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 சமாதானத்தத வாதிடும் 
குழப்பவாதிகள் 

 

 

சமாதானத்தத வாதிடும் குழப்பவாதிகள் 

– A.J.M மக்தூம் - 

மனித சமூகத்தில் ஒரு சாரார் நாம் சமாதானம் மமம ாங்க பாடுபடுகிம ாம், சீர் 
திருத்தம் ஏற்பட உதழக்கின்ம ாம் என வாதிட்டுக் ககாண்மட அநியாயம், 

அக்கிரமம் மற்றும் நாசகார கசயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு குழப்பங்கதள 
உருவாக்குகின் னர். இவர்கள் பற் ிமய இத வன் தனது அருள் மத யில் 
பின்வருமாறு கூறுகி ான்:  

لُِحونَ  ُْن ُمْص َما ََن ُوا إِنَّ َال رِْض ق
َ
ِِف اْْل ُتْفِسُدوا  َذا قِيَل لَُهْم ََل  َلَّ ، ِإَو َِٰكن  ُدوَن َوَل ُْمْفِس ُهْم ُهُم ال ََل إِنَّ

َ
أ

نَ  َْشُعُرو ورة ا) ي  (11،11بلقرة س
“பூமியில் குழப்பத்தத உண்டாக்காதீர்கள்” என்று அவர்களிடம் கசால் ப்பட்டால் 
“நிச்சயமாக நாங்கள் தாம் சமாதானவாதிகள்” என்று அவர்கள் கசால்கி ார்கள். 
நிச்சயமாக அவர்கள் தாம் குழப்பம் உண்டாக்குபவர்கள் அன்ம ா; ஆனால் 
அவர்கள் (இதத) உணர்கி ார்களில்த . (அல் குர்ஆன் 2:11,12) 

குழப்பம் கசய்தல், நாசம் விதளவித்தல் மற்றும் சீர்த்திருத்தம், சமாதானம் 
மபான்  கசயற்பாடுகளில் மனிதர்களின் பார்தவ வித்தியாசமானதாக இருப்பதத 
அவதானிக்கின்ம ாம். முரண்பாடுகளுதடய அவர்களின் புரிதத  அடிப்பதடயாக 
தவத்து குழப்பம் மற்றும் சீர்த்திருத்தம் மபான் வற்றுக்கு அவர்கள் இடும் 
வதரயத களும் முரண்பட்டதாகமவ அதமந்து விடுகி து. 

இது இத வனின் மபாததனகதள கபாருட்படுத்தாது மமனா இச்தசக்கும், மனித 
புத்திக்கும் முழுதமயாக கட்டுப்பட்டு அது நல் கதன கருதுவதத நல் கதன்றும், 

அது தீயதாக கருதுவதத தீதமயாக எண்ணுவதுமம இதற்கு அடிப்பதட 
காரணமாக விளங்குகி து. இதன் விதளவால்தான் அடிப்பதடகள் அற்  பல்மவறு 
கருத்துக்கள் உருவாகி சமூகத்தில் முரண்பாடுகள், பிணக்குகள், குழப்பங்கள் 
ஏற்படுகின் ன. சமாதானம் சீர்குத ந்து மபாய்விடுகி து.  

எனமவதான் இஸ் ாம் இந்தப் பிரச்சிதனக்கு முற்றுப் புள்ளி தவக்கும் முகமாக 
குழப்பம் மற்றும் சமாதானம், நாசம் மற்றும் சீர்த்திருத்தம், தீயது மற்றும் நல் து, 
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ஹராம் மற்றும் ஹ ால் மபான் வற்த  பிரித்த ிவிக்கும் கபாறுப்தப 
முழுதமயாக தனது தகயில் தவத்துள்ளது. அதில் மனித புத்திக்கு எந்த 
வதகயிலும் இடம் கிதடயாது. இதன் மூ ம் இஸ் ாத்தில் கு ித்த 
பிரச்சதனக்கான வாயில் முழுதமயாக மூடப்பட்டுள்ளது என்பதத பின்வரும் நபி 
கமாழி ஊடாக மிகத் கதளிவாக உணர்ந்து ககாள்ள முடிகி து.   

