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 ملخص ال

احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل القرآن العظيم معجزة أبدية خالدة ، والصالة والسالم على من بعثه اهلل رمحة  
 وعلى آله وصحبه أمجعني. للعاملني سيدنا حممد 

فإن من عظمة القرآن الكرمي أنه جاء هداية ورمحة، وإعجازًا أنزله اهلل عز وجل منهج صالح للبشرية، أما بعد:    
 يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، رمحة مهداة للناس كافة يف كل الدهور والعصور.ال

وحنن يف عصر العلم وتوسع املعرفة والتقنيات واملخرتعات والبحث العلمي؛ جند أن ما توصل إليه العلم اليوم من 
وتأيت هذه الوسائل  يف علم الغيب، وسائل البحث واملنهج التجرييب يف شىت العلوم، يكشف لنا علوماً كانت باألمس

والتقنيات لتساهم يف إيضاح وتفسري احلقائق العلمية، والنظر إليها عن قرب وبتفاصيل أكثر دقة مما سبق؛ ومن هذه 
َّكن الباحث من  الوسائل استخدام تقنية الرؤية للحقيقة العلمية بأبعادها الثالثة بداًل من بعد واحد أو بعدين مما ُيم

 إىل تقاصيل احلقيقة العلمية واكتشافها من جوانب عدة.الوصول 

ومن أجل اإلحاطة بالبحث فإنين سأتعرض لبعض األمثلة لتقنية األبعاد الثالثية ودورها يف إيضاح الصورة اإلعجازية، 
يب يف الوصول يو حماولة تقدمي تفاصيل أدق فيما يتعلق باآليات الكونية يف اآلفاق، ومسامهة هذه التقنية يف العلم التجر 

إىل فهم احلقيقة العلمية بشمولية تقربنا من فهم إشارات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، وذلك بعد التعرض لثالثة 
 حماور ذات الصلة باملوضوع:

 اإلعجاز العلمي وأمهيته يف عصر التقنيات املعاصرة. المحور األول:
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مي يف من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية يف كشف اإلعجاز العلدور املنهج التجرييب املعاصر  المحور الثاني:
 القرآن.

 اإلعجاز العلمي من أكرب األدلة على خلود القرآن وعاملية اإلسالم.المحور الثالث: 
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، والنجار، زغلول، من آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي 23و19النابلسي، حممد راتب ، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص - 1

 .33ص
 .66، وينظر: حسني، مجال نصار، اخلطاب القرآين املعاصر ص247ص القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن الكرمي،  - 2

 

 المحور األول

 اإلعجاز العلمي وأهميته في عصر التقنيات المعاصرة

اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة، البد يل وأن أذكر املصطلح الذي يكاد أن إذا ما أردنا التحدث عن 
 جيمع عليه علماء اإلعجاز يف عصرنا احلاضر:

وهو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن 
 . 1أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى مما يُظهر ويؤكد صدقه فيما الرسول 

من خالل النظر يف هذا التعريف يتبني لنا طبيعة العالقة بني اإلعجاز العلمي واملنهج التجرييب املعاصر، فباملنهج    
التجرييب املعاصر مت كشف احلقائق العلمية القرآنية، ومن اخلطأ لتحديد معىن اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي هو 

سنة النظريات أهنا يف جتدد دائم، ويف نقص وغموض دائمني تبعاً لتضمينه كل نظرية علمية، ومنشأ اخلطأ يف هذه 
 التقدم، واخلطأ أحياناً أخرى حىت تقرتب من الصواب. 

فأي نظرية منها تبدأ بالتخمني وختضع للتجربة حىت يثبت يقينها، أو يتضح زيفها وخطؤها ، وهلذا كانت عرضة 
، أهنا مسلمات تزعزعت بعد ثبوت، وتقوضت بعد رسوخ للتبديل، فكثري من القواعد العلمية اليت ظن الناس

 .2فاْست مْؤنَِفِت التجارب فيها مرة أخرى 

ومن ذلك يتأكد لنا خطأ االعتقاد الذي يظنه كثري من املهتمني بالدراسات القرآنية املعاصرة أن اإلعجاز العلمي 
ديثة؛ ألننا آن الكرمي على ضوء املعارف احلللقرآن الكرمي هو كل ما باإلمكان الوقوف عليه من مكتشفات بتدبر القر 

