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ச ளதனகன விட்டும் அல்ளஹ்விடம் ளதுகளப்புப் பறுயதில் ம் முன்சளர்கள் கனடபிடித்த யழி முனகன
விட்டும் ம் முதளனம் பகளஞ் ம் பகளஞ் நளக விகிச் ப ன்று பகளண்டிருக்கிது. திக்ருகள் மீதும் துஆக்கள்
மீதும் நக்கு ம்பிக்னக குனந்து விட்டது. அதளல் தளன்  ச ளதனகன ளம் அனுவித்துக்
பகளண்டிருக்கிசளம். ஆங்கிசனர்களின் ஆட்சிக் களத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு திபள ஒரு நச ளதளனய
ஆங்கிசனர்கள் அறிமுகப் டுத்தினசளது அப்சளனதன ம்முனடன மூத்த உநளக்கள் சி திக்ருகன ஓதும்டி
யலியுறுத்திளர்கள். குறிப்ளக ள லவ் யள குவ்யத்த இல்ள பில்ளஹில் அலிய்யில் அழீம் ன் திக்னப
திமும் 500 தடனயகள் ஓதும்டி அறிவுனப கூறிளர்கள். அதன்டி முஸ்லிம்கள் ம்பிக்னகயுடன் ஓதிளர்கள்.
அல்ளஹ்வின் கிருனனளல் சி ளட்களிசசன அந்த ட்டம் யளஸ் பப்ட்டது. இப்சளதும் நது மூத்த
உநளக்கள் சி திக்ருகன ஒதும்டி நக்கு அறிவுனப யமங்கியுள்ளர்கள். ஒவ்பயளரு பதளழுனகக்குப் பிகும்
துஆசன யூனுனற 11 தடனய அனயரும் ச ர்ந்து ஓதி பிகு துஆ ஓதும்டி ஆசள ன யமங்கியுள்ளர்கள்.
இனதசனனும் ளம் ப னல்டுத்த முனற்சிக்க சயண்டும்

ِ ُ ك إِنِّي ُك ْن
ِ ادى فِي الظُّلُم
ِ
ِِ
ِِ
) يونس78( ين
َ َت ُس ْب َحان
َ ْات أَ ْن ََل إِلَوَ إََِّل أَن
َ ََن نَ ْق ِد َر َعلَْي ِو فَ ن
ْ ب ُمغَاضبًا فَظَ َّن أَ ْن ل
َ ت م َن الظَّالم
َ
َ َوذَا النُّون إ ْذ ذَ َى

பி யூனுஸ் தன் உம்நத்திருக்கு இஸ்ளனந டுத்துக் கூறியும் சகட்களததளல் அல்ளஹ்விடம் அயர்களின் மீது சயதனனன
இக்க துஆ ப ய்தளர்கள். அல்ளஹ்வும் அனத ற்றுக் பகளண்டு இந்த ளளில் சயதன யரும் ன்று அறிவித்தளன் அனத
அப்டிசன அந்த நக்களிடம் பி யூனுஸ் அன கூறிளர்கள் அப்பளழுது அந்த நக்களுக்கு னம் யந்தது அயர்கள்
அனயரும் ஒரு னநதளத்தில் ஒன்று கூடி பரினயர்கள், சிறினயர்கள், களல்னடகள்  ல்சளரும் ஒன்று கூடி துஆ
ப ய்ததளல் கண்ணுக்கு ட்டின தூபத்தில் இருந்த சயதனனன அல்ளஹ் பத்து ப ய்தளன் இதற்கினடசன சயதன யரும்
ன்று அறிவித்த பி யூனுஸ் அன ஊனப விட்டும் பயளிசனறிச் ப ன்று விட்டளர்கள் அல்ளஹ் அறிவித்தும் கூட இப்டி
சயதன யபளநல் ஆகி விட்டசத ன் அதிருப்தியுடன் அயர்கள் பயளிசனறினதளலும், அல்ளஹ்வின் அனுநதியின்றி
பயளிசனறினதளல் அல்ளஹ் அயர்கன தண்டித்தளன்.
ி யூனுஸ் அலஹஸ்ஸம் அந்த துஆலயக் கேட்ே ேபணநே இயந்த சம்யம்

