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முஸ்லிமின் இரத்தம் புனிதமானது 

கலாநிதி அஷ்ஷெய்க் “ஸாலிஹ் இப்னு முஹம்மத் ஆல் தாலிப்” 
அவர்கள் 17/2/1432 மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் நிகழ்த்திய ஜும்ஆ பிரசங்கம். 

தமிழாக்கம் 

அப்துல் ஜப்பார் முஹம்மத் மக்தூம் 

இறைவனின் பறைப்பினங்கள் அழகிய ததாற்ைமும், உருவாக்கமும், 
கட்ைறமப்பும் ஷகாண்ைறவயாக இருக்கின்ைன. அவனது இராச்சியத்தில் 
அற்புதமான பறைபினங்கறையும், ஒருங்கிறைக்கப்  பட்ை ஷசயற் 

பாடுகறையும் காைலாம்.  

வானங்களும் அதறன நிர்வகிக்கும் வானவர்களும், பூமிகளும் அதன் 
பறைப்பினங்களும், ஆல்கைலும் அதில் வாழும் உயிரினங்களும் என 
அற்புதமான பல பறைப்பினங்கள்.  

அதன் உருவாக்கமும், கட்ைறமப்பும் அழகின் எல்றலயில் இருப்பறதயும், 
ம ிகவு ம்  ஒ ரு ங் க ிற ை க்கப் பட் ை  மு ற ை ய ில்  வ டி வ ற ம க்க ப் 
பட்டிருப்பறதயும் அவதானிக்கலாம். 

இந்த பறைப்பினங்கள் எல்லாவற்றையும் வ ிை மன ிதன் ம ிக ம ிக 
உயர்வானவனாக பறைக்கப் பட்டுள்ைான். ஏறனய பறைப்பினங்களுைன் 
ஒப்பிடுறகயில் அவனது நிறல கிரீைத்தில் ஷபாதிந்துள்ை இரத்தின 
கற்கறைப் தபான்றும், முன்ஷனற்ைி தராமத்றத தபான்றும் முன்னிறலயில் 
இருக்கின்ைது. 

மன ிதற ன ப் ஷ ப ாறு த்தவ ற ரய ில்  இ ற ைவ ன்  அ வ ற ன  ம ிக் க 
அழகானவனாகவும், உயர்வானவனாகவும், புன ிதமானவனாகவும் 
பறைத்துள்ைான்.  

இதறனதய பின்வரும் அல் குர்ஆன் வசனங்கள் ஷதைிவு படுத்துகின்ைன. 

ْمنَا بَِني آَدمَ    [، 07]اإلرساء:  َولََقْد َكرَّ

நிச்சயமாக, நாம் ஆதமுடைய சந்ததிடயக் கண்ணியப்படுத்தின ாம் ; 

இன்னும், கைலிலும், கடையிலும் அவர்கடைச் சுமந்து, அவர்களுக்காக 

நல்ல உணவு(ம் மற்றும்) பபாருட்கடையும் அைித்து, நாம் படைத்துள்ை 

(படைப்புகள்) பலவற்டையும் விை அவர்கடை (தகுதியால்) னமன்டமப் 

படுத்தின ாம்.  (17:70) 
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َكرِيِم 
َك بَِرب َِك الإ إَساُن َما َغرَّ ن ِ

َها اْلإ يُّ
َ
اَك َفَعَدلََك  (6)يَا أ ِي َخلََقَك َفَسوَّ ي ِ ُصوَرٍة  (7)اَّلَّ

َ
ِِف أ

َبَك    ،[8 - 6 :االنفطار] َما َشاَء َركَّ

 
ம ிதன ! பகாடையாை ா  சங்டக மிக்க உன் இடைவனுக்கு மாறு 

பசய்யும்படி உன்ட  ஏமாற்ைி விட்ைது எது? அவன்தான் உன்ட ப் 

படைத்து, உன்ட  ஒழுங்குபடுத்தி, உன்ட ச் பசவ்டவயாக்கி ான். 

