési traktushoz tartozó szerveket, a vízhólyagot, a 
pajzsmirigyet és a hallójáratot. 

Ezután leszakad, majd az utolsó hátcsigolyához vándorol a primitív csík és a primitív csomó, 
míg végül kialakul belőlük a farkcsont. 
 

Végkövetkeztetés: A farkcsont magában foglalja tehát a primitív csíkot és a primitív csomót; 
ezek növekedésre és azon három réteg (ektoderma, mezoderma, endoderma) létrehozására 
képesek, melyekből aztán kialakul az embrió. 

 
A primitív csíknak az embrió fejlődésében való jelentőségét bizonyítandó, az emberi 
megtermékenyítésben és örökléstanban illetékes brit WARNEK Bizottság nem engedélyez az 
orvosoknak és kutatóknak azon, mesterségesen, lombikban megtermékenyített embriókon 
bármilyen kísérlet elvégzését, melyekben a primitív csík már kialakult. 
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2. Az embrió rendellenessége arra való bizonyítékként, hogy a farkcsont az ember 
kialakulásához szükséges alapsejteket tartalmaz 
 
 

(2. ábra: Teratoma a gerincoszlop farkcsontjának tájékán.)  

 
A farkcsont utolsó hátcsigolyájában elhelyezkedő primitív 
csík és primitív csomó azután is megőrzik tulajdonságukat, 
miután kialakul és kiformálódik belőlük az embrió. Ha 
bármilyen mutáció lépne fel náluk, akkor az embrió mellett 
egy plusz tumor (teratoma) képződne, egy rendellenes, 
néhány tökéletesen kialakult szervvel (mint például fogak, 
szőrzet, kezek és lábak körömmel) ellátott embrió 
formájában. Ily módon, ha egy sebész felnyitná az előbb 
említett tumort, akkor valamennyi szervet megtalálnánk 
benne, mégpedig teljesen kifejlett formában. (Az ezekről 
tanúskodó képeket itt nem jelenítjük meg.) Innen tudjuk, 
hogy a farkcsont valóban tartalmaz alapsejteket.  

 

 
 
 
3. Hans Spemann kísérletek 
 
Kutatók kiderítették, hogy a sejtfejlődés és az embrió felépítése a primitív csík és a primitív 
csomó által indul. Ezek kialakulása előtt nem különülnek el a sejtek. Az egyik legismertebb 
kutató, aki mindezt bebizonyította, Hans Spemann, német tudós volt. 
 
A primitív csíkon és a primitív csomón végzett kísérletei során arra jött rá, hogy azok az 
embrió fejlődéséért felelősek, és ezért "The primary organizer"-nek nevezte el őket. A 
német tudós kétéltűekkel kezdte kísérleteit úgy, hogy egy kivágott „primary organizer”-t 
ültetett be egy azonos korú, másik embrió epiblaszt rétege alá (az első tíz embrionális 
stádium 3. vagy 4. hetében). 

 

 
 

 

Ez egy 2. embriócsíra kiala-
kulásához vezetett, azon 
beültetett részből, amelyet 
"új környezetbe" helyeztek. 
A beültetett rész befolyá-
solja az "új környezet"-ben 
lévő, őt körülvevő sejteket. 
Ezáltal az 1. embrióban ki-
alakul egy 2. embrió. 
 
(3.ábra: Egy második embrió ki-
alakulása a "primary organizer" 
beültetése által. Forrás: Keith L. 
Moor. The Developing Human 
/A fejlődő ember/ ) 
 

 

 

másodlagos 
indukált 
embrió 

elsődleges 
embriócsíra 

másodlagos 
indukált 

embriócsíra 

elsődleges 
embrió 
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4. A farkcsont sejtjeit nem lehet elpusztítani vagy megrongálni 
 
1931-ben szétmorzsolt Spemann egy "primary organizer"-t, majd újból beültette azt; a 
szétmorzsolás azonban semmilyen kihatással nem volt a kísérletre, hiszen annak ellenére 
kialakult egy második embriócsíra. 
1933-ban, más kutatók kíséretében, megismételte Spemann a kísérletet, ám ez alkalommal 
előbb kifőzték a "primary organizer"-t. A főzés ellenére is kialakult egy második embrió. Ez 
azt mutatta, hogy semmilyen hatás nem érte a sejteket. 
1935-ben megkapta Spemann a Nobel-díjat a "primary organizer" felfedezéséért. 
 

Pszichológiai és orvostudományi Nobel díj 1935 
„az embrionális fejlődésben észlelt szervező hatás felfedezéséért” 

Hans Spemann (1869-1941) Freiburgi Egyetem Breisgau, Németország 

1424/2003 ramadán hónapjában dr. Othman Al Djilani és Sheik Abd 
Majid Azzandani szintén elvégzett néhány kísérletet a farkcsonton, Sheik 
Abd Majid Azzandani otthonában Szanaa-ban, Jemenben. A farkcsont öt 
csontjához tartozó két hátcsigolya egyikét tíz percen át égették kövön, 
gázláng segítségével, míg az teljesen el nem égett (először vörösre izzott, majd fekete lett). 
Az elégett darabokat steril dobozokba tették és elvitték Szanaa leghíresebb analizáló 
laboratóriumába (Al Olaki laboratory). Dr. Saleh al Olaki, a Szanaai Egyetem hisztológia 
(szövettan) és patológus professzora, elemezte a darabokat és kiderítette, hogy a farkcsont 
csontszövetének sejtjeit semmilyen változás nem érte és túlélték az égetést (csak az izom, a 
zsírszövet és a csontvelő égett el, miközben a farkcsont sejtjeit ez nem befolyásolta).  
 
 
 

III. A csoda szempontjából 

 
1. A farkcsontról szóló prófétai áthagyományozás Mohamed Próféta (béke legyen vele) 
tudományos csodái közé tartozik, hiszen az embriológia megállapította, hogy az ember 
valamennyi testrésze és szerve abból a farkcsontból származik, amely a "The primary 
organizer" néven ismeretes. 

Ez a "primary organizer"  készteti a sejtek szaporodását és a szövet differenciálódását, amely 
az idegrendszer elsődleges megjelenési formájához vezet. Ebből a darabból alakul ki 
magzatként az ember, és ebből fogunk a másvilágon is újból összeállni.  
 
2. Az újból beültetett, szétmorzsolt vagy megfőzött "primary organizer" semmiféle hatással 
nem volt az éppen aktuális kísérletre, hiszen minden alkalommal kialakult egy második 
embriócsíra. Az égetés is azt mutatta, hogy a farkcsontszövet sejtjeit nem befolyásolja, 
hiszen a sejtek sértetlenül túlélték azt. Ez szintén bizonyíték a Próféta (béke legyen vele) 
azon hagyományára, miszerint a farkcsont nem bomlik szét és sohasem fog teljesen eltűnni. 
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A Korán az emberi embrió fejlődéséről 
 

A Szent Korán szól az emberi embrionális fejlődés szakaszairól:  

"Megteremtettük hajdan az embert merő agyagból. Aztán spermacseppként egy biztos 
helyen helyeztük el. Ezután a spermacseppet vérröggé formáztuk (’alaqah’), a vérrögöt 
pedig húsdarabbá (mudhrah)... " [Korán, 23:12-14] 
 
Az arab 'alaqah' szónak három jelentése van: (1) pióca, (2) függő dolog, (3) vérrög.  Egy 
piócát és egy az 'alaqah' szakaszban lévő magzatot összehasonlítva, hasonlóságokra lelünk 
kettejük között, mint ahogy az 1. ábrán is látható. Ebben az állapotban az embrió is az anya 
véréből nyeri a táplálékot, hasonlóan a piócához, aminek szintén mások vérére van szüksége. 
 

 
 

 

Az 'alaqa' második jelentése ’függő dolog’. Ezt a 2. ábrán tekinthetjük meg, ahol az embrió 
anyaméhben való felfüggesztése látható az ’alaqah’ fázisban. 

 

 

 
 
Az 'alaqah' szó harmadik jelentése ’vérrög’. Jól látható, hogy az embrió külső megjelenése és 
az őt körülvevő burok az 'alaqah' fázisban egy vérröghöz hasonlít. Ez abból adódik, hogy 
ebben a stádiumban viszonylag nagy mennyiségű vér van jelen az embrióban (lásd 3. ábra). 
Azonkívül ebben a fázisban nem kering a vér az embrióban, egészen a harmadik hét végéig. 
Ezért is olyan az embrió ebben a szakaszban, mint egy vérrög.  