ِ
ِ َ َق
ِ ك أَنَّوُ ذَى
ِ ِِ
س ِم َع يُونُس تَ ْسبِيح
ُ َْحوت فِي الْبِ َحار ي
َ ِال ابْن َم ْس ُعود َوابْن َعبَّاس َوغَْيرى َما رضي اهلل عنهم َوذَل
ُ ب بِو ال
َ َ
َ َش ّق َها َحتَّى انْ تَ َهى بو إلَى قَ َرار الْبَ ْحر ف
ِ
ِ
ِ
ِِ
سا
َ َك ق
َ ال
ِّ َس َفل الْبَ ْحر َس ِم َع يُونُس ِح
َ ِك َو ُىنَال
َ ِصى فِي قَ َراره فَ ِع ْند ذَل
َ ْ"َل إِلَو إََِّل أَن
ْ ين" وقيل" فَ لَ َّما انْ تَ َهى بِو إِلَى أ
َ ْح
َ ال
َ ت ُس ْب َحانك إِنِّي ُك ْنت م ْن الظَّالم
ِ
ِ
ِ
ِ َ فَ َق
ال َع ْوف ْاْلَ ْع َرابِ ّي ل ََّما
َ َْحوت َوق
َ َاب الْبَ ْحر ق
ّ ْحوت إِ َّن َى َذا تَ ْسبِيح َد َو
ُ ال َو َسبَّ َح َو ُى َو في بَطْن ال
ُ ال في نَ ْفسو َما َى َذا ؟ فَأ َْو َحى اللَّو إِل َْيو َو ُى َو في بَطْن ال
ِ ت سجد م َكانو ثُ َّم نَادى يا ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َحد
َ ْحوت ظَ َّن أَنَّوُ قَ ْد َم
َّ َ َ
َ
َ َم يَ ْب لُغوُ أ
َ َ َ َ ْ ات ثُ َّم َح َّر َك ِر ْجلَْيو فَ لَ َّما تَ َح َّرَك
ُ ص َار يُونُس في بَطْن ال
ْ ب اتَّ َخذْت لَك َم ْسج ًدا في َم ْوضع ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين يَ ْوًما (تفسير ابن كثير
َ َِم ْن النَّاس َوق
َ صر ّي َم َك
ْ َْح َسن الْب
ُ ث في بَطْن ال
َ ال َسعيد بْن أَبي ال
َ ْحوت أ َْربَع
விக்கம்- பி யூனூஸ் அன அயர்கள் கடலின் ஆமத்தில் இருந்த சளது கடலில் உள் அனத்து பளடிக் கற்களும்
நண்ணும் நணலும் தஸ்பீஹ் ப ய்யனத உணர்ந்தளர்கள். பின்பு அயர்களும் தஸ்பீஹ் ப ய்தளர்கள். நற்பளரு அறிவிப்பில் பி
யூனூஸ் அன அயர்கள் கடலின் ஆமத்தில் இருந்த சளது
கடலில் உள் அனத்து உயிர் யனககளும் தஸ்பீஹ்
ப ய்யனத உணர்ந்தளர்கள். பின்பு அயர்களும் தஸ்பீஹ் ப ய்தளர்கள். ன்றும் கூப்ட்டுள்து
இந்த துஆலய கசதலன கபத்தல் ஓதும் முஃநன்ேள் அலயயக்கும் ஈகேற்ம் ேலேக்கும் என் யசம்

