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இஸ்லாமிய சமூகமும் ஷூரா என்ற ம ாறிமுறறயும் 

 - அஷ்பஷய்க் எஸ்.எச்.எம்.  ளீல் ( ிரதித் தறலவர்- ததசிய ஷுரா சற , சிதரஷ்ட 

விாிவுறரயாளர்- ஜாமிஆ நளீமியா) 

 ‘ஷ ுரா ’ என் து  ஆ தலாசறை  தவண்டுவதறையும் ஆதலாசறை 

வழங்குவதறையும் குறிக்கும் இஸ்லாமிய  ாி ாறஷச் பசால்லாகும். 

 ‘‘காாியங்களின் த ாது (ந ிதய) நீர் அவர்களிடம் ஆதலாசறை தகட்பீராக” 

(42:38) என்று அல்லாஹ் தைது தூதருக்கு கட்டறள  ிறப் ிக்கின்றான். இந்த 

அல்குர்ஆன் வசைம் ஆதலாசறைகறள (ஷூரா) பசய்வதன் அவசியத்றத 

உணர்த்தப் த ாதுமாைதாகும். 

ந ி(ஸல்) அவர்கள்   முக்கியமாை முடிவுகறள எடுப் தற்கு அல்லாஹ் 

அல்குர்ஆைின் வசைங்கறள இறக்கி வழிகாட்டியிருக்கிறான். 

அதுவும்  இல்லாத  த ாது  அவ ர்கள்  அல்ல ாஹ் வ ின்  உள்ளார்ந்த 

வழிகாட்டலின் த ாில் சுயமாக முடிவுகறள எடுத்திருக்கிறார்கள். எைதவ, ல 

சந்தர்ப் ங்களில் தைது ததாழர்களின் அ ிப் ிராயங்கறளப் ப ற தவண்டிய 

ததறவ அவர்களுக்கு இருக்கவில்றல. அப் டியிருந்தும் “ததாழர்களிடம் 

ஆதலாசறை பசய்யுங்கள்” என்ற அல்லாஹ்வின்  கட்டறளயாைது 

ஆதலாசிக்கும்  ண்பு ந ி(ஸல்) அவர்களிடம்  இருக்க தவண்டும் என் றத 

வலியுறுத்துவதுடன் அவர்களுக்குப்  ின்ைால் வரும் தறலவர்களும் 

ப ாறுப்புக்கறள வகிப் வர்களும் ந ி  (ஸல்) அவர்கறள முன்மாதிாியாகக் 

பகாண்டு  ிறரது கருத்துக்கறள தகட்டறிந்து பகாள்ள தவண்டும் என் றத 

கட்டாயப் டுத்துகிறது. 

வஹீயிைால் மாத்திரம் தீர்மாைிக்க முடியுமாை விடயங்கள் உள்ளை. 

அவற்றில் ஷூரா  பசய்ய முடியாது. ஆைால், மைித சிந்தறைக்கு சுதந்திரம் 

வழங்கப் ட்டுள்ள - இஜ்திஹாதுக்கு உட் ட்ட விடயங்களில் ஆதலாசறை 

ப றவும் வழங்கவும் முடியும். 

ஆதலாசறை   ப றுவது என்ற விடயம் மைித வாழ்வில் சாதாரணமாை 

ஒன்றாகும். ஒருவரது அறிவு, அனு வம் என் ை வறரயறுக்கப் ட்டதாக 

இருப் தால் அவர் ஒரு முக்கியமாை  கருமத்தில் முடிபவடுக்கு முன்ைர் 

அல்லது ஈடு டு முன்ைர் துறறசார்ந்தவர்களிடம்  ஆதலாசறை ப ற 

தவண்டும். அப்த ாது அக்காாியம் ஏறத்தாழ முழுறமயறடயும் என் துடன் 

 ல தவறுகறளத் தவ ிர்க்க முடியும்.  லரது அனு வங்கள் சாறாகப் 

http://nationalshoora.com/index.php/tamil/32-islamic-society-and-the-shoora
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 ிழியப் ட்டு அங்கு வழங்கப் டுகின்றை.  அதில் அல்லாஹ்வின் அருள் 

இருக்கும். 