إذا فسرنا القرآن الكرمي هبا تعرضنا يف تفسرينا للنقائض كلما تبدلت القواعد العلمية، أو تتابعت الكشوف جبديد 
ينقض القدمي، أوبيقني يبطل التخمني، إذ غاية اإلعجاز العلمي حث املسلمني على التفكر والتفكري ، والتدبر والنظر 

 الكون وآياته، وفتح األبواب أمام املعرفة، ودعوهتم إىل الدخول هبا، والتقدم فيها، وقبول كل راسخ وجديد من يف 
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 . 249-247مباحث يف علوم القرآن ن مرجع سابق، ص - 3
ن القصص ممن الكتاب الذين اهتموا هبذا األمر املهندس: عالء الدين مشس الدين املدرس، حيث أورد يف كتابه ) القرآن يقوم وحده ( عددا البأس به  - 4

ء اقصة إسالم علماء ومشاهري تأثروا بالقرآن العظيم من خالل اطالعهم وإعجاهبم باآليات الكونية املذكورة يف القرآن الكرمي. وكتاب ) علماليت تبني 
 ومشاهري أسلموا ( للمهندس نايف منري فارس. 

 . 29النابلسي، حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ص  - 5

 

العلوم، فال تتوقف حركة العقل يف تفكريه، أو حيول بينه وبني االستزادة من املعارف والعلوم مااستطاعوا إىل ذلك 
عظيم، فهو  يان السابقة يكفل هذا اجلانب مبثل ما يكفله القرآن السبيال، وليس مثة كتاب من كتب اهلل تعاىل يف األد

كتاب إعجاز معريف وعقيدة وهداية، يرقى فوق الزمان وخياطب الضمري فيحيي بواعث اخلري والفضيلة وعوامل النمو 
 . 3واالزدهار

رنا احلاضر بدخول اإلسالم يف عصوأما أمهية اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة، فتبني مبا تواترت فيه األخبار 
عدد البأس به من علماء الغرب ومفكريه، الذين تكشفت هلم احلقائق القرآنية فوقفوا أمامها منبهرين، وأعلنوا 

، فهذا من أهم أساليب الدعوة إىل دين اهلل عز وجل مناسبة لعصرنا احلاضر، لغة العلم واملعرفة، وتطور 4إسالمهم 
، وما من شيء جيعلهم يذعنون إليه كإذعاهنم للعلم  الوسائل التقنية الذي نعيش فيه، ليتبني أن القرآن الكرمي حقٌّ

 على اختالف أدياهنم وأجناسهم.

لقد جعل اهلل عز وجل النظر يف ملكوت السموات واألرض، الذي تقوم عليه العلوم التجريبية طريقًا إىل اإلُيان به 
ه احلق الذي يدعو إىل العلم والعلم يدعو إليه، وسيجد الباحثون املسلمون يف  ، وطريقاً إىل اإلُيان بدين وبرسوله 

كالم اخلالق سبحانه عن أسرار خملوقاته أدلة هتديهم يف أثناء سريهم يف أحباثهم ما تقّرب هلم النتائج، وتوفر هلم 
 . 5اجلهود

له أمهية كربى  ن أهم فروض الكفاية؛ ملافيتضح لنا أن القيام بأحباث اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة م
يف تقوية إُيان املؤمنني، ودفع الفنت اليت حياول امللحدون إلباسها على عقول املسلمني، كما أهنا تساعد على فهم 
خطاب القرآن الكرمي وحتفيز املسلمني لألخذ بأسباب النهضة العلمية اليت تتوافق مع ديننا احلنيف، واليت سبقتها 

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أو مل يكف بربك أنه  القرآنية يف قوله تعاىل:  اإلشارة
 [ . 53] فصلت : اآلية  على كل شيء شهيد 
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 المحور الثاني

 لقرآنادور المنهج التجريبي المعاصر من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية في كشف اإلعجاز العلمي في 

لبيان هذا احملور البد لنا وأن نوضح كيف تتم عملية تقنية األبعاد الثالثية ، هذا التصوير ثالثي األبعاد يسجل وصفاً  
 جمسماً لألجسام، وهذه الطريقة تقلد عمل العينني. فالعينان تمكونان صورتني من زاويتني خمتلفتني قليالً للجسم املرئي

مامنا ني، وترسل العينان الصورتني إىل املخ حيث يتم دمج الصورتني فيظهر الشيء أبسبب فرق املسافة بني العين
جمسماً، أي أننا نستطيع تقدير عمق الشخص أو الشجرة يف الصورة، وكذلك تقدير القريب والبعيد. أما إذا استخدمنا 

 عيناً واحدة فال ُيكننا حتديد العمق أو بعد األشياء املرئية.