ِ َّ ) أَي إِذَا َكانُوا فِي77( ك نُنْ ِجي الْم ْؤِمنِين
ِِ
ُّعاء فِي
َ ِاستَ َج ْب نَا لَوُ َونَ َّج ْي نَاهُ ِم َن الْغَ ِّم َوَك َذل
َ ين إِل َْي نَا َوََل ِسيَّ َما إِذَا َد َع ْوا بِ َه َذا الد
ْ َف
ْ
َ الش َدائد َو َد َع ْونَا ُمنيب
َ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم يَ ُر ّد َعلَ َّي
َ َ عن َس ْعد اِبْن أَبِي َوقَّاص َر ِض َي اللَّو َعْنوُ ق..َحال الْبَ ََلء
ْ سلَّ ْمت َعلَْيو فَ َم ََلَ َع ْي نَ ْيو منِّي ثُ َّم ل
َ َال َم َرْرت ب ُعثْ َمان بْن َع َّفان َر ِض َي اللَّو َعْنوُ في ال َْم ْسجد ف
ِ
ِِ
ِْ ث ِفي
اك قُلْت ََل إََِّل أَنِّي َم َرْرت بِ ُعثْ َمان
َ َاْل ْس ََلم َش ْيء َم َّرتَ ْي ِن ق
َ َال ََل َوَما ذ
َ ين َى ْل َح َد
َّ
َ الس ََلم فَأَتَ ْيت ُع َمر بْن الْ َخطَّاب فَ ُقلْت يَا أَمير ال ُْم ْؤمن
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َما َمنَ َعك أَ ْن ََل تَ ُكون َر َد ْدت
َ ال فَأ َْر َس َل ُع َمر إِلَى ُعثْ َمان فَ َد َعاهُ فَ َق
َ َالس ََلم ق
َّ َم يَ ُر ّد َعلَ َّي
ْ سلَّ ْمت َعلَْيو فَ َم ََلَ َع ْي نَ ْيو منِّي ثُ َّم ل
َ َآن ًفا في ال َْم ْسجد ف
ِ علَى أ
َستَ غْ ِفر اللَّو َوأَتُوب إِل َْي ِو إِنَّك
َ ال ثُ َّم إِ َّن ُعثْ َمان ذَ َك َر فَ َق
َ َف َو َحلَ ْفت ق
َ َال َما فَ َعلْت ق
َ َالس ََلم ق
َّ َخيك
َ َال َس ْعد قُلْت بَلَى َحتَّى َحل
َ
ْ ال بَلَى َوأ
ِ
ُّ َُحدِّث نَ ْف ِسي بِ َكلِ َم ٍة َس ِم ْع َتها ِم ْن َر ُسول اللَّو َصلَّى اللَّو َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ََل َواَللَّو َما ذَ َك ْر َتها ق
ال َس ْعد
َ َش َاوة ق
َ ص ِري َوقَلْبِي ِغ
َ ْط إََِّل تَغ
َ َشى ب
َ َم َرْرت بِي آن ًفا َوأَنَا أ
َّ
ِ ِ
ت أَ ْن
َ َاء أَ ْع َرابِ ّي ف
ُ ام َر ُسول اللَّو َصلَّى اللَّو َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَاتَّبَ ْعتو فَ لَ َّما أَ ْش َف ْق
َ َشغَلَوُ َحتَّى ق
َ فَأَنَا أُنَبِّئك ب َها إ َّن َر ُسول اللو َصلَّى اللَّو َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ذَ َك َر لَنَا أ ََّول َد ْع َوة ثُ َّم َج
ال
َ َال قُلْت نَ َع ْم يَا َر ُسول اللَّو َصلَّى اللَّو َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ق
َ َال " َم ْن َى َذا أَبُو إِ ْس َحاق" ق
َ َي َر ُسول اللَّو فَ َق
َ ت بَِق َد ِمي ْاْل َْرض فَالْتَ َف
ُ ْض َرب
َ يَ ْسبِقنِي إِلَى َم ْن ِزلو
َّ ت إِل
ِ
ِ
ْحوت " ََل إِلَو إََِّل
َ َشغَلَك ق
َ َ"فَ َمو " قُلْت ََل َواَللَّو إََِّل أَ ْن ذَ َك ْرت لَنَا أ ََّول َد ْع َوة ثُ َّم َجاءَ َى َذا ْاْلَ ْع َرابِ ّي ف
ُ ال " نَ َع ْم َد ْع َوة ذي النُّون إِ ْذ ُى َو في بَطْن ال
ِ ُّ َأَنْت سبحانك إِنِّي ُكنت ِمن الظَّالِ ِمين" فَِإنَّو لَم ي ْدع بِها مسلِم ربو فِي شيء ق
مسند سعد بن ابي وقاص:باب-اب لَوُ "(أحمد
َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
َ ط إََِّل ا ْستَ َج
ْ ْ
َ ُْ َ
َْ

