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 لرمحن الرحيم هلل ابسم ا
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 صحبه ومن وااله آهل و  وىلع

 
 :(1) ظميوسف الع  •

وداعية   بارز،  سيايس  مفّكٌر  املقال  هذا  يف  عنه  الكتابة  أريُد  َمْن 
ّ  حل  شاعر األقىصإساليم كبري، وأديٌب استحقَّ لقب   ماسياته اثلائرة، وُمَرب 

رياُض األطف الرائقة، وباعرفتُْه  العذبة  بأناشيده  انلاشئة  حٌث  ال ومدارس 
تََرَك نلفسه، ومؤرٌِّخ غيوٌر ىلع   ا  ِممَّ أكرَث  ِمْن وقته  للناس  أعطى  اجتمايّع 

 إرث أمته احلضاري، مشِفٌق ىلع حاهلا اذلي آلت إيله ايلوم.  
د بن شحادة العظم: وِِلَ يف مدينة )َمَعان(  يوُسف بن ُهَويِْمل بن ُُممّ 

ج    م. َدرَس اللغة العربية1931ه/  1350األردن سنة    جنوب  يف مرص، وََترَّ
من   كثري   يف  مقاالٌت  هل  َشْمس.  عني  جبامعة  للمعلمني  الرتبية  معهد  يف 
األقىص(   )مدارَس  الُمَربِّني  من  فريق  مع  َس  أسَّ واملجالت.  الصحف 

املد  واكن  األباألردن،  انلّواب  جملس  يف  عضًوا  عمل  هَلا.  العامَّ  ردين. ير 
 ألقطار العربية.  يف وضع مناهج اتلعليم يف عدد من ا  شارك و

 
      .ها وزدت عليها ، ثم عدلت  م2007هـ/ 1428سنة  هذه املقالة أصل   تبت  ك  (1)
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من آثاره: )املنهزمون(  و  ،(2)نرثا وشعرا   ابةميدان الكت ا  مبكرً م  حاقت
اإلنسان(   أيها  و)يا  الغربية.  واحلضارة  املتخلف  للفكر  هادفة  دراسة 

هادفة قصصية  للشباب(جمموعة  )أقاصيص  عنوان  حتت  نرُشها  عيد 
ُ
أ  ، .

نق أدبية  دراسة  اإلسالم(  يف  والشعراء  وأاغريد  و)الشعر  و)أناشيد  دية. 
األط  لرياض  املسلم(  يف  للجيل  مؤّخًرا  َعْت  ُُجِ دواوين  وجَمموعة  فال. 

 الصادرة عن دار الضياء باألردن.  (3)مال الشعرية الاكملة()األع
ُل يف قليب ذكرى   إنه رُجٌل أِكنُّ هل من االحرتام اليشَء الكثري، وأْْحِ

املع الرائعة  أذكر قصيدته  زلُت  ما  هل.  »كَ اعطرة  قَوَْس ْحزة«.. وما  َسْ ّّبة  نا 
مقّدم أذكر  يقولزلُت  حني  لََها  األو  :ته  األبيات  األربعَة  منها  »نظمُت  ىل 

بقيُة األبيات حىت اكنت  تتابعْت  ُحد، ثم 
ُ
أ الشهداء ْحزة يف  عند قّب سيّد 
 هذه الزفرات الغاضبة احلزينة«. 

ا بأمور املسلمني   ُره مشالكتُهم. وتُْسهِ   ،تعنيه قضاياهم  ،لقد اكن مهتمًّ
يُليق اتللفاز  ًة ىلع  مرَّ املسلمة( وعندما  رأيتُه  األرسة  )تنشئة   ُمارضة عن 

يتمالْك  عرَّ  لم  جمتمعاتنا  يف  األرسي  ِك  واتلفكُّ الطالق  مأساة  ذكر  ىلع  ج 
 حىت اغروَرقَْت عيناه باِلموع.   ؛نفسه

 
العظم    أصدر   (2) األهـ  1373سنة  يوسف  كتابه  والعرشين  الثالثة  سن  يف  يف  )ول:  وهو  وأثره  اإليامن 

الشعوب وق  هنضة  بأن    م  د  (،  لتومئ  الطيبة  الباكورة  هذه  »إن  فيها:  قال  بكلمة  قطب  سيد  األستاذ  له 

       ا.ا وأدب  فكر   ال  ي  ه س  اهلل يف عمره مخسا ومخسني سنة بعد هذا التاريخ، وقلم   د  وقد م   ا أوفر«.ي  نْوراءها ج  

الكاملة   (3) الشعرية  العظماألعامل  يوسف  للشاعر:  ط؛  للنرش  2003هـ/  1424:  1.  الضياء  دار  م. 

