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1 
 زيادة الوعي بالوضع العالمي

 
 
 

 1ديناناث باهلند، قصة خدمحه بني شعةه: يرون الراعي

 ديناناث منعطًفا آخر: ولكن بعد ذلك أخذد قصة الراعي
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دينانزاث لستزخ دادذزة     راعزي إن احلادذة املوجودة يف اجلزء  اووم مزن قصزة ال   
لنزا  أكرزر مزن    . ورغم أن اإلجنسل يحم إعالنه اآلن لعدد أكز  مزن ا  من نوعها فريدة

إن  فعزاًل. ولسفز ،   يصزوون لزه  إال أنزه لزسك كزل ءز ال       ر يف الحزاري،، أن وقخ آخ
العززا  شزز يف يف  ماسززار 4يززدركون دحززم امل ززكاة. ءنززا    معظززم قززادة الحة زز  ال  

، وءززم أشزز او   وال ولززن يتززحلةاوا معاومززاد    يعحمززدون عاززي الحوالززل ال ززفهي  
سني ال زززفه املحوالزززاني. إن لززرو ة ملائل الوفزززولزززن يحوالزززاوا مززن خزززالم ا  جديززدة 
ن يف كل جمموعة عرقسة يف العا ، وءم ي كاون ُذُاَري فكان العا  جلريًةزا   موجودو

وبالرغم مزن ءزذا احللسلزة، فاننزا ال ن زاركهم اإلجنسزل ب زكل فعزام. لزن  كننزا أن           
نززنحيف يف الولززوم إغ اوغاةسززة العظمززن مززن فززكان العززا  إال إذا أجرينززا جوززس اد   

 مسة. دا
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ئة جلريًةا مزن ادزدايف يف العزا ، يلزدمون اإلجنسزل      بامل 09ت رية أن مما يدعو لا
متزح دمني أعاززن وفززائل الحوالزل اودبسززة. ءززم يتزح دمون الصززف اد املطةوعززة    

إن   لكامزة ا.. وءزذا لعزل مزن الصزعت،      والحلديم الحفت ن والح اساي واملنطلزي  
سني أن يتمعوا ويفهموا الرفالة، ومن َذمَّ أن عان املحعامني ال فه من املتح سليكن 

متزئولسحنا أن نوللزل رفزالحنا إلزسهم      ا اآلخرين. وحنن، ك اماي الرفالة،ي اركوا به
 فعل ذلك.  اد الحالسة ءدفها ءو املتاعدة عانبُاَوحهم. والصف

ءزم محوالزاون    -أشزرنا كمزا   -اد دديرة أن ُذُاَري فكان العزا   أوض خ إدصائس
مززا باإلجةززار أو باالخحسززار. ولكززي نحوالززل معهززم ب ززكل فعززام لززت أن  سون، إهشززف

سة. لت أن جحكسَّ  طزر  عرضزنا مزر طزر  جعامهزم      هنذعن لطريلة جوالاهم ال ف
، وماد واللززوائم وادطززواد واملةززاد  سة املفضززاة. فةززداًل مززن افززح دايف الرفزز هال ززف

 كزنهم فهمهزا. ءزل    حنحاج الفح دايف مداخل محعالة بالرلافة الز  ينحمزون إلسهزا و   
العظمزن وننحةزه     لكي نصةيف وكال  أفضزل يف املوموريزة  حنن عان افحعداد لطات ا.

ان زإغ ءذا اومور يف خدمة الرث يف ءذا اويايف اوخ ة؟ للد افححاث منحزد  لزو  
جامزذة  عان " ءسئة جمموعة قضايا ومناق اد ركءد يف 4994هلذا الح دن يف عايف 
 ".املحعامني ال فهسني

خازس  بزني شزي  مزولوي وشزي        مزا ء "سني"جامذة" و "املحعامني ال فه ين لفظإ
غ  مولوي. فزن ن نلصزد "بالحامزذة" جعزل النزا  قزادرين عازن االفزححابة لازرث          

       طاعززة يتززوا املتززسيف باإل ززان بززه، والنمززو يف العالقززة معززه ومززر اآلخززرين، بهززدي
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                       فها بزولك بزوكرر جفصزسل،   . أو كمزا ولز  (49: 42 كل ما أمر به الزرث يتزوا تمحزن   
 أن الحامذة جحضمن جعل النا  :

 ، ِفززي ُكززلك ِدٍكَمززةه َوِفْهززم   تأن: م ززسئة ا.( ِمززْن َمْعَرِفززِة َمِ ززسَئِحهِ   (ْمَحِاُئززواَيتْن أ"
َعَمزل  َلزاِليف ،   ِكَما َيِ قُّ ِلارَّثك، ِفي ُكزلك َرضزًن، ُمْرِمزَريَن ِفزي ُكزلك       (ْتُاُكواَسِلت ُروِديٍّ

ْحزِدِا، ِلُكزلك َلزْةر  َوُطزوَم     ُمَحِلوكيَن ِبُكلك ُقزوَّةه ِبَ َتزِت ُقزْدَرِة مَ    َوَناِمنَي ِفي َمْعَرِفِة اِ.،
                "ءَِّاَنزززا ِلَ زززَرِكِة ِمزززَ اِث اٍلِلدكيِتزززنَي ِفزززي النُّزززورَ   أَنزززاةه ِبِفزززَرا ، َشزززاِكَريَن اآلَث ال زززِذن   أ

 ( .14 –ث 0: 1تكو 

 يف مززززن املعحززززاد أن جززززحم الحامززززذة
 حمس  الكنائك ال  جحامزذ وجن ز   

 أخزززززززززر . ونلصزززززززززد   كنزززززززززائك 
سني" أولئزك النزا    "املحعامني ال فهزب

الززززذين يحعامززززون ويكونززززون عاززززن  
هم عنزززدما افزززحعداد لحوزززس  دسزززاج  

    سة.يحالززززون الحعاززززسم بطززززر  شززززفه   
ومعاومززاد أخززر  ءنززا  جمموعززاد عديززدة جحناقززل معحلززداجها وجراذهززا وقسمهززا   

مهمززة، عززن طريززق اللصززيف واومرززام واوشززعار واوناشززسد واملوفززسلن والرقصززاد    
واملهرجانززاد والززحالواد ال ززعةسة. الكامززة املنطوقززة أو املونززاة أو املن ززودة  صززادةة 

ونززة مززن طززر  جوالززل منملززة ومحلنززة. ك ءززذا اون ززطة جكززون يف معظززم اودسززان ُم



 

01 
 

جزًدا بزني    هلزم مكانزة عالسزة    ،تح دمون ءزذا الطزر  الفنسزة باجلزان    وء ال  الذين ي
الحوالزل ءزذا    شعوبهم. ويف بعض اودسان يطاق عان الرلافاد ال  جتزح ديف طزر   

 سة".افم "الرلافاد ال فه

هسني" أو " املحوالزاني  إن أفراد ءزذا اتحمعزاد ي زار إلزسهم بالزز "املزحعامني ال زف       
                ي""املززززحعام ال ززززفه مصززززطا يا النلززززا  وحنززززن نتززززح ديف يف ءززززذسني". ال ززززفه

ي حنزن نركزء   هبعةارة "املحعام" ال في" بالحةادم يف بعض اودسان. و"املحوالل ال فه
ي هحوالل" ال زف . وبعةارة "املفحماا إغ جوالل شفهيأو اال –أكرر عان فعل الحالي 

د عاززن الرلافززاد  . إن جاززك اتحمعززاد جعحمزز  فززاليكسء اوكرززر يكززون عاززن اإلللززا     
الحوالززاسة واجلماعسززة، وجعحمززد عاززن اهادذززة وجًهززا لوجززه. معظززم أفززراد ءززذا     

 سة.يحعامون أفضل من خالم الطر  ال فهاتحمعاد 

ن إغ االعحلاد إن ء ال  الذين ن ووا يف جمحمعاد عان قدر كة  من العام،  ساو
ي ءزو االفزحرنا .   هالزل ال زف  يف الحوالل ءي اللاعدة وبزون الحو  بون الوفائل امللرو ة

ولكن اومر لسك كذلك. إن كل اتحمعاد،  ا فسها جاك الز  لزديها شزركة كزة ة     
ًسا يف الحعاززسم، لززديها أيًضززا جوالززاًل شززفه    مززن احلالززاني عاززن متززحوً  عززام  مززن      

ي ءو العامل اوفافي الذن جوفك عاسه العازم والكحابزة.   هجوءرءا. إن الحوالل ال ف
  مززن طريلززة جفكزز  وجوالززل وكززالعاززم يف ذلافززة مززا وجسززام، فانززه ُيعنززدما يتززحمر 

ب كل كة  إغ احلد الذن معه ال يزدر  أفزراد ءزذا اتحمزر      –وجصرفاد ال عت 
املززحعام كسزز  أن طززر  جوالززاهم  حافززة عززن اوغاةسززة العظمززن يف العززا  الززذين         
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سازون لحولززسل  ي. وأعضززا  ذلزك اتحمزر املززحعام    هيعحمزدون عازن الحوالززل ال زف   
 اإلجنسل بال كل العامي أو اودبي الذن يع  عنهم.

 يتحصزعةون محابعزة اوفزاوث اودبزي يف العزر ، دحزن       نيس ال زفه ولكن املحعامني
ن املززواد املصززنوعة  ن. فاززسك مززن الكززايف االعحمززاد عازز  هوإن كززان يلززديف ب ززكل شززف  

حَّل. فعمزل شزي    ذم االكحفا  بلرا جهزا يف شزكل  ُمَتز    خصسًصا لامحعامني ال فهسني
سة" لاحوالزل. لزسك كزل مزا ءزو      همتموا لسك بالضرورة من ضمن اوفالست "ال زف 

ي" . فةعضها أفاوبه أدبي جًدا بالرغم فطواناد أو شرائ  جتحسل ءو "شفهإ عاي
ينطةززق عاززن كززل املنححززاد   ذاجززه ال ززي  أنززه يف شززكل منطززو  أو متززموا. و   مززن

فزاوث  فمزن املمكزن أن جكزون ملدَّمزة يف أ     .اإلعالمسة املصنوعة لامحعامني ال فهسني
 .أدبي مما ي و  عاسهم

بعض النا  يكونون كذلك بتةت جعاسمهم اهدود. فمنهم من ال يعزري اللزرا ة   
 والكحابة مطاًلا، ومنهم من يلرأ بصعوبة. 

لكززنهم يفضززاون الززحعام   سني يتززحطسعون اللززرا ة و مززن املززحعامني ال ززفه   ونكززر و
سة يف ألزاها. فححزدءم بافزحمرار يفضزاون     هجهم شزف اانخ ذلافسة، إذا كبالطر  ال فه

عازسم. عنزدما   كزة  مزن الح   سة دحن لو كزانوا عازن قزدر   هالحعام من خالم الطر  ال ف
 يف ذلافززة مززا، كززد ذلززك يزز ذر عاززن الرلافززة كاززها   نيس ال ززفهيززءداد عززدد املززحعامني

لزراراد. ويطازق   ختزاذ ال انواا  كر ة من دسزاة النزا ، مرزل طزر  الزحفك  و       خييو
                          سة".هالعامزززززا  عازززززن ءزززززذا الكحازززززة مزززززن الصزززززفاد والحزززززوذ اد، افزززززم "ال زززززف   
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سة، إال أنزه  هأيًضا بحاك الصفاد ال  ول  بها العامزا  ال زف   اتحمر اولميحمسء و
ظهرون الكر  مزن  وكذلك كد مرلفني ُي 4سة".ه"شف الصمملسك من املنافت جتمسة 

         سة، وءزززو ال زززي  الزززذن يطازززق عاسزززه افزززم  ال زززفه لززز  جصزززادت مةزززدأ الصزززفاد ا
سة الرانويززة بززوكرر جفصززسل يف الفصززل   هنتززحعر  ال ززف تفززوي  "ةسة الرانويززهال ززف"

 التاد (.

خحسزار  سة. معظمهم لسك لديهم اهفكان العا  جلريًةا بال ف باالخحصار، يعسش ذارا
مزن املزرلفني إغ دزد     نآخروءنا  آخر بتةت عديف كفاية مهاراجهم اودبسة، ولكن 
سة. وءذان مًعا ي كالن اوغاةسزة  هكة  ولكن يفضاون الحعام عن طريق الوفائل ال ف

سة الزز  ال جلززدر ولززن جززحعام ب ززكل جسززد مززن خززالم الحعاززسم املعحمززد عاززن       هال ززف
الطةاعة. وءذا يضزر دزدًيا أمزايف أولئزك الزذين يريزدون أن يحوالزاوا معهزم ب زكل          

 فعام.

سة، قزام لزه أدزد    هالفحماا إغ محكام كان يناقش الح دن الزذن جضزعه ال زف   بعد ا
قادة اددمة: "إذا كان ما جلوله لز سً ا، فزن ن لزت عاسنزا أن نعسزد الزحفك  يف       

سة موخزذ اجلزد يتزحطسر أن يصزنر     هكل ما نعماه" للد كان ُمصسًةا. إنَّ أْخزذ ال زف  
أن يءيد من جوذ نا ب زكل كزة .    و كنه أيًضا –ذورة يف جماالد اددمة امل حافة 

   ولكن ما الزذن لزت عاسنزا أن نصزنَعه ب زكل  حاز  عمزا ءزو احلزام عاسزه اآلن؟           
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حامززذة الن مززن جوذ نززا يف  تكززإن الفصززوم اآلجسززة جلززديف ولززًفا لطززر   صولززة لنُ 
. إنهززا جصزز  خطززواد عماسززة جعمززل بهززا كنززائك، ومنظمززاد، ووكززاالد      ال ززفهسة

سني عازن العزا .   م يكة يف فسطرة املحوالزاني ال زفه  له رؤية  حافة. وعدًدا منهم 
 وءذا الرؤية امل يكة ءي:  

  "كامة ا. لكل "قةساة ولتان وشعت وأمة 

 سة.الحطرُّ  ملوضوا ال فه 

 .إن ا  دركاد لءرا كنائك 

 سة ومتاتاة وقصصسة لعر  كامة ا.، بهدي جامذة جوف  مصادر شفه
 وإعداد اللادة.

 

 واضسر بعسنها حنن نححه اآلن. وهلذا امل
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2 
 للعالم أجمعكلمة اهلل 

 
 
 

ى ُعتمدَن عكٔ هرُقةٕ  شخص النُ ّارما يِ اهلدف مى الِصِل إىل األربعٕ مك
؟ َما يِ اهلدف مى الِصةِل بلكمةٕ ال لكهةاهقا باألربعةٕ لغف ل ةٕ      التعكل الشفٌْ

  النُى ما زالِا حمرَما مى ككمٕ ال؟

ِه َيةةِنٍِ َكةةاَن ََتأتّهةا اجاابةةٕ مةةى ملةةال الةةرس ُ ةةِ. وف ةةً         ِبَأْمَلةةالك َكةةِلَ ٓث ِمْلةة
ُِّْعَِن َُْن َُْ ةةةَمُعِا     َْْ ةةةَكَما َكةةةاُوِا َُْ ةةةَت ٌُةةةْل            (  ثةةةل ُ ةةةتْر       4  )مةةةر َُُلكُِّم

ٌُةةةْل  اللتةةةاس وّقةةةِل    ِك َلةةةْل َُلِّةةةْى َُُلكُِّم            ختةةةار الةةةرسا(  4   4)مةةةر   ََِبةةةُدَنه َمَلةةة
            ً متِاوًقةةةةةةا مةةةةةةس القةةةةةةدرا  اغ ةةةةةةتّعابّٕ ُ ةةةةةةِ. ُن ُلةةةةةةِن ُ ةةةةةةكِس تعكّمةةةةةة

مل تمعًّ  َكنلم ُهك ٔ عكّها ىى ُن وفعِ ملِ الرس ُ ِ.  لقةد ا ةتخدن الةرس    
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ّٕ مألِوةٕ مل ةتمعًّ وةأملهٌل وٌمةً بةدَن صةعِبٕ  َىةى ُُ  ةا         ٌُ ِ. ُملةاًغ شةف  
 ميلهها وعِ ذلم 

   ٌ رق املكاشةرٓ  ْ َم ك ةِ يةْ إْةدٖ الْة    إن  ر  القصص اللتابّةٕ   شةلِ شةف
كما ُوٌا ت اعديل عكٔ  ةٌِلٕ اغ ةتّعاس َتةنك ر     ،ّاتعكما الشفٌلكتِاصِ مس امل

                   مةةةةا .عةةةةٍِ  َ ةةةةد اتةفةةةةا عكةةةةٔ ت ةةةةمّٕ يةةةةنٍ الْرُقةةةةٕ مةةةةى تقةةةةدُل القصةةةةص  
بة األ كِس القصصْ امل ك ِ لكلتاس املقدس   إوٌا إعالن ككمةٕ ال بشةلِ مها ة     

 ّا َمى َثّل ُ تّْعِا ُن ُفٌمِيا َُ تجّكِا هلا ٌكمتعكما الشفثقاوّ ا باله كٕ ل

ختّةةار َصةةّاصٕ  صةةص ت ةةتّْس وقةةِ ر ةةالٕ     اَاملةةدخِ  القصصةةْ  ُت ةةمى   
لر ةةالٕ  إن الةةني ُ ةةتقكِ ا تمةةسمبفةةايّل اجاججنّةةِ األ ا ةةّٕ، بْرُقةةٕ تةةرتك   

ْ ُتتَكةٔ  وٌة  وف ً القصص تعترب مْابقٕ َ رُكٕ اد ا مى ُ كِس اللتاس، َ  الِ ت
 وّتل تِصِّ القصةص بةنا    ِ تقِكبْرُقٕ تكقإّٗ هكّعّٕ َبا تعمال الك ٕ األن لكُم

الْرُقةةٕ الةةم ُةةتل بٌةةا تها ةةِ القصةةص ايقّقّةةٕ َاللمّهةةٕ   اجتمةةس  َتةةتل ُُ  ةةا   
ٌُِ عكةٔ امل ةتمعا وٌمٌةا َربٌْةا بلقاوة           –تٌل اعمكّٕ تةالَٓ القصةص بْرُقةٕ َُ ة

 . مى املها شٕ َُ التفاعِ مس القصٕ َمى الْكّعْ ُُ  ا إ خال وِ

 بةدَن ككمةٕ ال  َبدَن ْ ِر ككمٕ ال لى تلِن يهاك وٌ ٕ رَّْٕ صحّحٕ  
وٌّار َاغوشقاق، َ تقس ورُ ٕ لكْاٗفّٕ َالتْرف، َُّٕ وٌ ٕ َلّدٓ  ِف تؤَل لال
بّهٌا َبا املمار ا  َاملعتقدا  األخةرٖ املِاةِ ٓ     َُ  تِااً حماَغ  التِوّا

مةةا اتااةةً صةة  املةةؤمها مةةى امل ةةّحّا املةةؤمها يةةِ ُن ميةةدَيل بلكمةةٕ ال    إن 
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 ةتجابٕ هلةا، إغ ُن الفٌةل    بْرُقٕ تتها   مس ثقاواتٌل للْ ُتملهِا مى وٌمٌةا َاغ 
 جوشةا٘ وٌ ةٕ رَّْةٕ  َيةؤغ٘ الةنُى ُ ةتجّكِن لكلكمةٕ         تجابٕ لّ ا كاوّاَاغ

ى النُى ميلهٌل يةل ُُ  ةا بةدَريل ُن    اتااِن يل ُوف ٌل ألن ُشاركِا بٌا اآلخرُ
ُشاركِيا مس لخرُى، َُهك ْ ُن ُتلرر ينا الهم  مرار ا َتلرار ا للْ تتل الهٌ ٕ 
الرَّْٕ  إن وٌ ٕ رَّْٕ مى ينا الهِ. ميلهٌةا ُن تهشةأ ُ ا  ةا را ةخ ا ل ميةان      

ْ َللةةْ ُت ةةمى ه ةةّٕ  َللةةْ اةةديف ذلةةم    تمةةس شةةفٌَلكشةةٌا ٓ َلكحّةةآ الل
هةةِال  ُى مةةى املةةرا  ُن ُكقةةِا يلةةنا  ّا َالةةنٌؤغ٘ املتِاصةةكا الشةةف ُصككّةةٕ يةة 

ْ مةى واّْةٕ اللةرازٓ َالتكمةنٓ     ٌّْاتٌل، وإن عمكّٕ الهٌ ٕ جي  ُن تتل بشلِ شف
ّا، ٌَتدرُ  القا ٓ َإ امٕ اللهاٗس  َب ةك  هةرق تِاصةِ َتعكةل املتِاصةكا الشةف      

مكدّٗ ا مى خالل عةرَ    وإن عمكّٕ ت ّ  ُولاريل لّتخنَا  رارا ، جي  ُن تتل
  صصّٕ للكمٕ ال  

إن يةةنا غ ُعةةن ُوهةةا غ وشةةجس اوتشةةار العكةةل َُ وتجايةةِ املةةتعكما  وقةةد ُثكتةةت     
ً      ِّن اجٕ ُوً ما ُن ُقكِ املتعكمِن الشفٌالتجرب  جنّةِ، وةإن بع  ةا مةهٌل  تهشةأ لدُة

قةةدس الرصكةةٕ َامللةةابرٓ لّصةةكحِا مةةتعكما للةةْ ُ ةةتّْعِا ُن ُقةةرَُا اللتةةاس امل       
ّٕ غ تعتةةرب عاًٗقةةا ُمةةان ترتةةٕ اللتةةاس  ٌ ةةتاتّجّا  الشةةفل  إن تهمّةةٕ اغبأوف ةةٌ

ز يةار ْركةا      َا ةس األمةر، وةإن العلةس يةِ الصةحّ ، وا       املقدس للِ الك ا  
ٕ  تا  للكمٕ الْ  ِف حتٌزر. اللهاٗس الم تهتج عى إعالن شف إلةاان  إن   امللتِبة
قة  للةْ ُ ةتّْعِا وٌةل اجميةان امل ةّحْ إ ةا        ص  املؤمها ُن ُتعكمةِا القةرا٘ٓ و  
ٔ  عهً    ُ س ُمامٌل عاًٗقا يل   صَه
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ىى وتمهٔ ُن اصِ كِ الهاس عكٔ ترتٕ ملتِبٕ مةى اللتةاس املقةدس بك ةتٌل     
األن  َللى باله ةكٕ لممةّا، وةإن اللكمةٕ امللتِبةٕ صة  متاْةٕ هلةل ْتةٔ لةِ كاوةت            

تةٕ اللتةاس   ، وةإن َاةِ  بروةامج لت   مِاِ ٓ بك تٌل األن  َعكةٔ اواوة  اآلخةر   
ْ لكلتاس مى خالل رَإُ القصص مس ا تمرار بروةامج  املقدس جباو  عر  شفٌ

 ةتاتّجّا  وةًِغ لتِصةِّ ككمةٕ ال بك ةةتٌل     لتتةٕ َالةتعكل ُعتةرب مةى ُكلةر اغ     ا
ّا َ  الِ ةت وف ةً   ٌالشةف املةتعكما  تكمةنٓ  ن إملاوّٕ  ابكٕ لكتْكّةا ل دِّاألن  إوٌا ُتق

 دن كِ مشِرٓ ال َْلمتً قُِّت

ّٕ ُن ُُهظر إلٌّةا عكةٔ ُوهةا و ةس     ٌىى غ ورُد لدعِتها با تخدان املداخِ الشف
ْ  ٌاملدخِ الشةف  ٕ       ْ َاملةدخِ األ بة  إمةا    ضةد بع ةٌما الةكعإ  إوٌةا لّ ةت م ةأل

 ككٌّمةةا ْ َاأل بةةٌْ  َللةةى يةةْ م ةةألٕ  املةةدخِ الشةةفاأل بةةْ َُ املةةدخِ الشةةفٌْ
ٖ مع ا ُعّْهةا اللتةاس املقةدس وف ةً امللةال  يهةاك ُملكةٕ كتابّةٕ كةل ٓ              َمرٓ ُخةر

ا ةةتخدمت وٌّةةا ككمةةٕ ال املقةةرَ٘ٓ َككمةةٕ ال امل ةةمِعٕ اهك ةةا إىل اهةة ، َ ةةد     
اغيتمان  َعكٔ  ةكِّ امللةال عهةدما كتة  مِ ةٔ      مى قدر ال كِ مهٌما بنا  ْظْ

ِ وشةّد  كمةا   (، ُمةرٍ ال ُن ُلتة  اللكمةا    شةل      -3 ككما  الهةامِس )تة    
ل يةنا الهشةّد لةكن إ ةراِّٗ للةْ افظةٍِ    كةِبٌل َُلةِن         عكِّة ُمرٍ ال ُُ  ا ُن ُُ

  اٗم ا عكٔ شفايٌل َُتنكرٍَ با تمرار  

َكةةنلم   عةةاي الّةةِن، ىةةى وةةرٖ ُن املةةدخِ املهٌجةةْ املةةهظل لكلةةرازٓ َالتكمةةنٓ   
        مِعٕ ّٕ َم ةةةٌَزر. اللهةةةاٗس َتهمّةةةٕ القّةةةا ٓ ميلةةةى ُن ُت ةةةمى َ ةةةاٗ  شةةةف   
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َمرّٕٗ م مِعٕ َملتِبةٕ ُُ  ةا  َعكةٔ  ةكِّ امللةال ميلةى ُن ُكةدُ يةنا املةدخِ          
ّا، ٌاملهٌجةةْ املةةهظل َاملت ك ةةِ مةةس  تمةةس بةةً عةةد  كةةك  مةةى املتِاصةةكا الشةةف 

عةةرَ  ْ  َميلهةةً ُُ  ةةا ُن ُت ةةمى ٌبرَاُةةٕ  صةةص اللتةةاس املقةةدس بشةةلِ شةةف 
َبعةةإ املهتجةةا    وف ةةٌا ٌّٕتكةةم القصةةص الشةةف  م ةةمِعٕ مةةى خةةالل الرا ُةةِ ل   

       ٕ     4امل مِعٕ األخرٖ عكةٔ وْةاق َُ ةس مةى املةِا  اللتابّةٕ املتتة
بعإ اياغ  ميلى إوتا  مهتجةا  مرّٗةٕ ُ ا ةّٕ َميلةى     

