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 Lulu.com من خالل 1024النُّسخة اإلنجليزية في المملكة المتحدة عام تّم نشر 

 
 .جميع حقوق الطباعة والنَّشر محفوظة. 1024تيم غرين، : حقوق النشر

 .ولكْن، يمكن طباعة أو تصوير أو إعادة إنتاج دليل الُمشرف هذا مجانًا لالستخدام الشخصّي فقط
 
 
 
 

ه للقّراء  طلب موجَّ
 

صياتكم هذه هي الطبعة اإلنكليزية األولى، والتي آمل أن أحّسنها وأطّورها باالستفادة من تو 
الوارد " شاركنا برأيك"ولذا، أرجو أن ترِسلوا إلينا بآرائكم واقتراحاتكم ُمستخدمين نموذج . واقتراحاتكم

 . في نهاية هذا الكتاب
 

يعتمد هذا الكتاب اعتمادًا كبيرًا على أمثلة ودراسة حاالت حقيقّية، وشهادات، وِقصص حقيقية، 
ونرجو أن تساعدونا في إعداد مساقاٍت . اإلسالميينوصَور مأخوذة من العالم والثقافة  وأشعار

أخرى في المستقبل من خالل إرسالكم أية أمثلة على هذه األمور تناسب المؤمنين من خلفية 
 . إسالمية

 
ب بأية  الدروس الخمسة األولى من هذه الطبعة تستخدم أدوات تفاعلية وبصرية سمعية، ونحُن نرحِّ

وفي الوقت المناسب، سيكون هناك موقع على اإلنترنت . وس الباقيةاقتراحات في ما يتعلَّق بالدر 
م مواد لتلمذة الُمؤمنين من خلفية إسالمية ، ونرجو bmbtraining.orgسيكون عنوان الموقع . يقدِّ

 . 1024 العامإطالقه في وقٍت الحق من 
 

 comefollowmecourse@gmail.com                  تيم غرين                   نشكركم شكرًا جزيالً 
 
 
 

ما لم ُيَشر " البستاني -ترجمة فاندايك "كل االقتباسات الكتابية الواردة في هذا الدليل مأخوذة من 
 . إلى غير ذلك
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 ISBN 9781 – 1 – 291 – 70700 - 7 :رقم دولي
 

  www.zagmediaarts.com -ديفيد فوسبيرغ : تصميم الغالف
 

 
 
 
 
 

 شكر وِعرفان
 

وآرائهم  ونقدهمشكُر قلبي وامتناني لكل الذين ساعدوني في هذا المشروع من خالل تشجيعهم 
، وأنا أعترف بفضلكم وأشكر لكم "تعال اتبعني"ساعد كثيرون في إعداد كتاب مساق و . وصلواتهم

 قّدموا أيضًا أفكارًا ثمينة في ما يتعلَّق بدليل المرِشد،( مثل سو وريتشل)وبعض هؤالء . نتكممعو 
 . فعل سكوت ومالكولم كما

 
جاكوب شكرًا خاصاًّ، الذي بأسلوبه اللطيف الكريم ساهم بالكثير من  بشكٍل خاّص وأوّد أن أشكُر 

كما . النظرة الدينية والثقافية اإلسالمّيَتينلشرح " المفاهيم الثقافية"األفكار اإلبداعية، خاّصة في 
عمل جاهدًا في تصميم وتنسيق مادة الدليل، ِممَّا ساعد في جعل الكتاب سهل االستخدام قدر 

وقد اّتسم بطول البال في إجراء التغيير في نسق الكتاب بينما كان المشروع ينمو  .المستطاع
 . أشكرك جاكوب على تشجيعك المحفِّز. ويتطوَّر

 
تشاركنا معًا عبر السنوات أفراح وأحزان كثيرين فقد . وأشكر عائلتي، وبشكٍل خاّص زوجتي ريتشل

ممَّن أتوا إلى المسيح من اإلسالم، وساروا طريقًا طوياًل في اّتباعهم يسوع المسيح، وفي بعض 
ل إلنهاء هذا وقد احتملْت ريتشل بلطٍف ومحبة التواريخ التي كانت دائمًا تتأجَّ . األحيان وحيدين

ر بثمن !(الذي بدأُت العمل فيه قبل أكثر من عشر سنوات)المشروع  ، وقّدمت لي مساعدًة ال ُتقدَّ
 . في مراجعة مادته وتدقيقه

 
 .شكرًا جزياًل لكم جميعاً 

http://www.zagmediaarts.com/
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 اقرأ هذا أواًل 
 

ص لمن هم من خلفيٍة " تعاّل اتبعني"مساق  هدف إّنه ي. بدأوا في اّتباع المسيحو  إسالمّيةُمخصَّ
 . هالمساعدتهم على أن ينموا ويتقّووا فيه وفي الشركة مع جماعته

 
نات" تعاَل اتبعني"لمساق   : ثالثة عناصر ومكوِّ

 كتاب المساق للمتعلِّم، من أجل استخدامه في الدراسة البيتية والتحضير لجلسات الّنقاش،  . 2 
 ، أوقات الّنقاش وجلساته ي قيادة ، والذي يهدف لمساعدتك ف(الذي بين يديك)دليل الُمرِشد . 1 
 . الكتب ال تتلمُذ الّناَس، فالتالميذ هم من يتلِمذون ! وأنَت، الُمرِشد. 3 
 

بمعونة هللا وبركته يمكن أن يكون لك تأثير عظيم في حياة مؤمٍن جديد من خالل كونك ُمرِشدًا معّلمًا 
مجرَّد أداة يمكنك أن تستخدمها في سياق عالقة " تعال اتبعني"مساق . ومشّجعًا وقدوًة ومتشفِّعًا وصديقاً 

ة، سواء مع مؤمٍن واحد أو مع سيساعدك في استخدام هذه األداة بفاعلي" دليل الُمرِشد"و. التلمذة
 . مجموعة

 
بالنسبة للقسم أ، أرجو منَك أن تقضي خمس دقائق في قراءة . من قسَمين" دليل المرشد"يتألَّف 

هذا مهمٌّ ألن أسلوب الدراسة الُمستخَدم وسياق الدراسة يمكن أن . "كيف تستخدم هذا المساق"موضوع 
 . أجزاء أخرى من القسم أ حسب احتياجك وبعد ذلك، اختر. يكونا جديدين بالنسبة لك

 
م القسم ب تعليمات وإرشادات توجيهّية لكلِّ درس م هذه اإلرشادات تفاصيَل كثيرة بهدف و . ُيقدِّ ُتقدِّ

األخرى،  باإلسالمالُمرِشدين الذين ليسوا على معرفٍة جّيدة : مساعدة نوعين من الُمرِشدين المسيحّيين
إن كنَت على معرفٍة بهاَتين الناحيَتين، فقد . م في صياغة أسئلة الّنقاشوالُمشرفين الذين ال خبرة له

لة للدرس أقل ومع هذا، يمكن أن تستخدمها كنقطِة انطالٍق في . تكون حاجتك لهذه اإلرشادات الُمفصَّ
 . صياغة وتطوير أسئلة نقاٍش تضعها أنَت بنفسك

سئلة الدراسة الذاتية التي ُيشار إلى كونها وعلى جميع األحوال، احرص على أن تناقش مع المتعلِّم أ
 ". إجابة شخصّية"أو األسئلة التي تتطلب " للّنقاش"
 

من خلفية إسالمية المعرفة العقلية وحدها ال تكفي، ولذا فإن هذا المساق يهدف ألن يساعد المؤمنين 
 : على أن يتغيَّروا في ثالث نواٍح ومستويات

 لتغيير نظرتهم إلى العالم والحياة بناًء على كلمة هللا، ، بحيث يسعى "العقل" -         
 ، بحيث يلمس نواحي المشاعر والدوافع والمواقف، "القلب" -         
 . ، إذ ُتعطى مهمة عملية للمتعلِّم كل أسبوع لوضع ما تعلمه موضع التطبيق والممارسة"اليدين" -         

