
  :  وسلم عليه اهلل صلى للنبي قال السالم عليه جبريل أن عمر ابن روى
 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن:  قال ؟ اإليمان ما" 

 . مسلم رواه «.  صدقت:  جبريل فقال ، وشره خيره وبالقدر
 لم أصابه ما أن يعلم حتى وشره خيره بالقدر يؤمن حتى عبد يؤمن ال] 

 جاء وقد( .  صحيح[ . )  ليصيبه يكن لم أخطأه ما وأن ليخطئه يكن
 تؤمن حتى باهلل تؤمن ولن:  الصامت بن عبادة عن:  منها بأحاديث مفرقا

 لم أخطأك وما ليخطئك يكن لم أصابك ما أن وتعلم وشره خيره بالقدر
 على القدر:  يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت ليصيبك يكن
 وعن( .  صحيح حديث وهو. )  النار دخل هذا غير على مات من هذا
 ثابت بن وزيد اليمان ابن وحذيفة مسعود بن اهلل وعبد كعب بن أبي

 سبيل في ذهبا أحد مثل أنفقت ولو:  القدر في لهم حديث في مرفوعا
 الحديث ... أصابك ما أن وتعلم بالقدر تؤمن حتى منك اهلل قبله ما اهلل

 ( صحيح وإسناده. )  النار لدخلت هذا غير على مت ولو:  وفيه
 القواعد التي يجب تحقيقها لتحقيق االيمان بالقدر

(العبد مسؤول عن افعاله وقادر على فعل الخير والشر)وهديناه 1
النجدين()اما شاكرا واما كفورا()فمن وجد خيرا فليحمد اهلل ومن وجد غير 

 ذلك فال يلومن اال نفسه(
 اهلل ما العبد فاعل(سبق في علم 2
 (يحاسب العبد على ما يعمل3



(يجب االخذ بجميع االيات واالحاديث الصحيحة والتوفيق بينها 4
 لتحقيق االيمان بالقدر

 (ال يحاسب العبد على ما ال يد به5
 (ال يعلم العبد من غده شيئا فيجب ان يتوكل على اهلل6

 سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال يقول عنه اهلل رضي هريرة أبا سمعت
 فحج جل و عز ربهما عند السالم و الصالة عليهما وموسى آدم احتج
 روحه من فيك ونفخ بيده اهلل خلقك الذي آدم أنت فقال موسى آدم

 إلى بخطيئتك الناس أهبط ثم جنته في وأسكنك مالئكته لك وأسجد
 وأعطاك وبكالمه برسالته اهلل اصطفاك الذي موسى أنت آدم قال األرض
 جل و عز اهلل وجدت فبكم نجيا وقربك شيء كل تبيان فيها األلواح
 فهل آدم قال عاما بأربعين موسى قال يخلقني أن قبل من التوراة كتب

 عملت أن على أفتلومني قال نعم قال فغوى ربه آدم وعصى فيها وجدت
 اهلل صلى اهلل رسول قال سنة بأربعين يخلقني أن قبل علي اهلل كتبه عمال
  موسى آدم فحج سلم و عليه

 إلى هؤالء:  وقال ظهره من الخلق أخذ ثم آدم خلق وجل عز اهلل إن
 فعلى اهلل رسول يا:  قائل فقال أبالي وال النار إلى وهؤالء أبالي وال الجنة
 القدر مواقع على:  قال ؟ نعمل ماذا

 


