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 Article Title 1 

 

 

ப ாதுவாக நல்ல காரியங்கள் என உறுதியாக பதைிவான 
விடயங்களை தாமதமின்றி அவசரமாக நிளறபவற்றுவளத 
ஊக்குவிக்கும் இஸ்லாம், சிக்கல்கள்,  ிரச்சிளனகள் மற்றும் குழப்  
நிளலகைின் ப ாது  தற்றப்  டுவளத தவிர்த்து ப ாறுளமளயயும், 

நிதானத்ளதயும் களடப்  ிடித்து சாணக்கியத்துடன் காரியமாற்றுவளத 
வலியுறுத்துகிறது. 
 

அவசரம்,  தற்றம், தீவிரம் என் ன ளைத்தானின் தூண்டுதலால் 
உருவாகும் தீய  ண்புகைாகும். இதன் காரணமாகபவ மனிதன் 
 ல்பவறு தவறுகைிலும், குற்றச் பசயல்கைிலும் வழீ்ந்து விடுவபதாடு, 

 ிரச்சிளனகளுக்கு சரியான தீர்ளவ எட்ட முடியாமல் தவிக்கிறான். 
இன்று சிறு, சிறு சிக்கல்கள் ப ரும் குழப் மாக விஷ்வரூ ம் எடுத்து 
 ாரிய அழிவுகள் ஏற் ட இத்தளகய தீய குணங்கபை காரணமாக 
அளமகின்றன என்றால் அது மிளகயல்ல என கருதுகிபறன். 
 

ِ ُدََعَءهُ بِاْْلَْيِ  نَساُن بِالَّشر نَساُن َعُجوًل  ۖ  َوَيْدُع اْْلِ  (11آلية )سورة اإلسراء  ا َوََكَن اْْلِ

 

மனிதன், நன்ளமக்காக  ிரார்த்தளன பசய்வது ப ாலபவ (சில சமயம்) 
தீளமக்காகவும்  ிரார்த்திக்கின்றான்; (ஏபனன்றால்) மனிதன் 
அவசரக்காரனாக இருக்கின்றான். (அல் குர்ஆன் 17:11) 
 

எமக்கு  கிரங்கமாக  ளகளமளய பவைிப்  டுத்துகின்றவர்கள் 
மற்றும் எம்முடன் அநீதமாக நடந்து பகாள்கின்றவர்களுடன் கூட 
அவசரப்  ட்டு அவர்கள்  ாணியிபலபய முளற பகடாக நடந்து 
பகாள்வளத இஸ்லாம் ஆதரிக்கவில்ளல. அவர்கள் முளறபகடாக 
நடந்து பகாள்கின்ற ப ாதும் அதளன ப ாருட் டுத்தாது நாம் இஸ்லாம் 
கூறும் ஒழுக்க விழுமியங்களுடன் நடந்து பகாள்ளும் சந்தர் த்தில் 
அவர்கள் தமது குற்ளறத்ளத உணர்ந்து திருந்தி எம்முடன்  ண் ாக 
நடக்க வாய்ப்புள்ைது. இதற்கு நிளறயபவ முன்னுதாரனங்களை 
இளறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கைின் வாழ்விலிருந்து ப ற்றுக் 
பகாள்ைலாம்.  இந்த கருத்ளதபய அல் குர்ஆன்  ின்வருமாறு பதைிவு 
 டுத்துகிறது. 
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  ۖ   ِ ْحَسُن فَإ
َ
نَُه َوِِلٌّ ََحِيمٌ اْدَفْع بِالَِِت ِِهَ أ

َ
 (43 اآلية -سورة فصلت ) َذا اََّلِي بَيْنََك َوبَيَْنُه َعَداَوةٌ َكأ

 

 

நீங்கள் (தீளமளய) நன்ளமளயக் பகாண்பட தடுத்துக் பகாள்வரீாக! 
அப்ப ாழுது, யாருக்கும் உமக்கிளடபய,  ளகளம இருந்தபதா, அவர் 
உற்ற நண் பர ப ால் ஆகிவிடுவார். (அல் குர்ஆன் 41:34) 
 

ٍّ َعِظيمٍّ    وا َوَما يُلََقاَها إَِل ُذو َحظر  (43 اآلية -سورة فصلت ) َوَما يُلََقاَها إَِل اََّلِيَن َصََبُ

 

ப ாறுளமயாக இருந்தார்கபை அவர்கள் தவிர பவறு யாரும் அளத 
அளடய மாட்டார்கள்; பமலும், மகத்தான நற் ாக்கியம் உளடயவர்கள் 
தவிர, பவறு யாரும் அளத அளடய மாட்டார்கள். (அல் குர்ஆன் 41:35) 
 