ِّ ُجرثُومي بني ناشر  َُشِني يب َثْعلبَة اْلْ
َ
َعن رسولي اهللي َصَّلى اهلُل َعلَْيهي َوَسلىَم  -َرِضي اهلُل َعْنهُ  -َعن أ

َُهيُهو،َ إنى اهللَ )) :قالَ  ََالَ َََْ َيافَ  َْ َ
رىَم أ َّ َ َو َُُدوَ،ا ْع ََ ََالَ  ا  ُدودف ُّ دى  َّ َ َو يُِّعوَ،ا َّ ََالَ َُ يَف  َََراَ َََرَف  َََعاَف  اَ  

ََْبَحُثوا َعْنها ََالَ  يْسَيانر  َياَف رَْْحَةف لَُكْم َغْْيَ ن َْ َ
ُّ وغْيُه .((َوَسَهَت َعْن أ اَرُقْطِني   .ّديٌث ّسٌن رواه ادلى

“இத வன் சி  கடதமகதள விதித்திருக்கின் ான்; அவற்த  (கசயற்படுத்தாது) 
வணீடித்து விடாதீர்கள். அவன் நமக்கு எல்த கதள நிர்ணயித்திருக்கின் ான். 
ஆகமவ அதவகதளக் கடந்து (மீ ிச்) கசல் ாதீர்கள். அவன் நமக்கு சி வற்த  
(ஹாராமாக ஆக்கி) ததட கசய்திருக்கின் ான். ஆகமவ அவற்த  மீ ாதீர்கள். சி  
விஷயங்களில் அவன் கமௌனமாக இருக்கின் ான். இது அவன் ம ந்து 
விட்டதனால் அல் , அவன் நம் பால் ககாண்ட அன்பினால் (அனுமதித்துள்ளான்). 
ஆகமவ அதவகதளக் கு ித்து துருவித் துருவி ஆராயாதீர்கள்” என அபூ தஃ பா 
அல் குஷன ீஜுர்தூம் இப்னு நாஷிர் (ர ி) அவர்கள் கபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் 
கமாழிந்ததாக அ ிவிக்கின் ார்கள். (நூல்: தாரகுத்னி) 

இவ்வு கில் நிம்மதி, சந்மதாஷம், சமாதானம், அதமதி நித ந்த வாழ்தவ  
அதடந்து ககாள்ள மவண்டும் என் ால் இத வன் அதமத்துள்ள வழிமுத கள் 
ஊடாகமவ அதடந்து ககாள்ள மவண்டும். இதற்கு மாற் மான வழிவதககள் 
ஊடாக அதமதிதய மதட முயற்சிக்கும் மபாது குழப்பங்கமள உருவாகும். நிம்மதி 
அற்  வாழ்வுக்கு வழிமகாலுகி து. 

பின்வரும் இத  வசனங்கள் ஊடாக இததன மிகத் கதளிவாக புரிந்து 
ககாள்ள ாம். 

ُدوَها ۗ   َتْعتَ ِ فَََل  ُحُدوُد اَّللَّ ِلَْك  ا ۗ  ت َٰئَِك ُهُم الظَّ وَل
ُ

َأ ِ ف ُدوَد اَّللَّ َتَعدَّ ُح ُِمونَ َوَمن َي ورة ابلقرة )ل  (112س

இதவ அல் ாஹ் ஏற்படுத்தியுள்ள வதரயத களாகும்; ஆதகயால் அவற்த  
மீ ாதீர்கள்; எவர் அல் ாஹ்வின் வதரயத கதள மீறுகி ார்கமளா, அவர்கள் 
அக்கிரமக்காரர்கள் ஆவார்கள்.  (அல் குர்ஆன் 2:229) 

  ِ ُدودُ اَّللَّ ُ  ۗ  تِلَْك ُح َ َورَُسوََلُ ي نَْهارُ َخاِِلِيَن فِيَهاَوَمن يُِطِع اَّللَّ
َ
اٍت ََتْرِي مِن ََتْتَِها اْْل نَّ َٰلَِك  ۗ  ْدِخلْهُ َج َوَذ