 
االستخدام الّشخصّي، وإن رغبَت بالحصول على نسخة  مجانًا ألجل" دليل المرِشد"يمكن تصوير 

أرجو أن ترِسل لي . ، فالرجاء مراسلتي على عنوان بريدي اإللكتروني الذي يرد الحقاً PDFبصيغة 
ونأمل أن نتمكن من إطالق موقع . بأفكارك حول كيفية تحسين دليل الُمرِشد أو كتاب المساق

www.bmbtraining.org  ن يحتوي على مصادر أكثر، بما في ذلك مصادر ، وأ1024في العام
 . تساعد في تقديم الدعم التدريبي للُمرِشدين

 
 comefollowmecourse@gmail.com              نتيم غري                             !شكرًا لك
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 اتبعني دليل المرشدتعال  

2 

 

 كيف تستخدم هذا المساق
 . هذا المساق دراسةمن شأن هذا أن يساعدك في زيادة الفائدة التي تحصل عليها من . اقرأ هذا الجزء قبل البدء في استخدام هذا الدليل

 
 ماذا هذا المساق؟لَمن ول

أو للقريبين من أخذ قرار بأن يتبعوا  ةإسالميهذا المساق ُمصّمم ألتباع المسيح اآلتين من خلفية 
كما يستفيد المؤمنون . وهو يهدف لمساعدتهم في أخذ الخطوات األولى في التلمذة. المسيح

لوا في قضايا ومواضيع تتعلَّق  روا ويتأمَّ النّاضجون من هذا المساق، ألنّه يساعدهم في أن يفّكِّ
 . وفي مناقشتها مع آخرين اإلسالميةبالثقافة 

 
 ي منهجيّة التعلُّم الُمتَّبعة؟ ما ه

. إذ ينبغي أن يتم تعلُّمه بطريقة عالقيّة .ال يمكن إتمام هذا المساق من خالل الدراسة الذاتية فقط
 : إلىمنهجية دراسة المساق كلَّ أسبوع تهدف و

  ؛أن يتعلّم المتعلِّّم وحده من دراسته الّشخصيّة في البيت لكتاب المساق .1
في النقاش، والوضع النموذجي لذلك هو ( ومع آخرين إن أمكن)متعلِّّم معك أن يتفاعل ال .2

  ؛مّرة كلَّ أسبوع
ع الممارسة والتّطبيق في سياق  .3  حياتهأن يضع المتعلِّّم التعليم الذي يحصل عليه موضِّ

 . اليوميّة
 

 : وبتفصيٍل أكثر نقول
  فهي . القراءة الخاملة السلبية تتضمن التعلُّم الفاعل والنشط ال" الدراسة البيتيّة"مرحلة

 : تتطلَّب أن يعمل المتعلِّّمون شيئاً بعد دراستهم كلَّ جزٍء من الدرس
  ؛تساعد بعض األسئلة المتعلّمين على تذكُّر ما قرأوه -
 ؛ على حياتهم وتطبيقهتساعدهم بعض األسئلة في فهم التعليم  -
ل والتّفكير بموا -  ؛ قفهم والتكلُّم مع هللا بشأنهاتساعدهم بعض األسئلة في التأمُّ
  ؛تساعدهم بعض األسئلة في االستعداد للحديث عن اختباراتهم وتجاربهم في وقت النّقاش -
كما أن الّصور والرسوم التوضيحيّة واألمثلة تساعد المتعلّمين في ربط كلمة هللا بتجارب  -

 . وخبرات الحياة
 ففي وقت النّقاش يعبِّّر المتعلِّّمون . ون الحياةمرحلة النقاش تجعل المادة حيّة ومرتبطة بشؤ

 . وهذا يغيِّّر في العادات القديمة، ويأتي بدوافع جديد. عن رأيهم، ويستمعون آلراء اآلخرين
  يعمله قبل اللقاء التالي" المهمة العملية"مرحلة ً تمنع هذه المرحلة . تعطي المتعلَِّّم شيئا

ل الدرسِّ إلى مجّرد نظريّة، وتجعل  .  ه جزءاً من حياتهمتحوُّ
 

 هل المساق للدراسة مع أفراد أم مجموعات؟

يمكن استخدام هذا المساق للدراسة مع أفراد أو ضمن مجموعات، وثّمة نقاط إيجابيّة ونقاط سلبيّة 

دك الظروف بشأن من يمكنه دراسة المساق. في كلتا الطريقتَين يمكن جمع مجموعة . وسترشِّ

ي عالقاتهم بعضهم ببعض ة إسالميةمن خلفيصغيرة من المؤمنين  ، ومن شأن هذا أن ينّمي ويقّوِّ

ً . ويساعدهم بأن يكتسبوا خبرة في قيادة النّقاش لكّن . كما أن اإلشراف والتعليم الفرديّين مهمٌّ أيضا

ً باتّجاه واحد، بحيث حين تطرح  د والمتعلّم يمكن أن يصير حديثا النّقاش الذي يدور ما بين المرشِّ

ولذا، حاول أن تجعل وقت النقاش وقت خبرة متبادلة، بحيث . يقدّم المتعلِّّم كل اإلجاباتاألسئلة س

 . تتعلَّم أنت والمتعلِّّم معاً من كلمة هللا وأحدكما من اآلخر
 

د"وفي  لإلشارة إلى فرٍد أو مجموعة، ودون تمييز في ما يختّص " المتعلِّّم"نستخدم " دليل المرشِّ
المطروحة يمكن استخدامها مع مجموعات أو أفراد، مع أن بعض وكل أسئلة النقاش . بجنسه

 . أنشطة التعلُّم القليلة الُمقدَّمة هنا تتطلَّب مجموعة
 

 هل ينبغي إكمال دراسة العشرين درساً معاً وفي فترة زمنية ُمحدَّدة؟
 ً ً من دون أية استراحة تجعل هذا المساق طو. ليس هذا ضروريا يالً فالدراسة في عشرين أسبوعا

 ً ولذا، يمكن أن تُقَسم دراسة هذا المساق إلى جزأَين، بيحث تكون هناك فترة استراحة في ! جدّا
 . أو يمكنك أن تختار دراسة الدروس التي ترى أنّها مناسبة للمتعلِّّم. الوسط

 
 ما هو نسق وقت النّقاش ومدته؟ 

ولكّن جلسة النّقاش الطبيعية . جةليس من نسق أو مدّة ُمحدَّدين للنقاش، إذ قد يختلفان بحسب الحا
، وهي (بما في ذلك فترة احتساء بعض المشروبات)يمكن أن تستمّر مدّة ساعة ونصف على األقل 

 : تشمل



                                                                                                        
 إرشادات عامة

3 

  ً(في البداية أو النّهاية)احتساء المشروبات والحديث معا 
 االفتتاح بالصالة 
  مراجعة المهّمة العمليّة الخاّصة باألسبوع الماضي 
 سة البيتية الخاّصة بهذا األسبوع مراجعة الدرا 
 مناقشة أسئلة ُمعيَّنة ومختارة من هذا الدرس 
  مناقشة مقطع كتابّي 
  مشاهدة مقطع فيدو أو القيام بنشاط ُمعيَّن، في بعض األحيان 
  ترديد آية الحفظ 
  الختام بالصالة، بما في ذلك طلبات الصالة الّشخصيّة 

د مرور على كامل مادة كتاب المساقفي وقت النّقاش، احرص على أن ال يكو إذ  .ن النقاش مجرَّ
ل النقاش إلى أمٍر مجهٍد ومملّ  وعلى جميع األحوال، على المتعلِّّم أن يكون قد . يمكن لهذا أن يحّوِّ

درس كامل الدرس قبل المجيء لوقت النّقاش، ولذا فإنّك لسَت بحاجة للمرور على كل نقطٍة في 
ً جديداً على هيئة عظة كما أن عليك أال. مادة الدرس وبدالً من هذا، رّكز على . تضيف تعليما

