


   2 

 













9 











5
















23

38

57 





17




A.M. 



   3 

 














       
       




      





 
      














 | | | |  | | |





   4 

 | ||| |
        

در المية تص هرية إس ة ش مجل
نية د الس ر العقائ ة لنش ة التاملي باللغ

  & 

A. R.  M. A.

 

A. M. 
M. A., M.B.A.

 

A. Y. 
Mobile #  7299916691

 

K. M.  
M.A., M.Sc, L.L.B.




    90 RM

 

Mass Media Power
# 2/1, Judge Paramasivam Street,

Perambur,  Chennai-600 011.

  ;
info@ahlussunnah.in

ahlussunnah18@gmail.com

MASS MEDIA POWER
A/c No: 261109000190006

City Union Bank

IFS Code: CIUB0000261
(M O) (Cheque)
(DD)  MASS

MEDIA POWER 

Volume - 5,  Issue - 8





  


 



    
  

    









 
    


  





    
    







   5 

 | ||| |














         
        

















       










   6 

 



      
   



   
   

    
    


    


    


    
 
    
    


     



 | | | |  | | |

    
   
  



 

 
 
   
  
 



 
     
 





    
   
 
  




   7 

  | | | |  | | |



 


   

    
 
 

 




 

    
  
   
   
   

 
 



 

     


      



    

  
 
 

 


 

    







    

 





 



    
    
 
 
    
   
 
    

   
  
  
 


    





   8 

 


  

 


   
  




    


   


  





  




   







    
  
   




  
   


  
   





  
  

   
   


  

    



 

     





   9 

 



    
 


   



   
  

     


  


لْ  ْم أَقُ اَل أَلَ َمائِِهْم قَ أَُهْم بِأَْس ا أَْنبَ َمائِِهْم فَلَمَّ ْم بِأَْس اآَدُم أَْنبِئُْه اَل يَ قَ
ا  ( ُم َم ُدونَ 33لَُكْم ِإنِّي أَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعلَ ) تُْب

ونَ  ْم تَْكتُُم ا ُكْنتُ َوَم


 

  

     
  
  



 
   




    




ا ْوًال َمْعُروفً ْم قَ وا لَُه َوقُولُ

“ 
”



ِدلُوا ْم فَاْع َوإِذَا قُْلتُ

   





نًا اِس ُحْس وا ِللنَّ َوقُولُ

“
”




ِديًدا  (70) ْوًال َس وا قَ َ َوقُولُ َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه يَ

وبَُكمْ   ْم ذُنُ ْر لَُك الَُكْم َويَْغِف ْم أَْعَم ِلْح لَُك يُْص


   
   





د ٌ  َماِل قَِعي ِن الّشِ ِن َوَع ِن اْليَِمي اِن َع ى اْلُمتَلَقِّيَ إِْذ َيتَلَقَّ
دٌ  ٌب َعتِي ِه َرقِي ْوٍل إِالَّ لََدْي ْن قَ ُظ ِم ا يَْلِف َم
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ِريٌم ( اٌب َك يَّ ِكتَ َي إِلَ ي أُْلِق َألُ إِنِّ ا اْلَم ا أَيَُّه ْت يَ ) ِإنَّهُ ِمنْ 29قَالَ
ِحيِم ( رَّ ْحَمِن ال رَّ ِ ال َّ ِم  هُ بِْس لَْيَماَن َوإِنَّ يَّ 30ُس وا َعلَ ) أَالَّ تَْعلُ

ِلِمينَ  ي ُمْس َوأْتُونِ

“   
    
   


  
  
   
”

ًرا ةً أَْم ُت قَاِطعَ ا ُكْن ِري َم ي أَْم ي فِ َألُ أَْفتُونِ ا اْلَم ْت يَاأَيَُّه قَالَ
َهُدونِ  ى تَْش (32) َحتَّ

   
   



اْنُظِري ِك فَ ُر إِلَْي ِديٍد َواْألَْم أٍْس َش و بَ ةٍ َوأُولُ وَّ و قُ ُن أُولُ الُوا نَْح قَ
أُْمِرينَ  (33) َماذَا تَ



  







ةً  ا أَِذلَّ ةَ أَْهِلَه زَّ قَالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةً أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَِع
وَن ( ذَِلَك يَْفعَلُ مَ 34َوَك اِظَرةٌ بِ ٍة فَنَ ْم بَِهِديَّ لَةٌ إِلَْيِه ي ُمْرِس ) َوإِنِّ

لُونَ  ْرِجُع اْلُمْرَس (35) يَ


    




 
   
   




    
   