ني، ت عدستني للتصوير الثالثي األبعاد حبيث تكون املسافة بني العدستني مثل املسافة بني العينتستخدم كامريا ذا
(سم تقريباً، وتتم عملية التصوير كااملعتاد ولكن 7.5فالعينان تبعدان الواحدة عن األخرى مبقدار ثالث بوصات )

وم بتصويره، نسبياً بالنسبة للشيء الذي نقيف كل لقطة تصور صورتني واحدة من اليمني نسبياً، وواحدة من الشمال 
وملشاهدة الصور اجملسمة ينظر بالعني اليمىن إىل الصورة اليمىن، وينظر بالعني اليسرى إىل الصورة اليسرى. تقوم 

 العينان واملخ برتكيب الصورة اجملسمة تلقائياً وتبدو لنا صورة جمسمة. 

 معاصر من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية في كشفدور المنهج التجريبي الولكي نضرب مثااًل على 
 نقرأ اآلية الكرُية من قول اهلل سبحانه وتعاىل: اإلعجاز العلمي في القرآن

   َوَأنَّهُ َخَلَق ٱلزَّْوَجْيِن ٱلذََّكَر َوٱألُنَثى  [  أي وأنه ابتدع إنشاء الزوجني الذكر واألنثى، وجعلهما  45النجم: آية ، ]
يكون كّل واحد منهما زوجًا لآلخر. فالزوجني ليس  زوجني، ألن الذكر زوج األنثى، واألنثى له زوج فهما زوجان،

 املقصود هبما أزواج االنسان كآدم وحواء أو الرجل واملرأة فقط، وإمنا النوعني أو الصنفني من أزواج كل شيء حي 
ِسِهْم َوممَّا اَل ي َ  لََّها ممَّا تمنِبتم ٱأَلْرضم َوِمْن أَنفم ْبَحاَن ٱلَِّذي َخَلق ٱأَلْزَواَج كم وَن سم ، الكلمات يف تفسري اآلية خمتارة ْعَلمم

يِء : َبَدَعه، ابتكره واستحدثه، أْنَشأه على غري م ف معىن كلمة ابتدعبعناية،  " ثاٍل سابقٍ يف قاموس املعاين "ابتدع يف الشَّ
فهو "حَدث وجتّدد". أي أن اهلل تعاىل ابتكر مبدأ التزاوج على غري مثال سابق. ففي علم  معىن كلمة انشاءبينما 

 وهي اللبنة األساسية  Base Pairsاألساسية أو تسمى نقاط التقاء اجلينات علمياً ب  األزواج  اجلينات، وباملصادفة!

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=53&tAyahNo=45&tDisplay=yes&Languageid=1
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B4%D8%A3/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B4%D8%A3/
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  http://fussilat.org/2015/06/15/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-انظر:  - 6

 

انو ال  ن مبقياسهي عبارة عن عدة اجراءات  ، عملية اإلنشاء هذهاحلمض النوويأو  أزواج الكروموسومات إلنشاء
مات املخزنة ين والذي يعادل حجم املعلو مرت )واحد باملليار من املرت( مصممة بدقة عالية حيث يتم ختزين الرمز اجلي

باملليون من  30ويبلغ طوله ما يقارب املرتين، حيث خيّزن داخل نواة اخللية اليت ال يتجاوز قطرها  جيجا بايت 3به 
فريق تبطريقة مبهرة ومن مث لفه مرة أخرى لتصغري طوله. عند انقسام اخلاليا يتم  لف احلمض النووياملرت، إذ يتم 

حيتاجها اجلسم وذلك من  اليت إلنتاج الربوتينات ترمجتهاجلني املعين بالعملية املطلوبة ومن مث  نسخومن مث  اللولب
حظة، هذا يف هذه اللخالل رسائل كيماوية تنتجها غدد اجلسم، عملية االنشاء هذه تتم يف كل خلية من جسمك و 

