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الدرسالرابع الدرسالرابع 
المر   ولي المر   طاعة ولي  طاعة

التربية   مادة
السلمية

التربية   مادة
السلمية



المر   ولي المر  طاعة ولي طاعة

موضوع 
الدرس

موضوع 
الدرس



الدرس     هذا من أتعلم
اْن

الدرس     هذا من أتعلم
اْن

السلمية  السلمية التربية التربية



لمتمعملممم   لمتمعملممم  أمبمامدمرم أمبمامدمرم

،م              نمومامهميمهم ومتمجمنمبم أمومامممرمهم بمامممتمثماملم ،م طمامعمتمهم ،م ممحمبمتمهم ،م تمقمدميمرمهم ،م امحمتمرمامممهم
وماملمتمومفميمقم            بماملمصملمحم لمهم املمدمعمامءم ،م بماملمدموملمةم لملمرمقميم املمعممملم فميم ممعمهم املمتمعمامومنم
،م              نمومامهميمهم ومتمجمنمبم أمومامممرمهم بمامممتمثماملم ،م طمامعمتمهم ،م ممحمبمتمهم ،م تمقمدميمرمهم ،م امحمتمرمامممهم

وماملمتمومفميمقم            بماملمصملمحم لمهم املمدمعمامءم ،م بماملمدموملمةم لملمرمقميم املمعممملم فميم ممعمهم املمتمعمامومنم



املمممرم     وملميم طمامعمةم املمممرم    حمكممم وملميم طمامعمةم حمكممم

مسؤوليته       هي وما الحاكم هو من
المسلمين   تجاه

الحاكم    وجود علل
دينية   ضرورة

الحاكم    وجود علل
اجتماعية   ضرورة

أمر        في المر ولى طاعة حكم

لنا     المصلحة فيه يظهر  ل



وماملمسملمطمامنم    وماملمسملمطمامنم   املممميمرم املممميمرم

لمزمعميممم                وماملمتمسملميممم املمنمقميمامدم ممنم املمعمقملمءم طمبمامعم فميم لمممام وماملمعمقملم بماملمشمرمعم ثمبمتمتم املمممرم وملمىم طمامعمةم
فميم                املمفمومضمىم لمعمممتم املموملمةم وملموملم ،م وماملمتمخمامصممم املمتمنمامزمعم فميم بميمنمهممم وميمفمصملم ،م املمتمظماملممم ممنم يمممنمعمهممم

املمبملمدم 

لمزمعميممم                وماملمتمسملميممم املمنمقميمامدم ممنم املمعمقملمءم طمبمامعم فميم لمممام وماملمعمقملم بماملمشمرمعم ثمبمتمتم املمممرم وملمىم طمامعمةم
فميم                املمفمومضمىم لمعمممتم املموملمةم وملموملم ،م وماملمتمخمامصممم املمتمنمامزمعم فميم بميمنمهممم وميمفمصملم ،م املمتمظماملممم ممنم يمممنمعمهممم

املمبملمدم 

حمقمدم      ممنم يمسمبمبمهم لمممام
ممعم    تمتمنمامفمىم ومكمرمامهميمةم

امصمدمرم    ومقمدمرم املمتمسمامممحم
قمامنمومنم    املمدموملمةم رمئميمسم

وماملمتممميمزم    املمكمرمامهميمةم يمحمامرمبم

حمقمدم      ممنم يمسمبمبمهم لمممام
ممعم    تمتمنمامفمىم ومكمرمامهميمةم

امصمدمرم    ومقمدمرم املمتمسمامممحم
قمامنمومنم    املمدموملمةم رمئميمسم

وماملمتممميمزم    املمكمرمامهميمةم يمحمامرمبم

سميمءم   تمصمرمفم
جمامئمز  ومغميمرم

سميمءم   تمصمرمفم
جمامئمز  ومغميمرم

ومغميمرم     سميمءم تمصمرمفم
جمامئمزم 

ومغميمرم     سميمءم تمصمرمفم
جمامئمزم 

تمقمتمضميم       املمممرم وملميم طمامعمةم لمنم
بمهمام     املمممعممموملم لملمقمومامنميمنم املمنمقميمامدم
وململمخمرميمنم      لمهم حمفمظمام املمدموملمةم فميم