 ஒரு முஸ்லிம் மற்ற முஸ்லிமுக்கு பசய்ய தவண்டிய கடறமகள்  ற்றிக்கூற 

வந்த ந ி (ஸல்) அவர்கள்   “உன்ைிடம் அவன் ஆதலாசறை தகட்டால் 

ஆதலாசறை வழங்குவீராக!'' என்றார்கள் (ஆதாரம்-ஸஹீஹ்  முஸ்லிம்). 

“ஆதலாசறை தகட்கப் டு வர் நம் ிக்றக நாணயமாை வராக இருக்க 

தவண் டு ம் .” என் று ம்  கூ ற ிை ார்கள்  (த ிர்ம ித ி) . ம று ற ம  ந ாள ில் 

 ாக் க ிய ச ாலி கள ாை  வ ல ப்  ா ா ிச த் தவ ர்கள்  உ ல க ில்  வ ாழு ம் 

த ாது “சத்தியத்றதயும் அன்ற யும் பகாண்டு  ரஸ் ரம் உ ததசிப் ார்கள்'' 

(90:17) என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

அந்த வறகய ில்   ரஸ்  ரம்  ஆ தலாச ித்துக்  பகாள்வது ,  ரஸ்  ரம் 

உ ததசித்துக் பகாள்வது முஸ்லிம் சமூகத்தின் அடிப் றடப்  ண்புகளில் 

ஒன்றாகும். இந்தப்  ண் ிைால் சமூகத்தின்  ஐக்கியம்  ாதுகாக்கப் ட்டு 

ஒருவர் மற்றவறர மதிக்கும் தன்றம வளரும். இறுதி விறளவுகளுக்கு 

எல்தலாரும் தசர்ந்து ப ாறுப் ாளர்களாக மாறுவார்கள். மாறாக, ஒரு சிலர் 

ம ாத்த ிரம்  மு க்க ியமாை  முடிவுகறள  எடுக்கும்   ட் சத்த ில்  அறவ 

அறரகுறறயாக இருக்கும் என் துடன்  லரும் சந்ததகப் டுவதற்கும் கூட்டுப் 

ப ாறுப் ிலிருந்து விலகுவதற்கும் வழி வகுக்கும். 

 சிறிய விடயங்களில் கூட ஷூரா 

இஸ்லாத்றதப் ப ாறுத்தவறர நாம் அற் மாகக் கருதும் இடங்களில் கூட 

ஷூரா பசய்யும்  டி அது  ணிக்கின்றது. 

1. கணவனும்  மறைவியும் தமது குழந்றதக்கு  ால் மறக்கடிக்க 

முறை ந்தால்  அ தற்காக  இ ருவ ரது ம்   ரஸ்  ர ஒ ப்புதலு ம் 

கலந்தாதலாசறையும் ததறவ என்கிறது குர்ஆன்:-'' (கணவன் -

மறைவி ஆகிய) அவ்விருவரும் தத்தமது  ரஸ் ர விருப் த்தின் 

த ாிலும் ஆதலாசறையின் த ாிலும்  ால் குடிமறக்க நாடிைால் 

அ வ்வ ிரு வ ர்  ம ீது ம்  கு ற்றம ில்ற ல ”  (2.233) எை  அ ல்ல ாஹ் 

கூறுகின்றான். 
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2. ''ப ண்களிடம் அவர்களது புத்திாிகள் விடயமாக ஆதலாசறை 

தகளுங்கள் '' (அபூதாவூத்) என்ற ந ி (ஸல்) அவர்களது கட்டறள 

மகள்மாாின்  ந ிச்சயதார்த்தத்துக்கு  முன்ைர்  கணவன்  தைது 

மறைவியின் ஆதலாசறைறயப் ப ற தவண்டும் என்கிறது. 

