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أ

ملخص

، "قضية رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري وقريش شهاب دراسة مقارنة " هذا البحث حتت املوضوع 

، طالب يف فصل الدويل لقسم التفسري 10932008858: الذي قدمه إيكو موالنا، ورقمه اجلامعي 

ذا البحث واحلديث، كاية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، ويكون ه

.استكماًال ملطلبات احلصول على درجة بكالوريوس يف قسم التفسري واحلديث

حبث الباحث يف هذا البحث قضية رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري وقريش شهاب، ويقارن 

.الباحث ويرجح بني قولني

مجع و , نقار املاملوضوعي التحليلي نهجاملالباحث ذا البحث هو البحث املكتيب، حيث سلكوه

الباحث بتفسريات عن مث جاء.اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال العلماء عن هذه القضيةالباحث

.- ابن كثري وقلريش شهاب –هذه األدلة اليت صدرت عن تفسريين 

واألحاديثيةالقرآناآلياتاملعلومات والبيانات من خالل و التفاسريرجح الباحث تلكحلل و و 

.قارن الباحث بني تفسريمها عن تلك النصوص الشرعيةوأخرياً . وأقوال العلماء فيهاالنبوية

.بعني الوجها البحث هي أن اهللا تعاىل يرى يف اجلنة ، ورؤيته رؤية حقيقيةوالنتيجة من هذ

.نعيم يف اجلنة وأجلها

.ا بعلمه الواسع، وأن يعصمنا من اخلطأ والزللنسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا يف القول والعمل، وأن يرزقن



ب

شكر وتقدير

واعرتافًا بالفضل . أتقدم بشكري العظيم إىل اهللا تبارك وتعاىل الذي بيده عوين وتيسري أمري

أشكرهم للناس –عز وجل –إن أشكر الناس هللا : (( - صلى اهللا عليه وسلم –واستجابة لقول الرسول 

ريف قاسم اإلسالمية احلكوميةفإين أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة القائمني على جامعة السلطان الش.1))

أخص منهم مدير . على ما يبذلونه من اجلهود املتواصلة خلدمة العلم وطالبه وتوفري أسباب الراحة هلم

عميدة كلية عديهاومساوي ليلةةللدكتور : ، كما أشكر عديهومسااألستاذ الدكتور منذر هيتمي: اجلامعة 

.حسني املاجستري رئيس الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديثألستاذ نكسون : ، وكما أشكر أصول الدين

يف مساعديت وتوجيهي، أعين يل واإلمتنان العميق إىل من له اليد الطولمث إين أتقدم بالشكر اجلز 

، وله الدكتور هداية اهللا إمساعيل على جهوده املبذولة: به املشرف على هذا البحث وهو فضيلة شيخي 

فلم . ىل اختيار املوضوع ووضع خطته، مث بعد ذلك يف قراءته واإلشراف على جزئياتهالفضل يف توجيهي إ

تكن ساعة اإلشراف املقررة شيئًا بالنسبة إىل الوقت الذي منحين فقد فتح يل قلبه يف كل وقت مع كثرة ما 

وبالرغم من ضيق وقته كان حيثين .لديه من احملاضرات يف اجلامعة وخارجها، والطالب الذين يشرف عليهم

يف عمره ويهبه الصحة والعافية وأن يبارك يف لهأسأل اهللا تعاىل أن ميد.على اجلد والنشاط والعمل املتواصل

.وقته ويسدد خطاه إنه مسيع جميب

212، ص 5ام أمحد بن حنبل، م مسند اإلم1



ب

وأرجو من اهللا رب . كما أين أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من كان له يد املساعدة والتوجيه واإلرشاد

لعرش العظيم أن يكأل اجلميع بعنايته ورعايته إنه مسيع عليم، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ا

.وسلم تسليماً كثرياً 

م2/2015/ 24،باكنبارو
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إيكو موالنا
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