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 عقيدةالاتجاهات حديثة في تدريس : 11
  ياسر خلف رشيد علي الذجيري األستاذ الدكتهر  

 
مع العقث؛ وىغ الحبط، واإلبحاـ، واإلحكاـ، والتغثق، والذث بقغة، والتساسط،  العقيدة في اللغة:

 والسحاصة، واإلثبات؛ ومشو اليقيع والجـخ . 
ومشو عقثة اليسيع والشكاح، قاؿ هللا تبارؾ والعقث نقيز الحل، ويقاؿ: عقثه يعقثه عقثًا، 

َاّيساافا  لا (:وتعالى لاُكع َؤاااُذَجَمظ ُبساا عاقْغثتُمَظ ا اُنَكّظ وا   َؤاااُذَجَمَظ ُهِّلَ ُبالَْغّوُغ ُيأ أاّيسا
الحكظ الجؼ ل يقبل الذط فيو لثػ معتقثه، والعقيثة يأ الثؤع ما يقرث بو العتقاد  والعقيدة: 

دوف العسل؛ كعقيثة وجغد هللا وبعت الحسل. والجسع: عقائث وذالصة ما عقث اإلنداف عَيو قَبو 
 جازمًا بو؛ ييغ عقيثة، سغاء كاف حقًا، أـ باساًل . 

أف يرثؽ بيا القَب، وتشسئع إلييا الشفد؛ حتى ىأ اَمغر التأ يجب  العقيدة في االصطالح :
 تكغف يقيشًا ثابتًا ل يسازجيا ريب ، ول يخالشيا شط. 

أؼ : اإليساف الجاـز الجؼ ل ؤتشحؽ إليو شط لثػ معتقثه، ويجب أف يكغف مشابقًا لَغاقع ، ل 
 .  يقبل شكًا ول صشا ؛ يإف لظ يرل العَظ إلى درجة اليقيع الجاـز ل يدسى عقيثة

سِسأ عقيثة ، َف النداف يعقث عَيو قَبَو .    وا
  العقيدة اإلسالمية :

ىأ اإليساف الجاـز بحبغبية هللا سبحانو وتعالى وألغىيتو وأسسائو وصفاتو، ومالئكتو، وكتبو،  
ورسَو، واليغـ اإذح، والقثر ذيحه وشحه، وسائح ما ثبة مع أمغر الويب، وأصغؿ الثؤع، وما 

دَف الرالح، والتدَيظ التاـ هلل تعالى يأ اَمح، والحكظ، والشاعة، والتباع لحسغلو أجسع عَيو ال
 صَى هللا عَيو وعَى آلو وسَظ .

 والعقيدة اإلسالمية :
إذا أسَقة ييأ عقيثة أىل الدشة والجساعة؛ َنيا ىأ اإلسالـ الحق الجؼ ارتزاه هللا دؤشًا  

 ة مع الرحابة والتابعيع وتابعييظ بإحداف . لعباده، وىأ عقيثة القحوف الثالثة السفزَ
  -وللعقيدة االسالمية : 
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عة تحادييا وتثؿ عَييا ، مشيا : )التغحيث  ، )الدشة  ، اسساء اذحػ عشث أىل الدشة والجسا
   ، )الذحيعة  ، )اليساف الفقو المبح   ، )أصغؿ الثؤع)
 

 اهسية تدريس  العقيدة اإلسالمية
المية تعسل بشاء السدَظ الرالح السَتـخ باإلسالـ عقيثة وشحيعة ونضاـ حياة، إفْغ التحبية اإلس  

وتغثيق صَة السدَظ بدشة رسغلو )صَى هللا عَيو وسَظ  ييسا وعسال وتشبيقا )الكبيدأ، وآذحاف، 
  .ٕ، صْٓٓٔ

ل وإفْغ تحقيق الندجاـ الشفدأ لَذخرية اإلندانية ل يسكع أف ؤتظ إِل عع سحيق ييظ الشفد بك
تفاصيَيا ول يعَظ الشفد البذحية أحثًا أمثح مع ذالقيا، يالتحبية اإلسالمية تيثؼ إلى أف تعيذ 
الشفد اإلندانية يأ حالة تغازف بحيت ل تخزع لَيغػ ول تزيع يأ زحاـ الذيغات والسوحيات 