لَّى ول هللا َص ن رس ريرة ع ي ه ن أب حيح ع ديث الص ي الح ف
ه ديث أخرج اء) الح ن األنبي بي م زا ن ال: (غ لََّم ق ِه َوَس ُ َعلَْي َّ
ر الة العص ن ص ة  حي أدنى للقري زا ف ال: (فغ ة ق لم وفي مس
م أمور الله ا م أمورة وأن ت م مس أن ال للش ك فق ن ذل ا م أو قريب
ه ح هللا علي تى فت ه ح ت علي ى شيئافحبس ها  عل أحبس
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ى ْدُخلََها َحتَّ ْن نَ ا لَ اِريَن َوإِنَّ ا َجبَّ ا قَْوًم ى إِنَّ فِيَه الُوا يَاُموَس قَ
وَن ( ا َداِخلُ ا فَإِنَّ ُرُجوا ِمْنَه إِْن يَْخ ا فَ ُرُجوا ِمْنَه ) قَاَل َرُجَالنِ 22يَْخ

إِذَا اَب فَ ُم اْلبَ وا َعلَْيِه ا اْدُخلُ ُ َعلَْيِهَم َّ َم  افُوَن أَْنعَ ِذيَن يََخ َن الَّ ِم
ْؤِمنِينَ  ْم ُم وا إِْن ُكْنتُ لُ ِ فَتََوكَّ َّ ى  اِلبُوَن َوَعلَ إِنَُّكْم َغ وهُ فَ َدَخْلتُُم
(23)


   
 
    







 

  




ِذينَ  َن الَّ الِن ِم اَل َرُج اؤه : { قَ ل ثن ه ج ل قول ي تأوي ول ف الق
ا ُ َعلَْيِهَم َّ َم  افُوَن أَْنعَ { يََخ

رجلين ن ال ره ع ز ذك ن هللا ع بر م ذا خ ر: وه و جعف ال أب ق
ى: وم موس ن ق الحين م ون” الصَّ ن ن ع ب ن” و” يوش ب ب كال

ا ”يافن

  
“”
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ة ان لحكم ه ـ بي ي هللا عن ة ـ رض الم عكرم ة إس ي قص وف
ه ه ، ورحمت مو خلق لم ـ وس ه وس لى هللا علي بي ـ ص الن
ماحته .. وس

لى هللا ول ـ ص ادوا الرس ذين ع د ال ان أح ة ك رغم أن عكرم ف
وه ان لعف د ك ديدا ، فق ذاء ش ك وآذوه إي ل ذل لم ـ قب ه وس علي
ه ه وترحيب لم ـ ، وكلمات ه وس لى هللا علي ماحته ـ ص وس
بهم ه بس دم إيذائ حابه بع ره ألص تقباله ، وأم ي اس ف
ا ة م ي إزال ير ف ر الكب ه ، األث د قدوم ه عن ه ، ومعانقت ألبي
ه ير حيات ا لتغي ان كافي ة ، وك ام الجاهلي ن رك ه م ى قلب عل
الم ، ى اإلس ه إل .. واجتذاب
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اءُ  ُن أَْغنِيَ يٌر َونَْح َ فَِق َّ الُوا إِنَّ  ِذيَن قَ ْوَل الَّ ُ قَ َّ ِمَع  ْد َس لَقَ
الُوا ا قَ نَْكتُُب َم َس




   


دَ  ْذتُْم ِعْن ْل أَتََّخ ُدوَدةً قُ ا َمْع اُر إِالَّ أَيَّاًم نَا النَّ ْن تََمسَّ الُوا لَ َوقَ
َدهُ  ُ َعْه َّ َف  ْن يُْخِل ًدا فَلَ ِ َعْه َّ

“
” 
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”

  
   



 
   
  
   
  
ك اذ أمس ا مع ي
انك ك لس  علي    
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A.M. M.A., M.B.A., M.Phil., Ph.D.,
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ه س والجن وإن ل الم اإلن ن ك اهو م لقد سمعت من محمد كالما م
فله ر وإن أس اله لمثم الوة وإن أع ه لت الوة وان وإن علي لح
ه ي علي و وال يعل ه ليعل دق وان لمغ
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مُ  َق هللاُ اْلقَلَ ا َخلَ َل َم إنَّ أَؤَّ

   
   
   
  



    

    
   


 
  





َطُرونَ  ِم َوَمايَْس ن َواْلقَلَ




ونِ  َك بَِمْجنُ ِة َربِّ َت بِنِْعَم ا أَْن َم




َرَمْمئُونِ  ًرا َغْي َك َألَْج َوإِنَّ لَ

   

   
 
 


قَ  ِذي َخلَ َك الّ ِم َربِّ َرأ بِاْس اقَ

    


قَ  نء َعلَ اَن ِم نَس َق اْإلِ َخلَ

 “”  
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َرمُ  َربَُّك اْألَْك َرأَ وض اقَ

    


اْلقَلَمِ  َم بِ ِذّي َعلّ الّ

    


 
   
 




 


 
    


 
   
  
 



    




    

 



ْلهُ مَ  انًا فَأَْرِس نِّي ِلَس ُح مش اُروُن ُهَوأَفََص ي َه َوأَِخ

“
  

  

”

   “ 
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ى اْالَْرِض  ا فِ موِت َوَم ى السَّ ا فِ ِ َم ّ ِ بُِّح  يَُس