ஸஃது இப்னு அீ யக்ேஸ் பம அயர்ேள் ஒய முல நஸ்ஜதல் உஸ்நன் பம அயர்ேல ர்த்து ஸம் கூ, அப்கதுஏகத
ஓதக் கேண்டியந்த உஸ்நன் பம அயர்ேள் ஸஃது பம அயர்ேல ன்ே ர்த்த ிகும் ஸமுக்கு தல் கூநல் இயந்து
யிே, உேக ஸஃது பம அயர்ேள் ஜதத உநர் பம அயர்ேிேம் இஸ்த்தல் ஏகதனும் புதன ேட்ேலேள் யந்துள்த ?
என்று கூ முலனிே, உேக அயர்ேள் உஸ்நன் பம அயர்ேல அலமத்து யிசரிக்ேர்ேள்
அயர்ேள்

அப்கது உஸ்நன் பம

அவ்யறு எதுவும் லேகயில்ல எ நறுக்ே, ஸஃது பம அயர்ேள் ேந்தலத சத்தனநட்டு கூன கது, சற்று

கனசத்து யிட்டு உஸ்நன் பம அயர்ேள் “ ன்

யூனுஸ் அயர்ேளுலேன துஆலய ந ஓர்லநயுேன் ஓதக் கேண்டியந்ததல்

என் ேண்ேள் குயேே யிட்ேலதப் கன்ே யிட்ேது. என் உள்ம் முழுயதும் அந்த தஸ்ீ ஹ் பம்ி இயந்ததல் ீ ங்ேள்
ஸம் கசன்லத ன் ேயிக்ேயில்ல எ உஸ்நன் பம கூயிட்டு, அதற்ேே அல்ஹ்யிேம் நன்ிப்பும் கேட்ேர்ேள்.
அப்கது ஸஃது பம அயர்ேள் அந்த துஆலயப் ற் தக்குத் கதரிந்த தேயலயும் கூறுேர்ேள். அதயது ி ஸல் அயர்ேள்
ஒய முல “ முதல் துஆ...என்று ஏகத துஆயின் சப்ல கசல் ஆபம்ித்த கது ஒய ேபநயச யந்து ஏகத கேட்டு, ி
ஸல் அயர்ேின் ேயத்லத தலச தயப், ி ஸல்அயர்ேள் அயர் ின்ல் கசன்று யிட்ேர்ேள்.ி ஸல் யட்டுக்குப்புப்டும்
ீ
கது ன் என் ேல் தலபனில் தட்டி அயர்ேளுக்கு லவூட்டிகன்.அப்கது தன் அயர்ேள் நீ ன் யனிற்றுக்குள் ி
யூனுஸ் அல ஓதன துஆ தன் அந்த துஆ..எயர் அலத ஓத துஆ கேட்கப அயயலேன கேரிக்லே லகயறும் என்ர்ேள்.
கசதலேள் ீ ங்ேலும் இந்த தஸ்ீ லஹ அடிக்ேடி ஓதும் மக்ேம் ம்நேம் யப கயண்டும்.

