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 Article Title 1 

 

  

 الهلإ إال اهلل حممد رسول اهلل
லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் ப ாருள் : 

‘லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்’ என்பது மார்க்கத்தின் அத்திவாரமாகும். இஸ்லாம் 
மார்க்கத்தில் இதற்கு மாபபரும் அந்தஸ்து உண்டு. இதுவவ இஸ்லாத்தின் 
கடமமகளில் முதற்கடமமயும் ஈமானின் கிமளகளில் மிக உயர்ந்ததுமாகும். 
எமது பெயல்கள் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுவதற்கு இக்கலிமாமவ பமாழிவதும், 
அதன்படி பெயற்படுவதும் முக்கிய நிபந்தமனகளாகும். 

இதன் ெரியான அர்த்தம் யாபதனில் ‘உண்மமயில் வணங்கப்படுவதற்கு 
தகுதியானவன் அல்லாஹ்மவத் தவிர வவறு யாருமில்மல’ என்பதாகும். இது 
தவிர வவறு அர்த்தம் பகாள்ளக்கூடாது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான் : 

َُٰهُكم  ) : قال تعاىل َٰه    ِإَول  َِٰحد     إِل  َٰه    َّلا   و  َٰنُ   ُهو    إَِّل  إِل  م   ١٦٣ :ابلقرة  (  ٱلرَِحيمُ   ٱلرَح 
 

வமலும், உங்கள் நாயன் ஒவர நாயன் தான், அவமனத் தவிர வவறு 
நாயனில்மல. அவன் அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புமடவயான். (2:163) 

  

இக்கலிமாவில் இரு முக்கிய அம்சங்கள் ப ாதிந்துள்ளன. 

1. மறுத்தல்: இது, ‘லாஇலாஹ’ – ‘வணக்கத்திற்குரியவன் யாருமில்மல’ 
என்று நாம் பொல்லும் வபாது வணக்கத்திற்குரிய தகுதி எவருக்கும் இல்மல 
என்று உறுதியாக மறுத்துச் பொல்வதாகும். 
 

2. உறுதிப்படுத்துதல்: உறுதிப்படுத்துதல் என்பது ‘இல்லல்லாஹ்’ – 
‘அல்லாஹ்மவத் தவிர’ என்று நாம் பொல்லும் வபாது வணக்கத்திற்குரிய 
தகுதி அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுவம உள்ளது. இதில் அவனுக்கு இமணயாக 
யாரும் கிமடயாது என உறுதிப்படுத்துவதாகும். 
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எனவவ அல்லாஹ்மவத் தவிர வவறு யாரும் வணங்கப்படக்கூடாது. வணக்க 
வழிபாடுகளில் எமவயும் அல்லாஹ் அல்லாதவருக்கு பெலுத்தப்படக்கூடாது. 
யார் இக்கலிமாவின் ெரியான பபாருமள அறிந்து, இமணமவப்மப 
நிராகரித்து, ஏகத்துவத்மத உறுதிப்படுத்தி, இதில் பபாதிந்துள்ள அம்ெங்கமள 
உறுதியாக நம்பி, அதன் பிரகாரம் பெயற்படும் உறுதியான வநாக்வகாடு 
இதமன பமாழிகின்றாவரா அவவர உண்மமயான முஸ்லிமாவார். வமற் கூறப் 

பட்ட அம்ெங்களில் நம்பிக்மகயின்றி பெயற் படுபவன் நயவஞ்ெகனாவான். 
இக்கலிமாவுக்கு மாற்றமாக நடந்து இமணமவப்பவன் காபிர், முஷ்ரிக் 
ஆவான். அவன் இக்கலிமாமவ நாவால் பமாழிந்திருப்பினும் ெரிவய. 

 

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் சிறப்பு  

இக்கலிமாவுக்கு ஏராளமான ெிறப்புக்கள் காணப்படுவவதாடு, இதமன 
உறுதியான நம்பிக்மகவயாடு பமாழிபவருக்கு பல பலன்களும் இதன் மூலம் 
கிமடக்கப் பபறுகின்றன. அவற்றுள் ெில: 

1. இதமன உறுதியாக பமாழிந்த ஒருவமர நரகின் நிரந்தர 
வவதமனயிலிருந்து இது பாதுகாக்கிறது. இதற்கு ஸஹஹீான பல 
ஆதாரங்கள் ஹதீஸில் வந்துள்ளன. 
   