 . مناقشة القضايا العملية التي تساعد في تغيير حياة المتعلِّّم
 

 هل هذا المساق مبنّي على الكتاب الُمقدَّس؟ 

مة هللا، إنّه ينبع من القناعة بأن الكتاب الُمقدَّس كل. أجل، هو مبنيٌّ على الكتاب الُمقدس إلى حدٍّ كبير

د والمتعلّمين)وبأنّنا  " تعال اتبعني"مساق . كأتباع للمسيح نحتاج ألن نفهم كلمة هللا ونطيعها( الُمرشِّ

دراسة مبنيّة على رسالة بطرس األولى، التي ُكتِّبت في األصل بهدف إرشاد وتوجيه المسيحيّين 

ضون للضغط واالضطهاد  . الُجدد الذين كانوا يتعرَّ
 

لمساق هو دراسة استقرائية لرسالة بطرس األولى، حيث تتّم معالجتها بالترتيب من العمود الفقري ل

وتنبثق من هذا العمود (. مع أنّها ال تغطي كل آيات الرسالة)األصحاح األول إلى األصحاح األخير 

ً وذوي صلة حياتية بالمؤمنين من  ً مهما ً دراسيا خلفية الفقري أضالٌع هي عشرون موضوعا

ربط هذه األضالع رسالة بطرس األولى بالتعاليم ذات الّصلة الواردة في أجزاء أخرى وت. إسالمية

 . في الكتاب الُمقدَّس
 

ص موضوع الدرس وهذه اآليات مأخوذة من رسالة بطرس . يتضّمن كل درس آية للحفظ تلّخِّ

. د هذااألولى ومن أسفار كتابية أخرى، وقد تم جمعها لراحتك في ملحق في نهاية دليل الُمرشِّ 

 . وللمساعدة في عملية الحفظ، تم اختيار آيات قصيرة أو أجزاء قصيرة من آيات طويلة
 

 لماذا يبدو كتاب المساق بسيطاً جداً؟ 
ُكتِّب كتاب المساق في األصل لسياق فيه قليلون من المتعلِّّمين حصلوا على فرصة الحصول على 

ً سهل القراءة، . تعليم عالي مع أمثلة وُصَور تجعل التعليم أمراً ملموساً ولذا، فهو يستخدم نّصا
 ً والدّراسة الّشخصيّة لهذه الدروس تمثِّّل . ولكّن هذا ال يعني أن المفاهيم التي يقدّمها بسيطة. وعمليا

ل والتفكير العميقين، وتغيير النظرة إلى الحياة  نقطة االنطالق لوقت النّقاش الذي يقود إلى التأمُّ
واألمثلة العملية الملموسة تجعل التعليم والتطبيق أمراً أسهل مما لو كان . ليّةوالكون، والتلمذة العم

داً فقط كما أن الّشخص الذي تتّم تلمذته باستخدام هذا المساق يصير هذا المساق بالنسبة . تعليماً مجرَّ
 . رومن شأن هذا أْن يجعل التلمذة أمراً أسهل وأيس. له أداة سهلة االستخدام لتلمذة اآلخرين

 

 ما سبب كون دليل الُمرِشد هذا ُمفصَّالً جداً؟ 
دين بعض هؤالء بحاجة لمساعدة أكبر في . ُكتِّب دليل المرشد لمساعدة شريحة واسعة من الُمرشِّ

كما اقترحنا سماع . ابتكار أسئلة النقاش، بينما يحتاج آخرون إلرشاداٍت في ما يختّص بأموٍر ثقافية
دين في ما يختصّ  دون ذوو الخبرة إلى هذا، ولكنّنا مع . بأسئلة النقاش آراء الُمرشِّ لن يحتاج الُمرشِّ

 . هذا أوردنا كل هذه األمور ضمن هذا الدليل لتختار استخدام ما يناسبك وتحتاج إليه
فإْن كانَْت هناك أسئلة كثيرة جداً بحيث ال يمكن تغطيتها في وقت النّقاش األسبوعّي، فاختَر األسئلة 

ولكْن أرجو أن تحاول شمل األسئلة الُمشار إليها في . ة المتعلّمين في مجموعتكالتي تناسب حاج
 . كتاب المساق بكونها لوقت النّقاش أو تتطلب إجابة أو استجابة شخصية

 

 هل يحتاج المتعلِّم لنسخٍة خاّصة من كتاب الُمقدس؟ 
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 : خالل ويمكنك الحصول عليها من. أجل يحتاج، كما تحتاج أنَت أيضاً لنسخة منه
www.lulu.com/shop/tim-green/come-follow-me/paperback/product-21011264.html  

 

 دورك كمرِشد
 

 الكتاب هو الُمعلِّم 

م التعليم بطريقة سهلة . من ناحيٍة ما، لسَت أنت المعلِّّم، وذلك ألن الكتاب نفسه يقدِّّ

م اإلجابات في نهاية كل د " المعلِّّم"وصورة . رسفهو يطرح أسئلة سهلة، كما يقدِّّ

هذا يجعل مهّمتك أسهل، ألنّك لن تحتاج ألن تكتب . تذكر المتعلِّّم بالنقاط الرئيسية

 ً وعليك أال تستخدم وقت النّقاش إللقاء عظات، بل لمساعدة المتعلّمين في . دروسا

   .استكشاف وتطبيق التعليم الذي يتّم تقديمه في الكتاب
 

 

 أنَت ُمشرف وصديق 

دينظر الم ف ومرشِّ ده وصديقه. تعلّم إليك كُمشرِّ ولذا فإّن . إنّه ينظر إليك بانتباه. أنت قدوته وُمرشِّ

حين طلبُت دراسة الكتاب : "األفغانيينوكما قالها أحد المؤمنين . مثالك أكثُر أهمية من معرفتك

 ." كنُت أدرس الشخص الذي كان يتلمذني... الُمقدَّس 

ولذا فإّن لديهم تجارب وخبرات حياتية كثيرة . اضجون ال أطفالتذكَّر أن المتعلّمين أشخاٌص ن

اسألهم عن . ولذا، اسألهم في وقت النّقاش أسئلةً كثيرة. يمكنهم المشاركة بها ضمن المجموعة

روا وحدهم. وتجاربهمآرائهم واختباراتهم  المهمة "احرص على أن يتّمموا . وساعدهم على أن يفّكِّ

وإن . شاركهم أفراحهم وأحزانهم. صّلِّ ألجلهم. اهتّم بهم. ْن مثاالً جيّداً لهمكُ . كلَّ أسبوع" العمليّة

 . برزت أمامهم أزماٌت، فساعدهم على مواجهتها بموقف يتّسم بالتّقوى

ادُعه لتناول الطعام، أو اذهبا . التقِّ مع صديقك بشكٍل غير رسمّيٍ خارج وقت االجتماعِّ األسبوعي

 ً وستندهش وتتفاجأ مما سيتعلّمونه من . اعمال معاً أموراً طبيعيةً اعتياديةً  .معاً لعمل شيٍء ممتعٍ معا

مراقبة أعمالك وردود فعلك، والكيفية التي بها تتعاَمل مع الضغوط، ومسامحتك لآلخرين، 

 . وعاداتك، وحياتك العائليّة
 

 التالميذ يتلمذون

يدون الذين يستطيعون أن يتلمذوا ال يستطيع كتاب المساق أن يتلمذ إنساناً، فالتالميذ هم الوح

ً آخر على أن . آخرين ساعدك أحدهم في النمّو كتلميٍذ للمسيح، واآلن جاء دورك لتساعد شخصا

ولكّن . في هذه األيّام، يأتي مسلمون إلى يسوع المسيح أكثر من أّيِّ وقٍت مضى. المسيح فيينمَو 

صلّي أن يستخدمك الربَّ شريكاً له في العمل ن. الكرازة من دون التلمذة تأتي بنتائج قليلة ومحدودة

 . ليتبعوا يسوع المسيحمن اإلسالم لترى الثمر يتضاعف في حياة وعائالت األعزاء الذين يأتون 
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 كيف تقود الدرس
 

 قبل كل اجتماع
 

ر الدرس بنفسك كما لو كنَت أنت المتعلِّّم. 1  اكتب. قبل يومين على األقل من االجتماع، حّضِّ

 . ليكن تحضيرك كامالً وشامالً . عن كل األسئلة إجاباتك

ترد أهدافنا الُمقترحة في صندوق في بداية كل درٍس في دليل . الدرس" أهداف"وبعد ذلك اقرأ . 2

د هذا  ". 9أهداف الدرس "وكمثاٍل على هذا، انظر . الُمرشِّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : في هذا األسبوع ن يعملوهأهذه األهداف تتضّمن أمراً على أعضاء المجموعة  واحد منكل 
 

 "موقف" التيقُّن . 