  .  ٖٙ-ٕٛ، صْْٕٔ)الخغالثة، وأحسث، 
ة مشذئة، تحكخ عَى )السادة  كسا تحكخ عَى حيت أف التحبية اإلسالمية يأ روحيا عقيثة بِشاء

)الحوح ، ييأ دنيا وآذحة، ومححاب وقَظ، وإيساف وعسل، إيساف بالعسل الحوحأ مع أجل اإذحة، 
وإيساف بالعسل السادؼ مع أجل الثنيا واإذحة، إيساف بالسششق، وإيساف بالويب، ييغ ؤبثأ يأ 

، ْْٕٔوىجا ىغ سح ذَغدىا )الذجيحؼ،  محيط )الفحد  ويشتيأ يأ محيط )الجساعة واَمة 
  .ٕص

إف أساليب التثريد وسحائقو ليدة واحثة يأ كل عرح ويأ كل مجتسع، بل ىأ وليثة صحوؼ 
وحاجات ومشالب اجتساعية معيشة، ومع ثظ ييأ تتويح كَسا تويحت اَىثاؼ التعَيسية، 

التعثؤل والتبثؤل كَسا  والىتسامات التحبغية لسغاجية متشَبات السجتسع وحاجاتو، بل يحرل
  .ٗٓ، صٕٛٛٓتعثدت وتشغعة مرادر السعحية وثقاية السجتسع )السذيقح، 

يالعقيثة اإلسالمية، مع السغضغعات السيسة يأ حياتشا اليغمية، وىأ السفرل الحئيد 
الجؼ عَيو دؤع اإلسالـ، بسا تحتغيو مع مبادغ عامة وحقائق واضحة ثابتة ل لبد يييا ول 

الحقائق ىأ التأ حاوؿ أعثاء اإلسالـ التذكيط يييا تارة، ومحاولة العسل عَى  غسغض. ىجه
بشالنيا تارة أذحػ، مثل: وحثانية هللا تعالى، ومحيظ البتغؿ، وعيدى عَيو الدالـ  ومع جانب 
آذح، ىشاؾ قزية ميسة احتغت عَييا مغضغعات العقيثة، وىأ أمغر تتعَق بالذحؾ اَصوح 

الحكظ بويح ما أنخؿ هللا تعالى، وعبادة اَىغاء ، ييجه جغانب يجب  والذحؾ اَمبح، مثل:
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محاعاتيا لسع يقغـ بتثريد العقيثة اإلسالمية بسدتغياتيا السختَفة ومحاحَيا الستفاوتة، يكل مححَة 
  .ٖٓٓ، ْٓٓٔعسحية تشاسبيا مغضغعات ل تشاسب السحاحل اَذحػ )حساد، و جبح، 

يخ العقيثة وتعسيقيا لثػ السدَظ عَى السثرسة، َف العقيثة تقع السداولية اَولى يأ تحس
ىأ البثاية التأ ؤششَق مشيا وإلييا اإلنداف يأ كل زماف ومكاف، ييأ التأ تسأل يحاغ قَبو، 
وتديشح عَى جغارحو، وتغجو سَغكو، وتحيح نفدو، وتشسئشو عَى ترحياتو، ويحػ أنو يعيذ بيا 

نداف ل يدسى إندانا إل بسقثار ما يسَط مع عقيثة، وما وليا، حيت ىأ ىثيو وغاؤتو، َف اإل
 ؤامع بو مع دؤع .

ونضحًا ليجه اَىسية لَعقيثة يأ حياة السدَظ، يإف دور معَظ التحبية اإلسالمية ؤتعاصظ  
 ليغازؼ ىجه اَىسية، ييغ القثوة والسثاؿ، وىغ محط أنضار الجسيع مع سَبة ومعَسيع ومجتسع .

 مراعاة ما يلي عشد تدريس التربية اإلسالمية : لذا يجدر بالسدرس
العقيثة اإلسالمية ؤشسييا العقل والعاسفة معا، إذ ليد العقل وحثه بكاٍؼ يأ معحية العقيثة، -

وييسيا وسبح أغغارىا، كسا أف العاسفة وحثىا غيح كافية، َنيا مع اَمغر التأ قث تضيح وقث 
أف ؤاازرىا العقل . يعشث تثريد العقيثة ؤشبوأ عثـ تويب، وتخيث أو تشقر، يكاف مع الزحورؼ 