A rajzok egy pióca és az ’alaqah’ stádi-
umban lévő emberi embrió egymáshoz 
hasonló külső jegyeit ábrázolják.  
 
 
(A pióca ábrázolása a következő könyvből való: 
Human Development as Described in the Quran and 
Sunnah /Emberi fejlődés, ahogy az a Koránban és a 
Szunnában meg van írva/, Moore és mások, 
37.oldal; módosítva az Integrated Principles of 
Zoology /Zoológiai irányelvek összefoglalása/ által, 
Hickman és mások. Az embrió ábrázolása pedig: The 
Developing Human /A fejlődő ember/, Moore és 
Persaud, 5.kiadás, 73.oldal). 

 

Ezen a képen az embrió fel-
függeszkedését látjuk az anya 
méhében (uterus) az ’alaqah’ 
szakaszban. (The Developing 

Human /A fejlődő ember/, Moore 
és Persaud, 5.kiadás, 66.oldal) 

 

bárányhártya (amnion) 
vágási felülete 

előagy 

szív 

B)  pióca 

tertiaer villus 

intervillózus tér 

anyai vér 

anyai véredény  

cytotrophoblast burok 

A)  emberi embrió  
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Mint látható, az ’alaqah’ szó mindhárom jelentése tökéletesen illik az embrió leírására 
az ’alaqah’ fázisban. 

 
A versben említett következő szakasz a 'mudhrah' fázis. Az arab 'mudhrah' szó jelentése 
'megrágott anyag'. Ha valaki a szájába venne egy rágógumit és megrágná azt, majd 
összehasonlítaná a 'mudhrah' stádiumban lévő embrióval, akkor megállapíthatná, hogy a 
'mudhrah' szakaszban lévő embrió, megjelenésében egy rágott anyaghoz hasonlít. Ez annak 
köszönhető, hogy az embrió hátán lévő csigolyák foglenyomatok sorára emlékeztetnek. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Mégis hogyan lehetséges az, hogy 
Mohamed (béke legyen vele) mindezt már 
1400 évvel ezelőtt tudta, holott a tudósok 
csak nemrégiben jutottak ezekre a felis-
merésekre, olyan modern felszereléssel és 
nagy teljesítményű mikroszkópokkal, me-
lyek abban a korban nem is léteztek? A két 
tudós, Hamm és Leeuwenhoek, 1677-ben 
(több mint 100 évvel Mohamed (béke 
legyen vele) után) elsőként figyelték meg az emberi spermasejteket (spermatozoa) egy 
speciálisan kifejlesztett mikroszkóp segítségével. Mindazonáltal azt hitték, hogy a 
spermasejtekben egy teljesen kifejlett miniatűr ember van, mely a női nemi szervbe jutva 
kezd el növekedni.  

Az embrió egyszerű kardio-
vaszkuláris rendszerének áb-
rája az ’alaqah’ stádium-ban. 
Az embrió külseje és az őt 
körülvevő burok, az embri-
óban előforduló viszonylag 
nagy mennyiségű vér miatt, 
egy vérröghöz hason-lít. (The 
Developing Human /A fejlődő 
ember/, Moore és Persaud, 
5.kiadás, 65.oldal) 

 

A 'mudhrah' stádiumban lévő embriót 
egy megrágott rágógumival összeha-
sonlítva, hasonlóságokat fedezhetünk 
fel kettejük között. 
A) A 'mudhrah' fázisban lévő embrió 
rajza. Itt jól láthatóak a háton lévő 
lenyomatok, melyek mintha fogaktól 
származnának. (The Developing Human 

/A fejlődő ember/, Moore és Persaud, 
5.kiadás, 79.oldal) 

B) Egy megrágott rágógumi képe. 

 

 interszegmentális artériák     tertiaer villus 

elülső 
    kardinális véna     leszálló aorta   

mellkasi szakasza 

    kocsány  

köldökartéria    szívcsövek 

méhnyálkahártya 
vénái 

köldökvéna 

méhnyálkahártya artéria 

méhnyálkahártya véredényei 

   chorion 

  A) embrió 

mandibuláris ív 
   harmadik kopoltyúív 

hallógödör 

        hyoid ív 

 farok 

    B) rágógumi  

tényleges 
méret 

   26 ± 1 
nap 

előagy  nyúlványa 
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Így szól a Korán az agyról 

 

Így szól a Korán azokról, akik megtiltották Mohamednek (béke legyen vele), hogy a Kábánál 
imádkozzon: 

„De nem! Ha nem hagy fel vele, bizony megragadjuk a ‘nasiyah’-nál (fej elülső része, 
homlok), a hazug és bűnös ‚nasiyah`-nál fogva!” [Korán, 96.szúra:15-16.vers] 
 

Miért nevezi a Korán a fej elülső részét hazugnak és bűnösnek? Miért nem úgy fejezi ki, hogy 
maga a személy hazug és bűnös? Milyen kapcsolat van a fej ezen része és a hazugság, 
továbbá a bűn között? A fej elülső részénél a koponyába pillantva, a nagyagy prefrontális 
zónáját (előagy) találjuk. Ki tudná nekünk eme zóna fiziológia (élettani) funkcióját 
elmagyarázni? Az "Essentials of Anatomie & Physiologie" (Az anatómia és a fiziológia 
lényege) című könyv megemlíti ezt a zónát: "A motiváció és az előrelátás, a mozdulatok 
tervezése és azok kivitelezése az előagyban, a frontális agylebenyek elülső részén történik. Ez 
az asszociációs kéreg tájéka..." Szintén a könyvben olvasható:  "A motivációval való 
kapcsolata arra utal, hogy az előagy az agresszió funkcionális (működésbeli) központja 
lehet....” 
 

 

  
 

A nagyagy ezen területe tehát a tervezésért, a motivációért valamint a jó és a bűnös 
cselekedetekért felelős. Ezen felül a hazugságért és az igazmondásért. Következésképpen, 
teljesen helyénvaló a fej elülső részét hazugnak és bűnösnek nevezni, amennyiben hazudik 
vagy vétkezik valaki, mint ahogy ISTEN mondja a Koránban:  

„... a hazug és bűnös ‚nasiyah`-nál (fej elülső része, homlok) fogva.” 
 
Keith L. Moore professzor állítása szerint, a tudósok az előagy eme funkcióját csupán az 
elmúlt hatvan évben fedezték fel.   
 
 
 
 

Funkcionális zónák a 
nagyagykéreg bal félte-
kéjén. A prefrontális zó-
na a nagyagykéreg előtt 
helyezkedik el. 
(Essentials of Anatomie & 
Physiologie /Az anatómia 
és a fiziológia lényege/ 
Seeley és mások,  210.old.) 

 

 

prefrontális 
központ 

premotorikus 
központ 

elsődleges 
motorikus kéreg 

központi 
barázda 

elsődleges 
szomatikus  

kéreg 
     ízlelő terület  

látóközpont 

szenzoros 
beszédközpont 

(Wernicke-központ) auditív asszociációs 
terület 

   elsődleges szagló kéreg 

motorikus 
beszédközpont 

(Brocasches centrum) 

szomatikus 
asszociációs terület 

Vizuális 
asszociációs 

terület 
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A bőr érzékelő tulajdonságai, 
az ujjlenyomatban rejlő személyazonosság 

 

A 8. Szaúd-Arábiai Orvostudományi Kongresszuson, Riyadhban, Tejatat Tejasen professzor 
letette az iszlám hitesküt és muszlimmá vált. Ő a thaiföldi Chiang Mai Egyetem Anatómiai és 
Embriológiai Intézetének igazgatója, valamint jelenleg az egyetem orvostudományi karának 
dékánja. Vele való kapcsolatunk kezdetén néhány olyan Korán verset (áját), valamint a 
Próféta (béke legyen vele) azon mondásait mutattunk meg neki, melyek összefüggésben 
vannak szakterületével, vagyis az anatómiával. "Nálunk, a buddhizmus szent könyveiben, 
szintén akadnak olyan részek, melyek az embriók fejlődési szakaszainak leírásául 
szolgálnak." - jelentette ki. Mivel mi szívesen megtudtunk volna erről többet és meg is 
néztük volna, mi áll azokban a könyvekben, megbeszéltünk egy találkozót a következő évre.  
 