   ஒரு மணிக்வகாதுமம அளவு ஒருவனின் உள்ளத்தில் நன்மமயிருக்கும் 
நிமலயில் “லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” எனக் கூறியவன் நரகிலிருந்து 
பவளிவயற்றப் படுவான். ஒரு பதாலிக்வகாதுமம அளவு ஒருவனின் 
உள்ளத்தில் நன்மமயிருக்க “லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” எனக் கூறியவனும் 
நரகிலிருந்து பவளிவயற்றப்ப டுவான். ஒரு மணிச்வொளம் அளவு நன்மம 
உள்ளத்திலிருக்க “லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” எனக் கூறியவனும் 
நரகிலிருந்து பவளிவயற் றப்படுவான். (நபிபமாழி – புகாரி)  

 

2. மனிதர்களும் ஜின்களும் இதற்காகத் தான் பமடக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ُت )   :قال تعاىل ل ق  ا خ  ُبُدونِ  و م  نس  إَِّل ِِل ع  ِ
َن و ٱۡل  ِ

 ٥٦ :اذلاريات   (  ٱۡل 

 

 மனிதர்கமளயும் ஜின்கமளயும் என்மன வணங்குவதற்கல்லாமல் 
வவறு எதற்காக வும் நான் பமடக்கவில்மல (51:56) 
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3. தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டதும் வவதங்கள் இறக்கப்பட்டதும் 
இதற்காகத் தான். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  

 

ب لِك  ِمن رَُسوٍل إَِّل نُوِحا ) ٱ:قال تعاىل ل ن ا ِمن ق  ر س 
 
ا أ ا    و م 

 
َٰه  إِِل  هِ أ ا إِل  ن ا۠   نَُهۥ ّل 

 
إَِّلا أ

ُبُدونِ   ٢٥ :األنبياء ( ف ٱع 

 (நபிவய!) உமக்கு முன்னர் அனுப்பிய ஒவ்பவாரு தூதரிடமும் 
நிச்ெயமாக வணக்கத்திற்குரிய இமறவன் என்மனத் தவிர 
வவறுயாருமில்மல. என்மனவய வணங்குங்கள் என நாம் வஹி 
அறிவிக்காமலில்மல. (21:25) 
 

4. இதுவவ இமறத்தூதர்களின் முதல் அமழப்பாகவும் காணப்பட்டது. 
எல்லா இமறத்தூதர்களும் இதன் பக்கம் தான் மக்கமள 
அமழத்தார்கள். அவர்கள் அமனவரும் தம் மக்களிடம்: 

ُبُدواْ ٱ)  :قال تعاىل و ِم ٱع  َٰق  ُهُۥ ّلَل  ق ال  ي  ۡي  ٍَٰه غ  ِن  إِل  ا ل ُكم م   ٧٣ :األعرافۖ  (  م 

 “அல்லாஹ்மவ வணங்குங்கள் அவமன யன்றி வவறு இமறவன் 
உங்களுக்குக் கிமடயாது” என்வற கூறினார்கள். (7:73) 

 

5. இக்கலிமா; அல்லாஹ்மவ நிமனவு கூறுவதற்கு மிகச் ெிறந்ததாகும். 
 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “நானும் எனக்கு முன் பென்ற நபிமார்களும் 
கூறியதில் மிகச் ெிறந்தது லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு 
லாஷரீக்கலஹு – வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்மவத் தவிர வவறு 
யாருமில்மல அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு  இமணயாக எதுவும்  
கிமடயாது – என்பதாகும்.” (முஅத்தா) 

 

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நி ந்தனனகள்  

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்விற்கு ஏழு நிபந்தமனகள் உள்ளன. ஓர் அடியான் 
அவற்றில் எந்த ஒன்றிற்கும் முரண்படாமல் அந்த ஏழு நிபந்தமனகமளயும் 



 Article Title 4 

ஒன்றாகப் பற்றிப் பிடித்துக் பகாள்ளாத வமரயில் அது அல்லாஹ்விடத்தில் 
ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட மாட்டாது. அமவ: 

 

1. அறிவு: அதாவது இக்கலிமாவில் உள்ளடங்கியுள்ள மிக முக்கியமான 
இரு அம்ெங்களான; மறுத்தல், உறுதிப்படுத்துதல் என்பவற்றின் பபாருமளயும் 
அப்பபாருள் வலியுறுத்துகின்ற பெயமலயும் அறிய வவண்டும். 
 