ن/ األردن.   -والتوزيع َّم     صفحة.  440ع 
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وسلم:   عليه  اهلل  صىل  الرسول  بشاعر  اإلعجاب  أشد  معجبًا  اكن 
حَ )حسان   ُخَطى  دواوينه: )ىلع  أحد  َسَّمَّ  ثابت( حىت  يف  بن  وقال  ان(  سَّ

 افتتاحيته:  
أرفعها  لإلسالم  الّشعر   وراية 

 
بأوزان  ا  جَمْلُوًّ يرشق   اكلشمس 

قليم  قليب ويف   يعيُش حساُن يف 
 

ُروح حّساِن؟  بشعري  بَلَْغُت   فهل 
دع )صاحب دار  لقد فعل خرًيا أستاُذنا العزيز أبو حّسان أْحد ال  

األ أوراق  شتاَت  َُجََع  حني  واحدًة  الضياء(  وراجَعها  العظم،  يوسف  ستاذ 
معه،   )واحدًة  عنوانه:  رائع  كتاب   يف  قرن..  تلخرج  أرباع  ثالثة  مذّكرات 

العظم يوسف  خرًيا  (4) (لألستاذ  اإلنسانية  اتلجربة  من  ََيِْمُل  كتاب  إنه   .
 كثريا.

سنة   مطلع  ه1976ه/  1396يف  توجُّ اكن  الُعمانية    م  احلكومة 
االرشيدة   ب حنو إرساء داعئم  َْت لنةً درجلرتبية واتلعليم  مع    ة  كبرية، فَشَّكَّ

وزارة اتلعليم األردنية لصياغة مناهج مستقلة جيري اعتماُدها يف مدارس  
 السلطنة. 

العُ  املناهج  إعداد  يف  احلارضة  األسماء  أبرز  :  األساتذةُ   مانيةومن 
م( وحكمت  2018يويلو    6  ه/1439شوال    22  د فرحان )ت إسحاق أْح 

 
قرن؛   (4) أرباع  ثالثة  ط  مذكرات  العظم.  يوسف  للنرش  2004هـ/  1425:  1بقلم:  الضياء  دار  م. 

ن/ األردن.   -والتوزيع َّم       صفحة. 320ع 
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  م( وُممود السمرة )ت 2003يناير    7  ه/1423ذي القعدة    4  الساكت )ت
م( وسعيد اتلل، وعدنان بدران،  2018نوفمّب    10  ه/1440ربيع األول    2

)ت   وتوفيق مريع  1991يناير    23  /ه1411  رجب  8وأْحد سعيدان  م( 
  24  )ت   وفاروق بدران  م( 2009نوفمّب    15  ه/1430ذي القعدة    27  )ت

م( وعبد اللطيف عربيات )ت  2019أغسطس    25  ه/1440ذي احلجة  
ربيع   10  م( وتيسري البسطايم )ت2019إبريل    26ه/  1440شعبان    21

)ت  م(1987ديسمّب    2  ه/1408اآلخر   العبادي  السالم  ذي   20  وعبد 
استيتية،    (م 2020أغسطس    10  ه/1441احلجة   رشيف  وسمري 

)ت جعيتم  حسني  واخلطاط  عيىس،  فارس  اخلطاط  الفنانون:    ويشاركهم 
مارس    17ه/  1442شعبان    4  تم( والرسام زيك شقفة )1998ه/  1419
   م(.2021

العظم   يوُسف  األردين    –أسلفُت  كما    –اكن  الفريق  أعضاء  أحَد 
ُعَمان.   إىل  عددً القادم  جالس  مثلوفيها  واألدباء؛  العلماء  من  املشايخ:    ا 

أْحد بن ْحد اخللييل،  ، واِش طَّ ا الَ نّ هَ عبد اهلل بن يلع اخللييل، وخاِل بن مُ 
 .  (5)يف ُممد الرشبييناالصح و