 
  
Amikor aztán Tejasen úr egy év 
múlva, az orvostanhallgatók 
vendégvizsgáztatójaként a Ma-
lik Abdul-Aziz Egyetemre érke-
zett, ismét rákérdeztünk erre, 
mire ő elnézést kért tőlünk, 
mert mint mondta, annak ide-
jén anélkül, hogy utána nézett 
volna, adott nekünk választ. 
Később aztán utánajárt, de 
semmiféle ilyen jellegű utalást 
nem talált a buddhizmus szent 
könyveiben. Ezt követően megmutattuk neki Keith L. Moore professzor "A modern 
embriológia megfelel mindannak, ami a Koránban és Mohamed Próféta mondásaiban áll" 
című előadását írott formában, valamint megkérdeztük őt Professzor Moore-ról, mire így 
felelt: „Moore a világ legnagyobb tudósa ezen a szakterületen.”  
 
 
Miután megnézte az előadást, igencsak meglepődött; mi pedig további kérdéseket tettünk 
fel a szakterületéhez kapcsolódóan, melyek többek között az emberi bőrre vonatkoztak. 
Mint például, hogy eltűnik-e a fájdalomérzet, ha nagy mértékben megég a bőr. Erre a 
következőt felelte: "Igen, amennyiben olyan mély az égés, hogy az a fájdalomérzetért felelős 
rendszert is képes elpusztítani." 
 
 
"Érdekes lehet Ön számára, hogy eme Szent Könyvben, a Koránban, 1400 évvel ezelőtti 
utalás található a pokoli tűz általi büntetésre mindazok számára, akik megtagadják a vallást. 
És az is említésre kerül a Koránban, hogy amint "megsült" a bőr, ISTEN új bőrt teremt nekik, 
hogy tovább érezzék a tűz általi büntetést. Mindez arra utal, hogy akitől a Korán származik, 
az kellő ismerettel rendelkezik a bőrben lévő idegekről.” 

 

idegvégződés 
hajszál 

izom hajhagyma 
verejtékmirigy  

 

 zsírsejt 
 
 

véredény 

irharéteg 
(dermis) 

felhám 
(epidermis) 

pigmentsejtek 
(melanociták) 

idegszál, idegrost 



 16 

Az imént említett Koránvers a következőképpen hangzik: 
 
"Akik nem hisznek a mi jeleinknek, azokat a [Pokol] tüzében fogjuk megperzselni. 
Valahányszor ropogósra sült a bőrük, egy másikkal cseréljük ki azt, hogy megízleljék a 
büntetést. Allah hatalmas és bölcs." [Korán, 4.szúra:56.vers] 
 
 
További számos Koránverset, valamint Mohamed Próféta (béke legyen vele) kijelentését 
mutattunk meg neki; majd arról kérdeztük, lehetséges-e, hogy Mohamed (béke legyen vele) 
e tudásának forrása emberektől ered. Erre így felelt: "Nem lehetséges, hogy Mohamed 
(béke legyen vele) mindezt emberektől hallotta volna. Én azonban tőletek kérdezem, hogy 
honnan volt ekkora tudása?" Így válaszoltunk neki: "A Magasztos ALLAH-tól."  Erre azt 
kérdezte: "És ki az az ALLAH?"  
 
 
Ìgy feleltünk: "ALLAH ezen Létnek a Teremtője. És ha Ön látja ezt a bölcsességet, úgy ez 
ALLAH-ra, a Bölcsre utal. És ha megfigyeli azt a tudást, ami e lét teremtésében rejlik, az arra 
utal, hogy ez ALLAH, a Mindentudó teremtése. És ha látja a könyörületességet, akkor az 
annak tanúja, hogy ez ALLAH, a Könyörületes, teremtménye; és így tovább. És ha Ön 
észreveszi az egységes rendet valamint a tökéletes együttműködést ebben a létezésben, 
akkor ez megmutatja Önnek az Egyetlen és Magasztos Teremtő teremtményét." 
 
 
 

 
 

 

 

Tejasen úr megerősítette 
mindazt, amit mondtunk, 
majd visszatért szülőha-
zájába, ahol egy sor elő-
adást tartott erről a témá-
ról. Tudomásomra jutott, 
hogy ezután öt hallgatója 
felvette az iszlám hitet. 
Végül elérkezett a 8. Szaúd-
-Arábiai Orvosi Kongresszus 
időpontja. A nagy előadó-
teremben, melyet "A Korán 
valamint Mohamed Próféta 
(béke legyen vele) hagyo-
mányainak tudományos 
csodái" című témának jelöl-
tek ki, négy napon keresz-
tül hallgattak előadásokat 
ezzel kapcsolatban muszlim 
és nem muszlim docensek, 
akik aztán megvitatták a 
jelenséget.    

 

szörfelegyenesítő 
izom 

felhám  

hajhagyma 

hajszál 
növekedési 

zóna 

hajszemölcs 
(papilla) 

csíra mátrix faggyú- 
mirigy hajszemölcs 

(papilla) 

faggyúmirigy 



 17 

A rendezvény befejezésekén Tejatat Tejasen professzor felállt, majd így szólt: 
 
"Az utóbbi három évben felkeltette az érdeklődésemet a Korán, melyet Abdul-Majeed Az-
Zindani sejktől kaptam. Dokumentumokat is adott nekem Keith L. Moore professzor 
előadásaiból és arra kért, fordítsam le azokat thai nyelvre, valamint hogy tartsak róluk 
néhány előadást a thaiföldi muszlimok számára. Kérését teljesítettem. Vizsgálataim 
eredményét megtekinthetik az Önöknek szétosztott videóimon. Elöljáróban annyit szeretnék 
mondani, hogy úgy hiszem, minden, ami a Koránban 1400 éve íródott, kétség kívül helyes. És 
hogy erre a tudásra tudományos úton nem volt lehetőség szert tenni, hiszen Mohamed 
Próféta (béke legyen vele) sem írni, sem olvasni nem tudott. Ezen okból kifolyólag küldöttnek 
kellett lennie, aki azért érkezett, hogy kihirdesse az igazságot. Ez pedig kinyilatkoztatás útján 
küldetett neki, a Teremtőtől, akinek mindenről tudomása van. Ez a Teremtő kétségkívül 
ISTEN, vagyis ALLAH." 
 
 
 
 
Így szól a Korán az ujjlenyomatban rejlő személyazonosságról 
 
Amikor a Korán arról ír, mennyire egyszerű ALLAH számára az embert a halál után 
visszahozni az életbe, különös hangsúlyt kap az ember ujjlenyomata: 
 
"Azt gondolja az ember, hogy nem gyűjtjük össze majd a csontjait? De igen! Mi képesek 
vagyunk arra, hogy (akár) az ujjatok begyét is a helyére tegyük." [Korán, 75.szúra:3-4.vers] 

 
Az ujjhegyek külön említése sajátos jelentéssel bír, mivel min-
den ember ujjlenyomata egyszeri. Valamennyiünk rendelkezik 
egy egyértelműen meghatározható ujjlenyomatokból álló 
készlettel. Még az azonos DNS elrendezésű, egy petéjű ikrek 
ujjlenyomata is különböző. 

A magzat ujjlenyomata a születés előtt felveszi végleges for-
máját és ez meg is marad egy egész életén át. Ez az oka annak, 
hogy az ember ujjlenyomata nem más, mint egy összetéveszthetetlen "személyi igazolvány", 
valamint hogy a daktiloszkópia (az ujjbegyek bőrfelületével foglalkozó tudomány) 
tévedhetetlen módszer a személyazonosság megállapításában.   

 

Az ujjlenyomatok e tulajdonságát csak a 19. század végén fedezték fel. Azelőtt 
különösebb jelentés nélküli, közönséges kanyargó vonalaknak tekintették 

azokat. A Korán azonban kihangsúlyozza az ujjhegyeket, melyekre 
akkoriban nem fordítottak különösebb figyelmet; valamint azon 

páratlanságára utal, mely végtére is csak 
napjainkban vált világossá. 
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A Korán leírja a felhők felépítését 

 
A tudósok a különböző felhőkön végzett vizsgálataik alapján felismerték, hogy az esőfelhők 
meghatározott rendszerek szerint alakulnak és formálódnak, valamint bizonyos lépések 
meghatározott szél- és felhőfajtákhoz kapcsolódnak. Az esőfelhők egyik fajtája a zivatar- 
vagy viharfelhő (cumulonimbus). Meteorológusok megvizsgálták, hogyan alakulnak ki ezek a 
viharfelhők, valamint hogyan hoznak létre esőt, jégesőt és villámot. Kiderítették, hogy a 
viharfelhők a következő lépéseket járják végig ahhoz, hogy esőt nyerjenek: a szél összetereli 
a felhőket. Viharfelhők kezdenek el kialakulni, amikor is a szél néhány kisebb felhődarabot 
(cumulonimbus) egy helyre fúj, ahol aztán azok összeütköznek. 

