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 بيان أصلية الكتابة

 

وقعذلذاالبيان:أانادل

:دمحمزكرايءأنصارياإلسم

5991أكتوبر82:متبان،اتريخادليالد

521511181581:رقمالقّيد

ةاإلنسانيّعلومال:أصولالدينوالكلية

:علومالقرآنوالتفسريالشعبة

شخصية األب ادلثايل ألوالده يف قصص األنبياء أبّّيبياانحقيقياأنىذاالبحثالعلمّيبعنوان"

وإنكانيومامانشأالبيانأبنونسخةأوتقليدأوانتحال.حّقاصلّية"ىومنكتابيتاألالقرآن يف

أوكتبواآلخركلوأوبعضو،ف اليتتنالألجلواجلامعية الدرجةوبطلتالبحثالعلمّيبطلىذا

حكمياوقانونيا.

  8188يونيو7بنجرماسّي، 

 كاتبالبيان

 

 دمحمزكرايءأنصاري

 521511181581رقمالقيد:
 



 
 

 ج

 

 ادلوافقة

 القرآن شخصية األب ادلثايل ألوالده يف قصص األنبياء يف

 إعداد:

 أنصاريدمحم زكرايء 

 ٖٕٖٙٔٓٓٓٔٓٛٔ رقم القيد:

 مليقد   قد مّتت ادلوافقة من ادلشرفني

 ةإىل جلنة ادلناقش

 لادلشرف األوّ   

 

 ريالدكتور احلاج أمحد جماىد ادلاجست

 ٕٕٜٗٓٓٔٗٓٙٓٓٔٔٓٛٚٔرقم التوظيف: 

 ادلشرف الثاين

 

 ريزا سافوترا ادلاجستري

 ٖٜٕٕٜٜٙٔٓٔٓٔٓ٘ٓٔٛٔرقم التوظيف: 

 مبعلوم

 رئيس شعبة علوم القرآن والتفسري

 

 ريدمحم عريّب ادلاجستاحلاج 

 ٖٖٕٜٓٓٔٓ٘ٔٓٔٓٛٓٙٛٔرقم التوظيف: 

 ٕٕٕٓيونيو  ٚ التاريخ،

 
 

 



 
 

 د

 

 

 مبعلوم

 عميد كلّية أصول الدين والعلوم اإلنسانّية

 

 ريادلاجست الدكتور ذكري نريواان

 ٕٕٖٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٚٔٛٚٔرقم التوظيف: 

 القرار واحلكم

 القرآن شخصية األب ادلثايل ألوالده يف قصص األنبياء يف

 دمحم زكرايء أنصاري إعداد:
 ٖٕٖٙٔٓٓٓٔٓٛٔ رقم القّيد:

 ٕٕٕٓيونيو  ٗٔيف يوم الثالاثء،  ادلناقشة أمام جلنة ادلناقشةقد مّتت 

 جلنة ادلناقشة:

 التوقيع  اإلسم
 .ٔ )رئيس( . الدكتور سيف الدين ادلاجسترئ

 ٖٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٔٛٓٔٚٔ رقم التوظيف:    
 .ٕ )عضو( . الدكتور احلاج ورداين ادلاجستريٕ

 ٕٕٕٕٖٜٓٓٔٔٓٓٔٔٗٓٚٔ رقم التوظيف:    
 .ٖ )عضو( . الدكتور احلاج أمحد جماىد ادلاجستريٖ

 ٕٕٜٗٓٓٔٗٓٙٓٓٔٔٓٛٚٔ رقم التوظيف:    
 .ٗ )عضو( . ريزا سافوترا ادلاجستريٗ

 ٖٜٕٕٜٜٙٔٓٔٓٔٓ٘ٓٔٛٔرقم التوظيف:     
 )كاتب( . احلاج حنفي ادلاجستري٘

٘.  
 ٖٕٕٕٕٜٕٜٜٔٓٓٔٓٓٓٓٔ رقم التوظيف:    
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 ملخص البحث

،"شخصيةاألبادلثايلألوالدهيفقصصاألنبياءٖٕٖٙٔٓٓٓٔٓٛٔ،دمحم زكرايء أنصاري

،شعبةعلومالقرآنوالتفسري،كليةأصولالدينوالعلوم8188العلميّيفالقرآن"،البحث

الدكتوراحلاجأمحدرلاىدادلشرفاألّول،اإلسالميةاحلكوميةجامعةأنتساري سانية،اإلن

الدكتورعلّيمّعمرادلاجستري.وادلشرفالثاينادلاجستري

 ب ادلثايل، األوالد، األنبياء.الكلمة الرئيسية: األ

البحث اليتذكرتيفالقرآنىذا قصصاألنبياء يف األبادلثايلألوالده .يبحثعنشخصية

و ىو البحث ىذا ادلكتبةنوع library research)حبث مبنهج ادلوضوعال( يّتفسري أّوال. معجي،

