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دراسة في طرائق تدریس الفقھ االسالمي 

عادلة علي ناجي السعدون . د.م.أ

المبررات التي دعت الى هذه الدراسة
:ترى الباحثة ان من المبررات التي دعت الى كتابة هذه الدراسة ما یأتي

تعد مادة طرائق تدریس الفقه اإلسالمي إحدى المفردات الدراسیة التي یدرسـها -١
الرابعـــة فـــي قـــسم القـــرآن الكـــریم والتربیـــة اإلســـالمیة فـــي كلیـــات طلبـــة المرحلـــة 

.التربیة بالجامعات العراقیة 
أهمیة دراسة الفقه اإلسالمي لقدرته على مواجهـة مـستجدات الحیـاة وتطوراتهـا -٢

.وتوجیه حركتها 
أهمیـة دراســته مـادة الفقــه اإلسـالمي وطرائــق تدریـسه وقلــة االهتمـام بالدراســات -٣

ا البــد مــن الجانــب العملــي التطبیقــي بمــا یــؤهلهم لتــدریس الفقــه النظریــة، وانمــ
.بطریقة جیده ومقبولة 

-:أهداف الدراسة 
یتوقــع مـــن الطالــب المـــدرس بعـــد اطالعــه علـــى هــذه  الدراســـة والتنفیـــذ ال 

-:نشطتها التعلیمیة قادر على ان
.یبین معنى الفقه اإلسالمي ومفهومه اللغوي واالصطالحي -١



٣١٦

عادلة علي ناجي السعدون. د.م.أ
رائق تدریس الفقه االسالميدراسة في ط

.تدریس الفقه اإلسالمي یحدد أهداف-٢
.یحدد أهمیة الفقه ومنزلته -٣
.یعرف المهارات والكفایات الالزمة لتدریس الفقه -٤
.یعرف معنى العبادة في اإلسالم -٥
.یحدد أهداف العبادات -٦
.یذكر أنواع العبادات -٧
.یوضح اثر العبادة في سلوك الفرد والمجتمع -٨
.في تطبیق العبادات یوضح اثر البیئة ومؤسساتها الحیویة -٩

.یوضح ما التوجیهات الخاصة في تدریس العبادات - ١٠
.یعرف معنى  المعامالت وما مفهومها االصطالحي - ١١
.یذكر أهداف تدریس المعامالت - ١٢
.یعدد أنواع المعامالت - ١٣
.یوضح اثر المعامالت في حیاة الفرد - ١٤
.یتقن أسالیب تدریس الفقه النظریة - ١٥
.العملیة یتقن أسالیب تدریس الفقه - ١٦
.یحسن استخدام الوسائل والتقنیات المناسبة في تدریس الفقه - ١٧
.یعرف عملیة تقویم تعلیم الفقه اإلسالمي وتعلمه - ١٨
.یكتسب مهارات تدریس الفقه اإلسالمي ویزداد اهتمامه به - ١٩
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مقدمة
یمثـل الفقـه اإلســالمي الجانـب التطبیقــي العملـي الـذي یحكــم سـلوك النــاس 

الطالــب وتــصرفاته فــي العبــادات والمعــامالت والــسلوك األخالقــي جمــیعهم والســیما 
وغیـــر ذلـــك ویتـــضمن الفقـــه مجموعـــة مـــن المفـــاهیم واألحكـــام المرتبطـــة بالعبـــادات 
والمعامالت واألحوال الشخصیة والفرائض والسیاسة الشرعیة والعقوبـات والجنایـات 

تتـــضمن مفـــاهیم والحقـــوق واألدب وغیرهـــا، ویالحـــظ ان منـــاهج التربیـــة اإلســـالمیة 
فقهیه تتفاوت في المراحل الدراسیة المختلفة، إذ تمد هذه المفاهیم لتغطـي الـسنوات 
الدراســــیة فــــي كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل التعلــــیم العــــام، وتبــــدو أهمیــــة دراســــة الفقــــه 
اإلســـالمي لقدرتـــه علـــى مواجهـــة التحـــدیات التـــي تتعـــرض لهـــا األمـــة اإلســـالمیة، 

ة ومتعــددة، فلــم یقــف الفقــه اإلســالمي ولــم تتجمــد واألمثلــة الــشاهدة علــى ذلــك كثیــر
حركتــــه امــــا القــــضایا المعاصــــرة التــــي تــــشهدها فــــي العبــــادات والمعــــامالت المالیــــة 
والمــــصرفیة، وقــــضایا األســــرة، والطــــب، التغذیــــة، واالنجــــاب، والهندســــیة الوراثیــــة، 
والتعـــصب، والحركـــة الفكریـــة وغیرهـــا، والمطلـــع علـــى تـــراث الفقـــه اإلســـالمي یجـــده 
متـــسما بـــالثراء فـــي اآلراء الفقهیـــة، ففـــي القـــضیة الواحـــدة نجـــد مجموعـــة مـــن اآلراء 
ـــدین واللغـــة والبـــشر، والكـــون،  ـــك ضـــرورة تقتـــضیها طبیعـــة ال ـــه المتنوعـــة، وتل الفقی
والحیاة التي یعیشها الناس، ویدعمها استناد الفقه الـى مـصادر متعـددة منهـا مـاهو 

القیاس، ومنها ما هـو ثـانوي كاالستحـسان اصلي كالقرآن الكریم والسنة والجماعة و
ــــــــــذرائع،  ١٦(والمــــــــــصالح المرســــــــــلة والعــــــــــرف وعمــــــــــل اهــــــــــل المدینــــــــــة وســــــــــد ال

).٢١١ص:١٩٩٩یونس،



٣١٨

عادلة علي ناجي السعدون. د.م.أ
رائق تدریس الفقه االسالميدراسة في ط

-:مفهوم الفقه لــغة واصطالحا: أوال
، ٣(العلــــم بالــــشيء والفهــــم لــــه ورجــــل فقیــــه عــــالم فالفقــــه والعلــــم :الفقــــه لغــــة-١

لقـــرآن الكـــریم یرشـــد الـــى ان ولكـــن اســـتعماله فـــي ا) ١٠ص: د. التفتـــازاني، ب
المـراد منـه لـیس مطلـق العلـم، بــل دقـة الفهـم، ولطـف االدراك، ومعرفـة غــرض 

قالوا یاشعیب ما نفقه ((ومنه قوله تعالى ) ٨ص: ٢٠٠، ٤، زیدان، ٤(المتكلم
ــــه تعــــالى )١())كثیــــرا ممــــا تقــــول فمــــا لهــــؤالء القــــوم الیكــــادون یفقهــــون ((، وقول

)٢())حدیثا

)٣()ومن یرد اهللا به خیر یفقهه في الدین(یه وسلم وقوله صلى اهللا عل

: الفقه اصطالحا- ٢
ـــــه ـــــسرحان بان ـــــسبة مـــــن ادلتهـــــا ((-:عرفـــــه ال ـــــشرعیة المكت ـــــم باألحكـــــام ال العل

وهــو علــم مــستنبط بــالراي واالجتهــاد وتحتــاج الــى النظــر والتأمــل، ولهــذا ال التفـصیلیة 
: ١٩٧٩، الـسرحان، ٥))  (ءان یسمى اهللا تعالى فقیها ال نه الیخفـى علیـه شـيیجوز
).١٤١ص

العلـــــم باألحكـــــام الـــــشرعیة عبـــــادات ومعـــــامالت (-:وعرفـــــه الـــــشرباصي بانـــــه
ومناحـــــات وجنایـــــات مـــــن ادلتهـــــا التفـــــصیلیة وهـــــو بـــــذلك یعكـــــس فهـــــم البـــــشر 
واستنباطهم األحكام من ادلتها التفصیلیة، وهو علم مستنبط من القـرآن الكـریم 

٩١:سوره هود اآلیة)١(
.٧٨سورة النساء اآلیة )٢(
.٧٦، ص١الحدیث اخرجه البخاري في صحیحة ج)٣(
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الجتهاد ویحتاج فیه الى النظـر والتأمـل ویطلـق والسنة النبویة الشریفة بالراي و
، الــشرباصي، ٦(الــشرعیة التــي نقلــت الینــا عــن طریــق االجمــاع ایــضا علــى األحكــام 

). ١٥ص: ٢٠٠٠
العلم باألحكام الشرعیة غیـر المتعلقـة (-:في حین عرفه ابو الهیجاء بانه

ُقیــدة األخــرى بــذات اهللا تعــالى ولــصافاته وال افعالــه ولیــدخل فــي مــضمونه امــور الع
) ١٢٠ص: ٢٠٠١، ابو الهیجاء، ١(

-:فــي ضــوء التعریفــات االنفــة الــذكر عرفــت الباحثــة الفقــه اإلســالمي بأنــه
معرفـــة الفـــرد مالـــه ومـــا علیـــه مـــن أحكـــام الـــشرعیة العملیـــة المـــستنبطة مـــن ادلتهـــا (

.التفصیلیة وااللتزام بها وممارستها لتنظیم حیاته بحسب هذه األحكام 
-:هداف العامة والسلوكیة في تدریس الفقه اإلسالمياأل–ثانیا 

-:األهداف العامة في تدریس الفقه- ١
-:ترمي دراسة الفقه الى تحقیق اآلتي

تزویــد الطلبــة بالمعرفــة الــصحیحة عــن العبــادات والمعــامالت واألخــالق التــي -أ
.هي موضوعات علم الفقه