  َ  بعةةةإ  ا ةةةتخدامٌا بشةةةلِ وعةةةال َمةةةؤثر   
تمر يةنٍ العمكّةٕ   األّْان ميلةى ُن ت ة  
َتِزُةس مهتجةةا    َتتحةِل ىةِ إعةةدا   

كةةةٔ ترتةةةٕ مةةةِا  مرّٗةةةٕ م ةةةمِعٕ مؤ  ةةةٕ ع
  َهةِال مةدٓ    كتابّٕ عكٔ وْاق َُ س مةى  ةر  القصةص   

ا تخدان ينا املةدخِ وةإن العمكّةٕ األ ا ةّٕ لتتةٕ اللتةاس املقةدس        
 لمتً ةةةِرٓ ال َْةةمى كِ مشةةةت ت، رَ٘ةةةكِس مقةةةْ ًَُغ ثل بأ ٌةةةةةبشلِ شف
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ّةةٕ الةةم  َ  مةةدخِ مت ك ةةِ ملةةِ يةةنا، عةةا ٓ مةةا تلةةِن َُل القصةةص اللتاب      
ركآ بشدٓ عكٔ مهظِر ثقا  ممّا باله كٕ لكهاس  َيِ ُمر ضةرَري  و تخدمٌا ُم

اد ا للْ ُتملى يةؤغ٘ الهةاس مةى وٌةل اججنّةِ اّةد ا َا ةتّعاس حمكةٕ امل ةّ            
      َ لّةٕ  َ   َاألمر وف ً ُهْكةا عكةٔ القصةص الةم و ةتخدمٌا    رَس التكمةنٓ األ

وكةدُ   إعْةاٌٗل ُاةاا٘ ُكةرب مةى        ةتاتّجّٕ  ةِف  مراِْ متقدمةٕ مةى تكةم اغ   
إىل  تٌل َوتجةةًاعكةةٔ ثقاوةة تكّةةا ال وتحةةِل عةةى اللتةةاس، َ  يةةنٍ املرْكةةٕ  ةةِف   

 ٌل ُ فار ا كامكٕ مى اللتاس املقدس، ثل العٌد اودُد ثل ُخ  ا اللتاس ككً ٗإعْا

ّّةةر ا عكةةٔ ّْةةآ الهةةاس َذلةةم عهةةدما وقةةدمٌا هلةةل بْةةرق     إن للكمةةٕ ال تةةأث  ا ُمَ 
  عِن وٌمٌا  َعكٔ  كِّ امللال، وقد خةدمت اجر ةالّا  بةا  كّكةٕ      ُ تّْ

Tiv       مؤمه ةةا معتمةةد ا وقةة      2  َ ةة  وّج ُةةا َللةةى ُدةةر  ا دمةةٕ عةةى   
مبتِ   مؤمى َاْد للِ  هٕ خدمةٕ  َكاوةت َ ةّكتٌل   التِاصةِ يةْ الةِع ،       

 ُقٕ لكلرازٓ ُن ينٍ يْ ُو ِ هر مركا الدرا ا  اللتابّّْٕ  ُوٌل تعكمِا   

  امل ةّحّا بِضةس  صةٕ اججنّةِ   شةلِ      ثل  ةان بعةإ شةكاس  كّكةٕ      
ُواشّد مِ ةّقّٕ، َيةْ الْرُقةٕ املعرَوةٕ لكتِاصةِ   تكةم الككةدٓ  َ  ايةال بةدُ          
اججنِّ ُهتشةر كالهةار   اهلشةّل َ ةرعان مةا لمةى ربةس مكّةِن شةخص مةى شةع             

َما ل جنِّ كما ظى املر ةكِن  وقةد     مقا  بامل ّ   ي ُلى شع    
            ُ ٖ  ةةةر  ت ةةةّ  هرُقةةةٕ اللةةةرازٓ إىل اجتّةةةان بلمةةةر َوةةة    كةةةِ إْةةةدايف يةةةنا
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 ةتاتّجّٕ التِاصةِ الةم    اَللى ي ُتل اجص ا٘ إلّةً  وةإن    اججنِّ، إعالنالت   مت 
تالمس مةس  كةِس َُل ةم الهةاس  َتِضة  يةنٍ       ختارَيا   الكداُةٕ ي ت ةتْس ُن تة   ا

القصةةٕ ُوةةً لةةّس مةةى ال ةةرَري ُن ُلةةِن ال ةةك    عةةدن جنةةا  اللةةرازٓ يةةِ عةةدن 
ا تجابٕ الهاس، َللى  د ُلِن ال ك  ُن اججنِّ ي ُصةكٌل بالْرُقةٕ الةم تعةِ َا     

الهةةاس،  ُن ُتعكمةةِا بٌةةا  وعهةةدما وشةةكت الْةةرق األ بّةةٕ التقكّدُةةٕ   الِصةةِل إىل     
 ّٕ املها كٕ   الِصِل إلٌّل   تاتّجّا  الشفٌاغجنحت 

ِْْ ص  املةؤمها  عهدما ُتكس ا دان امل ّحِّ ن تكم املكا ئ، وعكٔ األرا   ّع
لذاو ةةا صةةاصّٕ لصةةِ  اججنّةةِ، َ ّ ةةتجّكِن لةةً بإميةةان، َ ّهشةةرٍَ  مةةاس بةةا  

ُصد اٌٗل َُ رباٌٗل َا اوٌل  ملاًل   مدُهٕ  تِصةِ     
ما تتفةت  القرُةٕ الصة  ٓ لكحّةآ عهةد       ككّكّداوِ 

َتعكى   ةا       ل ث ُأتْ الهدا٘   يا يِ الراَي
  ُةةتك الراةةال لعكةةتٌل الةةراَي  ةةْ٘الْكةةِل 
(، َُ كةةةةةةةا ا ّةةةةةةةاهِن Adí  يل) املف ةةةةةةةكٕ

 كةةاكّهٌل، َُةةدس الهشةةاط   األهفةةال املتلةةاٗكا    
ملاوةً   َ ة     تد   ا  الْكِل إذ ُأخن الراَيَتش

كس عكٔ مقعد مهخفإ مهحِ   َُكتدئ شِّ  القرُٕ ُتِاوةدَن  القرُٕ ّْ  جي
ٌّّل َ ُِْك  ُوِْان  املفعل بايُِّةٕ ُتكةا ل    مالب ٌل األوّقٕ َُكتدئ الراَيمرَتِدُى 
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التحّا  الْق ّٕ َالر.ّٕ مس تٌِرٍ  َتأتْ كايهٕ األصهان مبالب ةٌا الكّ ةا٘   
 عان تشايدٍ بإمْجاب ا خاص ا، َتقف بالقرس مهً ل مرتدُٕ

ِّ ل الكّةةِ َُعكةةِ صةةِ  هقْقةةٕ ا شةة    الهةةار، ُكةةدُ ُوْةةِان   ال هةةا٘  َإذ خيةة
ِ٘ بْرُقٕ شعرُٕ يهّٕ    ََاألِوْ اْلَكْد ََاِ   َعهةدما ُصةِ        ْرَ  َخَكَا الِّ ال ََّما

ََْ ٌىُٖ الِّ َذِلَم َََُر لكقرار   ًُ ُكدُ ب ها٘ ُصهّٕ مألِوةٕ هلةل َلْرُقةٕ ُصةاوٌّل         وَّ
ًُ ُ َذِلةمَ  الِّ َََُٖرن ُ ن  ْر ا عى إبدا. خكّقٕ ال ثل ُر  عكًّ ُيِ القرُٕ   كا  وَّة

  َ رعان ما ْف  ُيِ القرُٕ اوا٘ الني كةاوِا ُ هِوةً َبةدَُا ُر  َوةً      ََْ ٌى
 ماس  َ رعان ُُ  ا ما بدُ ُيِ القرُٕ   الر ص، معةربُى عةى وةرْتٌل بةنلم     

مِّ  َاشةتك ُُ  ةا زعةّل القرُةٕ   الةر ص، مشة  ا       اجلً الني خكا ذلم العاي او
إىل مِاوقتً عكٔ القصٕ َما اديف  َا تلمِ ُوِْان  صتً ْتٔ َ ت متأخر مةى  
َْكً صةِ  الْكةِل َمشةاركٕ ُيةِ القرُةٕ   ُصهّتةً  َعهةدما  ةد           الكِّ، َصا

 صهّتةةةً، ي ُُةةةره  ُْةةةد ُن ُرْةةةِ  إذ ُن التجربةةةٕالةةةه ان َاوتٌةةةت ُخةةة  ا  صةةةٕ ُ
اتاْتٌل باللامِ  لقد باغ وجر ْا ادُد   .ا٘ ّْاتٌل َلةى ُعةِ  عةاملٌل    ا

   مى  كِكما كان 

َراس ُوِْان   األ ابّس التالّٕ مرا  عدُدٓ، مقدِّم ا القصٕ تكِ األخرٖ بٌنٍ 
 صص عى إبرايّل ََُغ ٍ ، َعى األوكّا٘ اآلخرُى، َعى الرس ُ ةِ.   –الْرُقٕ 

ْتّااةا  َممار ةا  ُيةِ    انٍ القصص مس ُشِاق ََمكلِ  ال  َ د تالم ت ي
القرُةةٕ، مهشةة ٕ مها شةةا  هُِكةةٕ مةةس ُوْةةِان َمةةس بع ةةٌل الةةكعإ  َبةةدُ الةةرَ     
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جةةري عمكةةً امل ِّّةةر   القةةدس ُ ةةتخدن تكةةم القصةةص بكْةةف َللةةى بعمةةا للةةْ ُُ  
القكِس  َعكٔ املةدٖ الُِْةِ بةدُ األيةالْ جيعكةِن مةى  صةٕ ال  صةتٌل ا اصةٕ،          

  َ ةد ْةرق ُْةد كٌهةٕ األصةهان ُْجكتةً َتعاَُةنٍ        ٌلس املقدس إهلَمى إلً اللتا
 َُ َاتً ال حرُٕ ألوً ي ُعد   ْاإ يماُتٌا 

 ن وعِ ايصِن القُِةٕ َاملعا ةِ ت ت ةكل،   خَد َتالني كان ُُ ذاتً كدُ القصصم
 ن مى ُاِ التكمنٓ ُُ  ا  لقد ا تْاعت ككمٕ ال ُن ترٖ ايّةآ َالهةِر    خَد َتُُ

ورُقْ مى خالل تقدُل اللتاس املقدس   شلِ  صةص  لقةد ا ةتمر     تمس اجاج
القصص اللتابّٕ بّهما كةان  ةلان مدُهةٕ  ككّكّةداوِ  ُهمةِن   إميةاوٌل اودُةد،        
َجيتمعةةِن   الكّةةِ  لكصةةالٓ َُصةةكِن بر ةةالٕ اججنّةةِ لكقةةرٖ اجةةاَرٓ  َيةةنٍ       

تِصةِ، َبةها ، َصاوةةا،    اآلن حتةةديف   مهْقةٕ  الفِلتةا  مةةى  وف ةٌا بةدُ    الْرُقةٕ  
 الهاس لكم ّ   حتِلَُ   إىل 

 تكاعٌا   مدُهٕ  ككّكّداوِ  إيهاك   ٕ مكا ئ ُ ا ّٕ مت 
 ن ككمٕ ال بشلِ ُكلر وعالّٕ مى خالل هرق مها كٕ ثقاوّ ا دََّقُت -3

ٌ  او ِ عهدما و تخدن ُتل .ا. َوٌل ككمٕ ال بْرُقٕ ُ -2 ّٕ  ةتاتّجّا  شةف
 مها كٕ   

ى ككمةةٕ ال بْرُقةٕ ُكلةةر وعالّةٕ عهةةدما وتْةرق إىل مِاضةةّس مةى حمةةّ      عَكة ُت - 
ن، َت ةةتّْس القصةةص َاألشةةلال  ِالعةةاي الةةني ُعةةّأ وّةةً َُل ةةم الهةةاس ا رَمةة  

اللقاوّٕ األخرٖ عمِ ذلم بفعالّٕ ُكرب، مى خالل  عِٓ امل ةتمعا للةْ ُتَِّحةدَا    
 مس الر الٕ 
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 َاللقاوا  َالعاي ا ّ  ت تّْس ككمٕ ال ُن ت   األورا   -4

ا عةا ُا إذا ا ةتقككِيا بْةرق    ميلى للكمٕ ال ُن تهتشر مةى خةالل م ةّحّ    - 
 ّٕ مها كٕ شفٌ

 ةةاعد ا ةةتخدان هةةرق مألِوةةٕ َمقكِلةةٕ لكتِاصةةِ    ككتٌّمةةا   يةةاتا ايةةالتا
اعِ ر الٕ اججنِّ ُ ِ صرابٕ  َُ تّْس الهاس ُن ُشتكِا   ما اديف ب ةٌِلٕ   

حت اللكمٕ متِورٓ ب ٌِلٕ هلل  لقد تفاعكِا مةس القصةص َتفاعكةت القصةص     َُصك
 معٌل 

  ُماكى كل ٓ مى العاي ا رَن مةى ككمةٕ ال، ُِاةد عةدا٘ م ةتمر لكهشةاط       
القِاوِ، َاللرازٓ لمعدا  اللك ٓ، َالِع    الشِار.، يْ ُشّا٘ صة   واللرازي  

ٌا ٓ ايرٓ تر ل ر َ  ُوعةال  ةككّٕ    مرْ  بٌا يهاك   را ٕ اللتاس املقدس َالش
، إذ ُوٌةا تتمّةا بأوٌةا  كةِ     َ  ينٍ املِا ف، تلِن الْرُقٕ القصصّٕ ُكلر تقدُر ا

َلّ ت تعكّم ةا صةرًاا  إوٌةا  ةر  وقةِ       مى عهصر املِاإٌ، َيْ لّ ت َعًظا،
 صةةص ككمةةٕ ال َمها شةةتٌا، ثةةل تةةرك الهتةةاٗج ل    ُصكةة  األّْةةان غ ُ ةةتّْس     

 ديف    ةّمٌل َمكةا ٌٗل ْتةٔ ُصةكحِا    تمعِن ْتٔ متّّا ُن يهةاك ت ةّ  اة   امل 
ص   ا رُى عكٔ إولار ايا  ُقةِل ال إن ككمتةً غ تراةس وارصةٕ  َيلةنا تتحةد       
 ِٓ ككمتً مس  ِٓ الرَ  القدس َتصهس ُشةّا٘ منيكةٕ  تكةم القصةص ت ةتّْس ُن      

يةْ ت ةتّْس ُن تعةرب    تصِ إىل ّْ  غ ُ تّْس اللتاس املقدس املْكِ. ُن ُصِ  
ايةةةدَ ، َتةةةدخِ زوةةةازُى ال ةةةجِن، َ ةةةتق ْتةةةٔ  كةةة  الةةةِثن َاهلهدَ ةةةْ  
َالِاِ ي، َْتٔ بِّ  اغشةتاكّا  ت ةتّْس اخةتاق  كة  مةى ُ ةمعٌا َت ة         

 ّْآ ذلم الشخص لمبد 
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3 
الثقافات و الشفهيىن المتىاصلىن

 الشفهية
 
 
 
املتعلنني الذنِي  ْٖ ِتضني ُادبات عدِدٔ. فن تونْٖ الكفاٙٔ يف استخداه الشفٍإ

مّضذّ    شفٍْٖ حيتادّن إىل التعلم عذي ِرِدُن أن ِتّاصلّا بكفاٙٔ مع الجقافات ال
كادميًْذا رترتًمذا   ( عناًل أ2891" )ْٖ ُالعلم"الشفٍ َُُِعّد كتاب ُالرت أُىر ْٖ.ٍالشف

َّفيف ًنا املّضّ .  ْٖ ُعذي  ٍلٖ ُمتخصصٖ عي طبْعٖ الشفٍّ ِقده مواقشات مط
ْٖ. إن موٍذذٌ  ٍٓ ُالجقافذات الشذف  ٍتأثري تونْٖ الكتابٖ ثم الطباعٖ علٕ التّاصل الشف

 تارخيٓ إىل سد كبري.

ْٖ ًذّ أن ىفكذر فٍْذا    ًٍُواك مدخل آخر ِسذاعدىا علذٕ فٍذم مذدٗ تذأثري الشذف      
ٖ    بالعال ُدذّد أعذداد لذدٍِا مٍذارات     . فذنن سقْقذٖ   قٖ مذع مٍذارات القذراٙٔ ُالكتابذ
ٖ ُدلْٖ مي خذالم سلسذلٖ مذي    ُاضش ستٕ يف الدُم املتقدمٖ أصبشت قلْلٖأدبْٖ 

 ( ُالذنن NALSات ، بداِٖ مي اإلسصذاٙ القذّمٓ للذتعلم لذدٗ البذال ني )     اإلسصاْ٘
        تشذذذذذدٔ يف أُا٘ذذذذذل كذذذذذان رذذذذذت إ ذذذذذراو ُتارٔ الرتبْذذذذذٖ ُالتعلذذذذذْم يف الّ ِذذذذذات امل
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باملئذٖ مذي البذال ني يف     12إىل  89. لقذد ُدذد البذاسجّن أن ًوذاك سذّالٓ      8التسعْوات
الّ ِذذات املتشذذدٔ ُصذذوفّا يف املسذذتِّني امجقذذل )مذذي يلذذٖ نسذذٖ مسذذتِّات( مذذي  

إىل  8أن  NALSمقْذذاا الكفذذاٙٔ يف املٍذذارات امجدبْذذٖ. بْونذذا أُضذذشت ىتذذا٘ر الذذذ      
باملئٖ مت تصوْفٍم بأىٍم غذري   13إىل   86 ُم أمْني متاًما، ل ني ًباملئٖ فقط مي البا6

قذذادرِي علذذٕ العنذذل بكفذذاٙٔ يف يتنذذع ِتنْذذأل باملٍذذارات امجدبْذذٖ العالْذذٖ أُ غذذري     
َّ ادرِي علٕ فٍم املعلّمات املعرُضٖق  م ُمكتّب بكفاٙٔ.يف  كل مط

ّن يف املسذتّٗ  بأىٌ بْونا ِّدد بعذ  البذال ني الذنِي ِصذوف     ُقد داٙ يف التقرِر
باملئٖ( ِسذتطْعّن تأدِذٖ الّادبذات الذض تتضذني ىصذّه ُُثذا٘          13 - 12امجُم )

املستّٗ أظٍرُا صذعّبٖ يف اسذتخداه   ذات فّا يف وِّبسْطٖ، فنن كل البال ني النِي ُص
أىذذّا  معْوذذٖ مذذي القذذراٙٔ ُالكتابذذٖ ُاملٍذذارات اعسذذابْٖ الذذض تعتذذ  مذذي ضذذرُرِات 

الذذنِي ًذذم يف املسذذتّٗ الجذذاىٓ ِسذذتطْعّن القْذذاه بذذبع       اعْذذأ الّْمْذذٖ. ُأُلئذذم  
التشلذْالت البسذْطٖ، ُلكذوٍم غذري قذذادرِي علذٕ اسذتْعاب املعلّمذات مذي الوصذذّه         

ًتنذاه  ابْٖ ُقت اعادٖ. )ُمي املجري لالُالّثا٘  املطّلٖ ُ  القْاه بالعنلْات اعس
ني يف املستّٗ الجذاىٓ ِصذفّن   فصوَّاملستّٗ امجُم ُتقرًِبا كل امُل يف صوَّفنيأن معظم امُل

 أىفسٍم بأىٍم ِستشقّن "دْد" أُ "دْد دًدا" يف قراٙٔ الل ٖ اإلجنلْألِٖ!(.

سصذاْٖ٘ الدُلْذٖ ملسذتّٗ الذتعلم لذدٗ البذال ني       ُعودما ُأدرن اختبار مي قبذل اإل 
(IALS   ٖللبال ني يف اثوني ُعشذرِي دُلذ ) كاىذت الوتذا٘ر   2889-2888 يف امجعذّاه ،

                                                 
9
 Irwin S. Kirsch, Ann Jungeblut, Lynn Jenkins and Andrew Kolstad. A First 

Look at the Findings of the National Adult Literacy Survey, 3d ed. (Washington: 

U. S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, 

2002). 
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الْا ُكودا ُأملاىْذا ُإِرلوذدا ُاملنلكذٖ املتشذدٔ ُدُم أخذرٗ مذي بذني        متناثلٖ يف أسرت
. ُبْونذذا أعلوذذت العدِذذد مذذي اعكّمذذات سذذابًقا أن مسذذتّٗ الذذتعلم   2الذذدُم املتقدمذذٖ

ٖ ات أن مٍذارات القذراٙٔ ُالكتابذ   ْ٘باملئٖ أُ أكجر، فقد أعلوت اإلسصا  8القّمٓ ًّ 
ٍم الّْمْٖ مستخدمني ُسا٘ل رتدُدٔ دًدا لدٗ الكجريِي. ًُؤ ٙ ِعْشّن سْات

 ْٖ بقدر كبري ستٕ لّ كاىّا قادرِي علٕ قراٙٔ املّاد البسْطٖ ُاملختصرٔ.ٍ ف

ُبالتأكْد   ِعت  الكتاب املقدا مذادٔ بسذْطٖ ُصتصذرٔ. فوصذا سذكان امجمذم       
املتقدمٖ النِي ِتنْألُن بتذارخيٍم التعلْنذٓ الطِّذل امجمذد، ًذم غذري قذادرِي علذٕ         

ت املّدذذذّدٔ يف الكتذذذاب املقذذذدا، فنذذذاذا ِكذذذّن مّقذذذا أُلئذذذم اسذذذتْعاب املعلّمذذذا
النِي ِفتقذرُن إىل ًذنا التذارِل التعلْنذٓ الطِّذل،       شفٍْٖاملّدّدِي يف الجقافات ال

 عودما ِتعل  امجمر باكتساب ُاستْعاب اع  الرُسٓ؟

أىذٌ   تّدذد "أمْذٖ" مطلقذٖ ُ"تعلذم"       NALS  ُIALSلقد أُضشت ىتا٘ر الذذ  
َمت دراسذذات أخذذرٗ ةاثلذذٖ تعرًِفذذا ُاضذذًشا للذذتعلم إذ مْألتذذٌ مذذي مطلذذ . ُقذذد ق ذذدَّ

سْح الطرق املختلفٖ الض ِؤدن بٍا الواا أدُارًم مستخدمني مٍاراتٍم التعلْنْٖ 
 يف اجملتنع. ُعلٕ سبْل املجام، فقد صرست أسد ُثا٘  الّْىسكّ مبا ِلٓ:  

                                                 
http://www.nifl.gov/nifl/facts/IALS.html

http://www.nald.ca
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إذا كذاىّا   -ملختلفذٖ  ُمي املفْد دًدا للخداه املسْشْني ذُن اخللفْات الجقافْٖ ا
أن ِذذدركّا أن ًوذذاك دردذذات    -ِرِذذدُن أن ِتّاصذذلّا مذذع الوذذاا بطذذرق مواسذذبٖ    

صتلفٖ مي العلم. ُتلم الدردات مي العلذم ًذٓ يف  ذكل سلقذات متصذلٖ. ُإسذدٗ       
ذْنس ب. سذالك، ُالذض   لٖ لذذ ط البارتٔ يف ًنَ اعلقذات املتصذ  التصوْفات ذات الوقا

عتبذذار أثوذذاٙ تقذذدِم  ب أن تؤخذذن بعذذني ا تصذذا نسذذٖ مسذذتِّات مذذي العلذذم وذذ  
 اإلجنْل:

  ُ ن علذٕ القذراٙٔ ُالكتابذٖ. س ِسذب  نذم أن "رأُا" كلنذٖ يف       "امجمّْن" غري قذادر
 Buta بّتذا ًذّرُو  )سْذاتٍم. يف الّاقذع، إن كلنذٖ أمْذٖ بالل ذٖ اإلىدُىْسذْٖ ًذٓ        

Huruf)     ُِ   وٍذذا ر عبَّذذَع، ُتعذذ" "عنذذٕ اعذذرُو". فبالوسذذبٖ لكمذذْني  الكلنذذات
 باعرُو، ُلكي بأصّات مرتبطٖ بصّر مجسداخ ُمّاقا ِرُىٍا أُ خيت ُىٍا.

 ًذذذذم ذًبذذذذّا للندرسذذذذٖ ُلكذذذذوٍم س ِسذذذذتنرُا يف القذذذذراٙٔ   "أمْذذذذّن ُظْفًْذذذذا "            
          بعذذذد سذذذوتني، ُستذذذٕ فُالكتابذذذٖ بشذذذكل صذذذشْج بعذذذد خذذذرُدٍم مذذذي املدرسذذذٖ.   

ٙ ملذذذذذي درا لجنذذذذذان سذذذذذوّات                   ٔ اجلنذذذذذل البسذذذذذْطٖ  ، ِسذذذذذتطْع التالمْذذذذذن قذذذذذرا
              فقذذذذط ُ  ِسذذذذتطْعّن اسذذذذتقبام ُتذذذذنكر ُإىتذذذذاز املبذذذذاد  ُامجفكذذذذار ُاملفذذذذاًْم      

            أن ِسذذذتقبلّا املعلّمذذذات يف  ذذذذكل   لّن ضِّذذذ ف مذذذي خذذذالم الطذذذرق العلنْذذذٖ. فٍذذذم ُِ     
( حيدد كْذا  )باملقابلٖ مع املعلّمات املوشّرٔ مجمْتٍم الّظْفٓ إن املستّٗٓ.  فٍ

                                                 

.org/ev.php?ID=5014_201&ID2=DO_TOPIChttp://www.uis.unesco
11
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تٍم، مبذذا فْذذٌ اِتعلنذذّن، ُكْذذا َُِونقذذّن قذذْنٍم ُمعتقذذداتٍم، ُكْذذا ِوقلذذّن ثقافذذ   
 معتقداتٍم ُةارساتٍم الدِوْٖ.

 ِٖم. ْعلذ تبني امجمْٖ ُال اللّن " أ باَ املتعلنني" ًم ِقعّن يف موطقٖ اىتقالْٖ رماد
ات ُِذتم  فبالرغم مي أن ًؤ ٙ امج خاه قضّا يف املدرسٖ مدٔ تصل إىل عشر سوّ

ٍذم ِعتنذدُن يف تعلذْنٍم يف املقذاه      كل دُم العاس ضني املذتعلنني، إ  أى تصوْفٍم يف
 امجُم علٕ أسلّب العرض القصصٓ.

