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Existem numerosas evidências que provam que a Terra não se movimenta ou gira em
torno do Sol. O Sol movimenta-se dentro da sua órbita:
1.

“E o sol corre para uma morada pertencente a ele: essa é a determinação dO TodoPoderoso, dO Omnisciente.” [Suratu Yaa-Sin: 38]
2.

“E submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado.” [Surah Ar-Ra'd: 2]
3.

“Não viste (Ó Muhammad) que Allaah insere a noite no dia (i.e. diminui as horas da
noite e são adicionadas nas horas do dia) e insere o dia na noite (i.e. diminui as horas do
dia e são adicionadas nas horas da noite) e submete o sol e a lua, cada qual correndo até
um termo designado, e que Allaah, do fazeis, é Conhecedor?” [Surah Al-Luqmaan: 29]
4.
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“Ele insere a noite no dia (i.e. diminui as horas da noite e são adicionadas nas horas do
dia) e insere o dia na noite (i.e. diminui as horas do dia e são adicionadas nas horas da
noite). E submeteu o sol e a lua: cada qual corre até um termo designado. Esse é Allaah,
vosso Senhor: dEle é a soberania.” [Suratu Faatir: 13]
5.

“Ele criou os céus e a terra, com a verdade. Ele enrola a noite no dia e enrola o dia na
noite. E submeteu o sol e a lua; cada qual corre até um termo designado. Ora, Ele é O
Todo-Poderoso, O Perdoador.” [Surah Az-Zumar: 5]
Shaikh Muhammad Al-Imaam (comenta): Estes versículos mostram que o sol movimentase do Este para o Oeste.
6.

“E Ele é Quem criou a noite e o dia, e o sol e a lua. Cada qual voga, em uma órbita. ”
[Surah Al-Anbiyaa': 33]
7.

“Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia. E cada qual voga,
em uma órbita.” [Suratu Yaa-Sin: 40]
8.
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“E submeteu-vos o sol e a lua, constantes em seu percurso. E submeteu-vos a noite e o
dia.” [Suratu Ibrahim: 33]
9.

“Ele faz a noite encobrir o dia, (cada um) na assídua procura do outro; e (Ele criou) o sol
e a lua e as estrelas, submetidos, por Sua ordem. Ora, dEle é a criação e a ordem. Bendito
seja Allaah, O Senhor dos mundos (humanidade, jinns e tudo que existe)!” [Surah
Al-'Araaf: 54]
10.

“E submeteu-vos a noite e o dia, e o sol e a lua. E as estrelas estão submetidas, por Sua
ordem. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa.” [Surah An-Nahl: 12]
11.

“Abraão disse: 'E, por certo, Allaah faz vir o sol do Levante; faze-o, pois, vir do Poente.'
Então, ficou atónito quem renegou a Fé. E Allaah não guia o povo injusto.” [Surah AlBaqarah: 258]
12.

“E, quando viu o sol surgindo, disse: 'Eis meu Senhor; este é (o) maior!' E, quando ele se
pôs, disse: 'Ó meu povo! Por certo, estou em rompimento com o que idolatrais.” [Surah
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Al-An'aam: 78]
13.

“E tu haverias visto o sol, quando se levanta, declinar de sua caverna, pela direita, e,
quando se punha, desviar-se deles, pela esquerda, enquanto que eles se achavam em
um espaço dela. Isso é um dos sinais de Allaah.” [Surah Al-Kahf: 17]
14.

“Até quando atingiu o lugar do pôr-do-sol, encontrou este pondo-se numa fonte quente
e lodosa.” [Surah Al-Kahf: 86]
15.

“Então, pacienta (Ó Muhammad), quanto ao que dizem, e glorifica, com louvor, a teu
Senhor, antes do nascer do sol e antes de seu ocaso.” [Surah Taa-Haa: 130]
16.

“Pacienta, pois (Ó Muhammad), quanto ao que dizem, e glorifica, com louvor, a teu
Senhor, antes do nascer do sol e antes do acaso.” [Suratu Qaaf: 39]
17.

“Pelo sol e por sua plena luz matinal! E pela lua, quando o sucede. ” [Surah Ash-Shams:
1-2]
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