القترار عَى عحضيا كحقائق عقَية بارزة يقط، بل ل بث مع إثارة العغاسف والسذاعح 
اإلسالمية التأ تشذأ عشيا، كالخغؼ مع هللا وحبو ورجائو والتغكل عَيو، والشسع يأ جشتو، 

 ى :والخغؼ مع عجابو. ويسكع تقديظ العغاسف الثؤشية إل
 : كالخغؼ والخذية . عهاطف رادعة -
 : كالحب والحجاء . عهاطف دافعة -
 : كالتقثيد والذكح والخذغع . عهاطف مسّجدة -

لجلط ؤتغجب عَى السعَظ تشسية جغانب شخرية الشالب جسيعيا، ييشسأ وييجب عاسفتو ووجثانو، 
 مسا يعسل عَى تشسية عقَو وتعخيخ تفكيحه .

يأ نفد السدَظ ضحورية وأميثة، بل ىأ بالشدبة لَشذئ أشث، وتداعث  غحس العقيثة وتحسيخيا-
السغاد الثراسية عَى تحقيق ىجا اليثؼ مع ذالؿ ما تقثمو مع حقائق ومعَغمات ومغاقف 
وأحثاث وأحكاـ شحعية. ويتحقق ذلط مع ذالؿ التحكيخ عَى تحَيل السادة الثراسية إلى 

 بجغانب السادة التأ ؤبحت لَتحكيخ عَييا . عشاصحىا، فيكغف بجلط قادرًا عَى اإللساـ
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ىجا الدع يأ حياة الشالب مشاسب لوحس العقيثة، َف الشالب يأ ىجه السححَة يسيل إلى  -
التعسق يأ ييظ أسحار الكغف، ويأ سشع هللا الكغنية، وتبثأ يأ الضيغر ميغلو وقثراتو واتجاىاتو 

 الخاصة .
الشَبة الشسائية والعقَية، ليدتشيع تغجيييا بسا ؤتشاسب لجا ؤتعيع عَى السعَظ اإللساـ بخرائر 

وقثرات الشالب وحاجاتو واتجاىاتو وميغلو الغجية الرحيحة، ييغجيو إلى الىتساـ بالسدائل 
 الثؤشية والعَسية والسثل العَيا .

ؤيتظ السدَسغف بأمغر دؤػشيظ، ويػأ مقػثمتيا العقيػثة اإلسػالمية السدػتسثة مػع القػحآف الكػحيظ  -
الدػػػػشة الشبغيػػػػة السذػػػػحية، حيػػػػت تتخَػػػػل العقيػػػػثة سػػػػغر القػػػػحآف الكػػػػحيظ وجسيػػػػع أحكامػػػػو اَذال يػػػػة و 

والتذػػػحيعية. لػػػجا ؤتغجػػػب عَػػػى السعَػػػظ التحكيػػػخ عَػػػى ربػػػط العقيػػػثة بػػػالقحآف الكػػػحيظ والدػػػشة الشبغيػػػة، 
 والستذياد باإيات الكحيسة واَحادؤت الذحيفة التأ تثعظ السغضغع الجؼ ؤبحت فيو ويثرسو .

مسػا يجػثر بػالسعَظ اذتيػار السػثذل السقبػغؿ، واَسػاليب السذػغقة التػأ تدػيل عَيػو تحقيػق  -
  .ٚٔ، ْٓٓٔىثيو مع تعسيق العقيثة يأ نفغس سَبتو . )سالمة، 

 
 :اهداف تدريس العقيدة االسالمية 

 ؤتغقع مع الشالب بعث النتياء مع دراسة وحثة العقيثة اإلسالمية أف يكغف قادرًا عَى اف:
 ؤغضح السفاهيظ والسرشَحات والسفحدات والتحاميب الغاردة يأ وحثة العقيثة اإلسالمية. -ٓ
 يحثد مغقف اإلسالـ مع العقائث اَذحػ.  -ٔ
 يحَل قرر اَنبياء السجكغرة يأ القحآف الكحيظ وأثحىا يأ بشاء العقيثة.   -ٕ
 ؤَخر قرر اَنبياء الغاردة يأ القحآف الكحيظ مع قغميسا.  -ٖ
 لحسل عَييظ الدالـ يأ الحفاظ عَى العقيثة اإلسالمية.يقثر ثبات ا   -ٗ
 ؤتسثل القيظ واَذالؽ الغاردة يأ قرر اَنبياء والرالحيع .   -٘