      املتعلنّن" ًم متعلنّن ِفٍنّن ُِستّعبّن معلّمذات مجذل امجفكذار ُاملفذاًْم"
 ُاملباد  ُالقْم بطرق علنْٖ. ًُم مْذالّن لالعتنذاد علذٕ مذّاد مطبّعذٖ كنسذاعد      

 نم لْتنكرُا.

 إىل الكلْذات   م" ًذم متعلنذّن ذًبذّا عذادٔ    ْعلت"متعلنّن علٕ دردٖ عالْٖ مي ال
ُيف ال الب ِكّىّن خ اٙ يف يا ت الفوّن اعرٔ. ًم باعقْقٖ أفذراد ِعتنذدُن   

  .21علٕ الجقافات املطبّعٖ

                 باسذذذذذذذتخداه طذذذذذذذرق   مَُإن رتاُلذذذذذذذٖ الّصذذذذذذذّم إىل امجىذذذذذذذّا  الذذذذذذذجالخ امجُ   
                 مألّفذذذذذٖ فْذذذذذٌ مشذذذذذكلتني كذذذذذبريتني: كذذذذذل اإلرسذذذذذالْات تقرًِبذذذذذا ُكذذذذذل اخلذذذذذداه  
          املسذذذْشْني ًذذذم مذذذي ضذذذني املذذذتعلنني أُ الذذذنِي علذذذٕ دردذذذٖ عالْذذذٖ مذذذي العلذذذم،   
ًُم أساًسا ِتّاصلّن بالطرق العلنْٖ. لنلم فٍذم ِسذتعنلّن الطرِقذٖ الذض ِتقوّىٍذا      

              الذذذذنِي   "ِصذذذذ ّن إلذذذذٍْم".    لنني الشذذذذفٍْنيتعيف رتاُلذذذذٖ التّاصذذذذل مذذذذع املذذذذ  
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ًذؤ ٙ مذي فٍذم مذا     ُلّ قدمّا مّاضْعٍم ُ رسٍم بطرِقٖ بسْطٖ فسّو ِتنكي 
 .ٌِقّلّى

، فذذنىٍم ِعتقذذدُن أن أسذذد مٍذذامٍم ّن الّصذذّم إىل امجمذذْنيرسذذلاُم املعوذدما حيذذ 
دٍّن الرْ٘سذذْٖ ًذذٓ تذذدرِب ينّعذذٖ مذذي املذذّاطوني املذذتعلنني )ُالذذنِي سذذّْا       

فنذي الضذرُرن علذٕ قذادٔ      ُمذي أدذل ًذنَ امجسذباب     يف التّاصذل(.  ىفسذٍا  املشاكل
يف اخلدمذذذٖ املذذذؤثرٔ ْٖ كخطذذذّٔ أُىل املذذذتعلنني أن ِسذذذعّا يف فٍذذذم الشذذذفٍ الكوذذذا٘س

 ْٖ.للجقافات الشفٍ

باملئذذٖ   9أن سذذّالٓ  3  1ت يف عذذاه َسالّْىسذذكّ صذذرَّموظنذذٖ بذذالرغم مذذي أن ُ
ن ًذنا التصذرِج ًذّ يذام     أإ  عذاس ِعرفذّن القذراٙٔ،    تقرًِبا مي البذال ني سذّم ال  

يف امجمذم   الدُم امجعضاٙم يف كل ْعلتات مستّٗ الْ٘اعرتاض. إىٌ ِعتند علٕ إسصا
ج لكذل سكّمذٖ دُلذٖ أن تقذرر لوفسذٍا كْذا       سذنَ املتشدٔ. عالُٔ علٕ ذلذم، فنىذٌ ُِ  

مذذي ًذذّ يف سذذي ر كذذل َبذذعَتد مذذي ًذذّ املذذتعلم. فعلذذٕ سذذبْل املجذذام، يف مالْألِذذا ُِ شذذدُِّت
العا ذذرٔ أُ أكجذذر ُقذذد سذذب  لذذٌ الذذنًاب للندرسذذٖ  خًصذذا متعلًنذذا. يف دُم أخذذرٗ  
ِكتفذذّن فقذذط بسذذؤام الوذذاا إذا كذذاىّا مذذتعلنني أه  ، ُالكذذجريُن وْبذذّن بذذأىٍم         
متعلنّن، ستٕ لّ كاىت مٍذارات القذراٙٔ عوذدًم رتذدُدٔ دذًدا لدردذٖ أىذٌ قذد         

لكذذجريُن ةذذي ِسذذتطْعّن كتابذذٖ   اُِصذذعب علذذٍْم فٍذذم ىصذذّه الكتذذاب املقذذدا.    
، السذذكاىٓ رُن مذذتعلنني مجغذذراض التعذذدادَبذذعَتأمسذذاٍ٘م ُقذذراٙٔ اجلنذذل البسذذْطٖ ُِ

قذْنٍم    فٖ ُإدراكٍذا بفٍذم.   ل ذ َّط ُلكوٍم   ِستطْعّن قراٙٔ املّاد غذري املألّفذٖ ُاملُ  
 تت ري مبا ِقرأُىٌ.
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ضذع يف ا عتبذار أن   ْٖ جملنّعٖ مذي الوذاا، مذي املٍذم دذًدا أن ى     ٍعود تقْْم الشف
معد ت التعلم تتفاُت بشدٔ مي ينّعٖ مجخرٗ يف امجمٖ الّاسدٔ. فنذنّعذات  
امجقلْٖ الل ِّٖ، ُالنِي معظنٍذم أىذاا س ِذتم الّصذّم إلذٍْم، يف ال الذب   ِكّىذّن        

مذي   ،متعلنني. ُأُلئم النِي ِوُّن العنل مع اجملنّعات الض س ِتم الّصّم إلٍْا
ات اعكّمْذذٖ للذذتعلم عوذذدما ِتعلذذ  امجمذذر بذذالتعلم  ا يف اإلسصذذاْ٘اعكنذذٖ أن ِرتذذابّ

 الّظْفٓ.

َّ                                يلذذذذذذذذذس ْٖ مجذذذذذذذذذلت بعذذذذذذذذذ  اجملنّعذذذذذذذذذات املرسذذذذذذذذذل َرلقذذذذذذذذذد طذذذذذذذذذ
  ،Scripture in Useجلوّبٓ(، ُإرسذالْٖ  )اجملنع املعنداىٓ ا دُلٓال اإلرسالْات
ٕ ْٖ. بعٍْٖ ُالجقافذذذذذذذات الشذذذذذذذف ٍلفٍذذذذذذذم الشذذذذذذذف  مذذذذذذذّاًدا  ضذذذذذذذٍا متذذذذذذذا  علذذذذذذذ

. ُِقرت  الفٍرا املألُد 
كجذذر عذذي لذذتعلم ألصذذادر املينّعذذٖ عرِضذذٖ مذذي  ي يف ًذذنا الكتذذابنََّضذذَتحبا ذذْٖ امُل

 ْٖ.الشفٍ

   ٍ نذذّن أن لْات ُاملرسذذلّن املتعلْٖ، رتذذاز اإلرسذذا بعذذد تونْذذٖ فٍذذم أساسذذٓ للشذذف
ٍ عَّٓ الفِتعلنّا طرق التّاصل الشفٍ ْٖ. بّدذٌ عذاه،   ام الض نا صلٖ بالجقافات الشذف

ْني مي دٍذٖ فٍذم   ض ِشرتك فٍْا كل املتعلنني الشفًٍواك ينّعٖ مي الصفات ال
 ِسٍل علٍْم أكجر فٍم املعلّمات امللنّسذٖ ُاملسلسذلٖ، ُاملقدمذٖ يف    ٌاملعلّمات. إذ أى
اكتشذاو دّاىذب     ذدِد ا رتبذاط ببعضذٌ الذبع . ُميكذي      متسلسذل سْاق قصصذٓ  

ْٖ معْوذٖ عذي طرِذ  املالسظذٖ الدقْقذٖ      ٍٓ الفعام لجقافٖ  فأخرٗ للتّاصل الشفٍ
 يف سْأ اجملتنع. ُا ىدماز ُاملشاركٖ
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ْني ٍاملتعلنني الشفي مي تأثري الرسالٖ. فسَِّشْٖ مواسبٖ ٍُِإن استخداه أ كام  ف
ّ "ِذذدخلّ مذذات اعسذذْٖ ِعْشذذّن القصذذٖ يف تمذذي   ن" القصذذٖ ُبْونذذا ِتشذذربّن املعل
مشذذذذاًدِي سذذذذامعني متذذذذنُقني   – املضذذذذار 

مستوشذذقني ُ ذذاعرِي بكذذل مذذا خيتذذ َ     
ّن اعقْقذٖ  ُقلَِّعأ خاه القصٖ. إىٍم ُِ

علذذٕ تلذذم ا ختبذذارات اعسذذْٖ. لقذذد    
ٗ سذذدخ ذلذذم مذذع "فاتْنذذا"،      إسذذد

 ات الالتذذذذذٓ س ِسذذذذذب  نذذذذذياملٍذذذذذادر
للندرسٖ، سضرت درًسذا لتعلذْم   النًاب 

ُكذذذذألٙ مذذذي درا الل ذذذٖ  23الل ذذذٖ الفرىسذذذْٖ.
"ًنَ  :الفرىسْٖ، مسعت قصٖ إبراًْم ُسارٔ ًُادر. ُيف ىٍاِٖ القصٖ قالت فاتْنا

 قصٖ سقْقْٖ".

 "ماذا تعوني؟"   :فسألتٍا املعلنٖ

                         ُإبذذذذذذذراًْم س ِكذذذذذذذي    ،"لقذذذذذذذد ُعذذذذذذذد ا  إبذذذذذذذراًْم   :فأدابذذذذذذذت فاتْنذذذذذذذا 
ت و مي ىفسٌ. ُاىظرن إىل كل املصا٘ب الض سلَّرََّصلدٌِ اإلميان لْوتظر ا . لقد َت
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                       بتلذذذذذم العا٘لذذذذذٖ. إن ذلذذذذذم حيذذذذذدخ داً٘نذذذذذا.   ميلذذذذذم الوذذذذذاا اإلميذذذذذان الذذذذذنن       
متاًمذا  بّن متاعذب مجىفسذٍم،   سذبِّ وٍم مي اىتظار ا . فْتصذرفّن مذي أىفسذٍم ُُِ   كَِّنُِ

 إبراًْم. إىٍا قصٖ سقْقْٖ". كنا فعل 

لقذد عا ذت فاتْنذا القصذٖ. بذدُن أن تذدفعٍا معلنتٍذا لفعذل ذلذم، مألدذت ًذذٕ           
اختبارات القصٖ مع اختباراتٍا الشخصْٖ. فقد مسج الشكل الجقذايف املواسذب للشذ     

 أن ورن يف سْاتٍا دُن أِٖ عّا٘ .

                     ُبعذذذذذذد تعرِذذذذذذا أ ذذذذذذكام التّاصذذذذذذل الذذذذذذض تسذذذذذذتخدمٍا الجقافذذذذذذٖ، فنذذذذذذي   
ٍ   رسالْاتاملٍم دًدا سْوٍا أن تستخده اإل ٓ املّدذّدٔ ُالذض   أ كام التّاصذل الشذف

                    تسذذذذذذتخدمٍا تلذذذذذذم الجقافذذذذذذٖ أصذذذذذذاًل )مذذذذذذجاًل: القصذذذذذذٖ، املّسذذذذذذْقٕ، الذذذذذذدراما، 
 .خل(إالشعر، الرقص، امجمجام، 

 التّقْذت الصذشْج   ه يفدَّق ذ إن ًواك أمجلٖ كجرئ علٕ تأثري قصص الكتاب عودما ُت
 .تال٘م الجقافٖمواسبٖ سرتاتْذْٖ قصصْٖ ٍدو تونْٖ اُبتعبري سّر ب

سذرتاتْذْات  ْٖ ُا ٍاسذتخداه املّسذْقٕ يف الشذف    تدِذاد إُمي ضني أمجلٖ تأثري ُ
 فرِقْا:  إمي دوّب  رق ًنَ القصٖ أتٓ تْٖ ٍالشف

     مذذي أدذذل درا اخلْاطذذٖ امجسذذبّعٓ.  ادتنعذذت الوسذذاٙ علذذٕ العشذذب امجخضذذر  
ُن. كْلذّ مذرًتا مذي  ذّاطة حبذرئ مذا         8يف قرِٖ دبلْٖ تبعذد سذّالٓ    يِعش ًي

باخلْاطذٖ. ُكوذت أىذا أقذّه بألِذارٔ البْذت اجملذاُر         تقنذي ُعادٔ ت " الوسذاٙ بْونذا   
      ٕ ، فلقذد اسذتنتعت با سذتنا     بْونا بذدأت الوسذاٙ يف ال وذاٙ. ُمجىذ" أسذب املّسذْق
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قلْل مسعت ى نٖ كاىت مألّفٖ لذٓ بشذكل    بْونا أتكلم مع أصدقا٘ٓ. ُبعد ل واٍ٘ي
تركْذأل، موصذًتا إىل املّسذْقٕ     غرِب، ُلكي س أستطع متْْألًا. بدأت أمسع بذأكجر 

ضْفٓ. ثم فذأٔ تنكرتٍا! لقد كاىت الكلنات ُامجعان الض كوذت  إىصاتٓ ملمي  أكجر
مي أسذبّعني قبذل أن     Yaoالياوأمسعٍا ًٓ ىفسٍا الض مسعتٍا يف ُر ٖ مّسْقٕ 

ت اجملنّعٖ أربعني أغوْذٖ كتابْذٖ تركذأل    ف   امجربعني كْلّمرًتا! يف ِّه ُاسد، ألَّأع
علذذٕ القصذذص امجساسذذْٖ يف كلنذذٖ ا . ُيف خذذالم أسذذبّعني سذذافرت امجغوْذذٖ عذذ      

 أربعذذني كْلذذّمرًتا مذذي املكذذان الذذنن  الذذبشرئ ُعذذ ت اجلبذذل لتصذذل إىل قرِذذٖ تبعذذد  
 ا يف ل تٍم اخلاصٖ: لقد كاىّا ِ وّىٍا ًكن  عقدت فٌْ الّر ٖ!

 "يف البدٙ خل  ا ، ُكان ذلم سسًوا! 
 كان سسًوا!       
 يف البدٙ خل  ا ، ُكان ذلم سسًوا!     

 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 يف البدٙ خل  ا ، ُكان ذلم سسًوا! "   

 يف خلقٌ للعاس، ثذم خلقذٌ لاىسذان. "ًذّ صذوعم،      ُأخنت امجغوْٖ ركٓ عي ا 
 ًّ صوع"" ًكنا كاىّا ِ وّن.  
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 غوْٖ ًكنا:ُأخرًيا اىتٍت امج
 "كان سسًوا!      
 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 كان سسًوا!       
 28ىعم ، كان سسًوا!" –كل ما صوعٌ     

ٍ   ُاملجذذام علذذٕ ْٖ للكتذذاب الشذذفٍْٖ بامج ذذكام كْفْذذٖ تذذأثر أعضذذاٙ الجقافذذات الشذذف
املقذذدا ُاعتبارًذذا ملكٍذذم ِذذأتٓ مذذي اربذذٖ أدراًذذا ًربذذرت كلذذْم، أثوذذاٙ قْامذذٌ       

 مبشرُ  حبجٓ أكادميٓ متضنًوا ينّعات اختبار صتلفٖ:

يف إسدٗ اللْالٓ أتُْت إىل ينّعٖ دراسٖ كاىت تعر بالألُار. ُأمكو" القّم أن 
الذنن قْذل لذٓ عوذٌ     عْوذٌ  تنذع  اجمل كاىّا مي الشّْخ املتدِوني ميالكجري مي الألُار 

مذي أن ِصذبشّا مسذْشْني. ُس أكذي     سذًوا  مراًرا أن الوذاا فْذٌ ِشذعرُن أىٍذم أكذ       
فسذذد كذذل ًذذؤ ٙ الذذألُار كْذذان ينذذّعض ا ختبارِذذٖ، لذذنا طلبذذت مذذي     أرِذذد أن ُِ

ِذٖ. ًُوذا قذام الشذْل     الألا٘رِي بكل أدب أن ِرتكّا تلذم الذدرُا املسذْشْٖ ا ختبار   
ُق ُأدب ُبْونا تلنع عْواَ بذأىٍم مسذتنتعني بذّقتٍم دذًدا ًُذم      بن اعكْم العذّت

أىذا أن أرسذل. س أعذرو مذاذا أعنذل. لقذد        َّن ا  ِتكلم إلٍْم، ُأىٌ رمبا علِسنعّ
      اىدًشت لّدّد ردل متدِي يف درا لاجنْل، كنا أىذٌ كذان مذي القذادٔ الشذّْخ.     
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ٖ   ُعودما طلبت إلٌْ بأدب للنرٔ الجاىْٖ أن ِرسل، ابت ُرذداىٓ   سذم ابتسذامٖ عرِضذ
سقْقٓ ل واٙ أغوْات الكتاب املقدا املسذذلٖ يف  ذرا٘ط، ُمذي ِسذتطْع     يف اختبار

غواٙ القلْل مي ذاكرتٌ ًّ النن ِرسل، ُالنن ِستطْع غوذاٙ معظنٍذا ًذّ الذنن     
 بنمكاىٌ أن ِبقٕ. ُكاىت ًنَ طرِقٖ أُ د البلد إلثبات امللكْٖ الجقافْٖ.

ٓ يف ًذذنَ الل ذذٖ، كذذان ِعذذرو أىذذٓ يف غوذذاٙ الفذذي الشذذفٍ و نذذات املعقذذدُٔبسذذبب ال
بال موافس. ًُللت اجملنّعٖ ُأعلوتٌ صاسب الشذرِط. ُابتذدأ    –مٍألُه   رتالٖ 

ًّ ِفتخر قا٘اًل أىٌ   ميكي مجسد أن ِؤلذا ُِ ذ" ًذنا الوذّ  مذي الشذعر إ  إذا       
ا  ًذنا الشذعر ُاسذتط    ي  عب "ِّرُبذا"، لقذد أسذب أًذل البلذد     كان ردل سكْم م

 ال رباٙ أن ميْألَُ ُِعشقَّ مي قرب.

         ه يف  ذذذكل متّسذذذد مذذذع ثقافتذذذٌ،  دِّلقذذذد اجنذذذنب الشذذذْل بقذذذّٔ للذذذوص مجىذذذٌ ُقذذذ 
                       ه مذذيدُِّمّظًفذذا يف أ ذذكام فوْذذٖ مْألتذذٌ بأىذذٌ ملكْتذذٌ الجقافْذذٖ، بذذالرغم مذذي أىذذٌ ُقذذ     

           ل خذذذالم  ذذذرِط مسذذذذل أتذذذٕ بذذذٌ دخْذذذل أدذذذو . لقذذذد كذذذان سذذذعًْدا بشذذذك          
                الرسذذذالٖ، ُلكوذذذٌ كذذذان أًِضذذذا مرتبًطذذذا بكلنذذذٖ ا  مذذذي سذذذفر العذذذ اىْني. فٍذذذّ س       

                         ن ًذذذذنا "دِذذذذي أدذذذذو " بذذذذل كذذذذان ِذذذذدافع عذذذذي سقذذذذٌ يف     إِعذذذذد ِقذذذذّم لذذذذٓ   
                   مسذذذذذا  الكتذذذذذاب املقذذذذذدا. ُأسسذذذذذي مذذذذذا يف املّضذذذذذّ ، أن كذذذذذل اجملنّعذذذذذٖ      

 .21اعدخ بالكامل أسبت
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ُباإلضذذافٖ إىل اختْذذار طرِقذذٖ التّاصذذل، فذذنن اختْذذار الل ذذٖ املسذذتخدمٖ ًذذّ أمذذر  
ْٖ رذدخ  ٍسرتاتْذْات اخلدمذٖ املذؤثرٔ بذني الجقافذات الشذف     اساسم أًِضا . إن أكجر 

عودما ِكّن التّاصل بل ٖ القلب، الل ٖ امجه. مذي السذٍل داً٘نذا أن ى فذل سقْقذٖ أن      
ل ٖ صتلفٖ ما تالّا ِوتظرُن كلنذٖ ا  بل ذتٍم       ,8كجر مي ًواك أىاا ِتكلنّن أ

امجه. ُالكجري مي ًؤ ٙ لذدٍِم تذارِل طِّذل يف كذّىٍم أقلْذٖ بالدًذم. ُعوذدما أتذٕ         
إمذا يف صذّرٔ مطبّعذٖ س ِسذتطْعّا قراٙتذٌ أُ       ااإلجنْل إلٍْم يف املاضٓ، كان غالًبذ 

تنذل أىذٌ ُصذل إلذٍْم بل ذٖ الوذاا       أتٕ بل ٖ   تتكلم إىل قلذّبٍم. يف اعقْقذٖ مذي ا    
 النِي  عرُا ًم أىٍم اضطٍدًُم لسوني عدِدٔ. 

                               ُبذذذذذذالرغم مذذذذذذي ذلذذذذذذم، فٍذذذذذذم عوذذذذذذدما ِسذذذذذذنعّن لقصذذذذذذص مذذذذذذي كلنذذذذذذٖ     
            بل ذذذذذتٍم اخلاصذذذذذٖ، غالًبذذذذذا مذذذذذا ِودًشذذذذذّن ُتسذذذذذتذْب قلذذذذذّبٍم يف اعذذذذذام   ا 

ٖ قذذذد               قذذذد ِسذذذتذْبّا بذذذأن ا  باعقْقذذذ   ُِتّسذذذدُا ثقافًْذذذا مذذذع ًذذذنَ الرسذذذالٖ.   
 ل ذتٍم امجه، تذتكلم إلذٍْم الكلنذات    ِسذنعّا الرسذالٖ ب  ذكرًم ُأىذٌ يف صذفٍم! فعوذدما    

           مجىٍذذذا ل ذذذتٍم اخلاصذذذٖ، فٍذذذٓ تأسذذذرًم ُاعلذذذٍم متعطشذذذني بطرِقذذذٖ   تّصذذذا. 
 لسنا  املألِد.

                    ُتالُتٍذذذذذذا  إن القصذذذذذذص الذذذذذذض ِسذذذذذذنعّىٍا بل ذذذذذذتٍم امجه ِسذذذذذذٍل تذذذذذذنكرًا  
ٙ  ْني الشذذذفٍِي. فذذذنن املذذذتعلنني علذذذٕ ا خذذذر                      ِسذذذتطْعّن داً٘نذذذا أن ِتلذذذّا أدذذذألا

                  كذذذبرئ مذذذي الكتذذذاب املقذذذدا عوذذذدما ِسذذذنعّن تلذذذم املقذذذاطع بل ذذذتٍم امجه ُعوذذذدما
 تتلٕ مع القصص الض ِسٍل علٍْم تعلنٍا ُتالُتٍا.  
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ْٖ مواسذبٖ مذي دٍذٖ الوظذرٔ     ٍّن اخلدمات املؤثرٔ بني الجقافذات الشذف  وب أن تك
لكٓ تب" دسًّرا للفٍم ُتّادٌ العّا٘  الذض تقذا أمذاه رسذالٖ اإلجنْذل.      اعْاتْٖ، 

ْفْذٖ تفكذري ُإسسذذاا   سقْقذٓ يف ك قصذص متلذم القذدرٔ علذٕ إدذذراٙ ت ْري    ُمجن ال
لذدِوا عنلْذٖ مسلسذلٖ     ُت ْري ىظذرتٍم للعذاس، فنذي املٍذم أن ِكذّن      ُتصرفات الواا

تؤدن بٍم إىل ىظرٔ ددِدٔ ُكتابْٖ للعاس بطرِقٖ تدروْٖ. ُالعامل املذؤثر يف ًذنا   
ني ٖ ُالذض تتضذ  لٓ لقصص الكتذاب املقذدا املسلسذ   ٍاملّقا ِكّن ًّ التّصْل الشف

ٖ  ُٖ ْوظر الجقافالىقاط تشابٌ بني ُدٍٖ  ني ُضذع  . ُذلذم ِتضذ  ُدٍٖ الوظذر الكتابْذ
ٌ  لوظذذرٔ اعْاتْذذٖبذذني اتذذربط "دسذذّر"  رذذدِّن  ُالقصذذٖ الكتابْذذٖ. ُيف الّقذذت ذاتذذ

ٖ    "السدُد" التٕ تّادذ  لقبذّم.  الذض تعذّق الفٍذم ُا    ٌ اإلجنْذل، ُتلذم الوظذرٔ اعْاتْذ
    ٖ بقصذص مذي الكتذاب املقذدا ميكذي أن       ُمبرُر الّقذت، مّادٍذٖ الوظذرٔ اعْاتْذ

 اتْٖ.القصص املصاسبٖ لوظرتٍم اعِْقّدًم لقبّم قصص أكجر تأثرًيا مي 

 " يف بريُ: Asheninka األشينينكاُكنجام علٕ ذلم ما سدخ مع ينّعات "

ُ ألْخ"كان القا٘ذد   ٖ       "اىذدر ُكذان   ،بارًعذا دذًدا يف تذالُٔ القصذص الكتابْذٖ املسلسذل
الوذذاا ِفٍنّىذذٌ. كذذان حيكذذٓ قصذذٖ الذذرب ِسذذّ  عوذذدما ًذذدأ املْذذاَ أثوذذاٙ العاصذذفٖ   

لٖ أىٍا كاىذت داً٘نذا تعتقذد أىذٌ     تٍنس يف أذىٓ بصّت خافت قا٘ "الدِسك"ُكاىت 
عوذدما تضذع الفذأا علذٕ امجرض فتقطذع  ذفرٔ        مالذم الذرِج  ميكي السْطرٔ علذٕ  

الفذذأا الذذرِج، ُلكوٍذذا ا ن عرفذذت أن ا  ًذذّ الذذنن خلذذ  الذذرِج ُأىذذٌ ًذذّ اإللذذٌ.       
ُأخ ت" أًِضا أىٍا س تعد ختاو مي قّا القأل  مجىذٌ   ِقتلذم إذا مشذْت رتذٌ.     
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ُ ألْخ"القأل  لْقطذع معوذا عٍذًدا. ُلقذد أدرك      فقد خل  ا  قّا ىفسذٌ أن   "اىذدر
رد أن م الوذاا أًِضذا أن بنمكذاىٍم أن ِعتنذدُا مبذذ     ٍَذ نذد الوذاا ُف   عِّباستطاعتٌ أن ُِ

