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SALAFICALL 3 

 

லொ இலொஹ இல்லல்லொஹ் என்ப ன் விளக்கம் 

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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லொ இலொஹ இல்லல்லொஹ் என்ப ன் விளக்கம் 

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. 
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அல் இமொம் அல் முஜத்திது முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹொப் 
ைஹிமஹுல்லொஹ் அவர்களின்  ஃவொவின்   னித்துவமும்; 
இமொமவர்கள் எழுதிய புத் கங்களின் முக்கியத்துவமும்: 

 
இமாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் தவ்ஹீனத ெரப்புவதற்கு கடுனமயாக ொடுெட்டார்கள். இமாம் 
அவர்கள் ரமற்ஷகாண்ட தவ்ஹீது அடிப்ெனடயிலாை தஃவா என்ெது (PJ) 
பிரே அல்லது ேமாதுத் தவ்ஹீது ரொன்ற வழிஷகட்ட கூட்டங்கனளப் 
ரொல் அல்லாமல் உண்னமயாை தவ்ஹீனத ெரப்புவதாக இருந்தது. 
 
இமாமவர்கள் ைஊதி அரரபியாவில் ஷிர்க் நினறந்திருந்த  காலகட்டத்தில் 
தவ்ஹீனத புதுப்பித்து; தவ்ஹீதின் ெக்கம் மக்கனள அனைத்து; தவ்ஹீனத 
நினலநாட்டிைார்கள். தவ்ஹீது இல்லாத வணக்க வழிொடுகள் 
ஏற்றுக்ஷகாள்ளப்ெடாது என்ெனத மக்களுக்கு விளக்கிைார்கள். அதன் 
பிறகு இந்த தஃவா ைஊதியிலிருந்து இந்தியா இலங்னக உட்ெட உலகம் 
முழுக்க ெரவியது. 
 
ைமகாலத்தில் வாழ்ந்து மனறந்த அஷ்ஷெய்க் இப்னு ொஸ், அஷ்ஷெய்க் 
இப்னு உனைமீன் ரஹிமஹுமுல்லாஹ் ரொன்றவர்களும்; அரதரொல் 
தற்ரொது வாழ்ந்து ஷகாண்டிருக்கும் அஷ்ஷெய்க் ைாலிஹ் அல் 
ஃெவ்ைான், அஷ்ஷெய்க் அப்துல் அஸீஸ் ஆலுஷ்ஷெய்க், 
அஷ்ஷெய்க் அப்துல் முஹ்ஸின் அல் அப்ொத் உட்ெட மற்ற 
உலமாக்களும் (ஹபிைஹுமுல்லாஹ்)   இமாம் அவர்களின் புத்தகங்கனள 
ொடங்களாக நடத்தி வருகின்றைர். ஏஷைனில் இமாம் அவர்களின் 
புத்தகங்கள் அந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புத்தகங்களாக 
இருக்கின்றை. 
 
இமாமவர்கள் அவர்கள் எழுதிய  ைலாைத்துல் உைூல், உைூலுஸ் 
ஸித்தா, கஷ்புஷ் ஷுபுஹாத், கிதாபுத் தவ்ஹீத், மைாயிலுல் ோஹிலியா 
ரொன்ற சிறிய புத்தகங்கள் மக்களுக்கு மிகப் ஷெரிய ெலன் தரக்கூடியதாக 
இருப்ெதால் ஷெரிய உலமாக்கள் இந்த புத்தகங்களுக்கு நீண்ட  விளக்க 
உனர ஷகாடுத்துள்ளார்கள். 
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ைப்பொனி என்பவர் யொர்?  
 
உலமாக்கள் முஃப்தி என்ற உயர்ந்த நினலனய அனடந்தாலும் கூட மக்கள் 
புரிந்து ஷகாள்ள சிரமமாக இருக்கும் ஷெரிய புத்தகங்கனள ொடமாக 
எடுப்ெனதவிட மக்களுக்கு ெயன் தரக்கூடிய, மக்களின் அறிவுக்கு தகுந்த 
புத்தகங்கனள கற்றுக் ஷகாடுக்க ரவண்டும். இதுதான் ரப்ொனியுனடய 
ெண்ொகும். 
 
