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உயகெங்கிலு் உர்ர தனது சஹாபாெ்ெர் ம்று் அனனதத்ு  
முஸ்லீ்ெளுெ்கு் தனது ஸயாதத்ினன  கதிவிதத்னதத் கதாடந்த்ு ஹஸ்த் 

ெலீபதத்ுய்யாஹ் (அனய) அலெ்ர் தஷ்ஹது,  தஅவூது  ம்று் சூா  
பாதத்ிஹா ஓதிப் பிமகு   ”எய தூய்மநனள அபசளங்கத்தழற்கள 

ழபளர்த்தம“என்ம தனயப்பிய்  தனது பபருனன லறங்கினாெ்ர். 

 

 நற்ய மநளளவரழன நக்கள் அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்குளழன ஏர் 

அபசளங்கத்தழற்களக யளக்கழத்தர். மநளளவரழனஸ் குடினபசழன் நக்கது 

னுக்களகவும், சழந்த யழயப்த்தழற்களகவும் மசனல்டும் எய புதழன 

அபசளங்கத்மத அயன் நக்கு யமங்குநளய அல்ளஹ்யழடம் ழபளர்த்தழப்நளம். 

யகுப்புயளதம் நங்கழப்நளய் , தழமநனளயர்கம சளழனள இடத்தழல் ளம் 

களண்தற்கும், நது ளட்மட சளழனள யமழனழல் ழர்யகழத்து சளழனள 

தழமசனழல் topelj;jpr;  மசல்யதற்கும்> ழபளர்த்தம மசய்நயளம்.  ந்த 

அபசளங்கத்தழற்கு நக்களல் யளக்கழக்கப்ட்டுள்து ன்மத அல்ளஹ்நய 

ன்கு அழயளன் . புதழன அபசளங்கம் , ஆதபவு நற்யம் குடும் உணர்யழன் 

அடிப்மடனழல் அல்ள நல், தகுதழ , அழவு நற்யம் அனுயத்தழன் 

அடிப்மடனழல் நக்கம ழனநழ த்து தது அமநச்சபமயமன உயயளக்கு ம் 

ன்ய ம்புநயளம்; ழபளர்த்தம மசய்நயளம்.  

 
 இன்ய யளக்குகள் ண்ண ப்டுகழன்து; நது தவயள  மநளளவரழனஸ் 

நற்யம் ழ தவவுகம , அடுத்து ழர்யகழக்க ப்நளயது நற்யம் அடுத்த ந்து 

ஆண்டுகளுக்கு மநளளவரழனஸின் ளதுகளப்பு நற்யம் மளயப்பு  யபது  கவழ்  

இயக்கும் ன்மத நக்ளழப் மதளழுமக க்குப் ழன்ர் அழன படியும் ன்ய 

ளன் ழமக்கழநன். யூதh];கமயும் அதளயது னயஞ்சகர்கமயும், ஊமல் 

மசய்gயர்கமயும், அநத நளல் தங்க து மசளந்த நத , சபகங்கழன் 

உயப்ழர்கமப் ளதுகளக்க யழயம்புயர்கமயும் , நதத்தழன் மனளழல் 

மயயப்பு நற்யம் யகுப்புயளதத்மதத் தூண்டு யர்கமயும் அல்ளஹ் வக்கழ  

யழடுயளளக! ன்ய ehq;fs; ழபளர்த்தழக்கழநளம். ரிாதைக்குரி ற்றும் 

சரிான அமிதலக் க ாண்டு ள்ர, இந்ை நாட்தை நிர்ல ிக் வும் , அதை 
முன்னனற்மத்ைிd;ghy; topelj;jpr ; கசல்யவும் , காரீளிஸ் க் ரின் நயனுக் ா , 



ைன்னயற்ம, ஊறயற்ம ற்றும் பாாட்ைத்ைக்  லறி ில் கபாருராைாத்தை சரிான 
லறிில் நிலர்த்ைி கசய் க்கூடி தூய்தான , kupahijf;Fupa kw;Wk; rupahd ஒரு 

அசாங் த்தை அல்யாஹ் ற்படுத்துலானா ! . இன்ரள-அல்ளஹ், ஆநவன் சும்நள 

ஆநவன், னள பப்புல் ஆநவன். 
 

