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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: 
 

بَّانِيُّ الَِّذي يَُرب ِي النَّاَس بِِصغَاِر اْلِعْلِم قَْبَل ِكبَاِرهِ   .الرَّ
 
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: 
 

ِكن ُكونُواْ   نَ َولََٰ ـۧ نِي ِ  َربََّٰ
 
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. 
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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. 
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 الحمد هللا والصالة والسالم على نبيه

 
سئل الشيخ عن معنى ال إله إال هللا، فأجاب بقوله. اعلم رحمك هللا أّن هذه  

 .الكلمة هي الفارقة بين الكفر واإلسالم
 

தெய்குல் இஸ்லொம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹொப் 
ைஹிமஹுல்லொஹ் அவர்களிடம் - லொ இலொஹ இல்லல்லொஹ் - என்ப ன் 

தபொருள் என்ன? என்று ககட்கப்பட்டது.  
 

அதற்கு இமாம் அவர்கள், "அல்லாஹ் உைக்கு (ரஹ்மத்) கருனை 
ஷைய்வாைாக, அறிந்துஷகாள்! இது ஒரு வார்த்னதயாகும்; இந்த 
வார்னதயாைது (குஃப்ரு) நிராகரிப்பிற்கும் , இஸ்லாத்திற்கு மத்தியில் 
பிரிவினைனய ஏற்ெடுத்தும் ஒரு வார்னதயாகும்" என்று கூறிைார்கள். 
 
எைரவ, இஸ்லாத்திற்கும் (குஃப்ரு) நிராகரிப்பிற்கும் பிரினவ 
ஷதளிவுெடுத்தும் ஒரு வார்னததான் 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
என்ெதாகும். 
 
'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்ெதன் ஷொருள் என்ை? 
 
உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் அல்லாஹ் ஒருவன் 
மட்டுரம வணக்கத்தில் அவனுக்கு இனண ஏதும் இல்னல என்ெதுதான் 
ைரியாை ஷொருளாகும்.  
 
 இல்னல - (லா) ال
 
 உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த நாயன் - (இலாஹ)  إله
 
 தவிர - (இல்லா)  إال
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 அல்லாஹ் - هللا
 
إله  ال  (லா இலாஹ) - உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த நாயன் 

யாரும் இல்னல 
 
هللا إال   (இல்லல்லாஹ்) - அல்லாஹ்னவத் தவிர 

 
இதில் إله (இலாஹ்) என்ெதற்கு 'வணக்கத்திற்கு தகுதியாைவன்'  என்றுதான் 
அர்த்தம். ஆைால் 'உண்னமயாக' என்ற வார்த்னதனய கூடுதலாக ரைர்த்து 
'உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதியாைவன்' என்று கூறப்ெடுவதற்காை 
காரணம், அல்லாஹ் ைுெஹாைஹு வ தஆலா கூறுகிறான்: 
 

َ ُهَو ال عَِلىُّ   نِٖه ُهَو ال بَاِطُل َواَن  ّٰللاه َن ِمن  دُو  َ ُهَو ال َحـقُّ َواَن  َما يَد ُعو  ذَٰ ِلَك بِاَن  ّٰللاه

 ال َكبِي رُ 
இதன் காரணமாவது: நிச்ையமாக அல்லாஹ் அவன் தான் 
உண்னமயாைவன் (ைத்தியமாைவன்). நிச்ையமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்னவயன்றி (இனறவஷைை) அனைப்ெனவ அனைத்தும் 
ஷொய்யாைனவதான். நிச்ையமாக அல்லாஹ்தான் உயர்ந்தவன், 
(ரமலாைவன்,) மகா ஷெரியவன். (அல்குர்ஆன் 22: 62) 
 
உண்னமயாை (ைத்தியமாை) வணக்க வழிொடுகளுக்கு தகுதியாைவன் 
அல்லாஹ் என்று குர்ஆனில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளதால், ரமற்கண்ட 
குர்ஆன் வைைத்னத ஆதாரமாகக் ஷகாண்டு    إله (இலாஹ) என்ெதற்கு 
உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதியாைவன் என்ற விளக்கம் 
ஷகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 
அரதரொன்று அல்லாஹ்னவ அன்றி வணங்கப்ெடுெனவ அனைத்தும் 
ஷொய்யாைனவ; அதற்கு ஷைய்யப்ெடும் வணக்க வழிொடுகளும் 
ரொலியாைனவ ஆகும் என்று அல்லாஹ் ஷதளிவாக ரமற்கண்ட 
குர்ஆன் வைைத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளான். 
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எைரவ, "உண்னமயாக வணக்கத்திற்கு தகுதியாைவன்" என்ெரத  إله 
(இலாஹ) என்ெதற்காை ைரியாை விளக்கமாகும். 
 