  ٗٓٓ، ْٓٓٔ)حساد، و جبح،  
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 تهجيهات عامة في تدريس دروس العقيدة اإلسالمية :
 باإتأ ىشاؾ تغجييات عامة ؤشبوأ عَى معَظ التحبية اإلسالمية اإللساـ بيا تتسثل 

استخثاـ أسَغب اإلقشاع العقَأ فيسا ؤتعَق بثروس العقيثة، مثل: الستثلؿ عَى وحثانية  -ٓ
 هللا تعالى، وأنو ل مخَغؽ بثوف ذالق، وقزية العثؿ بيع الشاس، والنترار لَسضَغـ.. 

تفاوت السححَة العسحية تتشَب مع السثرس التشغيع يأ اَساليب والغسائل السختَفة يأ  -ٔ
تثريد مغضغعات العقيثة، يسا ؤشاسب السححَة العسحية الثنيا ل ؤشاسب السححَة العسحية 

 العَيا. 
التحكيخ عَى أسَغب التَقيع لَرفغؼ الثنيا: مثل الحفع الجساعأ لحثؤت أركاف   -ٕ

 حفع آيات هللا الخالق، والحازؽ. اإلسالـ مثال، و 
ميارة  إتقاف السعَظ ميارات ذاصة متعَقة بالعقيثة اإلسالمية ، ومع ىجه السيارات: -ٖ

اجتشاب اَلفاظ السحجورة، فيجب عَى السعَظ أف يكغف ماىحًا يأ اذتيار اَلفاظ التأ 
أو ضسشا تتفق مع العقيثة اإلسالمية، مبتعثا عع اَلفاظ التأ تتعارض معيا صحاحة 

وذاصة اَلفاظ الذائعة بيع الستعَسيع، وما ؤتبع ذلط مع ميارة اجتشاب السسارسات 
السحجورة وذاصة مع وجغد التأويالت يأ كثيح مع اَحادؤت الشبغية الذحيفة وبعز 
اإيات القحآنية. "إف السيارات العسَية يأ التحبية اإلسالمية تحتل جانبا ميسة يأ تحبية 

سَغكو عَى الشحغ اَمثل، ذلط إنو ليد السيظ دراسة التحبية اإلسالمية  الستعَظ وتقغيظ
حفع ذلط الكظ اليائل مع السعَغمات دوف أف يكغف ليا أثحىا التحبغؼ يأ نفد الستعَظ، 
وإنسا السيظ أف يستَط الستعَظ السيارات العسَية الستعَقة بالعقيثة وتششَق أىسية السيارات 

 ف العقيثة تسثل اَساس السيظ َؼ عسل سَيظ يقغـ بو السدَظ" "العسَية يأ العقيثة مع كغ 
الحجغع إلى السرادر الرحيحة يأ الذحيعة اإلسالمية، والستفق عَييا مع قبل العَساء   -ٗ

والبتعاد عع السرادر غيح الرحيحة والتأ ؤغجث يييا إسحائيَيات )حساد، و جبح، 
ْٔٓٓ ،ٓٓ٘  
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 أهداف عامة لتدريس العقائد:   
 غحس العقيثة الثؤشية الرحيحة يأ نفغس التالميج.  -ٓ
 تغضيح جغانب العضسة اإلليية يأ ذاتو ويأ مخَغقاتو.  -ٔ
اإليساف عع يقيع بإرساؿ الحسل وبالسالئكة والكتب الدساوية واليـغ اإذح وما فيو مع  -ٕ

 ثغاب وعقاب.
 واجتشاب نغاهيو. تشقية الشفغس مع الخحايات واَوىاـ، والثقة يأ هللا والتعَق بأحكامو  -ٖ
جعل العقيثة اإلسالمية وما ؤشثرج تحتيا مع مفاهيظ سحيقيا لَدَغؾ يأ الحياة ومشيجا   -ٗ

 يأ الفكح والعسل.
 التسدط بسا يأ كتاب هللا والقتثاء بأقغاؿ وأعساؿ رسغؿ هللا )صَى هللا عَيو وسَظ.  -٘