تمقمتمضميم       املمممرم وملميم طمامعمةم لمنم
بمهمام     املمممعممموملم لملمقمومامنميمنم املمنمقميمامدم
وململمخمرميمنم      لمهم حمفمظمام املمدموملمةم فميم

املمدموملمةم    املمدموملمةم   رمئميمسم رمئميمسم املمحمامكممم املمحمامكممم 



املمممحمكموممم       وم املمحمامكممم بميمنم املمممثماملميمةم املمممحمكموممم      املمعملمقمةم وم املمحمامكممم بميمنم املمممثماملميمةم املمعملمقمةم



تمرمدمدم               دمومنم وماملمتمنمفميمذم بماملمطمامعمةم ومامممتمثماملمهمام املمحمامكممم ومأمومامممرم كملممم سمممامعم أمهممميمةم عملمىم تمرمدمدم              لملمتمأمكميمدم دمومنم وماملمتمنمفميمذم بماملمطمامعمةم ومامممتمثماملمهمام املمحمامكممم ومأمومامممرم كملممم سمممامعم أمهممميمةم عملمىم لملمتمأمكميمدم

املمبمامءم            بميمنم املمعملمقمةم آمدمامبم ومتمحمكمممهمام وماملمحمنمامنم بماملمحمبم تمفميمضم أمبموميمهم عملمقمةم
وماملمبمنمامءم 

املمبمامءم            بميمنم املمعملمقمةم آمدمامبم ومتمحمكمممهمام وماملمحمنمامنم بماملمحمبم تمفميمضم أمبموميمهم عملمقمةم
وماملمبمنمامءم 

بمكملم        )      وماملمشمعمبم املمرمضم ومجمومامنمبمهم نمومامحميمهم كملم ممنم املمومطمنم رمعماميمةم
عمنمصمرميمةم     ( أموم تمفمرمقمةم دمومنم طمومامئمفمهم

بمكملم        )      وماملمشمعمبم املمرمضم ومجمومامنمبمهم نمومامحميمهم كملم ممنم املمومطمنم رمعماميمةم
عمنمصمرميمةم     ( أموم تمفمرمقمةم دمومنم طمومامئمفمهم



لملمومطمنم          ومامنمتمممامءم املمممرم لموملميم طمامعمةم املمتمسمجميملم فميم لملمومطمنم         أمسمامرمعم ومامنمتمممامءم املمممرم لموملميم طمامعمةم املمتمسمجميملم فميم أمسمامرمعم

قميمامدمتمنمام               ممنم تمامممةم ثمقمةم عملمىم أمنمام بمقموملميم عملميمهممم ومأمرمدم بمذملمكم املمممخمتمصمةم املمجمهمامتم أمبملمغم
املمرمشميمدمةم 

قميمامدمتمنمام               ممنم تمامممةم ثمقمةم عملمىم أمنمام بمقموملميم عملميمهممم ومأمرمدم بمذملمكم املمممخمتمصمةم املمجمهمامتم أمبملمغم
املمرمشميمدمةم 

املمدموملمةم             تمرمعمهمام لم ممحمظمومرمةم جمهمةم لميم أمنمضممم وملم املمممخمتمصمةم املمجمهمامتم املمدموملمةم            أمبملمغم تمرمعمهمام لم ممحمظمومرمةم جمهمةم لميم أمنمضممم وملم املمممخمتمصمةم املمجمهمامتم أمبملمغم



املمممرم      وملميم طمامعمةم لمزموممم املمممرم     أمهممميمةم وملميم طمامعمةم لمزموممم أمهممميمةم



عملميمهم              وماملمجمتمممامعم املمممرم وملميم بمطمامعمةم إملم يمتمحمقمقم لم ومفمرمومعمهمام بمأمصموملمهمام املمشمرميمعمةم عملميمهم             تمطمبميمقم وماملمجمتمممامعم املمممرم وملميم بمطمامعمةم إملم يمتمحمقمقم لم ومفمرمومعمهمام بمأمصموملمهمام املمشمرميمعمةم تمطمبميمقم