مؤمًوا امجسبّ  املاضٓ. لقد كذان أسذبًّعا    21 "اىدرُألْخ"ند ِؤموّا. ُلنلم فقد عَّ
ُ ألْخ"ملٓٙ بامجفرا  ُامجعْاد. ُرسلذٖ تلذّ امجخذرن كذان      ِذرُن القصذص،    "اىذدر

ًٙ  26مي ذلم. افتشرك كْاىٍم مي الداخل. إىٌ  ٓٙ را٘ع بالفعل أن تكّن دأل

ٖ إن اختْار قصص خت جملنّعذٖ أُ  ذرحيٖ    اطب دسّر ُعّا٘  الوظرٔ اعْاتْذ
ٖ معْوذذٖ مذذي الوذذاا يف اجملتنذذع تألِذذد مذذ   مذذع  ي استنالْذذٖ تطذذاب  ىظذذرتٍم اعْاتْذذ

 . ىّذز الكتاب املقدا، ُملكّت ا 

سرتاتْذْات تّاصذل  اْٖ ِعطْوا امجساسْات لتب" ٍْٖ ُالجقافات الشفإن فٍم الشفٍ
نكووذذا مذذي فٍذذم أًنْذذٖ مشذذاركٖ الكلنذذٖ بالل ذذٖ امجه  ْٖ مذذؤثرٔ. ُذلذذم اإلدراك ٍُِ ذذف

 ي الواا مي استضان رسالٖ ا .نكُِّبطرق ُت

                                                 

http://www.chronologicalbiblestorying.com  
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4 
 تالميذ حتى النخاع

 
 
 
                 حماَلةةةةةةٕ قلبِ ّةةةةةةو ملةةةةةة  ق "ُةةةةةةان َق  ب ةةةةةةٝق  يةةةةةةِ ْ كةةةةةة  ق  ةةةةةةا"ٚ إن

                        ق سةةةةةةّلّٕ ملبكةةةةةةا ق  ةةةةةةا"ٚ قل ا ّةةةةةةٕ َقلةةةةةة  ٜ  بِق ةةةةةةو  ةةةةةة  ق سةةةةةةّلّٕ        
مل  ق  ب ٝق  ُض ف قلكهّسةٕ    إن قخلك    . سّلّٕ غري كباملّْٕ  بكِن قلهبّجٕ:

ْ   شةةةةٍِ   ٌةةةةِنَُ                قلبكةةةة ُ  غةةةةري ق سةةةةّلّ  يةةةةى ق سةةةةّلّٕ كمةةةةا  وةةةةً ُك ةةةة
                     ى ُسةةةةةةبل ٌما بةةةةةةو. لةةةةةة لا  ةةةةةة ن   قلككةةةةةةْ َقللايةةةةةةٕ قلكا كةةةةةةٕ   قلكةةةةةة ُ   
ٔ   قلصةةةةلٕ قل َوّةةةةٕ َوُِّةةةةٕ قلكهةةةةاٗ                           ق سةةةةّلّٕ إمةةةةا يمةةةةا ُ بمةةةةٝقن يكةةةة
                        كةةةة  ق  ب ةةةةةٝق  مل ةةةةةٝ  ق  كةةةةةان    همّةةةةٕ وةةةةةِن  ةةةةةى ق  ةةةةان  ةةةةةا    ةةةةةى  

                        و ةةةةةل يةةةةةِ إ ةةةةةان كبةةةةةاملْ إٜ  وةةةةةً  بها ةةةةة   ةةةةة  قل  ا ةةةةةٕ. يهةةةةةا  يها ةةةةة       
                ملأقةةةةر قةةةةٝ   ةةةةى   كهٌةةةةا  ن  سةةةةايل ا  كمةةةة ٓ ق ةةةةب كم  قلشةةةة ٌّ   باوّةةةةٕ 
 مل  ق  ب ٝق .   قخلك 

                                                 
17

Charles Kraft, “Culture, Worldview and Contextualization,” in Perspectives 

on the World Christian Movement, 3d ed., ed. Ralph D. Winter and Steven C. 

Hawthorne (Pasadena, CA: William Carey Library, 1999), 390.
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قلك ٕ قلة    –خلك  يِ قلبِق ر    قلهاس ملك بٌل ق ن  َ  يهص    ا ْ لبجه  ق
  كمِق ملٌا "ُهٌل َقّمٌل َيُِبٌل قل  ا ّٕ. إوٌل ُسكِّهِن   كةا يل قل مّ ةٕ "ق كةٌل    

 ةةّمكهٌل  ن  ةةى  ا ةةا قةةٝ ُةةب ري يةةا ٌل.   ا ل ةةبٌل ق ن  لةة لا  ٌةةْ قلك ةةٕ قلةة  
               ُشةةةةةةة وِق إ ةةةةةةةاوٌل ق ُٝةةةةةةةٝ لا ةةةةةةة ُى  ةةةةةةةى  مةةةةةةةِيبٌل يهةةةةةةةٝ ا       
ُسةةةبوٝ ِن ل ةةةبٌل ق ن. َيهةةةٝ ق ةةةبوٝقن قلك ةةةٕ ق ن  اةةة  ق  ةةة  ا قٜيب ةةةا   
ق صةةلكلا  قلكباملّةةٕ ق  باوّةةٕ قلةة  اةة  ق ةةبوٝق ٌا إكق ر  كةةى يهةةا     ةةٕ    
                     لككبةةةةةاد ق  ةةةةةٝس ملبكةةةةةا قلك ةةةةةٕ. ق  ةةةةةا"ٚ   ةةةةةر ق  ةةةةةٕ  قله مةةةةةٕ  قخللّةةةةةٕ      

                         ر ق ةةةةةةل ق   قلةةةةةة َي قل ةةةةةةٝس  ق سةةةةةةّ    ةةةةةة َ وبةةةةةةٔ ق  ةةةةةةايّل ق  ا ةةةةةةّٕ  
َ ي قصةِ  ا ية ٍ قلهاوّةٕ ُةٛ"ي ملسةٌِلٕ إ   كة         ا   ن   ّ ف ملكر وة   

 ق  ب ٝق .  

ٜ      يهةةةٝ ا ُلسةةةأ  قل يةةةآ  ةةةةاكق ُ  ةةةِن                     ملالك ةةةٕ قل ِ ّةةةةٕ  َ ل ةةةٕ قلبجةةةا ٓ ملةةةةٝ
                 ج ةةةةِق كلةةةةا إ  كةةةةِوٌل  ك ةةةةِق   ةةةةى قلك ةةةةٕ ق كّةةةةٕ لكهّسةةةةبٌل  يةةةةا"ٓ  ةةةةا ُل    

 ن قلك ةةٕ ق كّةةٕ لّسةة  غهّةةٕ ملا صةةلكلا      َ ُ ٌل قلايةةِ ْ ملك ةةٕ قلبجةةا ٓ    ةةٝ 
               إكق كةةةةان قل قيةةةةْ ٜ ُ ةةةة ف كّةةةةف ُشةةةة ي ق صةةةةلكلا  قلايِ ّةةةةٕ   قلايِ ّةةةةٕ.

                         ملالك ةةةةةةٕ ق كّةةةةةةٕ   بأكةةةةةةٝ تا بةةةةةةا  ن  ةةةةةة  ً ٜ ُسةةةةةةبِي   كةةةةةةا ق  ةةةةةةا"ٚ        
                 ب كةةّل   ٌةةِ ملةة لا  يهةةٝ ا ٜ ُسةةبوٝن قل قيةةْ قلك ةةٕ ق كّةةٕ ا قلةةِي  َقل  .ٌمةةٕق 

                    َيةةةةِ ق بّةةةةا  ق صةةةةلك  قلصةةةةلّ   ه ةةةة  ٜ  بةةةةِ         ُةةةةه   يةةةةل يمةةةةر  
 ةةً قلايةةِ ْ. إن ق ةةبوٝقن   يهةةٝيل ق مّةةاق  قلةة  وصةةر يكٌّةةا قل قيةةْ ا  ٝ ُ    

                  ر ُبك ةةةةةةِق  ةةةةةةٝ ُ با ملك ةةةةةةٕ قلكبةةةةةةاد ق  ةةةةةةٝس قةةةةةةٝ ُةةةةةةٛ"ي إ          ه ةةةةةة
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َي ق ملةَٝ ٍ ُ ةِ" إ  قخلكة  ملة        مٕ اطئٕ   ا"ٚ  سّلّٕ  ٌق بوٝقن ككما  
 ق  ب ٝق   َ وبٔ إ   كو قل ٝن.

ا كِلِ  ّةا يهةٝ ا    Puinave ل ٝ تة  ْإيةا"ٓ  كمة ْٓ    
كةاوِق قةٝ   ة لِق      مة   ن    .ق  ب ةٝق   مل  ك كشف ق   كِن قخل

ل يةةى ٌمْ سةةّلّ ْ ا ا ّبةةا ا قخلمسةةّها   إٜ  وٌةةل  كلةةِق قلسةةل   ةة    ةةايّ 
قِقيٝ قلسكِكّا  ق سّلّٕ. ل ٝ وبج قلك ري  ى  ِ٘ قل ٌل ملس   ق بوٝق ٌل قلك ٕ 

   ٕ قل  اٗةر   قل ِ ّٕ ق   اوّٕ ا وشاطٌل ق سّلْ. َيهٝ ا  ة ف قل ةا كِن ا إ  ةالّ
ا قلسة  ّها    كيكةٌل         ه  ا   كل ل ةٕ   New Tribesق ُٝٝٓ 

قلكةةّل قلةة ي قكبشةة ٍِ  ةةى ق  ب ةةٝق  قلةة  ل  كلٌةةا. ا قل ٝقُةةٕ وةةاَلِق  ن ُٝ  ةةِق  
 َٙ ةٌل  ُِ ئةِن   ط ق قلب كّل قلب كُّٕٝ. كةان   قلكباد ق  ٝس  سبوٝ  

 وٌل  غ كِق قلك ري  ى قله اط ق  ا ّٕ.  ِق    يكٔ  ا ُسم ِوً  إٜ  

٘ب  ةى قل ٌةٝ قل ةُٝل     قل ٝ   كهٌل      ى  ا  قلب ُٝل ق بسكسر لككمٕ ق   ملٝ
ّْ ط  ٜ  إ  ق واجّر  قصٕ  كِ قل صٕ   ن ُبصِ َق ملشكر جكة  ّ ةٕ َ وصةّٕ   ََ ِ

حلةر  قخلاطئٕ لإلوسان  َق ضٕ قلشّلان قلة  يكةٔ قل ةار  َق    ق  قل َٝس  َقلل ّ ٕ
ملال ٝق٘ ملّسِن ق سّ  حلالٕ ق وسان قلص  ٕ. َملبأ كً ا ي ٍ قل اوِ ق ا قل ٝقّٕٗ قل  

"لقد كنت قريًبا هكذا  نذ     يٝيا ق        ّخ قل  ُٕ إملٌا ً ق د قلس املٕ قاٗا : 
   جلحيم ..."
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ٜ   ةى    ٜو    ا  قل د ُسِن؛ ل ٝ يكَّ ل قلهاس  سبوٝ با ل ٕ قل ك  قلشةاٗ ٕ  ملةٝ
هة  قلهةاس قل ةا"ُ   ةى     ٝقن ل ٕ قلبجةا ٓ. ل ةٝ  ككةل قلة د ُسةِن ملل ُ ةٕ  كَّ      ق بو

 ٌمً   ر ق بوٝقن قل صص َق   ا  َقحلكل قلشة  ّٕ.   ةٝ تكةى قلة ُى   ةِق      
 ى  ٌل َ ل ّو  ا   ةٍِ    ٌة ُى   ةريبق ا قحلّةآ. إكبق   ا ةبوٝقن ل ةٕ قل كة         

و كةر  ةى  لة   كة  ق  ب ةٝق       َق بوٝقن قلل ق قلشةاٗ ٕ ا قل  ا ةٕ   كههةا  ن    
 َقل ٝن. 

ّبةةةةةةةةةا ا   كّةةةةةةةةةر قخلكةةةةةةةةة  ملةةةةةةةةة  ق  ب ةةةةةةةةةٝق        ّبا ااو                                          يهصةةةةةةةةة بق   ا ةةةةةةةةة
ٕ      يةةةِ                 همّةةةٕ  صةةةا"   كمةةة ٓ حمةةةٝ"ٓ َ ا ةةةٕ مل ةةةا ٌل.  مةةةِق" قلبكمةةة ٓ قل ا ةةة

                    ٌةةةةةا كةةةةةر  غةةةةةري كا ّةةةةةٕ. ملالبأكّةةةةةٝ يهةةةةةا    ا ةةةةةّا  كباملّةةةةةٕ ٞبةةةةةا   ن ُ     
                       كالصةةةةةةآ َقل  ةةةةةةا"ٓ َقلشةةةةةةٌا"ٓ َقلشةةةةةة كٕ َقخلٝ ةةةةةةٕ.     سةةةةةةّلْ جُٝةةةةةةٝ  

                        إٜ  ن  كةةةةةةا ق ما  ةةةةةةا  اةةةةةة   ن  بها ةةةةةة   ةةةةةة  قل  ا ةةةةةةٕ ق كّةةةةةةٕ  ةةةةةة  
ٜ   ةةى  ل ّةةو ق ما  ةةا  قخلا ةةٕ مل  ا ةةٕ ق   ةةر                 و سةةً. قّةةا"ٓ قلةة َي قل ةةٝس ملةةٝ

                   ملةةةةة  ق  ب ةةةةةٝق  ٞةةةةةٝ  يهةةةةةٝ ا ُ ةةةةة     إ   ن قخلكةةةةة  ْك ق ةةةةة ُْشةةةةةري 
             ّ شةةةر ق سةةةّلِّن   ق ةةٝ"  ٌل قخلا ةةةٕ يكةةٔ ق سةةةّلّ   اق  شةة َن قةةةّل ا ا ةة  

                        .َملةةةة    ةةةةالٕ ق ةّةةةةر    ا قل صةةةةر قلكةةةةاا ملةةةة  قل  ا ةةةةٕ قخلا ةةةةٕ ملا  شةةةة       
ٝبق  ة   مِيةٕ   ّهةٕ  ةى         إكق كاو    مِيٕ  ى  ِق" قلبكمة ٓ قةٝ ةلة  جة

كاوة     ن  كةا ق ةِق"  ُ جة  إ     ٕٞ  ى قجملبم    الس   ا كلةا  قلهاس  َ    
ٕ  ةى   ل ّ ٕ  وٌةا و  ة  ةاوبةا ملة   مِيةٕ   ّهة      كق    هٔ ملالهس ٕ ل ا ٌل. 
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 قلبةأاري  ة    مل ق لى  كِن  إ   وٌا يكٔ ق  ج    ُ قلهاس ا   ن  كِن مب املٕ 
 ا ا ٕ خمبك ٕ.

َإمةا  لّ  يِ كبّة   ل ةِن     إن   ضر  صٝ  لكبكم ٓ مل  ق بِق ك  قلش ٌّ 
ُب كمةِن ملا او ةٕ.   مكّةٕ قلبكمة ٓ      ملاللايٕ. إوٌةل   بمّا وّا ً  سّلْ وص 

 ب كمبةا  هةً    بضمى  ن ُ ضْ قلبكمّ  َقببةا  ة   ةٛ ى  ك ة  وضةِجبا      
قلب كةةّل يةةى ط ُةةو ق شةةايٝٓ     يمكّةةٕ َ امل بةةا   الةةً.  بةةبل  
 ة "   كةل و ةاٗو.  بكمة ٓ      َقل مر  ك    ى
 ةى ق  ضةر  ن    ق ب كم  قلشة ٌّ  

 كةةِن  ةةى  ةةا     ّةةٕ    
قلهماك  قلكباملّٕ   ر إُكّةا  

َقلةة د ُسةةِن َملةةِل .   كةةٔ  ةة ّر   
 َََ ةا ق  ا  خيرب قل  ِ  ملِل  ق ٛ ه  ا  ّكيب ْ

ُْبلملةةٍِل َََ ةةْمْ بلملٍِل   َََ َسةةكَّْمبلملٍِل َ َ كَّْمبلملةةٍِل   َ َََ  ْٔ ٌَةةَ ق ْ ةة  َ 
(. إن ق ةةٝف يةةِ  ن ُصةة   قلبكمّةة  يةةِ و سةةً قلةة ي      : 4ْ )ا قِ َ ُكةةِق

ًل  َََ ةا ْ... ُبكم  آ  ُى. كما قةا  ملةِل  لبّمِاةاَس     ْ  َ ةْمْ َب ٌلِ"ٓ  ْ هِّة  َكةْ رييَُى   ملشلة
ًل َْْ"ْي َ٘  ُ َوا ا  َ  ٘ب َُُكِولَِن ُ َ َها ُْضا  آَ  يَُى ُلَ كِّملِق َ ْن َ ِكَ ا  َ.ْ (2  ْ 2:2 .) 

يةِ     ةٕ  يمّةٕ قل صةص ا        باوّبا اال با ا  كم ٓ ق ب كم  قلش ٌّ يهص بق 
                ةةةّري قل ةةةار قخلةةةا  ملشةةةوص  ةةةا َيةةة ق  ُضبةةةا ٞةةةٝ  ةةةى  كةةة  ق  ب ةةةٝق .      
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ِّن جةةِي  ْ:ن.  .  قُةة ْقةةا     قل  ةةل كةةر ا ا ةةٕ ا قل ةةار. )قو ةة إن قل صةةص  كةة
ى قهايا ٌةةا ق  كاُةةٕ ا قصصةةٌا ق  ا ةةّٕ  ملا  ةة ر(. إن قل  ا ةةٕ  سةةكِّ قلبِضةةّلْ

 ِق٘ كاو  ي ٍ قل صص ضمهّٕ  َ َقضلٕ. إن ق  ةاطري قل ٝ ةٕ قلة  ةةٝيا ا     
قل  ا ا  وِ  قل ار يْ مب املٕ    كةٕ َقضةلٕ  ة ٍ قحل ّ ةٕ.  ٌة ٍ قل صةص إمةا        

ا ّٕ:  ى  وا؟  ُى  وا؟  ا قخللأ قلة ي وةٝ ؟   جتاَد يكٔ   مل ٕ   ئكٕ يا ّٕ َ  
 ا قل ي  كى يمكةً وّةا  كلةا؟ كةر ا ا ةٕ  سةب مر قصصبةا لب ةِ   ةا   هةٔ  ن           
 كِن إوساوبا  َ ا يِ وِن قل ار قل ي و ّش  ًّ  َ اكق يها    اوآ َ ر  َ ا قحلةر  

َلجٝ  – ّٕ لةٌُٝا  قل ي  كةى  ن وب ا ةر ملةً  ة  ية ٍ ق  اوةآ َق ر. َق سةّل        –إن 
ق جاملا  ق بمّآ يكٔ ي ٍ ق  ئكٕ قل ا ّٕ. َلكةْ وسةبلّ   ن وةٛا  ا يةار قلة ُى      
وبكم يل  حنبا   ن و ََي قصصبا كباملّٕ   ةٝن إجاملةا  ملُٝكةٕ  ة ٍ ق  ةئكٕ قل ا ّةٕ       
ق  ا ةةّٕ. إن قلكبةةاد ق  ةةٝس اةةاَد يكةةٔ  كةةا ق  ةةئكٕ ملِضةةِي  ةةا  َقةةِٓ ا     

. َيةة ق َقوةةٝ  ةةى ق  ةة اد قلةة   ةةٝيِ     2لبكةةُِىق  ةةلاوا  ق َ   ةةى  ةة   ق 
 يمّٕ ق بوٝقن قصص قل ٌٝ قل ُٝل ا قلبكم ٓ. يةآَ يكةٔ كلةا   ةهلى يهةٝ ا      
ٝبق َ ةُٝٝ   و َي قل صص قلكباملّٕ ملشكر  بسكسر   هلى و ٝن مل لا ملُٝا  قُِبا ج

ٓ كباملّةٕ َقله ة   قٜ   اط مل ار ق سبم    ى ملٝقُٕ ي ضها لكمِضِن. إن قل صةص قل 
 ٌّا   كهٌا  ن  ر حمر  َ  صة ر قل صةص قل  ا ّةٕ َقله ة ٓ      قحلّا ّٕ ق بضمهٕ

 قحلّا ّٕ ق بضمهٕ  ٌّا  ُضبا.
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 ن ا ك ري  ى ق وّةان ُة َي قصصبةا   إن ي ق  ا ج ر قل د ُسِ ْ: قُ َُْ ِ  
ٜ . َقةةٝ قصةةٝ قلةة د ُسةةِن ملةة لا  ن ُبلةةٖٝ قله ةة ٓ قحلّا ّةةٕ         َملةةا  ص    ةةا

 ِجةِ"ٓ َ ن ُ ةٝن  ةِ ٓ ملُٝكةٕ لكل ّ ةٕ َقلة   طكةو يكٌّةا          قلٌِّ"ُٕ قل  كاوة  
. ُ ةِ   قُة : ْا قلِققة  إن    “ ككةِ  قلسةماَق   ” َ  “ ككةِ  ق  ”قل د ُسةِن  

قل صةةص جّةةٝٓ يكةةٔ حنةةِ ُسةةم  ملب ةةُٝر َى ُةة  قصةةص   ةة ٖ َو   ٌةةا          
 ةْ ق   ةا  وكمةٕ    ق ةبل  ى إ  قل شةر  قحلّا ّٕ.   هٝ ا ُةَٛ  ق جةِن ق  ا ة     

قحلما ةةٕ   كبسةة ٕ  ةةٝ ا  َ ّةةآ  كةةى ق ةةبوٝق ٌا لب ةةّري   ّةةٕ َ ق٘ ملسةةاطٕقحل
    2  ا"ٚ كان قلسا    ِف ٞ  ٌا حمجِملٕ َٞب   ملٌا ا   انْ

  يها    مل ٕ حماَ   ٛا  ا قلهاس ...
 قل ِٓ قُ  ِّريٓ لك صص
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إن قل صةةص  ب ةةا    ةة  مل ضةةٌا قلةة  ة  ن قله ةة ٓ قحلّا ّةةٕ    ْ: قُةة ُْ ةةِ  
  صف  كا قله  ٓ يْ  ا   ر َققة  وّةآ ق وسةان.   هةٝ ا   ةبلل      َقل صص قل 

بلةٖٝ  ٌمٌةل     ن كلا ٌُةٝ"يل  وٌةا      قصٕ  َ و  ٓ وّا ّٕ  ضا"ٓ وّآ قلهاس
قلل ُ ٕ قلِوّٝٓ لكب ا ر    قلْصةٝقن ملة  قصةب  يةِ   ةُٝل قصةٕ اال ةٕ        َ لكِقق .

   22.ٕق   لضكِّقلبلٝي يْ ا قلِق ِض  َ  ٝن مل ياوبا يكٔ  ن قل صٕ حمر 

إكق كاو  قل صص يْ ق  بمٝ قل ي ُ بمٝ يكًّ قلهةاس ا  كةُِى َجٌةٕ و ة يل     
يى قل ار   أ ضر  ةْ٘ ُ  كةً ق سةّلِّن لكةْ ُ ةٝلِق َجٌةٕ قله ة  ية ٍ يةِ  ن          
ُ ٝ ِق قصصبا   ضر  َحنى ٜ و ب   إ  قل صصّ اة   ن   ةٝن قصصةها  جِملةٕ     

كما زق"  قل صص قل  ُ   ٌةا قلهةاس َقلة      ك  2كباملّٕ يكٔ   ئكٕ قحلّآ ق  ا ّٕ.
ِّن قصةةٕ َقوةةٝٓ  ةةا كٕ يةةى  زق"   يمةةر قخلةةا  قلةة ي يمكةةً ق     كةةى  ن  كةة

قٝ  ٌل يكٔ قيبهاق َجٌٕ و   كباملّٕ لك ار. َملب ّري و   ٌل ق  ا ّٕ لك ار  حنةى  
و جِ  ن وٛا  يكٔ  ه ِ ٕ َق  ٕ  ى ق  ب ٝق  َق ما  ا  َقل   همةِ  ةى ية ق    

  ٌل.اِي  ق  ا ْ ق ِجِ" ا ا ا ق 

إن قل صةةص  شةةكر   كةةا قله ةة ٓ قحلّا ّةةٕ لكهةةاس؛      : قةةاٗا    ْ قُةة ْاةةا"  َ
 ا مةةر ق  اوّةةٕ قل  ّةةٕ   بضةةمهٕ ق مةةر قٜ هقضةةّٕ َقلايِ ّةةٕ  إمةةا  ه ةة    
  ا با  ى قل صص. َلة لا  البكمة ٓ قلة    ةٝن   كةّل و ة ي   ة  ٜ  صةر   كةا          
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                كباملّةةةةٕ قصصبةةةةا. إكق قةةةةٝ ها   ةةةة    كّمبةةةةا و  ُبةةةةا َر و ةةةةٝن قله ةةةة ٓ قحلّا ّةةةةٕ
                ِقجٌةةةةةٕ قل صةةةةةص قلةةةةة   شةةةةةكر قله ةةةةة ٓ قحلّا ّةةةةةٕ ق ِجةةةةةِ"ٓ   ةةةةةهلى ا    
                      لةةةةة  قخلكةةةةة  ملةةةةة  ق  ب ةةةةةٝق .  ال صةةةةةص قل  ا ّةةةةةٕ  ةةةةةِف  سةةةةةبم  ا        

  ٕ                    ب ا ةةةر   ةةة   ةةة   مل ةةةا"   َقلبكمةةة ٓ  ةةةِف    شةةةكّر جةةةِي  قله ةةة ٓ قحلّا ّةةة
                       وّةةةةةةةآ ق وسةةةةةةةان ق م كةةةةةةةٕ ا قلةةةةةةةَٝقٗ  قخلا جّةةةةةةةٕ لك  ةةةةةةةل قلبِضةةةةةةةّلْ.    
َ ن ق  ب ٝق  قله  ُٕ  ه   َ ةه ك  يكةٔ قل صةص ق ِجةِ"ٓ ا جةِي  قل  ا ةٕ        
ّل  بكا قل صص قل  ا ّٕ  ِف  سبم  ا  ٝي ق بِٖ قله ة ي ق سةّلْ. َ ةى َاة    
           وهبٌةةْ إ   أ ةةآ ق سةةّلّ  قٜ ةةّ  قلةةة ُى ُصةةا"قِن يكةةٔ ق  ةةا"ٚ قلكباملّةةةٕ        
َلكةى و ة  ٌل قحلّا ّةٕ ق  ا ةةّٕ َجٌةاز قل ةّل قخلةا  ملٌةةل  ة     ملشةكر َاّةةو         
                    ملال صةةةةةص ق    لةةةةةٕ مله ةةةةة  ٌل قحلّا ّةةةةةٕ قلةةةةة  ر ُةةةةةبل  ِقجٌبٌةةةةةا. َيةةةةة ق     

            ما  ةةا  قلُٝهّةةٕ ق بهاقضةةٕ يةةِ قلةة ي ُشةةكر جةةِي     قخلكةةّ   ةةى ق  ب ةةٝق  َق   
  ل  قلبِ ّو مل  ق  ب ٝق .  ٌْ  هشئ  شا  ا قلبكم ٓ.