مالت واألخـالق تصحیح المعارف الخاطئة لدى الطلبـة فـي العبـادات والمعـا-ب
.التي یمارسونها في حیاتهم الواقعیة

ربط الطلبة بعقیدتهم اإلسالمیة وتثبیتها في نفوسهم لذلك ان معرفه األحكام -ت
الــــشرعیة وممارســــتها یعــــد ترجمــــة عملیــــة لمــــا وقــــع فــــي القلــــب مــــن صــــدق 
االذعــان وعظــم االعتقــاد ومــن ثــم فهـــي تــربط اإلنــسان بــاهللا تعــالى ارتباطـــا 

.یة هللا وحده، فالكل امام تشریع اهللا سواءیشعر بالعبود
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ربـط الطلبــة بـالقرآن الكــریم والـسنة عنــد دراســة الفقـه مــع تـدریبهم علــى كیفیــة -ث
استنساخ األحكام منهمـا، وهـذا یـؤدي الـى تحقیـق التكامـل والـربط بـین فـروع 
الدین المتنوعة، وابراز اهمیتها وهدفها االساسي وهو خلق اإلنـسان الـصالح 

.هللا تعالى النافع لنفسه ومجتمعهالمؤمن با
تــسمیة الــشعور الــدیني بــین ابنــاء األمــة اإلســالمیة الواحــدة، فالمــساواة بــین - ج

الغنــــي والفقیــــر فــــي الــــصالة والــــصوم، والوحــــدة التــــي تجمــــع شــــتاتهم حیــــث 
یتوجهون الى الكعبة مصلین او عرفات حاجین كل ذلك یشعر المـسلم بانـه 

ة صــادقة وضــع اساســها اإلســالم مهمـــا اخــو المــسلم یحبــه ویــؤازره فــي اخـــو
.اختلفت األلسنة وتباینت اآلراء وتعددت األماكن واألمصار

تنمیة االتجاهات الدینیة المقبولة نحو الشرائع واألحكام الفقهیة إذ تخلـق  لـدى -و
الطلبة حب هذه التشریعات والمیل الى ممارسـتها حتـى تـصبح الممارسـة جـزء 

.ندهامن كیانهم النفسي یصدرون ع
التأكید على أحكام اهللا تعالى هي خیر األنظمة في تدبیر شؤون العباد–ي 

)٣٢٤-٣٢٣ص : ١٩٩٩–یونس - ١٦(

-:األهداف السلوكیة في تدریس الفقه- ٢
-:األهداف المعرفیة یكون الطالب قادر على أن –أ 

.یعطي الطالب تعریفا للفقه-١
.یعطي الطالب تعریفا للعبادة-٢
.الحكمة الكامنة في كل عبادة من العبادات التي یتعلمهایدرك الطالب -٣
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.یدرك الطالب الصلة الوثیقة بین العقیدة والعبادة-٤
.یعدد الطالب أركان الصالة والحج-٥
.یمایز الطالب بین السنة والبدعة في العبادات-٦
.یعرف الطالب مواقیت الصالة بدءا وانتهاء-٧
.ي تبین ان الحج فریضةیستشهد الطالب باآلیات القرآنیة الت-٨
.یعدد الطالب المحرمات في المأكوالت والمشروبات-٩

.یدرك الطالب اإلسهامات التي قدمها األئمة الكرام في مجال الفقه- ١٠
.یعرف الطالب رأي اإلسالم في بیع وشراء أوراق الیانصیب - ١١
.یعرف الطالب آداب الحدیث في اإلسالم - ١٢
.أموال الصدقاتیحدد الطالب الفئات  المستفیدة من - ١٣
.یعرف الطالب حكم اإلسالم في البنوك الربویة المنتشرة هذه األیام- ١٤
.یعرف الطالب عدد الركعات كل صاله من الصلوات المفروضة- ١٥
.یعرف معنى الرخصة في العبادة- ١٦
.یعدد الطالب نواقض الوضوء- ١٧
ّیقوم الطالب وزمالئه الذین یتركون الصالة دون عذر- ١٨ ُ.
.عبادات السائدة التي تغضب اهللا ورسولهیذكر الطالب بعض ال- ١٩
.یحدد الطالب مقدار زكاه الفطر- ٢٠

-:األهداف القلبیة یكون الطالب قادر على أن -ب
.یحرص الطالب على اداء الصالة في المسجد-١
.یبتعد الطالب عن ایذاء الحیوانات األلیفة-٢
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.یبر الطالب والدیه ویدعو لهما بخیر-٣
.االنفاق ینهج الطالب نهجا وسطا في -٤
.یقدر الطالب مكان العقل في اإلسالم -٥
.یعتقد ان العقوبات في اإلسالم ذات طابع تربوي -٦
.یمقت الطالب الربا بأشكال المختلفة-٧
.یقدر الطالب مكانة التي اعطاها اإلسالم للمرأة -٨
.یحافظ الطالب على االموال والممتلكات العامة-٩
.مع االخرینیلتزم الطالب بخلق التواضع عند التعامل - ١٠

-:المهارات یكون الطالب قادر على أن –ج 
.یحفظ الطالب دعاء االستفتاح -١
.یقوم الطالب بالفقه باعمال الوضوء على نحو صحیح -٢
.یكتسب الطالب العادات اإلسالمیة في االكل -٣
.یكتسب الطالب العادات اإلسالمیة في الزیارة واالستئذان -٤
.جنب فحش الكالمیعتاد الطالب الكالم الطیب ویت-٥

)٩٥–٩٤ص : ١٩٩١، عبد اهللا وآخرون، ١١(
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-:أهمیة الفقه  ومنزلته في نفوس المسلمین–ثالثا 
شمول الفقه اإلسـالمي علـى مجـاالت الحیـاة اإلنـسانیة جمیعهـا، فمـسائل الفقـه -١

تنظم سـائد افعـال العبـادة المكلفـین، فمـا مـن عمـل یقـوم بـه المـسلم اال وهللا فیـه 
.عنى فیه امر او نهي،في فعل من افعال العبادة ما یسمى المباححكم بم

حاجــة المــسلم لمعرفــة الحكــم الــشرعي فــي االحــوال التــي تفــرض لــه صــحه او -٢
مرض، اقامه او سفر، اذ ان االفعال التكلیفیـة امـا ان تكـون عزیمـة، وهـذ هـو 
االصـــل فـــي األحكـــام الــــشرعیة جمیعهـــا وامـــا ان تكــــون رخـــصة، هـــي الحكــــم 

ي الـــذي شـــرع لقـــدر شـــاق اســتثناء مـــن االصـــل وذلـــك كـــصالة القـــصر، الــشرع
.والفطر في رمضان للمسافر والمریض

ان دراســـة المـــسائل الفقهیـــة المختلفـــة، تفـــتح المجـــال امـــام عقـــول الطلبـــة علـــى -٣
ــــــسیاسیة  شــــــمولیة األحكــــــام الفقهیــــــة علــــــى ســــــائر شــــــؤون الحیــــــاة المدنیــــــة وال

ــــة ممــــا یقــــوي اعتــــزا ــــشریعة اإلســــالمیة، واالقتــــصادیة واالجتماعی ز المــــسلم بال
وقدرتها على تلبیة احتیاجات االفراد ولمعرفة ما یفعلون ومـا یتجنبـون وقـدرتها 

،العزیـــــزي، ١٢.  (علـــــى وضـــــع الحلـــــول للمـــــشكالت التـــــي یواجههـــــا المجتمـــــع
)٢٠٣–٢٠٢ص: ١٩٩٦

)١(نشاط  

اكتب مقالة في حدود صفحتین حول مدى أهمیة الفقه اإلسالمي 
ومنزلته في حیاه المسلمین
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-:العبادات–رابعا
لمـسلم علـى تأكیـد عبودیتـه  تعد العبادة مدرسة تنظم حیاتنا تنظیما یحمـل ا

هللا في الصالة وفي النوافل ایضا مما یـدل علـى ان النظـام التعبـدي الـذي رتبـه اهللا 
تعــالى للمــسلم یقتــضي تربیــة معــاني التوحیــد والخــضوع هللا تعــالى وتجدیــد العهــد لــه 

والــدعاء لــه ) صــلى اهللا علیــة وســلم(باســتمرار فــي الــنفس المــسلمة وذكــر الرســول 
یومیــا  یــدل ایــضا علــى تربیــة هــذه الرابطــة رابطــة اتبــاع الرســول عــشرات المــرات

.واالعتزاز بدعوته واالقتداء بأخالقه وسنته) صلى اهللا علیه وسلم(
وهكـــذا نجـــد ان العبـــادات بـــصورة عامـــة نظـــم تربویـــة تـــصل المـــسلم دائمـــا 
بــآداب الــشریفة فیتعلــق قلبــه بدســتوره وبمرضــاة ربــه عــز وجــل وتجعــل حیاتــه ذات 

مغزى على مرتبة ومنظمة عظمة الفائدة كبیرة المردود والعطـاء علـى الفـرد هدف و
)٦٨ص: ٢٠٠٣، عبد الحمید وآخرون، ٩. (بأحاسیسهم

)٢(نشاط 

-:معنى العبادة في اإلسالم–أ 
فهـي مـأخوذة مـن الفعـل عبـد وتعنـي الخـضوع والتـذلل عـن رضـا والطاعـة 

الحیــاة، وتمثــل فــي تحقیــق رضـــوان اهللا واالستــسالم والتعظــیم، فهــي غایــة الخلـــق و