ْوُز الَْعِظيمُ  لَْف هِيٌ   .ا َذاٌب مُّ َها َوََلُ َع ا فِي ِِلً َاًرا َخا ُْدِخلُْه ن ُ ي ُدوَده َ َورَُسوََلُ َويَتََعدَّ ُح ِص اَّللَّ َيْع  َوَمن 
لنساء ) ورة ا  (11، 11س
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இதவ அல் ாஹ்வின் வதரயத களாகும்; எவர் அல் ாஹ்வுக்கும், அவன் 
தூதருக்கும் கீழ்படிந்து நடக்கி ார்கமளா அவர்கதள சுவனபதிகளில் பிரமவசிக்கச் 
கசய்வான்; அதன் கீமழ ஆறுகள் சதா ஓடிக்ககாண்டிருக்கும், அவர்கள் அங்மக 
என்க ன்றும் இருப்பார்கள் - இது மகத்தான கவற் ியாகும். 
 
எவன் அல் ாஹ்வுக்கும், அவன் தூதருக்கும் மாறு கசய்கி ாமனா, இன்னும் 
அவன் விதித்துள்ள வரம்புகதள மீறுகி ாமனா அவதன நரகில் புகுத்துவான்; 
அவன் அங்கு (என்க ன்றும்) தங்கி விடுவான்; மமலும் அவனுக்கு இழிவான 
மவததனயுண்டு. ( அல் குர்ஆன்  4:13, 14) 

 

ِنَّ ََلُ َمعِي ذِْكرِي فَإ ْعَرَض َعن 
َ

ْعَمَٰ َوَمْن أ
َ

ِ أ اَمة لْقِيَ هُ يَوَْم ا ُُْشُ ًة َضنًًك َوََن تَِِن  ، َش َُشْ َِم َح ِ ل قَاَل رَب 
رًيا ْعَمَٰ َوقَْد ُكنُت بَِص

َ
َتَها، أ َتتَْك آيَاُتنَا فَنَِسي

َ
َٰلَِك أ َذ َاَل َك َٰلَِك اْْلَوْمَ تُنَسَٰ  ۗ  ق َٰلَِك ََنْزِي َمْن ، َوَكَذ َوَكَذ

ِت  ِآيَا ن ب ُْؤمِ َف َولَْم ي ْْسَ
َ

ِ أ ِه بَْقَٰ  ۗ  َرب 
َ

َشدُّ َوأ
َ

أ ْْلِخَرةِ  َذاُب ا لََع طه ) َو ورة  111,111,111,11س 1) 
 

 “எவன் என்னுதடய உபமதசத்ததப் பு க்கணிக்கி ாமனா, நிச்சயமாக அவனுக்கு 
கநருக்கடியான வாழ்க்தகமய இருக்கும்; மமலும், நாம் அவதன கியாம நாளில் 
குருடனாமவ எழுப்புமவாம்” என்று கூ ினான். 
  (அப்மபாது அவன்) “என் இத வமன! நான் பார்தவயுதடயவனாக இருந்மதமன! 
என்தன ஏன் குருடனாக எழுப்பினாய்?” என்று கூறுவான். 

 (அதற்கு இத வன்,) “இவ்விதம்தான் இருக்கும்; நம்முதடய வசனங்கள் 
உன்னிடம் வந்தன; அவற்த  நீ ம ந்துவிட்டாய்; அவ்வாம  இன்த ய தினம் 
நீயும் ம க்கப்பட்டு விட்டாய்” என்று கூறுவான். 
ஆகமவ, எவன் தன் இத வனுதடய வசனங்களின் மமல் நம்பிக்தக 
ககாள்ளாமல், வரம்பு மீ ி நடக்கின் ாமனா அவனுக்கு இவ்வாறுதான் நாம் கூ ி 
ககாடுப்மபாம்; மமலும் மறுதமயின் மவததன மிகவும் கடினமானதும் 
நித யானதுமாகும். ( அல் குர்ஆன் 20: 124, 125, 126, 127) 

 