 அல்குர்ஆைில் ''அஷ்ஷூரா'' 

குர்ஆைில்அல்லாஹ் (42: 38) (3: 159) (2: 233) த ான்ற வசைங்களில் சூரா 

 ற்றி கூறுகிறான்.''அஷ்ஷூரா'' (கலந்தாதலாசிப் து-42) என்ற ப யாிலாை 

தை ிய ாை  ஓ ர்  அ த் த ிய ாய த ம  அ ல் கு ர்ஆ ை ில்  உ ள் ள து . அ ந் த 

அ த் த ிய ாய த் த ிலு ள் ள , ''அ த்து டன்  அ வ ர்கள்  த ம க்கு  ம த் த ிய ில் 

கலந்தாதலாசிப் து  அவர்களது   ண் ாகும்.” (42:38)  என்ற  வசைம் 

மக்காவில் தான் இறக்கப் ட்டது என்று கூறும் ஷஹீத் றசயித் குதுப் 

அவர்கள், ஷூரா என் து அரச விவகாரங்களுடன் மட்டும் குறுகியதல்ல. 

முஸ்லிம் சமூகத்தின் வாழ்வின் சகல  குதிகளுக்கும் விாிந்தது என் றத இது 

காட்டுகிறது என்றார். 

தமற் டி  ''அஷ்ஷூரா '' எனும்அத்தியாத்தில் ந ித் ததாழர்களது எட்டுப் 

 ண்புகள்  ற்றி  ிரஸ்தா ிக்கும் அல்லாஹ் (42:36- 38)   

1. ஈமான், 

2. தவக்குல்,  

3. ப ரும்  ாவங்கறளத் தவிர்த்தல், 

4. தகா ம் வந்தால் மன்ைிப் து,  

5. தமது இரட்சகைின் கட்டறளகளுக்கு அடி ணிவது,  

6.  பதாழுறகறய நிறல நிறுத்துவது,  

7. தமது காாியங்கறள ஆதலாசறையின் த ாில் அறமத்துக் பகாள்வது,  

8. அல்லாஹ் வழங்கிய பசாத்து பசல்வங்களிலிருந்து பசலவு பசய்வது ஆகிய 

 ண்புகள் அவர்களிடம் இருப் தாகக்  கூறுகிறான். இங்கு ஆறாவது 

 ண் ாக பதாழுறகறய நிறலநிறுத்துவறதயும் எட்டாவது   ண் ாக 
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ஸகாத் பகாடுப் றதயும் கூறும் அல்லாஹ் பதாழுறகக்கும் ஸகாத்துக்கும் 

இறடப் ட்ட  ண் ாக “அவர்கள் தமக்கு மத்தியில் கலந்தாதலாசிப்  து 

அவர்களது  ண் ாகும்” என்று  ஏழாவது   ண் ாக ஷூராறவக் 

குறிப் ிடுகிறான். இதிலிருந்து ஷூராவின்  முக்கியத்துவம் உணர்த்தப் 

 டுவதாக இமாம் இப்னு கதீர் குறிப் ிடுகிறார். 

முஸ்லிம் சமூகத்தில் ஏதாவது ஒரு முக்கிய தகவல்  ாிமாறப் டும் த ாது சிலர் 

அதன்  நம் கத் தன்றமறயப்  ற்ற ி அலசி ஆ ராயாமல் , துறறசார் 

நிபுணர்களிடம் அது ற்றி தகட்டறியு முன்ைர், அத்தகவறல சமூகத்தில் 

 ரப் க் கூடாது என் து அல்லாஹ்வின்  கட்டறளயாகும். அவசரப் ட்டு 

முடிபவடுப் வர்கள்  ற்றி அல்லாஹ் கூறும்த ாது, ” ாதுகாப்த ாடு அல்லது 

அச்சத்ததாடு பதாடர் ாை ஒரு தகவல் அவர்களுக்குக் கிறடத்து விட்டால் 

அதறை அப் டிதய  ரப் ி விடுவார்கள். அவர்கள் அறத (அல்லாஹ்வின்) 

தூதாிடமும் அவர்களில் அதிகாரமுள்ளவர் (உலுல்  அம்ர்) களிடமும் 

பதாிவித்திருந்தால் அவர்களிலிருந்து அதறை ஆய்வு பசய் வர்கள் அதறை 

(நன்கு) அறிந்து பகாள்வார்கள். (4:83)  என்கிறான். இங்கு வந்துள்ள  ‘உலுல் 

அம்ர்’  எைப் டுதவார் துறற சார்ந்தவர்களாக, சமுதாய முக்கியத்துவம் 

வ ாய்ந்தவ ர்கள ாக  இருப் வ ர்கள ாவ ர். சமூ கத்துடன்  தநரடியாக 

சம் ந்தப் ட்ட  ாரதூரமாை  விடயங்களில் முடிவுகறள எடுக்க முன்ைர் 

இப் டியாைவர்கறள அணுகி ஆதலாசறை ப றுவதன் அவசியம் இங்கு 

வலியுறுத்தப் டுகிறது. 