எந்த வடிவத்தில் அவன் விரும்பி ான ா (அதில் உன் உறுப்புகடைப்) 

பபாருத்தி ான். (82: 6 - 8) 

يإتُ  ِمنِي  (2)َوُطورِ ِسيننَِي  (1)وِن َوال نِِي َوالزَّ
َ َََلِ اْلإ َسِن  (3)وََهَذا اْلإ حإ

َ
إَساَن ِِف أ ن ِ

َنا اْلإ لََقدإ َخلَقإ
وِيمٍ   [.4 -1 :الني] َتقإ

அத்தியின் மீதும் , ஒலிவ் (டைத்தூன்) மீதும் சத்தியமாக - “ஸி ாய்” 

மடலயின் மீதும் சத்தியமாக - னமலும் அபயமைிக்கும் இந்த (மக்கமா) 

நகைத்தின் மீதும் சத்தியமாக - திைமாக, நாம் ம ிதட  மிகவும் அழகிய 

அடமப்பில் படைத்னதாம். (95:1-4) 

 

ஷகாலலயின் ஷகாடூரம்  

மனிதன் இறைவனால் கட்டி எழுப்பப் பட்ை கட்டிைம் தபான்ைாவான். 
அவறனப் பறைத்து உருவறமத்து அவனது ரூஹில் இருந்தும் ஊதி 
உள்ைான் . அவனுள் ஊதப்பட்டுள்ை “ரூஹ் ” (உய ிர்) இறைவன ின் 
அைமானமாகும். அவனது நரம்பு நாைங்கைில் ஓடும் இரத்தம் இறைவனின் 
அமானிதமாகும்.  

இந்நிறலயில் இறைவனின் அந்த கட்டிைத்றத அத்துமீைி வந்து ஒருவன் 
உறைத்ஷதை ிந்து , அவனது ரூறஹ  சூறையாடி, அவன் வழங்கிய 
இரத்தத்றத அநியாயமாக வைீடித்தால், அத்து மீைப்பட்ைவன் யாராக 
இருந்தாலும் அது மிகவும் ஷகாடிய ஷகாடூர குற்ைமாக கருதப் படும். 

இறைவறனயும் இறைத் தூதறரயும் விசுவாசித்து, அல் குர்ஆறனயும் 
சுன்னாறவயும் பின்பற்ைி, மார்க்க கைறமகறை நிறைதவற்ைி வந்த ஒரு 
முஸ்லிமின் மீது அத்து மீறுவது முற்ைிலும் ஆபத்தான மிகவும் ஷபரிய 
ஷகாடூர குற்ைமாக கருதப்படும். 

இதன ால்தான்  கஃபாவ ின்  புன ிதத்ற த வ ிைவும் ஒரு  மு ஸ் ல ிம் 
கண்ைியமானவனாக கருதப் படுகிைான். முஸ்லிம் ஒருவறர ஷகாறல 
ஷசய்வ து  இற ைவ ன ின்  ம ார்க்கம்  அ ழ ிக்கப்படுவ ற த வ ிைவு ம் 
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பாரதூரமானதாகும். (திர்மிதி, நஸாஈ தபான்ை நூல்கைில் வந்துள்ை 
ஷசய்திகள் இந்த கருத்றத உறுதி ஷசய்கின்ைன). 

அகிலத்தின் அதிபதி அல்லாஹ் இைக்கி அருைியுள்ை பின்வரும் சங்றக 
மிக்க அல் குர்ஆன் வசனம் ஒரு தனி மனிதனுக்கு இஸ்லாம் வழங்கும் 
மதிப்றபயும் மரியாறதயும் மிகத் ஷதைிவாக எடுத்துறரக்கிைது. 

ًِدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلً  ُتلإ ُمؤإِمًنا ُمَتَعم  َلدَّ َُهُ َلَذابًا َوَمنإ َيقإ
َ
ُ َللََإ ِ َولََعَنُ  َوأ ا فََِها وََغِبَ  اََّّ

 [33 :النساء] َلِظًَما
எவன னும் ஒரு முஃமிட  னவண்டுபமன்னை பகாடல பசய்வா ாயின் 

அவனுக்கு உாிய தண்ைட  நைகனம ஆகும். என்பைன்றும் அங்னகனய 

தங்குவான். அல்லாஹ் அவன் மீது னகாபம் பகாள்கிைான்; இன்னும் 

அவட ச் சப ிக்க ிைான் . அவனுக்கு மகத்தா  னவதட டயயும் 

(அல்லாஹ்) தயாாித்திருக்கிைான். (4:93) 

ஷகாறலக் குற்ைத்திற்கு இறைவன் விடுக்கும் கடும் எச்சரிக்றக. எந்தவித 
பின்நூட்ைதலா, வியாக்கியானதமா இன்ைி விைங்க முடியுமான மிகவும் 
ஷதைிவான வசனம். 