அபத பநரத்தில் நமக்பகதிரான சவால்கள் வியா ித்து பசல்லும் நிளல 
உணரப்  ட்டால் இஸ்லாமிய வளரயளறக்குள் நின்று 
நிதானமாக அதளன தடுத்து நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்ளககள்  ற்றி 
சிந்திப் தும், முயற்சி பசய்வதும் அவசியமாகும். ப ாதுவாக அரசியல் 
தளலவர்கள், ஊடகங்கள், உலமாக்கள் உட் ட அளனவரும் தமது 
வளரயளறக்குள் நின்பற இதற்காக திட்டமிட முடியும். தீவிரப்  ட்டு 
முடிவுகள் எடுப் தனால் சாதகமான  லன்களை அளடந்து பகாள்வது 
சிரமமாகி நிரந்தர சிக்கலில் சிக்கிக் பகாள்ை பவண்டிவரும் என்ற  
உண்ளமளயயும் புரிந்து பகாண்டு பசயலாற்றுவது அவசியமாகும்.  
 
 

روى ابلخاري عن يلع ريض اهلل عنه قال: "ال تكونوا ُعُجالً مذاييع بُُذًرا، فإن من ورائكم بالءً مبرًِّحا 
رًحا  لًة ُرُدًحا". ]األدب املفرد ) --ُمْكل  ( وصححه الشيخ األبلاين[.1/161وأموًرا متماحر

 

“அவசர காரர்கைாகபவா, வதந்திகளைப்  ரப் ி விடு வர்கைாகபவா, 

தீளமகளுக்கு வித்திடு வர்கைாகபவா நீங்கள் இருக்காதீர்கள்; 

உங்களுக்குப்  ின்னால் ஒரு காலம் வரும் அக்காலத்திபல  ாரிய 
குழப் ங்கள் பதான்றும்” (ஏபனனில் அப் டியான சந்தர் த்தில் இவ்வாறு 
நடந்து பகாள்வது  ாரிய  ின் விளைவுகளை ஏற் டுத்தி விடும்) என 
அலி (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள். (அல் அதபுல் முப்ரத்) 
 

 தறிய காரியம் சிதறி விடும் என்று பசால்வது ப ால் எக்காரியத்திலும் 
நிதானமிழந்து, தீவிரப்  ட்டு முடிபவடுக்க முற் டும் ப ாது 
பமன்பமலும் சிக்கல்கள் அதிகரிக்குபம தவிர, தீர்ளவ அளடந்து 
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பகாள்ை முடியாது. பமலும் ஒரு  ிரச்சிளனப்  ற்றி பகள்வி 
 ட்டவுடபனபய, அதளன உறுதி  டுத்திக் பகாள்ைாது உடபன அதளன 
 ரப் ிவிடுவதும் எரிகிற பநருப் ில் எண்ளணளய ஊற்றி விடுவது 
ப ான்று  ிரச்சிளனகள் பமலும் உக்கிரம் அளடந்து வியா ித்து பசல்ல 
வழி வகுத்துவிடும். இப் டிப்  ட்டவர்கபை  ிரச்சிளனகளுக்கு 
வித்திடு வர்கைாகவும், தூண்டுபகாலாகவும் விைங்குகிறார்கள். இவர்கள் 
 ற்றிபய இளறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  ின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
 

نر َمالرك   َعنل 
نَسر بل

َ
ُ َعنلُه , َقاَل : َقاأ َ اَّلله ُ َعلَيلهر َوَسلهمَ َريضر ر َصَّله اَّلله َومرَن انلهاسر نَاٌس  " : َل َرُسوُل اَّلله

رَعبلد  جَ  ر , َفُطوََب ل رللَخْيل ُق ل ِّ َمَغاِلر رلَّشه ِّ , َومرَن انلهاسر َمَفاتريُح ل رلَّشه ُق ل ر َمَغاِلر رللَخْيل ُ َمَفاتريَح َمَفاتريُح ل ََ اَّلله َع
ر لََعَ يََديلهر ،  َْيل ِّ لََعَ يََديلهر اْلل ُ َمَفاتريَح الَّشه ََ اَّلله رَعبلد  َجَع ٌَ ل  . رواه ابن ماجه " َوَويل

 

“மனிதர்கைில் சிலர் நலவுக்கு திறவு பகாலாகவும், தீளமகளுக்கு 
தளடயாகவும் உள்ைனர், பவறு சிலர் தீளமகளுக்கு திறவு பகாலாகவும் 
நலவுக்கு தளடயாகவும் உள்ைனர், அல்லாஹ் எவரின் கரத்தினால் 
நலவின் வாயில்களை திறந்து விடுகிறாபனா, அவருக்கு சுவபசா னம் 
உண்டாகட்டும், பமலும் எவன் மூலம் தீளமகைின் வாயில்கள் திறக்கப் 
 டுகிறபதா அவன் மீது நாசம் உண்டாகட்டும்” என்று ந ிகள் நாயகம் 
(ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப் வர்: அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), (இப்னு 
மாஜாஹ்). 
 