 

  

 
 எய ளழன் நற்யம் ளட்டின் யளழ் யழல் சட்டங்கள் நழக வும் 

பக்கழனத்துயம் யளய்ந்தமயனளகும். மயழயுவுக் மகளள்மகமனக் மகனளளும் 

சட்டம் சர்யநதச சட்டம் ன்ய அமமக்கப்டுகழது . சர்யநதச சட்டத்தழன் 

யபளற்ம ளம் கண்டழந்தளல் , இந்த யழரனத்தழல் கடிநள நற்யம் 

நயகநள யழதழ பமகள் துவும் இல்ம ன்மத ளம் 

அழந்துமகளள்கழநளம். நபளநளழன சட்டம் கூட, ழ ண்மடன பமகமப் 

நளநய, பதலில் தழநழதக் மகளள்மகமன ற்யக்மகளண்டது , அதளயது 

அபசழன் சட்டம் அதன் குடிநகனுக்கு நட்டுநந மளயந்தும் ; மயழளட்டயர் 

உளழமநனளபளக இல்ளநலும்,   கண்டிப்ளக ந்தமயளய உளழமநயும் 

இல்ளதயபளகவும் இயந்தளர் , நநலும் அயபது அபசுக்கும் , நபளபக்கும் 

இமடனழள சழ எப்ந்தங்களல் ளதுகளக்கப்டயழல் மமனன்ளல், 

அயயமடன மசளத்துக்கள் அமத்தும் ந்த நபளநளழன பளலும் ந்த 

நபத்தழலும் ழபதல் மசய்னப்டளம். 

 
 மயம்ளலும் நபளநளழன சட்டத்தழலியந்து மப்ட்ட நநற்கத்தழன 

சட்டநளது, சர்யநதச சட்டத்மதப் ற்ழ ந்தயழதநள கயத்மதயும் 

மகளண்டியக்கயழல்ம, இஸ்ளம் தளன் பதன்பமனளக சர்யநதச சட்டத்மத, 

எய ளட்டின் யட்டளபத்தழன் எழுக்கநளக  உயயளக்கழனது.  ‘சழனளர்’ அல்து 

ஆட்சழனளளழன் யopகளட்டுதல் ன் மனளழல் நதளன்ழனது.  பஸ்லீம் 

சழந்தமனளர்கள் உமக இவ்யளயப் ழளழத்துள்ர்: 

 

1. ைார் அல்-இஸ்யாம் (முஸ்யிம் நியப்பப்பு ள்) 
2. ைார் அல்-சுல்ஹ் (ஒப்பந்ை உமவு ரின் நியப்பப்பு ள்), ற்றும் 

3. ைார் அல்-ஹர்ப் (னபார் புரியும் நியப்பப்பு ள்). 
  

 பஸ்லிம்கள் எநப சநகளதபத்துய த்துயத்மதக் மகளண்டயர்கள்.  

பஸ்லிம்களுடள எப்ந்த உவுகழல் பஸ்லிநல்ளதயர்கள் 

எப்ந்தங்கழன் யழதழபமகழன்டி மகனளப்டுகழளர்கள். இஸ்ளத்துடன் 

உடன்டிக்மக இல்ளத பஸ்லிநல்ளதயர்கள் இபண்டு அம்சங்கழன் கவழ் 

ISLAM &INTERNATIONAL LAW 

,];yhk; kw;Wk; rh;tNjr rl;lk; 
 



கயத்தழல் மகளள்ப்டு கழளர்கள்: பஸ்லிம்கம தவயழபநளக 

துன்புயத்துகழன் நற்யம் அயர்கழன் ம்ழக்மகமன மடபமப்டுத்த 

நற்யம் ழபச்சளபம் மசய்யும்  உளழமநமன நயக்கழ ன் எய ழப்பப்பு 

(அபசுப்குதழ,) அது நளளழல் இயந்தளலும் இல்ளயழட்டளலும் இஸ்ளத்தழன் 

தழளழனளகும்; ஆளல் அது பஸ்லிம்களுக்கு அயர்கழன் நதம் நற்யம் 

யமழளட்டின் சுதந்தழபத்மத அனுநதழத்தளல் , அதற்கு தழபளக ந்தப் நளயம் 

இயக்கக்கூடளது, மன்ளல் இஸ்ளத்தழன் அடிப்மடக் மகளள்மகநன 

களபணநழன்ழ யுத்தத்மத ளடக்கூடளது ன்தளகும். 
 