சுறலமான்  (அறல ) அவர்கள்   ல்க ீஸ்  அ ரச ிக்கு  கடிதபமான்றற 

எழுதிைார்கள். அக் கடிதத்தில் அந்த அரசி தைது தமலாண்றமறய விட்டு 

விட்டு சுறலமான் (அறல)  அவர்களிடம் முஸ்லிமாக வரதவண்டும் என்று 

எழுதப் ட்டிருந்தது. அப்த ாது அரசி தைது  ிரதாைிகறளப்  ார்த்து, ''எைது 

 ிரதாைிகதள எைது விடயத்தில் நீங்கள் தீர்ப்பு (ஆதலாசறை) கூறுங்கள். 

எைக்கு இது விடயமாக நீங்கள் (சாட்சியம் கூற) சமூகமளிக்கும் வறர நான் 

தீர்க்கமாை முடிவுக்கு வரமாட்தடன்” என்று கூறிைாள். (27:32)  இவ்வாறு 

பதாடரும் வசைங்களில் இரு தரப் ாருக்கும் இறடயிலாை உறரயாடல் 

 ற்றி விளக்கமாக பதாிவிக்கப் டுகின்றது. இதிலிருந்து முற்காலங்களில் 

 றட நடாத்துதல், ஆட்சி பசய்தல் த ான்று கருமங்களில் ஆதலாசறைகள் 

இடம் ப ற்றுள்ளறம  ற்றி அல்லாஹ் பதாிவிக்கின்றான். 
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 ந ிகளார்(ஸல்) அவர்களது வாழ்வில் ஷூரா 

1.  த்ர் யுத்தம் இடம்ப று முன்ைர் ந ி (ஸல்) அவர்கள் முதலில் 

முஹாஜிர்களிடம் ஆதலாசறை ப ற்றார்கள். அதன்  ின்ைர் தைது 

 றடயில் ப ரும் ான்றமயிைராக இருந்த அன்ஸார்களிடம் வந்த 

அவர்கள், “மக்கதள எைக்கு ஆதலாசறை கூறுங்கள்” என்றார்கள். 

அன்ஸார்களின் சார் ில் த சிய சஅத் இப்னு  முஆத்(ரழி) அவர்கள் 

தமது  தரப் ின்  பூ ரண  ஒத்துற ழப்புக்  க ிட்டும்  என்  ற தத் 

பதாிவித்தார்கள். 

2.  த்ர்  றட எந்த இடத்தில்  ாறளயமிட்டிருக்க தவண்டும் என்ற 

வ ிடயத்திலும் ந ி (ஸல்) தைது ததாழர்களிடம் ஆதலாசறை 

ப ற்றார்கள். முதலில் அன்ைார் ஓர் இடத்றதத் பதாிவு  பசய்த 

தவறள அதறை அவதாைித்த யுத்த தந்திரங்கள் பதாடர் ாை 

நிபுணராை அல் ஹப் ாப் இப்னுல் முன்திர் (ரழி) அவர்கள், நீங்கள் 

தங்கியிருக்கும்  இடத்திலிருந்து முந்ததவா  ிந்ததவா எம்மால் 

முடியாத அளவுக்கு அது அல்லாஹ்  உங்களுக்குத் தங்கும்  டி 

கட்டறளயிட்ட இடமா அல்லது மைிதர்களது  குத்தறிவுக்கும் யுத்த 

தந்திரங்களுக்கும் அதில் இடமுள்ளதா?   எைக் தகட்டார்கள். 