 "ناحية تتعلَّق بالمعرفة" الفهم . 

 "مهارة تتعلَّق بالتطبيق والممارسة" تعلُّم الّسلوك بحكمة . 

 "طريقة جيّدة ليدخل المتعلِّّم كلمةَ هللا إلى داخل قلبه وحياته" الحفظ . 
 

لة لمساعدتك و. وبعد ذلك، اقرأ التوجيهات الخاّصة بهذا الدرس. 3 قد زّودناك بتوجيهات ُمفصَّ

الحقاً، وباكتسابك خبرةً أكبر، ال تتردَّد . اختر أسئلة النّقاش المناسبة والمفيدة للمتعلِّّم. خطوةً بخطوة

  .في أن تكتب أسئلة نّقاٍش بنفسك بحسب احتياجات أعضاء مجموعتك وأهداف الدرس
 

داً جيّداً  .وأخيراً، صّلِّ ألجل كل فرٍد في المجموعة. 4   .اطلب من هللا أن يساعدك في أن تكون ُمرشِّ
 

 خالل االجتماع

ب بأعضاء المجموعة حين يصلون .1  . وقدّم لهم شيئاً ليشربوه إن رغبَت بذلك. رّحِّ
 

  :9فمثالً، إليك خطوات لبدء الدرس . اتبع الخطوات الواردة في الصندوق لبدء االجتماع. 2
 

 :9أهداف الدرس 

 :على كّل متعلّم

 .أن يكون واثقاً ومتيّقناً بأن ال شيَء يستطيع أن يفصلنا عن محبة هللا( أ

ك أن حصول االضطهاد أمٌر أكيد، ولكّن هللا يستخدمه ألجل خيرنا( ب  .أن يفهم ويدرِّ

ف بحكمة من أجل تجنُّب االضطهادات غير الّضروريّة( ج  .أن يتعلَّم أن يتصرَّ

 .21: 2بطرس 1أن يحفظ ( د
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هذا . احرص على معرفة إن كان المتعلِّّم قد أتّم المهمة العملية الخاّصة باألسبوع السابق: مالحظة)

يريهم أن هذا المساق ال يتعلَّق بتعلُّم حقائق ومعرفة معلومات فقط، بل وبوضع هذه الحقائق موضع 

ا يزالون يواجهون فيها كما أنّه يريك مدى تقدُّمهم في التلمذة، والنّقاط التي م. التطبيق والممارسة

 .( تحديّاٍت وصعوبات
 

3 . ً فإن انتهى الوقت دون أن تتمكنوا . بعد ذلك قُد النقاش مستخدماً أسئلة النقاش التي اخترتَها مسبقا

من معالجة كل األسئلة، فاحرص على األقل على معالجة األسئلة الُمشار إلى كونها للنقاش أو التي 

إن لم تكن خبيراً في إدارة أساليب النقاش . ية في كتاب المساقتتطلب استجابة أو إجابة شخص

 . الذي تتم معالجته في هذا الدليل" قيادة المجموعة في النقاش"ضمن المجموعة، فاقرأ موضوع 
 

ف أال تتكلّم كثيراً، إذ ينبغي أن يتكلّم المتعلِّّم أكثر. 4 ولذا، حينما يأتي وقت قراءة فقرةٍ . عليك كُمشرِّ

 . المساق أو مقطعٍ من الكتاب الُمقدَّس، األفضل أن يقرأ المتعلِّّم، ال أنَت، هذه القراءة من كتاب
 

، أوردنا بعض األنشطة الدراسية، باإلضافة إلى بعض أفالم الفيديو القصيرة 5-1في الدروس . 5

اتٍف باستخدام حاسوب أو حاسوب لوحي أو ه)لتشاهدها على اإلنترنت مع المتعلِّّم إن رغبت بذلك 

ً قصيرة أو أنشطة تعلّمية دراسية تناسب الدروس (. ذكيّ  ، فنرجو أن 22-6فإن وجدَت أفالما

 . تخبِّرنا بها
 

وكمثاٍل على ذلك، . وفي النهاية، اتّبع الخطوات الواردة في الصندوق في اختتامك لالجتماع. 6

 : 9إليك في ما يلي صندوق االختتام الذي يرد في نهاية الدرس 

 لبدء االجتماع  

 .ابدأ بالّصالة  

 المهمة العملية الخاّصة باألسبوع السابق  

  ْدم به مجتمعنا أو تتعلق بعمل شيٍء نخ 8كانت المهّمة العملية الخاّصة بالدرس : "قُل

هل عملَت هذا، . شخصاً لديه احتياج أو شخصاً صاحب سلطة أو مركز في الحكومة

فإّن شعر . اسأل كل عضٍو في المجموعة" ]وكيف تجاوب ذلك الشخص مع عملك؟

ذلك الشخص باالمتنان وعبَّر عن شعوره هذا، فهذا جيد، لكْن حتّى لو لم يعمل هذا، 

 .[، إذ نحُن نخدمهم ألجل المسيحينبغي لنا أال ننزعج جداً 

 :موضوع اليوم

  ْقد يتسبَّب نقاشنا اليوم . موضوع اليوم هو االضطهاد، وهو موضوع صعٌب جداً : "قُل

ضنا له، ولكّن هللا يستخدم االضطهاد  بدموعٍ تُذَرف من عيوننا بسبب األلم الذي تعرَّ

 ."رللخير، ويمكنه أن يشفي ألمنا من خالل حديثنا عن هذه األمو

 مراجعة الدرس

  ًفي اإلجابة ( المتعلِّّمون)، واسأل عّما كتبه المتعلِّّم 9مراجعة الدرس  علىافتحوا معا

 :عن أسئلة المراجعة

َّبِّعُوا ُخُطَواتِّهِّ : "1السؤال             ثَاالً لَِّكْي تَت ًكا لَنَا مِّ  (.21: 2بطرس 1" )تَارِّ

  خطوات ( 4 نتصرف، بحماقة؛( 3باالضطهاد؛هللا، ( 2العالم، يبغض؛( 2:1السؤال           
 المسيح                                                                                                              
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 بعد االجتماع 
 

إن كانت مجموعتك تخضع المتحانات، فقيّم االمتحان وسّجل العالمات، وكذلك إن كان هناك  .1

 . تسجيٌل للحضور والغياب فافعل ذلك بانتظام
 

ر بمدى جودة قيادتك للنّقاش. 2  : اسأل نفسك أربعة أسئلة. فّكِّ

 "هل تكلمُت أكثر مما ينبغي؟ " 
 

 "ألعضاء، بما في ذلك األعضاء الهادئون والخجولون؟هل شارك كل ا " 
 

 "هل كانت أسئلتي واضحة للفهم وجيدةً للنّقاش؟ " 
 

 "هل يحقِّّق الدرس أهدافه، وهل كان يلمس جوانب عملية في حياتنا؟ " 
 

 ً ن أداءك في النواحي التي لم تبلِّ بها حسنا  . تعلّم من الخبرة، وحاول في األسبوع التالي أن تحّسِّ
 

 .  خالل األسبوع( المتعلّمين)استمّر في الصالة ألجل المتعلّم . 3
 

 

 الختتام االجتماع  

 :اسأل  

 "ينبغي لكّلِّ عضٍو في المجموعة أن يتحدَّث، " ]كيف أثَّر درس اليوم على حياتك؟

 .[بما في ذلك أنت
 

 .9المهمة العملية الخاّصة بالدرس        : اقرأ

 