 
العقيدةانظر:     (5) ب    جملة  )ع  الصادرة  عددها  يف  بتاريخ:  258َّمن،  يونيو    21هـ/  1399رجب    25(؛ 

     م. 1979
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رها  دَّ دة ميمية هل َص ومما رصدتُه من مطارحاته مع أدباء عمان: قصي
شاعر قد زار ُعمان، وسعد بلقاء أهلها واحلديث إيلهم، وعند  بقوهل: »اكن ال

العودة إىل األردن نرش قصيدة يف صحيفة )الرأي( األردنية، بعنوان: )حتية 
ان إىل ُعَمان( عليه الشاعر العماين الشيخ خاِل بن مهنا    دَّ . وقد رَ (6)من َعمَّ

يلة:  ؛ قايض األوقاف والشؤون اإلسالمية بُعمان، بالقصيدة اتلا (7)الطاش
َ )عنوان ُمبة ورمز و يف   (8) ها جملة )الويح( الُعمانيةتْ رَشَ فاء وتقدير(، وقد ن
عرش السابع  اآلخرة  عددها  ُجادى  يف  الصادر  امله1397،  يونيو  ،  وافق 

 .  «م 1977حزيران 
 ته: ومما قاهل شاعر األقىص يف قصيد

رفقً الصِّ   باةِ األ  انَ مَ عُ  بشاعر يد   ا 
 

حاسِ   باحلق  احلق  حديث   مُ فإن 
َص   املجد   ه ح زهرُ وَّ إذا اكن روض 

 
 وناحت ىلع أغصان )نزوى( احلمائم  

 جماهد   فقد قام فيك ايلوم شعٌب  
 

قائم  املخضب  السيف  كفه   ويف 
 إىل أن قال:  

 
بصورة   –اهلل وفقه  –فر بصورة املنشور يف صحيفة الرأي، وأحتفني األستاذ املؤرخ أمحد العالونة مل أظ  (6)

)من   الشاعر:  ديوان  يف  املنشورة  األقىصالقصيدة  رحاب  طيف  املكتب  1980هـ/  1400:  1(؛  م. 

      . 132 -129بريوت/ لبنان. ص -اإلسالمي

 حي. : )البطائي(، واخلطأ من جملة الويف األصل تبتك    (7)

 -291( صيف رحاب األقىصيف ديوان )  يف ملحقات هذه املقالة. والقصيدة  جملة الوحي انظر منشور     (8)

 .109ص األعامل الشعرية الكاملةيف  رشت. ثم ن  295
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وأقبلت  مانُ عُ  نوم  بعد   أفاقت 
 

 ىلع العلم واإليمان قامت داعئم  
قلب    لك  ُمبّ   ويف  بنيها   ةٌ من 

 
باسمُ   الرض   وثغرُ   والود   بالرفق 

ذلّ مُ ِص عْ ويَ   من   دينها   زُّ عِ   ة  ها 
 

غريَ   هلا  اعصمُ   وليس   الرشيعة 
 جوابه هل: يف  وقال الشيخ الطاش   

احلُرُّ  الشاعـــر  أيهذا   هذه      (9)أال 
 

واملعالمُ   عهدها  وهذا   ُعماُن 
وأهـلُها      باألكرمــــني  بًة   ُمرَحِّ

 
دائمُ   األخّوة  ُحبُّ  شـرفًا   هلم 

ومغربا      رشقا  اإلسالم  بنو   وحنن 
 

والعزائمُ   أهدافنا  دة   موحَّ
ُقود  من الزمن، يلكتب عن  ذاكرته بعد عُ العظُم  يوسف  استجَمَع  ثم   

مذكّ ُعمَ  من  الرائع  انلصَّ  هذا  عنوانراته ان  حتت  حر  )  ::  السِّ بَََلُ  ُعَماُن 
 (:  !والمال.. ما أْكرَثَ ما ََنَْهلُه عنها

لو طلبَت إىل مواطن أردين اعدي أو مواطن عريب آَخر أن يعطيك  »
ىلع اخلليج أكرث  صورة عن ُعمان ألجابك ىلع الفور: ماذا أقول عن بَل يقع  

أنه بٌَل   يتوقّف  طقُسه حار، وهواؤه رطب، وأسمامن  كه كثرية متنوعة. ثم 
تُمثّ  ناقصة،  ولكنها  والصورة صحيحة،  آخر..  بيشء  تُسعفه  ذاكرته  ل  لعل 

 جزًءا من ُعمان أو جانبًا منها. 