لى احد كتب أئمة الفقه اإلسالمي ارجع ا
واشرح مفهوم العبادة في اإلسالم 
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وما خلقت الجـن واألنـس اال لیعبـدون، مـا اریـد منـه (-:تعالى وطاعته  قال تعالى
فهي اسما جامع لكـل مـا یحبـه اهللا ویرضـاه مـن )١()من رزق وما ارید ان یطمعون

االقــوال واألفعــال الباطنــة والظــاهرة وهــي المبــدئ فــي كــل امــر وهــي الغایــة فــي كــل 
لك وهي حق اهللا على عباده وهي الطریق الى نجـاحهم وفالحهـم فـي الـدنیا امر كذ

ــــب ســــلیم قــــال تعــــالى  ــــوق وال ألي قل قــــل ان (واألخــــرة وال غنــــى عنهــــا ألي   مخل
صــالتي ونــسكي ومحیــاي وممــاتي هللا رب العــالمین ال شــریك لــه وبــذلك امــرت وانــا 

)٢()اول المسلمین

بتصرف) ٨٦-٨٥ص : ١٩٩٢، موسى وآخرون، ١٥(
عام وخاص : وتطلق العبادة في اإلسالم على معنیین

-:فالعبادة في معناها العام تعني
كـل عمــل صــالح یؤدیــه المـسلم مبتغیــا بــه وجــه اهللا عـز وجــل فالعامــل فــي 
مكــان عملــه، والمــزارع فــي حقلــه، والتــاجر فــي متجــره، متعبــد مــا دام یبتغــي بعملــه 

وته وتكون له عباده، فیأكل الطعام ارضاء اهللا تعالى، بل ان المسلم قد یقضي شه
بنیـــة التقـــوى وبطاعـــة اهللا تعـــالى، ویجـــامع زوجتـــه بنیـــة العفـــاف ویمـــارس ریاضـــته 
ریاضة الجسم بنیة االستعداد للجهاد في سبیل اهللا وهو فـي ذلـك عابـد متعبـد للربـة 

عز وجل  المعنى العام للعبادة 

٥٦،٥٧تان سورة الذاریات اآلی)١(
١٦٢سورة االنعام اآلیة )٢(
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التوكـل علیـه، والثقـة بـه العبادات القلبیـة مثـل ذكـر اهللا، الـدعاء، الرجـاء، 
ســبحانه، االســتعانة بــه، والطمــع فــي رحمتــه، والخــوف مــن عذابــه، وافــراده بلحــب 

-:سبحانه اكثر مما سواه قال تعالى
ومــن النــاس مــن یتخــذ مــن دون اهللا انــدادا یحبونــه كحــب اهللا والــذي امنــوا (

)١()اشد حبا هللا

ة والزكاة والـصوم والحـج فتطلق على الصال-:اما مفهوم العبادة بالمعنى الخاص
والعبـــادة بمعنیهـــا العـــام والخـــاص هـــي تعبیـــر صـــادق صـــحیح عـــن العقیـــدة، وهـــي 
االسلوب العملـي لتوثیـق صـله المـسلم بربـه فالـصالة والزكـاة والقیـام والحـج وصـدق 

الــى اخــر ذلــك مــن مــا امــر اهللا بــه یعــد ....... الحــدیث واداء األمانــة وبــر الوالــدین
ى الواســـع الـــشامل للعبـــادة وبهـــذا المعنـــى البـــد للعبـــادة مـــن عبـــاده، وهـــذا هـــو المعنـــ

-:شرطین
.االلتزام مما شرع اهللا ودعا رسله الیه امرا ونهیا-١
ان یــصدر هــذا االلتــزام عــن قلــب یحــب اهللا تعــالى، اذا لــیس بــالوجود  اجــدر -٢

من الخالق بان یحب وهو صاحب الفضل واالحسان 

-:١٩٩٢، موسـى وآخـرون، ١٥() ١٧٧ص -:١٩٩٩، صالح والرشـیدي، ٧(
بتصرف) ٨٥ص

١٦٥سورة البقرة اآلیة )١(
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-:أهداف العبادات–ب 
العبـادة تحیــق عملــي بمعنـى العقیــدة فــي حیـاة اإلنــسان فــاذا كـان المــسلم یــؤمن -١

بسیادة خالق الكون المطلقة على اإلنسان وبخضوع الكائنات لهذا الخالق فان 
ظیمــا یــدل علــى والنتیجــة العملیــة لهــذا االیمــان هــي ان ینــتظم اإلنــسان حیــاة تن

.الخضوع والطاعة ال وألوامره
العبادة نظام التربوي للمرسل -٢

فـــا الــنفس اإلنــسانیة میـــل فطــري الـــى -:العبــادة  تطهیــر للـــنفس وتــشدید لهــا-٣
تحقیق النزوات وكثیرا ما ینتج عن ذلك اقتراف بعض الزالت فالعبادات تطهر 

.النفس وتزكیها مما علق لها من أخطاء وزالت
ًنهوض بالهمم وتعوید على الـصبر والتفـاؤل وطـردا للهمـوم والثقـة بـاهللا العبادة -٤

وتجدیدا لهمه وحب الحیاة وتتجلى كل هذه الظواهر بمـا كـان یتحملـه الرسـول 
واصحابه الكرام من اجل العقیدة  لتوطید دعائم االمن ) صلى اهللا علیه وسلم(

.واالستقرار والطاعة والنظام
)٧٠-٦٩ص : ٢٠٠٣، عبد الحمید وآخرون، ٩(

-:أنواع العبادة–ج 
-:العبادة نوعان

) مخصوصة(عبادة محددة -١
ـــة التـــي حـــددها اإلســـالم للتقـــرب بهـــا الـــى اهللا  ـــات الدینی ـــل فـــي الواجب وتتمث
: تعــالى، وعــین لهــا مواقیــت ومقــادیر وكفایــات المجــال فیهــا للتبــدیل والتعــدیل هــي

.الصالة الزكاة والصیام والحج
بتصرف). ٨٢ص: ١٩٩٧، عبد اهللا، ١٠(
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-:عبادة شاملة-٢
وهي تشمل اعمال اإلنسان المشروعة جمیعهـا إذا ابتغـى بهـا صـاحبها وجـه 
اهللا تعالى سبحانه وتعالى وهي تشمل كیان اإلنـسان كلـه، فالمـسلم یعبـد اهللا بفكـره، 
وقلبـــة، ولـــسانه، وســـمعه، وبـــصره، ونفـــسه، ومالـــه، كالجهـــاد فـــي ســـبیل اهللا، والعلـــم 

كل، والشرب، والنوم،النافع، واأل
بتصرف) ٨٦، ص١٩٩٢موسى ،وآخرون، - ١٥(

-:اثر العبادات في سلوك الفرد والمجتمع–د 
ان للعبـــادات اثـــر تربویـــا عظیمـــا علـــى المـــال الفـــردي والجمـــاعي فالعبـــادة 
تشعر اإلنسان انه مراقب من اهللا سبحانه مراقبة دائمـة وانهـا تعـوده علـى ان یكـون 

اته العملیـة والنفـسیة والوجدانیـة بعیـدا عـن الـشهوات المنحرفـة متزنا مستقیما في حی
والهوى الشاذ واألغراض اإلنسانیة غیر المنضبطة، ولذا فهو یصلي هللا ویصوم هللا 
ویزكي تنفیذا ال مر اهللا وتطهیر للنفس من البخل والشح وترعا للحقد والحسد منها 

البر والرحمة والصبر والتقوى،  وفي العبادات دعوة الى التعاون دعوة الى التعاون و
یا ایها الذي : (، وقال تعالى)١()ان الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر(قال تعالى 

. )٢()امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون
)١٢٣-١٢٢ص : ٢٠٠١، ابو الهیجاء، ١(

.٤٥اآلیة :: سورة البقرة)١(
١٨٣اآلیة :سورة البقرة)٢(



٣٢٩

عادلة علي ناجي السعدون. د.م.أ
رائق تدریس الفقه االسالميدراسة في ط

ة، ان یشعر المـدرس ان الغایة من تدریس العبادات ینبغي ان تكون تربوی
حـــین یـــدرس العبـــادات بانـــه یریـــد ان یهـــذب نفـــسا ویعـــالج شخـــصا لینمـــو ویكتمـــل، 
ولیس الغرض ان یترسخ في عقله مجموعة من األحكام الفقهیة فحسب لـذلك كـان 
علــى مـــدرس العبـــادات ان یراعـــي االثـــار التربویـــة علـــى الفـــرد والمجتمـــع فـــي اثنـــاء 

-:تدریسها وهي كا التي
العقیـــدة فـــي نفـــس اإلنـــسان، فالعبـــادة وســـیلة تنقـــل اإلنـــسان مـــن تقـــوي تعـــزز-١

مرحلــة االقتنــاع الفكــري بوجــود اهللا إلــى مرحلــة العمــل الــى مــا یرضــیه ســبحانه 
.تعالى

تربــى الــنفس وتزكیهــا وتوجههــا نحــو الــسلوك الــصحیح، تغــرس فیهــا قــدرا مــن -٢
اســم ربـــه قـــد افلــح مــن تزكــى وذكــر : ((المطلقــة، قــال تعــالىالثابتــةالفــضائل 

)١())فصلى

التربیــة علــى اســاس العبــادة تــزود اإلنــسان دائمــا بــشحنات متتالیــة مــن القــوة -٣
المـــستمدة مـــن قـــوة اهللا ، والثقـــة بـــالنفس، المـــستمدة مـــن الثقـــة بـــاهللا، واطمئنـــان 