 :قُلْ 

 "اطلب من الروح القدس أن. قرأها عدّة مرات برويّة وتمهُّلإذ تقرأ آية كلَّ يوٍم، ا 

واعمل ." "يساعدك في أن تفهم اآلية لتعطيك تعزيةً عظيمة في أوقات االضطهاد

 ."في البيت 12على تحضير الدرس 
 

 اختم بالصالة

  اطلب من أعضاء المجموعة أن يصلُّوا صلواٍت قصيرة شاكرين هللا على وعده

ضون لالضطهاد في بالد . ض لالضطهادالعظيم بشأن التعرُّ  صّلِّ ألجل الذين يتعرَّ

 .خلفية إسالميةأخرى، خاّصة أتباع المسيح الذين من 
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 قيادة المجموعة في النقاش
 

 .فيما يلي بعض التوجيهات إن لم يكن لديك الكثير من الخبرة في قيادة مجموعات النّقاش

 

 م محاضرةً ! ال تتكلَّم كثيراً في الجلسة بار أكثر يتعلَّم الك. عليك أن تطرح أسئلة، ال أن تقدِّّ

 : ينبغي لألسئلة الجيّدة أن تكون. بهذه الطريقة، ويتمتّعون بها أكثر

 سهلةَ الفهم،  - 

 ذات صلة بالدَّْرس،  - 

 "(. ال"أو " نعم"وال تغلقه بإجابٍة مكّونة من كلمة، مثل )تفتح النّقاش  - 
 

 يتكلم كثيراً، اطلب من كثير الكالم أال . أعطِّ فرصةً لكّلِّ عضٍو ألن يشارك في النّقاش

 (. وال تسمح لآلخرين بأن يجيبوا دون إذن)وساعد الخجولين بطرح أسئلة سهلة عليهم 
 

  إن لم يفهم أعضاء المجموعة سؤاالً ُمعيَّناً، فال تعطِّ أنَت الجواب، بل اسأل السؤال نفسه

 . ثانيةً بطريقٍة مختلفة
 

 ال تدع النّقاش ينحرف عن موضوعه الرئيسي . 
 

 أو إجابة ال تصّب في موضوع النّقاش، "خاطئة"أعضاء المجموعة إجابة  إن أعطى أحد ،

ر به أعضاء المجموعة اآلخرون" إجابتك خاطئة،: "فال تحرجه بقولك . بل اسأل عّما يفّكِّ

أشكرك على رأيك، الذي : "أو يمكنك أن تقول. ما يحدث عادةً هو أْن يقدّموا إجاباٍت أفضل

ره، ولكْن هل فكَّرت با  " لناحية كذا وكذا أيضاً؟نقدِّّ
 

  ًرّكز على النّاحية العملية في كّلِّ درس حتّى يذهب كل عضٍو في المجموعة وقد تعلَّم شيئا

 . يطبِّّقه على حياته
 

  ًوإن كنَت ال تعرف اإلجابة فأخبِّرهم بأنك . اسمح ألعضاء المجموعة بأن يطرحوا أسئلة

سيحترمونك على هذا الموقف أكثر . ليةستحاول أن تعرف اإلجابة قبل جلسة االجتماع التا

واحرص على أن تفي بوعدك بإحضارك اإلجابة في . مما لو ادّعيَت بأنّك تعرف اإلجابة

 . االجتماع التالي
 

  حين يحين الوقت لقراءة آية أو مقطع كتابي في كتاب المساق، اطلب من أحد أعضاء

ثر للمشاركة الفاعلة، وهذه فمن شأن هذا أن يعطي فرصةً أك .المجموعة بأن يعمل هذا

 . طريقة جيدة لدفع الخجولين من أعضاء المجموعة على المشاركة في النّقاش
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 خلفية إسالميّةتلمذة مؤمنين من 
 

، وخاّصة إن كنَت تسكن في الغرب، خلفية إسالميةإن كانت لديك خبرة قليلة في تلمذة مسيحّيٍ من 
 .أن تقرأ هذه الكلمات فالرجاء

 
. ولكّن هذا ال يعني أن نجعلهم مسيحيّين غربيّين. سوع ألن نتلمذ أشخاصاً من كل الثقافاتيدعونا ي

ثمة نقاط جيّدة ونقاط سيّئة في كّل الثقافات، وعلى جميعنا أن نسمح لكلمة هللا بأن تسلّط نورها على 
أيهما أكثر اتفاقاً مع  فمثالً،. البقع العمياء والمظلمة في ثقافاتنا، سواء ُكنّا من الّشرق أم من الغرب

لبس الثياب الغربية أم لبس الثياب الشرقية؟ األكل بأيدينا أم بالّسكين والّشوكة؟ : الكتاب المقدس
الصالة وأيدينا مضمومة إحداها إلى األخرى أو براحاٍت مفتوحة إلى األعلى؟ تقدير الفردية أم 

ب هللا المشاركة؟ التركيز على عائالتنا النّووية أم االهتمام ب األقرباء ضمن العائلة الُكبرى؟ يرّحِّ
ع الثقافي الذي به ترتبط هذه الممارسات وأشباهها، وفي الكثير من هذه الثقافات توجد أشياء  بالتنوُّ

 . جيّدة يمكن أن نتعلّمها من المؤمنين من خلفية إسالمية
 

ثتها خطيّة البشر تشمل التلمذة . ولكّن كلمة هللا تتحدَّى نواحي كثيرة في الثقافة، تلك النواحي التي لوَّ
تعلُّم إعطاء الصدق قيمة أعلى من الكرامة والشرف، وتعلُّم المغفرة للذين يؤذوننا، وتعلُّم اعتناق 

تنشأ هذه القضايا . اتنا، إلخموقٍف سليم تجاه الجنس اآلخر، وتعلُّم وضع هللا أوالً في كل قرار
كيف لَك أن تعرف القضايا التي تهّم . وقضايا أخرى من اختالط الخلفية الشخصية والثقافة الّسائدة

اطرح أسئلةً عن . أصدقاءك؟ بقضاء الوقت معهم، وباالستماع إليهم والّصالة ألجلهم/ صديقك
م عن بعض، وعليك أن تعرف كل إنسان وتذّكر أن النّاس مختلفون بعضه. نشأتهم وحياتهم العائلية

 . من خالل الّسؤال عنه وعن ما يتعلَّق به
 

ثّمة أموٌر مشتركة كثيرة بين كثيٍر من الثقافات اإلسالميّة، ولكْن تذكَّر أنّها تختلف في ما بينَها 
 ً ت توّجد وحتّى ضمن هذه الثقافا! فالباكستانيّون واإليرانيّون والعرب ليسوا ذوي ثقافة واحدة. أيضا

ولذا، اسأل . اختالفات بين المجموعات العرقية المختلفة أو بين الطبقات االجتماعية االقتصادية
وفي بعض األحيان، بعد أن يقبل ذلك . ما يحّب في ثقافته وما ال يحبه: صديقك عن نشأته الثقافيّة

دَعم بشكٍل أفضل من الشخص المسيَح يرفض ثقافته القديمة، ولكّن صّحته النّفسية بعيدة المدى تُ 
خالل دمج بعض نواحي ثقافتهم القديمة بثقافتهم الجديدة بدالً من رفض ثقافتهم القديمة رفضاً 

 . كامالً 
 

من ضمن القضايا التي يواجهها . اعرف عن الصراعات التي يواجهها المؤمنون من خلفية إسالمية
 :هؤالء عند المجيء إلى المسيح

 يمكن أن يقود هذا إلى شعوٍر عميق بالوحدة . ثقافته السابقةترك الشخص بيتَه وعائلته و
 . وبفقدان الهويّة

 ض له الشخص من أفراد عائلته يمكن أن يؤدّي هذا إلى . االضطهاد الفعلّي الذي يتعرَّ
فض  . شعور شديد بالرَّ

 الخجل والشعور بالعار الذي يفرضه مجتمعه الّسابق . 
 م ضعف البنية الهيكليّة لإليمان والمم ارسات المسيحية مقاَرنة بما في اإلسالم الذي يقدِّّ

 . للنّاس إطاراً واضحاً للسير والعيش بحسبه
 عدم وجود حياة اجتماعية متينة وسط أتباع المسيح مقارنة بما كان الشخص معتاداً عليه . 

