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أهدي باكورة عملي هذا إىل والدي العزيزين اللّـذين        
ــبباً يف وجـــودي يف هـــذ  ــا سـ ــدكا�ـ ــاة بعـ للّـــذين  وا ،أ ، ه احليـ

از والـد   ـعين خري ما جـ     ،  وا�شغال بي كبرياً فجزامها     ،ربيا�ي صغرياً 
  أن ميتعين بطـول عمرمهـا يف طاعتـه،         ـ ، وأسأل. عن ولده 

  .هلما ويرمحهما كما ربيا�ي صغرياً ويغفر  ويرزقين برمها،



   ث

  ≈شكر وتقدير  …

على آالئه العظـام ونعمـه       - أوالً وأخراً    -وأشكره   ـ ،أمحد  

سام، أنعم علينا بنعمة اإلسالم، وجعلنا من خري أمة أخرجت للناس،وألبسنا           اجل

لباس التقوى خري لباس، أمحده وأشكره على ما وفقين إليه من إمتـام هـذا               

  .العمل، وأسأله سبحانه أن جيعله صاحلاً، ولوجهه خالصاً

   ،ال يـشكر    (( : ضواعترافاً بالفضل ألهله وعمالً بقوله      
 )باب يف شكر املعـروف ( رواه أبو داود يف سننه ، كتاب األدب [   ))سمن ال يشكر النا   

 أتقدم خبالص شـكري، وعظـيم       ] )٩١٣، ص ٣ج(وصححه األلباين   ) ٤٠٢٦(رقم  

تقديري، وامتناين لكل من كان له فضل يف مساعديت يف كتابة هذه الرسـالة              

ـ   اوأخص بالشكر أستاذي الفاضل الدكتور السعيد       . العلمية سعيد بن حممود ال

مشريف على هذه   - األستاذ املشارك بقسم التربية اإلسالمية واملقارنة        -عثمان

الرسالة، والذي مل يدخر وسعاً يف تقدمي النصح والتوجيه يل يف أعمال الرسالة             

حىت كانت على هذا الوجه، فلقد وجدت يف غزارة علمه، ورحابة صـدره،             

 عين خري   ، العمل، فجزاه    وأخالقه العالية خري باعث يل على املُضي يف هذا        

  .اجلزاء، وأطال عمره يف طاعته، ونفعنا بعلمه

كما أشكر سعادة الدكتور حممود كسناوي رئـيس قـسم التربيـة            

  .اإلسالمية واملقارنة املشرف البديل على هذه الرسالة 

كما أشكر أستاذي الفاضل الدكتور عبد اللطيف بن حممد بالطو الذي           

اية كتابة خطة هذه الرسالة، والذي تفضل بتحكيم        توىل اإلشراف علي يف بد    

  .خطة هذه الرسالة، وكان ملالحظاته أعظم األثر



   ج

كما أشكر أستاذي الفاضل الدكتور نايف بن مهام الشريف الذي توىل           

  .هو أيضاً حتكيم خطة هذه الرسالة وكان لتوجيهاته ومالحظاته النفع الكبري

بو رزيزه الذي تفضل بقراءة     وأشكر أيضاً أستاذي الفاضل حممد علي أ      

  .اخلطة وقدم يل بعض التوجيهات والنصائح 

شكر أساتذيت يف قسم التربية اإلسالمية واملقارنـة يف         أكما ال أنسى أن     

  .كلية التربية الذين فتحوا يل ولزمالئي آفاق رحبة يف جمال البحث العلمي

ـ            أمث   الة شكر زوجيت أم خبيب اليت أعانتين يف كثري من أعمـال الرس

  .وصربت علي يف انشغايل بالكتابة وكانت نعم السند واملعني 

شكر اإلخوة األفاضل خالد بن حممد املغامسي وناجي بن عيـد           أكما  

الرفاعي وغازي بن مرشد الطيب وبسام عاتق القرشي وعويض الرحيلي الذين      

  .قدموا يل يد العون واملساعدة يف بعض أعمال الرسالة 

لى جامعة أم القرى الذين سـهلوا يل القبـول          كما أشكر القائمني ع   

وااللتحاق بالدراسة فيها، فكان يل شرف االنتساب هلذا الـصرح العلمـي            

  .الشامخ

وال يفوتين أن أشكر اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنـورة الـيت             

مسحت يل مبواصلة الدراسة وقامت بتفريغي ملدة سنتني كاملتني فلـهم مـين             

  .كر والتقديرأعظم الش

وال أنسى أن أتقدم خبالص شكري وتقديري للمناقش اخلارجي سعادة          

اهللا حممد   الدكتور حممد سعيد خباري، واملناقش الداخلي سعادة الدكتور عبد        

حريري لقبوهلما مناقشة هذه الرسالة وكان لتوجيهاما وآرائهما السديدة أثر          

  .يف خروج الرسالة ذه الصورة 


	بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام
	شكر وتقدير