அபநக சந்தர் ங்கைில்  சிக்கல்கள்,  ிரச்சிளனகள், அநியாயங்கள் 
நடந்பதறுவதற்கான காரணிளய ஆராய்ந்து  ார்த்தால்  ிளழயான 
எண்ணங்கள் மற்றும் எந்த விதத்திலும் உறுதி  டுத்தப்  டாத 
தகவல்கள் மூலம்  உணர்ச்சி வசப்  ட்டு அவசர  முடிவு எட்டப் 
 ட்டத்தின்  விளைவாக இருப் ளத அவதானிக்கலாம். இதனால் தான் 
அல் குர்ஆன்  ின்வருமாறு கட்டளையிடுகிறது: 

  

َها اََّلِيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسقٌ    يُّ
َ
ٰ َما َفَعلْتُْم  يَا أ ن تُِصيبُوا قَوًْما ِِبََهالَةٍّ َفتُْصبُِحوا لََعَ

َ
بِنََبإٍّ َفتَبََينُوا أ

 (6)سورة الحجرات  نَادِمِيَ 

முஃமின்கபை! ஃ ாஸிக் (தீயவன்) எவனும் உங்கைிடம் ஒரு 
பசய்திளயக் பகாண்டு வந்தால், அளதத் தீர்க்க விசாரித்துக் 
பகாள்ளுங்கள்; (இல்ளலபயல்) அறியாளமயினால் (குற்ற மற்ற) ஒரு 
சமூகத்தாருக்கு நீங்கள் தீங்கு பசய்து விடலாம்;  ின்னர் நீங்கள் 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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பசய்தளவ  ற்றி நீங்கபை ளகபசதப்  டு வர்கைாக 
(கவளலப் டு வர்கைாக) ஆவரீ்கள். (அல் குர்ஆன் 49:6) 

 

குழப் ங்களுக்கு தம்ளமத் தாபம ஆைாக்கிக் பகாள்வது 
ஆபராக்கியமானதல்ல. அது நிம்மதியற்ற வாழ்வுக்கு இட்டுச் பசல்லும். 
கடளமகளை முளறயாக பசய்வதற்கும் தளடயாக அளமந்துவிடும். 
எனபவ குழப் ங்கைின் ப ாது முடிந்தைவு தூர விலகிச் பசல்வதும் 
அதற்கு தூண்டுபகாலாக நாம் அளமந்து விடாமல் இருப் தும் 
அவசியமாகும். இதளனபய  ின்வரும் பசய்திகள் வலியுறுத்துகின்றன: 
 

ُ عليِه وسلهَم يقوُل: مقداد بن األسودالعن  ِ صلهى َّللاه ِ لقد َسِمْعُت رسوَل َّللاه  وايُم َّللاه

عيدَ  إنه  عيدَ  إنه  الِفتنَ  ُجنِّبَ  لمن السه عيدَ  إنه  الِفتنَ  ُجنِّبَ  لمن السه ُدها ثالَث  الِفتنَ  ُجنِّبَ  لمن السه يردِّ

ات    )رواه ابن ماجه في سننه( مره

 

“குழப் ங்கைில் இருந்து தூரமாக்கப்  டுகிறவன்  ாக்கியசாலியாவான்” 

என்று இளறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மடக்கி மடக்கி மூன்று விடுத்தம் 
கூறியதாக மிக்தாத் இப்னுல் அஸ்வத் (ரழி) அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றார்கள். (அபூ தாவூத்) 
 

َسَتُكوُن ِفَتٌن ،  : قال -وسلم صلى َّللا عليه  -أن رسول َّللا  -رضي َّللا عنه  -عن أبي هريرة 

اِعي ، َوَمْن  َخْيرٌ  ِفيَها َواْلَماِشي ، اْلَماِشي ِمنْ  َخْيرٌ  ِمْن اْلَقاِئِم ، َواْلَقاِئمُ ِفيَها َخْيرٌ  اْلَقاِعدُ ِفيَها ِمْن السه

 . رواه البخاريُيْشِرْف لََها َتْسَتْشِرْفُه ، َوَمْن َوَجَد َمْلَجأً أَْو َمَعاًذا َفْلَيُعْذ ِبِه ( 