  





ُكمْ  ا  لَـ اَم َخلَقََه َواْالَْنعَ

 







    



مَّ  ْلقَ  ثُ َداَ اْلَخـ َف بَ اْنُظُرْوا َكْي ى اْالَْرِض فَ ْيُرْوا فِ ْل ِس قُ
ِدْيرٌ  ْىٍء قَ ّلِ َش ى ُك َ َعل ّ َرةَ  اِنَّ  اَةَ اْالِخ ُئ النَّْش ُ يُْنِش ّ

    
  
   
  











ه  ى بَْطنِ ْى َعل ْن يَّْمِش ْم مَّ اٍء  فَِمْنُه ْن مَّ ٍة ّمِ لَّ َدابَّ َق ُك ُ َخلَ ّ َو
عٍ  ى اَْربَ ْى َعل ْن يَّْمِش ْم مَّ ِن َوِمْنُه ى ِرْجلَْي ْى َعل ْن يَّْمِش ْم مَّ َوِمْنُه
ِدْيرٌ  ْىٍء قَ ّلِ َش ى ُك َ َعل ّ اءُ  اِنَّ  ا يََش ُ َم ّ ُق  يَْخلُ



A.
B.Com., M.B.A.,
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نٍ  ْن ِطْي للٍَة ّمِ ْن ُس اَن ِم ْنَس ا اْالِ ْد َخلَْقنَ َولَقَ

   




نٍ  ِكْي َراٍر مَّ ْى قَ ةً فِ هُ نُْطفَ مَّ َجعَْلن ثُ

    




ا غَةً فََخلَْقنَ ةَ ُمْض ا اْلعَلَقَ ةً فََخلَْقنَ ةَ َعلَقَ ا النُّْطفَ مَّ َخلَْقنَ ثُ
رَ  ا اَخ اْنهُ َخْلقً مَّ اَْنَش ا ثُ َم لَْحًم ْونَا اْلِعظ ا فََكَس غَةَ ِعظًم اْلُمْض
نَ  ُن اْلخِلِقْي ُ اَْحَس ّ َرَك  فَتَبـ
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مٌ  ن اَُم ِه اِالَّ ُر بَِجنَاَحْي ٍر يَِّطْي ى اْالَْرِض َوَال طنِ ٍة فِ ْن َدابَّ ا ِم َوَم
مْ  ى َربِِّه مَّ اِل ْىءٍ  ثُ ْن َش ِكتِب ِم ى اْلـ ا فِ ْطنَ ا فَرَّ ُكمْ  َم اَْمثَالُـ
ُرْونَ  يُْحَش

  

   
  
 

  



    


نَ  ِم ا وَّ اِل بُيُْوتً َن اْلِجبَ ِذْى ِم ِل اَِن اتَِّخ ى النَّْح َك اِلَ ى َربُّ َواَْوح
ْونَ  ا يَْعِرُش َجِر َوِممَّ الشَّ

    
    



ُرجُ  ًال  يَْخ ِك ذُلُ بَُل َربِّ لُِكْى ُس رِت فَاْس ّلِ الثََّم ْن ُك ْى ِم مَّ ُكِل ثُ
اِس  اِنَّ  لنَّ فَاٌء لِّ ِه ِش ه فِْي ٌف اَْلَوانُ ْختَِل َراٌب مُّ ا َش ْن بُُطْونَِه ِم
ُرْونَ  ْوٍم يَّتَفَكَّ قَ ةً لِّ َك َاليَ ْى ذ ِل فِ

 
     
   


  
   




   
    
   

 
  



ْوتِ  ِل اْلعَْنَكبُ اَء َكَمثَ ِ اَْوِليَ ّ ْن ُدْوِن  ذُْوا ِم ِذْيَن اتََّخ ُل الَّ َمثَ
ْوتِ ط   ُت اْلعَْنَكبُ ْوِت لَبَْي َن اْلبُيُ ا   َو اِنَّ اَْوَه ذَْت بَْيتً اِتََّخ
ْونَ  انُْوا يَْعلَُم ْو َك لَ
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لُ  ا النَّْم ةٌ يّناَيَُّه ْت نَْملَ ظ قَالَ ى َواِد النَّْمِل ْوا َعل ى اِذَان اَتَ َحتّ
ْم الَ  ْوُدهظ َوُه لَْيمُن َوُجنُ ْم ُس ِكنَُكمْ  َال يَْحِطَمنَُّك ْوا َمس اْدُخلُ
عُُرْونَ  يَْش


 

  
 
   




ا ْن قَْوِلَه اِحًكا ّمِ َم َض فَتَبَسَّ

  











   

  


    
  
  
   


   



 



 



ه ٌف اَ ْلَوانُ اِم ُمْختَِل دََّواّبِ َواْالَْنعَ اِس َوال َن النَّ َوِم


 






تْ  َف ُخِلقَ ِل َكْي ى اْالِ بِ ُرْوَن اِلَ َال يَْنُظ اَفَ
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