ْ إِنَّ رَ   لََعَ الَْعرِْش ُيْغِِش اللَّي َّاٍم ُثمَّ اْستََوىَٰ  ي
َ

أ  ِ ة ِستَّ ِِف  رَْض 
َ
َماَواِت َواْْل سَّ ََق ال ِي َخل ُ اَّلَّ ُكُم اَّللَّ َل بَّ

 ِ ْمرِه
َ

بِأ َراٍت  وَم ُمَسخَّ ُُّج َمَر َوانل لَْق َس َوا ْم شَّ ثِيثًا َوال َيْطلُبُهُ َح ََّهاَر  ْمرُ  ۗ  انل
َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْْل

َ
ُ رَبُّ  ۗ  أ َباَرَك اَّللَّ َت

الَِميَ  لَْع َيةً ، ا َََضًًُّع وَُخْف ُكْم ت وا َربَّ ِدينَ  ۗ  ادُْع ُْمْعتَ َُّه ََل ُُيِبُّ ال رِْض َبْعَد ، إِن
َ
ُدوا ِِف اْْل ُتْفِس َوََل 

َمًعا وْفًا َوَط وهُ َخ َها َوادُْع ََلِح َِن الُْمْحِسنِيَ  ۗ  إِْص ِ قَرِيٌب م   (11، 11، 11ة اْلعراف سور) إِنَّ رَْْحََت اَّللَّ
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நிச்சயமாக உங்கள் இத வனாகிய அல் ாஹ் தான் ஆறு நாட்களில் 
வானங்கதளயும், பூமிதயயும் பதடத்துப் பின் அர்ஷின் மீது தன் ஆட்சிதய 
அதமத்தான் - அவமன இரதவக் ககாண்டு பகத  மூடுகி ான்; அவ்விரவு 
பகத  கவகு விதரவாக பின் கதாடர்கின் து; இன்னும் சூரியதனயும்; 
சந்திரதனயும், நட்சத்திரங்கதளயும் தன் கட்டதளக்கு - ஆட்சிக்குக் - 
கீழ்படிந்ததவயாக(ப் பதடத்தான்); பதடப்பும், ஆட்சியும் அவனுக்மக 
கசாந்தமல் வா? அகி ங்களுக்ககல் ாம் இத வனாகிய (அவற்த ப் பதடத்து, 
பரிபா ித்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும்) அல் ாஹ்மவ மிகவும் பாக்கியமுதடயவன். 

  
 (ஆகமவ, முஃமின்கமள!) உங்களுதடய இத வனிடம் பணிவாகவும், 
அந்தரங்கமாகவும் பிரார்த்ததன கசய்யுங்கள் - வரம்பு மீ ியவர்கதள நிச்சயமாக 
அவன் மநசிப்பதில்த . 
 
 (மமலும்,) பூமியில் (அதமதி உண்டாகி) சீர்திருத்தம் ஏற்பட்ட பின்னர் அதில் 
குழப்பம் உண்டாக்காதீர்கள்; அச்சத்மதாடும் ஆதசமயாடும் அவதன 
பிரார்த்தியுங்கள் - நிச்சயமாக அல் ாஹ்வின் அருள் நன்தம கசய்மவாருக்கு மிக 
சமீபத்தில் இருக்கி து. (அல் குர்ஆன் 7:54, 55, 56) 

 

ُ لَُكم   َل اَّللَّ نَز
َ

ا أ ْيتُم مَّ
َ

َرأ
َ

أ ُْل  َِن لَُكمْ  ق ذ
َ

ُ أ ُْل آَّللَّ ًَل ق ا وََحََل َحَراًم ُْه  ِن فََجَعلْتُم م  ٍق  ِْز ن ر  ِ ِ  ۗ  م  لََعَ اَّللَّ مْ 
َ

أ
ونَ  ََتُ ونس ) َتْف ورة ي  (12س

 

 (நபிமய!) நீர் கூறும்: “அல் ாஹ் உங்களுக்கு இ க்கிதவத்த ஆகாரங்கதள 
நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவற் ில் சி வற்த  ஹராமாகவும், சி வற்த  
ஹ ா ாகவும் நீங்கமள ஆக்கிக் ககாள்கி ரீ்கள்; (இப்படித் தீர்மானித்துக் ககாள்ள) 
அல் ாஹ் உங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளானா? அல் து அல் ாஹ்வின் மீது 
நீங்கள் கபாய்க்கற்பதன கசய்கின் ரீ்களா?”  (அல் குர்ஆன் 10: 59) 