 

 

 

  
(A) Szórványos kis gomolyfelhők (cumulus). 
(B) A kis felhők egyesülésekor a felszálló légáramlatok nagyobb felhőket képeznek, melyek egymásra 
rakódnak. A vízcseppeket pontok jelölik. (The Atmosphere /A légkör/, Anthes és mások, 269. old.) 

 

Egymásra rakódás: a kis felhők, az egyesülésük után, felszálló légáramlatokat okoznak, hogy 
aztán az immár nagyobb felhő belülről növekedhessen. Ezek a felszálló légáramlatok a felhő 
közepe táján erősebbek, mint a szélein. Hatásukra a felhőtest 
függőlegesen megnövekszik, aztán felhalmozódik. Ez a 
függőleges irányú növekedés, az atmoszféra azon hidegebb 
régióiba való átnyúlásra készteti a felhőtestet, ahol eső-
cseppek, ill. jégdarabok alakulnak ki és válnak egyre na-
gyobbá. Ha ezek a vízcseppek és jégdarabok túl nehézzé vál-
nak a felszálló légáramlat számára, elkezdik elhagyni a felhőt 
eső, jégeső, stb. formájában. 

Egy zivatarfelhő (cumulonimbus). Amikor felhalmozódott a felhő, elkezd 
belőle esni az eső. (Weather and Climate /Időjárás és éghajlat/, Bodin, 
123.old.) 

Kis gomolyfelhők (cumulus) mozognak 
a horizont közelében a konvergencia 
zóna felé, melyeket mi egy nagy ziva-
tarfelhőnek látunk. (Clouds and Storms 
/Felhők és viharok/, Ludlam, 7.4. ábra) 
 
Egyesülés: a kis felhők csatlakoznak 
egymáshoz és ezáltal egy nagyobb 
felhőt képeznek. 
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A Koránban olvashatjuk:  

"Vajon nem láttad, hogy Allah elűzi a felhőket, aztán egyesíti, majd pedig egymásra 
halmozza azokat? Aztán látod, hogy sűrűn szitáló eső hullik a közepéből." [Korán, 

24.szúra:43.vers] 

 
Nem olyan régen szereztek tudomást a meteorológusok a felhők kialakulásának, szerkezeté-
nek és működésének ezen részleteiről; legmodernebb berendezések, mint például repülőgé-
pek, műholdak, számítógépek, léggömbök alkalmazásának segítségével, melyekkel a szelet 
és annak irányát tanulmányozzák, a páratartalmat és annak ingadozását mérik, valamint a 
légköri nyomás magasságát és ingadozását állapítják meg.  

 

 

 

A meteorológusok megállapították, hogy a cumulonimbus felhők, melyekből a jégeső esik, 
elérik a 25-30.000 láb (4,7-5,7 mérföld) magasságot, éppúgy, mint a hegyek. 
 
A Koránban olvashatjuk:   

"És [felhő]hegyeket bocsát le az égből, amelyekben jégeső van..." 
 
Ez a vers sok kérdésre adhat okot. Miért hozza "villámának fényé"-t a jégesővel össze-
függésbe? Talán ez azt jelenti, hogy a jégeső a villámok létrejöttének fő összetevője? Nézzük 
meg, mit ír erről a "Meteorologie Today" /Meteorológia ma/ című könyv. A könyv szerint, a 
felhő elektromosan feltöltődik, ha különösen hideg cseppekkel és jégkristályokkal dús jégeső 
esik a felhő egy részén keresztül. Amikor a folyékony cseppek összeütköznek a jégdarabokkal, 
az érintkezés hatására megfagynak azok és rejtett hőtartalékok szabadulnak fel. Ez mele-
gebben tartja a jégdarabok felszínét a körülöttük lévő jégkristályokénál. Amennyiben ekkor 
egy jégdarabka összekerül egy jégkristállyal, fontos jelenség megy végbe: elektronok úsznak 
át a hidegebb felületről a melegebbre. Következésképpen negatív töltésű lesz a jégdarab. 
Ugyanez történik, amikor egy nagyon hideg csepp kerül kapcsolatba egy jégdarabkával és a 
pozitív töltésű jégnek kis szilánkjai letörnek. Ezeket az enyhén pozitív töltésű darabokat a 
felszálló légáramlatok a felhő egy magasabb részébe szállítja. A negatív töltésű jégdarabok 
pedig a felhő aljára zuhannak és ezáltal a felhő alsó része is negatív töltésűvé válik. Ezek a 
negatív töltések villám formájában sülnek ki. Ebből tehát azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a jégdarab a villám létrejöttének egyik fő összetevője. A villámmal kapcsolatos ezen 
információkat csak röviddel ezelőtt fedezték fel. Krisztus után 1600-ig Arisztotelész eszméi 
voltak meghatározóak a meteorológiában. Azt mondta például, hogy az atmoszféra (légkör) 
kétféle párát tartalmaz: nedveset és szárazat. Valamint azt állította, hogy a mennydörgés a 
száraz párának a szomszédos felhővel való összeütközésének hangja; a villám pedig a száraz 
pára meggyulladása és égése egy vékony és gyenge lánggal. Ez csupán néhány az ő eszméiből, 
melyek a Korán kinyilatkoztatásának idején, 1400 évvel ezelőtt domináltak. 

A Korán a felhők és az eső említése mellett, a jégesőről és a villámról is 
szól: 
  
"És [felhő]hegyeket bocsát le az égből, amelyekben jégeső van, és azt 
talál vele, akit akar, és attól fordítja el, akitől akarja. És kevésen múlik, 
hogy villámának fénye nem foszt meg a látástól." [Korán, 24.szúra:43.vers] 
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Így szól a Korán a hegyekről 

 
Az “Earth” /Föld/ című könyv a világ több egyetemének kézikönyve. Egyik írója Emeritus 
Frank Press professzor, aki Jimmy Carter-nek, a korábbi amerikai elnöknek, volt a 
tudományos tanácsadója, valamint 12 éven keresztül a Washington, D.C. Nemzeti 
Tudományos Akadémia elnöke. Könyve szerint, a hegyeknek földalatti gyökerük van. Ezek a 
gyökerek a talajba ágyazódva cövekhez hasonló alakot kölcsönöznek a hegyeknek.  

 

 

Sematikus rajz. A hegységeknek mély gyökerük van, melyek cövekként ágyazódnak a talajba. 
(Anatomy of the Earth /A Föld anatómiája/, Cailleux, 220.old.) 

 

 
Még egy ábra a hegyek, mély gyökerei adta, cövekszerű alakjáról. (Earth Science /Földtudományok/, 

Tarbuck és Lutgens, 158.old.) 

 

Pontosan ugyanígy jellemzi a Korán is a hegyeket. 

Következőt olvashatjuk a Koránban: 
"Vajon nem tettük-e fekhellyé a földet és cövekekké a hegyeket?" [Korán, 78.szúra:6-7.vers] 

A modern földtudomány bebizonyította, hogy a hegyeknek mély gyökerük van a földfelszín 
alatt, és hogy ezek a gyökerek néha elérhetik a hegy tengerszint feletti magasságának több-
szörösét. Innen ered a találó elnevezés, a "cövek".  A fent említett információk alapján, ezzel 
jellemezzük a hegyeket, hiszen a teljes cöveknek is a földfelszín alatt bújik meg a nagyobbik 
része. Azt az elméletet, miszerint a hegyeknek mély gyökerük van, először 1865-ben Sir 
George Airy, királyi csillagász vezette be a tudomány történetébe. 

A földkéreg rögzítésében ugyancsak fontos szerepet játszanak a hegyek. Megakadályozzák 
ugyanis a Föld ingását. 

A Koránban olvashatjuk: 
"És szilárdan rögzített [hegyeket] vetett a Földre - hogy [ne] inogjon veletek..." [Korán, 

16.szúra:15.vers]  

Ugyanezt a megállapítást tette a lemeztektonika modern elmélete is, miszerint a hegyek a 
Földet rögzítik. A hegyek Földet stabilizáló szerepe először a lemeztektonika keretein belül 
vált világossá, a hatvanas évek végén. 

hegyvonulat 

Földkéreg 

hegy „gyökere” 

erózió 
  üledék tengerszint 

 
 
 

köpeny 

Európa Orosz fennsík Brit-szigetek Észak-Németország  
Alpok 

Kaukázus 
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A tengerek és a folyók különlegességei 

 

A modern tudomány felfedezte, hogy két tenger találkozásánál akadály van. Ez az akadály 
oly módon választja szét a két tengert, hogy mindegyik saját hőmérséklettel, sótartalommal 
és sűrűséggel rendelkezik. A Földközi-tenger vize például meleg, sós és az Atlanti-óceánnal 
összehasonlítva kevésbé sűrű. Amikor a Földközi-tenger vize a Gibraltári-szoroson keresztül 
eléri az Atlanti-óceánt, több száz kilométert tesz meg körülbelül ezer méter mélységben 
sajátos meleg, sós és kevésbé sűrű tulajdonságaival, majd stabilizálódik (állandósul) ebben a 
mélységben. 
 