நபிமார்கள் வந்து ஷசன்று நீண்ை நாட்கள் ஷசன்று விட்ை நிறலயில், மனித 
உயிர்கைின் மதிப்பும், ஷபறுமதியும் மனித உள்ைங்கறை விட்டும் அகன்று 
விட்ைன. மனித இரத்தத்றத ஓட்டுவறத மிகவும் இதலசாக கருதி 
விட்ைனர். ஒருவருக்ஷகாருவர் தாக்குதல் நைாத்துவறத சாதாரைமாக 
கருதுகின்ைனர். இதனால் புனித மிக்க மனிதன் மிகவும் தகவலமானவனாக 
மாைிவிட்ைான். 

உலக தபராறச, மார்கத்தின் ஷபயரால் இைம் ஷபறும் இன, மத, ததசிய 
வாதம், அரசியல் ஷவறுப்புைர்வுகள் தபான்ைறவதய இந்நிறலக்கு மனித 
சமூகத்றத தள்ைிவிட்ைது. இஸ்லாத்றத முறைதகைாக விைங்கியததாடு, 
மைறமக் கால சிந்தறனகள் உள்ைங்கைில் குடிஷகாண்ைறமதய இதற்கு 
பிரதான காரைிகைாக விைங்குகின்ைன. 

இஸ்லாம் வந்த தபாது அதரபியர்கள் அைியாறம என்னும் ஆறைகளுைன் 
வைம் வந்து ஷகாண்டிருந்தனர். சிலர் மனிதறன விை மிருகங்கறை 
மதிப்பிற்குரியதாக கருதி வந்தனர். இதன் காரைமாகதவ சாதாரை ஓர் 
ஒட்ைகத்திற்காக அதரபியர்களுக்கு மத்தியில் பல தசாப்த காலமாக 
யுத்தங்கள் மூண்டுள்ைன. இதனால் பல உயிர்கள் மாய்ந்து தபாய் உள்ைன. 
பல தகாடி தபர் படு காயங்களுக்கு ஆைாகி உள்ைனர். மனித இரத்தங்கள் 
ஷவள்ைமாக ஓடி உள்ைன.  

கவிறதயின் ஒரு வரியின் காரைமாக, அல்லது ஒரு வார்த்றதயின் 
காரைமாக இரு ஷவவ்தவறு அரபு தகாத்திரங்கைிறைதய பாரிய யுத்தங்கள் 
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மூண்ை வரலாறுகளும் உண்டு. “யுத்தத்தின் ஆரம்பம் ஒரு வார்த்றத” 
என்பது அதரபியர்கைின் பழஷமாழி. 

ஏதாவது ஒரு அதரபிய தகாத்திரத்தில் மதிப்பிற்குரிய ஒருவர் ஷகாறல 
ஷசய்யப்பட்டு வ ிட்ைால் , அதற்காக பல  தபற ர பல ி தீ ர்க்காமல் 
விைமாட்ைார்கள். ஷகாறல குற்ைங்கறை இந்த அைவுக்கு சாதரைமாகவும், 
இதலசாகவும் கருதி வந்தார்கள்.  

அைிவின் ஒைி மங்கி, மனிதர்கைிறைதய மார்க்கத்தின் ஷபறுமதி குன்ைிப் 
தபாய், மக்கள் அைியாறமயில் மூழ்கிப் தபான தபாதத இஸ்லாம் வந்து, 
மனித சமூகத்திற்கு உரிய மதிப்றப வழங்கியது. வைங்கி வழிப்பை தகுதி 
மிக்க ஒதர  இறைவறன வைங்குவறத முதல் நிறலக் கைறமயாக 
ஏற்படுத்தியது இஸ்லாம். கற்கள், மரங்கறை வைங்குவறத விட்டும் 
மனித சமூகத்றத தூய்றம படுத்தியது.  

அதன் பிைகு மனித உயிருக்கு உரிய மதிப்றப வழங்கிய இஸ்லாம் கைந்த 
கால பனூ இஸ்தரல் சமூகத்திற்கு விதித்த சட்ைங்கைில் ஒன்றை இந்த 
சமூகத்திற்கும் விதியாக்கியது. அல் குர்ஆன் அதறன பின்வருமாறு 
குைிப்பிடுகின்ைது,  

ٍس  :-لز وجل  -قال اَّ  ِ َنفإ ًسا بَِغْيإ نَُّ  َمنإ َقَتَل َنفإ
َ
ائََِل أ َ ِل َذلَِك َكَتبإَنا لََعَ بَِِن إِْسإ جإ