ஆழ்கடல் இருளில் தன் ச ளதனனன நீக்கும்டி இருயர் துஆ ப ய்தர். அதில் ஒருயரின் பிபளர்த்தனனன அல்ளஹ்
ற்றுக் பகளண்டளன். பனில் அயர் சிபநத்தின் சளது நட்டும் அல்ளஹ்னய நினவு கூறுயர் அல். ப்சளதும்
அல்ளஹ்னய நினவு கூறுயர். அதளல் அயபது சிபநத்னத அல்ளஹ் நீக்கிளன். அயர்கள் தளன் பி யூனுஸ்
அனஹிஸ்றளம்.)இன்பளருயன் ஃபிர்அவ்ன் -அயனும் ப ங்கடலில் மூழ்கடிக்கப்டும் இறுதி சபத்தில் தளன் அல்ளஹ்னய
ற்று அல்ளஹ்விடம் தம்னந களப்ளற்றும்டி பிபளர்த்தன ப ய்தளன் ஆளல் அயது ஈநளனும் ற்கப்டவில்ன அயன்
களப்ளற்ப்டவுமில்ன. பனில் அயன் தக்குக் கஷ்டம் யரும்சளது நட்டுசந அல்ளஹ்னய அனமத்தளன். அசதசள
சி முஸ்லிம்கள் சிபநநள சபங்களில் நட்டும் அல்ளஹ்னயத் பதளழுது ந்சதளரநள சபங்களில் அல்ளஹ்னய நந்து
விடுயளர்கள். இயர்கன அல்ளஹ் பளருட்டுத்த நளட்டளன்

துஆசன யூனுஸ் ன்து ளய நன்னிப்பின் யள கம். ச ளதனகள் பதளடருயதற்கு ம்முனடன ளயங்களும்
களபணம் ன் சிந்தன ருக்கு இருப்தில்ன.

ரளம் சத த்திற்கு உநர் பழி அயர்கள் அனுப்பியிருந்த னடப் பிரிவுகளில் ஓர் னடப்பிரிவில் இடம் பற்றிருந்த தூதுயர்
ஒருயர் உநர் பழ் அயர்களிடம் யந்து அமீருல் முஃமினீன் அயர்கச நது இஸ்ளமினப் னட பயற்றி பற்று விட்டது.
அல்ளஹ் நது னடப் பிரிவுக்கு பயற்றினன ல்கிளன் ன்று கூறினசளது உநர் பழி அயர்கள் ப்சளது நது னட வீப
ர்கள் திரிப்ப்னடயுடன் சளரிட ஆபம்பித்தளர்கள் ன்று சகட்டளர்கள் அதற்கு அயர் லுலள சபத்திற்கு ற்று முன்தளக
ன்று தில் கூறிளர். மீண்டும் உநர் பழி அயர்கள் ப்சளது முஸ்லிம் னடயிருக்கு பயற்றி கினடத்த து ன்று
சகட்டளர்கள். அதற்கு அயர் நஃரிப் சபத்திற்கு ற்று முன்தளக ன்று தில் கூறிளர். இந்த தினக் சகட்டதும் உநர் பழி
அயர்கள் அம ஆபம்பித்தளர்கள். அழுனகயின் உச் கட்டநளக தளடி முழுயதும் னன சதம்பித் சதம்பி அழுதளர்கள்.
னயில் இருந்தயர்கள் உநர் பழி அயர்கன நளதளப்டுத்த முனற்சி ப ய்தளர்கள். னினும் உநர் பழி அயர்கள்
அழுனகனன நிறுத்தவில்ன. அப்சளது னயில் இருந்தயர்கள் அமீருல் முஃமினீன் அயர்கச அயர் இப்சளது ன்
ப ளல்லி விட்டளர் ன்று நீங்கள் அழுகிறீர்கள் அயர் ல் ப ய்தினனத்தளச ப ளல்லியுள்ளர். நது னட பயற்றி பற்
ப ய்தி நகிழ்ச்சினள ப ய்தி தளச ன்ர். அதற்கு உநர் பழி அயர்கள் அல்ளஹ்வின் மீது ஆனணனளக அ த்தினத்திற்கு
திபள அப்சளபளட்டத்தில் த்தினத்தின் பயற்றி இவ்யவு யசபம் யனப தளநதம்ஆகளது.அப்டினளளல் ளன் தளயது
ளயம் ப ய்திருக்க சயண்டும்.அல்து நக்களகின நீங்கள் ளயம் ப ய்திருக்க சயண்டும்.  தில் கூறிளர்கள்

ளய நன்னிப்பு ன்து ளம் சகட்கும் துஆக்கள் ஒப்புக் பகளள்ப் டுயதற்கு யழி யகுக்கும்.