இத வன் இவ்வு கில் மனிதர்கள் நிம்மதிதய அதடந்து ககாள்ளும் கபாருட்டு 
பல்மவறு வதரயத கதள விதித்துள்ளான். அவற்த  மீ ி தனது மமனா 
இச்தசப்படி கசயற்படுகின் வர்கள் வரம்பு மீ ியவர்கள். இவர்கமள உ கில் 
குழப்பம் உண்டாக்குகின் வர்கள். இவர்கள் விடயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்தகயுடன் 
இருப்பது மிக மிக அவசியம். 

மனித சமூகத்தில் மதான்றும் எந்த விதமான முரண்பாடுகளாக இருந்தாலும் 
அதவ சமூக பிரிவிதனக்கு வழிமகா  முன் அல் குர்ஆன், சுன்னாவுடன் 
அவற்த  அ சி அதில் சரி எது? பிதழ எது? என்பதத புரிந்து ககாண்டு சமூக 
கட்டதமப்தபயும், சமாதானத்ததயும் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தத அல் குர்ஆன் 
பின் வருமாறு எடுத்துதரக்கி து. 
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ْمرِ مِنُكمْ 
َ
وِِل اْْل

ُ
وَل َوأ لرَُّس وا ا يُع ِط

َ
َ َوأ وا اَّللَّ ِطيُع

َ
وا أ آَمنُ ِيَن  َها اَّلَّ يُّ

َ
وهُ إََِل  ۗ  يَا أ ٍء فَُردُّ ازَْعتُْم ِِف ََشْ فَإِن َتنَ

 ِ ْْلِخر َوِْم ا ِ َواْْل ِاَّللَّ ُْؤِمنُوَن ب ِل إِن ُكنتُْم ت ِ َوالرَُّسو َ  ۗ  اَّللَّ ْحَسُن ت
َ

رْيٌ َوأ َٰلَِك َخ وِيًَل َذ
ْ

ء ) أ ورة النسا  (12س

நம்பிக்தக ககாண்டவர்கமள! அல் ாஹ்வுக்கு கீழ்படியுங்கள்; இன்னும் 
(அல் ாஹ்வின்) தூதருக்கும், உங்களில் (மநர்தமயாக) அதிகாரம் 
வகிப்பவர்களுக்கும் கீழ்படியுங்கள்; உங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பிணக்கு 
ஏற்படுமானால் – கமய்யாகமவ நீங்கள் அல் ாஹ்தவயும், இறுதி நாதளயும் 
நம்புபவர்களாக இருப்பின் – அதத அல் ாஹ்விடமும், (அவன்) தூதரிடமும் 
ஒப்பதடத்துவிடுங்கள் – இதுதான் (உங்களுக்கு) மிகவும் சி ப்பான, அழகான 
முடிவாக இருக்கும். (அல் குர்ஆன் 4:59) 

அகி த்தின் இரட்சகனாகிய அல் ாஹ்வின் மார்க்கத்தத பு க்கணித்து 
வாழ்பவர்கமள குழப்பத்தத சமாதானமாகவும், ஹராத்தத ஹ ா ாகவும், தீயதத 
நல் தாகவும் கருதி கசயற்படுகின் னர். இது இவ்வா ிருக்க முஸ் ிம்கள் என 
தம்தம அதடயாளப்படுத்திக் ககாள்ளும் ஒரு கூட்டம் அன்று கதாட்டு இன்று 
வதர அல் ாஹ்வின் மார்க்கத்மதாடு எந்த வதகயிலும் சம்பந்தமில் ாத 
அவர்களின் கருத்துக்கதளயும், கட்டுக் கததகதளயும் பரப்பி வருகின் னர். 
இவர்கமள முஸ் ிம் கபயர் தாங்கிகளாக சமூகத்தில் வளம்வரும் நயவஞ்சகர் 
கூட்டம். அல் குர்ஆன் ப  இடங்களின் இவர்களின் முகத்திதரதய கிழித்து 
இவர்களின் உண்தம முகத்தத கதளிவு படுத்தத் தவ வில்த .  இவர்கமள 
சமாதானத்தத வாதிடும் குழப்பவாதிகள் என்பதத புரிந்து ககாள்ள மவண்டும். 