هو نظام التزاوج الذي خلقه اهلل، وهكذا خيلق اهلل التنوع يف احلياة، وهكذا جعلنا شعوبا وقبائل. عندما وجد العلماء 
وا أن اخلالق ومل يقول… واحد ، قالوا أن هذه املخلوقات نشأت من أصل صبغة جينية مشرتكة بني كافة املخلوقات

ونَ   ف  واحد! لََّها ممَّا تمنِبتم ٱأَلْرضم َوِمْن أَنفمِسِهْم َوممَّا اَل يَ ْعَلمم ْبَحاَن ٱلَِّذي َخَلق ٱأَلْزَواَج كم   . 6سم

ومن مث لفه مرة أخرى لتصغري طوله ( فبهذا العلم التجرييب احلديث من   لف احلمض النوويهذه العملية )عملية 
خالل التصوير ثالثي األبعاد، توصل العلماء إىل إثبات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي فكانت أكثر وضوحاً هبا 

ُيان ملن كان غري مؤمن،  وأهنا ليست فقط عند اإلنسان وإمنا  زادت إُيان املؤمن إُيانًا وكانت طريقًا للدعوة إىل اإل
 كما قال اهلل تعاىل مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما اليعلمون. 

 المحور الثالث

 اإلعجاز العلمي من أكبر األدلة على خلود القرآن وعالمية اإلسالم 

هي خامتة الرساالت، وديننا اإلسالمي هو خامت األديان والشرائع، ولوجود العالقة بني  مبا أن رسالة النيب حممد    
اإلعجاز العلمي واملنهج التجرييب املعاصر، عرفنا أن حكمة الباري سبحانه وتعاىل قضت أن تكون معجزة اإلسالم 

لبقاء ، فكان تكون معجزة تصلح لمعجزة باقية وخالدة جبانبه تؤيده وتعززه إىل قيام الساعة، فاختار سبحانه أن 
 القرآن الكرمي مبا اشتمل عليه من اإلشارات حلقائق وسنن ونواميس علمية كثرية ، أخرب عنها قبل أكثر من ألف 

 

http://fussilat.org/2015/06/15/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-
http://www.dnalc.org/resources/3d/25-basepairing.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/25-basepairing.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_pair
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/23-dna-unzip.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/23-dna-unzip.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/15-translation-basic.html
http://www.dnaftb.org/40/
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
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 . 49. والندوي، أبو احلسن ، دراسات قرآنية ص 19-18أمحد، يوسف احلاج، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة املطهرة ص  - 7
 .7-6. والسويدي، يوسف، اإلسالم والعلم التجرييب ص 7/ص1النجار، زغلول، ومن آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ج - 8
 املصدر السابق. - 9

 

مشتملة على مجلة من املظاهر واحلقائق املوجودة يف آفاق هذا  وأربعمائة سنة دليالً واضحاً على أنه وحي من اهلل 
 يصل إليها العلماء يف املنهج التجرييب املعاصر مبا لديهم من وسائل علمية حديثة ومتطورة يوماً بعد  الكون، واليت قد

رسول اهلل ورسالته خامتة  يوم ؛ فكانت للجميع برهانًا على أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل، وأن حممدًا 
 كتب اهلل عز وجل للقرآن الكرمي البقاء واخللود إىلالرساالت، وأنه الينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، فقد  

يوم الدين، حىت يرث اهلل األرض ومن عليها، ألن مسرية العلم خالدة مادامت السموات واألرض، فهو قائم يف الدنيا 
 يتحدى كل منكر إىل قيام الساعة، قال اهلل تعاىل:

 تتبع اب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل والوأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقًا ملا بني يديه من الكت 
أهواءهم عما جاءك من احلق لكٍل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما 

 .7[ 48] املائدة: آية  آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهلل مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 

وما دامت الرباهني مبنية على احلقائق العلمية هي اليوم من أكثر القناعات فاعلية للتحقق هبذا اليقني يف صحة    
وخلود القرآن الكرمي وعاملية الرسالة اإلسالمية ، فهو دعانا إىل التدبر والتأمل والتنقيب والبحث، ومل يكن ذلك هو 

ث ئم على النظر والتفكر والسري بال قيد على النظر العقلي والبحموقف اإلسالم فحسب لكنه جتاوز إىل حثه الدا
 .8العلمي دون حدود

