
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الشفاعةالشفاعة
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األھــــــــــــداف

..الشفاعةالشفاعةتعریف مفھوم تعریف مفھوم 

.استنتاج شروط الشفاعة

:علىأن تكون قادرا في نھایة الدرس  -عزیزي الطالب-منك یتوقع 

2

3

.استنتاج شروط الشفاعة

..تحدید أنواع الشفاعةتحدید أنواع الشفاعة

..بیان أثر الشفاعة في حیاة المسلم عمومابیان أثر الشفاعة في حیاة المسلم عموما4



تمھید

قد تكون محبوًبا من والدك الستقامتك وحسن ُخلقك، ولذلك ُیقّربك إلیھ ویقضي حاجتك، 
وإذا أخطأ أحد إخوتك، وأراد والدك معاقبتھ فرجوتھ أن یعفوعنھ، فإنَّ ھذا الرجاء ُیسّمى 

.شفاعة

فما ھي الشفاعة، وما شروطھا، وأنواعھا؟  

والمقصود بھا .  ھي التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضـرة: الشفاعة
.  ملسو هيلع هللا ىلصالّرسول شفاعُة 

تعریف الشفاعة



الشفاعةشروط 

تعالى، حیثأن تكون بإذن هللا 
یتقدم للشفاعةأن یأذن هللا للشافع 

. وُتقبل بالّتالي شفاعتھ

  

لھ،ُیشفع هللا أن تكون لمن ارتضى أن 
یستحقھاالشفاعة، وال ومستحًقا لھذه 

.إال المؤمن

:       قال تعالى
َفاَعُة َتنَفُع وال  ( ِعنَدهُ الشَّ

إِالَّ لَِمْن أَِذَن لَھُ ) 
:قال تعالى

)اْرَتَضىَیْشَفُعوَن إِالَّ لَِمِن َوَال (



.مضـرةأو دفع منفعة للغیر بجلب التوسط : .....................الشفاعة ھي

:الدلیل الشرعي على شروط الشفاعة   
                ............................................................................................  

ِذَن َلهُ : ( قال تعالى  َفاَعُة ِعنَدُه ِإال� ِلَمْن ا� )وال َتنَفُع الش�  

:أكمل ما یلي -نشاط

 

 
 
 

ِذَن َلهُ : ( قال تعالى َفاَعُة ِعنَدُه ِإال� ِلَمْن ا� )وال َتنَفُع الش�  

)َوَال َيْشَفُعوَن ِإال� ِلَمِن اْرَتَضى(: قال تعالى 

 

 

:شرطان ٔاساسيان هماللشفاعة   
1 -  
2-  
 

ٔان تكون بإذن هللا تعالى، حيث ئاذن هللا للشافع ٔان يتقد م للشفاعة وُتقبل بالّتالي شفاعته .ٔان تكون بإذن هللا تعالى، حيث ئاذن هللا للشافع ٔان يتقد م للشفاعة وُتقبل بالّتالي شفاعته -1  
.ٔان تكون لمن ارتضى هللا ٔان ُيشفع له، وال يستحقها إّال المؤمن -2  



ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

أنواع الشفاعة 

العاّمة
لجمیع الخلق 

.الحسابلتعجیل  

إدخال قومفي 
المؤمنین الجنةمن  

.بغیر حساب 

الذنوبفي أھل 
من الموحّدین الذین 

اردخلوا   .النَّ



الفھم السلیم للشفاعة

یتوھم بعض الّناس أنھ مھما أذنب وارتكب المعاصي فلن ینال عقابھ؛ ألن  -1
ٍة (: سیشفع لھ، وھذا خطأ فادح فقد قال تعالى ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي  َفَمْن َیْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ

ا َیَرهُ * َخْیًرا َیَرهُ  ٍة َشّرً ، لكّنھ قد ینال شفاعة الّرسول )َوَمْن َیْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
. الموحّدین المذنبینمن إن كان  ملسو هيلع هللا ىلص

لیس معنى إثبات الشفاعة أّن قوانین الجزاء قد ألغیت فالمجرم ال بّد أن  -2
.یلقى عقابھ، وقد نّبھ هللا سبحانھ وتعالى أن الشفاعة ال تكون لكافر.یلقى عقابھ، وقد نّبھ هللا سبحانھ وتعالى أن الشفاعة ال تكون لكافر

فائدة الشفاعة

الّذین    وتلحق النجاة، من تقربھم حسنات كذلك ولھم سیئات لھم الّذین تلحق الشفاعة  
 تتشرب لم وأولئك ھؤالء ألناألخطاء، بعض لھم الذین المحسنین كذلك

.الشفاعة تلحقھم  فال الكفار أما بالشر، نفوسھم



:أنواع الشفاعة -

  محمد ھو  :كاّفة للّناس یشفع الذي -
ملسو هيلع هللا ىلص

:أكمل ما یلي -1 -نشاط

-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................

.الحساب لتعجیل الخلق لجمیع العامة ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول شفاعة
.حساب بغیر الجنة المؤمنین من قوم إدخال في ملسو هيلع هللا ىلص شفاعتھ

.الّنار دخلوا الذین الموحدین من الذنوب أھل في ملسو هيلع هللا ىلص شفاعتھ

.ملسو هيلع هللا ىلص  :كاّفة للّناس یشفع الذي -

 على تقوم وھي تتغیر ال والجزاء للحساب بالنسبة قوانین � أنّ  المسلم یعلم أن یجب إذْ  فادح، خطأ ھذا
.عملھ بحسب إنسان كل یجازى أن أساس

ةٍ  ِمْثَقالَ  َیْعَملْ  َفَمنْ  ( :تعالى قال  ةٍ  ِمْثَقالَ  َیْعَملْ  َوَمنْ  * َیَرهُ  َخْیًرا َذرَّ ا َذرَّ .)َیَرهُ  َشّرً

 ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول أنّ  یظن ألّنھ یعاقب فلن وعصى أذنب مھما أن الّناس بعض یتوھم -2
.فیھم رأیك بین .لھ سیشفع