கலிமா என்ெதற்கு இங்கு ஷைால் என்று ஷொருள் இல்னல மாறாக வைைம் 
என்று ஷொருளாகும்.  
 

எனகவ; هللا إال إله ال  (#லொஇலொஹஇல்லல்லொஹ்) என்ை இந்  வசனம் 
முஸ்லிம்கரளயும் கொஃபிர்கரளயும் பிரித்து ரவக்க கூடிய ொக 

இருக்கிைது. 
 
அரதரொன்றுதான் இந்த வைைமாைது இஸ்லாத்னதயும் ஏனைய 
அனைத்து மதங்கனளயும், ஷகாள்னககனளயும் பிரித்துக் காட்டக் 
கூடியதாகவும் இருக்கிறது. இந்த வைைத்தின் மூலமாகத்தான் 
எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இனடரய பிரிவு வருகின்றது. 
 
இந்த வைைத்னத னவத்து தான் மனிதர்கனள நாங்கள் ரநசிக்கவும் 
ஷைய்கிரறாம்; மனிதர்கனள ஷவறுக்கவும் ஷைய்கின்ரறாம்.  
 
யாஷரல்லாம் இந்த வைைத்துனடய ஷொருளுக்கு வழிப்ெட்டு நடந்து அனத 
நினலநாட்டுகிறாரரா அவர்கனள ரநசிப்ெது கட்டாயக் கடனமயாகும்.  
 
அரதரொன்று யாஷரல்லாம் இந்த வைைத்தின் ஷொருளுக்கு எதிராக 
ஷையல்ெடுகிறார்கரளா அவர்கனள ஷவறுப்ெதும் எங்கள் மீது கட்டாயக் 
கடனமயாகும்.  
 
ஏஷைனில் இந்த வைைம் எங்கனளயும் அவர்கனளயும் பிரிக்கின்றது. 
இத்தனகய வைைத்னதத் தான் அனைத்து இனறத்தூதர்களும் ஷகாண்டு 
வந்தார்கள். அல்லாஹ் ைுெஹாைஹு வ தஆலா கூறுகிறான்: 
 

تَ  تَنِبُوا الط اُغو  َ َواج  بُدُوا ّٰللاه الا اَِن اع  ُسو  ٍة ر     َولَـقَد  بَعَث نَا فِى  ُكّلِ اُم 
(பூமியின் ெல ொகங்களிலும் வசித்திருந்த) ஒவ்ஷவாரு வகுப்பிைருக்கும் 
நிச்ையமாக நாம் தூதனர அனுப்பியிருக்கிரறாம். (அத்தூதர்கள் 
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அவர்கனள ரநாக்கி) ‘‘அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டுரம வணங்குங்கள். 
(அல்லாஹ் அல்லாத மற்ற ரொலியாை வணக்க வழிொடுகள் மற்றும் 
கடவுள்களாை) தாகூத்னத விட்டும்  விலகிக் ஷகாள்ளுங்கள் என்(று கூறிச் 
ஷைன்)றார்கள்.  (அல்குர்ஆன் 16: 36) 
 
இதுதான் நபிமார்களுனடய, ரசூல்மார்களுனடய அனைப்ொக இருந்தது. 
அனைத்து நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
என்ற வைைத்தின் ெக்கம்தான் மக்கனள அனைத்தார்கள். அரதரொன்று 
நமது இறுதித் தூதராை முஹம்மது நபி ைல்லல்லாஹு அனலஹி 
வைல்லம் அவர்களுனடய அனைப்பும் இதுவாகத்தான் இருந்தது. 
 

முஹம்மது நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் 'லொஇலொஹொஇல்லல்லொஹ்' 
ஏற்றுக்தகொள்ளுமொறு மக்கரள அரைத் ொர்கள்.  