َ
ِمنإ أ

حإ 
َ
نََّما َقَتَل انلَّاَس ََجًَِعا َوَمنإ أ

َ
رإِض فََكأ

َ وإ فََساٍد ِِف اْلإ
َ
ََا انلَّاَس ََجًَِعاأ حإ

َ
نََّما أ

َ
 :المائدة] ََاَها فََكأ

32.] 
இதன் காைணமாகனவ , “நிச்சயமாக எவப ாருவன் பகாடலக்குப் 

ப த ில ா க ன வ ா  அ ல் ல து  பூ ம ிய ில்  ஏ ற் ப டு ம்  கு ழ ப் ப த் ட த (த் 

தடுப்பதற்காகனவா) அன்ைி, மற்பைாருவடைக் பகாடல பசய்கிைான ா 

அவன் ம ிதர்கள் யாவடையுனம பகாடல பசய்தவன் னபாலாவான் ; 

னமலும், எவபைாருவர் ஓரு ஆத்மாடவ வாழ டவக்கிைானைா அவர் மக்கள் 

யாவடையும் வாழ டவப்பவடைப் னபாலாவார்” என்று இஸ்ைாயீலின் 

சந்ததியி ருக்கு விதித்னதாம்.  (5:32) 

ஒரு மனிதனுறைய வாழ்றவ குறைத்து மதிப்பிடுவது மக்கள் யாவறரயும் 
அவமானப் படுத்துவது தபான்ைாகும், ஒரு ஆத்மாறவ ஷகாறல ஷசய்வது 
முழு மனித சமூகத்றதயும் ஷகால்வது தபான்ைாகும். ஒரு மனிதனின் 
உயிரின் மகத்துவம் முழு உம்மத்தின்  உயிர்களுக்கு சமமாக கருதப்படும். 
ஒரு மனிதறன வாழ றவப்பது முழு மனித சமூகத்றதயும் வாழ 
றவப்பதற்கு சமனாகும் என்பறததய தமற்படி அல் குர்ஆன் வசனம் 
ஷதைிவு படுத்துகிைது. 
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ஆனால் அைியாறம கால மக்கதைா ஒரு உயிருக்கு பதிலாக ஒரு 
சமூ கத்ற ததய  ஷ க ான் று  கு வ ித்து ள் ை ார்கள்  என் று  வ ரல ாறு 
குைிப்பிடுகின்ைது. 

முஸ்லிதமா, இறை மறுப்பாைதரா யாராக இருந்தாலும் அவனுறைய 
உயிர், உறைறமகள், உரிறமகறை பாதுகாப்பதற்காக இறைவன் பல்தவறு 
சட்ைதிட்ைங்கறை விதித்துள்ைான். இறைவனுக்கு இறை கற்பித்தல் 
மிகப்ஷபரிய பாவமாகும். இது தபான்தை, ஷகாறல குற்ைம் புரிந்தவனது 
ஷதௌபா ஏற்றுக் ஷகாள்ைப்படுமா? இல்றலயா? என்று அைிஞர்கள் கருத்து 
முரண்பாடு ஷகாள்ளுமைவுக்கு ஷகாறல என்பது ஆபத்தான குற்ைமாக 
கருதப் படுகிைது. 

هلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل  هلل أن يغفره إال الرجل يموُت اكفًرا، أو : »-صىل ا لك دٍم عىس ا
ًدا كم: صحيٌح اإلسناد، وأخرجه النسايئ «الرجل يقتل مؤمًنا متعمِّ ؛ أخرجه أبو داود، وقال احلا

 أيًضا.

“இடை நிைாகாிப்பாை ாக மைணித்தவட யும், ஒரு இடை விசுவாசிடய 

னவண்டுபமன்னை பகாடல பசய்தவட யும் தவ ிை ஏட னயார் 

அட வாி தும் பாவங்கடையும் இடைவன் மன் ிக்க கூடும்” எ  

இடைத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி ார்கள். (நூல்: அபூ தாவூத், நாஸாஈ)  

இப்னு அப்பாஸ் (ைழி) அவர்கள் உட்பை சகாபாக்கைில் ஒரு குழுவி ர், 

ஒரு இடை விசுவாசிடய னவண்டுபமன்னை பகாடல பசய்தவ ின் தவ்பா 

அங்கீகாிக்கப் பை மாட்ைாது எ  கருதி வந்துள்ை ர். 