 

 

Noha ezekben a tengerekben ott nagy hullámok, erős áramlatok és árapályok vannak, nem 
keverednek össze mégsem és nem is lépik át a határt. A Szent Korán megemlíti, hogy egy 
akadály van két tenger találkozásánál, és hogy ezeket a határokat nem lépik át. 
 
A következő áll a Koránban: 
 
"Ő hagyta a két nagy vizet (szomszédosan) folyni, (hogy) találkozzanak, ám közöttük 
akadály van, melyet nem hághatnak át." [Korán, 55.szúra:19-20.vers] 

 

De amikor a Korán az édes és sós víz közötti választóvonalról beszél, az akadállyal egy 
„tilalmas válaszfal” létére utal. 
 
A következőt olvashatjuk a Koránban: 
 
"És Ő az, aki hagyta a két nagy vizet szomszédosan folyni - az egyik édes és ízletes, a másik 
sós és keserű - és kettejük közé tilalmas válaszfalat és korlátot rendelt." [Korán, 25.szúra:53.vers]  

 

 

 

A mediterrán tenger-
víz, ahogy a jellemző-
ivel a Gibraltári-szo-
roson át az Atlanti-
óceánba jut, az aka-
dály miatt, ami szét-
választja őket. A hő-
mérséklet Celsius fok-
ban (C°).      (Marine 
Geology /Tengeri geo-
lógia/, Kuenen, 43.old., 
ki sebb javítással) 

 Atlanti-óceán Földközi-tenger 

atlanti-óceáni tengervíz 

sótartalom kevesebb mint 36% 

sótartalom 
több mint 36,5% 

Földközi-tenger vize 

gibraltári küszöb 
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Felmerül a kérdés, miért említ a Korán válaszfalat, amikor az édes és a sós víz 
szétválasztásáról beszél, és vajon miért nem említi azt, amikor a két tenger elkülönítéséről 
szól. A modern tudománynak köszönhetően rájöttek arra, hogy azon torkolatokban, ahol 
édes és sós víz kerül össze, más a helyzet, mint azon a helyeken, ahol két tenger találkozik. 
Felfedezték, hogy a torkolatokban az édes vizet a piknoklin zóna választja el a sós víztől, ahol 
a víz sűrűsége láthatóan más, és amely mindenféle kapcsolat nélkül választja szét a két 
réteget. Ez a válaszfal (elválasztó zóna) az édes és a sós víztől eltérő sótartalmú.   

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A hosszmetszet a sótartalmat (ppm ‰ – milliomodrész pontosságban) ábrázolja egy torkolatban. Jól 
látható itt az édes és a sós víz közötti elválasztó zóna. (Oceanography /Oceanográfia/, Thurman, 
301.old., kisebb javítással) 

 
 

Ezeket az információkat csak napjainkban fedezték fel, mégpedig korszerű felszerelések adta 
segítség igénybevételével, melyek a hőmérséklet, a sótartalom, a sűrűség, az oxigén 
oldhatóságának, stb. mérésére szolgálnak. Az emberi szem nem látja a különbséget két 
tenger találkozásánál; számunkra a két tenger homogén víznek tűnik. Ennek megfelelően a 
torkolatokban lévő víz három rétegre tagolódását sem látjuk, melyek a következők: édes víz, 
sós víz és a válaszfal (elválasztó zóna).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Folyótorkolat 

édesvíz 
elválasztó 

zóna sósvíz 
(tenger) 

függőleges irányú keveredés 
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A Korán mély tengerekről és belső hullámokról beszél 

 
Következőt olvashatjuk a Koránban:  
"Vagy (a hitetlenek) olyanok, mint a sötétség egy mélységesen mély tengerben, 
amelyet hullám borít, fölötte másik hullám, afölött  pedig felhő. Egyik sötétség a másikon! Ha 
kinyújtja valaki a kezét, szinte nem látja." [Korán, 24.szúra:40.vers] 

Ebben a versben a tengerek és az óceánok mélyén lévő sötétség kerül említésre, ahol a 
kinyújtott karunkat sem látjuk. Ekkora sötétség a mély tengerekben és óceánokban 200 
méteren és még mélyebben található. Ebben a mélységben alig, ezer méter mélyen viszont 
már egyáltalán nincs fény. Az emberek tengeralattjárók és speciális felszerelések segítsége 
nélkül nem tudnának negyven méternél mélyebbre merülni. Az óceánok sötét mélységeiben, 
nagyjából 200 méter mélyen, segítség nélkül nem marad ember életben.   

 

A napfény 3-30%-a visszaverődik a tenger felszínén. Ezután az első 200 méteren a fényspektrum 
szinte mind a hét színét elnyeli, a kék kivételével. (Oceans [Óceánok], Elder és Pernetta, 27.old.) 

Tudósok megvizsgálták nemrégiben ezt a sötétséget, speciális felszerelések és 
tengeralattjárók segítségének igénybevételével, melyek lehetővé tették az óceánok mélyére 
való lemerülést. A következő versből megtudhatjuk, hogy a tengerek és az óceánok mélyén 
lévő vizet hullámok borítják, és hogy ezeken a hullámokon további hullámok találhatóak: 
„...egy mélységesen mély tengerben, amelyet hullám borít, fölötte másik hullám, afölött 
pedig felhő.” [Korán, 24.szúra:40.vers]. Világosan felismerhető, hogy a második réteg hullám a 
felszíni hullámokra utal, melyeket mi is látunk, hiszen a vers megemlíti, hogy fölöttük felhők 
vannak. De vajon mit jelentenek az első hullámok? Tudósok nemrégiben megállapították, 
hogy ezek belső (intern) hullámok, melyek „két, különböző sűrűségű réteg közötti felület 
által jönnek létre”. 

 

 
 

A belső hullámok elfedik a tengerek és óceánok mély vizeit, hiszen a mélyben lévő víz 
sűrűsége nagyobb, mint a felette lévőé. Az intern hullámok ugyanúgy viselkednek, mint a 
felszíni hullámok; mindkettőnél előfordul hullámtörés. A belső hullámok emberi szemmel 
ugyan nem láthatóak, mégis könnyen felfedezhetőek, ha egy adott helyen megvizsgáljuk a 
hőmérséklet és a sótartalom változását. 

Belső hullámok két, külön-
böző sűrűségű víz felüle-
tének határain. Az alsó-
nak nagyobb a sűrűsége, 
míg a felsőnek kisebb.  
(Oceanography [Óceántan], 
Gross, 204.old.) 

 

sűrű víz 

felszíni hullámok 

belső (intern) 
hullámok kevésbé sűrű víz perspektíva  
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Minden élőlény vízből lett teremtve 

 

Figyeljük meg a következő verset: 

"Azok, akik hitetlenek, vajon nem látták, hogy az egek és a Föld összefüggő tömeg volt, és mi 
választottuk szét azokat, és minden élő dolgot mi hoztunk létre a vízből?" [Korán, 

21.szúra:30.vers] 

 

Csakis a tudomány jelentős fejlődé-
sének köszönhetően tudjuk ma, hogy 
a citoplazma, vagyis a sejteket kitöltő 
összetett anyag, 80%-ban vízből áll. 
Újabb kutatások azt is kimutatták, 
hogy a legtöbb szervezet 50-90%-át 
víz alkotja, és hogy valamennyi élő-

lénynek vízre van szüksége a létezéshez. Feltételezhette-e bárki is, hogy minden élőlény 
vízből lett teremtve? Ráadásul mindezt Arábia sivatagaiban, ahol mindig vízhiány uralkodott?  
 