 
அன்னறய குனரஷி முஷ்ரிகீன்களிடம் முஹம்மது  ملسو هيلع هللا ىلص கூறிைார்கள்: 
 

ُ ؛ تُف ِلُحوا   : اَل  قُولُوا   إِلَهَ إِال  ّٰللا 
 
லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் என்று கூறுங்கள் நீங்கள் ஷவற்றி 
ஷெறுவீர்கள். (முஸ்ைத் அஹ்மது 16023) 
 
எைரவ 'லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்' என்ற வைைத்னத உறுதியுடன் 
நம்பிக்னக ஷகாண்டு கூறிைால் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஷவற்றி 
அளிப்ொன் என்று நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிய ரொது, 'லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' என்ெதுனடய ைரியாை விளக்கத்னத அறிந்திருந்த 
குனரஷி முஷ்ரிகீன்கள் அனத ஷைால்ல மறுத்துவிட்டார்கள். 
 
'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்ெதுனடய ைரியாை விளக்கத்னத அறியாத 
முஸ்லிம்கள் இன்று; அல்லாஹ் அல்லாதனவகளுக்கு ரநர்ச்னை 
ஷைய்கின்றார்கள்; ஜின்களுக்கு குர்ொனி ஷகாடுக்கின்றார்கள், கப்ருகனள 
னவத்து  வணங்குகிறார்கள். ஆைால் இது ரொன்ற காரியங்கள் 'லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்ற வைைத்திற்கு முரணாைது என்ெனத 
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அறிந்ததால் தான் இத்தனகய ஷையல்ொடுகனள ஷைய்துவந்த அன்னறய 
காலத்து குனரஷி முஷ்ரிகீன்கள் 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்ெனத 
ஏற்க மறுத்தார்கள். 
 
எைரவதான், சினலகனள வணங்க ரவண்டாம் கப்ருகளில் இருக்கும் 
நல்லடியார்கனள வணங்க ரவண்டாம் என்று நபி  ملسو هيلع هللا ىلص கூறிய ரொது, 
குனரஷி முஷ்ரிகீன்கள் அனத ஏற்க மறுத்து, "நாம் சினலகனள 
வணங்குவது எம்மீதுள்ள கடனம. ஏஷைனில் நாம் ொவைாலிகளாக 
இருக்கின்ரறாம். அல்லாஹ்னவ எங்களால் இந்நினலயில் ரநரடியாக 
ஷநருங்க முடியாது மாறாக அந்த சினலகனள னவத்து தான் நாங்கள் 
அல்லாஹ்னவ ஷநருங்க முடியும்" என்று அவர்கள் கூறிைார்கள். இது 
தான் ஷிர்க். 
 
இந்த ஷிர்க் -ஐ தான் இன்று, முஸ்லிம் என்ற ஷெயனர னவத்துக்ஷகாண்ட 
ெலர் ஷைய்கிறார்கள். 
 
 
லொ இலொஹ இல்லல்லொஹ் என்ை வசனத்ர  முன்ரவத்து முஹம்மது 
நபி ملسو هيلع هللا ىلص  மக்களுக்கு மத்தியில் பிரிவிரனரய ஏற்படுத்தினொர்கள் 

 
நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்: 
 

دٌ  ٌق بَي َن الن اِس  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحم    93، الصفحة رقم:9صحيح البخاري، الجزء رقم :  فَر 
(7281 ) 

முஹம்மது ملسو هيلع هللا ىلص மக்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினை ஏற்ெடுத்திைார் (நூல்: 
புகாரி 7281) 
 
முஹம்மது நபி  ملسو هيلع هللا ىلص மக்கனள மார்க்கத்தின் அடிப்ெனடயில் முஸ்லிம்கள் 
என்றும் காஃபிர்கள் என்றும் பிரித்து னவத்தார்கள். தவ்ஹீனத 
அடிப்ெனடயாகக் ஷகாண்டு இஸ்லாத்னதயும் ஏனைய பிற மதங்கனளயும் 
முஹம்மது நபி ملسو هيلع هللا ىلص பிரித்து காட்டியதால் தான்  
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دٌ  ٌق بَي َن الن اِس  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحم   فَر 
"முஹம்மது நபி  ملسو هيلع هللا ىلص மக்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினை ஏற்ெடுத்திைார்" என்று 
கூறப்ெட்டது. 
 