                              إن " ق ةةةةةةةةةٕ  بأوّةةةةةةةةةٕ ل ةةةةةةةةةار  مِيةةةةةةةةةٕ  ةةةةةةةةةى قلهةةةةةةةةةاس ر ُصةةةةةةةةةكٌل   
                     إمةةةةا ُهشةةةةئ   ضبةةةةا  شةةةةهكٕ َجسةةةةِ بق ملةةةة  يةةةةا ٌل َملةةةة        ق ةّةةةةر مل ةةةةٝ  

                        َا يةةةةةة ٍ ق  ةةةةةةِ   كةةةةةةى لكشةةةةةةوص قلةةةةةة ي ُبكمةةةةةة       قلكبةةةةةةاد ق  ةةةةةةٝس. 
ٕ     ُ ةةةةاز ملكةةةةر ملسةةةةاطٕ  ن                             ق  ب ةةةةٝق  َق ما  ةةةةا  ق ِجةةةةِ"ٓ. كمةةةةا  ن " ق ةةةة

                               قل ةةةار قخلةةةا  ملٌةةةل  ةةةِف ُكشةةةف ق  ةةةِ  قلةةة  ُبهةةةاقة  ٌّةةةا يةةةار يةةة ٍ           
    ٕ              قجملمِيةةةٕ  ةةةى قلهةةةاس  ةةة  مةةةِك  قلكبةةةاد ق  ةةةٝس؛ َيةةة ٍ ق  ةةةِ  ق بهاقضةةة
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َا   ر ي ٍ ق ِققةف   كةى لكشةوص قلة ي ُبكمة   ن ُ ةِ"        24يْ مب املٕ يِقٗو.
ق  ب ٝ  َ ق ما  ٕ قل  لٌُٝل مبا ُبِق ةو  ة  قلكبةاد     ُ ٝلِقق ٛ ه  ق ٝ" إ   ن 
ٝٔ  ٌ   ِقضّ   كى  ن  لا   بكا قلٝ ق ٕ قٝ  لق  ٝس. َملا ضا ٕ إ  كل    ٌّةا   ة

  ب ةةٝق  َرا  ةةا   ِجةةِ"ٓ   ةةا   ملل ُ ةةٕ ق سةةّ . إن يةة ٍ قله  ُةةٕ لكبكمةة ٓ   
 ٌٝف إ    كّص قخلك  مل  ق  ب ٝق  َقل   ٝ  يهةٝ ا ُ بهةو قلهةاس قلل ةِس     

 ٌل ااس "ُاوة لأل اطري قل   شكر      ق سّلّٕ      ملّهما ٜ ُبل قِنَق ما  ا
ن جةِي  قل  ا ةٕ لةٝي يةٜٛ٘     ِّكة قلب كُّٕٝ.   هٝ ا ٜ ُبل  ِقجٌةٕ قل صةص قلة   ل   

قلهاس َٜ ُبل   ُٝكٌا  ُٛ"ي كلا إ  ق بم ق  ق  اطري قلب كُّٕٝ قل  مب َ  قلِقة   
َْ  ى قلُٝاوٕ قلب كُّٕٝ.  قٝ  سك  يكٔ ق ما  ا  ق سّلّٕ   او

قخلكةة  ملةة  ق  ب ةةٝق  يةةِ  ةةِ ري  سةةجّر    َقل هصةة  ق  بةةاوْ قل قملةة  لبجهةة    
                ْلككبةةةةاد ق  ةةةةٝس ق سةةةةمِنْ لكةةةةر  مِيةةةةٕ  ةةةةى قلهةةةةاس ملك ةةةةبٌل قخلا ةةةةٕ.     
َيةِ ي ةةا ٓ يةى  مِيةةٕ  ةةى قل صةص ق سةةجكٕ  "قّ ةةٕ كباملّبةا َ  ٝ ةةٕ ا إطةةا      
                 ُبها ةةةة   ةةةة  قل ةةةةار قخلةةةةا  ملأَلئةةةةا قلهةةةةاس. يهةةةةٝ يةةةة ٍ قله لةةةةٕ قةةةةٝ ُكةةةةِن 

                  لِوّةةةةةٝ لككمةةةةةٕ ق  ملالهسةةةةة ٕ   لكبةةةةةاد ق  ةةةةةٝس ق سةةةةةمِنْ يةةةةةِ ق صةةةةةٝ  ق    ْق
                            . إٜ  وةةةةةً  كةةةةةى ا َقةةةةة   ةةةةةا ا ق سةةةةةب  ر يهةةةةةٝ ا    لكمةةةةةب كم  قلشةةةةة ٌّ  

                    ةةةةبل    ةةةةٕ قلكبةةةةاد ق  ةةةةٝس ق كبةةةةِد  يهةةةةٝيا  كةةةةى  سةةةةجّكً لب ةةةةُٝل         
 .  ج    ا ْ  ِوٝ
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ا ْقلكبةةاد ق  ةةٝس ق سةةمِنْ ُةةبل   ةةُٝل قل صةةص  ةةى  ةةا   ِققةةف وّةةٕ        
َط ّ ّٕ َيى ط ُو ْ َقْٓ ُبككمِن ملالك ٕ ق ن لبكا قجملمِيٕ  ى قلهاس َُكِوِن 
 ةهٌل   سةةبوٝ   طةة ق  ةة " َ َقُةةٕ قل صةص ق ها ةة ٕ َق ب ةةا ف يكٌّةةا. َاةة    

ٝ  ةةى "قةةٕ قل صةةٕ. قةة ق٘ٓ قل صةةص قلكباملّةةٕ َ  قج بٌةةا ق ةةر  سةةجّكٌا لكةةْ وبأكةة  
قل ي ُبأكٝ  ى  لٕ قل صص ملّهما  للَكٔ   ةِف ُضةمى    َملا بوٝقن ي ق قله ان

ٌ     كلا  ن ي ق ْقلكباد ق  ٝس ق سمِنْ يِ ّٕ مب املٕ قخلة  قل مةِ"ي لكلة ق قلشة 
 خل.إ  ر قل صص  ق غاوْ ... 

   ٕ                مل َقُةةةةةٕ قل صةةةةةةص قلكباملّةةةةةٕ ملل ُ ةةةةةةٕ   ا ةةةةةة ٓ  حنةةةةةى و لةةةةةةْ قل   ةةةةةة
ٕ    لكمةةةةٛ              ه  ق ةةةةٝ"  ن ُهجةةةة ملِق   ا ةةةة ٓ لكلةةةةو قلكبةةةةاملْ َُكبشةةةة ِق قل  ةةةةال

ملأو سةٌل. إن ية ق ق ةٝ ر  ةُٝٝ قٜ ةةباف يةى ق ةٝ ر قلة ي ُةٝيِ إ   ن ُ ةة           
   ٕ                                  قلهةةةةةةةةاس يةةةةةةةةٝ"بق  ةةةةةةةةى قألُةةةةةةةةا  ق ب  قةةةةةةةةٕ     ةةةةةةةةٕ بسةةةةةةةة  ق يمّةةةةةةةة

           تا بةةةا َقلةةة   كةةةِن ملةةةالل    ه صةةةكٕ   قلكا ةةة  َقله ّةةة  ق هل ةةةْ ط   ةةةا  ةةةهٌج   
                   ملل ُ ةةةةةةٕ  ةةةةةة ريٓ  إن  َقُةةةةةةٕ قل صةةةةةةص قلكباملّةةةةةةٕ    يةةةةةةى قل  ُهةةةةةةٕ قلكباملّةةةةةةٕ.  
 ً                        إمةةةةةا يةةةةةْ ط ُ ةةةةةٕ ملسةةةةةّلٕ إٜ  وٌةةةةةا قُِةةةةةٕ ا     َ"قّ ةةةةةٕ ا قلِقةةةةة  و سةةةةة

ا ملأقةةر قةةٝ   ةةى لةة  ُةة  قلبا ّةة  َتكّةةهٌل  ةةى  ٌةةل ككمةةٕ ق .  كةةهٌل   ةةر ك
                              قلةة ي   ٝ ةةً ا ا ةةٕ قلشةةوص قلةة ي ُبكمةة  َ رب ةةً ق سةةّلّٕ.     قلبه ّةةٕ َقلب سةةري  

                      إن كلةةةةا  ةةةةلّ  ملةةةةا  ص يهةةةةٝ ا وةةةة َي قل صةةةةص ا    ّةةةة   سكسةةةةةر        
  هلى مل لا وض ٌل ا قل  ُهٕ قلكباملّٕ قلصلّلٕ.
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َلةٕ   سةري  ةى جٌبهةا(     )ملةَٝن   كّةو  َ حما   قٗ ملا  ِإن قحل اظ يكٔ قل صٕ 
 ةةى قخلكةة  ملةة  ق  ب ةةٝق  قلةة ي قةةٝ ُةةأ ْ  ةةى قيبهةةاق   ٞ ةة  ق ةةب كم  قلشةة ٌّ 

      ٕ آ ّةٕ     ا"ٚ   اقّٕ  َ ٜيِ ّٕ   بةِ ٓ   َ  كسة ٕ  يُِةٕ  كّئةٕ ت يةا  ا ا ّة
ٜ   ةةى ك  َ َملةةا  َ    ُكةةا قلشةةمالّٕ  َ كِ ُةةا  َ قلربقزُةةر  َ قلصةة     ةةى  لةةا .   ةةٝ

ّبةةا  ةةى قل صةةص َُل  ةةٍِ يكةةٔ كةةر ق ِققةةف     كةةهٌل يةةل  ن ُل و جةةِق ٜيِ بةةا كبامل
 قل مكّٕ ت  ٓ.

 ِف ُ ُةَٝن  ةل  ن    ن  ى ُس ِن  ها إ   كم ٓ ق ب كم  قلش ٌّ َقخلا ٕ  
ُ ٌمِق قحلو قلكباملْ َ ن ُ ّشِق وّآ قللايٕ  بل  ُى مل ةٝ  ق  كةان  ةى  كة      

وسةةايٝ يكةةٔ  ق  ب ةةٝق . َحنةةى  كههةةا  ن
وةةَٝ  كلةةا يهةةٝ ا وبكمةة  ملالك ةةٕ     
ق ن  َيهةةٝ ا وسةةبوٝن  ةةٝق ر  
ٜ   ةةةةةى      ا ةةةةةٕ مل ةةةةةا ٌل ملةةةةةٝ
إن ق ةةةةبوٝقن  ةةةةٝق ر يا ةةةةٕ  

ق بوٝقن قل صص قلكباملّٕ ملك  ٓ 
ق ن َقل مةةر  ةة   ةةبككم  ملالك ةةٕ   

 وبةةةا  ْكبةةةاد   ةةةٝس  سةةةمِنْ     
 املْ.ةةو قلكبةةةلكل امهبةةة ٛ  ابِ"يبةةةةُِ    س
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5 
 التضاعفالتضاعف،  التضاعف،

 
 
 

ْ مجلل  اَدُللٕ د قلللا د كتملسّللٕ دخ ك للكٕ فكلل ٓ    دخللال  د  لل ٌ كللجنَ ُتقبلل  
قا ُكِ  مهملسلًبمل   دخ سكلٕ دىلَم ملى د كل دوٓ، َ كلهٌل ُت لمل٘ ِ  ململ   د         ،تملاخيًّمل

ُقِ يللمل  يللمل ْ د للب    عكللٔ  عللل رللِ وادعللٕ كهللملٗ  دكللمل  دخللال  د قللللْ قللمل ًا
. ي  يِ كملف  اعل د تكمذٓ عكٔ م  دجلّل  د جلملوْ َد جمل لح سمل تتلملست َ تهمّلٕ       و  ٌل

ًٌللمل  ِدللً،      قّللمل ٓ   د كهّ للٕل  َ لللن د للذُى ُ للت مكِ  مبللا  اَدُللٕ د قلللا َد
د ل  تلنمى سمل   قلملت دمدتمملعّلٕ ُنكلاَ     يلذد دخلال   رلمل يلِ           َدجملتم ملت

   ضلممل    ض ل دخلال  دخم سل  يلِ    –د ِسّا د ذي ميكى    ُ لا تكلن دمستّملدلملت    
 د تضملعف َمى ثل د جبملت  كهّ ٕ وملشلٕ ُقِ يمل  ي  د بكا  و  ٌل.

دتّذّملت ميكلى    ُ لتمامٌمل   سل  د كْ حتاخ س كٕ اَسّٕ، م سلا    تتلملا   
       س للٌِ ٕ  كللْ ُجملل َد َُتضللملع ِد. َ للس عكّهللمل سملسللتم دا        دخت كمللِ  د  لل ٌِّ  

ّفل  و  لللللهمل َوللللل ٖ   د كهلللللمل رجللللل                         د هملللللِ ز دخجلللللمل ْ  كتكمّلللللذ د لللللذي      وقللللل
        قّقّللٕ    قللِٖ .للِايمل.   كمللت كمأ    ُكِوللٍِ.    يللذٍ يللْ د تكمللذٓ د      و ُللا

ُت كملِ  سلللِآ  فضل  عهللاممل ُتب لِ  مجللمله ملى قللمل َيل         دختِد.لكأ د  لل ٌّأ 
                 كم للللّن. مللللى  َه دستكللللملا  هللللمل مللللت كللللن دخ للللّشّأ،  للللى و ٌلللل  كّللللف  
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ُت ملم  دخ ّشِّ  مت كلن دخ لّشّأ َُ ل ِ   تقلاُل د ل ع ُ لِح دخ لّن  لل.         
 َيكذد تكِ  ك دوتهمل يْ  ًُضمل دز٘ مى عمكّٕ د تكمذٓ.

                دخبللللا  دىلَه َدىلسملسللللْ  ضللللممل  ديف للللملا َد همللللِ   دخللللال  د قللللللْ       
 ٌمِوٌلمل س لٌِ ٕ َُ ََيلمل    ُ اَدُٕ د قلا سط ُقٕ جت   دخ لتم أ  يِ د ربدعٕ  

مممل ُن ي  م لكق ك دوٓ مجم ٓ. َيذد يلِ د  لبس د لذي   كهلمل      ،سأو  ٌل آلل ُى
وِ ْ ديتمملًممل كبًند س َدُٕ د قلا د ّٕ د طبّ ّلٕ على ي ُلق اَدٓ ُتككملِ  د ك لٕ      

عهلاممل   دىلن م تمامأ دخِدقف د  ملمٕ د   ُت ملم  سٌمل د هملس ملت س ضلٌل د لب  .   
سط ُقلٕ ت تمللا عكلٔ عل و مكتللِع  َ     ّل  ىلسلا دخللت كمأ د  ل ٌّأ   ان ديفجنق ل ُُ

 م ذ ، فإ    ن ُ ِق عمكّٕ د تضملعف.

ٍَ مى د  ه مله ممل ُكْ:   قا سذ  اد
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             دهللِع يسلللّمل.  Santal نتالالس    قللا سللذكل سمل لللٕ م للملسٌٕ سلللأ شلل س    َ
 سملخللٕ.  0,00   م تِٖ د ت كّل   يذٍ د ق ُٕ َسلأ يلذٍ دجملمِعلٕ ملى د هلملس يلْ       

هتمله  لّ   اُلً  ي تلملاُك مكتلِع َم ُ تملاَ  عكلٔ  ُلٕ َثلملٗق مكتِسلٕ          ش س د  ل 
             َململ ُقِ لً د  لِّو. َقلا  يبلل      لادقّٕ. يلل ُ تملاَ  عكلٔ ململ ُقل ٍ      كا ّ   ً م

               ، ادللل   "مملادولللاي"  لللهتمله َتقلللملسكِد ملللت    م ق ُلللٕ د جممِعلللٕ ملللى دخ سلللكأ  
               قللللامِد ديفجنّلللل  م للللتمامأ ي ق للللمل   مل ُللللذيس  م مااسللللٕ يللللِده سّملتللللً.   

ّٕ، متضلللمهٕ قلًللللمل ََسلللملٗ   ُضلللملم م ّٗلللٕ َ ادملللمل َ كلللملوْ َاقللللملت      شللل ٌ
                      َشللللملاا دلتبللللملاٍ مللللت عملٗكتللللً، د للللذُى دخ للللّن  "مملادوللللاي"َبلللل  َدلتبللللملادت. َق

             س للللا   للللن  يللللس  م  قللللملاع يللللل ُى َشللللملاا   مهللللِد َدعتمللللاَد يللللل  ًُضللللمل. ي
ٌ  تماًممل د كجن ملى  م ٌل  ميملوً دجلاُا، م  تمامتٌمل تكلن  ّٕ د ل  دسل  د طل ق د  ل 
 ً                   َقلللللا يمهلللللِد يلللللل  ًُضلللللمل  علللللى دخ لللللّن   د بادُلللللٕ. دجملمِعللللٕ د للللل  ككمتللللل

ٍِ ، د لذُى  ككلٌل ملى دختِد.لكأ د  ل ٌّأ    ق لمل ملى دخلنمهأ،      ف َُدعتماَد. س ايمل ك
د للاادممل،  مللت و  للٌمل جممِعللٕ د قلللا م د قلل ٖ دجملللملَآ م للتمامأ   يبللِد 

خل. َقا قب  د هملس دخ ّن  ًُضمل   تكن د ق ٖ. َينم٘ دخنمهأ دجلا  َدىلكملوْ ..  
ٍِوللللللِد يللللللل  ًُضللللللمل ف ُق لللللل    ٖ  ك                   م للللللتمامأ  دت مل َ يبللللللِد  قلللللل ٖ  للللللل 

مللى شلل س  َقللا  للى د كللجن بادُللٕ.سلل دتّذّملت دىلسملسللّٕ د لل  قمللامل  للل   د دم
ِ د   ٕ دخ سلكْ دالمل .    وِد ف ُقٌلهتمله  وٌل سذ ن قا ك م لتم ٓ دآل  سلأ    َد  كل

 هتمله.ش س د  
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د كهلملٗ  َتهمّلٕ د قلمل ٓ     َ مٗ   ل ٖ عكٔ    د تكمذٓ َوادعٕ  قا  ثبتل قلا
 لمل تلأثن     قللٕ ملنث ٓ      َم  فكِّ د قللْ. سك مل٘ٓ مى ل ه دخال  رمل تهذز 

 ْ. مال  قللْ ش ٌ ت كّمْ َ  ن مى ل ه

  ق ُٕ مكّلٕ سملىلت سٕ   دهِع كل ع وّذنُلمل، كلمل  "تّمِثلملَس" خيلان سكل        
َل ه ثل خ     د ِّاَسمل َعملٗ تٌل. دٍح  كهّ ٕ ساُجٕ مكِوٕ مى مزداعْ مملوٕ ك 

ضل  تلااًُبمل قللن    ً د  عُِٕ،  تّشل د   .لٕ  تّمِثلملَس       سهِدت مى لامت
دستمادن ي ُقلٕ اَدُلٕ د كتلملع دخقلاس مت ك ل   تملاخيًّلمل.        دخاٖ  ك عملٓ عى كّ ّٕ

َيهملا ت كل د ط ُقٕ د قاميٕ  كت كّل َد   كملول داُآ سمل ه بٕ  لً.  قلا ت لذت       
دجملمِعللٕ  كللْ   كللْ قلللا د كتللملع دخقللاس سط ُقللٕ  قّقللٕ َممت للٕ ثللل ُقللِ  

ُ ّاَد اَدُٕ د قللٕ، َُتهملق لِد   م همليلمل، َُ سطلِد د لق مّلملتٌل د  مكّلٕ. َقلا         
 ق ا تّمِثملَس  وً عها عِ تً  بكاٍ َ  دىلسا د تمل ْ سِف ُطبق ممل ت كمً.

            َىل  قملٗلللا دخلللن   كلللمل  قلللا وللللن س َدُلللٕ قللللا د كتلللملع دخقلللاس س لللك      
ٕ  ِثللملَسمت ك لل  تملاخيًّللمل، فقللا قلل ا تّم         .   ُبللا  سقلللٕ لكللق د كملٗهللملت د  َسّلل

         ٕ                  قلللا دعتملللا عكلللٔ د  اُلللا ملللى دىلدلللزد٘ د كتملسّلللٕ  كلللْ ُللللّ  تكلللن د قلللل
           دامل.لللٕ كملللمل ح تِيفلللّشٌمل   د تلللااُس د لللذي تكقلللملٍ. َس لللايمل سلللأ ل فكلللل  لللا 
         للللن  ي ا ، فتكللللٔ عكللللٌّل تّمِثللللملَس قلللللٕ لكللللق د ِّاَسللللمل.  قللللا دسللللتمان   

                  كذ للللل  ُلللللل  سلللللً  م د قللللللٕ د كتملسّلللللٕ  قللللللٕ لكلللللق د كملٗهلللللملت دخ ٗكّلللللٕ.   

                                                 



 

06 
 

 َ     ُ  سٌمل  َ ُ ل   كمذمِعلٕ. س لايمل يكلس ملهٌل          –كقلٕ   قا قامٌمل 
. ثلل سلأ ل  سللكٕ َفلتن     َدُٕ د قلٕ َسمل     قملن  سايل سذ نُقِن  سايل َُ ّا ا

 َتطبّق د قلٕ. م ٌل سِدًاد َسملعايل عكٔ فٌل

                        " قللللللللا   ي للللللللا دللللللللًاد     سللللللللايل دسللللللللتطملح    ُلللللللل َي د قلللللللللٕ   
  مهتٌللٔ د كٌ للٕ    قللا كللمل  د هللملس  .َدآلللل َ  كللملوِد ُلللششِ   للً" يكللذد  ا ف  

   مملح دخزُا مى د قلا. َعهاممل سا َد ُ أ ِ   سلكٕ مل تكى ملذكِآ   د قللٕ،  
سّهمللمل  سكللْ دخزُللا مللى    للمليٕ قكللل  للل: سمل  دللس عكللٔ ل سلللكتٌل  َ كللى سكلل   

 .ست تطّ ِ  دكت ملف   ن سأو  كل د قلا،

          قلللا شللل م تّمِثلللملَس: " قلللا َ.لللكل  م فٌلللل  وٌلللل سٌلللذٍ د ط ُقلللٕ  مكلللهٌل    
 د لذي  د ِقلي م  سلكٕ  كج ، عكٔ عك  

            كتلللملع خيلللا  فّلللً سلللتمان دكهلللل 
ستللٔ دىلي للمله    .س دىلسللادامللا
         ٔ دىلسلللللكٕ. عكلللل  ّبللللِ   كللللملوِد

          ألي لللللمله   للللذ ن فٌللللْ دّللللآ   
  ًُضللللللمل.  قللللللا قلللللل ات      اع  

 سلايل على ي ُللق م لملاكتً سمل قلللٕ    
              ُلللللِن د  لللللبل َملللللى ثلللللل يلللللِ ُ ٌَُلللللمل     

 " ألي مله ُِن دىلسا.
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ود لِد   "دكت  ل  ًُضلمل  ولً سّهململ كهلل  سلأ ل َ سلتمت  م  سللكتٌل  وٌلل كلملوِد ململ          
د قاميٕ عى عبمل ٓ دخ ٗكٕ"  َيفن تّمِثملَس. "كلمل  دعتقلمل يل   متم كأ ست مل ّمٌل 

   دخ ٗكٕ يل مى د  ممل٘ َُ تطّ ِ  د ِ.ِه  م دهلل سلِآ  فض ،  ذ ن ميكههلمل  
.  قلللا عكملللتا يلللذٍ دجلك لللٕ  وٌلللل مل ُ ٌملللِد ع للل    هلل ملللى ل  لللل   ولللل  

ِيفلِح د لذي م   دخِيفِعّٕ. َقا دمل٘تا د   .ٕ دآل  ىلش م  ل  مًِاد عى يذد دخ
 . ع  فًّ عمل ٓ"

دىلسلللا د تلللمل ْ، َاَٖ قللللٕ لكلللق و  لللً ُلللِن دخلللال   َدسلللتمان تّمِثلللملَس
          د  لللمملَدت َدىلاو. َس لللا يلللذٍ دجلك لللٕ د جملوّلللٕ ملللى اَدُلللٕ د قللللا م ٌلللل،        
عكق قملٗ  : "س    سلكتٌل ل ه دجلك ٕ د كتا   اا  وٌل مل ُ ٌمِد  مًِاد كلجنٓ  

 لد   كمل  فٌّمل ادعًّمل  ل ". يذٍ د  هِدت د ج ثٕه مى د كتملع دخقاس ل 

 قا دكت ف تّمِثملَس  اًَسمل عاُلآ َمٌملٕ على د تكملذٓ.  قلا   اا  ولً  كلْ        
تكِ  عمكّٕ د تكمذٓ منث ٓ،  س عكٔ د ذي ُتكملذ    ُلااا كّلف ُلت كل د  ل س.      