كان إلامام أحمد بن حىبل في مديىت غسيبت ال يعسفه أهلها وقسزا بعد أن بلغ به الخعب مبلغه أن يىام في املسجد فسآه حازس املسجد فسفض
أن يمكث فيه فقال إلامام سىف أهام مىضع قدمي فقط وهام إلامام مىضع قدمه فقام الحازس بسحبه من قدميه وأخسجه من املسجد
،يحضس ليىام في منزله
ا
خباش بهره الهيئت عسض عليه أن
 فلما زآه ا،ي والصالح
جبدو على وجهه مالمح الخقى ا
وكان إلامام أحمد شيخا وقىزا ا
 فلما زأي إلامام حال،ويسخغفس ويسخغفس
ا
يسخغفس
ا
الخبز أهه
وخبز ا
وهى يقىم بعمله في عجن العجين ا
الخباش ا
ا
فرهب معه ولحظ إلامام أحمد أن
ً
فقال له هل وجدث لسخغفازك هرا،لالسخغفاز فىائد عظيمت
ا
 وكان إلامام يعسف أن،الاسخغفاز اسخأذهه أن يسأله سؤالا
ا
الخباش مع
ا
هرا
 أها وهللا كلما دعىث هللا دعىة اسخجابها لي ما عدا دعىة واحدة قال له إلامام أحمد وما هي هره الدعىة التي لم.. وعم: فأجابه الخباش،ثمسة
ً
( جسا
 وهللا إوي جسزث إليك ا، أها إلامام أحمد بن حىبل:حسخجب؟ فقال إلامام
இநளம் அஹ்நது இப்னு லன்ல் பஹ் அயர்கள் ஒரு ஊருக்குச் ப ன் சளது மிகவும் கனப்புடன் ஒரு நஸ்ஜிதில்
சிறிதுசபம் தங்க அனுநதி சகட்டளர்கள். ஆளல் அங்குள் களயர் இநளம் அயர்கன னளபபன்று அறினளத தளல்
அங்கு தங்க அனுநதி நறுத்து விட்டளர். களனப் பிடித்தி இழுத்து பயளிசனற்றிளர். ச ளர்வுடன் திரும்பின இநளம்
அயர்கன ஒரு பபளட்டி வினளளரி ந்தித்தளர். அயருக்கும் இநளம் அயர்கன அனடனளம் பதரினளது. இருப்பினும்
இபக்கப்ட்டு தன் வீட்டுக்கு அனமத்துச் ப ன்ளர். அங்கு தங்கியிருந்த சபங்களில் அந்த பபளட்டி வினளளரி பபளட்டி
சுடும்சளபதல்ளம் அஸ்தஃபிருல்ளஹ் ன்று ஓனளநல் கூறுயனதக் கண்ட இநளம் அயர்கள் ஆச் ரினப்ட்டு அயரிடம்
இந்த இஸ்திஃளர் மூம் உங்களுக்கு ன்கல் கினடத்துள்தள ன்று சகட்டளர்கள். அதற்கு அயர் ஆம் ளன் ன்
துஆ சகட்டளலும் அல்ளஹ் அனத ற்றுக் பகளள்யளன் ன்ளர். பிகு கயனயுடன் ஒரு துஆ நட்டும் ளன் நீண்ட
களநளக சகட்டும் நினசயற்ப் டவில்ன ன்வுடன் அது ன் துஆ  இநளம் அயர்கள் சகட்டளர்கள்.
அதற்கு அயர் ளன் இநளம் அஹ்நது இப்னு லன்ல் பஹ் அயர்கள் ற்றி நினன சகள்விப் ட்டுள்சன். நீண்ட
களநளக இநளம் அயர்கன ந்திக்க சயண்டும்.  துஆ சகட்டு யருகிசன். அதுதளன் இதுயனப நினசயவில்ன
ன்வுடன் ஒரு கணம் அதி யித்துப் சள இநளம் அயர்கள் ளன் தளன் அஹ்நது இப்னு லன்ல். உங்களின்
துஆனய அல்ளஹ் அங்கீகரிப்தற்களக ன் களனப் பிடித்து இழுத்துக் பகளண்டு யந்து உங்களிடம் ச ர்த்துள்ளன்