எனவவ ஓர் அடியான் நிச்ெயமாக அல்லாஹ் மட்டுவம வணக்கத்திற்குரியவன், 
அவனல்லாதவற்மற வணங்குவதில் பயனில்மல என அறிந்து, அதற்வகற்ப 
பெயற்படுவாவனயானால் அவவன இதன் பபாருமளத் பதரிந்தவனாவான்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

َٰه  إَِّل ٱّلَلُ )  :عاىلقال ت ا إِل  نَُهۥ ّل 
 
ل م  أ  ١٩ :حممد (    ف ٱع 

 

நிச்ெயமாக வணக்கத்திற்குரியவ இமறவன் அல்லாஹ்மவத் தவிர வவறு 
யாருமில்மல என நீர் அறிந்துபகாள்வரீாக. (47:19) 

 

2. உறுதி: அதாவது ஜின், மனித மஷத்தான்கள் ஏற்படுத்துகின்ற 
ெந்வதகங்கள் வராமல் இக்கலிமாமவத் பதளிந்த உள்ளத்துடன் உறுதியாக 
பமாழிவமத இது குறிக்கிறது.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ْ )  :قال تعاىل ت ابُوا ر ُسوِِلِۦ ُثَم ل م  ي ر  ُنواْ بِٱّلَلِ و  ِمُنون  ٱذَلِين  ء ام  ا ٱل ُمؤ   ١٥ :احلجرات (   إَِنم 

   

நிச்ெயமாக (உண்மமயான) மூமின்கள் யாபரன்றால் அவர்கள் 
அல்லாஹ்மவயும் அவனது தூதமரயும் நம்பிய பின்னர் (அது பற்றி 
எத்தமகய) ெந்வதகமும் பகாள்ள மாட்டார்கள். (49:15) 

3. ஏற்றுக்பகாள்ளல்: அதாவது இக்கலிமாவின் உள்ளடக்கம் 
அமனத்மதயும் உள்ளத்தால் உறுதிபகாண்டு நாவால் பமாழிந்து 
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும். நபி (ஸல்) அவர்கள் மூலம் வந்துள்ள எல்லாச் 
பெய்திகளும் உண்மமயானமவ என்று நம்பி அமனத்மதயும் ஏற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டும். அவற்றில் எதமனயும் மறுத்துவிடக்கூடாது.  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
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ِمن  )  :قال تعاىل
ن  لُِمؤ  ا َك  ّل   و م  ِمن ٍة إِذ ا ق َض  مُ   و  ن ي ُكون  ؤ 

 
ًرا أ م 

 
ۥا أ ر ُسوُِلُ ل ُهُم  ٱّلَلُ و 

رِهِم    م 
 
ِۡي  ةُ ِمن  أ  ٣٦ :األحزاب (   ٱۡل 

 அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் ஒரு காரியத்மதப் பற்றி 
கட்டமளயிட்டுவிட்டால் அவர்களுமடய அக்காரியத்தில் வவறு அபிப்பிராயம் 
பகாள்வதற்கு எந்த ஒரு மூமினான ஆணுக்கும் பபண்ணுக்கும் 
உரிமமயில்மல. (33:36) 

4. வழிப்படுதல்: கலப்பற்ற ஏகத்துவக்கலிமா, எமத அறிவிக்கின்றவதா 
அமத வழிப்பட வவண்டும். ஏற்றுக்பகாள்வதற்கும் வழிப்படுவதற்குமுள்ள 
வித்தியாெம் என்னபவன்றால் ஏற்றுக் பகாள்வபதன்பது அதற்குரிய ெரியான 
பபாருமள வார்த்மதயால் பவளிப்படுத்துவது. வழிப்படுதல் என்பது 
பெயல்களால் பின்பற்று வதாகும். 
 

ஒருவன் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் பபாருமள அறிந்து, அதில் உறுதி 
பகாண்டு அமத ஏற்றுக்பகாள்ளவும் பெய்கிறான், எனினும் அவன் 
அறிந்ததற்வகற்ப வழிப்படவில்மலபயன்றால் அது அவனுக்கு பயனளிக்காது. 
 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

نِيبُ )  :قال تعاىل
 
أ ُ و  لُِمواْ ِل  س 

 
أ ب ُِكم  و  َٰ ر   ٥٤ :الزمر (   وااْ إىِل 

 

 உங்கள் இமறவன்பால் திரும்பி அவனுக்வக முற்றிலும் வழிப்படுங்கள். 
(39:54) 

