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Abstract 
inferred intentional sura of the reform of the individual and society through 

the stories of the prophets 

By Mahmoud Abd-Allah  
Chapter II : inferred intentional sura of the reform of the individual and 
society through the stories of the prophets ( Moses, Dawood and Solomon ), 
in which three topics: - 
The first topic: the prophets and the need of creation to them. 
The second topic: Musa - peace be upon him 
The third topic: Dawood and Solomon - peace be upon them  
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