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சமாதானம் மமம ாங்க முயற்சி சசய்ம ாம் 

 محمد مخدوم بن عبد الجبار
A.J.M. மக்தூம் 

 

முஸ்லிம்கள்    கல்வ ி, ஊடகம் , அரசியல் , 
ப ொருளொதொரம், ஆகிய எல்லொ துறைகளிலும் 
ஆளுறமயும் தகறமயும் பகொண்டவர்களொக 
இருக்க வவண்டும், இதற்கொக முயற்சிக்கவும் 
வவண்டும். அப்வ ொது முஸ்லிம்களுக்கும் 
இஸ்லொத்துக்கும் எதிரொக விடுக்கப்  டும் 
சவ ொல் கற ள  இ ல கு வ ொக  மு ை ிய டி க் க 
முடியும். வமலும்  இதன் மூலவம உலபகங்கும் 
சமொதொனம் நிறல ப ை முடியும்  என் து 
இஸ்லொம் கற்றுத் தரும் உண்றமகள ில் 
ஒன்ைொகும். 
 

ஒரு  சமூ கத் த ின்   ல ம்  என்  து  க ொல 
சூழலுக்கும் வதறவக்கும் ஏற்ைொல்வ ொல் மொைிச் 
பசல்லும் தன்றம பகொண்டுள்ளது. 
 

 இதறனவய  ின்வரும் அல் குர்ஆன ின் 
வசனங்கள் பதளிவு  டுத்துகின்ைன:  
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َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وا َلُهم مَّ َوَأِعدُّ
ي َخِر آ َو ُكْم  وَّ َعُد َو  ِ َّللاَّ وَّ  ُ َعُد َنُهُم َّللاَّ َتْعلَُمو َلَ  ِنِهْم  و ُد ِمن  َن 

ِ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوأَنُتْم ََل  ۚ   َيْعلَُمُهمْ  َوَماُتنِفقُوا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 ُتْظلَُمونَ 

  

அவர் (நிரொகரிப் வர்)கறள எதிர்ப் தற்கொக 
உங்களொல் இயன்ை அளவு  லத்றதயும் , 

திைறமயொனக் குதிறரகறளயும் ஆயத்தப் 
 டுத்திக் பகொள்ளுங்கள் ; இதனொல் நீங்கள் 
அல்லொஹ்வின் எதிரிறயயும் , உங்களுறடய 
எதிரிறயயும் அச்சமறடயச் பசய்யலொம் ; 

அவர்கள் அல்லொத வவறு சிலறரயும் (நீங்கள் 
அச்சமறடயச் பசய்யலொம்); அவர்கறள நீங்கள் 
அைிய மொட்டீர்கள் - அல்லொஹ் அவர்கறள 
அைிவொன்; அல்லொஹ்வுறடய வழியில் நீங்கள் 
எறதச் பசலவு  பசய்தொலும் , (அதற்கொன 
நற்கூலி) உங்களுக்கு பூரணமொகவவ வழங்கப் 
 டும் ; (அதில் ) உங்களு க்கு ஒரு சிை ிதும் 
அநீதம் பசய்யப் ட மொட்டொது. 8:60 

  

   ِ ّللاَّ َعلَى  لْ  كَّ َتَو َو ْجَنْح َلَها  ْلِم َفا َجَنُحوا ِللسَّ ن  ُهَو  ۚ   َوِإ ُه  نَّ ِإ
ِميُع اْلَعلِيمُ   السَّ
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அவர்கள் சமொதொனத்தின்  க்கம் சொய்ந்து 
(இணங்கி) வந்தொல் , நீங்களும் அதன்  க்கம் 
சொய்வரீொக! அல்லொஹ்வின் மீவத உறுதியொன 
நம் ிக்றக றவப் ீரொக - நிச்சயமொக அவன் 
(எல்லொவற்றையும்) பசவியுறுவவொனொகவும் , 

நன்கைி வனொகவும் இருக்கின்ைொன். 8:61  

  

ُعو  ن ُيِريُدوا َأن َيْخَد ُ َوإِ ّللاَّ َدَك  ۚ   َك َفإِنَّ َحْسَبَك  يَّ ُهَو الَِّذي َأ
 بَِنْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِينَ 

  