.)٢()االبذكر اهللا تطمئن القلوب: (القلب، قال تعالى
جریمـــة، فلـــصالة تبعـــد تعـــزز األخـــالق اإلســـالمیة وتحمیهـــا مـــن االنحـــراف وال-٤

واقـم : (اإلنسان عن الفحشاء والمنكر وتحمیـة مـن الـشرور واآلثـام، قـال تعـالى

١٥-١٤:سورة االعلى اآلیتان)١(
٤٥:: سورة العنكبوت اآلیة)٢(
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، والزكــاة تغــرس مــشاعر )١()الــصالة ان الــصالة تنهــي عــن الفحــشاء والمنكــر
الحنان والرأفة والتكافل وااللفة والمحبـة والطمأنینـة وتجمعهـم علـى خیـر فتربـي 

انفقـوا : (بـآداب اإلسـالم الفاضـلة، قـال تعـالىأخالقهم وتهذب نفوسهم وتـأدبهم 
خــــذ مــــن أمــــوالهم صــــدقة تطهــــرهم : (، قــــال تعــــالى)٢()مــــن طیبــــات مــــا كــــسبتم

، والـصوم )٣()وتزكیهم بها وصل علیهم ان صالتك سكن لهم واهللا سـمیع علـیم
تدریب على تحمل المشاق وقوة اإلیراد والـشعور بحـال الفقـراء والـضعفاء  قـال 

لذین امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین مـن قـبلكم یا ایها ا(تعالى 
، وامــا الحــج فیعــد مدرســة للتجــرد ونكــران الــذات والجهــاد فــي )٤()لعلكــم تتقــون

ــــده  ــــسالم وول ــــة ال ــــذكرى تــــضحیة ابــــراهیم علی ــــاء ل ــــه احی ســــبیل اهللا تعــــالى وفی
اســـماعیل وفیـــه معنـــى وحـــدة الهـــدف والتوجـــه لألمـــة اإلســـالمیة وهـــي فرصـــه 

وهللا علـــى النـــاس حـــج البیـــت مـــن (رف والتجـــارب والمـــشورة، قـــال تعـــالى للتعـــا
. )٥()استطاع الیه سبیال ومن كفر فان اهللا غني عن العالمین

)٨٦/٨٧ص: ١٩٩٢، موسى آخرون،١٤) (١٦٠-١٥٨ص: ١٩٩٢، طه وآخرون، ٨(ینظر 
-:التوجیهات الخاصة في تدریس العبادات-هـ 

٢٦٧:سورة البقرة اآلیة)١(
١٠٣: سورة التوبة اآلیة)٢(
١٨٣:سورة البقرة اآلیة)٣(
٩٧:سورة ال عمران اآلیة)٤(
٢٨:سورة الرعد اآلیة)٥(
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حب اهللا تعالى، فهـذا اجـدى مـن الحـافز ان یكون الدافع الى العبادات هو -١
المادي، او بریق الثواب، ولهیب العقاب، وهـذا فـي حیـاة الـصغار والكبـار 
علــى ســواء، ولهــذا فــان المــدرس النــاجح هــو الــذي یــؤثر فــي طلبتــه حتــى 
یحبــوا اهللا عــز وجــل، ومــن ثــم یعبدونــه النهــم یحبونــه، حیــث انــه صــاحب 

.الفضل والنعمة
م الطلبة معنى كل عبادة وما یدور في العبادات حرص المدرس على افها-٢

مــن قــول وعمل،فهــذا یجعلهــم یقبلــون علــى العبــادة، الن الفهــم یــؤدي الــى 
تذوق العبادة وحالوتها ومن ثم التعلق بها، وهذا یضمن ان یشب الناشـئة 

.محافظین على العبادات
ان یكـــون المـــدرس قــــدوة لطلبتـــه، بمعنـــى ان یكــــون متمكنـــا مـــن الثقافــــات -٣

اإلســالمیة والعامـــة والتربویــة، وان یطبـــق مـــا یقــول، فمـــشكالتنا ان معظـــم 
مدرسینا یقولون ویعظون ویأمرون وینهون، وفي الوقت ذاته یراهم طلبتهم 

.یخالفون ما یدعون الیه، ومن ثم اصبحت الكلمات غیر مؤثرة
تركیز المدرس بجانب االقناع العقلي وتوضیح األحكام على ضرب امثلـة -٤

ال البیت علیهم السالم، وسیاق القصة والمثل واالسوة مـن حیـاة من حیاة
النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلم وأصــــحابه والــــصالحین، مــــن اولئــــك الــــذین 
احــسنوا العبــادة ن ففــي ذلــك فــیض غزیــر یــستقي منــه الطلبــة ویستــشعرون 
معــــه قلــــة عبــــادتهم، وحاجــــاتهم الــــى ترقیــــة العبــــادات كــــي یتعلــــق بعظمــــة 

. المعبود سبحانه
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اعتمــاد المــدرس فــي تــدریس العبــادات علــى اســلوب االنمــوذج والممارســة -٥
قــدر االمكــان، ففــي ذلــك التعلــیم الحقیقــي للعبــادات، حیــث یــؤدي المــدرس 

ًالعبــادة أداء انموذجیــا صــحیحا  ً بــشكل ) كالوضــوء، أو التــیمم، أو الــصالة(ً
عملــي والطلبــة هنــا یالحظونــه بــوعي ودقــة، ثــم تــأتي الخطــوة الثانیــة وهــي 
ممارسة الطلبة االداء مع تكرار ذلك وتصحیح المدرس لهم، حتى یـستقیم 

.االداء
االستشهاد باآلیات القرآنیة الكریمة واالحادیـث النبویـة الـشریفة بمـا یناسـب -٦

.الطلبة
تهیئة المناخ المالئم والجـو اإلسـالمي فـي مدارسـنا، فتـوفي مكـان الوضـوء -٧

اسـع، قیـام مجموعـات النـشاط وایجاد المسجد المجهز النظیف والمنسق الو
ـــدونها النهـــوض  ـــدورهم فـــي توعیـــة زمالئهـــم كلهـــا امـــور یتعـــذر ب ـــدیني ب ال

.بتدریس العبادات
توظیف الكتـاب المدرسـي، واسـتثماره اسـتثمارا جیـدا، وعـدم اهمالـه وینبغـي -٨

.ان یحرص المدرس على تخصیص جزء من الدرس لقراءة الطلبة للدرس والمناقشة
ـــة الطلبـــة اذ انـــه فـــي كثیـــر مـــن ینبغـــي ان تؤخـــذ امثلـــ-٩ ة العبـــادات مـــن بیئ

ـــان تختلـــف مقـــادیر االوزان، الموجـــودة فـــي الكتـــاب عـــن تلـــك التـــي  االحی
یعرفهـــا الطلبــــة، فتجــــد درس الزكـــاة مــــثال یتحــــدث عـــن الــــصیاغ، واحیانــــا 

ُأخرى تختلف العمالت النقدیة من بلد ألخر

بتصرف ) ١٨٥–١٨٤ص : ١٩٩٩، صالح والرشیدي، ٧(
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-:المعامالت–سا خام
تعد العامالت من األحكام الشرعیة التي ینبغي على كل مسلم ان یتعلمها 
فالحاجة الیها ال تقل عـن الحاجـة الـى معرفـة أحكـام العبـادة بـل قـد تزیـد ، فالعبـادة 
تتعلـق بالــشخص نفـسه ن وثمرتهــا علیـه وحــده، امـا المعــامالت فثمرتهـا تعــود علیــه 

ه، فهــي الوجــه الحقیقــي للــدین، الن المــسلم اذا لــم وعلــى المجتمــع الــذي یعــیش فیــ
یحــول مــا امــن بــه فــي معاملتــه لنفــسه، وفــي معاملتــه لغیــره، الــى ترجمــة عملیــة، ال 

)١()فالدین المعاملة(یعد ذلك في حساب اهللا دینا 

بتصرف) ١٠٣ص : ١٩٩٢، موسى وآخرون، ٥(
یمـــا بیـــنهم مـــا یتعامـــل بـــه االفـــراد ف: وتـــرى الباحثـــة بـــان المعـــامالت تعنـــي

كالبیع والشراء والـرهن، وإلیجـار  والـزواج، والطـالق، ومعاملـة االب ألفـراد العائلـة، 
ومعــــاملتهم لــــه، وهــــذه المعــــامالت ینظمهــــا اإلســــالم، ووضــــع للقیــــام بهــــا شــــروطا، 

.واالخالل بهذه الشروط یفسدها ویجعلها غیر مقبولة من الناحیة الشرعیة

-:مفهومها–أ 

القواعـد واالسـس الثابتـة التـي سـنها اإلسـالم (ن بأنهـا عرفها موسى وآخـرو
لتنظــیم العالقــات بــین النــاس، التــي تقــوم علــى اســس ســلیمة مــن العــدل والمــساواة 

.إلعطاء كل ذي حق حقه
)١٠٣ص : ١٩٩٢، موسى وآخرون، ١٥(

٧ص:٨ج،الحدیث اخرجة مسلم)١(
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تنظـیم عالقـات االفـراد فیمـا بیـنهم وهـذه تـشمل : وعرفها طه وآخرون بأنها
العام والخاصجمیع روابط القانون