அப்த ாது ந ி (ஸல்) அவர்கள் “ குத்தறிவுப்  ிரதயாகத்துக்கும் யுத்த 

தந்திரங்களுக்கும் அதில் இடமுண்டு” என்றார்கள். அது தகட்ட அல் 

ஹப் ாப் (ரழி) அவர்கள் “அப் டியாைால் இது ப ாருத்தமாை 

இடமல்ல. மக்கறள அறழத்துக் பகாண்டு வாருங்கள். குறறஷிப் 

 றட தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் நாம் தங்குதவாம். அங்கு 

ஓ ர்  ந ீர்  தட ாகம்  அ ற மப்த ாம் ”  என் று  கூ ற ிை ார் . அ ந்த 

ஆதலாசறைறய அப் டிதய அங்கீகாித்த ந ி (ஸல்) அவர்கள் ''நீர் 

(தான்  சா ிய ாை ) அ  ிப் ிரா  ய த்ற த  பவள ிய ிட்டீ ர் ”  என்று 

கூறியதுடன் அதன் டிதய நடந்தார்கள். (அர் ரஹீகுல் மக்தூம்) 

3.  த்ர் றகதிகறள எவ்வாறு றகயாள்வது என் து சம் ந்தமாகவும் ந ி 

(ஸல்) அவர்கள் ததாழர்களது அ ிப் ிராயங்கறளப் ப ற்றார்கள். 

4. உஹத் யுத்தத்தில் ஈடு ட முன்ைர் ந ி(ஸல்) அவர்கள் ததாழர்கறள 

அணுகி ஆதலாசறை தகட்டார்கள். '' நான் என்ை பசய்ய தவண்டும் 

எை எைக்கு ஆதலாசறை கூறுங்கள் ''  என்றார்கள். யுத்தத்தில் 
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சம் ந்தப் டத் ததறவயில்றல எை அன்ஸார்கள் ஆரம் த்தில் 

கருத்து  பவளியிட்டைர். ஆைால் , மற்றும்  லரது கருத்து தவறு 

விதமாக அறமந்தது. இறுதியில் யுத்தம் பசய்வது எை ந ி(ஸல்) 

அவர்கள் முடிபவடுத்தார்கள். ஆைால், உஹதில் முஸ்லிம்களுக்குத் 

ததால்வி ஏற் ட்டாலும் உஹதின்  ின்ைர் இறக்கப் ட்ட குர்ஆைிய 

வசைத்தில்  “அவர்கறள ந ீர் மன்ை ிப்பீராக. அவர்களுக்காக 

 ாவமன்ை ிப்புக் தகாருவீராக. வ ிடயங்கள ில்  அவர்கள ிடம் 

ஆ த ல ா சற ை  ப  று வீ ர ா க ! ”  (3:159) எ ன் று  அ ல் ல ாஹ் 

கூறிைான்.  உஹதுக்கு முன்ைர் ததாழர்களிடம் ஆதலாசறை தகட்ட 

ந ிகளாருக்கு பதாடர்ந்தும் அவர்களிடம் ஆதலாசறை தகட்கும் டி 

இவ்வசைத்தில் அல்லாஹ் கட்டறளயிடுகிறான். 

5. பதாழுறகக்கு அறழப் து எவ்வாறு என்ற  ிரச்சிறை வந்த த ாது 

 ல  ததாழர்களது  ஆதலாசறைகளும் ப றப் ட்ட   ின் த  

த ற் த  ா ற த ய   ா ங் கு  மு ற ற ற ய  ந  ிக ள ா ர் 

(ஸல்)அறிமுகம்பசய்தார்கள். 

6. தைது மறைவி ஆயிஷா(ரழி) அவர்கள் மீது எதிாிகள் அ ாண்டம் 

சுமத்தியதவறள அன்ைார் தைது ததாழர்களது ஆதலாசறைகறளப் 

ப ற்றார்கள். 