'விளரவில் குழப் ங்கள் சில பதான்றும். அப்ப ாது அவற்றுக்கிளடபய 
(பமைனமாக) அமர்ந்திருப் வன் (அவற்றுக்காக) எழுந்து 
நிற் வளனவிடவும், அவற்றுக்கிளடபய எழுந்து நிற் வன் நடப் வளன 
விடவும், அவற்றுக்கிளடபய நடப் வன் (அவற்ளற பநாக்கி) ஓடு வளன 
விடவும் சிறந்தவன் ஆவான். அதில் தம்ளம ஈடு டுத்திக் 
பகாள்கிறவளர அளவ அழிக்க முற் டும். அப்ப ாது ஒரு 
புகலிடத்ளதபயா, காப் ிடத்ளதபயா ப றுகிறவர் அதன் வாயிலாகத் 
தம்ளமத் தற்காத்துக் பகாள்ைட்டும்' என்று இளறத்தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்' (அறிவிப் வர்: அபூ ஹுளரராஹ் (ரலி) நூல்: 
புகாரி) 
 

பமற்குறிப் ிடப்  ட்டுள்ை பசய்தி அவசியமின்றி  ிரச்சிளனகைில் 
தளலயிடுவளத தவிர்க்க வலியுறுத்துவபதாடு, தற்காப்புக்கான சரியான 
இடத்ளத ப ற்றிட முயற்சிப் ளதயும் தூண்டுகிறது. எனபவ 



 Article Title 5 

 ிரச்சிளனகைிருந்து எவ்வைவுதான் நாம் ஒதுங்கி பசன்றாலும் நம்ளம 
பநாக்கி அது வரும் நிளல இருந்தால் அதிலிருந்து நாம் தற்காத்துக் 
பகாள்வதற்கான நடவடிக்ளககளை திட்டமிட்டு  ாதுகாப் ிற்கான 
சூழளல ஏற் டுத்திக் பகாள்வதும்  அவசியமாகும்.  

 

நமது இருப் ிடங்களுக்குள் அத்துமீறி வன்முளற காரர்கள் குழப் ம் 
விளைவிக்க வாய்ப்புள்ை நிளலயில் விபசடமாக தற்காப்பு வசதிகளை 
பசய்து ளவத்துக் பகாள்வது மிக மிக அவசியமாகும். உதாரணமாக 
தற் ாதுகாப்புக்கு உடன் அளழக்க முடியுமான அதிகாரிகள், 

உறவினர்கள், நண் ர்கள் ப ான்பறாருடனான பதாடர்ப்பு வசதிளய 
பசய்து ளவத்துக் பகாள்ைல், மற்றும் முடியுமான வளரயில் 
தனிளமயில் இருப் ளத தவிர்த்து பகாள்ைல், பமலும் வலிந்து வம்புக்கு 
இழுக்கும் சந்தர்ப் ங்கைில் ஒதுங்கிச் பசல்வது ப ான்றவற்ளற 
குறிப் ிடலாம்.  
 

எப் டிபயா இவ்வுலக வாழ்வில் பசல்வ பசழிப்பு,  ிணிகள், சிரமங்கள், 

துயரங்கள், வறுளம, குழப் ம், வன்முளற, கலகம், அச்சுறுத்தல், 

அடக்குமுளறகள், மளல, பவள்ைம், காற்று ப ான்ற இயற்ளக 
அனர்த்தங்கள் உள்ைிட்ட எந்நிளலளய நாம் கடந்து பசல்ல பவண்டி 
ஏற் ட்டாலும் அளனத்தும் இளறவன் ஏற் டுத்திய பசாதளனபய. 
அவளனயன்றி அதளன நீக்க எவராலும் முடியாது.  எனபவ வாழ்வில் 
ஏற் டும் எந்த சிரமங்கள்,   ிரச்சிளனகைாக  இருந்தாலும் அதன் ப ாது 
 எமது தவளற உணர்ந்து, வருந்தி, திருந்தி இளறவனிடம் மன்னிப்பு 
பவண்டுவபதாடு, அதிகமதிகம் நல்லறங்கள், இளற வழிப்  ாடுகைில் 
ஈடு டுவது அவசியமாகும். பமலும் இளறவனிடம்  ச்சாதா ப்  ட்டு 
இளறஞ்சுவதும் அவசியமாகும்.  

 

ٍّ فَََل ََكِشَف ََلُ إَِل ُهوَ  ْيٍّ  ۖ  ِإَون َيْمَسْسَك اَّلَلُ بُِضر
ءٍّ قَِدي ٌ ِإَون َيْمَسْسَك ِِبَ ِ َْيْ

ٰ ُّلر سورة )   َفُهَو لََعَ
 (71األنعام 

 

“(ந ிபய!) அல்லாஹ் உமக்கு ஏதாவபதாரு துன் த்ளத 
ஏற் டுத்திவிட்டால் அவளனத் தவிர (பவறு யாரும்) அளத நீக்க 
முடியாது. இன்னும் அவன் ஒரு நன்ளமளய உண்டாக்கிவிட்டால், 

(அளத எவரும் தடுக்க முடியாது.) அவன் எல்லாப் ப ாருட்கள் மீதும் 
ப ராற்றலுளடயவனாக இருக்கின்றான். (அல் குர்ஆன் 6:17) 
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