)١٧١ص: ١٩٩٢، طه وآخرون، ٦(
-:أهدافها  –ب 

:یرمي تدریس المعامالت للطلبة الى تحقیق األهداف اآلتیة
ــــي مجــــاالت -١ ــــات المــــسلم ف ــــوا ان اإلســــالم نظــــام متكامــــل یــــنظم عالق ان یعرف

.جمیعها، ینظم عالقاته مع اهللا، ومع الكون، ومع االسرة، ومع اآلخرون
.من تشریع المعامالتان یحددوا الحكمة-٢
تدریب الطلبة على نقد صور التعامـل الـسائد فـي الحیـاة الواقعیـة، وان یتعرفـوا -٣

.على رأي اإلسالم فیها
ان یتعرفـوا علــى المعــامالت وأنواعهــا المـشروعة وغیــر المــشروعة مــن الناحیــة -٤

.الشرعیة
)١٢٦ص : ٢٠٠١، أبو الهیجاء، ٢) (١٠٥-١٠٤ص : ١٩٩٢، موسى وآخرون، ١٥(

-:أنواعها  -ج
-:تقسم المعامالت كا التي

األحكام المتعلقة باألسرة من نكـاح وطـالق ونـسب ونحـو ذلـك وهـي مـا یـسمى -١
.في الوقت الحاضر بقانون االسرة او االحول الشخصیة

األحكــام المتعلقــة بعالقــات االفــراد المالیــة ومعــامالتهم كــالبیع واالجــارة والــرهن -٢
.لیا بالقانون المدنيوالكفالة وهي ما یسمى حا
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فـــي الدولـــة ) المــستأمنین(األحكــام المتعلقـــة بمعاملــة االجانـــب غیــر المـــسلمین -٣
.اإلسالمیة وهي تدخل فیما یطلق علیه بالقانون الدولي الخاص

األحكام المتعلقة بنظام الحكـم وقواعـده، وحقـوق االفـراد فـي الدولـة وعالقـاتهم، -٤
.ون الدستوريوهي تدخل فیها یطلق علیه الیوم بالقان

األحكام المتعلقة بموارد الدولـة اإلسـالمیة ومـصارفها وتنظـیم العالقـات المالیـة -٥
.بین االفراد والدولة، بین االغنیاء والفقراء ویطلق علیه بالقانون المالي

األحكــام المتعلقــة بتحدیــد عالقــة الفــرد مــع الدولــة اإلســالمیة مــن جهــة االفعــال -٦
الجـرائم ومقـدار عقوبـة كـل جریمـة وهـو مـا یـسمى الیـوم بقـانون المنهي عنهـا،

.العقوبات والقانون الجنائي
األحكــام المتعلقــة بالقــضاء والــدعاوي والــشهادة وهــي تــدخل فیمــا یــسمى الیــوم -٧

.بقانون المرافعات
)١٧٣–١٧٢، ص ١٩٩٢، طه وآخرون، ٨(

-:أثرها في حیاة اإلفراد–د 
فــال یطغــى شــخص علــى أخــر، والجماعــة علــى تنظــیم العالقــات بــین النــاس،-١

ُجماعـــة وال تقـــدم مـــصلحة الفـــرد علـــى الجماعیـــة، وال مـــصلحة الجماعـــة علـــى 
.الفرد

الحـالل ((تبیان الحالل والحرام للناس، قال رسول اهللا  صلى اهللا علیة وسـالم -٢
بـــین والحــــرام بــــین وبینهمــــا مــــشبهات ال یعلمهــــا كثیــــر مــــن النــــاس فمــــن اتقــــى 

رأ لدینـــه وعرضـــه ومـــن وقـــع فـــي الـــشبهات كـــراع یرعـــى حـــول المـــشبهات اســـتب
الحمـــى یوشــــك ان یواقعـــه وان لكــــل ملـــك حمــــى اال ان حمـــى اهللا فــــي ارضــــه 
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ٕمحارمه اال وان في الجـسد مـضغة اذا اصـلحت صـلح الجـسد كلـه واذا فـسدت 
ـــــب  ـــــه اال وهـــــي القل ـــــسد الجـــــسد كل -١٥٨ص : ٢٠٠٣، العـــــسقالني، ١٢(ف

١٥٩(
الم یبــین لكــل شــخص حــدوده فــال یتعــداها، وبــذلك نظــام المعــامالت فــي اإلســ-٣

.یسود التفاهم والود بین الناس
وهــو قــسم مــن اقــسام المعــامالت كمــا یعــده بعــض الفقهــاء (ان نظــام العقوبــات -٤

یهـــدف الـــى المحافظـــة علـــى مقاصـــد الـــشریعة اإلســـالمیة الـــضروریة، فیبیـــت 
)ًاإلنسان آمنا على دینه، ونفسه ماله وعرضه وعقله

)١٠٤- ١٠٣ص: ١٩٩٢ى وآخرون، ، موس١٥(
)٣(نشاط 

:أسالیب تدریس الفقه–سادسا 
المعرفة الفقهیة لها سمات خاصة في التدریس الن معظمها حقائق ولیس 
فیهــا مجــال اإلبــداء الــرأي او وجهــة النظــر أو الزیــادة والنقــصان، فهــي امــور ثابتــة، 

العبـادات والمعـامالت ولذلك فان هناك أسالیب عـدة یمكـن ان تـستخدم فـي تـدریس

اكتب تقریر قصیر توضح اثر المعامالت 
في حیاة االفراد الواقعیة
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غیــر ان معظمهــا یــدور فــي محــورین رئیــسین، محــور األســالیب النظریــة، ومحــور 
. األسالیب العملیة

:محور األسالیب النظریة–اوال 
ونعرض با یجاز بعضا من هذه األسالیب 

-:أسلوب حل المشكالت-أ
تــي توجــب هــذه الطریقــة مــن المــدرس ســلوكا یــنظم بــه المفــاهیم والقواعــد ال

سبق تعلمها بطریقة تساعد على تطبیقهـا فـي المواقـف الجدیـدة، فهـو یـربط بـین مـا 
تعلمه من خبرات سابقة تتمثل في النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة ومـا درسـة 
مــن قواعــد فقهیــة، ومنــاهج فــي كیفیــة اســتنباط األحكــام، وبــین مــا یواجــه الیــوم مــن 

منـسقة مـع روح الـشریعة والمـدرس تجـاه مشكالت تحتاج الى حلول فقهیة مناسبة و
ُاستخدامه لطریقة حل المشكالت في معرفة فقهیة یقسم كل درس الى اجـزاء عـدة، 
كـــل جـــزء یجعلـــه مـــشكله تحتـــاج لحـــل، وهكـــذا مـــن طریـــق مجموعـــة األســـئلة التـــي 
یطرحهـــا علـــى طلبتـــه یـــستخلص االجابـــة الـــصحیحة مـــن بـــین اجابـــات الطلبـــة ثـــم 

طة عالجیـة، فـي الوقـت الـذي یعطـي فیـه لألذكیـاء یشخص الضعف ویعالجه بأنـش
.انشطة مصاحبة لجمیع بیانات عن موضوع معین 

-:اسلوب العرض والتقریر استنباطا من النصوص-ب
ُالقرآن الكریم وسنة المصطفى صلى اهللا علیـة وسـلم المـصدران الرئیـسیان 

مالت فانـــه لألحكـــام الـــشرعیة، وعلیـــه فـــان المـــدرس وهـــو یـــدرس العبـــادات او المعـــا
یجــدر بــه ان یعــرض اآلیــات القرآنیــة ذات العالقــة بالموضــوع ویناقــشها مــع طلبتــه 
ویشرحها لهم ثم یستنتج معهم الحكم الشرعي بموضوع درسه ففي دروس العبادات 
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وان كنــتم مرضــى (ینــاقش المــدرس مــع طلبتــه اآلیــة الكریمــة ) الــصالة(مثــل درس 
او المستم النساء فلم تجـدوا مـاء فتیممـوا اوعلى سفرا او جاء احد منكم من الغائط 

ثــم ینـاقش المــدرس الســیما بعــض )١()صـعیدا طیبــا فامــسحوا بوجـوهكم وأیــدیكم منــه
ان رسـول اهللا صـلى اهللا : االحادیث الشریفة بالتیمم مثال حدیث عمران بن حـصین

یـا فـالن مـا منعـك ان تـصلى : علیه وسلم رأى رجل معتزال لم یصل مع القوم فقال
لقــــوم؟ فقــــال أصــــابتني الجنابــــة وال مــــاء فقــــال صــــلى اهللا علیــــة وســــلم علیــــك مــــع ا

ثم یناقش المدرس طلبته في قسم مـن األحادیـث النبویـة )٣()فانه یكفیك)٢(بالصعید
الشریفة ذات العالقة بموضوع الدرس التیمم ویستنتج مـع طلبتـه حكـم التـیمم وحكـم 

.مشروعیته ونواقضه ومبطالته
-:األسئلة واألجوبةأسلوب الحوار و-ج

ًیـــسلكا المـــدرس والطالـــب كالهمـــا دورا ایجابیـــا فـــي تحلیـــل أهـــداف الـــدرس  ً
وتحویلها الى مجموعة من األسـئلة إذ یثیـر المـدرس طلبتـه بالـسؤال حـول موضـوع 
معین ولیكن مثال موضوع زكاه الفطـر فـي دروس الفقـه والعبـادات ففـي درس زكـاة 