 
ز حول رسالة بطرس األولى، مع تركي" تعال اتبعني"بسبب هذه القضية، تّم وضع وتطوير مساق 

، وأنّنا ثمينون في عينيه "شعب هللا المختار"تعلِّّم هذه الرسالة أنّنا . خاّص على أسئلة تتعلَّق بالهويّة
 . وأنّنا متّحدون بعضنا ببعض في المسيح

 
عادةً ما يتمتّع المؤمنون من خلفية إسالمية في الغرب بحّريّة أكثر بعالقاتهم بالمجموعات 

ضون له في األراضي والبالد والمجتمعات اإلسالميّة هناك، و ضون الضطهاد أقل مما يتعرَّ يتعرَّ

ومن ناحيٍة أخرى، يواجه هؤالء تحدّيّاٍت مختلفة، خاّصة إن كانوا قد وصلوا حديثاً إلى . اإلسالمية

 : ومن األمثلة على هذه التحدّيّات. الغرب

  وأخذ القرارات بطريقة حكيمة، " حّريّة االختيار"كيفية التكيُّف مع 

 ،كيفية وضع ميزانية مالية شهرية 

  ،كيفية التأقلم مع عقليات وثقافات المسيحيّين الغربيّين 
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  ،كيفة التعامل مع الجنس اآلخر 

  ،كيفية التعامل مع اإلجراءات الحكومية البيروقراطية، وتعبئة النماذج والطلبات

 وإجراءات طلب اللجوء، والبحث عن عمل، 

 ن هوياتهمكيفية الجمع بين األجزاء المخ  . تلفة التي تكّوِّ

 

سيكون جيداً أن تتم كتابة وإضافة دروس تتعلَّق بهذه المواضيع وما يشببها، ولكْن ينبغي االنتباه 

لم يُكتَب في األصل ألجل المؤمنين من خلفيٍة إسالمية الذين يعيشون " تعال اتبعني"إلى أن مساق 

 . في الغرب
 

ف من فهم الكثير من األفراح . المساق فَْهُم قِّصص النّاس مفتاح لنجاح هذا ن الُمشرِّ إنّه يمّكِّ

كما أنّه يساعدهم على الربط ما بين مادة . والصعوبات التي يواجهها هؤالء في اتّباع يسوع المسيح

وباإلضافة إلى هذا، فإنّه سيسمح لك بأن تفهم السبب . الذي تتلمذه( المتعلّمين)المساق وحياة المتعلّم 

دة المساق لمواضيعه مع شيٍء من التركيز الخاّص على بعض المواضيع مثل وراء تغطية ما

ويمكن لتناول . االضطهاد، وهي مواضيع غالباً ما ال تظهر أو تُطَرح في مساقات التلمذة األخرى

الطعام أو احتساء بعض المشروبات بعد جلسة النّقاش أو قبلها أن يساعد في بناء الصداقة والثقة مع 

 . من أجل أن يشعر بأن قادر على أن يشارك اآلخرين بقصته( الُمتعلّمين)المتعلِّّم 
 

المحبة تستر . المحبّة هي أهم مؤثِّّر في اإلنسان. وأخيراً، النّقطة المركزية في التلمذة هي االهتمام

المحبة تعني أن تكون قريباً من صديقك ومتاحاً له حين يكون ! كثرة من العيوب واألخطاء الثقافيّة

ً م ً ومتألما شا ً من العائلة. شوَّ ً حين يكون محروما با ً وُمرّحِّ إنها تعني . إنّها تعني أن تكون مضيافا

البقاء على تواصل معه بالهاتف أو الرسائل، وليس فقط بالطرق الرسمية مثل رسائل البريد 

ألتبع يسوع تخلّيُت عن عائلتي : "قال أحد المؤمينن من خلفيٍة إسالمية. اإللكتروني واالجتماعات

 !" المسيح، وكّل ما حصلُت عليه في المقابل هو اجتماعات

فصاعداً، كل ما رجوناه هو أن يتوفَّر مزيدٌ من المساقات والمواد والتدريبات  2214من العام 

ً من أجل المساعدة في تأهيل المسيحيّين على االهتمام بالمؤمنين من خلفيٍة إسالمية  تدريجيّا

ً ومن شأن . وتلمذتهم فإن أردَت، . هذه المواد أن تكون مناسبةً في الغالب في ثقافاٍت غربيٍّة أيضا

 . comefollowmecourse@gmail.com :يمكن التّواُصل معي على بريدي اإللكتروني بشأن هذه المواد
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 وقضايا ثقافية إسالميةُمصطلحات 
 

  اإلسالميّةاستخدام محدود للُمصطلحات 

من . األفكار الجديدة، ربما يكون مفيداً البدء بجسٍر يمتدّ من أفكارهم القديمة حتى يفهم المتعلِّّم بعض

شأن هذا أن يساعدهم في المقارنة والمقابلة بين أفكارهم القديمة وأفكارهم الجديدة، كما أنّه 

 . بطريقٍة مفهومة وال تبدو غريبة ألصدقائهم الُمسلمينيساعدهم في شرح الرسالة المسيحيّة 
 

كنقطةِّ انطالق  والتعابير اإلسالميةفإن هذا المساق يستخدم بشكٍل محدود بعض الُمصطلحات ولذا، 

فمثالً، تكلُّمنا عن . عالم التعليم المسيحي -أو كجسٍر ينقل المتعلِّّم من عالم المألوف إلى عالم جديد 

ريقته الجديدة في يساعد المتعلِّّم على التفكير بشريعته الّسابقة وعلى إدراك أن ط" شريعة المسيح"

 . إطاعة المسيح ربّاً مختلفة
 

 مسرد بالُمصطلحات 

من الُكتُب المفيدة في . ونحُن هنا نقدّم لها شرحاً بمعناها العام. ترد التعابير الدّينيّة التالية في المساق

مات إلى  وفهم اإلسالمدراسة  الصداقة "من منظور مسيحي، وأذكر منها هنا  اإلسالمكتب الُمقدِّّ

 ,Colin Chapman) لكولن تشابمان" والهاللالصليب "و ،(Steve Bell, Friendship First) لستيف بيل" أوالً 

Cross and Cresent .) 
  الصالة بكلماتِّ اإلنسان الّشخصيّة   (5الدرس )الدعاء 
  السَّفر إلى األماكن الدينية   (22الدرس )الحج 
ً )طاهر شرعياً   (15الدرس )حالل    (وطقسيا
 األرواح التي يُعتقَد بكون بعضها شّرير وبعضها اآلخر             (18الدرس )الجّن 

  صالح                                          
  تارك الدين اإلسالميهو   (2الدرس )المرتدّ 

  للسماء المفهوم والُمصطلح اإلسالميهو  (22، 9، 1الدروس )الفردوس 
ه إليها    (22الدرس )القِّبلة   في  المسلمونهي النقطة الجغرافية التي يتوجُّ

 وهي مّكة  الصالة،                                           
 أشهد أن ال إله إال هللا، ": اإليمان اإلسالميهي اعتراف  (22، 13الدرسان )الشهادة 

 .(هللا محّمداً رسول وأنّ                                            
 الشريعة الدينية والطريقة الذي ينبغي أن يسلكها اإلنسان    (11الدرس )الشريعة 

  في الحياة                                           
  عبادة األصنام أو غيرها، إشراك شيٍء في العبادة مع هللا   (3الدرس )الشرك 
 نسبة للمسلمين تشير إلى اتّباع وبال)مثال أو نمط الحياة    (11الدرس )السُّنّة 

د                                             (مثال محمَّ
  كلمة تشير إلى مجتمع المؤمنين في كل العالم  (14و 1الدرسان )األمة 