எைரவ ைத்தியத்தில் இருப்ெவர்கள் யார் அைத்தியத்தில் இருப்ெவர்கள் 
யார் என்ெனத பிரித்து ஷதளிவுெடுத்த வந்தவர் தான் முஹம்மது நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள். 
 
அரதரொன்று ைத்தியம் வரும்ஷொழுது நிச்ையமாக பிரிவினை ஏற்ெட்ரட 
தீரும் என்ெனத நாம் விளங்கிக் ஷகாள்ள ரவண்டும். அனைவனரயும் 
ஒன்று ரைர்த்துக் ஷகாண்டு இது தான் என்று தீன் (மார்க்கம்) என்று 
ஷையல்ெட முடியாது. இவ்வாறு ஷையல்ெடுவது தீன் (மார்க்கம்) ஆகாது. 
யாஷரல்லாம் அந்த தீனை உறுதியாக ெடித்து, கனடப்பிடித்து 
வருகின்றார்கரளா அப்ஷொழுதுதான் அந்த மார்க்கம் (தீன்) அவர்கனள 
ஒன்று ரைர்க்கும். 
 
ஒருவர் கிைக்குப் ெக்கமும் மற்ஷறாருவர் ரமற்கு ெக்கமும் ஷைன்றால் 
எவ்வாறு பிரிவு ஏற்ெடுரமா அரதரொன்றுதான் நினைத்தனத எல்லாம் 
தீன் (மார்க்கம்) என்று ஷைய்யும் ஷொழுது அங்கு ஒற்றுனம ஏற்ெடாது 
மாறாக பிரிவுதான் ஏற்ெடும். 
 
எைரவ ைத்தியம் மட்டும் தான் மக்கனள ஒன்று ரைர்க்கும். எப்ஷொழுது 
மக்கள் ைத்தியத்னத உறுதியாகப் ெற்றிப் பிடித்து; அனத எடுத்து அமல் 
ஷைய்கிறாரரா அப்ஷொழுதுதான் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுனம 
ஏற்ெடும். அந்த ைத்தியமாைது ைத்தியத்தில் உள்ளவர்கனளயும்; 
ரொலியாை விெயங்கனள எடுத்து நடப்ெவர்கனளயும் ஷதளிவாக 
பிரித்துக் காட்டும்.  
 
ைத்தியம் வந்தால் எப்ெடியாவது பிரிவினை  வரத்தான் ஷைய்யும். அதைால் 
தான் நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்த குனறஷிகளின் தந்னதக்கும் 
மகனுக்கும்; தாய்க்கும் பிள்னளக்கும்; ரமலும் உறவிைர்களுக்கு 
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மத்தியிலும் பிரிவினை வந்தது. இந்தப் பிரிவினை தீன் (மார்க்கம்)  
அடிப்ெனடயில் ஏற்ெட்டதாகும். ைத்தியத்தின் அடிப்ெனடயிலாை ஏற்ெட்ட 
பிரிவின் வினளவு உறவிைர்கள் உறவிைர்களுக்கு எதிராக ரொர் 
ஷதாடுத்தார்கள். எைரவ ைத்தியம் வந்தால் எப்ெடியாவது மக்களுக்கு 
மத்தியில் பிரிவினை நிச்ையமாக வரும். ஆகரவ பிரிவினை 
ஏற்ெட்டாலும் அனதப் ஷொருட்ெடுத்தாமல் நாம் ைத்தியத்னத ஏற்று நடக்க 
ரவண்டும். இதற்கு முரணாக அைத்தியத்தில் இருக்கும் அனைவனரயும் 
ரைர்த்துக்ஷகாண்டு தீனை நினலநாட்ட முடியாது. 
 
 
அல்லொஹ் ஸுப்ஹொனஹூ வ   ஆலொ குர்ஆரன 'ஃபுர்கொன்' என்று 

கூறுகிைொன். அக கபொன்று இந்  தீனுல் இஸ்லொத்தின் மற்தைொரு தபயர் 
தீனுல் ஃபுர்கொன் ஆகும். 

