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الطالب  : اسم

...............................

الثامنن :   الصف

عن  تقرير
البرزخ   اليماننبحياة  



البرزخ   بحياة  اليمان

ما             كل وهو ، الخر باليوم النسان يؤمن أن اليمان أركان من إن
ذلك              ومن ، الموت بعد يكون مما وسلم عليه الله صلى النبي به أخبر

الموت            بين أن وذلك ، وبنعيمنالقبر القبر وبعذاب القبر بفتنة اليمان
            ، الثانية الحياة به تبتدأ الذي البعث وبين الولى الحياة به تنتهي الذي

تعالى          : قوله في كما ً برزخا الكريم بالقرآن تسميتها جائت فترة
َصالًِحا         *    أَعَْمُل لَعَلّي اْرِجعُوِن َرّب قَاَل الَْموُْت أََحدَهُُم َجاءَ إِذَا َحتّى ﴿

َيْوِم            ِإَلى ٌخٌٌ بٌٌَرٌٌْزٌَ ٌرٌَاِئِهْم وٌَ َوِمْن ُهَوَقاِئُلَها َكِلَمٌة َكّلِإّنَها كٌٌْتٌُ ٌرَ تٌَ ِفيَما
ُيْبَعُثوَن  ﴾

الخرة  البرزخ  الحياة الدنيا     حياة الحياة

النسان   حياة أقسام



روحه     قبض عند المؤمن  : حال

الله     إلى ترفع المؤمن بعد        روح ثم للسؤالٌٌ، إلىجسدها تٌرٌد ثم
الجنة،            شجر في يعلق طائر الجنة في تكون أنها الحديث جاء ذلك

شاء        إذا جسدها اإلى ويردها المؤمن، . روح

الرضن           إلى طرًحا وتطرح السماء أبواب عنها تغلق الكافر روح أما
الله           نسأل الجسد، مع قبرها في وتعذب للسؤال، جسدها إلى وترجع

.العافية

شاء            إذا جسدها إلى وترجع الجنة في تنعم فإنها المؤمن روح أما
بذلك             جاء كما يسأل، حتى القبر في يوضع ما أول إليه وترجع الله،

والمؤمن         والسلم، الصلة عليه الله رسول عن الصحيحة الحاديث
 : ما          ويقولون الملئكة يحسه ريح كأطيب منها يخرج روحه خرجت إذا

الله،            إلى تصل حتى السماء أبواب لها تفتح ثم الطيبة؟ الروح هذه
        : أعيدهمن   وفيها خلقتهم منها فإني عبدي إلى ردوها لها الله فيقول

الٌرٌوٌح           بأٌنهذه الحاديٌث جاءٌتٌ ثم ليسألٌ، إلىجسده رٌوٌحه تعاد
الجنة،           أشجار في تعلق طائر بصفة طائر، بشبه الجنة في تكون

خضر      طير أجواف في الشهداء .وأرواح

وغيره            أحمد ذلك روى كما طائر تكون نفسها فهي المؤمنين روح أما
. اللنبيملسو هيلع هللا ىلص             علن علنه تعلالللى الل رلضي ملاللك بنل كلعب علن صلحيحل بإسلنالد

نعم

خيًرا:    جزاكمنالله المقدم



السؤال    عند المؤمن : ثبات

          ً فيجيبجوابا السؤال، عند يثبت أن المؤمن ينالها أعظمنمزية إن
ينال          حتى معتقده ويصحح إيمانه يقوي أن المسلم فعلى صحيحاً،

         : إله    ل أن يشهد القبر في سئل إذا المسلم البخاري حديث ففي أمله،
    : اّلِذيَنآَمُنوْا        الّلُه ُيَثّبُت قوله افذلك رسول محمدا اوأن إل

ةٌِ       ٌرَ الخٌِ َوِفي َياِةالّدْنَيا الٌٌْحَ ِفي الّثابٌٌِتٌِ ِباْلَقْوِل
        : أو   مثل قبوركم في تفتنون أنكم إلي أوحي الصحيحين حديث وفي
   : بهذا         علمك ما له فيقال أحدكم يؤتى الدجال، المسيح فتنة من ً قريبا

جاءنا           الله، رسول محمد هو فيقول الموقن أو المؤمن فأما الرجل؟
 : نم          له فيقال ثلثاً، محمد هو واتبعنا وآمنا فأجبنا والهدى بالبينات

به       لموقنا كنت إن علمنا قد ً صالحا

القبر    عذاب منجيات : بعض

الله –     سبيل في الشهادة أ

الله –     سبيل في الرباط ب

ليلتها –      أو الجمعة يوم الموت ج

   ( : َماَت       أَحَدُكْمإَذا إّن وسلم رسولاصلىاعليه قال
أْهِل         ِمٌن كاَن إٌٌنٌْ بالَغَداِةوالَعِشّي، َمْقَعُدُه عٌليه ٌرٌِضٌٌَ ٌعٌُ

أْهِل           َفِمْن الّناٌٌرٌِ أْهِل ٌن مٌِ كاَن وإْن ّنِة، الٌٌجَ أْهِل َفِمْن الٌَجّنِة
)        : الِقَياَمِة  َيوَم الّلُه َيْبَعَثَك َمْقَعُدَكحّتى هذا فُيَقاُل الّناٌرٌٌٌِ،



البطن –    بداء الموت د

ليلة –      كل الملك قراءةنسورة ه

موته        بعد النسان بها ينتفع التي العمال : بعض

الميت           مع يفعل ما وأحسن والصدقة، الدعاء إلى حاجة في لميت
الله           وسؤال والترحمنعليه، له الدعاء الغيب، بظهر له الدعاء الدعاء،

يرفع            وأن عنه، يعفو وأن بالرحمة، يتغمده وأن له يغفر أن سبحانه
     .. الطيب   الدعاء من هذا ونحو الجنة في .درجاته

من         هذا بغير بالملبس بالطعام بالنقود الصدقة كذلك، والصدقة
وهكذانالعمرة           عنه، الحج وهكذا الميت، ينفع هذا كل المال، أنواع
بقضائها            البدار وجب ديون عليه كان وإن الميت، ينفع هذا كل عنه،

ذريته               من لوليائه شرع مال له ما كان وإن مال، له كان إن ماله من
كل           عليه، الصدقات أعظم من عنه فالوفاء عنه، يوفوا أن وقراباته

مطلوب  هذا