 
أال  يف هذا املوضع بقوله: »وصف الشاعر  العَّمين صاحب  هذا الديوان بقوله: )وسف العظم  علق ي   (9)

يف  أهي املثبت  التعبري  هذا  هبا  فاستبدل  مستواه،  فوق  أهنا  الشاعر  يرى  كلَّمت   وهي  احلرب(،    
العامل  ذا 

 القصيدة«. 
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ذَكَره  تارخيه،  يف  عريق  بٌَل  ُعمان  أّن  املتاكملة  ورَة  الصُّ ولكنَّ 
ا  صىل  شعالرسوُل  وأنَّ  خبري،  وسلم  عليه  مع  هلل  تعامله  يف  دمٌث  شعٌب  به 

معركة  انل يف  اتلاريخ  عّب  الّبتغايلني  ىلع  انترص  مواقفه.  يف  شجاٌع  اس، 
 مرشفة فاصلة.  

وأنه جزء من وطننا العريب الكبري، فيه )البُل األخرض( اذلي ْحل  
زرناه ىلع  اْسَمه من اخلرضة وانلرضة يف نباته وطيب ثماره وخباصة الرمان.  

هلا فوق السهول واألودية  اكنت رحلة ممتعة، حلَّقنا خالمنت طائرة مروحية و
ترفيهية   برحلة  لنستمتع  األخرض  البل  ىلع  ذلك  بعد  وهبطنا  والبال، 
وتارخيها،   بأهلها  معرفًة  لََنْداد  ُعمان،  مرافقونا عن  حّدثنا خالهلا  هادفة، 

صاللة اليت تُضايه لنان يف    ومصادر الرثوة فيها، كما حّدثونا عن منطقة
 وط األمطار فيها بغزارة.  ُجاهلا ومياهها وشالالتها وسق 

اليت   العذبة  الصافية  الغزيرة  املياه  ويه  بأفالجها،  ُعمان  وتشتهر 
وصفائها،   وعذوبتها  بتدفقها  انلاس  يستمتع  مغّطاة،  أقنية  يف  تتدفق 

 فيرشبون منها ويسقون مزارعهم منها وماشيتهم.  
تاري انلا ومن  يعرفه  ما  املرشف  ُعمان  كيف  خ  قلب  ظهر  عن  س 

ُء ذاَت يوم يف ُعمان ُحليّهن الفضية واذلهبية، تُلذاب وتصّب  َُجعت النسا
تلُ  الرستاق  ىلع شلك كرات حديدية  قلعة  زالت  وما  العدو،  قذف يف وجه 

 شاهًدا ىلع ذلك اتلاريخ املجيد.  
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غامرات حبرية  ويف تاريخ ُعمان صفحاٌت تدّل ىلع أجماد حربية، وم 
اذلي طاف الحار وصارع  جد الرحالة العريب الُعماين،  تتحدث عن ابن ما

إىل   يضيفه  جديد  ُمكتََشف   عن  ويفتش  املجهول،  عن  يبحث  األمواج، 
 مكتشفاته.  

االستماع   ويه  احلكم،  أسلوب  يف  تّبز  إجيابية  ظاهرة  ُعمان  ويف 
آخر،   عريب  بَل  يف  تتوفر  أن  قلَّ  املواطنني،  السلطان  لشاكوى  يزور  حني 

جلس ىلع األرض وجلس    اطق عمان، ويلتيق بانلاس، وقد منطقة من من
فيلىق  بلواه،  ويرشح  يقدم شكواه  منهم  واحد  وراح لك  قباتله،  املواطنون 
أن  يبني قضية، إىل  أو  يوضح مشَّكة  يسمع منه ما  أو  السلطان جوابًا،  من 

 ينفّض املجلُس بالسالم ىلع السلطان.  
مظ  ُعمان  ُميط  ويف  يف  واتلطور  اتلقدم  تدل ىلع  العمران  من  اهر 

ح مرتبة  املدينة،  وأسواق  واسعة،  معبدة  وشوارع  اعيلة  مبان   تتوفر  يث 
سعيً  تسىع  ويه  منظمة،  حكومية  صنااعت  ودوائر  عن  لالستغناء  حثيثا  ا 

