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والنيبشعيبمعابنتيووالنيبداودمع ابنوسليمانوالنيبزكرايءمعابنوحيىي وأ ّن خصائص األب
أنيهتم
ادلثايلألوالدهيفتلكالقصصىيأنيق ّدمادلشاورةمعأوالدهوأنيرمحهمويشفقعليهمو
ّ
أبموردينهموأنيدعوذلميفأموردينهمودنياىموأنيصرب عليهمويتجنّباخلالفاتهبموأن
ينصحهمويعظهموأنحيسناإلستماعإليهمويقبلأراءىم.
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كلمة التمهيد
بسمميحرلا نمحرلا هللا  
احلمدهللربالعادلّيوالصالةوالسالمعلىأشرف األنبياءوادلرسلّي سيّدانوموالاندمحم
بوأمجعّي.أمابعد :
وعلىآلووصح
ّ
الشكرهللالذيأعطىللباحثنعماكثريةحىتيستطيعالباحثأنيتم ىذا
احلمدهللو
ّ
العلمي بعنوان"شخصيةاألبادلثايلألوالدهيفقصصاألنبياءيفالقرآن" الستيفاءبعض
البحث  ّ
الوظائف والشروط للحصول إىل الدرجة اجلامعية األوىل يف كليّة أصول الدين والعلوم اإلنسانيّة
واليستطيعالباحثإلمتامىذاالبحثالعلمي
جبامعةأنتسارياإلسالميّةاحلكوميةببنجرماسّي.
ّ
إالبعونووفضلو .
إمتامىذاالبحثالعلمي.
ّ
يالعلىكل منساىموساعدينيف
ّ
مث أقولشكراكثرياوجز
ومنهممنيلي :
 .5الدكتورذكرينريواانادلاجستريكعميدكليّةأصولالدينوالعلوماإلنسانيّةالذيقد
لينعلىكلأموراألكادميي،مباشرةوغريمباشرة.
ّ
سه
ّ
احلاجدمحمعريب ادلاجستريكرئيسشعبةعلومالقرآنوالتفسري الذيقدساعدينيف
.8
ّ
افقىذاالبحثالعلمي.
أموراألكادمييوو
ّ

و

معمرادلاجستري
ّ
.1
لي ّ
الدكتوراحلاجأمحدرلاىدادلاجستريكادلشرفاألولوالدكتورع ّ
ينيفإمتامىذاالبحثالعلمي.
كادلشرفالثاينالذانقدأرشداينوساعدا
ّ
ايلوساعدوينيفكلشيءومشّروينعلىإمتام
ّ
الديوإخويتومجيعأسريتالذيندعو
 .4و ّ
ىذاالبحثالعلمي.
ّ
ىذاالبحثالعلميمناحملاضرينواألصدقاءوغريىم
كلمنساىموساعدينيفإمتام
 .1و ّ
ّ
ممنملأستطعأنأذكرىمكلّهمواحدابعدواحد.
كل شيء .عسى هللا أن يرزقكم سعادة يف الدنيا واآلخرة
أقول لكم شكرا كثريا على ّ
أسألهللاأنينفعهبذاالبحثالعلميللباحثخاصةوللقارئّيمن
وجيزيكمأبحسنجزاء.وأخ ريا،
ّ
آمّي،ايربالعادلّي .
األكادمييّيواجملتمعّيعامة.
ّ
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