  ழபளகளழப்ளர்கள் ம்மநயும் ம்பமடன ம்ழக்மகமனயும் அமழக்கத் 

தனளபளகளதயமப, ளம்  அயர்களு டன் ,uf;fk; kw;Wk; rkj;Jtj;Jld; டந்து 

மகளள் நயண்டும், புழத குர்ஆழல் அல்ளஹ் கூயகழன்ளன்:  
 

 ”உங்கள் நளர்க்கம் மதளடர்ளக உங்களுடன் நளர் 

மசய்னளதயர்களுடனும்,உங்கள் இல்ங்கழலியந்து உங்கம 

மயழநனற்ளதயர்களுடனும் வங்கள் ன்மந மசய்து, அயர்கழடம் 

(கழவுடனும்), வதழயுடனும்  டந்துமகளள்யமத அல்ளஹ் 

தமடமசய்னயழல்ம. ழச்சனநளக , அல்ளஹ்  வதழமன க் மகனளளுயர்கம 

நசழக்கழளன். “(அல்-பம்தலழள 60: 9) 
 

 இஸ்ளம் சநளதளத்தழன் நற்யம் அமநதழனள சகயளழ்மய  (கூடி 

யளழ்யமத) ம்புகழ ன் எய நளர்க்கநளகும்; நய சநளதள 

உடன்டிக்மககள், எப்ந்தங்கள் நற்யம் கூட்டு எப்ந்தங்கள் இஸ்ளத்தழல் 

நதழக்கப்டுகழன், அயற்ழல் இயந்து ழு கழன் கடமநகள் உண்மநனளக 

ழமநயற்ப்டுகழன். 
 

"ம்ழக்மகனளர்கந! (உங்கள்) உடன்டிக்மககம ழமநயற்யங்கள்..." 

(அல்-நளனழதள 5: 2) 
 

"ழச்சனநளக, (ஏவ்மயளய) உடன்டிக்மகமனக் குழத்தும்  யழசளபமண 

மசய்னப்டும்."(அல்-இஸ்பள 17: 35)  
 

 பஸ்லீம் சர்யநதச சட்டபம் அதன் கட்டமகளும் உகளயழன நழத 

உண்மநகம அடிப்மடனளகக் மகளண்டு ள்மயனளகும். இத்தமகன 

கட்டமகள் நதம் நற்யம் இம் ஆகழனயற்மப் மளயட்டுத்தளநல் பழு 

நழதகுத்தழற்கும் மளயந்த க் கூடினமய . உகளயழன எழுங்கு ப் ற்ழன  

இஸ்ளநழனக் கயத்தள து, பஸ்லீம் murpd; kw;Wk; xU தழப்ட்ட பஸ்லீம்  



egUf;F $l KO rKfj;jpdiuAk; xd;wpizg;gjw;fhd flik cs;sJ. xU 
vjpupf;F $l ghJfhg;G mspf;FkhW ,];yhk; xU jdp egUf;F mjthJ 
mth; mbikfshfapUe;jhYk; mDkjpaspf;fpwJ mNjhL mtNuhL 
Vw;gLj;jpf;nfhz;l thf;Fwpjpapid kjpf;f Ntz;baJk; mth;fsJ 
flikahFk;.  
 புழத ழ பலம்நது (றல்) அயர்கள் கூழனதளக இவ்யளய 