7. ந ி(ஸல்) அவர்கள் ஹுறத ியா உடன்  டிக்றகயின்  ின்ைர் தைது 

ததாழர்களுக்குச் சில  கட்டறளகறள இட்ட த ாது அவர்கள் 

அவற்றற அமுலாக்கத் தயங்க ிய  சந்தர்ப் த்த ில்  அன்ைார் 

முடிபவடுக்க முடியாத நிறல ஏற் ட்டது. அப்த ாது தைது மறைவி 

உம்மு  ஸலமா (ரழ ி) வ ிடம் அன்ைார் ஆதலாசறை தகட்டது 

மாத்திரமின்றி அதன் டிதய முடிபவடுத்தார்கள். 

குல ா உர் ராஷிதூன்கள் 

அபூ க்கர்(ரழி) அவர்கள் தைது ஆட்சிக் காலப் ிாிவில் ஏதாவது முக்கிய 

அம்சங்களில் தீர்மாைம் எடுக்க முடியாத நிறல வந்தால் முதலில் குர்ஆைிலும் 

சுன்ைாவிலும்  தீர்வுகறளத் ததடுவார்கள். அங்கு தீர்வு இல்லாதத ாது 

“இதுத ான்ற  ிரச்சிறைகள்  ஏதாவது ந ி(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் 

ஏற் ட்டு அதற்கு அன்ைார் தீர்வுகறள வழங்கியறம  ற்றி உங்களுக்கு ஏதும் 

பதாியுமா?” எை ததாழர்களிடம் விசாாிப் ார்கள். ‘இல்றல’ எைப்  தில் 

வந்தால் மக்களின் தறலவர்கறள ஒன்று திரட்டி அவர்களிடம் ஆதலாசறை 
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ப  று வ ா ர் க ள் . 

உமர்(ரலி) அவர்கள் சிதரஷ்ட சகா ாக்கறள மதீைாவி லிருந்து பவளிதய 

ப சன் று  கு டி தய ற  அனு மத ிக் கவ ில் ற ல . அ டி க்கடி  அ வ ர்கற ள 

கலந்தாதலாசிக்கத் ததறவப்  ட்டதால் இவ்வாறு பசய்தார்கள். அவர்களது 

அரச அறவயில் இளம் வயதிைராை அல்லது வயது முதிர்ந்த, அல்குர்ஆைில் 

ததர்ச்சிப ற்றவர்கள் (குர்ராஉகள்) தான் இருந்தார்கள் எை  ஸஹீஹுல் 

புகாாியில் வரும் ஒரு ஹதீஸில் பதாிவ ிக்கப் ட்டுள்ளது. நிஹாவன்த் 

த ாருக்கு முன்ைர் உமர் (ரழி) அவர்கள் முக்கியமாை ததாழர்களுடன் 

கலந்தாதலாசித்தார்கள். “ஷூரா இன்றி எடுக்கப் டும் எந்தத் தீர்மாைத்திலும் 

நலதவ கிறடயாது” என்றும் அவர்கள் ஒரு தடறவ கூறிைார்கள். 

 ஷூராவின் துறறகள் அல்லது எல்றலகள் 

ஷூரா  என்  து   ல்துறற  சார்ந்தவ ர்களது  அனு  வ ங்கறளயும் 

அறிவுகறளயும் ப றுவதற்காை  ஒரு முயற்சியாகும். ஒருவர் சகலகலா 

வல்லவராக இருப் து சாத்தியமில்றல. வித்தியாசமாை  ல தகாணங்களில் 

சிந்திப் வர்களது கருத்துக்கள் தகட்கப் டும் த ாது சமூகம் வளர்ச்சி காணும். 

இப்னு குறவஸ் மின்தாத் எைப் டும் மாலிகி மத்ஹப் இமாம் குறிப் ிடுவதாக 

இமாம் குர்துபீ  ின்வருமாறு கூறுகிறார். “ஆட்சியாளர்கள்  தமக்குக் 

குழப் மாை சன்மார்க்க விடயங்களில் மார்க்க அறிஞர்களிடம் ஆதலாசறை 

தகட்கதவண்டும். யுத்தங்களுடன் பதாடர் ாை விடயங்கறள  றடயிலுள்ள 

முக்கியஸ்தர் களிடமும், சமுதாய நலன்கள்  ற்றி மக்களுக்கு மத்தியிலுள்ள 

முக்கியஸ்தர்களிடமும் நாட்டின் நலன், அதறை வழிப் டுத்துவது  ற்றிய 

விடயங்கறள அறமச்சர்கள், கவர்ைர்களிடமும் தகட்க தவண்டும்”. 