A következő vers az állatok vízből való teremtésére utal: 

"És Allah mindenféle állatot teremtett vízből." [Korán, 24.szúra:45.vers] 
 
 
 

A méz gyógyító hatása 
 
 
A méh különböző gyümölcsök és 
virágok nedveit dolgozza fel, majd 
mézet hoz létre a testében, amit 
aztán a lépben tárol. Csupán néhány 
évszázada ismeretes az emberek 
számára, hogy a méz a méhek 
testéből származik. Ez a tény, a 
Korán következő versében, már 1400 évvel ezelőtt megemlítésre került: 

"...A [méh] gyomrából különböző fajta ital jön ki, amely az emberek gyógyulására szolgál. 
Bizony jel van ebben azok számára, akik  elgondolkodnak." [Korán, 16.szúra:69.vers] 

 
Tisztában vagyunk tehát azzal, hogy a méznek gyógyító és enyhe antiszeptikus (fertőtlenítő) 
tulajdonsága van. Az oroszok a II. világháborúban mézzel kenték sebeiket. A seb ezáltal  kellő 
nedvességhez jutott és csak egészen kis heg maradt utána. A méz sűrűségének 
köszönhetően nem jutott gomba vagy baktérium a sebbe. Ha valaki allergiás egy bizonyos 
növényre, akkor adjunk neki annak a növénynek a mézéből, ugyanis az védelmet nyújt az 
allergiával szemben. A méz fruktózban (gyümölcscukor) és K vitaminban gazdag. 
Ezek szerint tehát, a mézzel, annak eredetével és tulajdonságaival kapcsolatos ismeretek a 
Koránban megelőzték a korukat.  
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A csillagtérkép csodája 
 
Csillagtérkép 

Nagy köszönet minden olyan tudósnak, akik csak abban hisz-
nek, amit látnak. Kutatásaikkal ugyanis újra meg újra bebizo-
nyítják nekünk ezek az emberek a Korán hitelességét és va-
rázslatosságát. A kutatók egyre több olyan természeti jelensé-
get fedeznek fel, melyeket ALLAH (swt) a Koránban már 1424 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott 
a Prófétának (saw). A következő tények felfedezését elsősorban Kai Helge Wirth, német geoló-
gusnak köszönhetjük, másodsorban pedig Levent Y., berlini iszlám szakos hallgatónak, aki össze-
függéseket keresett a Koránnal kapcsolatban, és aki Wirth kutatását iszlám célokra ajánlotta.  

A következőket olvashatjuk a Koránban:  

 "Ő az, aki elhelyezte néktek a csillagokat, hogy megtaláljátok általuk a helyes irányt a szárazföld 
és a tenger sötétjében. Világosan megmagyaráztuk a jeleket azoknak az embereknek, akiknek 
tudásuk van." [Korán, 6.szúra:97.vers] 

"És szolgálatotokra rendelte az éjszakát és a nappalt, és a Holdat és a csillagokat, amelyek az Ő 
parancsa által kényszerülnek munkálkodni. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik élnek 
az eszükkel." [Korán, 16.szúra:12.vers] 
"És szilárdan rögzített [hegyeket] vetett a Földre - hogy [ne] inogjon veletek-, és folyókat, és 
utakat - talán az igaz útra vezéreltettek-" [Korán, 16.szúra:15.vers] 
"és útjelzőket teremtett; és a csillagokkal megtalálják a helyes irányt." [Korán. 16.szúra:16.vers] 

Kai Helge Wirth, német kutató és geográfus: 
"A csillagképek voltak a kőkorszak navigációs rendszere?" 

A csillagképek rejtélye 
Kőkorszaki atlasz az égbolton 

Nagy medvének, szűznek vagy akár oroszlánnak nevezzük őket, 
pedig egyáltalán nem is úgy néznek ki. Miért viselnek a 
csillagképek olyan neveket, melyek nem hozhatóak összhangba absztrakt formájukkal? Miért 
és ki által lettek az egyes égitestek, melyeknek fizikálisan nincs közük egymáshoz, vonalakkal 
összekötve és csillagképekké összefogva? Kérdések, melyekre Kai Helge Wirth, frankfurti 
geográfus, meglepő választ talált: „Az általunk ismert, ősrégi csillagképek meghökkentő 
pontossággal egyeznek meg az Észak-atlanti térség partvidékének körvonalával, 
szigetcsoportjaival, folyóinak folyásával és tengeráramlataival. Ezek tehát alkothattak egy 
olyan, az égre kivetített, őstörténeti szárazföldi és tengeri térképet, mely lehetővé tette az 
emberek számára, már jóval a vikingek előtt is, hogy beutazzák a Földközi-tengert és az 
Atlanti-óceánt.” Ez a tétel ugyan még vitatható, mégha meg is egyezik az új archeológiai 
leletekkel: egyre több minden utal arra, hogy már az ókorban élénk csere folyt Európa, Afrika, 
Ázsia és Amerika népei között, a tengereken keresztül. Az akkori, térképektől mentes 
világban, efféle kapcsolatok csak egy rafinált navigációs rendszer segítségével jöhettek létre. 
A csillagképek valamennyi ilyen feltételnek megfelelnek. Mint ahogy minden tudós, akinek 
tétele nem egyezik meg a történetírás legújabb állásával, úgy Kai Helge Wirth is kritikába és 
elutasításba ütközött. Mindamellett vannak olyan hangok is a tudományos társaságban, 
melyek teljesen elképzelhetőnek tartják Wirth meglepő felfedezését. Annyi bizonyos, hogy 
mindeddig semmilyen más meggyőző magyarázat nem létezik a legidősebb csillagkép 
formációk keletkezésére és azok céljára; mint ahogy a korábbi népek interkontinentális 
kapcsolataira való, egyre növekvő utalásokra sem.      
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Statisztikai csodák 
 

 
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-Dunya 
Al-Akhira 

evilági élet 
túlvilág 

115-ször 
115-ször 

 
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-Mala’ikah 
Al-Shayateen 

angyal 
sátán 

88-szor 
88-szor 

  
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-Hayat 
Al-Maout 

élet 
halál 

145-ször 
145-ször 

  
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-Rajul 
Al-Mar’ha 

férfi 
nő 

24-szer 
24-szer 

  
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-Shahr hónap 12-szer 
  

Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 
Al-Yahom Tag 365-ször 

  
Szó Jelentése A Koránban említésre kerül 

Al-bahar 
Al-bar 

tenger 
szárazföld 

32-szer 
13-szor 

 
 
 
Ha összeadjuk a ’tenger’ és a ’szárazföld’ számát, akkor az összeg 45 lesz. 
 

Most végezzünk el egy egyszerű számítást! 

32 / 45 x 100% = 71,11111111 %  

13 / 45 x 100% = 28,88888888 % 

Mint ismeretes, az óceánok aránya a földgömbön kb. 2/3 (vagyis kb. 70%), míg a 
szárazföldé kb. 1/3 (vagyis kb. 30%). 
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Kölcsönös harmónia 
A tudomány formálja az egyik felét, a hit pedig a másikat 

 

 
A tudomány tisztánlátással és hatalommal ajándékoz meg; míg a hit szeretettel, reménnyel 
és melegséggel.  
 
A tudomány adja az eszközt, a hit a célokat. 
 
A tudomány határozza meg a gyorsaságot, míg a vallás az irányt. 
 
A tudomány tehetséget, képességet kíván meg; a vallás felkelti a jóra való törekvést. 
 
A tudomány minden létezőt megmutat, a vallás kinyilatkoztatja a tennivalókat.  
 
A tudomány által külső változások történnek, a vallás által belső. 
 
A tudomány a világot emberhez méltóvá formálja, a hit a szellemet az emberiesség 
szellemévé.   
 
A tudomány széles látókört közvetít, a hit végtelen magasságokat. 
 
A tudomány a természetet alakítja, a hit az embereket.   
 
Mind a tudomány, mind a hit erőt ad az embernek; ám a tudományé csoportosított, 
ellenben a hité oszthatatlan. 
 
Mind a tudomány, mind a hit vonzó.  
 
A tudomány elcsábítja az értelmet, a hit vonzza a lelket; a tudományban tökéletesek a 
gondolatok, a hitben megszépülnek az érzelmek. 
 
Mind a tudomány, mind a hit biztonságot ad az embernek.  
 
A tudomány a külső megjelenés, a hit a belső mélység. 
 
A tudomány biztonságot nyújt a külső környezeti hatások elöl és fel tud lépni a 
katasztrófákkal szemben; a hit a lélek nyugtalansága, magánya, kiszolgáltatottsága és az élet 
értelmetlensége ellen nyújt védelmet. 
 
