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Заблуда: Кур'ан каже да само Бог зна који је пол 

детета у мајчиној утроби, али данас, након 

напретка медицине, сви врло лако можемо да 

утврдимо дечји пол. Зар кур'ански ајет који 

говори о томе није у контрадикцији са 

савременом медицином? 

Да ли само Бог зна који је пол детета у 

мајчиној утроби? Он је Свемогући и Свезнајући. Он је 

људима дао знање о одређеним стварима. Међутим, 

Божије знање обухвата све видљиво и невидљиво.  

Бог све зна 

Многи људи мисле да се у Кур'ану каже да 

само Бог зна пол детета у мајчиној утроби. Часни 

Кур'ан каже:  

Само Бог зна кад ће Смак света да наступи, 

само Он спушта кишу и само Он зна шта је у 

материцама... (Кур'ан, Лукман, 34)  

Иста порука се понавља у другом ајету:  

Бог зна шта свака жена носи и колико се 

материце стежу, а колико се шире; у Њега све има 

меру... (Кур'ан, Ер-Ра'д, 8)  



Пол може да се сазна помоћу ултразвука 

Данас, након развоја науке, пол детета у 

мајчиној утроби врло лако може да се утврди помоћу 

ултразвучне технологије.  

Реч пол се не спомиње у овим 

кур'анским·ајетима 

Истина је да многи преводиоци и коментатори 

Кур'ана кажу да ови ајети значе да само Бог зна пол 

детета у мајчиној утроби. Међутим, ако прочитате 

арапски текст цитираних ајета, нигде нећете да нађете 

реч која би могла да се преведе као пол. Заправо, 

Кур'ан каже да само Бог зна шта је у материцама. 

Неки коментатори су ово погрешно разумели, да се, у 

ствари, ради о полу детета у материци, што није 

исправно тумачење. 

 Нико, осим Бога, не може да одреди особине 

детета  

Ови ајети не говоре о дечјем полу, већ о томе 

како ће то дете да буде. Каква ће да му буде природа? 

Да ли ће да буде благодат или проклетство 

родитељима? Да ли ће да буде добар или лош? Да ли 

ће да заврши у Рају или у Паклу? Сво ово знање се 

налази само код Узвишеног Бога. Ни један научник на 



свету, без обзира колико напредну технологију да 

користи, неће да буде у стању да сазна ове ствари о 

детету у мајчиној утроби. 

 

 