وماملمتمخملمفم                  وماملمفمرمقمةم املمفمومضمىم ممنم املمممزميمدم إملم يمحمصمدم لممم املمعماملممم دموملم فميم املمحمكماممم عملمىم خمرمجم ممنم كملم
املمحمضمامرميم 

وماملمتمخملمفم                  وماملمفمرمقمةم املمفمومضمىم ممنم املمممزميمدم إملم يمحمصمدم لممم املمعماملممم دموملم فميم املمحمكماممم عملمىم خمرمجم ممنم كملم
املمحمضمامرميم 

املمعمقملم    يمحمرمرم
املمتميمامرمامتم   ممنم

املمكمفمرميمةم 
عمنم   املمممتمطمرمفمةم

وميمسمخمرمهم   املمدميمنم
لملمتمعملممم 

وماملمبمدمامعم 

املمعمقملم    يمحمرمرم
املمتميمامرمامتم   ممنم

املمكمفمرميمةم 
عمنم   املمممتمطمرمفمةم

وميمسمخمرمهم   املمدميمنم
لملمتمعملممم 

وماملمبمدمامعم 

املمممنم    تمحمقميمقم
املموملميم   بمطمامعمةم
املمحمرميمةم   يمومفمرم

املمشمعمامئمرم   لمقمامممةم
املمدميمنميمةم 

ممنم   وماملمومقماميمةم
فميم   املمفمتمنم

املمدميمنم  

املمممنم    تمحمقميمقم
املموملميم   بمطمامعمةم
املمحمرميمةم   يمومفمرم

املمشمعمامئمرم   لمقمامممةم
املمدميمنميمةم 

ممنم   وماملمومقماميمةم
فميم   املمفمتمنم

املمدميمنم  

أممموماملم    حممماميمةم
ممنم   املمنمامسم

املمنمهمبم 
وماملمسملمبم 

ومامسمتمثمممامرم 
ومتمنممميمةم   املممماملم

املمعمقملم 

أممموماملم    حممماميمةم
ممنم   املمنمامسم

املمنمهمبم 
وماملمسملمبم 

ومامسمتمثمممامرم 
ومتمنممميمةم   املممماملم

املمعمقملم 

املمعممملم    يمومفمرم
ومسمبملم 

املمكمسمبم 
بمعمدماملمةم   املمحململم
املمفمرمدم   فميمشمعمرم

بماملمممنم 
وماملمسمعمامدمةم 

املمعممملم    يمومفمرم
ومسمبملم 

املمكمسمبم 
بمعمدماملمةم   املمحململم
املمفمرمدم   فميمشمعمرم

بماملمممنم 
وماملمسمعمامدمةم 

املمسمتمقمرمامرم 
وماملمممنم 

املمجمتمممامعميم 
املمسمبملم   يمومفمرم

املمممنمامسمبمةم 
لملمزمومامجم 

وماملمتمنمامسمل

املمسمتمقمرمامرم 
وماملمممنم 

املمجمتمممامعميم 
املمسمبملم   يمومفمرم

املمممنمامسمبمةم 
لملمزمومامجم 

وماملمتمنمامسمل



املمحمضمامرميم       لملمرمقميم أمسمامسم املمممرم وملميم املمحمضمامرميم      طمامعمةم لملمرمقميم أمسمامسم املمممرم وملميم طمامعمةم



،م           وماملمجمامممعمامتم ،م املمممدمامرمسم لمنمام ومفمرمتم ،م املمتمحمامدم تمأمسميمسم
املمخمبمرمامتم        فميمهمام تمعممملم املمتميم املمحمدميمثمةم وماملمممسمتمشمفميمامتم

،م           املمحمضمامرميمةم املمممسمامكمنم لمنمام ومفمرمتم كمممام ،م وماملمطمبميمةم املمعملممميمةم
أمجملم         ممنم املمتمجمامرميمةم وماملمسمومامقم ،م املمعماملممميمةم املمبمرمامجم ومشميمدمتم

املمممامرمامتميم       بماملمممومامطمنم تملميمقم سمعمامدمةم فميم املمعميمشم

،م           وماملمجمامممعمامتم ،م املمممدمامرمسم لمنمام ومفمرمتم ،م املمتمحمامدم تمأمسميمسم
املمخمبمرمامتم        فميمهمام تمعممملم املمتميم املمحمدميمثمةم وماملمممسمتمشمفميمامتم