ْلم سمیت -:الفطر یسأل المدرس َ ُ َ زكاة الفطر بهذا االسم ؟ وما عالقة زكاة الفطر ِ
بفرضـــیة الـــصوم ؟ مـــا الفـــرق بـــین زكـــاة الفطـــر وزكـــاة األمـــوال ؟ مـــا مقـــدار زكـــاة 
الفطر، على من تجب زكاة الفطر ؟ متى یخرج المسلم زكاة الفطر ؟ وهكذا یحول 

.١٦سورة المائدة، اآلیة )١(
الصعید التراب)٢(
٨٩، ص١الحدیث أخرجه البخاري في صحیحة ج)٣(
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المـدرس المــسلم أهــداف الـدرس الــى مجموعــة كبیـرة مــن األســئلة بطلـب مــن الطلبــة 
یجابیة عنها، اما دور الطلبة االیجابي فیكمن في ان یسالوا المدرس أسئلة ذات اال

عالقة بزكاة الفطر فیـسأل احـد الطلبـة مـثال مـا عالقـة الـصوم بزكـاة الفطـر ویـسأل 
الثــاني هــل الــصیام یــوم عرفــة او صــیام یــوم علــى كــل مــن یملــك قــوت یوزعــه وال 

ومـن ذلـك كلـه ، یـدور نقـاش تجب زكاة المال علـى مـن بلـغ مالـه نـصیب معـین ؟
منظم ومخطط وموجه في الدرس حتى تحقق أهداف الدرس 

)٢٠٧- ٢١١ص: ١٩٩٦، العزیزي، ١٢(

:محور األسالیب العملیة-٢
تسهم التمثیلیات بشكل كبیر في توضیح كثیر من مفـاهیم :األسلوب التمثیلي–أ 

المیة بعــــض فقــــد یحیــــل مــــدرس التربیــــة اإلســــ) المعــــامالت والعبــــادات(الفقــــه 
الموضوعات الفقهیة كاإلجارة والشفعة وغیرهـا إلـى تمثیلیـة قـصیرة یظهـر فیهـا 
كـــل طـــرف مـــن إطـــراف العقـــد ومـــا هـــو دوره فیـــه، راهـــن او مـــرتهن فـــي عقـــد 

.الرهن، مؤجر أو مستأجر في عقد اإلیجار ونحو ذلك
ــــــون  ــــــة یحب ــــــة االبتدائی ــــــي المرحل ــــــذ ف ــــــذكر إن التالمی ومــــــن الجــــــدیر بال

التي توضح المفاهیم التي یرغبون معرفتها، واسـتغالل هـذه الرغبـة فـیهم التمثیلیات 
تؤدي إلى وصول المعلومات إلیهم وثباتها في أذهانهم من غیر عناء أو تعب هذا 
ویمكـــــن للمعلـــــم إن یـــــصوغ بعـــــض التمثیلیـــــات التـــــي توضـــــح جوانـــــب مـــــن دروس 

عـن جوانـب العبادات كـان یـضع تمثیلیـة عـن الـصوم أو مفطراتـه أو أركانـه فـضال
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من الزكاة أو الحج أو الصالة، ویمكن لمعلم التربیة اإلسالمیة إن یحیل حیاة احـد 
.الفقهاء إلى تمثیلیة یؤدیها بعض التالمیذ إلى زمالئهم في المناسبات المختلفة

بتصرف ) ٢١٦ص : ١٩٩٦العزیزي، ١٢(
)٦(نشاط 

-:طریقة العروض العملیة-ب
ــ ضل الطرائــق ألنهــا تكــسب الطالــب المهــارة مــن تعــد هــذه الطریقــة مــن أف

.طریق التدریب العملي، ألنها تحقق لدى الطالب رغبة في محاكاة وتقلید مدرسه
وهذه الطریقة تعتمد على الخبرة المباشرة فـي التعلـیم فـي ذات اثـر محمـود 
في نفوس الطلبة وقد استخدمها المعلم األول صلى اهللا علیـة وسـلم كثیـرا فـي شـرح 

ادات والمعامالت ألنه علیه الصالة والسالم یدرك ان المعارف الدینیـة الیمكـن العب
ان تؤدي ثمارها اال اذ ترجمت الى سلوك عملـي یظهـر فـي حیـاة المتعلمـین، ومـن 
أمثله ذلك عروضه العملیة في تعلیم المسلمین الصالة والحج قـال صـلى اهللا علیـه 

اعد تمثیلیة قصیرة تبین فیها 
أركان عقد اإلیجار
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من كیفیة حجه وقد قال صـلى اهللا وما ثبت، )١()صلوا كما رأیتموني أصلي(وسلم 
)٢()خذوا عني مناسككم(علیه وسلم 

)٣٢٥ص: ١٩٩٩، یونس وآخرون، ١٦)(١٦٥-١٦٤ص : ١٩٩٢، طه وآخرون،٨(

-:الوسائل والتقنیات المناسبة في تدریس الفقه-سابعا
للحـــواس تـــأثیر فـــي إدراك األشـــیاء لـــذا فـــان الســـتعمال الوســـائل والتقنیـــات 

ـــأثیر مباشـــر فـــي ســـرعة إدراك المناســـبة فـــي درو ـــادات والمعـــامالت ت س الفقـــه العب
:الطالب لموضوع الدرس ومن الوسائل والتقنیات المناسبة في تدریس الفقه ما یأتي

یمكــن اإلفــادة مــن المــصورات الجغرافیــة فــي موضــوع :المــصورات الجغرافیــة -١
یــه اعمــال الحــج ومناســكه، فــإذا رأى الطالــب مــصور مكــة الجغرافــي، مبــین عل

الحـــرم والـــصفا والمـــروة ومنـــى وعرفـــه والمـــشعر الحـــرام وأمـــاكن الجمـــرات فانـــه 
.الطالب تتضح في ذهنه مناسك الحج جمیعها بمصور الحج الجغرافي

یمكن عرض الكثیر من خطوات الوضوء والتیمم من طریق :الصور والرسوم-٢
ي الصور والرسوم التوضحیة المعبرة عن خطوات كل عباده من العبـادات، ففـ

درس الوضـــوء مـــثال یعـــرض المـــدرس اوال صـــورة استحـــضار النیـــة وقـــد كتـــب 
ثـم یعـرض المـدرس علـى الطلبـة ) الطالـب ینـوي الوضـوء(أسفل الصورة عبارة 

صــورة الطالــب نفــسه وهــو یغــسل یدیــة الــى الرســغین وقــد كتــب اســفل الــصورة 

٤٣٨ص ١٠الحدیث أخرجه البخاري ج)١(
٤٦٧الحدیث أخرجه مسلم ص )٢(
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، ثــم یعــرض المــدرس الــصورة الثالثــة مــن الوضــوء )اغــسل یــدي الــى الرســغین
أتمــضمض (هــا یقــوم الطالــب بعملیــة المضمــضة وقــد كتــب اســفل الــصورة وفی

.وهكذا یعرض المدرس خطوات الوضوء جمیعها بهذه الطریقة) ثالثا
یمكن للمدرس الحصول على شریط مسجل علیـه خطـوات -:السینما والفیدیو-٣

الوضوء او خطوات الصالة او كیفیة اداء مناسك الحـج والعمـرة فـاذا كـان فـي 
ـــب المدرســـ ـــه ســـینما او جهـــاز فـــدیو، فـــان مثـــل هـــذه الوســـیله تجعـــل الطال ة ال

یتفاعل مع العباده ویستشعر عظمتها وهیبتهـا ثـم یطبـق ذلـك بـشكل سـلیم كمـا 
.راها على شاشة السینما والتلفاز

تعــد البطاقــات والــشفافیات مــن الوســائل المهمــة فــي -:البطاقــات والــشفافیات-٤
ا بـشكل دقیـق ومـنظم ولكـن یوجـد فـرق بینهمـا درس التربیة اإلسالمیة اذا اعـدت

فالبطاقــات ســهله العمــل ویمكــن عرضــها امــام الطلبــة علــى الــصبورة او علــى 
لوحة جیوب او لوحـة وبریـة، بینمـا الـشفافیات تحتـاج الـى جهـاز عـارض لهـذه 
الــشفافیة كالجهــاز العــارض فــوق الــرأس اال انهــا ســهلة االســتعمال لعــدة مــرات 

ظهــا بینمــا البطاقــة یخــشى علیهــا مــن التلــف مــع كثــرة اذا  احــسن المــدرس حف
ویــستطیع المـــدرس التربیــة اإلســالمیة ان یكتـــب علــى البطاقـــة او . االســتعمال

یعرضـها امـا طلبتـه .الشفافیة معلومة او معلومات فقهیة عبـادات او معـامالت
في الوقت المناسب فقد یسال طلبته عن مفهوم الصوم، الصالة، الزكاة، زكاة 

وبعد ان یأخذ اجابـة الطلبـة ویـسجلها علـى الـصبورة . الودیعة، اركانهاالفطر،
یعرض البطاقة على الطلبة ویسجلها على اللوحـة الوبریـة او یعـرض الـشفافیة 

.على الجهاز 
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بتصرف) ٢١٧- ٢١٤ص : ١٩٩٦، العزیزي، ١٢(

)٥(نشاط 

-:تعلیم الفقه اإلسالمي وتعلمه-ثامنا
الـى حـسن تهـذیب الطالـب ) العبـادات والمعـامالت(یهدف الفقه اإلسالمي 