நநற்நகளள் களட்டப்ட்டி யக்கழன்து: ”பஸ்லிம்கள் என்ய  ட்டயர்களயர், 

அயர்கழல் தளழ்மநனள  எயயர் அயயமடன உயதழமநளமழனளல் 

அயர்கமக் கட்டுப்டுத்த உளழமந உண்டு .“ ஈபளக்கழல் உள் எய கபத்தழல் 

யசழப்யர்களுக்கு ஏர் அடிமந ளதுகளப்பு உயதழமநளமழ அழத்ததளக அபூ 

உமய்தள (ப லி) எய பம கலீள உநர் (ப லி) அயர்களுக்கு கடிதம் 

ழுதழ,இந்த யழரனத்தழல் அயர்கது கயத்மதக் நகட்டளர்கள். அதற்கு லஸ்பத் 

உநர் (ப லி) அயர்கள் இவ்யளய) தழல் கூழளர்கள்: ”யளக்குயதழகம 

ழமநயற் இமயன் கட்டமனழட்டி யக்கழன்ளன், வங்கள் அயற்ம 

ழமநயற்யழல்ம ன்ளல் வங்கள் உண்மநனள  ம்ழக்மகக் 

மகளண்டயர்கள் அல். ஆகநய , அயர்களுக்கு வங்கள் மகளடுத்த 

யளக்குயதழகம ழமநயற்ழ அயர்கம யழட்டுயழடுங்கள்.“ 
 

 சட்ட யல்லுர்கள்  உயதழமநளமழமன  ழமநயற்யயதற்கhf 

Nkw;nfhs;Sk; fhupaq;fs; Kf;fpaj;JtkhdJ> mit kpf rpwe;j mstpy; 
mike;Js;sJ. பஸ்லீம் அபசுக்கும் மயழளட்டியக்கும் இமடனழல் எய 

நளர் மயடித்தளலும் கூட , அத்தமகன உயதழமநளமழனழன் நளழல் எய 

மயழளட்டயளழன் ளதுகளப்பு ளதழக்கப்டளது.  நயற்ய ளட்டுப் ழபதழழதழia 

nghWj;jtiuapy; mtUf;F KO kjRje;jpuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; 
vt;tpjkhd mj;JkPwy;fs; Vw;gl;lhYk; mth; gy jug;gl;l fhty; kw;Wk; 
ghJfhg;Gld; jd; ehl;Lf;Fj; jpUk;Gfpwhh;.  

 இஸ்ளம் அதன் ழபளந்தழனத்தழல் , எவ்மயளய சபகத்தழற்கும்  உளழன  

தன்ளட்சழ அதழகளப யபம்புகளு டன், யமகப்ட்ட சட்டங்கமப் 

சகழத்துக்மகளள்கழது. நய ஏர் அந்ழனன் , அயது மசளந்த எப்புதல் 

யளக்குபத்தழன் அதழகளப யபம்ழ மச் சளர்ந்தயன்  ஆயளன்.  நநலும், 

இஸ்ளத்தழல் கண்டிப்ளக தமடமசய்னப்ட்டு ள் மக்கயமக்கங்கம 

கமடழடிப்தற்கும் அயர் அனுநதழக்கப்டுகழளர்.  உதளபணநளக, எய 

பஸ்லீபக்கு நது அயந்துயது தமடமசய்னப்ட்டுள்து.  Mdhy; எய பஸ்லீம் 

அல்ளதயர் அதன் தகர்வு நட்டுநல் , அதன் உற்த்தழ நற்யம் 



யழற்மனழன் சுதந்தழபத்மதயும் மயகழளர்.  அமநதழனள சகயளழ்யழன்(கூடி 

யளழும்) மகளள்மகனழன் அடிப்மடனழல் உக எழுங்மக ழயய பற்டு கழன் 

அத்தமகனது தளன் இஸ்ளத்தழன் சகழப்புத்தன்மந ஆகும். 

 நதச் சட்டத்மத ளட்டின் சட்டநளக ற்யக்மகளள் படியுநள ன்ய 

ளம் அமயயம் சழந்தழத்துப் ளர்ப்நளம்.  இஸ்ளத்மதத் தயழப நயய ந்த 

நதத்தழன் சட்டபம் பழுமநனளதள கவும் உகளயழனதளகவும் இல்ம. 