لن يزال املسلُم : »-صىل اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما  -وعن ابن عمر 
 .؛ رواه ابلخاري«يف فُسحٍة من دينه ما لم يُِصب دًما حراًما

ஒரு முஸ்லிம் அநியாயமாக ஒருவடை பகாடல பசய்து விட்ைால் அவ து 

மார்கத்தின் விசாலத் தன்டமயில் இருந்து அவன் தூைமாக்கப்பட்டு 

விடுவான். (இடை அருடை இழந்து அவ து நிடலமகள் பநருக்கடியாக 

மாைிவிடும்) எ  இடைத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அப்துல்லாஹ் 

இப்னு உமர் (ைழி) அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள். (ஆதாைம்: புகாாி) 

قال: "إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن أوقع  -ريض اهلل عنهما  -وعن عبد اهلل بن عمر 
 نفَسه فيها: سفَك ادلم احلرام بغري ِحلِّه"؛ رواه ابلخاري.

“தப்பிக்க வழியின்ைி அழிவுக்குள் தள்ைிவிடும் குற்ைச் பசயல்கைில் ஒன்று 

தான் உாிடமயின்ைி ஒருவட  பகாடல பசய்வது எ  இடைத் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ைழி) அவர்கள் 

அைிவிக்கின்ைார்கள். (ஆதாைம்: புகாாி) 
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இறைவன் அல் குர்ஆனில் பின்வருமாறு குைிப்பிடுகின்ைான், 

َم  َس الَِِّت َحرَّ ُتلُوَن انلَّفإ ِ إِلًَها آَخَر َواَل َيقإ ُلوَن َمَع اََّّ ِيَن اَل يَدإ نُوَن َواَّلَّ ِ َواَل يَزإ ق  َ ُ إاِلَّ بِاْلإ اََّّ
ثَاًما 

َ
َعلإ َذلَِك يَلإَق أ َُلإ فَِ ِ ُمَهانًا (68)َوَمنإ َيفإ ََاَمةِ َوَيخإ  :الفرقان] يَُباَعفإ َُهُ الإَعَذاُب يَوإَم الإقِ

68 ،63.] 
அன்ைியும், அவர்கள் அல்லாஹ்வுைன் னவறு நாயட ப் பிைார்த்திக்க 

மாட்ைார்கள் ; இன்னும் , அல்லாஹ்வி ால் வ ிலக்கப் பட்ை எந்த 

ம ிதடையும் அவர்கள் நியாயமின்ைிக் பகால்லமாட்ைார்கள், விபசாைமும் 

பசய்ய மாட்ைார்கள் - ஆகனவ, எவர் இவற்டைச் பசய்கிைானைா, அவர் 

தண்ைட  அடைய னநாிடும். கியாம நாைில் அவருடைய னவதட  

இைட்டிப்பாக்கப்படும் ; இன்னும் அதில்  இழ ிவாக்கப்பட்ைவைாக 

என்பைன்றும் தங்கிவிடுவர். (25:68,69) 

أول ما »: -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه  -وعن عبد اهلل بن مسعود 
 ؛ أخرجه ابلخاري ومسلم.«يُقََض بني انلاس يف ادلماء

“ம ிதர்களுக்கு மத்திய ில்  பகாடல குற்ைங்கள்  பதாைர்ப ினலனய 

மறுடமயில் முதலில் விசாைடண நைாத்தப் படும்” எ  இடைத் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூைியதாக அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் (ைழி) அவர்கள் 

அைிவிக்கின் ைார்கள். (ஆதாைம்: புகாாி, முஸ்லிம்) 

هلل، وقتل انلفس: »-صىل اهلل عليه وسلم  -ويف "الصحيحني" قال انليب  ، أكرُب الكبائر: الرشك با
 «وعقوق الوادلين، وقول الزور

அ ல் ல ாஹ் வு க்கு  இ ட ண ட வ ப் பது , ப ப ற் ன ை ாரு க் கு  ம ாறு 

பசய்வது , பகாடல பசய்வது மற்றும் பபாய் னபசுவது ஆகியடவ 

பபரும்பாவங்கைில் அைங்கும் எ  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைி ார்கள் எ  

அ ஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள். (ஆதாைம்: புகாாி, 

முஸ்லிம்) 

 

தற்ஷகாலல 

மனித உயிர் இறைவனுக்கு ஷசாந்தமானது; அதறன அமானிதமாக 
இறைவன் மனிதனுக்கு வழங்கியுள்ைான்; விதிக்கப்பட்ை மரைம் வரும் 
வறர அதறன பாதுகாப்பது அவனது ஷபாறுப்பாகும். அதன் மீது அைந்ததைி 
உயிறரப் தபாக்குவதற்கு யாருக்கும் உரிறம கிறையாது. எவதரனும் 



 முஸ்லிமின் இரத்தம் 8 

ஒருவன் தனது உயிரின் மீது அைந்ததைினால் மறுறமயில் கடும் 
தண்ைறனக்கு உட்படுத்தப்படுவான் என அல் குர்ஆன் எச்சரிக்கின்ைது. 