المسلم وتعویده األدب اإلسالمي وتربیة روحة على االیمان والتقوى وال یتحقق هذا 
اال عن طریق الهدف المعرفي المتمثل بمدى ادراك الطالب بحقـائق الفقـه ومعرفتـه 

ـــ  ه للمعــامالت ، وكــذلك معرفتــ) اركانهــا، ســننها، كیفیــة ادائهــا، وحكمتهــا(بعبــادة بـ
الفقهیة، كالعقود وأحكامها، وما یحل منها، وما یحرم، وهذا یعني ان جانب التقویم 

:في الفقه یأخذ أنواع األهداف الثالثة المعرفیة واالنفعالیة والمهاریة وكما یأتي

اذكر خمس من النشاطات التعلیمیة التي یمكن ان یستخدمها المدرس 
في الدرس وفضل صیام شهر رمضان المبارك واكتبها في دفترك وبین 

كیف یمكن اإلفادة منها
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-:تقویم الجانب المعرفي. أ
ضـوعیة ویتحقق مـن طریـق أنـواع التقـویم المختلفـة الـشفویة والمقالیـة والمو

.بأنواعها المختلفة
-:تقویم الجانب االنفعالي. ب

ان تطبیــق الطلبــة للقــیم واالتجاهــات اإلســالمیة یــدل علــى مــدى انفعــالهم 
وتفــاعلهم مــع المعــارف النظریــة التــي اكتــسبوها ســواء فــي العبــادات او المعــامالت 

طیع ویكون ذلك بمالحظة سلوكهم والمشاهدة خیر وسیلة تقویمیـة لـذلك وهكـذا یـست
المـــدرس اســـتخدام هـــذه الوســـیلة لـــدى الحكـــم علـــى اتقـــان الطلبـــة للركـــوع والـــسجود 
والوضـــوء وغیـــر ذلـــك ونـــدرك أهمیـــة هـــذه الوســـیلة التقویمیـــة عنـــدما تعلـــم ان معلـــم 
البـــشریة المـــصطفى صـــلى اهللا علیـــة وســـلم اعتمـــد علیهـــا فـــي تقـــویم الـــسلوك روى 

دخل المـسجد ، فـدخل رجـل ) سلمصلى اهللا علیة و(االمام البخاري ان الرسول اهللا 
ِّارجع فصل فانك لـم تـصل :فصلى فسلم على النبي صلى اهللا علیه وسلم فرد وقال

: فقــال) صــلى اهللا علیــه وســلم(فرجــع یــصلي كمــا صــلى ثــم جــاء فــسلم علــى النبــي 
: والذي بعثك بالحق ما ُأحسن غیره فعلمنـي فقـال: َّارجع فصل فإنك لم تصل فقال

فكبر ثم اقرأ ما یتسر معـك مـن القـرآن ثـم اركـع حتـى تطمـأن إذا قمت إلى الصالة
ًراكعا ثم أرفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمأن سـاجدا ثـم ارفـع حتـى تطمـأن 

لـم یـسكت ) صلى اهللا علیـه وسـلم(فالرسول )١()جالسا وافعل ذلك في صالتك كلها
ة علــى اكمــل علــى غلــط هــذا الرجــل وانمــا قــام بتوجیهــه وتعلیمــه كیفیــة اداء الــصال

.١٨٥، ص ١ي صحیحه جاخرجه البخاري ف)١(
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وجـــه والــــدرس الــــذي یتعلمـــه المــــدرس مــــن هــــذا الحـــدیث الــــشریف اال یكتفــــي لــــدى 
مالحظته لـسلوك الطالـب بإصـدار حكـم معـین بـل ال بـد مـن إرشـاده الـى التـصرف 

.الصحیح في الحاالت التي ال یكون تصرفه كذلك
:تقویم الجانب المهاري-٣

تقانــه للعبــادات ویتحقــق مــن طریــق مالحظــة المــدرس للطلبــة مــن حیــث ا
اإلســالمیة مــن وضــوء وصــاله وصــیام او مالحظــة الطلبــة انفــسهم، فیكــون التقــویم 
هنا من جانب المدرس وجانب المدرس معا ویمكن عن طریق مدى تطبیق الطلبة 
للمعامالت اإلسـالمیة فـي حیـاتهم الواقعیـة ومـدى التـزامهم للحـالل كـا االبتعـاد عـن 

.من التصرفات الغیر مشروعةالغش والخداع وسوء االمانة وغیر
بتصرف) ١١٥ص : ١٩٩١، عبد اهللا، ١١) (٢١٩- ٢١٨ص : ١٩٩٦، العزیزي،١٢(

-:والمهارات والكفایات الالزمة لتدریس الفقه اإلسالمي: تاسعا
الفقــه اإلســالمي فــرع مــن فــروع التربیــة اإلســالمیة یعنــى بدراســة العبــادات 

ة التــي یتخلــق بهــا المــسلم فالفقــه یــرتبط والمعــامالت واألخــالق الفردیــة واالجتماعیــ
ــــشریف بوصــــفهما بمــــصدرین مــــن مــــصادر  ــــالقرآن الكــــریم وتفــــسیره وبالحــــدیث ال ب
التشریع وكـذلك یـرتبط بالعقیـدة التـي هـي موضـوع علـم التوحیـد فالعقیـدة الـصحیحة 
ــــسلیمة وهــــذه العبــــادات  ــــادات والمعــــامالت واألخــــالق ال ــــق عنهــــا العب ــــة تنبث المتبیت

األخالق مـن شـأنها ان تـدعم العقیـدة وتقویهـا ویتطلـب ذلـك ان یكـون والمعامالت و
ٍمدرس الفقه اإلسالمي على قدر كاف من الكفایات الضروریة التي تأهله للتدریس  ٍ

:الفقه بطریقة جیدة ومقبولة وتتمثل هذه الكفایات
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.توجیه الطلبة بأهمیة االجتهاد بالتشریع اإلسالمي -١
.الفقه اإلسالمي تبصیر الطلبة بخصائص -٢
.مناقشة القضایا الفقهیة مع الطلبة وما یثیره الطلبة من تساؤالت من تمكن ووضوح-٣
.تدعیم مناقشة األحكام الفقهیة مع الطلبة وما یناسبها من األدلة الشرعیة -٤
.تبصیر الطلبة بان المذاهب الفقهیة جمیعها متفقه في االصول االساسیة -٥
بـــان الخالفـــات المذهبیـــة محـــصورة فـــي القـــضایا الفرعیـــة فقـــط تبـــصیر الطلبـــة -٦

.تسهیل وتسیر على المسلمین 
.استغالل المناسبات الدینیة إلیضاح ومناقشة اهم ما یتعلق بها من أحكام -٧
ــــة البــــارزة فــــي ضــــوء -٨ ــــة للمناقــــشة المــــشكالت االجتماعی استــــشارة افكــــار الطلب

.األحكام الفقهیة التي یدرسونها 
جیع الطلبة للعرض ما یصادفهم من مشكالت او عادات او تقالید ال تتفـق تش-٩

.مع الشریعة اإلسالمیة لمناقشتها ومعرفة حكمها 
استـشارة مـشاعر الطلبـة االیمانیـة حیـال االلتـزام بالجانـب التطبیقـي للعبـادات -١٠

.والمعامالت تحقیقا للطاعة اهللا تعالى 
.التفكیر السلیم تدریب الطلبة على طرق ووسائل -١١
.تدریب الطلبة باألسس التي استند علیها الفكر اإلسالمي –١٢
.تدریب الطلبة على المقارنة بین أحكام الفقه اإلسالمي وأحكام القانون الوضعي –١٣
ًتدریب الطلبة عملیا على اداء الشعائر الدینیة المرتبطة بالعبادات كالوضوء –١٤

.القامة والتیمم والصالة واالذان وا
تدریب الطلبة على االستدالل على األحكام الفقهیة من المصادر الشرعیة المختلفة-١٥
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تــدریب الطلبــة علــى تلمــس الحكمــة المقــصودة مــن أحكــام الفقــه المختلفــة فــي -١٦
.العبادات والمعامالت 

ـــدریب الطلبـــة علـــى القیـــام باستقـــصاء اآلراء الفقهیـــة حـــول مـــسائل فقهیـــة -١٧ ت
) .المراجع الموسوعات والمعاجم(ن المصادر الفقهیة المختلفة معینة م

)٢١٢-٢١١ص : ١٩٩٩، یونس، ١٦(ینظر 

)٦(نشاط 

-:أنموذج تطبیقي في تدریس الفقه اإلسالمي : عاشرا
األهـــداف العامـــة تـــصحیح المعـــارف الخاطئـــة لـــدى الطلبـــة فـــي العبـــادات 

.اقعیةوالمعامالت التي یمارسونها في حیاتهم الو
-:األهداف السلوكیة یكون الطالب قادر على أن  

یذكر تعریف الطهارة -١
یحدد أنواع الطهارة -٢

یطلب المدرس من طلبته تسجیل الحكم المناسب على كل عمل مما یأتي 
مستعین بالكتب الفقهیة اإلسالمیة المتوافرة في مكتبة المدرسة

الزنا- ١
السرقة- ٢
الغش في البیع- ٣
ترك الصالة عمدا- ٤
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یوضح كیفیة طهارة القلب -٣
یحدد االشیاء التي تصح بها الطهارة-٤
یوضح معنى الماء الطهور-٥
یعطي امثلة للماء الطهور-٦
یذكر معنى الصعید الطاهر -٧
یحدد سبب استعمال الصعید الطاهر-٨
دل بآیة قرآنیة كریمة على جواز التطهیر بالصعید الطاهریست-٩