தற்காலத்திலும் விஞ்ஞாைம், பதாழில் நுட் ம், அரசியல், ப ாருளாதாரம், 

பதாடர்பு சாதைம், உளவியல், சுகாதாரம், விவசாயம், பதாழிநுட் ம்,  

மருத்துவம்  த ான்ற  மார்க்கத்ததாடு  தநரடியாக  சம் ந்தப்   டாத 

இன்தைாரன்ை துறறகளில் வஹியின் தறலயீடு வறரயறுக்கப் ட்டதாகும். 

அதாவது, அவற்றின் இலக்குகள், அவற்றில் ஈடு டு வர்களது மைநிறல 

என் ை இஸ்லாமிய வறரயறறக்கு உட் ட்டதாக இருக்கதவண்டும் என்று 

மட்டுதம இஸ்லாம் வலியுறுத்து கிறது. இவற்றற நறடமுறறப் டுத்துவது, 

கண்டு  ிடிப்புகளில் ஈடு டுவது த ான்ற ப ாறி முறறயுடன் சம் ந்தப் ட்ட 

அம்சங்கறள மைிதர்கதள தீர்மாைிக்க முடியும். 
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இதற்கு நல்லபதாரு உதாரணத்றத ந ி(ஸல்) அவர்களதுவரலாற்றில் 

காண லாம் . அவர்கள்  மத ீை ாவுக்கு  வந்த  தவறள  ஸஹ ா ாக்கள் 

ஈத்தமரங்கள ில்  மகரந்தச் தசர்க்றக பசய்து  வ ிறளச்சறலப் ப ற்று 

வந்தார்கள். ஆைால், அவ்வாறு பசய்ய தவண்டாம் என்று ந ி(ஸல்) அவர்கள் 

தடுத்தார்கள். ந ிகளாாின் கட்டறளக்கிணங்க மகரந்த தசர்க்றக பசய்யாமல் 

ததாழர்கள் உற் த்திபசய்த த ாது விறளச்சலில் வீழ்ச்சிதயற் ட்டது. 

அப்த ாது ந ியவர்கள்  “உங்களதுஉலகவிவகாரங்களில் நீங்கள் அதிகம் 

அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்” என்றுகூறி மகரந்த தசர்க்றகக்காை 

தறடறய நீக்கிைார்கள். இதிலிருந்து  யிர்ச் பசய்றகமுறறகளுடன் 

பதாடர் ாை அறிறவ அத்துறற சார்ந்தவர்களிடமிருந்து ப றுவதத சிறந்தது 

என் துடன் அதில் வஹ ிய ின்  தறலயீடு இருக்க மாட்டாது  என்றும் 

உ ண ர் த் த ப்  டு க ிற து .  ”உ ங் க ளு க் கு த்  ப த ா ிய ா த  த  ா து 

தவதத்துக்குாியவர்களிடம் தகட்டுக் பகாள்ளுங்கள்.” (16: 43) என்ற திருமறற 

வசைம் , துறற சார்ந்தவர்கறள  அணு கி அவர்கள ில்  தங்க ிய ிருக்க 

தவண் டியதன்  அ வ ச ிய த்ற தக்  க ாட்டு க ிறது . எை தவ , ஹ ல ால்  - 

ஹராம், சுன்ைத்- ிஃஅத், வாஜிப்-சுன்ைத், குப்ர் - ஷிர்க் த ான்ற இஸ்லாமிய 

விவகாரங்கறளக் றகயாள்வதில் உலமாக்களுக்கு மட்டுதம அதிகாரம் 

வழங்கப் ட்டிருக்கிறது. எைதவ, தநரடியாக மார்க்கத்ததாடு பதாடர் ாை 

விவகாரங்களில் உலமாக்க ளிடம் நாம் ‘ த்வா’ தகட் து த ால் தலாகாயதத் 

துறறகள ில்  அவ்வத்துறற சார்ந்தவர்கள ிடம் அத்துறறகள்  ற்றிய 

ஆதலாசறைகறளப் ப றுவதும் மார்க்கம் காட்டித் தரும் வழிமுறறயாகும். 