 
 مشهج القرآن الكريم في بشاء العقيدة اإلسالمية

اإلسالمية واحثة مع أمبح القزايا والتحثيات التأ تغاجو السعَظ وكل محب يدعى إف بشاء العقيثة 
لوحس اإليساف الرحيح يأ نفغس الشاشئة، ولعل أمثح ما ابتَيشا بو اليغـ ىغ انحدار مشيج التحبية 
اإلسالمية ، الجؼ أدػ إلى حالة التخبط والعذغائية التأ يديح عَييا الكثيح مع السعَسيع يأ 

لَعقيثة اإلسالمية، وغياب الرغرة الغاضحة والسشيج الدَيظ، مسا أثح سَبا عَى إيجاد  تثريديظ
جيل قغؼ اإليساف، صحيح العقيثة وسبب ىجا ىغ غياب ييظ السشيج الحبانأ ييسًا سَيسًا، ولجا يإف 

يًا عَى عثـ معحية العثؤث مع السعَسيع مشيج القحآف والدشة يأ تحبية العقيثة وبشائيا، تحؾ أثحًا سَب
التحبية والتعَيظ وقثرة السعَظ عَى صشع متعَظ معتخ بثؤشو وعقيثتو، متذحب ليا، مامع بيا قادر 

 عَى حساية عقيثتو وركائخ إيسانو مع أؼ دذيل.
"وقػػػػػػث اىػػػػػػتظ القػػػػػػحآف الكػػػػػػحيظ بتغضػػػػػػيح قزػػػػػػايا العقيػػػػػػثة تغضػػػػػػيحا بيشػػػػػػا شػػػػػػامال معتسػػػػػػثًا يػػػػػػأ ذلػػػػػػط 

ضػػػػػػغح البيئػػػػػػة، وببدػػػػػػاسة الفكػػػػػػحة وعسػػػػػػق تأثيحىػػػػػػا، مشيجػػػػػػا يحيػػػػػػثا ؤتدػػػػػػظ بالثقػػػػػػة والسػػػػػػتثلؿ، وو 
وقػػػػػغة سػػػػػَشانيا عَػػػػػى قَػػػػػب اإلندػػػػػاف وعقَػػػػػو عَػػػػػى سػػػػػغاء، وابتعػػػػػث السػػػػػشيج القحآنػػػػػأ عػػػػػع صػػػػػغر 
التعقيػػػػث الػػػػجىشأ والعقَػػػػأ كايػػػػة تجعػػػػل مػػػػع العقيػػػػثة مغضػػػػغعة شػػػػائكة، وبحثػػػػا عقَيػػػػا جامػػػػثة، ل 

أ مخاسبػػػػػػة عقػػػػػػل يدػػػػػتثيح  ػػػػػػغامع اإلندػػػػػػاف الفشحيػػػػػة، ول يحػػػػػػحؾ مذػػػػػػاعحه ييػػػػػػأ وإف أيَحػػػػػة يػػػػػػ
  .ٕٚ،  ْٕٓٔاإلنداف أىسَة روحو ولظ تَع قَبو أو تححؾ وجثانو". )الفقيو، و حساد، 
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 أساليب تدريس العقيدة اإلسالمية:
يعث تثريد العقيثة مع اَمغر الرعبة جثا، وذلط َنيا تترل بالويبيات، ومع ذلط يسكع 

قيثة مع حغار ومشاقذة وأسَغب القرة استخثاـ الكثيح مع استحاتيجيات وأساليب التثريد يأ الع
 والتحغيب والتحىيب وسحح اَسئَة والذحح والسحاضحة 

 
 تهجيهات للسدرسين عشد تدريس العقيدة :

ىشاؾ بعز التغجييات التأ تداعث السثرس عَى إيياـ الشَبة لسغضغعات العقيثة اإلسالمية  
 وىأ:
لشالب، َف العقيثة واإليساف تشبع يجب التحكيخ عَى الجانب الغجثانأ واستسالة عاسفة ا .ٓ

 مع اَحاسيد والعغاسف والسذاعح . 
الىتساـ بالجانب العقَأ مع ذالؿ استخثاـ اَدلة العقَية ولكع التأ تتشاسب مع  .ٔ

 السدتغػ العقَأ لَشالب. 
أف يكغف مثرس العقيثة معحوؼ بالعَظ والسعحية والكفاءة ومذيغد لو باإليساف واليقيع  .ٕ

 العقيثة .ورسغخ 
يجب محاعاة الفحوؽ الفحدية لَشَية، والتحكيخ عَى السححَة الثانغية، َنيا السححَة التأ  .ٖ