 

5. உண்மம: அல்லாஹ்விடம் உண்மமயாக நடந்துபகாள்ளுதல். இது 
அவனுமடய நம்பிக்மகயிலும், அடிப்பமடக்பகாள்மகயிலும் உண்மம 
யாளனாக இருப்பமதக் குறிக்கும். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ع  )   :قال تعاىل ُكونُواْ م  ُنواْ ٱَتُقواْ ٱّلَل  و  ا ٱذَلِين  ء ام  ه  يُّ
 
أ َٰٓ  ١١٩ :اتلوبة (    ٱلَصَِٰدقِي   ي 

 
ஈமான் பகாண்டவர்கவள! அல்லாஹ்மவ அஞ்ெிக்பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
உண்மமயாளர்களுடன் இருங்கள். (9:119) 
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ஒருவன் இக்கலிமாமவ நாவினால் பொல்லிக்பகாண்டு அதன் அர்த்தத்மத 
உள்ளத்தால் மறுத்தால் நிச்ெயமாக அது அவனுக்கு ஈவடற்றமளிக்காது. 
மாறாக அவன் நயவஞ்ெகர்களின் கூட்டத்தில் வெர்ந்து விடுவான். 

 

 

6. மனத்தூய்மம: மனத்தூய்மம என்பது மனிதன் தனது தூய 
எண்ணத்மதக்பகாண்டு ஷிர்க்கின் ொயல்படிந்த அமனத்மதவிட்டும் அவனது 
பெயல்கமள சுத்தப்படுத்துவதாகும். அதாவது அவனது பொல், பெயல் 
அமனத்தும் அல்லாஹ்வின் திருமுகத்துக் காகவும், அவனது திருப்திமய 
நாடியும் கலப்பற்ற முமறயில் அவனிடமிருந்து பவளிவர வவண்டும். அதில் 
முகஸ்துதி, பிறர் பாராட்டு என்பன கலந்துவிடக்கூடாது. வமலும் தனது 
பெயல்கமள அல்லாஹ்வின் திருப்பபாருத்தத்மத நாடியும் மறுமம 
பவற்றிமயக் கருத்திற்பகாண்டும் அமமத்துக் பகாள்வது அவெியமாகும். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ّل  )   :قال تعاىل
 
ِيُن ٱۡل  الُِص   أ ِ ٱل   ٣ :الزمر(     ّلِلَ

 

 அறிந்துபகாள்வரீாக! தூய்மமயான கீழ்ப்படிதல் முற்றிலும் அல்லாஹ்வுக்வக 
உரித்தானதாகும். (39:3) 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இத்பான் (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் திருமுகத்மத நாடியவராக லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று 
யார் கூறினாவரா அவருக்கு அல்லாஹ் நிச்ெயமாக நரகத்மத 
ஹராமாக்கிவிட்டான். (புகாரி,முஸ்லிம்) 

 

7. அன்பு:  இம்மகத்தான கலிமாமவயும், இதன் உள்ளடக்கத்மதயும், இது 
எமத அறிவிக்கிறவதா அமதயும் வநெிக்க வவண்டும். அந்த வமகயில் 
அல்லாஹ்மவயும் அவனது தூதமரயும் வநெிக்க வவண்டும். ஏமனயவர்கமள 
வநெிப்பமத விடவும் அவர்கள் இருவமரயும் வநெிப்பதற்வக முன்னுரிமம 
வழங்க வவண்டும். வநெத்திற்குரிய நிபந்தமனகமளயும் அதற்கு 
அவெியமானவற்மறயும் கமடப்பிடிக்கவவண்டும். 

ஆகவவ அல்லாஹ்மவ கண்ணியப் படுத்துதல், மகத்துவப்படுத்துதல், 
பயப்படுதல், அவனிடம் ஆதரவு மவத்தல் ஆகியவற்றுடன் வநெிக்கவவண்டும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
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ت  )  :قال تعاىل ن ي ر  ُنواْ م  ا ٱذَلِين  ء ام  ه  يُّ
 
أ َٰٓ م   دَ ي  و  ِِت ٱّلَلُ بِق 

 
و ف  ي أ ن دِينِهِۦ ف س   ِمنُكم  ع 

ذَِلٍة 
 
ۥا أ ُيِحبُّون ُه ّل  ُُيِبُُّهم  و  بِيِل ٱّلَلِ و  َِٰهُدون  ِِف س  َٰفِرِين  يُج  ِعَزٍة لَع   ٱل ك 