ْؤِمنِيَ   م بُِم ا ُه ْْلِخرِ َوَم َوِْم ا ِاْْل ِ َوب ِاَّللَّ ا ب آَمنَّ وُل  َّاِس َمن َيُق َن انل وا َوَما ، َوِم آَمنُ ِيَن  َّلَّ َ َوا دُِعوَن اَّللَّ ُُيَا
نُفَسُهمْ َوَما يَْشُعُرونَ 

َ
ُ َمَرًضا، َُيَْدُعوَن إَِلَّ أ َرٌض فََزاَدُهُم اَّللَّ ُوا  ۗ  ِِف قُلُوبِهِم مَّ َِما ََكن ِْلٌم ب

َ
أ َعَذاٌب  َولَُهمْ 

َما ََنُْن ُمْصلُِحونَ ، يَْكِذبُونَ  ُوا إِنَّ قَال رِْض 
َ
ُتْفِسُدوا ِِف اْْل لَُهمْ ََل  ُدوَن ، ِإَوذَا قِيَل  ُْمْفِس ُهمْ ُهُم ال ََل إِنَّ

َ
أ

َِٰكن َلَّ يَْشُعُرونَ   (11، 11، 11، 2، 8 :سورة ابلقرة ) َوَل
இன்னும் மனிதர்களில் “நாங்கள் அல் ாஹ்வின் மீதும், இறுதி(த் தீர்ப்பு) நாள் 
மீதும் ஈமான் (நம்பிக்தக) ககாள்கிம ாம்” என்று கூறுமவாறும் இருக்கின் னர்; 
ஆனால் (உண்தமயில்) அவர்கள் நம்பிக்தக ககாண்மடார் அல் ர். 

 
 (இவ்வாறு கூ ி) அவர்கள் அல் ாஹ்தவயும், ஈமான் (இத  நம்பிக்தக) 
ககாண்மடாதரயும் ஏமாற்  நிதனக்கின் ார்கள்; ஆனால் அவர்கள் (உண்தமயில்) 
தம்தமத்தாமம ஏமாற் ிக்ககாள்கி ார்கமள தவிர மவ ில்த ; எனினும் அவர்கள் 
(இதத) உணர்ந்து ககாள்ளவில்த . 
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அவர்களுதடய இதயங்களில் ஒரு மநாயுள்ளது; அல் ாஹ் (அந்த) மநாதய 
அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக்கி விட்டான்; மமலும் அவர்கள் கபாய்கசால்லும் 
காரணத்தினால் அவர்களுக்குத் துன்பந்தரும் மவததனயும் உண்டு. 

 
 “பூமியில் குழப்பத்தத உண்டாக்காதீர்கள்” என்று அவர்களிடம் கசால் ப்பட்டால் 
“நிச்சயமாக நாங்கள் தாம் சமாதானவாதிகள்” என்று அவர்கள் கசால்கி ார்கள். 
 
நிச்சயமாக அவர்கள் தாம் குழப்பம் உண்டாக்குபவர்கள் அன்ம ா; ஆனால் 
அவர்கள் (இதத) உணர்கி ார்களில்த . )அல் குர்ஆன் 2:8, 9, 10, 11, 12) 

எனமவ அல் குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாமவாடு இவர்களின் நித கதள அ சிப் 
பார்த்தால் இவர்களின் உண்தம முகத்தத மிக எளிதில் புரிந்து ககாள்ள ாம். 
இவர்களின் மூ ம் ஏற்படும் ஆபத்து மிகவும் பாரதூரமானது என்பதத புரிந்து 
ககாண்டு கருமமாற்றுவது அவசியமாகும். நயவஞ்சகர்களின் நடவடிக்தககள் 
எப்படியிருக்கும்? அவர்களின் குணாதிசயங்கள் எவ்வாறு அதமந்திருக்கும்? 