أرىق   هو  لَِما  وصواًل  احلياتية،  اليتية  واملتطلبات  املَنيلة،  املستلزمات 
 ميدان الصناعة واإلنتاج.    وأكمل وأشمل يف

ويف ُعمان اعدة تلكريم الزائر حىت يف اِلوائر احلكومية، إذ يقّدمون  
يف طبق نظيف ممزي )حلوى ُعمان( ويف إناء ممزي كذلك يقّدمون ماًء نظيفا،  
حيث يغمس الضيف أصابعه يف املاء ويتناول بعد ذلك قطعة من احللوى،  
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ال بالسمن  معجون  دقيق  عن  عبارة  نفاذة  ويه  راحئة  وهل  والسكر،  َلي 
 وطعم ذليذ. 

أقاموا   باتلعليم، حيث  اهتماًما كبرًيا  نرى  أن  ُعمان  لقد سعدنا يف 
مدارس يف خيام أو حتت األشجار، ويف لك مدينة ولك قرية، كما أقاموها يف  

-كما قلنا    -لك واد  وفوق لك جبل. ولو اكنت تلك املدارس بسيطة مقامًة  
شجار، يمارس اتلدريس فيها معلمون وافدون من مرص  يف خيام أو حتت األ

 واألردن وغريها من األقطار العربية. 
كنُت واحًدا من فريق أردين متخصص يف شىت حقول املعرفة، وقد  
ُشلّك الفريق باتفاق بني وزاريت الرتبية واتلعليم يف لك من األردن وُعَمان،  

ال الطالب  أيدي  بني  تكون  وُكتبًا  مناهج  الكتب  يلقدم  بََدَل  ُعمانيني، 
املقررة يف دولة قطر، واملهداة لُعمان من وزارة الرتبية واتلعليم يف اِلوحة،  
واكن وزيُر الرتبية واتلعليم ]األردين[ يومذاك األستاذ اِلكتور إسحاق أْحد  

 الفرحان.  
من   ماكن  ولك  بقعة  لك  يف  الكتب  توفري  يف  واضًحا  التسارُع  اكن 

أو مما  ُعَمان،  بداية  دولة  يف  اكن  مما  أحسن  ومستوى  أفضل  وضًعا  َجَد 
العلمية يف خمتلف اتلخصصات   استقالل السلطنة، باإلضافة إىل الحوث 
ملختلف الامعات العربية واألجنبية. واملأمول أن تقوم يف السلطنة لكيات  

 وجامعات ذات اختصاصات يف خمتلف احلقول.  
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بني حرضا  خصمني  ُماكمَة  يوم  ذات  حرضنا  القايض،    لقد  يدي 
م شهوده، يلصدر القايض  وجلسا ىلع البساط أمامه يذكر لكٌّ حجته ويقدّ 

استحسانًا   فينا  أثار  اذلي  األمر  اإلسالمية،  الرشيعة  أحاكم  وفق  حكمه 
وأمال كبرًيا أن تتم املحاكمات يف بالد العرب واملسلمني ىلع النسق نفسه  

 وفق رشع اهلل.  
وذك  مشاهدات  من  ذكرُت  اذلي  ثالثني  واكن  من  أكرث  منذ  ريات 

حنو   يكون  أن  أرجو  حدث،  قد  جذريا  تطوًرا  أن  شك  وال  اعًما، 
 . انتىه الكم األستاذ يوسف العظم.  (10)األفضل«

وال   ُعمان،  عن  ذاكرته  يف  العظم  يوُسف  ْحلها  ُجيلة  صور  هذه 
 أشكُّ أّن أجياال من شبيبة ُعمان ايلوَم َيملون ذكريات ُجيلة عنه.  