ومما جيب علينا أن ال ننسى حقيقة يف غاية األمهية وهي أن العلماء املسلمني قاموا بدورهم البناء ملا استجابوا لدعوة   
نسانية، ق كونية ومواكبة للحركة العلمية اإلالقرآن الكرمي، فازدهرت عصور حضارة اإلسالم مبا توصلوا إليه من حقائ

وابتكارهم للمنهج العلمي الذي يعد من أعظم إجنازات علماء املسلمني، فأفادوا النهضة العلمية املعاصرة اليت توصلوا 
إليها من خالل املنهج التجرييب، إىل كشف الكثري من حقائق الكون اليت أشار إليها قرآننا العظيم، فأصبحت 

تهم للقرآن سبباً مباشراً يف اكتشاف هذه احلقائق مبا قدموه من إجنازات علمية كانت وما زالت مبثابة املرتكزات استجاب
 .9اليت قامت عليها النهضة العلمية احلديثة يف اكتشاف أسرار الكون املبهرة 
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 .55. والندوي أيب احلسن، دراسات قرآنية ص150دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ص  –وريس بوكاي، القرآن والتوراة واإلجنيل م - 10
 . 158موريس بوكاي، املرجع السابق ص - 11
 .291املرجع السابق ص  - 12
 .291موريس بوكاي، املرجع السابق  - 13

    

ية اإلسالمية، ملية الرسالة السماو إن تفصيل الرباهني العقلية من اإلعجاز العلمي على صحة وخلود القرآن الكرمي وعا
ال حيتويها حبث واحد، أو دقائق معدودة، فجميع الكتب واملؤلفات يف اإلعجاز العلمي هي شواهد على هذا 

القرآن والتوراة ابه ) يف كتموريس بوكاي الربهان، وأكتفي مبا ورد من كتاب الطبيب الباحث الفرنسي الربوفيسور 
 يقول فيه: لمقدسة في ضوء المعارف الحديثة ( دراسة الكتب ا –واإلنجيل 

" لقد أثارت هذه اجلوانب العلمية اليت خيتص هبا القرآن دهشيت العميقة يف البداية، فلم أكن أعتقد قط بإمكان 
اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة مبوضوعات شديدة التنوع، ومطابقة متاماً للمعارف احلديثة ، 

تَب منذ أكثر من ثالثة عشر قرناً" وذلك يف ، ويقول يف مكان آخر موضحاً صحة القرآن الكرمي: " صحة  10نٍص كم
القرآن اليت التقبل اجلدل تعطي النص مكانة خاصة بني كتب التنزيل، وال يشرتك مع نص القرآن يف هذه الصحة ال 

 قرآن الكرمي والتوراة يف ضوء الكشوف احلديثة يف، مث توصل بعد موازنات بني ال 11العهد القدمي وال العهد اجلديد "
عامل الطبيعة، والفلك، وعلم احلياة، والطب، والتاريخ، إىل نتيجة حامسة بقوله: " إن مقارنة عديد من روايات التوراة 

 نيمع روايات نفس املوضوعات يف القرآن الكرمي تربز الفروق األساسية بني دعاوى التوراة غري مقبولة علميًا وب
 . 12مقوالت القرآن اليت تتوافق متاماً مع املعطيات احلديثة "

كتابه الرائع بقوله: " وال يستطيع اإلنسان تصور أن كثرياً من املقوالت ذات السمة العلمية  موريس بوكاي مث خيتم 
، لذا فمن املشروع متاماً أن ينظر إىل القرآن  كانت من تأليف البشر، وهذا بسبب حالة املعارف يف عصر حممد 

على أنه تعبري الوحي من اهلل، وأن تعطى له مكانة خاصة جداً، حيث إن صحته أمر الُيكن الشك فيه، وحيث إن 
احتواءه على املعطيات العلمية املدروسة يف عصرنا تبدو كأهنا تتحدى أي تفسري وضعي عقيمة حقاً احملاوالت اليت 

 . 13اد تفسري للقرآن باالعتماد فقط على االعتبارات املادية "تسعى إلجي

فهل بعد هذه الشهادة من هذا العالم ومن غيره من كبار علماء الغرب شك في برهان اإلعجاز العلمي على 
      . صحة وخلود القرآن الكريم وعالمية رسالة النبي محمد
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