அவர்கள் உம்றம ஏமொற்ை எண்ணினொல் - 
ந ிச் ச ய ம ொ க  அ ல் ல ொஹ்  உ ம க் கு ப் 
வ ொதுமொனவன் - அவன் தொன் உம்றமத் தன் 
உதவ ிறயக் பகொண்டும் , முஃம ின்கறளக் 
பகொண்டும்  லப் டுத்தினொன். 8:62 

  

இங்வக கூைப் ட்டுள்ள (குவ்வஹ்)  லம் என்ை 
வொர்த்றத ப ொதுவொனதொகும். அது ஈமொனிய 
 ல ம் , ஒ ற்றுற மய ின்  மூ லம்  ஏற்  டும் 
 லம் , ப ொருளொதொர  லம் , ஊடக  லம் என 
எல்லொ வறகயொன  லத்றதயும் குைிக்கும். 
 அவ்வொவை கொல சூழ்நிறலகளுக்கு ஏற்  அது 
வித்தியொசப்  டும் வொய்ப்புமுள்ளது.  
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 குதிற ரகள் என்று இங்கு  குை ிப் ிடப்  ட 
கொரணம் இந்த வசனம் இைங்கும் வ ொது 
இருந்த சமூகத்தின் நிறலறமறய கருத்திற் 
பகொண்வட யொகும். அக்கொலத்தில் குதிறர 
வொகனம் வ ொன்ை  ல்வவறு வநொக்கங்களுக்கொக 
 யன்  டுத்தப்  ட்டு வந்தறம கவனத்திற் 
பகொள்ளத் தக்கதொகும்.  
  

இப் டியொன வலிறமகறளப் ப றுவதற்கொன 
வந ொக்கம்  அ ந ிய ொய ம் , அ க்க ிரம ங் கள ில் 
ஈடு  டுவ தற்வகொ அ ல்லது  தீவ ிர வ ொத 
பசயல்களில் ஈடு டுவதற்வகொ அல்ல. மொைொக 
அக்கிரமக் கொரர்கள்   இதன் மூலம் அச்சம் 
பகொண்டு அதில் இருந்து தவிர்ந்து பகொள்ள   
முற் டுவர். அதனொல் சமொதொனத்றதயும் , 

இனங்களுக்கிறடயிலொன சக வொழ்றவயும் , 

ஐக்கியத்றதயும்  கட்டி எழுப்  முடியுமொகும் 
என் தறனவய இத்திருவசனங்கள் பதளிவு 
 டுத்துகின்ைன. 
  

இறைவனின் கட்டறளகளுக்கு முழுறமயொக 
க ட் டு ப்   ட் டு , இ ற ை த்  தூ த ரி ன் 
வழிமுறைகறள முழுறமயொக நமது வொழ்வில் 
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எடுத்து நடக்கும் அவத வநரத்தில் சண்றட 
சச்சரவு கள் ,   ிரிவு , வவற்றுறம என்  ன 
எம்றம  முழுறமயொக  லவ ீன ப்  டுத்த ி 
குழப் த்தில்  தள்ளிவிடும் என் றதயும் புரிந்து 
பகொண்டு பசயலொற்றுவது அவசியமொகும்.  

َهَب    َتْذ َو ا  َفَتْفَشلُو ُعوا  َز َتَنا َلَ  َو َرُسوَلُه  َو  َ
ّللاَّ ِطيُعوا  َأ َو

ابِِرينَ  ۚ   َواْصبُِروا ۚ   ِريُحُكمْ  َ َمَع الصَّ
 إِنَّ ّللاَّ

 

இன்னும் அல்லொஹ்வுக்கும் , அவனுறடய 
தூதருக்கும் கீழ் டியுங்கள் - நீங்கள் முரண் 
 ட்டுக் பகொள்ளொதீர்கள் ; (அவ்வொறு முரண் 
 ட் டு க்  ப க ொண் ட ொல் ) வ க ொற ழ கள ொக ி 
வ ிடுவ ரீ்கள் ; உங்கள்  லம் குன்ை ிவ ிடும் ; 

(துன் ங்கறளச் சகித்துக் பகொண்டு) நீங்கள் 
ப ொறுறமயொக இருங்கள் - ந ிச்சயமொக 
அல்லொஹ் ப ொறுறம யுறடயவர்களுடன் 
இருக்கின்ைொன். 8:46 

  

எதிர் கொலத்தில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் நிறல 
எவ்வொறு அறமயும் என் றத இறைத் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதளிவு  டித்தியுள்ளொர்கள். 
அது நொம் வொழும் இந்த கொல சூழ் நிறல 
வ ொன்ைறதவய குைிக்கும் என கருதுகிவைன். 
அந்த பசய்தி  ின்வருமொறு:  
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“ சிப் ிடித்த மிருகங்கள் உணவு தட்டின் மீது 
 ொய் வ து  வ  ொன் று  ஒ ரு  க ொல த் த ில் 
இஸ்லொத்தின் எதிரிகள் உங்கறள அழித்பதொ 
ழித்திட  ஒன்று திரள்வொர்கள்". என இறைத் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய வ ொது , "நொம் 
அப்வ ொது குறைவொனவர்களொக இருப்வ ொமொ?" 