كتبالتفسريالقرآنومنآايتالقرآنوالبياانتادلتعلقةبقصصاألنبياءمعأوالدىممنالباحث

عنستنتاجاإلمناستخالصالباحثنحىتيتمكّالقصصتلكبتحليلالباحثيقوممث.وغريىا

يفذكرتاليتمقصصاألنبياءمعأوالدىأنّفاستنتجالباحثها.منألوالدهشخصيةاألبادلثايل

بناءهيعقوبمعأبنيووالنيبقصةالنيبآدممعابنيووالنيبنوحمعابنووالنيبإبراىيممعىيالقرآن

األبخصائصأنّوابنوسليمانوالنيبزكرايءمعابنوحيىيوالنيبشعيبمعابنتيووالنيبداودمع

أنيقّدمادلشاورةمعأوالدهوأنيرمحهمويشفقعليهموأنيهتّمىيتلكالقصصادلثايلألوالدهيف

 دينهم يفأمور وأنيدعوذلم دينهم وأنأبمور ويتجّنباخلالفاتهبم عليهم وأنيصرب ودنياىم

ءىم.أنحيسناإلستماعإليهمويقبلأراينصحهمويعظهمو



 
 

 و

 

 كلمة التمهيد

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والسالمعلى سّيدانوموالاندمحماألنبياءوادلرسلّيأشرفاحلمدهللربالعادلّيوالصالة

بوأمجعّي.أّمابعد:وعلىآلووصح

احلمدهللوالشكرهللالذيأعطىللباحثنعماكثريةحىتيستطيعالباحثأنيتّمىذا

الستيفاءبعض"شخصيةاألبادلثايلألوالدهيفقصصاألنبياءيفالقرآنبعنوان"العلميّالبحث

اإلنسانّية والعلوم الدين أصول كلّية يف األوىل اجلامعية الدرجة إىل للحصول والشروط الوظائف

أنتسارياإلسالمّيةاحلكوميةببنجرماسّي. البحثالعلمّيجبامعة واليستطيعالباحثإلمتامىذا

إالبعونووفضلو.

وجزيالعلىكلّ كثريا أقولشكرا مث البحثالعلميّوساعدينيفمنساىم ىذا .إمتام

:يليمنومنهم

والعلوماإلنسانّيةالذيقدالدكتورذكرينريواانادلاجستريكعميدكلّيةأصولالدين .5

 وغريمباشرة.،مباشرة دمييأموراألكاسّهلينعلىكلّ

القرآنوالتفسري .8 علوم ادلاجستريكرئيسشعبة الذيقدساعدينيفاحلاجدمحمعريّب

 أموراألكادمييووافقىذاالبحثالعلمّي.



 
 

 ز

 

 8188يونيو7بنجرماسّي،

 

 دمحمزكرايءأنصاري

 521511181581رقمالقيد:

ادلاجستريلوالدكتورعالدكتوراحلاجأمحدرلاىدادلاجستريكادلشرفاألوّ .1 معّمر لّي

 ينيفإمتامىذاالبحثالعلمّي.اكادلشرفالثاينالذانقدأرشداينوساعد

إمتامينعلىومشّرويءشومجيعأسريتالذيندعوايلوساعدوينيفكلّوالدّيوإخويت .4

 ىذاالبحثالعلمّي.

واألصدقاءوغريىمىذاالبحثالعلمّيمناحملاضرينإمتاموكّلمنساىموساعدينيف .1

 .واحدابعدواحدهمممنملأستطعأنأذكرىمكلّ

كلّ على كثريا شكرا لكم واآلخرةأقول الدنيا يف سعادة يرزقكم أن هللا عسى شيء.

منأسألهللاأنينفعهبذاالبحثالعلمّيللباحثخاصةوللقارئّيا،ريخوجيزيكمأبحسنجزاء.وأ

آمّي،ايرّبالعادلّي.ّيعامة.ألكادمييّيواجملتمعا

  

 



 
 

 ح

 

 شعار

 

 َربِّ َاْوزِْعِِنْ َاْن َاْشُكَر نِْعَمَتَك ال ِِتْ اَنْ َعْمَت َعَلي  َوَعٰلى َواِلَدي  َوَاْن َاْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرٰضىوُ  "...

ِلِحنْيَ َوَاْدِخْلِِنْ   "... ِبَرمْحَِتَك يفْ ِعَباِدَك الصّٰ
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