A tudomány összhangba hozza a világot az emberekkel, a hit pedig az embert saját magával. 
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Tudósok véleménye a Szent Korán tudományos csodáiról 
 

Dr. T.V.N. Persaud 

Persaud az anatómia, a pediátria (gyermekgyógyászat) és gyermekegészség, a szülészet, a 
nőgyógyászat és a szaporodástudományok professzora a Manitoba Egyetemen (Kanada, 
Winnipeg). Ő volt ott 16 éven keresztül az anatómiai osztály elnöke. Neve jól ismert 
szakterületén belül. 22 könyv szerzője és kiadója, továbbá több mint 181 tudományos 
beszámoló írója. 1991-ben megkapta a Kanadai Anatómiai Egyesülettől, a sokak által vágyott 
J.C.B. Grant Award díjat, Kanada anatómiája szakterületen. 

Amikor a Korán tudományos csodáiról kérdezték, a következőt válaszolta: 
"Számomra úgy tűnik, hogy Mohamed egy rendkívül hétköznapi ember volt. Nem tudott se írni, 
se olvasni. Egy analfabéta. Ráadásul mi egy 12 (ténylegesen nagyjából 14) évszázaddal előtti 
korról beszélünk, ahol egy írástudatlan mélyreható magyarázatokat és indoklásokat ad, 
melyek meglepő módon tudományosan pontosan helyénvalóak. Én személy szerint nem 
tudom elképzelni, hogy itt véletlenről lenne szó. Ahhoz túl sok benne a pontosság. Ahogy Dr. 
Moore-nak, úgy nekem sem okoz nehézséget azt gondolni, hogy isteni ihlet vagy kinyilatkozás 
késztette őt ezekre a magyarázatokra.” 

Persaud professzor néhány Koránverset és Mohamed Próféta (áldás és béke reá) egyes 
hagyományait is hozzáfűzte könyveihez, mely idézeteket néhány konferencián be is mutatott. 
 
 
Dr. Joe Leight Simpson 

Az amerikai Baylor College Orvostudományi egyetem (Houston, Texas) szülész-nőgyógyászati 
részlegének elnöke, a szaporodástudományok és a nőgyógyászat, valamint a molekuláris- és 
a humángenetika professzora. Korábban az Ob/Gyn professzora és a Tennessee Egyetem 
(Memphis, Tennessee, USA) Ob/Gyn részlegének elnöke. Az Amerikai Termékenységi 
Társaság elnöke is volt. Több díjat kapott, köztük 1992-ben Public Recogniton Award-ot a 
Szülész-nőgyógyász Professzorok Egyesületétől. Simpson professzor Mohamed Próféta (áldás 
és béke reá) következő két hagyományával foglalkozott: 
{Negyven nap alatt álltok össze mindannyian, teremtésetek minden részletében, 
édesanyátok méhében...} 
{Amikor elszállt negyven éjszaka az embrió felett, Isten egy angyalt küld hozzá, aki 
megformálja őt és kialakítja a hallását, a látását, a bőrét, a húsát és a csontjait...} 
Tüzetesen megvizsgálta Mohamed Próféta (béke legyen vele) e két hagyományát, majd arra 
figyelt fel, hogy az első negyven nap egy tisztán elkülönülő szakaszt ír le a magzat 
fejlődésében. Különösen mély benyomást tett rá Mohamed Próféta (béke legyen vele) 
precizitása és alapossága. Ezt követően el is mondta véleményét egy konferencia alkalmával:  

„Mindkét bemutatott hadísz (Mohamed Próféta hagyományai) sajátos ütemtervvel szolgál a 
negyvenedik nap előtti legfőbb magzati fejlődésre. Azt hiszem, és ezzel meg is ismétlem 
mindazt, amit már más előadók szintén elmondtak ezen a reggelen: ezek a hagyományok nem 
születhettek meg azon tudományos felismerések alapján, melyek a lejegyzésük idején 
rendelkezésre álltak. Semmi esetre sem hiszem, hogy konfliktus lenne a genetika (örökléstan) 
és a vallás között, hiszen a vallás néhány tudományos jellegű áthagyományozása vezeti rá a 
tudományt azon megállapításokra a Koránban, melyek évszázadokkal később be is igazolódnak. 
Ez is azt mutatja, hogy a Koránban rejlő tudásnak ISTEN-től kell származnia.”  
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Dr. E. Marshall Johnson 

Az anatómia és a fejlődésbiológia nyugalmazott professzora a Thomas Jefferson Egyetemen 
Philadelphiában (Pennsylvania, USA). 22 éve tanít ott az anatómia professzoraként, az 
anatómia részleg elnökeként és a Daniel Baugh Institut igazgatójaként. A Teratology Society 
elnöke is volt. Több mint 200 publikációt írt. 1981-ben a Hetedik Orvostudományi 
Konferencián Dammamban, Szaúd-Arábiában, bemutatta a vizsgálódásait:  

Összefoglalva:  
„A Korán a fejlődésnek nemcsak a külső jeleit írja le, hanem kifejezetten kihangsúlyozza a 
magzat belső szakaszait, a keletkezését és a fejlődését, valamint olyan eseményeket emel ki, 
melyeket csak a kortárs tudomány ismert fel.“ Majd így folytatta: „Tudósként csak olyan 
dolgokkal tudok bánni, melyek pontosan analizálhatóak. Az embriológiát és a fejlődésbiológiát 
értem. Azon szavakat is értem, melyeket a Koránból fordítottak nekem. Mint ahogy az imént 
példaként említettem: ha visszaképzelhetném magam abba az időbe, a mostani tudásommal 
sem tudnám így leírni a dolgokat. Semmi sem bizonyítja azt, hogy Mohamed ezeket az 
információkat különböző helyeken személyesen kutatta volna. Ezért számomra nem fér kétség 
ahhoz, hogy isteni beavatkozás volt befolyással mindarra, amit leírt.“  
 
 
Dr. Gerald C. Goeringer 

A School of Medicine, Georgetown Egyetem (Washington DC, USA) sejtbiológiai részlegének 
kurzusvezetője és az orvosi embriológia professzora. A Riyadhban, Szaúd-Arábia, tartott 8. 
Szaúdi Orvostudományi Konferencia folyamán a következőt állapította meg Goeringer 
professzor, tudományos beszámolójának bemutatása alkalmával: 

"Néhány ája (Koránvers) meglehetősen egyértelműen ír az emberi fejlődésről, amikor is arról 
szól, hogy az ivarsejtek (gaméták) összekeveredésének idején indul el a szervrendszerek 
kialakulása (organogenesis). Semmilyen más teljes jelentés, úgymint osztályba sorolás, 
szakszókincs vagy leírás, nem létezett az emberi fejlődésről azelőtt. Leggyakrabban, sőt 
csaknem minden esetben, több évszázaddal megelőzi ez a beszámoló az ember magzati 
fejlődés különböző szakaszainak hagyományait.“  
 
 
Dr. Yoshihide Kôzai 

A Tokyo Egyetem (Hongo, Tokió, Japán) nyugalmazott professzora és a Nemzeti Asztrológiai 
Csillagvizsgáló (Mitaka, Tokió, Japán) egykori igazgatója. Így szólt: 

"Mély benyomást tett rám, hogy valós csillagászati tények találhatóak a Koránban.  Mi, 
modern csillagászok az univerzum egy kis részletének kutatására szorítkozunk. Kísérleteinket 
annak csupán nagyon kis részére összpontosítjuk. Hiszen teleszkópjaink segítségével az égbolt 
csak néhány kis részletét láthatjuk, anélkül, hogy az egész világegyetemet felfedezhetnénk. A 
Korán olvasásával és néhány kérdés megválaszolásával úgy gondolom, megtalálhatom a 
jövőbeli utamat az univerzum vizsgálódásában.“ 
 
 
Tejatat Tejasen professzor 

A Chiang Mai Egyetem (Chiang Mai, Thaiföld) anatómiai részlegének elnöke. Korábban az 
egyetem orvosi karának dékánja. Tejasen professzor a Riyadhban (Szaúd-Arábia) tartott 8. 
Szaúdi Orvostudományi Konferencia közepette felállt és a következőket mondta: 
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"Három éve érdeklődöm a Korán iránt... kutatásaim és mindaz alapján, amit ezen a 
konferencián tanultam, hiszem, hogy mindannak igaznak kell lennie, ami a Koránban 1400 
évvel ezelőtt íródott, s ezek tudományos módon bizonyíthatóak. Mivel Mohamed Próféta sem 
írni sem olvasni nem tudott, ezért olyan prófétának kellett lennie, aki az igazságot azután 
továbbította, miután azt, az egyetlen szóba jövő Teremtő, számára megvilágosodásként 
kinyilvánította. Ennek a Teremtőnek Istennek kell lennie. Ez okból kifolyólag úgy gondolom, itt 
az idő azt mondani, hogy: 'La ilaha illa Allah' - nincs más istenség csakis Allah (Isten), 
'Muhammad raszul Allah' - Mohamed Allah (Isten) küldötte. Végül pedig, hagy gratuláljak a 
konferencia kiváló és rendkívül eredményes előkészületeihez... Nem csupán tudományos és 
vallási téren tanultam itt, hanem ez egy nagyszerű lehetőség volt arra is, hogy számos ismert 
tudóssal találkozzam és sok új barátra leljek a résztvevők között. Ám a legértékesebb 
mindenek előtt az, amit azáltal nyertem, hogy idejöttem: La ilaha illa Allah, Muhammad 

raszulu Allah – mégpedig az, hogy muszlim lettem.”   