ُلااا      فبمل  كل مى    تّمِثملَس كمل  ادعًّمل    بً خلآ ثل خ سلهِدت،  م  ولً مل    
د ط ُقٕ د ل  كلمل  ُ ل  سٌلمل كملولل حتتلملز ىل  تتهملسلس ملت د ط ُقلٕ د ل  ت لِ                

ملت دمدتمملعّلٕ َتتمّلز   ُت كل سٌمل ش بً.  قا كملوِد ُ ّ ِ    سّلٕ تقِن عكٔ د   قل 
ّٕ قُِٕ.  قا كملوِد ُهقكِ  تملاخيٌل عى ي ُلق د قللا َدىلمجلمله. َقلا     ستقمل ّا ش ٌ

تكقلْ تلااًُبمل سطل ق عكمّلٕ. د طل ق       ملمت كًمل  مل  ادعًّل   اا تّمِثملَس سقّقٕ  وً كلمل 
د   ت كمٌمل جنشل دًاد سأ  وملس عكٔ  ادٕ عمل ّٕ مى د ت كّل   ماداس ك سّلٕ،  
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َ كهٌمل مل تهذن م ً. َقا ق ا    ُ ِ  جلذَاٍ د جقملفّٕ كممل قل ا  ًُضلمل    ُ لّ     
 د  ع ُ ِح. –ممل ُ   سً َممل ُ كمً مقت ًّمل يثملا دخ كل دىلع ل 

ب     ُ ن تّمِثملَس ي ُقٕ ت كّمً، كمل  مهزعًذمل مى قكلٕ دسلتذملسٕ شل بً  لً.     ق
 قا  ى    دخ ككٕ عهايل، امبمل مل ُكِوِد عكلٔ د قلاا دخطكلِع ملى د لذكمل٘. َ كلى       
عهاممل كّ   تّمِثملَس ي ُقتً دستذملع  ً د هملس َعهايمل مّ ز    دخ ككٕ كملول فّلً  

مله.  قا قمله: "ت كملل     كلِ  .لبًِاد ملت     يِ ىلوً مل ُكى ُتِد.  م ٌل س ك  فٍ 
 للل سلللكٕ خللمل  م  >كبّللٕ”دخللت كمأ َ م   للِمٌل سلل ًُ مل عهللاممل ُقللامِ   دِسللٕ   

د كلجنُى د لذُى مل ُت لِ َد عكلٔ  دملسلٕ دىلسللكٕ           وهملق ً. َقا شلذت يلذد دىلمل    
 ُ  كِد   ن دآل "

  وادعللٕ  د ط ُقللٕ    دخللال  د قللللْ د  لل ٌْ ميكللى    ُكللِ  فٍ للملم  سللذدت   
سللأ  وللملس د كهللملٗ .  قللا قململلل س كللٕ داُللآ  زادعللٕ د كهللملٗ    دهللِع يسللّمل  

ف عاُلآ،  ُتكِولِ  ملى يِدٗل    كلملوِد  0 .ُ تماَ  عكلٔ د ت كلّل د  ل ٌْ سقلاا علملهٍ     
سّهمللمل كللمل  د للب   دآلللل  مللى لك ّللٕ يهاَسللّٕ. َمهللذ   ،س ضللٌل كللملوِد َدللِ ُأ

قلللْ  ككتلملع دخقلاس    ساخ دحتملٌ  سأ م  َح وادعْ َملال    002  –  799
 ْ كهّ ٕ داُآ.  قلا ت لملَ  مله ل    دخ ك   تملاخيًّمل مممل   ٖ  م  و مل٘ سِد ْ   

ملى  يل     مل سلايم  –س دتّذّملت م ل ع ملت دثلهأ ملى للربد٘ َسلملٗ  ديفعل ن        د
َ  –د بكللا َدآللللل  م للل ع   سللل دتّذّملت د كلللْ ُطللِاَد قللللا د كتلللملع دخقلللاس 
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ٕ َ قلٕ كتملسّلٕ  كلْ جتلذع د هلملس عكلٔ       د تِد. .  قا دللتنت د قللا سكل  س دعل    
م تِٖ و  تٌل د ّملتّٕ َقّمٌل َم تقادتٌل. د قلا د    ل اَدُتٌمل   د قل ٖ  

. َ قا َف  لبن ديفع ن FEBAاد ُِ   دعٕ يْ و  ٌمل د قلا د   مس ِيمل   
كلمل   كقلا.  ته ّط  دك ٓ دخ تم أ ش دٗط م ذكٕ سمليمل    FEBAَاد ُِ 
قا تااسِد عكٔ دسلتمادن تكهِ ِدّلمل سُِّلٕ      ّشِّ  حمكِّ ،ملا مزداعِ  ميه

  د زادعٕ َد لشٕ، ينم٘ كملوِد مبجملسٕ د همل.شأ خزداعأ يل ُى عكٔ م ملسملت 
 شملس ٕ مى دخزداح.

             َسملسللللتمادن تكللللن د تكهِ ِدّللللمل، كللللملوِد ُلللل ََ  قلللللا د كتللللملع دخقللللاس         
ينم٘ د ذُى   ٌل َد ديتمملًململ سمل قللا    سمل  تّس   د كّمل ْ س ا دجلك ٕ د زادعّٕ. َ

 للل  عللِتٌل جملمِعللملت دمسللتمملح  م قلللا د كتللملع     ،د كتملسّللٕ د لل  مس ِيللمل 
           دخقللللاس د لللل  سللللتبح   د  د ُللللِ. َ  دجملمِعللللملت كللللملوِد ُ للللم ِ  د قلللللا   

                َ كلللللهٌل كلللللملوِد ُهملق لللللِوٌمل سّهملللللمل ُ لللللتم ِ    ٌّلللللمل. َمسق لللللمل  مللللل ٓ  لللللل ٖ
ًٌللمل  ِدللً سِدسللطٕ  َ لللن د للذُى   ٌلل َد ديتمملًمللمل    كملوللل  د قلللا ُتلل َٖ  ًُضللمل َد

ٖ      سمل قلللا َد للذُى        دختللذَد د لل ع ُ للِح دخ للّن ك للّا َأكللا. َملل ٓ  للل 
          كملوللل د قلللا تهت لل  َتللاَا   شللك  شلل دٗط كملسللّل. مللى دخٌللل    و ٌللل            

                             م ل ملللللى لللللل ه د  د ُلللللِ، َد قللللللا د للللل  ُاَُلللللل      د قللللللا د للللل  ُسللللل  
             ملسلللّتملت، هّ ٌلللمل كملولللل   م ل   د كَد قللل ٖ، َد قللللا د للل  ُسللل      د قلللِه

 .يْ د قلا عّهٌمل
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                        يمٌف مللللللى دخللللللنمهأ دللللللملَ٘د  كلللللل ع عللللللى ي ُللللللق دماتبللللللمل  د للللللذي ح    
كلن د  كلٕ   سأ تكهِ ِدّملت د زادعٕ َد لشٕ، َاَدُٕ د قلا. َسّهململ دسلتم ت ت  

  وادعللٕ د كهللملٗ    د همللِ َد للل ِ  مللى للل ه يلل ق يللنم٘ د  لل كمل٘، كللمل           
 ٕ                 مللللى لللل ه د قلللللا. َقللللا   ٌلللل  تقّللللّل  دحملكّلللِ  ُ كمللللِ  ت مل ًّمللللمل يفللللمل 

ٌ   للذد دخِقللف    د  عللملٓ د  للمل ُأ  م للتق  ّٕ  د للذُى تتكمللذَد َتللااسِد سطلل ق شلل 
عكللٔ  ملخقملاوللٕ مللت  َ لللن د  عللملٓ د للذُىسللملف ِد عكللٔ ت كًّمللمل دِي ًُللمل .للشًّشمل، س

                  َد للللذُى تللللااسِد  دجملمِعللللٕ مللللى د هللللملس،    ادللللٕ  عكللللٔ مللللى د ت كللللّل    دت 
             تتلللللف اكللللط دخ تقللللادت.   مِدقللللف ت كّمّللللٕ   ٌلللل َد سطلللل ق عكمّللللٕ، قللللا 

يللذٍ دجملمِعللٕ ُ دللت  .للكٌمل  
. 0  7 ِدع  دمل٘   سقبٕ د ل 

            كللللللللللمل   للللللللللاٌُل سللللللللللِد ْ
                             كهّ للللللللللللللٕ عهللللللللللللللاممل  50 

  سا ت س كٕ تضملعف د كهلملٗ 
مى لل ه دخلادل  د قلللّٕ.    

   سللللا َد   دسللللتمادن  َمهللللذ
            ملللللللال  د قللللللللا، فقلللللللا
                         دوتقكللللللللللِد مللللللللللى  و للللللللللمل٘    

اُللآ   سللِد ْ كهّ للٕ داُللآ   د  للهٕ   دختِسللط  م  و للمل٘ سللِد ْ كهّ للٕ د
 د ِّن.
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سل دتّذّملت قلللّٕ ممملثكلٕ ُأتّهلمل     دَمجمله يل  عكٔ وادعٕ د كهملٗ  سملستمادن 
سل دتّذّأ مت ل سأ   وادعلٕ د كهلملٗ   كللل ملى       د. دشل ا للربد٘   9 مى اَمملوّلمل 

كللل.  ل ه مال  قللْ مت وم ٘  ل َقا  كهِد مى وادعٕ مخ  كهلملٗ    
لل َد لذُى  .لبشِد ملنمهأ ملى لل ه      د  َمملوْ  ك َ َ لن د ذُى يل مى دجملتمت

دوطكقلِد  ّزاعلِد ع ل ُى     ،د ل  ُواعلل   ٕدخال  د قللْ   تكن د كهملٗ  دام ل 
 قا كملوِد ُ ََ  دلتبلملادتٌل دامل.لٕ سك لتٌل دىلن،   لٕ ديفشلملآ       كهّ ٕ  ل ٖ  كلل.

 د  َمملوّٕ، ملشِسٕ ست َٓ د قلا د كتملسّٕ م ك كٕ تملاخيًّمل. 

ٌ       جمتم ملت د لل ت  ا   كجن مى دىلشل  ّٕ. ّمل٘ د ل  ُتمّفلز دجملتم لملت د  ل 
            ، Orality ية"الش      وللللمل و لللل ٓ مِيفللللِعّٕ خللللمل ُ للللمٔ: "     د ِدقللللت،   د و  

فٌْ  ّ ل جم   ي ق ت تما عكٔ ممل ُهطق سً د  ل. س  يْ عبملآ عى ي ق  ك ٌل 
                    جملتم لللملت د للل  ت تملللا عكلللٔ    م تبطلللٕ سب ضلللٌمل د لللب   َمت لللملاف عكٌّلللمل   د   

 َ ًٌلللمل  ِدلللً.  ٕ تتضلللمى د   قلللملت َد كقلللمل٘دت َد                      يللل ق د  ٌلللل َد تِد.للل  دخ تبطللل
م ك لكٕ على    َت لبندت   فكملًاد مكمِسٕ ل كج  مى كِوٌمل جم  ٓ ;  د ب   سب ضٌمل

دخه ل   .     ّملقلعكٔ عك  د َسّملق متل  دىلسادخ ل كج  مى كِوٌمل ع ِدّٕٗ ; 
تكن د ل ملت ىلوٌمل جمتم ملت  َدجملتم ملت د لممل٘ د   ٌّٕ تمى د جقملفمل َُت ٌ  كٌ 

ًٌللمل  ِدللً، كمللمل  وٌللمل ت تمللا   تقللِن كللجًند عكللٔ د تِد.لل .  قللا ح   عكللٔ د ت ململل  َد
                     د ِ.لللللِه  كمذتم لللللملت د للللللممل٘ سلللللِه د  لللللململ ملللللى لللللل ه يللللل ق اَدُلللللٕ    
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            ِدلللِ يل   يلللذٍ تملاخيًّلللمل.  لللذ ن يهلللملا سلللبس قلللِي خ ك للل د دخقلللاس د كتلللملع
                      د  للللللللما دىل.للللللللل   للللللللاقّق    وللللللللاعِدخهملق للللللللٕ. ل وللللللللً مللللللللى كللللللللن د

  ككململت  سمليفيفملفٕ  م  وٌل م  بِ  . Oral Communicator "ش  ًيا متواصاًل"
م تبطلٕ   ىل  يلذٍ د ككململت  . Oral, Orality, Oralism ية""الش   ""  "الش     

  للٕ عهللايل وٌللِ  د قلل   د تملسللت ع لل  َد   لل ُى يفدبللملا د ُلللل ىل  ُتمكللِد عللى  
  .ديفشملآ َُت كمِد كّف ُتككمِ 

ٌ  دّٕ كَمجملم  عكٔ فملع ُأتّهلمل   ،ّٕ   تهمّلٕ د قّلمل ٓ  س دتّذّملت ت َٓ د قللا د  ل 
ملهٌل لَسّلهٌل د كلجن ملى د لذُى كلملوِد        ملشلملسً   7 . سّح لضلت 20ف ُقّمل مى مشمله 

ربولملمر  د ق د٘ٓ َد كتملسٕ عكلٔ ديفيل ق       كمل  ُق  َ  َُكتبِ ، َس ضٌل م ُ  فسمل
تااُس قلمل ٓ خلآ سلهتأ سملسلتمادن مبلا  تل َٓ د كتلملع دخقلاس دخ ك ل  تملاخيًّلمل.           

قللٕ كتملسّلٕ   تل تّبٌل     725َمت وٌملُٕ د  هتأ،  كى د ت مّذ مى اَدُلٕ سلِد ْ   
 ُٙمل. كملوِد قمل اُى عكٔ اَدُٕ تكن د قلا، د زما د لشّن، ممتآ مى د تكُِى  ك

َكهمل٘ مى  كهّٕ  م مخل   كهّلملت عكلٔ كل  قللٕ، َ جّل  م ل سّملت على كل           
ًّمل كملول ماتً سل سملعملت. َقلا   ٌل َد    عطمليل  ستمل  دخ ٌا دمتشملًومل ش ٌقلٕ. َ

قللااتٌل عكللٔ  دملسللٕ  سلللكٕ عللى كلل  مللى د قللملٗق َدىلمللِا د  يِتّللٕ د لل  كملوللل      
كمللمل   ٌلل َد   ادك للمل ادًٗ للمل   سللمل ٕ ديفجنّلل ، َيبّ للٕ دهلل،      ،قلللامِدللِ ٓ   د 

َسّملتٌل دجلاُآ   دخ ّن.  قا كمل  د ت مّذ ُ تماَ  عكٔ د قلا سكل  سل عٕ   
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َمٌملآ كم د ّٕ  ل   ديفدملسٕ عكلٔ جممِعلٕ ملى دىلسللكٕ د  يِتّلٕ. َمبذل         
ك َد د  اُلا ملى    عطملٌٗل مِيفِح ميِتْ م أ، كملوِد ُ تطّ ِ  سك   قٕ    ُذ

. َ  د سلأ تٌل، كلملوِد سملسلتطملعتٌل       فٌّلمل يلذد دخِيفلِح   د قلا د كتملسّٕ د   ُ كل   
ُلل ََد كلل  قلللٕ مللى تكللن د قلللا َُ لل سِد كّللف ت للرب تكللن د قلللا عللى يللذد   

 دخِيفِح سمل ذدت.

 قا لتل دىلستمل  قملٗ  : "   عمكّٕ د تااُس قا سققل  يادفٌمل سهذملم    كأ 
ِفولِد فًٌململ دّلًاد       د ت مّذ مى اَدُ ٕ عا  كبن مى د قللا د كتملسّلٕ ساقلٕ، َ   َُُك

 تكللن د قلللا َ كشقللملٗق د  يِتّللٕ د لل  ت للرب عهٌللمل َ   ُكللِ   للاٌُل كللنٓ قُِللٕ    
 كم ملاكٕ س سمل ٕ دخ ّن.  قا تقب  دجملتمت تكلن د قللا، َد قللا دخ هلملٓ  ًُضلمل،      

ً٘ ٌ٘ م دسك  محملس، َد كِيمل دز  ى سّملٓ د كهّ ٕ". مى د جقملفٕ كممل  وٌمل دز

د  اُا مى د ت مّذ  قل َد سلأوٌل  لكلِد د تلااُس َ لاٌُل م  فلٕ       َ يفملف  ًُضمل: 
يفلّكٕ دًاد عى د  ٌا د قاُل، َمل ُكى  اٌُل فٌلل  طبّ لٕ د   قلٕ د ل  تل سط سلأ       

   فٕ سل ملت دهلل، َم كملوِد ُ كملِ   دهلل دآلع َد  ع ُ ِح، كممل مل ُكى  اٌُل م  
ق د كملٗهلملت دخ ٗكّلٕ، َمل ُ لبق  لل    مس لِد على د لِم ٓ د جملوّلٕ         دهلل يِ د ذي لك

َ   دخ للّشّأ م  للس عكللٌّل    ُطكبللِد دخ ِوللٕ مللى ي للٕ  للل ٖ. عهللا  لللِ ل 
د ربوللملمر د تللااُن كللمل  مللى كللن دخ للتطملح  للنم٘ د ت مّللذ    ُ للملاكِد  ميللملوٌل     

  يهلملا حت لى ملذي       دخ ّشْ مت دآلل ُى، َ كى مت وٌملُٕ ف ٓ د تااُس، كمل
فٌمٌل  كل  تكلن دىلملِا َ ملٍِا  لل ٖ  كجل . َدكت لبل دىلكلملوْ َد قللا شل بّٕ           



 

66 
 

ملت   م قل ديل، كلمل  د  ل س دحملكلٔ  ت     َدس ٕ دًاد ستٔ  وً عهاممل عمل  د ت مّلذ 
ري داُللآ، َكللجًند مللمل كللملوِد ُ هللِ  تكللن     سكلل    للٕ َشللِق  ّت كمللِد قلًلللمل َ كللملو

كن د قلا ستٔ َقل متأل  ملى د كّل ، َ سّملًولمل ستلٔ     دىلكملوْ د كتملسّٕ َُ ََ  ت
 سزَغ د  ذ .

تِيفن د قلا َسملمت د اادسٕ دخذكِآ  عل ٍ،  َدلً أتك لٕ  كتضلملعف سلأ      
 َ     قملت َد قللا، سلِد٘ سلأ دخلت كمأ د  ل ٌّأ     دجملتم ملت د   تت ذٖ عكٔ د

 لذي ُل َي   د لل. َ سا تكن دىلَدً دخٌملٕ يلِ اَدُلٕ قللٕ دلتبلملايل د  مللْ د      
قلٕ  ميملوٌل سملخ ّن. فأَ لن ُ تطّ ِ     ُ ٌاَد س ٌِ ٕ على ع قلتٌل د ِّمّلٕ    
                  َد  ملللللللّٕ سملخ للللللّن.     َقللللللملت د  للللللٌمل ٓ   فلللللل   د  بللللللمل ٓ   د  لللللل ع  

                    ولللللً سلللللأ حملللللاَ ٓ دلللللًاد  َ تكلللللمل  تكلللللِ  كلللللن مِدلللللِ ٓ  ملًملللللمل.  م       
تألذ ف   د  ٌمل ٓ َد ل ٓ د ِقل دىلكلرب ملى دااملٕ.     ، قادختِد.كأ د   ٌّأ

ف هاممل ُ مت دىل.اقمل٘ َدجلند  تكن دملتبملادت َُ َد د ت لّن   سّلملٓ دخلنمهأ    
                   . ثللللل س للللا    ُللللأتِد>ي ُللللق ُ للللِح”دجلللللا ، عللللمل ٓ مللللمل ُ كبللللِ    دٍتبللللملح  

                 ايل كم لللللّن ملللللى لللللل ه ديفعللللل   د كتلللللملسْ سملسلللللتمادن د قللللللا، ُ لللللملع   
د  ما د ذي ُتكملذيل عكلٔ ت كلل قللٕ أتلل ٓ ت لرب على اسلمل ٕ ديفجنّل   كلْ           
                ُ لللللتمامِيمل   د لللللمله. َُبلللللا  د قلللللملٗمِ  عكلللللٔ تكملللللذتٌل   ت لللللذّ ٌل      
عكٔ  عطلمل٘ د   .لٕ  رلل ُى  ّ لم ِد د قللا د كتملسّلٕ د ل  مس ِيلمل، د  لْ٘          

ًّلللللمل    د لللللذي ُجبفلللللل  ميلللللملوٌل َُ طلللللْ  َ للللللن                      دخلللللنمهأ دجللللللا   سملًسلللللمل كتملس
د  اُلا ملى دجلٌلِ  دخبذَ لٕ   وادعلٕ د كهلملٗ  َد تكملذٓ        َُتذ لا   ّ تهاَد عكًّ. 
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قل ، قللتن، قللٕ دهلل،   ” دخال  د قللْ مى د ِمُملت دختشآ  م د لأ مبا 
 .>قلا دآلل ُى

                    تللللللللملز تتضللللللللمى ت  ُ  للللللللمل مبللللللللمل      تكمللللللللذٓ دختِد.للللللللكأ د  لللللللل ٌّأ
دجلا    ّلً ملى م  فلٕ َف ل  ثلل تِ.لّ  تكلن د قلملٗق   لٌّل سملسلتمادن            دخنمهِ 

اَدُلٕ قللٕ   ت لتطّت  د ط ق دخهملسبٕ. َتتضلمى تكلن د طل ق َيفلت رلمل ز حتتلذٖ،       
         ، َقا  تملز دىلم   م س ل  دلز٘ ملى      تِ.  د ق دخقلِ  َمهملق تٌمل كتملسّٕ

                                  َسلللللللللط  كمِيفلللللللللِح َتطبّلللللللللق   لللللللللن د لللللللللق  ككملللللللللٕ دهلل مهملسلللللللللس   
                               َعكلللللللللٔ دخ لللللللللتِٖ د  للللللللل  ي. فتكملللللللللذتٌل تت لللللللللك  علللللللللى  دجلمملعلللللللللٕ

كّلٕ  َُكلِ    لن  كجل  فملع    عكٔ ممل ُكك ً سً. منمى يل  َد تااع مجمله دتبملح ي ُق
                ملللى ثقملفلللٕ ق ُبلللٕ. قملفلللٕ  َد ج دخجلللمله دخت بريلللت يلللِ ملللنمى ملللى  دت  ُكلللِ  عهلللاممل

                     د تكمللللذٓ  ّ للللل فقللللط يللللْ مللللمل ُ  كللللً شللللما مللللمل سلللل  يللللْ مللللمل ُكِوللللً   
          لكّقللٕ داُللآ   دخ للّن. ثللل  وهللمل  للس    و للملعايل        –يللذد د  للما  ًُضللمل   

                 مللل  سلللً د للل ع ُ لللِح َكللل   عكلللٔ فٌلللل    د تكملللذٓ يلللْ  سملًسلللمل يملعلللٕ  كللل  ملللمل 
   د كتملع دخقاس. ممل  عكهً

ً       ُ  لل    د تكمللذٓ تتضللمى د لل  د تكمّللذ         كلل  مللمل سللبق سمليفيفللملفٕ  م د كلل
                 م لللللِم  عللللى تقللللاُل تق ُلللل  عللللى مللللمل ف كللللً. يللللذد د همللللِ ز مللللى د تكمللللذٓ       
                ُ كللللز عكللللٔ م لللللِ ّٕ د تكمّللللذ   س للللاُى  سملسللللّأ يمللللمل: د ّللللملٓ م للللس      

             ، مجكللللٌل َم للللملاكتً مللللت دآلللللل ُى.    دخللللت كمأ د  لللل ٌّأ    همللللِ ز،يللللذد د 
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                       مجلللل  كلللل   تبللللملح د لللل ع ُ للللِح دىلمهللللمل٘،  تللللملدِ  خمملاسللللٕ مللللمل ُت كملللللً          
 كممل  تملدِ   ًُضمل خ ملاكٕ ممل ُت كمِوً مت دآلل ُى. ،ككمٕ دهلل

  د تِد.ل   كجل  ملى دخلت كمأ     ُ تملاَ  عكلٔ د   قلملت        دختِد.كأ د   ٌّأ
                   ْ دختِد.لللللكِ  َطلللللد  كلللللل. َ لللللذد د  لللللبس ُُ د لللللذُى عكلللللٔ قلللللاا كلللللبن ملللللى 

                 يمّللللٕ  كللللرب  تكللللن د   قللللملت.  وٌللللل ُلللللاقِ  دىلشللللممل   كجلللل      د  لللل ٌِّ 
                          مللللللى د قللللللملٗق دجمللللللل  ٓ.  للللللذ ن فمل ّللللللملٓ د  َسّللللللٕ َد همللللللِ ز د للللللذي     

دختِد.للكأ  ُِ.للكً سململل  د  سللمل ٕ يمللمل   كملُللٕ داطللِآ َدىليمّللٕ.    تكمللذٓ       
 تتطكلس  قململٕ ع قلٕ حمبلٕ ملت  َ للن د لذُى تلتل تكملذتٌل.    د قلملٗمأ           د   ٌّأ

 ملع د ق د كتملسْ مى ل ه عكٔ دكت س مكّٕ د تكمذٓ ُ ملعاَ  دختِد.كأ د   ٌّأ
                          كملللللللمل  وٌلللللللل ُ كملللللللِوٌل  ّٕ مهملسلللللللبٕ َقّلللللللمل تٌل  طملعتٌلللللللمل.يللللللل ق شللللللل ٌ

                           يللللللل سللللللاَايل سلللللللِف    ًُضللللللمل    ُ مللللللِد َُتكمللللللذَد يللللللل ُى َد للللللذُى      
                      . َُبلللللللا  دخنمهلللللللِ  دجللللللللا    دموضلللللللمملن  م يلللللللل ُى  ًُضلللللللمل ُتكملللللللذَ 

                       د كهللللللملٗ  دخِدللللللِ ٓ  َ ت للللللكّ  كهللللللملٗ  داُللللللآ، عكللللللٔ س للللللس مللللللمل     
 ُ من سً د ِيفت.

   ُلأتْ   ،د كهلملٗ     س    تقِ  مبملش ٓ  م وادعٕ تكمذٓ دختِد.كأ د   ٌّأ َ
سإجنللملو د للاَا دحملللا     أ مكتزمللٕدخنمهللِ  دجلللا  مً للمل  م هملعللملت مللى دخللنمه  

د ق دسٕ َد لادقٕ.     لط مى عكٔ  ٕ.   س   دخِدقف تتطِاكهملٗ  د بِّت ككهّ
سمللتبملايل دخ ّشْ   حتم  م لِ ّٕ  مّذ ُهمِ  س ك   فض  عهاممل ُبا َ ت د 
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د ك دوٓ، َت ذُٕ دخنمهأ دجلا ، َتأسّ   عممله داُلآ َم لمليآ د تطلِا د لذي     
  اخ سأ دىلشممل  د ذُى ت نَد عكٔ  ُاٌُل. 