ரப்ொனியுனடய ெண்னெ குறித்து இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறும் 
ஷொழுது: 
 

بَّانِي ُّ  .الَِّذيُّيَُرب ِيُّالنَّاَسُّبِِصغَاِرُّاْلِعْلِمُّقَْبَلُِّكبَاِرهُُِّّالرَّ
 
யாஷரல்லாம் மக்களுக்கு ஷெரிய விெயங்கனள கற்றுக் ஷகாடுப்ெதற்கு 
முன்ொக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிறிய விெயங்கனள கற்றுக் 
ஷகாடுக்கிறாரரா அவர்தான் ரப்ொனி ஆவார். (நூல்: ைஹீஹுல் புகாரி, 
ொபுல் இல்ம்.) 
 
அல்லாஹ் ைுெஹாைஹு வ தஆலா கூறுகிறான்: 
 

نَُّ  ـۧ نِي ِ ِكنُُّكونُواَُّْربََّٰ
 َولََٰ

 
நீங்கள் ரப்ொனியூன்களாக இருந்து ஷகாள்ளுங்கள். (குர்ஆன் 3: 79) 
 
ஆகரவ, ரப்ொனி என்ெவர் மக்களுக்கு கல்வினய கற்றுக் ஷகாடுப்ெவர் 
ஆவார். (PJ) பிரே, யஹ்யா சில்மி ரொன்று ஷெரிய விெயங்கனள 
முன்னவத்து மக்கனள குைப்ொமல்; மக்களுக்கு ரதனவயாை அடிப்ெனட 
கல்வினய ஷகாஞ்ைம் ஷகாஞ்ைமாக கற்றுக் ஷகாடுக்க ரவண்டும். 
 
 
 
 



 

  

SALAFICALL 8 

 

லொ இலொஹ இல்லல்லொஹ் என்ப ன் விளக்கம் 

சத்தியத்ர  மரைக்க கூடொது!  தபொய்யர்களிடமிருந்து கல்விரய 
எடுக்கவும் கூடொது!  
 
உலமாக்கள் உனடய ஃெத்வானவ மனறத்து னவக்க கூடாது. உண்னமனய 
ஷைால்வதால் பிரச்சினை வராது மாறாக உண்னமனய மனறப்ெதால் தான் 
பிரச்ைனை ஏற்ெடும். அரதரொன்று உண்னமனய ஷைால்வதால் 
பிரச்சினை வரும் என்ற காரணத்திைால் உண்னமனய மனறக்க கூடாது. 
உண்னமனய ஷைால்வதைால் சிலருக்கு எரிச்ைல் வரத்தான் ஷைய்யும், 
ஆைால் அதற்காக ைத்தியத்னத மனறத்து னவக்க கூடாது. ஏஷைனில் இது 
அல்லாஹ்வுனடய தீன். 
 
இமாம் இப்னு ஸீரீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறிைார்கள்: 
 

ن   فَان ُظُروا   ِدي ٌن؛ الِعل مَ  َهذَا  إِن   نَ  َعم  مقدمة    ِدي نَُكم   تَأُخذُو  في  مسلم  )أخرجه 

 صحيحه( 
  
நிச்ையமாக இந்த இல்ம் (மார்க்க அறிவு) என்ெது தீன் ஆகும். நீங்கள் 
யாரிடம் இருந்து உங்களது தீனை எடுக்கிறீர்கள் என்ெனத 
ொர்த்துக்ஷகாள்ளுங்கள். (நூல்: ைஹீஹ் முஸ்லிம் முன்னுனர) 
 
எைரவ ஷொய்யர்களிடமிருந்து கல்வினய எடுக்க முடியாது. 
 
 
இன்-ஷா அல்லாஹ்! த ாடரும்.. 
 
 
 