  المزامير   (6الدرس )الزبور 
  الُمسلِّمينضريبة اإلحسان اإللزامية عند    (11الدرس )الزكاة 

 

: هي الممارسات اإلسالمية األساسية الخمسة 22الخمسة المذكورة في الدرس  أركان اإلسالم

 . الشهادتان، الصالة، الصوم، الزكاة، الحجّ 
 

 قضايا ثقافيّة إسالميّة

د هذه القضايا . معظم الدروس في هذا المساق مكتوبة ضمن إطار قضايا ثقافية ُمحدّدة يشرح الُمرشِّ

ْن ليس كل المؤمنين من خلفية إسالمية يتأثَّرون بهذه القضايا ولكن تذّكر أ. في كل درس ترد فيه

ل في تطبيق الدروس بما يتناسب مع المتعلّمين الدارسين معك  . بالقدر ذاته، ولذا عليك أن تعدِّّ
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 أسئلة كثيرة الطرح
 

 ما اللغات التي يتوفَّر هذا المساق فيها؟ 

، كانت النسخة الُمعدَّلة الكاملة الوحيدة (2214 يناير/ كانون الثاني)في وقت كتابة هذا الدليل 

لغة الداري هي . يتوفَّر في لغة الداري نسخةٌ قديمة وجاهزة لالستخدام. متوفَّرة في اإلنجليزية فقط

ولكنّنا نأمل بأن تصير هذه . اللهجة الفارسية الُمستخدمة في أفغانستان، وهي مفهومة عند اإليرانيّين

ثّمة ترجمتان أّوليتان . 2214المساق متوفّرة في الفارسية اإليرانية خالل العام النسخة المحدَّثة من 

. لنسخ قديمة من هذا المساق متوفّرة وكاملة في لغتي الباستو واألوردو، ولكنّهما تحتاجان للتحرير

ر للحصول على مزيد من المعلومات حول ما يتوفَّ . كما بُدء بإعداد ترجمة لهذا المساق في العربية

من مواد في هذه اللغات وغيرها، أو للحصول على إذٍن لترجمة  هذا المساق إلى لغٍة أخرى، أرجو 

 . comefollowmecourse@gmail.com :أن تتواصلوا معي على عنوان بريدي اإللكتروني

 

 كيف يمكن الحصول على كتاب المساق في البالد المختلفة؟ 

على الموقع اإللكتروني يمكن أن تحصل على الكتاب من خالل طلبه 

-me/paperback/product-follow-green/come-www.lulu.com/shop/tim

21011264.html " .لولو( "Lulu ) لديه مطابع وخدمات توصيل في "عند الطالب"ناشر كتب ،

اضغط على إيقونة العلَم في موقعهم لتعرف البلد المناسب بالنسبة لك لتطلب منه نسخاً . بالٍد عديدة

، التي تصل خدماتها إلى أماكن "أمازون"والحقاً، سيكون الكتاب متوفّراً من خالل . من الكتاب

 ً  . أكثر أيضا
 

 هل كتاب المساق متوفِّر على اإلنترنت أو يمكن تحميله؟ 

ماً بحيث يُقرأ على شاشة الكومبيوتر فهو كتاب مساٍق ليكتب عليه المتعلّم . ليس كتاب المساق ُمصمَّ

د أن يناقش التطبيق العملي إجاباته و تفاعالته، ومن ثم يأتي به إلى وقت النّقاش ليستطيع مع الُمرشِّ

د القراءة العادية. للدرس  . عملية التعلُّم النشطة والتفاعلية هذه طريقة أكثر فاعلية في التعلُّم من مجرَّ
 

ربما يمكن التفكير . لهذه األسباب، ليس من خطة لجعل كتاب المساق هذا متوفِّّراً على اإلنترنت

د فسيكون متوفراً على . بتوفير نسخة يمكن الكتابة عليها باستخدام الحاسوب اللوحي أّما دليل الُمرشِّ

 . اإلنترنت فور إطالق الموقع الخاّص بنا
 

 هل هذا المساق مناسب للمتعلِّم شفوياً فقط؟ 

كما أن . ي منه هو وقت النّقاشبطريقٍة ما، منهجية دراسة هذا الكتاب شفوية، ألن الجزء األساس

َور الواردة في  المتعلّمين األّميّين يمكنهم أن يحفظوا آيات من الكتاب الُمقدس ويتحدَّثوا عن الصُّ

 . كتاب المساق، وأن يتّمموا المهاّم العملية
 

مين الذين ولذا، في ما يتعلَّق بالمتعلّ . ولكّن عنصر الدراسة البيتيّة يتطلّب مهارات القراءة والكتابة

 : ال يستطيعون القراءة بسهولة أو ال يقرؤون على اإلطالق، اتبع اإلرشادات التوجيهيّة التالية

 د عضواً آخر في المجموعة يمكن أن يساعد العضّو الذي ال يجيد القراءة سيدرس . جِّ

الدرس معاً لمساعدته في فهم ( أو بطيء القراءة)العضو الذي يقرأ مع الذي العضو األّمي 

د العضُو المساعدُ . التعليم األساسي الذي يقدّمه الدرس وفي االجتماع يجلسان معاً، ويرشِّ

المتعلََّم اآلخَر في إيجاد النقطة التي تتم مناقشتها أو الصورة التي يتم التحدُّث عنها في 

 . يمكن للمساعد أن يكون فرداً من أفراد العائلة أو شخصاً آخر. الكتاب
 

 ن في المجموعة يتمتّعون بالقدر نفسه من الخبرة الحياتية التي للذين تذّكر أن األّميي

احرص على أن يحصلوا على فرصٍة مساوية . يقرؤون، ورأيهم قيّم ومحّل تقدير واحترام

 . للمشاركة في النّقاش ليستفيد كّل األعضاء منه
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 مباشرة؟  بشكلٍ  اإلسالمهل يشير هذا المساق إلى 

يعود هذا جزئياً ألسباب أمنية، ألنّه ُكتِّب في األصل . مباشرة بشكلٍ  سالماإلال يذكر كتاب المساق 

يمكن أن  اإلسالمالُمغلقة، حيُث أي مادة مطبوعة تنتقد  اإلسالميةللمؤمنين الذين يعيشون في البالد 

ضهم للخطر  وثّمة سبٌب آخر هو أن نقطة تركيز هذا المساق (. هذه ليست مشكلة في الغرب)تعّرِّ

ض لها أتباع . بل اتّباع يسوع المسيح وتعليمه إلسالماليست  ولكّن المساق يُعالِّج بقصٍد قضايا يتعرَّ

ً في الحدّ األدنى لُمصطلحات إسالمية . إسالميةالمسيح الذين من خلفية  كما أّن هناك استخداما

ح في قسم تُستخدَم كجسٍر لنقل المتعلِّّم إلى معنى مسيحّي جديد لهذه الُمصطلحات، كما هو ُموضَّ 

 ". وقضايا ثقافية إسالميةمصطلحات "
 

د"أما  دين  اإلسالمفيشير إلى " دليل الُمرشِّ بشكٍل مباشر أكثر، وذلك بهدف توجيه وقيادة الُمرشِّ

الذين يفتقرون للخلفية الثقافية، وكذلك ألننا نفترض أنّه لن تكون هناك مشكلة أمنية في ما يختّص 

كر ولكّن إن كان ضروري. بالدّليل ر بإنتاج طبعة الستخدامها في سياقاٍت ينطوي ذِّ  اإلسالماً، فقد نفّكِّ

 . أرجو أن تتصلوا بي إن رأيتم أّن ثّمة حاجة لمثل هذه الطبعة. فيها على خطرٍ 
 

 comefollowmecourse@gmail.com                                                 تيم غرين             
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 هل عدد أسئلة النقاش الواردة في كل درس أكثر مما ينبغي؟ . 0      
 