وقف اذلي درسناه يف الصفوف االبتدائية، يوم  هل تذكرون ذلك امل
عبدُ  رأوا    اكن  فلما  مكة،  دروب  يف  أترابه  مع  يلعب  طفاًل  الزبري  بن  اهلل 

اهلل بن الزبري.    عمر بن اخلطاب قادًما فّروا ُجيعا منه هيبًة ورهبة، إال عبد 
جرأة   يف  جوابُه  اكن  الصغار؟  فعل  ما  مثل  يفعل  لَْم  لَِم  عمر:  سأهل  وحني 

لك«.  وعفوي فأوسع  ضيّقة  الطريق  وليست  منك.  فأخاف  مذنبًا  »لسُت  ة: 

 
عند حديثه عن اجلزائر:   153. وقال يف موضع آخر ص149  -146ص  مذكرات ثالثة أرباع قرن؛   (10)

َّمن، وهو مذهب إسالمي له    يف جنوب اجلزائر املذهب    ود  س  »ي   اإلبايض، مثلَّم يسود املذهب نفسه يف ع 

 علَّمؤه وتالميذه وجمتهدوه«. 
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تراثنا، جتسد معىًن هادفا يف اعلم   هذا املوقف إرشاقة مضيئة يف صفحات 
 الطفولة.. إنه بصمة من بصمات يوسف العظم يف مناهجنا.  

الفكر اإلساليم يف   َُجَع نلا قواعد  النشيد اذلي  هل تذكرون ذلك 
 أبيات يسرية:  

سأتل إله إْن  عن   م 
 

رحيم  رْحن   فهو 
نبيي  عن  سأتلم   أو 

 
عظيم  إنسان   فهو 

كتاب   عن  سأتلم   أو 
 

كريم  قرآن   فهو 
عدوي    عن  سأتلم   أو 

 
رجيم  شيطان   فهو 

 إنه من لكمات يوسف العظم. 
العقيدة   هل تذكرون تلك األنشودة اليت رََسَمْت نلا أساسيات علم 

 ائعة:  يف صورة ر
األمطارَ  أنزل      َمْن 

 
األنهارَ    وفّجر 

األزهارَ    وأنبت 
 

الباْل    ؟ تزخرف 
ُعاله    يف  العظيم   ذاك 

 
سواه  الكون  أبدع   ؟من 

السماءَ   زيَّن      َمن 
 

الفضاءَ    وَُجّل 
الضياءَ       وأرسل 

 
الْل   الظِّ  ؟ لريسم 

عاله    يف  العظيم   ذاك 
 

أبدع    سواهمن   ؟الكون 
 إنه من لكمات يوسف العظم. 
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الرّواد   أحد  ألنه  ألسنتنا،  ىلع  لكماتُه  تأيت  أن  بُدَّ  ال  أبينا  أم  شئنا 
إنسانيا  هُ تْ لَ غَ األوائل اذلين شَ  إبدااًع  م قضية )النشيد اإلساليم( فرأى فيها 

 سامية.   حياة    ا إسالميا راقيا، ورسالةَ نًّ رفيعا، وفَ 
»إنما األقىص ع  نشيد:  ترددون ميع  يا  أال  قيدة«... ونشيد: »مّزقيهم 

القناع   »سقط  ونشيد:  العار«..  ثياب  يف  العيش  وارفيض  األحرار...  غزة 
نشد   هيا  القدس  »إىل  ونشيد:  قّبي..«  »خنديق  ونشيد:  أستار«..  وُمزقت 
لوريد«   وريد  من  »ذحبوين  ونشيد  فلسطيين«  »فلسطيين  ونشيد:  الرحال« 

 غري ذلك من لكماته الرائعة.  ونشيد »يا قدس يا ُمراب يا منّب«... إىل
قائمٌ  العظم من هذه اِلنيا وهو يف املستشىف  يصيل يف    رحل يوسف 

األحد   يوم  رجب    15ُمرابه،  )يويلو(    29ه/   1428من  م...  2007تموز 
لقد أزهَرت الّباعُم اليت سهرَت عليها يا أبا جهاد... وإنك تعيُش يف قلوبَِها  

اُن يف قلبك و  يف قلمك.    ايلوَم كما اعش َحسَّ
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 من منهج اقرأ للصف األول االبتدائي
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 من منهج اقرأ للصف األول االبتدائي
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 من منهج الرتبية اإلسالمية للصف األول االبتدائي
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 من منهج الرتبية اإلسالمية للصف األول االبتدائي
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 من منهج الرتبية اإلسالمية للصف الثاين االبتدائي
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 إلسالمية للصف الثاين االبتدائيمن منهج الرتبية ا 
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 من منهج الرتبية اإلسالمية للصف الثالث االبتدائي 
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 من منهج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي
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