یمیز بین الماء الطهور وغیره - ١٠
یحفظ اآلیات القرآنیة الكریمة الواردة بموضوع الدرس - ١١
.یحرص على الطهارة دائما- ١٢

-:التمهید–أ 
یطرح المدرس العدید من األسئلة والتـي مـن شـانها ان تثیـر عقـول الطلبـة 

-:لوتجذب انتباههم مث
من منكم صلى الصبح ؟-١
.ماذا یفعل المسلم قبل ان یصلي -٢

یـــسجل المـــدرس اجابـــات الطلبـــة علـــى الـــسبورة بعـــد تـــصحیحها باعتبارهـــا 
.مدخال للدرس 

یعرض المدرس اسم المفهوم على الطلبة بكتابته على السبورة -ب
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ــــة وســــالبة عــــن المفهــــوم لتوضــــیح -ج ــــة موجب ــــة كافی ــــدرس امثل ــــي الم یلق
-:خصائصه

)ب(المجموعة )أ(المجموعة 
)١()١(

ماء مختلط بشايماء من الحنفیة
)٢()٢(

ماء وردماء بئر
)٣()٣(

ماء بحرماء مطر
)٤()٤(

ماء مختلط بنجاسةماء من النهر

یجري المدرس مع طلبته نقاشا حول السوائل الموجودة باالكواب المعروضـة-د
:امامهم مثل

مــا المــاء الموجــود بــالكوب االول ؟ والمــاء الموجــود بــالكوب الثــاني ؟ والمــاء / ١س
الموجود بالكوب الثالث ؟

مالفرق بینهما في اللون ؟/ ٢س
مالفرق بینهما في الطعم ؟/ ٣س
ما الفرق بینهما في الرائحة ؟/ ٤س
بماذا نستعمل الماء الموجود بالكوب األول؟/ ٥س
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وجود بالكوب الثاني؟ والثالث؟ والرابع؟بماذا نستعمل الماء الم/ ٦س
ما الحكم اذا وقع قلیل من الماء في الكوب االول على قمیصك؟ وما الحكم / ٧س

اذا وقع قلیل من الماء في الكوب الثاني على قمیصك؟
:من الناقشة السالفة الذكر یصل المدرس مع طلبته الى ان-هـ

وانــه ال ، مــاء طهــور) أ(النــوع االول مــن المــاء المعــروض فــي المجموعــة 
) ٣) (٢) (١(وانـه یـصلح للعبـادات وان األمثلـة ، ینجس غیره انمـا یطهـره

ماء طاهر ولكنه الیطهر غیـره ومـن ثـم فهـو یـستخدم ) ب(من المجموعة 
.في العادات وال یستعمل في العبادات

فهو نجس الیصلح في العبـادات وال ) ب(اما المثال الرابع من المجموعة 
العادات

ینبغــي علــى المــدرس اثنــاء المناقــشة أن یــشیر الــى المثــال الموجــب بانــه مثــال -و
.ویؤكد على ان المثال السالب لیس مثاال علیه، موجب عن المفهوم 

ینبغي على المدرس ان یعزز اإلجابات الصحیحة عند اإلجابة علیها من قبل -ز
) اشـكرك، فیـك بارك اهللا، احسنت(الطالب حتى لو كان التعزیز بالكلمة مثل 

كما ینبغي علیه تصحیح اإلجابات الخاطئة، 

الوسائل التعلیمیة
ینبغـــــي علـــــى المـــــدرس ان یـــــستعمل فـــــي اثنـــــاء شـــــرحه العـــــرض العملـــــي 

، احـــدها مـــن الحنفیـــة، باحـــضار مجموعـــة مـــن االكـــوب ألنـــواع مختلفـــة مـــن المیـــاه
ـــار ـــاني مـــن اآلب ـــع مـــن البحـــار ان ا، والثالـــث مـــن األمطـــار، والث ، مكـــن ذلـــكوالراب



٣٥١

عادلة علي ناجي السعدون. د.م.أ
رائق تدریس الفقه االسالميدراسة في ط

، والــسابع مخــتلط بنجاســة، والــسادس مخــتلط بمــاء الــورد، والخــامس مخــتلط بالــشاي
واذا لم یتمكن من العرض العملي یمكن ان یبین ذلك عـن طریـق اسـتخدام لوحـات 

.یرسم علیها االكواب المذكورة سالفا
-:التقویم

للتأكـــد مـــن فهـــم الطلبـــة واســـتیعابهم للـــدرس یطـــرح علـــیهم المـــدرس اســـئلة 
.قیس مدى تحقق األهداف والتي منهات
:ضع خطا تحت االجابة الصحیحة من بین االقواس فیما یأتي-١

) التیمم بالطین–ماء البئر –ماء الورد (تصح الطهارة بـ –أ 
غـــسل –الغـــسل –الوضـــوء (اذا اخـــتلط الـــصابون بالمـــاء فـــان المـــاء یـــصح فـــي -ب

)االواني
)طهورا–نجسا –طاهر (عد ماء الماء الذي شرب منه الخنزیر ی-ج 
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علل ما یاتي-٢
الیصح الوضوء في الماء المختلط به شاي-أ

ال تستخدم میاه الصرف الصحي في الوضوء او اي شي اخر -ب
اذكر ایة من القرآن الكریم تدل على جواز التیمم ؟-ت
)ًوانزلنا من السماء ماء طهورا(ماذا تستنتج من قوله تعالى -ث
ر المالح، هل یصح وضوءه ؟ ولماذا ؟ رجل توضأ بماء البح- ج
امــام العبــارة ) غلــط(امــام العبــارة الــصحیحة وكلمــة ) صــح(ضــع كلمــة -٣

فیما یأتي) الغیر صحیحة(
من أنواع الطهارة

التیمم-٤الزكاة           -٣طهارة الجسم        -٢االحرام           -١
:عرف كال مما یأتي-٤
الطهارة-لماء الحر           جا-الصعید الطاهر    ب-أ

)٧(نشاط 

ًصمم درسا تطبیقیا في أحد موضوعات العبادات باالسلوب العملي ً
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المصادر
القرآن الكریم * 
طــــرق تـــدریس القرآنیــــات واإلســـالمیات واعــــدادها ، فـــؤاد ، ابـــو الهیجـــاء -١

م٢٠٠١، عمان ، دار المناهج ، ١ط، باألهداف السلوكیة
.م١٩٨٣، بیروت ، دار الفكر ، صحیح البخاري، البخاري -٢
شــرح التلــویح علــى التوضــیح لمــتن التنقــیح فــي ، الــدین ســعد ، التفتـازاني -٣

، القــاهره، مكتبـة ومطبعــة محمـد علـي صـبیح واوالده ، ١ج، اصـول الفقـه
ت.و

مؤســسة الرســـالة ، ١ط، الــوجیز فــي اصــول الفقــه، عبــد الكــریم ،زیــدان -٤
.م٢٠٠٤، لبنان ، للطباعة والنشر والتوزیع 

ة العربیة والتربیـة اإلسـالمیةاصول تدریس اللغ، محیي هـالل ، السرحان -٥
.م١٩٨٩، بغداد ، مطبعة الرشاد ، 

، الــدار ٣، طالمــدخل لدراســة الفقــة اإلســالميالــشرباصي، رمــضان علــى، -٦
.م٢٠٠٠الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

التربیـة اإلسـالمیة وتـدریس . صالح، سـمیر یـونس، وسـعد محمـد الرشـیدي-٧
.م١٩٩٩الكویت، ، مكتبة الفالح،١، ط العلوم الشرعیة

، أســـالیب تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة دار الفكـــرطـــه، تیـــسر، آخـــرون،  -٨
م ١٩٩٢دمشق، 

، مطبعـة طرائـق تـدریس التربیـة اإلسـالمیةعبد الحمید، محـسن، وآخـرون، -٩
.م٢٠٠٣او فست الوسام، العراق، 
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، ١، طالمرجــع فــي تــدریس علــوم الــشریعة. عبــد اهللا، عبــد الــرحمن صــالح- ١٠
.١٩٩٧الوراق، عمان، ، مؤسسه ٢ج

ــة اإلســالمیة –عبــد اهللا، عبــد الــرحمن صــالح، وآخــرون - ١١ ــى التربی مــدخل ال
.م١٩٩١، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، ١، طوطرق تدریسها

ـــــل، وآخـــــرون- ١٢ ـــــة . العزیـــــزي، عـــــزت خلی ـــــدریس التربی ـــــاهج وأســـــالیب ت من
.م١٩٩٦، وزارة التربیة والتعلیم، الجمهوریة الیمنیة، ١، طاإلسالمیة

، فـتح البـاري بـشرح صـحیح البخـاري. العسقالني، احمد بن علي بن حجـر- ١٣
م٢٠٠٣، القاهرة هن ١، ج١تحقیق فؤاد عبد الباقي، ط

دار احیــاء ٤، ج١، طصــحیح مــسلم. مــسلم، ابــو الحــسن مــسلم بــن حجــاج- ١٤
م ١٩٧٢التراث العربي، بیروت، 

اإلسـالمیة أسـالیب تـدریس الـشریعة . موسى، عبد المعطـي نمـر، وآخـرون- ١٥
.م١٩٩٢، اربد، ١، ط منهج وتطبیق

، التربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصـرة. ،یونس، فتحي علي، آخـرون - ١٦
م١٩٩٩، عالم المكتب، القاهرة،١ط