 ما أسئلة الدرس التي ينبغي تعديلها وتطويرها، وكيف؟ . 2      
 

 التي يمكن تعديلها أو تحسينها أو اإلضافة إليها؟ " المفاهيم الّثقافية"ما . 3      
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. comefollowmecourse@gmail.comأرجو إرسال رأيك إلينا على عنوان البريد اإللكتروني 
  !أشكرك على مساعدتك
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 .لكّل عضو أعِط كتاب المساق

 رونه أكثر ولكّن طلَب ثمن الكتاب ومقدار هذا . يُنَصح بأْن يدفعوا ثمن الكتاب، إذ بهذا سيقدِّّ
 . للجهة المشرفةالثمن أمران يعودان 

 كيف "يقرؤون أو البطيئين في القراءة، انظر ما ننصح به في قسم  في ما يتعلَّق بالذين ال
 ."تستخدم هذا المساق

 

 اقرأ 

  اطلب من أحد ". قائمة المحتويات" عنينبغي لكل أعضاء المجموعة أن يفتحوا  كتابهم

وإن كنَت تخّطط لتغطية بعض الدروس . أعضاء المجموعة أن يقرأ قائمة المواضيع

ذا المساق، فاطلب من المتعلّمين أن يضعوا عالماٍت عند الدروس العشرين ال كلّها في ه

 . التي ستغّطيها
 

 :قُل  

 "جميعنا متعلّمون معاً، . الهدف من هذا المساق هو مساعدتنا على أن ننمّو كأتباعٍ للمسيح
ً أن نقترب إلى هللا وأن نعرفه بشكٍل أفضل، ونثق به، . أنا وأنت بالّسويّة نريد جميعا

م ونطيعه، و  ." في جماعة أتباع المسيح دورنانتّمِّ
 "لتحقيق هذا القصد، يستخدم هذا المساق ثالث منهجيات معاً كلَّ أسبوع : 

 الدراسة البيتية التي تساعدنا في تذكُّر وفهم التعليم، . 1 
 النقاش الذي يساعدنا في التعبير عن آرائنا والتعلُّم من اآلخرين، . 2 
مه الدرس في حياتنا اليوميةالمهمة العملية التي . 3   . تساعدنا في إطاعة التعليم الذي يقدِّّ
 

 اسأل 

 " ٍانظر النقطة السابقة" ]الدراسة البيتية والنقاش والمهمة العملية؟: ما القصد من كّل جزء .

 .[ يهدف هذا السؤال إلى مساعدة المتعلِّّم على فهم منهجية الدراسة
 

  اقرأ 

 إرشادات توجيهيّة للمتعلِّّم"صفحة  علىوا كتبهم على كل أعضاء المجموعة أن يفتح ."

 . واسأل إن كان هناك شيٌء ال يفهمه. ينبغي لكل متعلِّّم أن يقرأ جملةً واحدة
 

 اقرأ 

 أهداف اجتماع التعارف

 :بنهاية وقت النقاش القصير هذا، من المفتَرض والمرغوب به أّن المتعلِّّم

ً يكون فرحاً ومتحمساً بشأن المساق ( أ  .الدراسة البيتيّة الخاّصة بهذا األسبوع بإتمام وملتزما

ز الدراسية( ب  .البيتية الخاّصة بكّلِّ درس يكون قد فهم كيف ينجِّ

 .يكون قد دفع ثمن كتاب المساق أو وعد بأن يجلب ثمنه األسبوَع القادم( ج
 

 بدء االجتماع

 التعريف

ف أعضاء المجموعة  ف عن نفسك وعّرِّ إن كان هذا االجتماع لمجموعٍة جديدة، فعّرِّ

 .بعضهم على بعض

 افتتح االجتماع بالصالة

 .هللا أن يساعدكم لالستفادة من هذا المساقصلِّّ إلى 
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 الجتماع التعارفإرشادات       

  ًاقرأ الفقرتَين األُوليين تحَت العنوان ". أصير تابعاً للمسيح"الدرس األول  علىافتحوا معا

ً " البالون"ي واقرأ كذلك الكالم المكتوب ف". هدف حياتنا"  . الذي يرد الحقا

 اسأل  

 "ينبغي . ناقش" ]ما هو هدف حياتك؟: استخدم كلماتك الشخصية لإلجابة عن السؤال

د أن تشارك برأيك. للمتعلِّّم أن يعطي رأيه بشأن هذا األمر  .[ وينبغي لك أنَت أيضاً كُمرشِّ
 

 1، السؤال 1الدرس  اقرأ 

 ر للمتعلِّّم كيف يكتب إجاباته عن ا  . ألسئلة في المساحات الفارغة الُمخصَّصة لذلكأظهِّ

  أظهر للمتعلِّّم كيف يمكنه التأكد من صّحة إجابته بالرجوع إلى آخر صفحة في الدرس، في

 . مثالً " 1إجابات أسئلة الدرس "
 

 قُل

 " ،من صّحة  تأّكدثم . إجابتك في الفراغ المخّصص لذلك اكتبوحدك، ثم  2السؤال  اقرأواآلن

هم وقتاً كافياً لعمل هذا." ]إجابتك . وساعدهم في فهم أية كلمات قد يجدونها صعبة الفهم. أعطِّ

 .[ يحدثما احرص على أن يكون األّميّون أو بطيئو القراءة فاهمين 
 

 قُل

 "الكتاب هو معلِّّمك، ولذا فهو يعطيك اإلجابات في نهاية الدرس لتتأّكد من صّحة إجاباتك .

أوالً إجاباتك،  اكتبف. هذا ال يعني أن تنسخ اإلجابة التي يتم إيرادها في إجابات الدرسولكّن 

 ." ومن ثّم تأكد من صّحة إجاباتك

 " أو ما شابه، فإنّه ال تكون هناك " لوقت النّقاش"أو " إجابة شخصية"حين تكون اإلجابات

 ." ، ألن لكّلِّ واحٍد رأيه أو تجربته واختباره"صائبة"إجابة 
 

 اسأل 

 " إجابة " ]؟13أو  5، ما اإلجابة التي يعطيها عن السؤالين 1في إجابات أسئلة الدرس

 [ شخصيّة

 "كال، ليس " ]هل هذا يعني أّن عليك أن تترك هذه األسئلة بال إجابة أو أن ال تكتب شيئاً؟

 فعلى كل عضٍو في المجموعة أن يكتب رأيه ويكون مستعداً للتكلُّم عنه في! هذا المقصود

ر الخبرة أن المتعلّم غالباً ما ال يكتب إجاباته عن هذا النوع من األسئلة، . وقت النّقاش تُظهِّ

د كثيراً على ضرورة األمر  .[ ولكنّنا نشدِّّ

 " ال تترك هذه األسئلة  وأنإجاباتك الشخصية عن مثل هذه األسئلة،  كتابةما سبب أهمية

ومن شأن هذا أن . دفعنا للتّفكير بعمٍق أكثر بشأنهكتابتنا شيئاً ُمعيَّناً ت: ناقش" ]دون إجابة؟

كما أنّه ينبغي أن يكون لدينا شيٌء قد فّكرنا به . أفضل تذكراً يساعدنا على تذكُّر هذا األمر 

 .[ ُمسبَقاً لنُخبِّر اآلخرين به في وقت النقاش
 

 قُل

 " حسبما يتيسر  في البيت 1قبل اجتماعنا التالي، احرص على إتمامك كامل متطلَّبات الدرس

 ." لك من وقت

 "األسئلة الواردة في مراجعة الدرس هي ُملخَّص لألسئلة . في النهاية انظر إلى مراجعة الدرس

ك اإلجاباتِّ عنها. التي أجبَت عنها في الدرس ستساعدك أسئلة المراجعة في . ولذا، لم نعطِّ

 ."التأكُّد من كونك تتذكر مادة الدرس جيداً 
 

 

 
 الختتام اجتماع التعاُرف

ح  .ع التالياالجتما مكان وزمان وّضِ

ف أعضاء المجموعة  ف عن نفسك وعّرِّ إن كان هذا االجتماع لمجموعٍة جديدة، فعّرِّ

 .بعضهم على بعض

 .اختم بالصالة
 

 


