


     ﷽ 

 معىن ال إله إال الل 
மஅனா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் 

 

 

 

 

 

ஆசிரியர்:  

ஷெய்குல் இஸ்லாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் 
வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் 

 

விளக்கவுரை:  

அபூ அப்திர் ரஹ்மான் நவ்வாஸ் அல் ஹிந்தி 
அஸ் ஷெய்லானி ஹபிழஹுல்லாஹ் 

 

த ொகுப்பு: 
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முன்னுரை 

ஷெய்குல் இஸ்லாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் வரலாறு. (சுருக்கம்) 

 
ஷெய்குல் இஸ்லாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் 
ரஹிமஹுல்லாஹ்  அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1115 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்கள்.  
 
ஷெய்க் அவர்களின் (குன்யா) புனைப்ஷெயர் அபூ அப்தில்லாஹ் அல்லது 
அபுல் ஹுனைன். 
 
இமாமவர்கள் இன்னறய ைஊதி அரரபியாவில் உள்ள நஜ்து ெகுதியில் 
பிறந்தார்கள். நஜ்து என்ெது தற்ஷொழுது ைவூதி அரரபியாவில் உள்ள 
ரியாத் ஆகும். அதைால் தான் இமாம் அவர்களின் ஷெயர் முஹம்மது 
இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் அந் நஜ்தி அத் தமீமி என்று 
அனைக்கப்ெடுகிறது. 
 
இமாமவர்கள் ைஊதி அரரபியாவில் ஷிர்க் நினறந்திருந்த  காலகட்டத்தில் 
தவ்ஹீனத புதுப்பித்து தவ்ஹீனத நினலநாட்டிைார்கள். அதன் பிறகு இந்த 
தஃவா ைஊதியிலிருந்து இந்தியா இலங்னக உட்ெட உலகம் முழுக்க 
ெரவியது. இத்தனகய தவ்ஹீத் அடிப்ெனடயிலாை தஃவா ெரவிய ரொது 
அனதப் ஷொறுத்துக் ஷகாள்ள முடியாத சூஃபியாக்கள் இதற்கு 
(வஹ்ஹாபிைம்) என்று ஷெயர் னவத்தைர். 
 
நஜ்து ெகுதியின் ஆட்சியாளராக இருந்த  முஹம்மது இப்னு ைஊது 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இமாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் 
வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ்  அவர்களுனடய தஃவாவிற்கு உற்ைாகம்  
ஷகாடுத்து உதவி ஷைய்து தவ்ஹீனத நினலநாட்டிைார்கள். ஆட்சியாளர் 
முஹம்மது இப்னு ைஊது அவர்களுக்குப் பிறகு அவர்களது 
ைந்ததியிைர்கள் தவ்ஹீனத நினலநாட்டிைார்கள்.  
 
இமாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் ெனூ 
தமீம் ரகாத்திரத்னத ைார்ந்தவர் ஆவார்.   
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அல்லாஹ் சுப்ஹாைஹூ வ தஆலா கூறுகிறான்: 
 

ُكمۡ   ِلتَعَاَرفُٓوا    َوقَبَآئِلَ  ُشعُوٗبا  َوَجعَۡلنََٰ
 
ஒருவர் மற்றவனர அறிந்துஷகாள்ளும் ஷொருட்டு, உங்கனளக் 
கினளகளாகவும் ரகாத்திரங்களாகவும் ஆக்கிரைாம்.  அல்குர்ஆன் 49:13 
 
இமாமவர்களுனடய ைந்ததியில் வரக்கூடிய உலமாக்கனள 
ஆலுஷ்ஷெய்க் என்று  அனைக்கப்ெடுகிறார்கள். இமாம் அவர்களின் 
ைந்ததியில் வந்தவர்கள் ஆலிம்களாக உருவாகி புத்தகங்கனளயும் 
எழுதியுள்ளார்கள். இமாம் அவர்களுக்கு அப்துல்லாஹ், அலி, 
சுனலமான், இப்ராஹிம், ஹுனைன்,  ஹைன் என்று ஆறு மகன்கள் 
இருந்தைர்; அவர்களில் சிலர் ஷெரும் ஆலிம்களாகவும் இருந்தைர். 
ரமலும் இமாம் அவர்களுக்கு நான்கு மகள்களும் இருந்தைர். 
ரஹிமஹுமுல்லாஹ்.  இமாம் அவர்களின் ரெரன் அப்துர்ரஹ்மான் 
இப்னு ஹைன் இப்னு முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் ஃெத்ஹுல் மஜீத் என்ற சிறப்ொை 
புத்தகத்னத எழுதிய மாஷெரும் இமாம் ஆவார்கள்.  தற்ரொது ைஊதி 
அரரபியாவின் முப்தியாக இருப்ெவரும்  அல் இமாம் முஹம்மது இப்னு 
அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் ெரம்ெனரனய 
ைார்ந்த ஷெய்க் அப்துல் அஸீஸ் ஆலுஷ்ஷெய்க் ஹபிைஹுல்லாஹ் 
ஆவார்கள். இவ்வாறாக ஹிஜ்ரி ென்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு ஷதாடங்கி 
தற்ரொதுள்ள ஹிஜ்ரி 15ஆம் நூற்றாண்டு வனர இமாமவர்களின் 
ைந்ததியிலிருந்து உலமாக்கள் வந்துஷகாண்ரட இருக்கிறார்கள். 
 