 
ِمنِي  أ  لَع   ٱل ُمؤ 

ائِم   
ة  ّل   ٥٤ :المائدة (  َي  افُون  ل و م 

 ஈமான் பகாண்டவர்கவள! உங்களில் யாவரனும் அவனது 
மார்க்கத்மதவிட்டு மாறிவிட்டால் அப்வபாது அல்லாஹ் வவபறாரு 
ெமுதாயத்மதக்பகாண்டு வருவான். அவன் அவர்கமள வநெிப்பான். 
அவர்களும் அவமன வநெிப்பார்கள். அவர்கள் மூமின்களிடம் பணிவாகவும் 
நிராகரிப்பவர்களுடன் கடினமாகவும் இருப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் பாமதயில் 
வபார் புரிவார்கள். நிந்தமன பெய்வவாரின் நிந்தமனக்கு அஞ்ெமாட்டார்கள். 
(5:54) 

முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்வின் ப ாருள்  

இதன் பபாருள் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள்  அல்லாஹ்வின் அடியானும் 
மனித ெமுதாயம் அமனத்திற்கும் அனுப்பப்பட்ட இறுதித்தூதரும் 
ஆவார்கபளன அகத்தாலும் புறத்தாலும் ஏற்றுக்பகாள்வதும் இதன் 
உள்ளடக்கத்தின் பிரகாரம் பெயற்படுவது மாகும். அதாவது அவர்கள் 
ஏவியவற்றில் அவர்களுக்கு வழிப்படுவதும், அவர்கள் அறிவித்தவற்மற 
உண்மமப்படுத்துவதும், அவர்கள் விலக்கியவற்மற விட்டும் 
விலகிக்பகாள்வதும், மற்றும் அவர்கள் மார்க்கமாக்கியவற்மறக் பகாண்டு 
மட்டுவம அல்லாஹ்மவ வணங்குவதாகும். 

முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என ொட்ெி பொல்வதில் இரண்டு அம்ெங்கள் 
உள்ளடங்கியுள்ளன. அமவ “அப்துஹு” , “வரசூலுஹு” என்பனவாகும்.  

இந்த இடத்தில் “அப்து” : என்பதன் பபாருள் வணக்கம் புரியும் இமறவனின் 
அடியார் என்பதாகும். அதாவது நபி (ஸல்) அவர்களும் ஒரு மனிதர்தான். 
ஏமனய மனிதர்கமளப் வபான்றுதான் அவர்ளும் என நம்புவதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  

ا )  :قال تعاىل ا ن ا۠ ب ش   قُل  إَِنم 
 
ِث لُُكم   أ  ١١٠ :الكهف (  م 

(நபிவய!) நீர் கூறுவரீாக! நிச்ெயமாக நான் உங்கமளப் வபான்ற ஒரு மனிதன் 
தான். (18:110) 

“ரசூல்”: என்பதன் பபாருள் சுவர்க்கத்மதக் பகாண்டு நற்பெய்தி பொல்லவும் 
நரகத்மதக் பகாண்டு எச்ெரிக்மக பெய்யவும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
அமழக்கவும் மனித ெமுதாயம் முழுவதற்கும் தூதராக அனுப்பப்பட்டவர் 
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என்பதாகும். இந்த இரு தன்மமகமளக் பகாண்டு ொட்ெி பொல்வது நபி(ஸல்) 
அவர்கள் விஷயத்தில் வரம்பு மீறுவமதயும் தரக்குமறவாகக் கருதுவமதயும் 
நீக்கிவிடுகின்றது. தம்மம நபி(ஸல்) அவர்களுமடய ெமுதாயத்மதச் 
வெர்ந்தவர் என்று பொல்லிக் பகாள்கின்ற பபரும்பாவலார் அவர்கள் 
விஷயத்தில் வரம்புமீறி அவர்கமள அடிமம அந்தஸ்திலிருந்து கடவுள் 
அந்தஸ்திற்கு உயர்த்திவிடுகின்றார்கள். மற்றும் ெிலர் அவர்களின் 
தூதுத்துவத்மத மருத்து விடுகின்றனர் அல்லது அவர்கமளப் பின்பற்றுவதில் 
வரம்பு மீறி அவர்கள் பகாண்டுவந்ததிற்கு மாற்றமான கூற்றுக் கமளவய 
ஆதாரமாகக் பகாள்கிறார்கள்.            
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