َرِحًَما  َن بُِكمإ  ََك  َ ََّّ نَّ ا ُفَسُكمإ إِ نإ
َ
ُتلُوا أ َتقإ اَل  َوُظلإًما  (23)َو ًنا  َوا ُلدإ َذلَِك  َعلإ  َيفإ َوَمنإ 
لَِ ِ نَاًرا  [.33، 23 :النساء] فََسوإَف نُصإ

நீங்கள் உங்கடைனய பகாடலபசய்து பகாள்ைாதீர்கள் - நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் உங்கைிைம் மிக்க கருடணயுடையவ ாக இருக்கின்ைான். 

எவனைனும் (அல்லாஹ்வின்) வைம்டப மீைி அநியாயமாக இவ்வாறு 

பசய்தால் , விடைவாகனவ அவடை நாம் (நைக) பநருப்பில் நுடழயச் 

பசய்னவாம்; அல்லாஹ்வுக்கு இது சுலபமா னதயாகும். (4:29,30) 

ஒருவன் தன்றனத் தாதன அழிவுக்குள் தள்ைிவிடுவதும், தற்ஷகாறல 
ஷசய்வதும் ஷபரும் குற்ைமாகும். இதறனதய பின்வரும் ஷசய்தி ஷதைிவு 
படுத்துகிைது. 

لقاتل نفسه بانلار مع أنه اكن ُُياِهد  -صىل اهلل عليه وسلم  -ويف "الصحيحني" أيًضا: شِهَد انليب 
 مع املسلمني، لكنه جِزَع من ِجراحه.

அபூ ஹுடைைா (ைலி) அைிவித்தார்கள்: இடைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களுைன் 

நாங்கள் (டகபர் னபாாில்) கலந்து பகாண்னைாம். தன்ட  முஸ்லிம் என்று 

கூைிக் பகாண்ை ஒரு ம ிதடைக் குைித்து நபி (ஸல்) அவர்கள் , 'இவர் 

நைகவாசிகைில் ஒருவர்" என்று கூைி ார்கள். னபாாிடும் னநைம் வந்தனபாது 

காயம்  ஒன்று  அவருக்கு  ஏற்பட்ைது . நப ி (ஸ ல் ) அவ ர்கை ிைம் , 

'இட ைத்தூ தர்  அ வ ர்கனை ! த ாங் கள்  எவட ைக்  கு ை ித்து , 'இவ ர் 

நைகவாசிகை ில்  ஒருவர் ' என்று  குைிப்ப ிட்டீர்கனைா அவர் இன்று 

கடுடமயாகப் னபாாிட்டு  மடிந்துவ ிட்ைார்" என்று  கூைப்பட்ைது . 

அப்னபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், 'அவர் நைகத்திற்னக பசல்வார்" என்று 

(ம ீண்டும்) கூைி ார்கள் . மக்கை ில்  சிலர் (நப ி (ஸல்) அவர்கை ின் 

இச்பசால்டல பற்ைி) சந்னதகப்பைலாயி ர். அவர்கள் இவ்வாறு இருந்து 

பகாண்டிருக்கும்னபாது, 'அவர் (னபாாில் பகால்லப்பட்டு) இைக்கவில்டல. 

ஆயினும் , அவர் கடும் காயத்திற்கு ஆைா ார். இைவு வந்தனபாது, 

காயத்தின்  னவதட டய அவைால் தாங்க முடியாமல் தற்பகாடல 

பசய்தார்" என்று கூைப்பட்ைது. நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இச்பசய்தி 

பதாிவிக்கப்பட்ைது. அப்னபாது அவர்கள், “அல்லாஹ் மிகப் பபாியவன்.  
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நான் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுடைய தூதருமானவன் என்பதற்கு 

நான  சாட்சி கூறுகினைன்" என்று கூைி ார்கள். பிைகு, பிலால்(ைலி) 

அவர்களுக்குக் கட்ைடையிை, அவர்கள் மக்கைிடைனய, ‘முஸ்லிமா  

ஆன்மாதான் பசார்க்கத்திற்குச் பசல்ல முடியும். னமலும், அல்லாஹ் இந்த 

மார்க்கத்திற்குப் பாவியா  ம ித ின் வாயிலாகவும் வலுவூட்டுகிைான்” 

என்று பபாது அைிவிப்பு பசய்தார்கள். (நூல்: புகாாி, முஸ்லிம்) 

ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தசாதறனகளுக்காகதவா, துன்பம், துயரங்களுக்கா 
கதவா தற்ஷகாறல ஷசய்து ஷகாள்ை முடியாது . அவ்வாறு ஷசய்து 
ஷகாண்ைால் அவன் நரகத்துக்தக ஷசல்ல தவண்டி வரும் என்பது ஷதைிவு. 