 
 
Dr. Alfred Kröner 

A világ egyik legismertebb geológusa. A geológia professzora és a Johannes Gutenberg 
Egyetem (Mainz, Németország) Földtudományi Intézetében a geológiai részleg elnöke. A 
következőket mondta: 

"Gondoljunk bele, honnan jött Mohamed... Úgy hiszem, szinte teljességgel lehetetlen, hogy 
olyan dolgokról tudott, mint az univerzum eredete, hiszen ezt a tudósok éppen csak az elmúlt 
években fedezték fel, több, igen bonyolult és modern technológiai módszer segítségével. Igen, 
ez a helyzet." 

Majd hozzátette: "Ha valaki 1400 évvel ezelőtt semmit nem tudott a nukleáris fizikáról, akkor 
véleményem szerint nem jöhetett rá magától arra, hogy a Földnek és az égnek ugyanaz az 
eredete."  

 
 
Professor Emeritus Keith L. Moore 

A világ legismertebb tudósa az anatómia és az embriológia területén, valamint a "The 
Developing Human" [A fejlődő ember] című, nyolc nyelven megjelent, könyv szerzője. Ez egy 
tudományos kézikönyv, melyet az Egyesült Államok egy különleges bizottsága a legjobb egy 
személy által írt könyvnek választott. Dr. Keith Moore az anatómia és a sejtbiológia 
professzora Toronto Egyetemén, Kanadában. Ugyanitt, az orvosi karon, ő volt az 
alaptudomány rendkívüli dékánja, valamint nyolc éven keresztül az anatómiai részleg elnöke. 
1984-ben elnyerte a Kanadai Anatómiai Egyesület sokak által áhított, J.C.B. Grant Award díját, 
Kanada anatómiája szakterületen. Több nemzetközi egyesületet irányított, mint például a 
Kanadai és az Amerikai Anatómiai Egyesületet valamint a Biotudományok Egyesületét. 1981-
ben, a Dammamban (Szaúd-Arábia) rendezett 7. Orvostudományi Konferencián így szólt 
Moore professzor: 

"Nagy öröm volt számomra, a Koránban előforduló, az emberi fejlődésről szóló megállapítások 
taglalásában segíteni. Világossá vált számomra, hogy Mohamed csakis Istentől kaphatta ezt a 
tudást, hiszen a legtöbbjüket csak évszázadokkal később fedezték fel. Véleményem szerint ez 

arra utal, hogy Mohamednek Isten egyik prófétájának kellett lennie." Erre a következő 
kérdést tették fel Moore professzornak: "Ez azt jelenti, Ön hisz abban, miszerint a Korán Isten 

szava?" Így felelt: „Egyáltalán nem esik nehezemre elfogadni ezt." Egy konferencia alkalmával 
a következő megállapítást tette Moore professzor: "...Mivel az emberi magzat fejlődési 
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szakaszai sokrétűek, és azok a fejlődés során kötve vannak a változás állandó folyamatához, 
tanácsos egy osztályozási rendszer kifejlesztése, melyben a Koránban és a Szunnában (amit 
Mohamed mondott és javasolt) előforduló kifejezések kerülnek felhasználásra. A javasolt 
rendszer egyszerű, könnyen érthető és megegyezik a magzati fejlődéssel kapcsolatos jelenlegi 
tudásunkkal. A Korán és a hadíszek (Mohamed Próféta /béke legyen vele/ társainak hitelt 
érdemlő átörökített jelentései a Próféta mondatairól, tetteiről és javaslatairól) elmúlt négy 
évben történő alapos tanulmányozása felfedte számomra az emberi magzatok egy osztályozási 
rendszerét, ami rendkívüli, főként azért, mert az a Krisztus utáni hetedik századból való. Noha 
Arisztotelész, a magzati tudományok alapítója, a Krisztus előtti negyedik évszázadban 
tyúktojásokon végzett kísérletei során rájött, hogy a csirkeembriók szakaszosan fejlődnek, 
nem tudott ezekről a stádiumokról semmilyen részlettel szolgálni. Ahogyan az embriológia 
történetéből ismeretes, a huszadik századig csak igen keveset tudtak az emberi magzat 
szakaszairól és annak osztályozásáról. Ez okból kifolyólag, nem alapulhatnak tudományos 
tényeken az emberi embriókról szóló hetedik századi Korán leírások. Az egyetlen ésszerű 
következtetés: ezeket a leírásokat Isten nyilatkoztatta ki Mohamed Prófétának. Ő maga nem 
lehetett effajta tudás birtokában, hiszen mindenféle tudományos képzettség nélküli 
írástudatlan volt."  
 
 
Dr. Maurice Bucaille 

1920-ban született, a Párizsi Egyetem Sebészeti Klinikájának egykori vezetője, hosszú idő óta 
érdeklődik a Szent Írások és a modern világi tudás közötti egybevágások iránt.  

A "Biblia, Korán és tudomány" (1976) című sikerkönyv szerzője. A Biblia nyelvezetének 
klasszikus tanulmányozása, beleértve az arabot valamint a hieroglifákról szerzett tudását, 
lehetővé tett számára egy multitudományos vizsgálat elvégzését, melyhez bizonyító erejű 
érveivel, orvosként személyesen is hozzájárult. A "Fáraók múmiái - Modern orvosi 
vizsgálatok" (St. Martins Press, 1990) című munkája elnyerte az Académie Française 
történelmi, valamint a French National Academy of Medicine díját. 

További munkái: "Mi az emberiség eredete?" (Seghers, 1988), "Mózes és fáraó, a héberek 
Egyiptomban" (NTT Mediascope Inc, 1994), "Réflexions sur le Coran" (Mohamed Talbi & 
Maurice Bucaille, Seghers, 1989).  

1976-ban, egy tíz évig tartó tanulmány után Dr. Maurice Bucaille a Francia Orvosi 
Akadémiához (French Academy of Medicine) fordult a Korán azon bizonyos kijelentései miatt, 
melyek a fiziológiával és a reprodukcióval kapcsolatosak. Ennek következő oka volt: 

"...az ezekről a területekről szerzett tudásunk alapján lehetetlen magyarázatot kapni arra, 
hogyan tartalmazhat egy a Korán idején íródott szöveg olyan gondolatokat, melyeket csupán a 
modern időkben fedeztek fel." 

„A megfigyelés védhetetlenné teszi azok feltevését, akik Mohamedet a Korán szerzőjének 
tartják. Hogyan válhatott egy analfabéta az egész arab irodalom legfontosabb és legnagyobb 
érdemű írójává?   

Azon kívül, hogyan tudott olyan tudományos jellegű igazságokat hirdetni, melyeket semmilyen 
más emberi lény nem fejthetett ki abban az időben; és mindezt a legcsekélyebb hiba nélkül a 
témával kapcsolatos kijelentéseiben?"   
 
 
saw = ”szalallahu alaihi wa szalam” Allah áldása és békéje rajta 
swt = ”szubhana wa ta’ala” Allah minden tökéletlenségtől mentes, Ő a legnagyobb 
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Mégsem igaz tehát, hogy a két tábor, a vallás és a tudomány, nem 
értekeznek egymással. Sokkal inkább, azonos irányban haladnak. 

Ugyanazt fejezik ki, csupán különböző nyelven. Az egyik egy nagyon 
tudományos és elvont nyelven, míg a másik a Koránversek nyelvén. 

Az egyik oldalon van a hamisítatlan vallás, míg a másikon a pontos, 
valós tényeken nyugvó tudomány, melyeknek össze kell férniük és 
meg kell egyezniük egymással. És ennek úgy kell történnie, hogy az 

igaz vallás ösztönözze az őszinte és pontos tudomány fejlődését. 
Így van ez az iszlámban. 

Még többet talál az Iszlám és Korán csodáiról a 

Way-to-Allah.com  

és a  

Meghívó a Paradicsomba 
www.meghivoaparadicsomba.com 

oldalakon. 
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