என்பததகயல் ாம் அல் குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாவில் கவட்ட கவளிச்சமாக 
காண ாம். 

குழப்ப வாதிகள் எப்மபாதும் முற்றுப் கபறுவதில்த ; அவர்கள் சமூகத்துக்கு 
ஆபத்தானவர்கமள, அதிலும் அவர்கள் தாம் சீர்திருத்த வாதிகள் என நம்பிக் 
ககாண்டு நாசகார நடவடிக்தககளில் ஈடுபடுவது மமலும் ஆபத்தானதாக 
அதமந்து விடுகி து. இதவ எல் ாவற்த  விடவும் உண்தமயான சீர்திருத்த 
வாதிகள் தமது பங்களிப்தப கசய்யாது கசய ிழந்து நிற்பது கமன்மமலும் 
ஆபத்தானதாக அதமந்து விடும். இததனமய அல் குர்ஆன் பின்வருமாறு கதளிவு 
படுத்துகி து. 

ذُ   َ َِٰكنَّ اَّللَّ رُْض َوَل
َ
لََّفَسَدِت اْْل َِبْعٍض  َضُهم ب َّاَس َبْع ِ انل َدْفُع اَّللَّ لَِميَ َولَْوََل  لَْعا ورة )  و فَْضٍل لََعَ ا س

 (111ابلقرة 
அல் ாஹ் மக்களில் (நன்தம கசய்யும்) ஒரு கூட்டத்தினதரக் ககாண்டு, (தீதம 
கசய்யும்) மற்க ாரு கூட்டத்தினதரத் தடுக்காவிட்டால், (உ கம் சீர்ககட்டிருக்கும்.) 
ஆயினும், நிச்சயமாக அல் ாஹ் அகி த்தார் மீது கபருங்கருதணயுதடமயானாக 
இருக்கி ான். (அல் குர்ஆன் 2:251) 

  ُ ا اَّللَّ نَ ُوا َربُّ َيُقول ن 
َ

ٍ إَِلَّ أ ق  بَِغرْيِ َح وا مِن دِيَارِهِم  ْخرُِج
ُ

َن أ ِي َّلَّ َِبْعٍض  ۗ  ا َضُهم ب َبْع َس  َّا ِ انل ُع اَّللَّ َدْف ََل  َولَْو
َها اْسمُ  َكُر فِي َساِجُد يُْذ ََواٌت َوَم َِيٌع وََصل َواِمُع َوب َمْت َص ِ د  َُّه رًِيا ل ِ َكث ُ َمن  ۗ  اَّللَّ نَّ اَّللَّ َنُُصَ َوَْل

 ُ ه ُُصُ ِيزٌ  ۗ  يَن َ لََقوِيٌّ َعز ورة حج ) إِنَّ اَّللَّ  (11س

இவர்கள் (எத்ததகமயாகரன் ால்) நியாயமின் ித் தம் வடீுகதள விட்டு 
கவளிமயற் ப்பட்டார்கள்; “எங்களுதடய இத வன் ஒருவன்தான்” என்று அவர்கள் 
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கூ ியததத் தவிர (மவக துவும் அவர்கள் கசால் வில்த ); மனிதர்களில் 
சி தரச் சி தரக் ககாண்டு அல் ாஹ் தடுக்காதிருப்பின் ஆசிரமங்களும் 
கி ிஸ்தவக் மகாயில்களும், யூதர்களின் ஆ யங்களும், அல் ாஹ்வின் திரு 
நாமம் தியானிக்கப்படும் மஸ்ஜிதுகளும் அழிக்கப்பட்டு மபாயிருக்கும்; 

அல் ாஹ்வுக்கு எவன் உதவி கசய்கி ாமனா, அவனுக்கு திடமாக அல் ாஹ்வும் 
உதவி கசய்வான். நிச்சயமாக அல் ாஹ் வ ிதம மிக்மகானும், (யாவதரயும்) 
மிதகத்மதானுமாக இருக்கின் ான். (அல் குர்ஆன்  22:40) 
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