அண்றமக் காலங்கைில் தற்ஷகாறலக் குற்ைங்கைின் ததாற்ைப்பாடு 
அதிகரித்துள்ைறம அவதானிக்கத் தக்கதாகும். மார்க்கத்றத அைியாறம, 
இறை நம்பிக்றக வ ிசுவாசத்த ில் ஏற்பட்டுள்ை பலகீனத் தன்றம, 
தவறலயின்றம, மன அழுத்தம், தபாறதப் ஷபாருள் பாவறன உள்ைிட்ை 
பல் தவ று  சம் பவ ங்கள்  இ ந்ந ிற ல க்கு  மு க்க ிய  காரை ங்கை ாக 
விைங்குகின்ைன.  

எனதவ சீர்திருத்தவாதிகள், கல்விமான்கள் இந்த விையத்தில் தீவிர கவனம் 
ஷசலுத்தி இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்தைாறர சீர் திருத்தம் ஷசய்வது 
அவசியமாகும். அவநம்பிக்றக, ஏமாற்ைம், விரக்திறய ஏற்படுத்தும் 
காரை ிகள் ஆராயப்பட்டு, அதற்கு சரியான சிகிச்றச வழங்கப்பைல் 
தவண் டும் . இற ைவன்  மீ த ான  நம்ப ிக்ற க பாத ிக்கப்பட்தை ாரின் 
உள்ைங்கைில் வைர்க்கப்பைல் தவண்டும். இதன் மூலதம இந்நிறல சீராகும். 

 

ஷகாலலக் குற்றங்கலை தடுத்து நிறுத்த மரண தண்டலையய உரிய 
வழி 

உலகில் சில மனிதர்கைின் உள்ைங்கைில் ஷகாடூர புத்தி தமதலாங்கி 
ஷகாறலக் குற்ைங்கறை அச்சமின்ைி அரங்தகற்றும் தபாது, அதறன தடுத்து 
நிறுத்த மரை தண்ைறனதய உரிய வழி என இறைவனின் நீதி மிக்க 
மார்க்கம் எடுத்துறரக்கிைது. மரை தண்ைறன நறை முறைப்படுத்தப் 
படுவதன் ஊைாகதவ ஏறனதயாருக்கு நிம்மதி மிக்க வாழ்வு கிட்டும் 
என்பறத பின் வரும் வசனம் ஷதைிவு படுத்துகிைது. 

 َ ْلإ
َ وِِل اْلإ

ُ
ََاةٌ يَا أ   [173 :اْلقرة] اِب لََعلَُّكمإ َتتَُّقونَ َولَُكمإ ِِف الإقَِصاِص َح

நல்லைிவாைர்கனை! பகாடலக்குப் பழி தீர்க்கும் இவ்விதியின் (மைண 

தண்ைட ) மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்வுண்டு (இத்தடகய குற்ைங்கள் 

பபருகாமல் ) ந ீங்கள்  உங்கடை (த்  த ீட மகை ில்  ந ின்று ) காத்துக் 

பகாள்ைலாம். (2:179) 



 முஸ்லிமின் இரத்தம் 10 

மரை தண்ைறன மூலமாக ஏறனய அறனவரினதும் வாழ்வு பாதுகாக்கப் 
படுகிைது என்பறததய இந்த அல் குர்ஆன் வசனம் ஷதைிவு படுத்துகிைது. 

 
ُ ْلإ َن بِا ُذ

ُ ْلإ نإِف َوا
َ ْلإ َف بِا نإ

َ ْلإ ِ َوا َ بِالإَعنيإ َوالإَعنيإ ِس  فإ نلَّ َس بِا فإ نلَّ نَّ ا
َ
ِفََها أ َللََإِهمإ  َكَتبإَنا  ُذِن َو

ُرُ  ِ َواْلإ ن  ِ نَّ بِالس  ِ  [44 :المائدة] وَح قَِصاٌص َوالس 
அவர்களுக்கு நாம் அதில், “உயிருக்கு உயிர், கண்ணுக்கு கண், மூக்குக்கு 