ٌ       تللِفن تلل   ّٕ  كمللت كمأ د  لل ٌّأ ااُس  كقللمل ٓ منسلل  عكللٔ د طلل ق د  لل 
                د تشللللاُملت  رللللمل يللللِ مللللى  كللللرب   ،ل  ّ للللتم َد سللللأ جممِعللللملتٌل َت للللكّشٌ

                                                                                د للللللل  تِددلللللللً د كهّ لللللللٕ.     َ لللللللللن    
د ذُى ُ  كِ    رِ س كملت وادعٕ 
             د كهلللللللللللملٗ  م سلللللللللللا  لللللللللللل      

كشِد قللمل ٓ  ككهللملٗ  ُتكمللذَد َ   ُ لل
دجلاُللللآ كقللللمل ٓ  قللللملمٌل د لللل َم   
د قلللاس. َ  د مل ُ  كلللِد   لللن، سلللِف 

 تقللل   َ ستلللٔ تتِقلللف عمكّلللٕ دمتلللاد      
 وادعٕ د كهملٗ .  

، تب ّللٕ ُ للِح: CD   يهللملا مكمللا خللال  اَدُللٕ د قلللا جنللاٍ   سك للكٕ   
تٌلاف  م تكملذٓ   ، َيِ ُذك  عمكّلٕ ملى ع ل  لطلِدت     دخت كمأ د   ٌّأ تكمذٓ
 ٕ َ سملسّٕ: ممل  تضملع ٌل كمطِٓ مٌمد ب طمل٘ مت يف ت كمأ د   ٌّأدخ

 سب مليٕ ََيفِم. –دخبا  د كتملسْ د ذي ت كس   ع يفً  فع ف 

 ّف سمل ه بٕ جملمِعلٕ د هلملس د لذُى ختلان      ِديفّت د   تتضمى د ه  ٓ د ّملتّٕدخ لق
 سّهٌل.

 ِّيْ دجل ِا، َد  ِدٗق، َد  ذِدت. – د ه  ٓ د ّملتّٕ     فك   
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  د قلا د كتملسّٕ د   حتتملدٌمل  تِ.ّ  دخبا  د كتملسْ. دل 

 كقلللٕ َلطللط  كشللِدا د للذي سللّاَا س للا د قلللٕ، م كللًزد عكللٔ د  ملل     طلطِّلل 
 ز.هذريدخطكِع    ُُ

 ًلمل ش بّٕ،  كملوْ، س كملت، د قلٕ سط ُقٕ مهملسبٕ ثقملفًّمل، م تماًممل قل دع و
 ُضملم، َ شكملم   ل ٖ. َسملٗ   

 ُق ت ٌّ  عمكّٕ د ِدا سلأ دجملمِعلٕ، م لملعًاد  ُلمليل عكلٔ      دخبا  عى ي قيبف 
 دكت ملف دخ هٔ َتطبّق د قلٕ عكٔ سّملتٌل د  ملّٕ. 

 دخبا  د ذي دكُت ف عى ي ُق َيفت لطِدت  ا يمل ك  ف   مب   ٍ. يتد 

  ٕ تللزدن م لل ا دكلل س دخ لللِ ّٕ سللأ  عضللمل٘ دجملمِعلٕ عللى ي ُللق د   – دخ للِ ّ
 كتلللملسْ   سلللكِكٌل د ّلللِمْ سلللأ  عضلللمل٘ دجملمِعلللٕ، د َمتبلللمل ه  تطبّلللق دخبلللا 

 َعملٗ تٌل َد   قملت د  ملّٕ دىلل ٖ.

 شذت دجملمِعٕ    ته ل  َتضلملعف دخبلا  د كتلملسْ،  َم  على ي ُلق        – تضملعف
دامل.للٕ سٌللل ثللل م للملاكٕ دخبللا  مللت     >د ّللملٓ د  للمليآ ”  ٌللملا   للن دخبللا     

   27دآلل ُى.
ِ       مبا  اَدُٕ قلا د كتلملع دخقلاس   علٕ ملى د هلملس    يلْ ي ُقلٕ جللذع جمم

ٕ مى دخ  فٕ د تكهِ ِ عملٍه د ذُى  ّ ِد عكٔ قاٍا  ل ا  َت لتطّت س لٌِ ٕ    تُ   ،دّل
ٕ  كِ.لِه سمليفجنّل   لذٌَُل ملى     ِ    دٌ متِد.كأ ش ٌّأ ملى   و  لٌمل  دجملمِعل

د هملس. َيكذد ُ ترب مبا  اَدُٕ د قلا كمال  ُ ملعا عكٔ د تضملعف   د ك دوٓ 
سّح ُ لتطّت دخنمهلِ  دجللا     ُ لملاكِد ديفجنّل  س لٌِ ٕ،        –ٗ  َوادعٕ د كهمل
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د ل  ح د ِ.لِه سٌلمل   لٌّل      َُتكمذَد منمهأ دا  سمل ط ُقٕ  دتٌملَُزاعِد كهملٗ  
 َد   تتكمذَد عى ي ُقٌمل.

سل دتّذّٕ اَدُلٕ د قللا مهملسلبٕ س لك  للمل  جملمِعلٕ ملى         دسّهممل ُبلاَ     
دا  ًُضمل د كجن ملى دخهضلمأ جملمِعلٕ ملى     د هملس مل ُتل د ِ.ِه   ٌّل مى قب ، َ

اَدُٕ د قلا دخ ك لكٕ   فِدٗا ممتملوٓ خبا  -كهملٗ  منس ٕ سّح تِدا  -د هملس 
ْ د قللللْ سملسللتطملعتً    ميللأل ن دخِدقللف  ًُضللمل.    دخللال  د  لل ٌتملاخيًّللمل   تكلل

ٕ فذِدت كبنٓ كملول دخادل  د ل  ت تملا عكلٔ د  كلل   د كل دوٓ، َد تكملذٓ، َوادعل       
 د كهملٗ  َتهمّٕ د قمل ٓ قا  ك كتٌمل عكٔ م  د  قِ . 
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6 
 توقف المتعلمونيعندما 

 عه القراءة
 
 
 
              سرترترترتالع ارة رترترترتتقٓ اررترترترتث  سرترترترتاق امل إمارترترترتْ سرترترترتأتمل ارةرترترترتت    رترترترتت ا ُسرترترترت قَمل  اَ اا

             ُاُرترترترت َمل  اَ ررترترترتى قأرترترترتهٌل ارسرترترترتاا٘ٓ َارأيفت رترترترتٕا رسرترترترت  ق  ورترترترتت    ا رترترترت ٘ ار رترترترتت    
                   رترترترتى ارأيفرترترترتتل كمرترترترتٔ اَرسرترترترتو اررترترترترُى ا ُ رترترترتيفكّةِمل امل ُسرترترترتااَاا َسرترترترتِ  وا رترترترت 

                    اخيفرترترترترتتقَا  يرترترترترترا ا رترترترترت ٘ كمرترترترترتٔ اررترترترترترُى ا ُالرترترترترتمِمل ارسرترترترترتاا٘ٓا يرترترترترت ا٘ اررترترترترترُى 
  ٌ                     ّٕ كمرترترترتٔ كأرترترترتا اركرترترترتا  ارةممّرترترترتٕ   رترترترتترا ل  رترترترتى     امل ُيفةممرترترترتِا  رترترترتتركا  ار رترترترتا

                               إرترترترترترترترتتوُِنا فيفٌل  رترترترترترترترتترساا٘ٓا َُكمرترترترترترترترت  كمرترترترترترترترتٌّل  رترترترترترترترتيفةممن  رترترترترترترترتاٌّن ةرترترترترترترترتا
اراتوُِن"  رتتت ْ    َُةاِّ  لّما لا سالك "امليفةممن ار اٌّن

ّٕ ا  ُارتٕ  ٌسرتِ  َاررتا اَورتأ  ا رتِ ا ا رتٕ ار رتا      َُ
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ٌ    اَ  يرا ارأيفتل ا يف اهت  ّنا َ رتى ارِاحرتذ   ارصاتت ارث متّ  املرتيفةممن ار رتا
ارارتتوُِِمل   وا رتٌت ُيفصرتب  ٌرتت امليفةممرتِمل ار رتاٌِّمل     يرٍ ارصرتاتت   ً ا امل ارأاري  ىل

هخرترتِ   ةيفمرترت  فةترّرترتٕ األَرّرترتِملا َكمرترتٔ يرترترا ار  مرترتت ُيفصرترتب  ٌرترتت امليفةممرترتِمل ار رترتاٌِّمل
  ِاصمهت كمٔ  ت واةمً  ٌرٍ املةافٕا 

 مل ي فهت يِ دكِٓ   ّخّن كمٔ قمِ ٌل اإلقسترّٕ ا يف ت  طرتا  ا ارتا فةترّرتٕ    
رإل ّرتتمل  ٌرتل رمم رتّذ  َ  رتتك  ٌل      –ارارتتوُِن   اصل  ع املرتيفةممن ار رتاٌّن    اريفِ

 كمٔ ارهمِ َحتاُأٌل إل اا ٌل   اخل  ٕا

" ارسرتاا٘ٓ األد ّرتٕ     امل   4002واةل ذرو؟ اقات دقاسرتٕ   سرتهٕ   ملتذا  ى املٌل امل 
ا اُأت رّ ت فسط  هخ ق احن اًقا ساًُةت  ن  رتل اراسرتتت  َرأرتى  ةرت   احنرت اقيت      
  رترتتقج لرترتً ا  ختصرترتٕ  رترتن ار رترت تل"ا َُةأرترتا ذررترتو "حترترتِ  يتٗرترتل رِسرترتتٗل اإلكرترتالن   

يفمةرتتت اريا ّرتٕ    مل يهرتتك ارة ُرت   رتى ا     ا  رأاَوّٕ رميف رتمّٕ َرميفرت َد  تملةافرتٕ"   اإل
 اراتوُِٕ املصتح ٕ هلتا  ثاتإاًل حنِ َستٗل اإلكالن اإلرأاَوّٕ َار إٌّ  ٌ  حتًِا

                                                 
32

 Ong, Walter J. Orality & Literacy: The Technologizing of the World (London 

  and New York: Routledge, 1982) 
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 تت اريفترّٕ احظ اإلحصتّٗ
 85 %       رترتى  ةرترت اد ارِاُرترتتت امليفخرترت ٓ  رترتى ار رترتترين   ُسرترتااَا  يفتً رترتت َاحرترتً ا  ةرترت 

 امل قسٕ اراتوُِٕا

 24 %     ٓ ُسرتااَا  يفتً رتت َاحرتً ا  ةرت       ى خاجيْ ا ت ةتت   ارِاُرتتت امليفخرت 
 اريفخاجا

 ارِاُتت امليفخ ٓ ُسلِمل اق ع ستكتت   ارِّن ا رتتن اريفمارتت   َإرتال      ار تريِمل  
 ا2 دقّسٕ ُسااَمل جممٕ 42ستكتت ُ يفمةِمل رماادُِ َ

         احنرترترت ق   رترترتيفِٖ ارسرترترتاا٘ٓ امل رترترتمّٕ حنرترترتِ ارامرترترتا  رترترتن املرترترتاايسن ار ُكرترترتتوّن                
 ا8 4995 – 4994 ن 

   ا6 ار امنتقك إما ك د ار ترين ا ُسااَمل  ًّست ُر ا 
 ا  وصب ار ترين   يِره ا قمبت   ُ    هلل امل قااَا  يفتً ت  ى ق ل 
  سرتهٕ  رتى ارةمرتا ُسلرتِمل   امليفِسرتط اقرتل  رتى         44 ّر اهلِرهرت ُِمل ار رتتريِمل  اريفال

 وصب ستكٕ   األس ِج   ارساا٘ٓ   َقت اراااغا
 ٕ ريفمو  هيف ا   ا ت ى اخاي   ارةت ا ى ارِاحذ امل اجتتيتت ثاتإم

                                                 
www.newwway.org

http://www.sheu.org.uk

36
 Viggo Sogaard, Evangelizing Our World: Insights from Global Inquiry 

(Pattaya, Thailand: 2004 Forum for World Evangelization, 2004), 11.
37

 Both statements about reading in the Netherlands are from Marieke Sandersten 

Holte, “Creating an Optimum Reading Culture in the Low Countries: The 

Role of Stichting Lezen,” a paper presented at the 64th International Federation 

of Library Associations and Institutions General Conference, Aug.16-21, 1998, 
http://www.ifla.org Amsterdam, 

http://www.newwway.org/
http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
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" رترتى ارِاحرترتذ امل ارسرترتاا٘ٓ َارأيفت رترتٕ  رترتى اراهرترتِمل املّيفرترتٕ اتمل" قرترتت  ار َفّ رترتِق لرترتّل 
دا ِق  ى لت ةٕ يرتتَاي "رسرت  اصرت خت  رتًّست     
                 اةمرترترترترترترتً ارسمرترترترترترترتٕ ارسمّمرترترترترترترتٕ   ارةرترترترترترترتت "ا   
َاأليرترتل  رترتى ذررترتو  كمرترتٔ ح رترت  قِررترتً    

 رتّستمل   حسّسٕ امل ارساا٘ٓ َارأيفت رتٕ يمرتت  
ارسمرتٕ ارسمّمرتٕ لرتً ا     تحييفتج  ىل  ةافيفٌم

 ى ارهتسا " ةظرتل ارهرتتس   ارةرتت    رتل       
ارِاقرترتع  ةظرترتل املرترتيفةممن   ارةرترتت   ا ُأيف رترت ِمل   

                   افأتقيل كى ارةت   ى ارساا٘ٓا  ل ُأيف  ِوٌت كى طاُرت    رتتي ٓ اريفمارتت   اررتريتل    
ِ  َا رترترتأت  اخرترترتاي  رترترتى اريفِاصرترترتل  اّٗرترترتٕ مل رترترتتي ٓ األفرترترتالن  ااسرترترتيفمتج  ىل اراادُرترترت

 ا5 َ  مِكٕ"

يراا رس  قرتت   " ةافيفهرتت  رتتراا         ّخْ  ُيفا  اًُلت   تقاُتس    افعقا   
 رتيفسم      توهرتت  ألمل    املك ِج  يفلتٗل ا اا فأ اا"ا "ارس قٓ كمرتٔ اررتيفاأري ا رتاد   

ِنورتِمل اسرتيفهيف    ٔ     ترارهرتتسد ُأ اررترتيفاأري  لت ٌل  هرترتت٘ كمرتٔ ارصرتِقا رسرت  فسرترت َا قرت ق ٌل كمرت
ا اد"ا َخييفل  ا تقاُتس  ال ً قتٗاًل   وهت وةّش اتمل     رتى ُيفصرتب مبرتت ُ رتمٔ     

 ا9 ارأممٕ" َ " ةظّل ارصِقٓ" حتسري"

                                                 
38

 Jim Dator, “Families, Communities, and Futures,” 

/future/dator/other/FCF.htmlhttp://www.soc.hawaii.edu 
39

 Ravi Zacharias, “Mind Games in a World of Images,” audiotape.
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 Church Next: Quantum changes in Christian)   يفت ٌمرترتت 

Ministry)     خييفل اًُلت  ُ ي لّ ا َ ُتمل  ِ   ترسِ  امل ارهتس ارّرتِن  يفرتأإا ا ارتا                     
            رترترتمِكٕ َاملاّٗرترترتٕ ا ارترترتا  رترترتى ارِسرترترتتٗل املك ِكرترترتٕا رسرترترت  قرترترتترِا  ِسرترترتتٗل اإلكرترترتالن امل

حّرترتا حرترتل ارصرترتِت  Post-Literacy   احمرترتٕ  رترتت  ةرترت  اررترتيفةمل ٌل  ت" ةيفرترت  إستفرترت
ٕ ار امل حمل ارأممٕ املك ِكٕ   أل  رت ري"ا َُهرتتقش  اليمرتت     َارصِقٓ َاألرارتٕ    رتاك

امل تي ٓ األكمت   ري املك ِكٕ املِلِدٓ ارِّن  َامل  ٗلرِست يمت ارصايفتمل املمّ  تمل
 ا20اإلقتمل َرّ ت ارساا٘ٓ  يْ استس

               رترترتاُيفّش وتورترترت ي  وت رترترتا َ هرترترتيفأ ألخ رترترتتق اريفمّا ُرترترتِمل   اهلهرترترت       رترترت خًاا  يفرترترت 
                                    (يرترترترترترترتل  ِا رترترترترترترت  اريفأهِرِلّرترترترترترترتت كصرترترترترترترتًاا  رترترترترترترتى األ ّرترترترترترترتٕ؟ ) سرترترترترترترتتًا  ةهرترترترترترترتِامل 

              قرترترتت  فٌّرترترتت  " مل اريفأهِرِلّرترترتت ا  ُارترترتٕ سرترترتِ   وهٌرترترتْ ااوس رترترتتن املِلرترترتِد      َقرترترت  
                         ارةرترترترترترتت   رترترترترترتن املرترترترترترتيفةممن َاأل رترترترترترتّن  ذ سرترترترترترتِ   رترترترترترتأ ْ  ترأرترترترترترتل  ًةرترترترترترتت كمرترترترترترتٔ  

         ارسرترترتاا٘ٓ َارأيفت رترترتٕا ا ُأرترترتِمل َلرترترتِد أليمّرترترتٕ ارسرترترت قٓ كمرترترتٔ   اقض   رترترتا ٕ حّرترترتا
يفرتتج ارهرتتس فّرتً  مِكرتٕ ةيفمارتٕ  رتى املٌرتتقات        سِ  ُأِمل يهرتتك كرتت  ل ُرت  حي   

 ا24ريفخسّ  ارهجتح"

                       يهرترترترترترتتك ا دُرترترترترترتتد  رترترترترترتل  مرترترترترترتو األ امرترترترترترتٕ يرترترترترترتْ    رترترترترترتاات َاحرترترترترترتخٕ  ررترترترترترتْ امل   
ا ٌت ار ةض  احمٕ  رتت  ةرت  اررتيفةمل   اراتوُِٕ  اَ  مت ُكم  كمّ كتملْ   ظٌِق ار إٌّ

                                                 
40

 Eddie Gibbs and Ian Coffey, Church Next: Quantum Changes in Christian 

Ministry (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 2001), 127. 
41

 The International Indian, 9:4, (August 2001), 22.  
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                        املةمِ رترترترترتتت   َيرترترترترترٍ ارظرترترترترتتيآ جتةمهرترترترترتت واأرترترترترتا  َويفِاصرترترترترتل  َو رترترترترتيفس ل َواٌرترترترترتل   
                    ا  مل اتإرترترترترتتق ارهتجترترترترترتٕ كرترترترترتى ذررترترترترتو  َويفخرترترترترتر ارسرترترترترتااقات  ارترترترترتل ارهرترترترترتتس ار رترترترترتاٌّن  

                   هلرترترترتت   رترترترتة تت ررترترترتّا فسرترترترتط كمرترترترتٔ  رترترترتت واةمرترترترتً   ارأرترترترتاا ٓ  َاريفممرترترترترٓ  َ رترترترت قُ    
                   ارسرترترترتتدٓ َ قاكرترترترتٕ ارأهرترترترتتٗا  َرأرترترترتى كمرترترترتٔ ارأّاّرترترترتٕ اررترترترتث وةمرترترترتل  ٌرترترترتت  رترترترتل ذررترترترتو  
                 جيرترترت  امل  رترترتاي  ةرترترت ُالت كمرترترتٔ اركاُسرترترتٕ اررترترتث وِصرترترتل  ٌرترترتت قسرترترتترٕ اإل ّرترترتل         
  ق ن امل ي فهت  َ  سِرّيفهت  َ تُيفهرتت يرتْ امل وِصرتل ا رت   رتأ اا اركرتا  فةترّرتٕ        

 س ق اإل أتملا 

ٕ   اصرترترترت ذ  رترترترتى ارِاحرترترترت                اراتوُِرترترترتٕ قرترترترت    ذ لرترترترتً ا رمأرترترترتاري  هرترترترتت امل ا رترترترتِق ار رترترترتاٌّ
                                َصرترترترترترترتمت حيفرترترترترترترتٔ  ىل  هت اورترترترترترترتت حنرترترترترترترتى    هتٗ رترترترترترترتهت حرترترترترترترتِ  ارةرترترترترترترتت ا رسرترترترترترترت       

                 مل اريفأهِرِلّرترترتت ََسرترترتتٗل اإلكرترترتالن قرترترت    ا قرترترتت  ار تحرترترتا امل رترترتّخْ لرترترتِقج  تقورترترتت    
                         َواٌرترترترترترترتل  ٌرترترترترترترتت املةمِ رترترترترترترتتت   رترترترترترترتريت َ ىل األ رترترترترترترت  اركرترترترترترترتا  اررترترترترترترتث و رترترترترترترتيفس ل   

                      ملسرترترت قٓ كمرترترتٔ  ك ّرترترت  ا رترترت  ارأيفرترترتت ْ   رترترتأل  هٌجرترترتْ ُرترترت دي  ىل   كرترترت ن ا"  قرترترتتٗاًل
                            سرترترترترترترتكخّٕ قَحّرترترترترترترتٕ َكرترترترترترترت ن ولرترترترترترترتِج ثارترترترترترترتت ُرترترترترترترتهةأا كمرترترترترترترتٔ ار رترترترترترترتمِك"ا   

                          امل وكرترترتِق  هيفرترترت ُتت َا رترتأت  ل ُرترترت ٓ  رترترتى خالهلرترترتت  كمّهرترتت  جيرترترت  "  َخيرترتيفل قرترترتتٗالً 
 ا24"ُ يفكّع ارهتس امل خييف َا اهلل  َُاٌمٍِ  َخي  ٍِ

خ  رترترترتٕ  رترترترت تل  رترترترتت  ةرترترترت  ا  اإرترترترتٕ   (حياهرترترترتت  رترترترتِ ْ لرترترترتِوا   ت رترترترت   يفرترترترتتل   
(Postmodern Youth Ministry   كمرترتٔ  رترترتالَٓ ارسصرترت   "رسرترترت  اصرترترت خت  
                                                 

42
 George Barna, The Second Coming of the Church: A Blue Print for Survival 

(Nashville: Word Publishing, 1998). 
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ارسصرترت  يرترتٔ ارِسرترتتٗل األَرّرترتٕ رإلخ رترتتق كرترتى املةيفسرترت اتا فمهرترتر امل ا يفرترت ا اسرترتيفخ ان    
ًٔ كمرترتٔ ارسصرترت   املهكرترت  رم يهرترتٕ ُِالرترتً اَقتً رترت ت كصرترتّ ٕ  اصرترت ذ ارةرترت ٘ األ رترت   مسرترت

ارري و مًّ  اراٌل  تإل ةرتتدا فةمرتٔ كأرتا اركرتا  ااسرتيفهيفتلّٕ اَ       –رإلخ تق  ت   
ارهتس كى كتملٌل املةرتاَ  هلرتل رةرتت      “  ِة و ”ااسيفساإّٗ  كه  ت  اَي قصٕ  اوت 

 ا 2آخا"

                     َُيفارترترترترترترت   رترترترترترترتع ذررترترترترترترتو قُرترترترترترترتو دُِقسرترترترترترترتت  َيرترترترترترترتِ كمّرترترترترترترت  ا رترترترترترترتتدقْ      
Golden Gate Seminary    ةرت    “ قاَي قصرت  ”   ترّاِقوّرتتا " امل  أرتِمل   

"رسرت  اصرت ذ قاَي ارسصرت   رتآ      ا هتُٕ ر خ   ري  يفمأى  ى ا  " يأرا قرتت  
اررترتث  صرترتهع  “ارسصرترت  ا ّرترت ٓ”اخرترتاٖ يرترتِ ار رترتخ  ذَ ا أمرترتٕ اررترتري ُةرترتا    

  ٌ ِق رِّورتتقد  َحتتفظ كمٔ ا يفمع َاملةهٔ"ا َُ ري دُِقست رأت     رتّخْ   رت
املِلرتِد     “ا رت  ”  ُ رتيفخ  ِمل  “اط ت٘ قصرت  ”سُِت  ارري ُاٖ اراكتٓ  رت 

حتتصرتا َ ا رتو حّرتتٓ ارهرتتس  َخيرتيفل       ارسص  ارأيفت ّٕ ر رتات٘ ارسصرت  املخيفمرتٕ اررتث    
 ا22 ك َّ سِرً  مل اخل  ٕ رمجّل ات ْ سِ   يفةظل ر قلٕ امل ارسص  سِ   و

َْ حيفٔ ُاُهت ا هلل  ّب وأِمل ا اا  رتأإرًياا حنيفرتتج    ّب و  ا؟ اًَا  حنيفتج امل وصم
امل وكم   هً طاًقت ريفخُِل ارةِاٗ   ىل ل ِقا إتوًّت  حنيفتج امل والحرتظ  رتت قرت       

ٌ    إ ت ً  تراةل    ّإّ اريفِاصل  ع امليفةممن  ّٕا اررُى قّمِمل رمرتيفةمل  رتتركا  ار رتا
 رتتت  كمٔ س ّل املات     يفخ ن ارأرتاري  رتى  رتاا أ اريفخرتاج    داقٓ األكمرتت   هتق     
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 Tommy Jones, Postmodern Youth Ministry (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 27. 
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 تات دقاسٕ ريفةمّل   تدئ استسّٕ   ارسّرتتدٓا َ ارتت  آخرتا  ارأرتاري  رتى امل  رتاُى       
َاراكتٓ ارأرتتق ُى ذَي اريفرتأإري ارسرتِي ُ رتيفخ  ِمل قصًصرتت ريفِحرتّذ وسرتته قسرتتريفٌلا         

يّهرترترترت قُأا اسرترترترتيفتذ  مّرترترترتٕ ايرترترترتِت دااس امل  مرترترترتو  ِاقدَُسرترترترتِ  ار َفّ رترترترتِق يرترترترت
  ارأرتاري ثارتى ُوَةمومرتِمل ارأيفرتتل     اريفِحّختت يْ مبات ٕ وِافرتر رمرتهااا َ مارتت  إتررتا    

املس س   جممِكتت صيريٓ ا يف اِا امل  حرت ٖ اركرتا  رماٌرتل كهرت  اركم رتٕ يرتْ امل       
ُاَا  تريفخ ُ   ّرتب ُأرتِمل ا رت  ارأيفرتت ْ كهرت  ت ُك رت  كمرتٔ ا ّرتتٓا  ذا اسرتيفكتج          
ارستٗ  امل ُ تقك اخيف تقٍ ار خصْ )قصيفً( كى  ّإّ  ك ّ  يرا  سرتِ   يف رتتقج   