என ஒரு ந ித் வதொழர் வினொ எழுப் ினொர். 
அதற்கு அவர்கள்: "அந்த வநரத்தில் நீங்கள் 
அதிகமொகவவ இருப் ரீ்கள். எனினும் வவகமொன 
நீ ர்  ஓ ட் ட த் த ின்  வ ிற ள வ ொ ல் 
ஏ ற்  டு ம்  நு ற ரற ய ப்  வ  ொன் று   ல ம் 
அ ற் ைவ ர்கள ொக  இ ரு ப் ீ ர்கள் . வ மலு ம் 
எத ிரிகளு க்கு  உங்கள் மீது  இருந்த அச்ச 
உண ர்றவ இறைவன் நீக்க ி இருப் ொன் , 

உங்கறள "வஹ்ன்" ஆட்பகொண்டிருக்கும்".  
என்று கூைிய வ ொது ஒருவர்: "வஹ்ன்" 
என்ைொல் என்ன ? இறைத் தூதவர! என்று 
வ ினவ ினொர். அப்வ ொது , "அதுதொன்  உலக 
ஆறசயும் , மரணத்தின் மீதுள்ள பவறுப்பும்" 
என  திலளித்தொர்கள்.   (அைிவிப் வர்: அபூ 
ஹ ுற ரரொஹ்  (ரழ ி) , நூல் : அபூ  தொவூ த் , 

அஹ்மத்) 
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இங்வக இறைத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நமது 
 ல கீனத்துக்கொன  இரண் டு கொரண ிகறள 
எடுத்துக் கூைியுள்ளொர்கள். அவற்றை தூர 
எரிந்து  வ ிட்டு  நம்றமப்  லப்  டுத்த ிக் 
பகொள்ள முறனய வவண்டும்.  
 

ஒற்றுறம என் து முஸ்லிம்களின்  லமொன 
ஆயுதம், அதன் மூலம் அவர்கள்  நிறையவவ 
சொதித்திருக்கிைொர்கள் என் றத விளங்கிக் 
பகொண்ட முஸ்லிம்கள் மீது கொழ்புணர்ச்சி 
பகொண்ட தீய சக்திகள், அன்று பதொட்டு இன்று 
வறர முஸ்லிம்களுக்குள் விரிசறல உண்டு 
 ண்ண ி, முஸ்லிம்கறளப்  ிளவு  டுத்த ி 
 லமிழக்கச் பசய்ய திட்டம் தீட்டி கங்கணம் 
கட்டி பசயல்  ட்டு வருகின்ைனர் என் றத 
நொம் கவனத்தில் பகொண்டு பசயல்  டுவது 
அவசியமொகும். 
 

ந ொம்  மு ஸ் ல ிம் கள்  என் ை  வ ற கய ில் 
சமொதொனத்றதயும், ஐக்கியத்றதயும் விரும்  
வவண்டும். வன்முறைகள் , குழப் ங்களுக்கு 
எதிரொக பசயற் ட வவண்டும்.  இஸ்லொத்தின் 
பவற்ை ிக்பகன சட்ட வ ிவரொத பசயல்கள் 
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எதறனயும் வமற்பகொள்ளவும்   கூடொது. அவத 
வநரத்தில் அடுத்தவர் மூலம் அநீதம் பசய்யப் 
 டுவறத அனுமதிக்கவவொ அல்லது தன் 
மொனத்றத  ிைரிடம் இழந்த வகொறழகளொகவவொ 
 இருக்கவும் முடியொது.  
 

இவற்றைபயல்லொம் சிந்தித்து பசயற் ட்டு 
நமக்பகத ிரொன  சவொல்கறள முைியடிக்க 
எல்லொம் வல்ல அல்லொஹ் நமக்கு அருள் 
புரிவொனொக. ஆமீன் 

 

 