மூக்கு, காதுக்கு காது, பல்லுக்குப் பல் ஆகவும்; காயங்களுக்கு(ச் சமமா  

காயங்கைாகவும்) நிச்சயமாக பழி வாங்கப்படும் என்று விதித்திருந்னதாம்;” 

எ ினும் ஒருவர் (பழி வாங்குவடத) தர்மமாக விட்டுவிட்ைால் , அது 

அவருடைய பாவங்களுக்குப் பாிகாைமாகும்; எவர்கள் அல்லாஹ் இைக்கி 

டவத்த (னவதக் கைைடைப்)படி தீர்ப்பு வழங்கவில்டலனயா நிச்சயமாக 

அவர்கள் அநியாயக் காைர்கனை! (5:45 ) 

 ِ الَّ تُشإ
َ
َم َربُُّكمإ َللََإُكمإ أ تإُل َما َحرَّ

َ
ُتلُوا ُقلإ َتَعالَوإا أ َسانًا َواَل َتقإ يإِن إِحإ إَواِلَ ُكوا بِ ِ َشيإًئا َوبِال

َرُبوا الإَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنإَها َوَما َبَطَن وَ  اَل َتقإ ُزُقُكمإ ِإَويَّاُهمإ َو ُن َنرإ ََنإ ََلٍق  ُكمإ ِمنإ إِمإ اَلَد وإ
َ
اَل أ

َق ِ  ُ إاِلَّ بِاْلإ َس الَِِّت َحرََّم اََّّ ُتلُوا انلَّفإ اُكمإ بِ ِ لََعلَُّكمإ َتعإقِلُونَ  َتقإ  [.141 :اْلنعام] َذلُِكمإ َوصَّ
 “வாருங்கள்! உங்கள் இடைவன் உங்கள் மீது விலக்கியிருப்பவற்டையும் 

(ஏவியிருப்பவற்டையும்) நான் ஓதிக் காண்பிக்கினைன்; எப்பபாருடையும் 

அவனுக்கு இடணயாக டவக்காதீர்கள்; பபற்னைார்களுக்கு நன்டம 

ப சய்யுங் கள் ; வறுடமக்குப்  பய ந்து  உ ங்கள்  கு ழந்ட தகட ை க் 

பகால்லாதீர்கள் - ஏப  ில் உங்களுக்கும், அவர்களுக்கும் நானம 

உணவைிக்கின்னைாம்; பவைிப்படையா  இைகசியமா  மா க்னகைா  

காாியங்கடை நீங்கள் பநருங்காதீர்கள்; அல்லாஹ் தடுத்துள்ை எந்த ஓர் 

ஆத்மாடவயும் நியாயமா தற்கு அல்லாமல் - பகாடல பசய்யாதீர்கள் - 

இவற்டை நீங்கள் உணர்ந்து பகாள்வதற்காக (இடைவன்) உங்களுக்கு 

(இவ்வாறு) னபாதிக்கின்ைான். (6:151) 

 ؛ رواه ابلخاري ومسلم.«ِسباب املسلم فسوق، وقِتاهل كفر: »-صىل اهلل عليه وسلم  -وقال 

'ஒரு முஸ்லிறம ஏசுவது பாவம்; அவனுைன் தபாரிடுவது, ஷகாறல ஷசய்வது 

இறை நிராகரிப்பாகும் ' என்று இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் ' 

(ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம்) 
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قلُت: يا «. إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف انلار: »-صىل اهلل عليه وسلم  -وقال 
 ؛ رواه ابلخاري.«هإنه اكن حريًصا ىلع قتل صاحب»رسول اهلل! هذا القاتل، فما باُل املقتول؟ قال: 

'இைண்டு முஸ்லிம்கள் தம் வாட்கைால் சண்டையிட்ைால்  அதில் 

பகான்ைவர், பகால்லப்பட்ைவர் இருவருனம நைகத்த ிற்குத்தான் 

பசல்வார்கள் ’ என்று இடைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூைி ார்கள் 

அப்னபாது, ‘இடைத்தூதர் அவர்கனை! இவனைா பகாடல பசய்தவர்; 

(நைகத்திற்குச் பசல்வது சாி) பகால்லப்பட்ைவாின் நிடல என் ? (அவர் 

ஏன் நைகம் பசல்ல னவண்டும்?) என்று னகட்ைதற்கு , 'அவர் அவடைக் 

பகால்ல னவண்டுபமன்று னபைாடச பகாண்டிருந்தார்' என்று கூைி ார்கள்' 

எ  அபூ பக்ைா(ைலி) அைிவித்தார். (ஆதாைம் புகாாி) 

 

முற்றும்’ 
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