ந்தமயளய நத த்தழன் சட்டபம் இஸ்ளத்மதப் நள ன்ய சட்டத்மத நதழக்க க் 

கூடினதளகவும் நளழனளமதக்குளழனதளகவும் இல்ம, ஆளல் 

துபதழர்ஷ்டயசநளக, இன்மன பஸ்லிம்கள் அதழலியந்து நகலிக்கூத்தளக்கழ , 

அமத எய மதளமநளக்கு நனளசமனளக நளற்ழயுள்ர் . இஸ்ளநழன 

சட்டங்கள் எயயப து ளட்மட எழுங்குடுத்துயது ன்து சளத்தழனநற் 

சளதம அ ல், ஆளல் அது ந்த யற்புயத்தலும் இல்ளநல் டிப்டினளக  

eilKiwf;Ff; nfhz;L யப நயண்டும்.  உகம் இஸ்ளத்மத நளக்கழ 

அணழயகுக்கும் நளது , ழப் பப்புக்களும்  இஸ்ளத்தளல் ஆப்டும் , 

அவ்யளய இல்மமனழல், அயர்கள் உங்கம தவமந  நற்யம்  ஊமலி ன் 

க்கம் கட்டமனழடள தயமப அமத்து நக்களும்  mjhtJ பஸ்லிம்களும், 

பஸ்லிநல்ளதயர்களும் என்ளக தங்கள் தளய்ளட்டின் சட்டங்கம நதழக்க 

நயண்டும். ளம் யளழும்  இக்களங்கழல், இமயழன் மனமப ளம் 

டுத்துக் மகளண்டளலும்  கூட, இஸ்ளம் ன் யமகனழல்  இஸ்ளத்தழன் 

சட்டங்கழன்டி நக்கள் மசனல்டுயது ன்து உடடினளக சளத்தழனநழல்ம 

Vnddpy; இஸ்ளத்தழன் உண்மநனள யமழனளது ந்தமயளய யடியத்தழலும் 

யற்புயத்தழ நக்கம ற்யக்மகளள் மயப்மத தமடமசய்கழன்து. 

 துபதழர்ஷ்டயசநளக இன்ய , பஸ்லிம்கள் இஸ்ளத்தழலியந்து 

மயகுதூபம் மசன்யயழட்டர்.  அயர்கள் னயஞ்சகர்களகழயழட்டளர்கள்.  

எட்டுமநளத்த நழத சபதளனபம் கூட சர்யயல்மநயுள் இமயம 

நளக்கழயும், பூநழனழல் உண்மநமனயும் வதழமனயும் ழமளட்டு யதழல் 

னயஞ்சகர்கள் ஆகழயழட்டர்.  அபசழனலிலும், சபகத்தழலும் ல்ள 

இடங்கழலும் னயஞ்சகத்தம் இயக்கழது.  னயஞ்சகத்தம் நளலித்தம் 

நர்மநமன யப அனுநதழ ப்தழல்ம. அது இமயழ ன் யளர்த்மதமன 

நயயன் அனுநதழப்தழல்ம. இது kpfg; ngupa   சழக்களகும். 

 அல்ளஹ் இந்த சகளப்தத்தழல் இஸ்ளத்தழன் யழமழப்புணர்மய 

அமத்து இதனங்கழலும் ற்டுத்த தது யமழகளட்டுதலின் கவழ் கடுமநனளக 

உமமப்தற்கு நக்கு உதவு யளளக!, அதளல், சபகநள து ஊமல் அற், 
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(ஈநளன்)ம்ழக்மக யழரனங்கழல் ந்தமயளய யடியத்மதயும் யற் புயத்தளநல் 

இயக்கழன் இஸ்ளநழன களற்ழன் புத்துணர்மய சுயளசழக்கும். ஆநவன்.! 

 ம்புகழன்யர்கள் அல்ளஹ்யழன் இணக்கத்தழன் பம் தயழர்க்க 

படினளநல் ம் ழக்மகக் மகளள்கழன் ர். ஆளல் அல்ளஹ்யழன் 

nra;jpapypUe;J ழன்யளங்குநயளர், Gupe;Jnfhs;sl;Lk; அயர்களுமடன 

ம்ழக்மக யழரனங்கழல் அல்ளஹ் நய வதழதழனளகவும் சளட்சழனள ளகவும் 

இயக்கழன்ளன்.  

 

“உம்முதை இதமலனிைிருந்து உ க்கு இமக் ப்பட்ை இது முற்மிலும் 
உண்தானது.னினும்,னிைர் ரில் கபரும்பாயார் நம் பிக்த  
க ாள்லைில்தய. (அர்-அத் 13: 2)” 
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