 
உயர்ந்ரதாைாகிய அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 
 

 ٓ تُِكم  وَ يََٰ يَُكفِّر  َعن ُكم  َسيِّاَٰ قَاناا و  ُكم  فُر  عَل  لـ  َ يَج  ا اِن  تَت قُوا ّٰللاه َمنُو ٰۤ ـاَيَُّها ال ِذي َن اَٰ
    يَغ ِفر  لَـُكم  يَٰٰۤ

ُ ذُو ا  ِل ال عَِظي مِ َو ّٰللاه  ل فَض 
நம்பிக்னகயாளர்கரள! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் ெயப்ெடுவீர்களாயின், 
அவன் உங்களுக்குக் ஃபுர்கானை (ைத்தியத்னதயும் அைத்தியத்னதயும் 
பிரித்து அறியக் கூடிய அறினவ) வைங்குவான். ரமலும், உங்கள் 
ொவங்கனளப் ரொக்கி உங்கனள மன்னித்து விடுவான். ஏஷைன்றால், 
அல்லாஹ் மிக மகத்தாை அருளுனடயவன் ஆவான். (அல்குர்ஆன் 8: 29) 
 
 
ஃபுர்கான் الفرقان என்ற ஷைால் ஃெரக  َفََرق அல்லது ஃெர்ரக فّرق என்ற 
அடிப்ெனட ஷைால்லிலிருந்து வருகிறது. ஃெரக  َفََرق என்ெதற்கு பிரிவினை 
ஏற்ெடுத்துதல் என்ெது ஷொருளாகும். எைரவ அல்குர்ஆன் என்ெது 
ைத்தியத்திற்கும் அைத்தியத்திற்குமினடரய பிரிவினைனய ஏற்ெடுத்தி 
ைத்தியத்னத ஷதளிவுெடுத்தும்  அல்லாஹ்வுனடய ரெச்ைாகும். முஹம்மது 
நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களின் வழிமுனறயும் இவ்வாறு தான் இருந்தது. 
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பிரிவினைனய ஏற்ெடுத்திய ஒரு நபிதான் முஹம்மது நபி ملسو هيلع هللا ىلص என்ெனத 
ஆதாரத்துடன் இதற்கு முன்ைர் நாம் ொர்த்ரதாம். 
 
எைரவ லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ெது ைத்தியத்னதயும் 
அைத்தியத்னதயும் பிரித்து னவத்து ைத்தியத்தின் அடிப்ெனடயில் மக்கனள 
ஒற்றுனமப்ெடுத்த கூடியதாக இருக்கிறது. ைத்தியத்னத ெடித்து அமல் 
ஷைய்வதன் மூலமாக மட்டும்தான் மக்கனள ஒற்றுனம ெடுத்த முடியும். 
அவ்வாறு இல்லாமல் ரவறு எந்த வழியில் முயற்சித்தாலும் மக்கனள 
ஒற்றுனமப் ெடுத்த முடியாது. ஏஷைனில் ஒவ்ஷவாருவரும் ஒவ்ஷவாரு 
விதமாக ரயாசிக்க கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். 
 
அல்லாஹ் ைுெஹாைஹு வ தஆலா கூறுகிறான்: 
 

نَ أَ  اَٰ َن ال قُر  تاَِلفاا َكثِي را    اَفاََل يَتَدَب ُرو  ا فِي ِه اخ  ِ لََوَجدُو   ا  َولَو  َكاَن ِمن  ِعن ِد َغي ِر ّٰللاه
இந்த குர்ஆனை அவர்கள் ஆழ்ந்து கவனிக்க ரவண்டாமா? இது 
அல்லாஹ் அல்லாதவரிடமிருந்து வந்திருந்தால் இதில் ெல 
(தவறுகனளயும்) முரண்ொடுகனள(யும்) அவர்கள் கண்டிருப்ொர்கள். 
(அல்குர்ஆன் 4: 82) 
 
எைரவ அல்லாஹ்னவ விடுத்து மக்களுனடய சிந்தனைகனள 
முன்னவத்தால் நிச்ையமாக அது பிரிவினைனய தான் ஏற்ெடுத்தும். 
அல்லாஹ் மட்டும் தான் உள்ளங்கனள ஒன்று ரைர்ப்ெவன், 
சுப்ஹாைஹூ வதஆலா. 
 
இன்-ஷா அல்லாஹ்! த ாடரும்.. 
 
 
 