 அறடயப் ப றும் நலன்கள் 

இலங்றக வாழ் முஸ்லிம்கறளப் ப ாறுத்தவறரயிலும் இவ்வாறு  லதுறற 

சார்ந்தவர்களது கருத்துக்கள் ப றப் டுவதால் அறடயப் ப றும் நலன்கள் 

அளப் ாியறவயாகும். 

1. இஸ்லாம் என் து பூரண வாழ்க்றகத் திட்டம்  என்ற யதார்த்தத்றத 

நறடமுறறயில் காட்ட முடியும். 

2.  ல்துறற சார்ந்தவர்களும் சமூகத்தின் ஒட்டு பமாத்த முன்தைற்றத்தில் 

 ங்பகடுக்கும் வாய்ப்ற ப் ப றுவர். 
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3. ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சியின் அடிப் றடயில் அறிவு பூர்வமாை, 

தூரதநாக்குள்ள திட்டங்கறள வகுக்க வழிதயற் டும். 

4. பவளியிலிருந்து வரும்  ல்தவறு ட்ட சவால்கறள ஐக்கியமாக நின்று 

எதிர் பகாள்வதற்காை  லம் ஏற் டும். 

5. அற் மாை காாியங்கள் தவிர்க்கப் ட்டு அடிப் றடயாகவுள்ள, 

உடைடியாகக் கவைிக்கப் ட தவண்டிய அம்சங்கள் இைம் காணப் ட்டு, 

ஆக்க பூர்வமாை திட்டங்கள் வகுக்கப் டும். 

6. ஒவ்பவாரு இயக்கமும், சங்கமும் தத்தமது தவறலத் திட்டங்களில் 

கவைம் பசலுத்துவது த ாலதவ சமூகத்தின் ப ாதுவாை தவறலத் 

திட்டங்களுக்காக ஒன்றிறணந்து  ஐக்கியப்  டுவதற்காை  சூழல் 

உருவாகும். 

7. ‘ஒரு தவறலத் திட்டத்தில்  லரும் ஈடு ட,  ல தவறலத் திட்டங்களில் 

ஒரு சிலர் மட்டும் ஈடு டுவது அல்லது எவருதம ஈடு டாமலிருப் து’ 

என்ற தற்த ாறதய நிறலயில் மாற்றம் வந்து தவறலத் திட்டங்கறள 

முஸ்லிம்கள் தமக்கிறடதய முறறயாகப்  கிர்ந்துபகாள்ளும் நிறல 

உருவாகும். 

8. ஏறைய சமூகங்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக் கிறடயிலாை உறவு  லத்த 

அடிப் றடகளின் மீது கட்டிபயழுப் ப் டவும் ததசிய நலன்களில் 

முஸ்லிம்கள்  ங்பகடுத்து நாட்றட கூட்டாகக் கட்டிபயழுப்பும்  ணி 

விறரவு  டுத்தப்  டவும் வழிதயற் டும். 

9. உணர்ச்சி வசப் டுவது , பவளிதவஷங்களில் மயங்குவது, குறுகிய 

இலக்குகளுக்காக முண்டிய டித்துக் பகாள்வது த ான்ற நிறலகளில் 

மாற்றம் ஏற் ட வாய்ப்புண்டு. 

 எைதவ , அல்குர்ஆைின் கட்டறளயாகவும் ந ி(ஸல்) அவர்கள்  மற்றும் 

சான்தறார்களது வழிமுறறயாகவும் இருக்கும் ஷூரா ப ாறிமுறறறய எமது 

வாழ்விலும் நறடமுறறப்  டுத்தி அல்லாஹ்வின் அருறளப் ப ற்று சமூக 

தமம் ாட்றடயும் அறடய வல்ல அல்லாஹ் அருள்  ாலிப் ாைாக! 

அஷ்பஷய்க் எஸ் .எச்.எம்.  ள ீல்  ( ிரத ித் தறலவர் - ததசிய  ஷ ுரா சற , சிதரஷ்ட 

விாிவுறரயாளர்- ஜாமிஆ நளீமியா) 
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