،م           املمحمضمامرميمةم املمممسمامكمنم لمنمام ومفمرمتم كمممام ،م وماملمطمبميمةم املمعملممميمةم
أمجملم         ممنم املمتمجمامرميمةم وماملمسمومامقم ،م املمعماملممميمةم املمبمرمامجم ومشميمدمتم

املمممامرمامتميم       بماملمممومامطمنم تملميمقم سمعمامدمةم فميم املمعميمشم

،م            عمنمهم وماملمدمفمامعم ،م وماملمتمقمدميمرم ،م وماملمحمتمرماممم ،م وماملمطمامعمةم املمسمممعم
بماملمصملمحم          لمهممم وماملمدمعمامءم ،م لمهممم املمسمامءمةم يمحماموملم لمممنم وماملمتمصمدميم

وماملمتمومفميمقم 

،م            عمنمهم وماملمدمفمامعم ،م وماملمتمقمدميمرم ،م وماملمحمتمرماممم ،م وماملمطمامعمةم املمسمممعم
بماملمصملمحم          لمهممم وماملمدمعمامءم ،م لمهممم املمسمامءمةم يمحماموملم لمممنم وماملمتمصمدميم

وماملمتمومفميمقم 



املمممرم     وملميم طمامعمةم املمممرم    ثمممرمامتم وملميم طمامعمةم ثمممرمامتم

ممنم             املمدموملمةم تمقموميمةم ،م املمممسمتمممرمةم املمتمنممميمةم تمحمقميمقم ،م وماملمرمضمام ،م املمسمعمامدمةم
املمنمومامحميم   جممميمعم

ممنم             املمدموملمةم تمقموميمةم ،م املمممسمتمممرمةم املمتمنممميمةم تمحمقميمقم ،م وماملمرمضمام ،م املمسمعمامدمةم
املمنمومامحميم   جممميمعم



ممقمامصمدم   ومامجمبمةم ومامجمبمةم  لمحمفمظم
املمخمممسم     املمشمرميمعمةم

ممقمامصمدم    لمحمفمظم
املمخمممسم     املمشمرميمعمةم

اململمهم    لمممرم امممتمثماملم
وماملمسمعمامدمةم   املمرمامحمةم
وماملمنمظماممم   وماملمرمضمام

اململمهم    لمممرم امممتمثماملم
وماملمسمعمامدمةم   املمرمامحمةم
وماملمنمظماممم   وماملمرمضمام



املمنمامس     ومسميمامسمةم املمحمقمومقم املمنمامس    حمفمظم ومسميمامسمةم املمحمقمومقم حمفمظم

املمممرم          وملمىم طمامعمةم ومضمرمومرمةم ومعمظمممةم أمهممميمةم عملمىم املمممرم         يمدملم وملمىم طمامعمةم ومضمرمومرمةم ومعمظمممةم أمهممميمةم عملمىم يمدملم

املمعمدملم    املمعمدملم   إمقمامممةم إمقمامممةم

وماملمنمفمس    املمدميمنم وماملمنمفمس   حمفمظم املمدميمنم حمفمظم

وماملمتمومفميمقم      بماملمصملمحم لمهم وماملمتمومفميمقم     املمدمعمامءم بماملمصملمحم لمهم املمدمعمامءم

وماملمجململم    وماملمجململم   املمكمرماممم املمكمرماممم

وماملمطمامعمةم    وماملمطمامعمةم   املمسمممعم املمسمممعم

املمخمممسمةم          املمشمرميمعمةم لمممقمامصمدم ضميمامعم فميمهم عملميمهم املمخمرمومجم املمخمممسمةم         لمنم املمشمرميمعمةم لمممقمامصمدم ضميمامعم فميمهم عملميمهم املمخمرمومجم لمنم

املمممسملممميمنم             عملمىم املموملميمةم لمهم ممنم اموم املمدموملمةم رمئميمسم أموم املمحمامكممم املمممسملممميمنم            هموم عملمىم املموملميمةم لمهم ممنم اموم املمدموملمةم رمئميمسم أموم املمحمامكممم هموم
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