 يسكع عحض العقيثة بيا بذكل واسع متكامل شامل . 
 محاعاة الخَفية الثقافية لَشالب حتى ل ؤتدبب السعَظ بشفغر الشالب. .ٗ
وتغجيييا نحغ اليثؼ مع الثرس مع يتح باب الشقاش والحغار، وربط السغاقف السشحوحة  .٘

 الستثلؿ بالقحآف والدشة الشبغية واَساليب والحجج ومسارسة التفكيح العَسأ.
عَى السعَظ يأ نياية القرة إعشاء الخالصة والحقائق التأ تظ التغصل إلييا. )الياشسأ  .ٙ

  .ٔٗٔ،  ْْْٔواذحوف، 
 
 
 
 
 



 
8 

 طهات تدريس العقيدة اإلسالمية خ
 الهدف العام:

ياف أوجو العقيثة اإلسالمية، وإبحاز صثؽ ىجه العقيثة واتفاقيا مع صغاىح الكغف والحياة، وأثحىا ب
 يأ تيجؤب الشفغس ورقييا واعتثاليا.

 الهدف الخاص:
أنا مدَسة" والتحكيخ عَى جغانب اإليساف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسَو  -تثريد مغضغع "أنا مدَظ 

 واليـغ اإذح.
: ويذسل التفكيح يأ اَىثاؼ الستغقع تحقيقيا مع والتخطيط السدبق التحزير الذهشي، -ٓ

الثرس، والغسائل واَساليب التأ سغؼ تدتخثـ، والتقغيظ البشائأ والختامأ، والية غَق 
 الحرة.

 : ويفزل أف ؤبثأ السعَظ درسو بسا يأتأ:التسهيد  -ٔ
 قرة حقيقية لرحابأ أو عالظ " ربط الثرس بغاقع الحياة. -
 أو قحاءة حثؤت والتعَيق عَييسا۔ " تالوة آية -
 إعشاء نسغذج مع الشساذج الوحبية ومشاقذة الشَبة بيا .  -
 ربط الثرس بالثرس الدابق )يأ حاؿ كغف الثرسيع متحابشيع مع بعزيسا ۔ -

 ويكغف بسا يأتأ : العرض:    -ٕ
استخثاـ اَسَغب القررأ يأ عحض الثرس، وذاصة الثروس التأ تتحثث عع   -

 اَنبياء وغيحىظ، وعع اَمظ الدابقة. 
استخثاـ أسَغب تبادؿ اَدوار: بأف يكَف السعَظ سالبيع مدبقا بإعثاد حغاره أحثىظ  -

 ؤتبشى قزية والثياع عشيا، واإذح يحاوؿ إثبات بشالنيا .
بتغجيو أسئَة استشتاجية لَشَبة، ومحاولة الستساع إلى آرائيظ الحغار والسشاقذة: وذلط  -

 حغؿ قزية معيشة، أو قرة . 
تثويع اَيكار الحئيدة التأ تظ التغصل إلييا مع الشَبة عَى الدبغرة، ومع ثظ تكَيفيظ  -

 بكتابتيا يأ دياتحىظ. 
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بحيت استخثاـ أسَغب تحَيل الشر: وىجا أمح ضحورؼ يأ تثريد العقيثة اإلسالمية  -
يعحض السعَظ اإيات القحآنية واَحادؤت الشبغية الذحيفة عَى الدبغرة، ومع ثظ يكَف 

 عثد مع الشَبة بقحاءتيا، ثظ محاولة استشتاج ما تحشث إليو . 
: بتغجيو أسئَة ذتامية لَشَبة، وىجه اَسئَة تكغف محتبشة بأىثاؼ التقهيم الختامي -ٖ

 ثاؼ السخشط ليا مدبقا عشث سَبتو. الثرس، ليتأمث السعَظ مع مثػ تحقق اَى
: ويكغف بحل أسئَة الثرس وذاصة التأ تحتاج إلى تفكيح، ولغ بذكل غلق الحرة -ٗ

شفيأ، ثظ تَخير أىظ أيكار الثرس مع قبل السعَظ نفدو أو مع قبل الشَبة.  )حساد، و 
  ٙٓٓ، ْٓٓٔجبح، 

 :تأالذكل اإعقيثة، وكسا يأ تثريد الذشغات 
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 اإلغالق
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