முஹம்மது இப்னு ைஊது ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் ைந்ததியில் 
வரக்கூடியவர்கனள ஆலு ைஊத் என்று அனைக்கப்ெடுகிறார்கள். மன்ைர் 
அப்துல் அஸீஸ், ஃெஹத், ஃனெைல், அப்துல்லாஹ் உட்ெட  கடந்த 12ம் 
நூற்றாண்டிலிருந்து இன்று வனர இவரது ெரம்ெனரனய ைார்ந்தவர்கள் 
தான் ைஊதி அரரபியாவின் ஆட்சியாளராக இருக்கிறார்கள்.  
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அல் இமாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் மக்கனள தவ்ஹீதின் ெக்கம் அனைத்தார்கள். தவ்ஹீது இல்லாத 
வணக்க வழிொடுகள் ஏற்றுக்ஷகாள்ளப்ெடாது என்ெனத மக்களுக்கு 
விளக்கிைார்கள். இமாமவர்கள் மக்கா, மதிைா, ஈராக் ரொன்ற 
இடங்களுக்கு ஷைன்று உலமாக்களிடம் உட்கார்ந்து கல்வி ெயின்றார்கள்.  
முஹம்மது ஹயாத் அஸ் ஸிந்தி; அப்துல்லாஹ் இப்னு இப்ராஹிம் 
ரொன்ற மக்கா மதிைாவில் இருந்த ெல்ரவறு ஆலிம்களிடம் கல்வினய 
கற்றுக் ஷகாண்டார்கள். அரதரொன்று ஈராக்கில் ெைரா ொக்தாத் ஆகிய 
நகரங்களில் இருந்த உலமாக்களிடமிருந்தும் கல்வினய எடுத்துக் 
ஷகாண்டார்கள். ரஹிமஹுமுல்லாஹ். அரதரொன்று கல்வினயத் ரதடி 
ொம் ரதைத்திற்கு இமாம் அவர்கள் ஷைன்ற ஷொழுது வழிப்ெறிக் 
ஷகாள்னளயர்கள் இமாம் அவர்கனள தாக்கி அவர்களிடம் இருந்த 
ஷொருட்கனள எடுத்துக் ஷகாண்டைர் இதைால் இமாம் அவர்களால் ொம் 
ரதைத்திற்கு ஷைன்று கல்வி ரதட முடியவில்னல. 
 
இமாம் அவர்களுனடய ொட்டன்மார்களின் ெரம்ெனர ரசூலுல்லாஹ்  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்களின் ெரம்ெனரரயாடு ஷைன்று ரைர்கிறது. சுமார் 30 
ொட்டன்மார்களுக்கு முன்பு இமாம் அவர்களுனடய ொட்டனும் நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்களுனடய ொட்டனும் ஒன்றாகும். 
 
இந்தியா உட்ெட உலகின் ெல்ரவறு ெகுதிகனள ைார்ந்த மாணவர்கள் 
இமாம்  அவர்களிடமிருந்து கல்வி ெயின்று ஷைன்றுள்ளார்கள்.  
 
இமாம் அவர்கள் தன்னுனடய 91 வது வயதில், ஹிஜ்ரி 1206 ஆம் ஆண்டு  
இறந்தார்கள். இமாமவர்கள் நினறய புத்தகங்கனளயும், உலமாக்கனளயும் 
மாணவர்கனளயும் விட்டுச் ஷைன்றார்கள். இது  அல்லாஹ் சுெஹாைஹு 
வ தஆலா இமாம் அவர்களுக்கு ஷைய்த ெரக்கத் ஆகும். 
 
இன்-ஷா அல்லாஹ்! த ாடரும்.. 
 
 


