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نتائج البحث-أ

عن قضية رؤية اهللا تعاىل يف اجلنة، فنختم هذا البحث إن شاء اهللا البحثحثاالببعد أن كتب

:تعاىل بعونه وتوفيقه بذكر النتائج التالية 

ال وبني بياناً تاماً حىت. بعني الوجه وبالنظر احلقيقي- شرعاً وعقًال - هذه الرؤية ابن كثري ممن جوز.1

. يرتك القارئ علة غموض وخفاء، واستدل بالروايات مع الرتجيح عادة

وأما قريش شهاب فرأى بأن الرؤية ليست بعني الوجه، وإمنا بأحد اإلمكانية اليت أعطاها اهللا إىل نّيب .2

.واستدل بأقوال العلماء التصوف والفالسفة وغري ذلك. - خالفه ابن كثري من هذا الوجه –أنبيائه 

كما .3

حتديد آلة االختالف يفأيضاً حصل بينهمافقد . اجلنة، وأن هذه الرؤية من أعظم نعيم ألهل اجلنة

الرؤية، هل الرؤية رؤية احلقيقية بعني الوجه أم بغريه ؟ وهل هللا جسم أم ليس له ؟

اإلقتراحات -أ



، وهي ما يلي ات للباحثني عامة وللمشتغلني يف جمال البحث العلمي خاصةحقرااإلالباحثدر مث أو 

:

بالغة يف حياة الفرد هلا أمهية ن للعقيدة الصحيحةنظرًا بأن هذا البحث له تعلق بالعقيدة، فاعلم أ.1

- سواء كان طالب اجلامعي أو عامة الناس - إىل املسلمني فرجى الباحث. 

.. العلم

أن ال تقدمواخصوصا بقسم التفسري واحلديث الدويلمنكم أيها الطالب العلم ورجى الباحث.2

م عقله ورأيه على الشرع مل يكن مؤمنًا اإلميان وأن من قدّ . وجتعلوا عقولكم على النصوص الشرعية

ُجيَاِدُلونَ الَِّذينَ [من قوله تعاىل –والعياذ باهللا –نصيب بل له . احلقيقي، ومل مين مستسلماً للشرع

ُكلِّ َعَلىاللَّهُ َيْطَبعُ ِلكَ َكذَ آَمُنواالَِّذينَ َوِعْندَ اللَّهِ ِعْندَ َمْقًتاَكبـُرَ أَتَاُهمْ ُسْلطَانٍ بَِغْريِ اللَّهِ آيَاتِ ِيف 

.1]َجبَّارٍ ُمَتَكربٍِّ قـَْلبِ 

يأيت إال من عندي منكم التصويب والتصحيح إذا وجدمت فيه خطًأ، فإن اخلطأ ال ورجى الباحث.3

–وإن اخلري ال يأيت إال من عند اهللا تعاىل ورسوله . باهللا من ذلكالباحثعوذومن الشيطان، فت

.- لم صلى اهللا عليه وس

اهللا تعاىل رب العرش العظيم أن جيعل خري أعمالنا خوامتها وأسعد أيامنا يوم هذا وسأل الباحث

وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهللا النيب . لقائه إنه ويل ذلك والقادر عليه

.األمني وعلى آله الطيبني الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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