
2 : 102 வசனத்தில் ஃப ஸப்பிய்யா என்பது சரியா? 
பிஜே அவர்களின் தவறான ம ாழிமபயர்ப்பு 
 

சூனியத்தை மறுக்கக்கூடியவர்கள் ைங்களுக்கு ப ொருத்ைமொக வசனத்தை 

மட்டுமல்லொமல் இலக்கணத்தையும் மொற்றிக்பகொண்டொர்கள்.  

விதைவு அல்லொஹ் அதையும் ப ொய் என்று பவளிப் டுத்தியுள்ைொன்.  

இலக்கண விதி 

---------------------- 

நஸபு பசய்யும் கொரணத்திற்குரிய ஃ  என் ைொகிறது எதிர்கொல விதனச்பசொல்லிற்கு 

மதறவொன “அன்” ஐக் பகொண்டு கட்டொயமொக வரும். 
 

அைொவது ஃ  வுக்கு முன்னொல் உள்ை ஒன்று ஃ  வுக்கு பின்னொல் உள்ை 

விதனச்பசொல்லிற்கு கொரணமொக அதமயும். அப் டியிருந்ைொல் ஒருதமயின் 

விதனச்பசொல் அதமப்பிற்கு நஸபு(ஃ ைஹ்) பசய்யும். இருதம ,  ன்தமயின் நூன்கள் 

விழுந்துவிடும்.. ப ண் ொல் ஒருதமயின் நூனும் விழுந்துவிடும். ப ண் ொல் 

 ன்தமக்கு மட்டும் நூன்கள் விழொது. 
 

உைொரணமொக 2 : 102 வசனத்தில் உள்ை பீஜே எதை ஃ  என் து ஸப்பிய்யொ என்று 

வொதிகிறொஜரொ அஜை வொர்த்தைதயப்  ொர்ப்ஜ ொம்.  
 

அசல் வடிவத்தில் விதனச்பசொல் 

 

   

   

   

   

   
 



ஃ  ஸ பிய்யொவொக இருந்ைொல் விதனச்பசொல் வடிவம் 

   

   

   

   

   

 

ஃ  என்ற அரபு எழுத்து கொரணத்திற்கொக வருமொனொல் அைற்கு அடுத்ைைொக வரும் 

எதிர்கொல விதனச்பசொல்லுக்கு நஸப் (சொைொரண மக்களுக்கும் புரிய ஜவண்டும் என்றொல் 

ஃ ைஹ் என்று பசொல்வொர்கள்) பசய்வொர்கள். இதுைொன் இலக்கண விதி.  
 

ஃ  வுக்கு முன்னொல் உள்ை வொரத்தை எதிர்மதறயொகஜவொ , எதிர்மதற 

கட்டதையொகஜவொ , விருப் மொகஜவொ இருந்ைொக ஜவண்டும். 
 

குர்ஆனில் உள்ை சில உைொரணங்கள். 
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(அப்ப ொழுது) மூஸொ சூனியக்கொரர்களிடம் “உங்களுக்குக் ஜகடுைொன்! அல்லொஹ்வின் 

மீது ப ொய்தய இட்டுக் கட்டொதீர்கள் , (அவ்வொறு பசய்ைொல்) அவன் ஜவைதனயினொல் 

உங்கதை அழித்து விடுவொன். எவன் ப ொய்தய இட்டுக் கட்டுகிறொஜனொ , திடனொக 

அவன் (நற்ஜ று பகட்டு) அழிந்து விட்டொன்” என்று கூறுகிறொன். (அல்குர்ஆன் 20 : 61) 

 

இந்ை குர்ஆன் வசனத்தில் மூஸொ(அதல) அவர்கள் சூனியக்கொரர்கதைப்  ொர்த்து 

“இட்டுக்கட்டொதீர்கள்” என்று எதிர்மதறக் கட்டதையொகக் கூறுகிறொர்கள். அைற்கு 

அரபியில் “லொ ைஃப்ைரு” என்று வந்துள்ைது. அைற்கு “அழித்துவிடுவொன்” என்று 

வருகிறது. அரபியில் “ஃ யுஸ்ஹிை” என்று வந்துள்ைது. அைொவது இட்டுக்கட்டொதீர்கள் 

(இட்டுக்கட்டினொல்) , அல்லொஹ் அழித்துவிடுவொன் என்று மூஸொ(அதல) அவர்கள் 

கூறுகிறொர்கள். ஃ  வுக்கு பின் உள்ை விதனச்பசொல்லிற்கு வொர்த்தைக்கு நஸபு(ஃ ைஹ்) 

பசய்துள்ைது. இங்கு  யன் டுத்ைப் ட்டிருப் து கொரணத்திற்குரிய ஃ  ஆகும். 
 

ைற்ஜ ொது விஷயத்திற்கு வருஜவொம். 



 

உைொரணமொக 

 

2 : 102 வசனத்தில் ஃவுக்கு முன்னொல் உள்ை வொர்த்தை எதிர்மதற கட்டதையொக 

உள்ைது. “ரொ ைக்ஃபுர்” என்று. நீ நிரொகரித்து விடொஜை என் து இைன் ப ொருள். 

நிரொகரித்துவிடொஜை.( நீ நிரொகரித்துவிட்டொல்) . . .  
 

இைற்கு என்ன  தில் குர்ஆனில் வருகிறது ?  
 

ஃ  என் து ஸப்பிய்யொவொக இருந்ைொல் இைற்கு  தில் வந்திருக்க ஜவண்டும். ஆனொல் 

அைற்கு  தில் வரவில்தல.  
 

மொறொக அவர்கள் கற்றுக்பகொள்வொர்கள். நீ நிரொகரித்துவிட்டொல் என் ைற்கு  திலொக 

அவர்கள் கற்றுக்பகொள்வொர்கள் என்று ப ொருத்ைமில்லொமல் அல்லொஹ் ஜ சுவொனொ?  
 

இன்னும் ஃ  ஸ பிய்யொவொக இருந்ைொல்  என்று இருந்திருக்கும்.  

 

ஆனொல்  என்று வந்துள்ைது.  

 

ஆகஜவ இதில் வரக்கூடிய ஃ  என் து ஸ பிய்யொ என் து இல்தல என் து 

பைளிவொகிறது. 
 

எனஜவ பீஜே அவர்கள் அல்லொஹ் வின் ஜவைத்தைஜய மொற்ற முயற்சி பசய்துள்ைொர். 

ஆனொல் அவர் பசய்ை ைவதற அல்லொஹ் பவளிப் டுத்தியுள்ைொன். 
 

 

மக்கள் விைங்கிக்பகொள்ை ஜவண்டும். 
 

இப்படிக்கு 

எம்.எஸ்.சல் ான் பாரிஸ் Misc 

 

 


