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Заблуда. Кур'ан је опречан науци, јер се у Кур'ану 

каже да је Земља равна. 

Земља је створена као простирка 

Ајет (одломак) на који се мисли у изнесеном 

ставу гласи:  

Бог вам је Земљу учинио равном. (Кур'ан, 

Нух, 19)  

Међутим, овај ајет је извучен из контекста. У 

наредном ајету стоји објашњење претходног:  

...да бисте по њој ходли путевима 

пространим. (Кур'ан, Нух, 20)  

Иста порука се понавља у сури Та-Ха у 53. 

ајету:  

Он је за вас Земљу постељом учинио и по 

њој вам пролазе утро...  

Површина планете Земље, тј. њена кора, врло 

је танка, мање од 30 миља, у поређењу са Земљиним 

радијусом који садржи око 3.750 миља. Дубљи 

слојеви Земље су врели, течни и неприступачни за 

живот. Земљина кора је стврднута, љуска на којој је 



живот могућ. Кур'ан то прецизно описује као 

простирку, слој по којем можемо да путујемо. 

 Простирка се не користи само за равну 

подлогу 

 Ни један једини ајет не каже да је Земља 

равна, тј. да је она плоча. Часни Кур'ан само 

упоређује Земљину кору с простирком. Чини ми се да 

неки људи мисле да се простирка може поставити 

само по апсолутно равној подлози. Међутим, 

простирка може да се постави и по телу попут 

Земљиног облика. То се врло лако може да се 

демонстрира на великом моделу земљиног глобуса. 

Простирка се углавном поставља по неприступачној 

површини. Кур'ан описује Земљину кору као 

прекривач без којег људи не би могли да опстану и да 

се крећу, због врелине и неприступачности слојева 

испод Земљине коре. Овај кур'ански опис не само да 

је логичан већ представља и научну чињеницу коју су 

геолози потврдили много векова касније. 

 

 Земља је прострта 

Часни Кур'ан на неколико места наводи да је 

Бог простро Земљу:  



...и Земљу смо прострли - тако је диван 

Онај· Који је простро! (Кур'ан, Ез-Заријат, 48)  

На другим местима, Бог каже да је Земља 

попут постеље:  

Зар Земљу постељом нисмо учинили, и 

планине стубовима ... (Кур'ан, Ен-Небе', 6-7)  

Ни један од ових ајета не даје ни најмању 

назнаку о томе да је Земља равна. Они само указују да 

је Земља пространа, што се наводи као разлог за 

размишљање. Часни Кур'ан каже:  

О робови Моји који верујете, Моја је Земља 

пространа, зато се само Мени клањајте! (Кур'ан, 

Ел-Анкебут, 56)     Због тога 

нико не може да се правда да не чини добра дела зато 

што му је окружење неверничко, па да га оно тера на 

грех. 

 Земља има геосферичан облик 

Часни Кур'ан спомиње тачан облик планете 

Земље у следећем ајету: 

После тога је Земљи дао облик јајета. 

(Кур'ан, Ен-Нази'ат, 30)  



Арапска реч (дехаха) значи: дати облик јајета. 

Овај глагол, такође, значи прострти. Глагол дехаха је 

изведен од именице дух је, што значи: нојево јаје које 

има геосферичан облик; планета Земља има управо 

такав облик.  

Кур'ан и савремене, научно потврђене 

чињенице су у савршеном складу. 

 