 ل   رياكممّٕ اريفةمّل   أ

ا  ارأرتاري كرتى اسرتيفخ ان اركرتا      َ مخًّصت هلرٍ ارهسكرتٕ اراتوّرتٕ  حنرتى  تراةرتل وةرت     
خرترتاج  رترتت وةافرترتً كمرترتٔ ار رترتكذ َامل ّٕ  رترتع املرترتيفةممنا حنرترتى فسرترتط حنيفرترتتج امل ووار رترتاٌ

 ويفةم  اسيفخ ا ً   أل ا  ا

رهأِمل افلرتل   اريفِاصرتل  رتع    اخرًيا  جي  كمّهت امل و تدق  يفجا ٕ طا  ل ُ ٓ 
اراتوُِنا َ ح ٖ يرٍ اريفجتقل الاُت   اَقاو َ  فمِقُ ا   ّنامليفةممن ار اٌ

ا حّا    ةمّل جممِكٕ  رتى  Campus Crusade for Christسٕ يّ  ِاسكٕ 
طم رترتٕ ارأمّرترتتت  ّاّرترتٕ امليفت ةرترتٕ َاريفممرترترٓ  تسرترتيفخ ان طاُسرترتٕ قَاُرترتٕ ارسصرترت   ست رترتل       

  اسيفخ ان  ِاد  أيفِ ٕا اسيفخ ن اررُى ُيفممرَمل اق ةٕ اوِاج  ى ارسص 

 قص  اهلل )قص   ى ارأيفتل املس س(ا 

 قصصٌل )قص  كى اخيف تق ار خ  ارري ُيفممر  ع اهلل(ا 
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          قص  اتخاُى )قصرت   رتى حّرتتٓ اتخرتاُى َ  رتتي   رتى افرتالن َ رتاا أ
  ما ُِوّٕ(ا

     قص  اريفال ّرتر ) ك ّرت
كممرترترترتْ َفرترترترتِقي رمخرترترترت    
ارأيفرترترترترتت ْ رأرترترترترتْ ُرترترترترتيفمأى 
اريفممّرترترترتر ا  ُرترترترت   رترترترتى   
 كرترترترترترترترترتُِا قصصرترترترترترترترترتً اَ 
قصصرترترتٌت اخلتصرترترتٕ اررترترتث   
قأرترترترترترترترتى اسرترترترترترترترتيفخ ا ٌت  

 خل  ٕ اتخاُى  َ ررو ُيفل  ة ُ  اريفلتكب اراَحْ(ا

َا امٕ اخاٖ  اريٓ   كاحٌت  رتى خرتال   رت ُاُى َ يفخصصرتن  َ رتى خرتال        
   ّخّن ل د اًُلت   فصِ    اقس األح ا

 ت يرا  ا   إُ  ٌِد َاسةٕ َ  يفأآ سِ   أِمل    تُٕ األيمّٕ ريفةمل  ّإّ 
ارارترتتوُِن كمرترتٔ  صرترتل   رترتأل افلرترتل  رترتع املرترتيفةممن ار رترتاٌّنسصرترت  رميفِااسرترتيفخ ان ار

س اررت قَس  حتيفرتتج امل    قَّامل يفُِتت اريفةمّمّٕ َااليفمتكّرتٕ َااقيفصرتتدُٕا ف ّهمرتت  ورت    
 ج  ى كممّٕ  ةمل  ّإّ امل وأِمل ذَي  أإري فةت ا اُِّيفل   تق يفٌت حبإُ رأْ  و

داد   حنرترتى حنمرترتل  ةافرترتٕ كرترتى اكظرترتل قصرترتٕ قَُرترتت كمرترتٔ  رترتا اريفرترتتقُ ا َحنرترتى ورترت  
 ةافٕ  ّإّ  ِصّل  مو املةافٕ   أل افلل  ع إماْ سأتمل األقض اررُى سرتِ   
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ٌ     ُ رترتيفس مِوٌت   رترتأل ا  ّٕ األخرترتاٖا   فلرترتل  رترتى خرترتال  ارسصرترت  َارِسرترتتٗل ار رترتا
ار هِات األخريٓ   اوت والحظ امل ارسص    يفكّع امل  أِمل ا اا فةترّٕ حيفٔ  ع 

 َامليفخصصنا امليفةممن  مبت فٌّل طم ٕ ارأمّتت َقلت  األكمت 

هخرتْ اي  ّرتل قرت  ُأرتِمل     هو مل دكِ هت رمةمل   ّكٕ  يّت واةرتل  رتل  رتت و رتيفكّع ر    
فّهت ريفجتيل اَ ك ن اسيفخ ان  مو ا سّسٕ  َرهصلِّ ره يفيل  ل طاُسٕ فةترٕ رأرتْ  

ًِْ  َحتٍ  ُ لِّ َكَمٔ أُلَخموَ " قِرًقأههت امل و اك  ع  ِرا     "اتَق
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7 
 اهتمام متزايد

 
 
 

ًُ موا توزام   كؿوا أن الفو ن   ،تزام خاضعُ لؽتطويى   إن أودم املدخل القصصٌ ما
ثقوُ كوي ٍ ا عالًوُ املوداخل      عؽًؿا أكادميًًا سدىًجا قسويًًا  واوال  ؾ موك ،لون، لفوا      

تستجؿ  مياردلا  ًُ لؽتؽؿذٍ لدردُ أن لفا  مفظؿات ،ات شن ٍ عالًُ ادأتالف ن
ـٍ ـٍ يف التؿا انذا املدخل  ويف ما ىأتٌ اعض األمجؽُ اليت تعكو  تؽون اك كوات     متفا
    املتفامًُ

 International Mission Board (IMB) ٌ ووووو العامل اتووووو ؽ  اإلرسالًوجم
 سووؽًُ عاملًووُ تكووؾ أكجوو  مووك  ولووي أكووا وكالووُ م - لؽؿذؿووغ  املعؿووداقٌ ايفووياٌ

 مجقل دًدا انذا املدخل  -مجاعُ 

واىووُ القصوو   املئووات مووك ال وو ؼ العامؽووُ، وىسووت دمين ر    لوودِ لووذا ا ؽوو    
سوااتًذًُ أساسووًُ يف عفوو ات الويسد  يف سوويرىفاـ ويف أ وول موك  وو  سووفيات    كا
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ك املسوًشًُ موك   ؿك و سااتًذًُ القصو  اوجم جمؿيعوُ موك الفوات أن ت      ااستطاعت 
 ،ٍد عؽوَ أاوااغ الًود الياسود    ع و فيعود أن كوان عودد املو مفجم املعو وفجم ى       ،االقتفوار 

واؽت سالتنؾ لدردُ وديد م مفجم ىعًفين يف كل   ىُ مك لذه ا ؿيعُ مك 
 الفات  ومعظؾ الق ِ لدىنا أىًكا كفاّ  يف اليًيت 

         االتعووواون موووغ شووو كاْ  Scripture In Use (SIU)ُووووووم سست وووووو ام
( Bihar Outreach Networkحمؽوًجم، مجول شويكُ اًنوار امل سوؽًُ يف ا فود        

                   خووووادـ موووووك  7,000اتوووودرىث أكجوووو  مووووك    كووووج ىك سوووويم العووووا ،     وآخوووو ىك 
              جبسووووير التيااوووول مووووغ الجقافووووات  اؽوووود عؽووووَ مووووا ىسووووؿَ 0 يف  عامووووُ الفووووعث

                     تووووودرىث القصووووو  عؽوووووَ تسوووووؽً  ا وووووداـ    ًُ  و ووووود سووووواعد لوووووذا ال  الفووووو ن
َ غووووو اًجم عؽووووووَ فنوووووؾ ثقافوووووواتنؾ الفووووو نًُ وسووووووا   ال ووووو                            عدلؾ أىًكوووووا عؽوووووو

            سوووااتًذًات مجووول رواىوووُ   اتطووويى  منوووارات ل واىوووُ  صووو  الكتوووا  املقووودت و    
  ُ               القصووو  يف شوووكل دراموووٌ، وتفوووكًل الكتوووا  املقووودت يف شوووكل أ ووواقٌ م تيطووو

 االجقافُ، والتش ًظ، والتسوٍ  

أخو ِ أثفواْ عؿؽًوُ تويط الطو ؼ       عؽَ تقودىؾ التيدًوم ملفظؿوات    SIUوت كز الو 
الفوو نًُ وإدخا ووا يف اوو اجمنؾ امل سووؽًُ انوودش هاةيووُ الفوو نًُ واستًادووات     
 ُ     ثقافاتنووا يف حمووًن املفطقووُ الوويت تقووغ  ووت تووأث لؾ  يف إسوودِ املفوواة     راعوو

كفًسووُ يف  00موو مك، ويف مفطقووُ أخوو ِ    راعووُ    0  0كفًسووُ مكيقووُ مووك    7
 يف ثسخ سفيات    كفًسُ 22أاعث  ؽًًس    راعُ  سفتجم؛ ويف مفطقُ أخ ِ
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العاملًُ والويت أاويشت    املاضًُ،  اـ  الػ مك املفظؿات ُعؽَ م  السفيات الست
 International Orality Network ُووو ُ العاملًووكُ الف نًوووُ ااسؾ الفيووومع وف

الفوو نًُ رات تنوودش ملفوواركُ الوو ِٓ وا وواات يف املووداخل  ااإلشوو اش عؽووَ مفوواو 
املفوو فُ   زىووز ،لوون املوودخل  ومووك تؽوون املفظؿووات ورواىووُ القصوو  والعؿوول عؽووَ تع

Campus Crusade for Christ (CCC)    ،جمؽو   ، م سسوُ اإلميوان اوا ا
، م سسوُ  Progressive Vision، م سسُ  صوُ ا،، م سسوُ   اإلرسالًات العاملٌ

Scripture in Useيف  ت املعؿووداقٌمعنوود السلوويىكؽًووػ العاملًووُ، ، م سسووُ و
   Trans World Radio (TWR)ايفي  الغ اٌ، و 

، ىتكؿك  ًوادٍ  2000، لي قتاز ش اكُ قيعت مك أمساداـ Table 71 70 ملاّدٍا
CCC ُولًئووووُ تؽؿووووذٍ أمووووُ كامؽوووو ،(DAWN) ،ٌجمؽوووو  اإلرسووووالًات الوووودول ،

WorldTeachو  ىكؽًػ،، وYWAM      ُشيا  لم رسالُ(، كؽونؾ تيفويا ميودأ رواىو 
 سااتًذًُ أساسًُ ينيد مفاكُ اتا  املقدت املتسؽسل تارخيًًا كالك

            كتا  تيعًُ ىسيع: Progressive Visionُ ووووووا لًئوووًوذت سدىجوووووود أقتووووولق
           ولوووي مصووودر لؽتؽؿوووذٍ  ووواّؾ عؽوووَ الفووو نًُ  ،(2002تؽؿوووذٍ املوووتعؽؿجم الفووو نًجم  

             ؿارسوووُ كً ًوووُ تع ىوووػ اكووو  الكتوووااٌ الوووذن     ىقووودـ جي،ًدوووا مل  تيعًوووُ ىسووويع 
                ت، م سوووً ا كًوووػ سوووتدركم جمؿيعوووُ موووك الفوووات موووك خوووسم     درَّجيوووث أن ى ووو 

قظ تنؾ اكًاتًُ، ثؾ اختًار القص  الكتااًُ اليت ميكك است دامنا لتعؽوًؿنؾ ،لون   
                       اكوووو  يف ضوووويْ قظوووو تنؾ اكًاتًووووُ  ولووووي ىتكووووين مووووك سوووويعُ جووووا،ز مووووك      
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                  مووووغ املووووتعؽؿجم الفوووو نًجم    اسووووطياقُ مسووووؿيعُ لتعؽووووًؾ كً ًووووُ التيااوووول     0 
 صوُ كتااًوُ ِّك وك املوتعؽؿجم      00 وتيف  اليسدات أشكااًل لؽقص  وت ون أكج  مك

مسًشًجم دودد لتذعؽونؾ رعواٍ متقودمجم      ف نًجم مك االقتقام مك جم د كيقنؾال
 فات أخ ِ دون سادتنؾ لؽق اٍْ أو م سؽجم يف ثقا

 ،CCC ،IMB، شوو اكُ تأسسووت عووك ة ىوو    الوودولًجم   EPICشوو كاْ إىيوون 
                     ، ىسووووووت دمين موووووودخل  صصووووووٌ اووووووجم الفووووووعي      YWAMىؽكًووووووػ و و

                  تووووودرىيات وور  عؿووووول   Epic ذووووو نالووووويت   تصوووووؽنا رسوووووالُ اإل ًووووول  وت    
                   مووووك  كوووو    أو املفظؿووووات الكفوووواّوت سوووو  م اكووووز سوووويم العووووا  لووووتؿكجم 

  الوو واٍ الووذىك ً سووجم  صووُ أولًووُ اؽغووُ الفووعي  ال ومووُ، وتسووؽ   أراعووجم إى
 فووتراالؽغووُ األـ لوو ووا القصوو  وىكوواع يا الكفوواّ   كؿووا أقنووا أىًكووا ت       ىتكؽؿووين
 قطاؼ واسغ عك ة ىو   اليذار عؽَ وليذر ،ت لؽقص  ليضعنا يف األرشًػتسذًس

 متطيعجم 

لقوود أاوويشت خوودمات ال ادىووي مفوواكُ افووكل متزاىوود يف توودعًؾ املووداخل         
مغ وكاالت أخ ِ يف آسوًا اليسوطَ، والفو ؼ     FEBAالف نًُ  فقد اشا  رادىي 

ُ " TWR لًئُ سدىًجا  تف ىقًا ليح القص   لقد ع َّفإاألوسن ومشام   "الفو نً
 سااتًذًُ ا ؿسُ كياسدٍ مك أوم امليادرات اال

تكيقت شيكُ لؽكتا  املقدت لؽصؾ ملساعدٍ الصؾ عك ة ى  تسوذًل  صو     لقد
                       صووووو  ا، اؽغوووووُ اإلشوووووارٍ :ملقووووودت اؽغوووووُ اإلشوووووارٍ ا ااوووووُ انوووووؾالكتوووووا  ا
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لوودىنا أراعووُ ميا ووغ    Deaf Opportunity Outreach (DOOR)لًئووُ 
تدرىث  ادٍ اوؾ موك   لؽتدرىث عؽَ رواىُ الكتا  املقدت املسؽسل تارخيًًا سًح   

  ااؽًد  2أكج  مك 

 ُ تسوذًست اإل ًول سوااًقا( أقتذوت مصوادر       ، GRN شيكُ التسذًست العاملًو
لغوووُ ومصوووؿؿُ  00 , كتااًوووُ لؽكووو ا ٍ والتؽؿوووذٍ مسوووؿيعُ وم ًّوووُ يف أكجووو  موووك 

تعؽؿوُ ِّاًموا  و ود اسوتؿ ت تؽون      امل و   لؽفعي  ،ات التعؽًؾ الودود أو  خصًًصا 
سااتًذًُ موغ مفظؿوات أخو ِ    ش اكُ ا GRNؽنا اًفؿا ةيرت املصادر و  تعدى

 الف نًجم سيم العا   ؽيايم إى ال ومجم مك املتيااؽجمال ٓىُ ل  ا ،ات

              إن لووووذا االلتؿوووواـ املتزاىوووود  وووو   ااوووو  فقوووون عؽووووَ وكوووواالت اإلرسووووالًات    
كؿووفظؾ اووجم ن يفالكفوواّ  الؽًووُ اوودأت تيوودِ التؿاًمووا أىًكووا  ىعؿوول الرن ديقسوو 

  و ود    ال عاٍ يف مقاةعُ اىؽوً ، تكسوات، ولوٌ مقاةعوُ رى ًوُ يف دفوي  داالت      
ن ف اووُ توودرىث عووك املتيااووؽجم الفوو نًجم وكً ًووُ العؿوول اك وواٍْ يسكوو  ديقسوو

وسطنؾ  و د أدر  يف التدرىث أن لفا  الكج  مك املتيااؽجم الف نًجم يف مقاةعتم 
لفوات اوأكج  ك واٍْ  وعفودما ردوغ إى      وفنؾ كًػ ميكك لؽكفاّ  أن ختودـ أولئون ا  

مقاةعُ اىؽً ، شار  ما اكتف م مغ ال عاٍ  "لقد أدركيا أن أولئن لؾ الفات الوذىك  
أعكواْ،   التقؽًدىوُ" لكوذا  وام "  ود ىكيقوين      ال ىصؽين إلًنؾ موك خوسم الكفواّ    

 ولكفنؾ لًسيا يف مفااث  ًادىُ ويف الغالث ىكيقين منؿفجم" 

                                                 



 

09 
 

                      ذفًوووووود ال عوووووواٍ، واملعؽؿووووووجم املنووووووتؿجم،   ن اتيومووووووك ث ووووووؾ  وووووواـ ديقسوووووو   
                         وأعكوووووواْ الكفوووووواّ ، وآخوووووو ىك مووووووك الووووووذىك لوووووودىنؾ منووووووارات لتع ىووووووػ   
          ووًؾ ومعتقوودات الفظوو ٍ اكًاتًووُ اووجم املتيااووؽجم الفوو نًجم يف مقاةعووُ اىؽوووً          

               ، ةووووث الفظوووو ٍ اكًاتًووووُ لؽفووووات الفوووو نًجم  ثووووؾ اختوووواروا  صًصووووا كتااًووووُ لت ا  
                     وق وووووذولا، واووووودأوا خيتاولوووووا موووووك خوووووسم رواىتنوووووا لعًفوووووُ موووووك املوووووتعؽؿجم   
                الفووووو نًجم يف املقاةعوووووُ  كؿوووووا اختووووواروا أىًكوووووا موووووياًدا م ًّوووووُ السوووووت دامنا   

كفًسوُ، األ ؽيًوُ العظؿوَ     700ااال اان موغ القصو   و ود وضوعيا لودًفا لزراعوُ       
 مفنا ستذتؿغ يف اليًيت 

                ن مووووك خووووسم إعسقووووات يوأثفوووواْ عؿوووول تؽوووون التشكوووو ات،  ووووغ ديقسوووو  
              اإلرسوووالًات العاملًوووُ أن القوووادٍ يف أم ىكوووا اليسوووطَ  توووادين إى كفووواّ  تفوووار  

                 ًوووول معنووووؾ يف الكوووو ا ٍ  ؿيعووووُ معًفووووُ مووووك الفووووات   تصووووؽنؾ رسووووالُ اإل   
تودرىًيا إضوافًًا يف الؽغوُ     ؽًوُ الويت يف مقاةعوُ اىؽوً  تؽقوت     والًيـ تؽون الكفواّ  ال  

ُ تًووُ، و وود امتوودوا يف اسووت دامنؾ لس   وأمووير الفظوو ٍ اكًا            سووااتًذًات الفوو نً
ك ق عوول ا ن اوووجم  ستووَ واووؽيا ألم ىكوووا اليسووطَ  وىعؽووو  ديقسووك  وواًّس: " ووو     

يف  ز ما تعؽؿفا أن ق عؽم اجم الفوات الفو نًجم  يف ا ار ات الف نًجمجمؿيعُ مك الف
 مقاةعتفا اىؽً " 

           سووااتًذًات الوويت تسووت دـ ة ً ووا شوو نًُ لًسووت قظ ىووات  وو  مجيتووُ    إً،ا فاال
  ًْ                    مووووك  مووووك الكتووووا  املقوووودت  ااوووول لووووٌ لوووودىنا سووووذل سافوووول ومجيووووت، اوووود
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ُ االوستووَ و تفووا لووذا  لقوود أ نوو ت      ك اْتنووا يف الكوو ا ٍ،   سووااتًذًات الفوو نً
و،لن مك خسم الكج  مك امليا ػ، واوجم   والتؽؿذٍ، و راعُ الكفاّ ، وتفؿًُ القادٍ

 وتق ىًيا يف كل  ارٍ مك القارات    ا ؿيعات امل تؽ ُ مك الفات

 ًْ موك ،لون االلتؿواـ املتزاىود اتؽؿوذٍ       اما،ا ميكك لؽ  د أن ىعؿل لكٌ ىكين دوز
ؽؿجم الف نًجم؟ إلًن اعوض ا طويات العؿؽًوُ: ميكوك لؽ و د الوذن ىقو أ ،لون         املتع

ٍ الكتوث،  ْالكتا  أن ىتعؽؾ أكج  عك سقل الف نًُ ورواىُ القص  عوك ة ىو   و ا   
           املفوووار إلًنوووا يف لوووذا الكتوووا    غ اإلقاقوووت، أو االتصوووام ااملفظؿوووات و ىوووارٍ ميا ووو

الكتووا  املقوودت  ميكووك لؽ وو د أن ميكووك لؽ وو د أن ىووتعؽؾ كًووػ ىوو ون مقوواةغ مووك  
ىتع ش عؽَ املتيااؽجم الف نًجم الق ىيجم مفم والذىك لًسويا مو مفجم واليشوح عوك     

فو اد  ف اُ ل واىُ الكتا  املقدت اًفنؾ ولتؽؿذتنؾ عوك ة ىو  القصو   ميكوك ل     
القصوو  مووغ كفاّسوونؾ الؽًووُ الووذىك لووؾ دووزْ   أن ىفوواركيا رسؽووتنؾ سوويم ميوودأ

يعل قفاةنؾ عؽَ مستيِ عواملٌ مجؽؿوا فعول الوذىك موك       مفنا، واليشح عك ة ؼ
 مقاةعُ اىؽً  

 استنتاجات

ُ     ”مفذ إ ًل ديتفاز، واملسوًشًُ   فقود    “ِّفوٌ عؽوَ أ وداـ القو اٍْ والكتااو
  اٍْ الكتوا  املقودت ألق سونؾ       اد املسًشًين اك كُ التعؽًؿًُ اسيث ر يتنؾ يف

ت السوفجم  ود مو ت اودون تقودـ شوامل       مئوا  إال أن املسًشًُ أىًكا ىزداد  ؽقنوا ألن 
سوفُ مفوذ أن أعطاقوا املسوً  التكؽًوػ األعظوؾ،        2000وعاملٌ لؽؿؽكيت  ف وٌ خوسم   

 فقن مك كل الفعي  لؾ تااعجم كار ىك ااملسً   % 00سيالٌ 
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الكتااًوُ لؽشًواٍ    و د مكفت التؽؿذٍ امل ث ٍ املتعؽؿجم الف نًجم أن ىعتفقيا الفؿا،ز
           اسووت داـ ةوو ؼ لؽتيااوول مأليفووُ ثقافًًووا  ومووك الكوو ورن   واملعتقوودات املسووًشًُ و

                 اوووووًل رسوووووالُ كؽؿوووووُ ا، الجااتوووووُتي أن تتكوووووؿك تؽؿوووووذٍ املوووووتعؽؿجم الفووووو نًجم
                    لفظوووو ٍ اكًاتًووووُ  إقنووووا تعووووط   واطوووو ؼ تسّووووؾ ا  قافووووات هتؽ ووووُ ومووووتغ ٍ  لج

 ُ               التعؽوووو  االفوووو   الووووذن  لتذفووووث االعتؿوووواد عؽووووَ و  تؽؿووووذٍ اطوووو ؼ مصووووؿؿ
 ٌ                           وإةس نووووووؾ  ىوووووو  التسمًووووووذ الفوووووو نًجم    تعووووووط أىًكووووووا  ىتؽؿووووووذ  ولوووووو

                      وتووووودرىث القووووووادٍ وىكووووووين ،لوووووون يف   و راعووووووُ الكفوووووواّ  لؽكووووو ا ٍ والتؽؿووووووذٍ 
 جن ال ىتي ػ  وسًفنا فقن ميكك لؽ سالُ أن تصل "إى أ صَ األرض" 

اكدىجووُ لؽتيااوول مووغ املووتعؽؿجم   ُفؿووا،ا جيووث أن ق عوول  ووك أموواـ تؽوون ال ٓىوو  
 Lausanne Committee الف نًجم؟ لذه  كًُ أماـ يفُ لي ان لؽك ا ٍ لؽعا 

for World Evangelization (LCWE)       ،وأماـ كول العوا  املسوًشٌ لؽيشوح
م إى الوو ومجم ولؽتوويط، ولؽففوو  ولسسووت داـ يف إِّوواـ العؿوول املطؽووي  لؽياووي    

 سيم العا   ولذه لٌ اإلد اْات املقاسُ:

عؽَ لذا األم  كفٌْ أساسٌ لؽك ا ٍ لؽعا ، خصيًاا  أن ت كز LCWEعؽَ   0
 لؽؿذؿيعات ال ومُ مك الفات 

فو نًجم"  ؿل لوي ان لتؽؿوذٍ املوتعؽؿجم ال   أن تصادؼ عؽَ "ف ى  ع LCWEعؽَ   2
ُ تؽؿووذٍ املووتعؽؿجم الفوو نًجم الكتفوواش وتف ًووذ كوول الطوو ؼ العؿؽًووُ لتقوودـ  كووً

 سيم العا  

رسوالًات العاملًوُ لعؽيموات    ك أن ىففو وا موياًدا ِّود اإل   وآخو ى  LCWEعؽَ   0
 سااتًذًات الف نًُ عك اال
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خوو ِ أن تفؿووٌ وتف ووذ ةوو ؼ لؽتيااوول   عؽووَ الكفوواّ  واملفظؿووات املسووًشًُ األ    
 سااتًذًات مجل:وا

    ًأن تصي  الكفاّ  الؽًوُ راعًوُ  ؿيعوُ مع ُ موك الفوات الو ومجم و ىوادٍ      فو
ًُ م تيطوُ اوالفظ ٍ   يعُ مك الفات عك ة ى  مفنذًوات شو ن  لتؿاـ اتؽن ا ؿاال

 اكًاتًُ  ؾ 

  ًُإقفاْ معالد تيف  مفالر لتدرىث ال عاٍ وامل سؽجم عؽَ املفنذًات الف ن 

      عؽَ الكفاّ  الؽًُ سيم العا  أن تست دـ مفنذًوات شو نًُ لتؽؿوذٍ أعكواّنا
 ك جتفث خؽن املعتقدات كفيع م

 سووووااتًذًات مل سووووؽًنا وشوووو كاّنا لكووووٌ  ؽًُ أن تطووووير اامل سوووو عؽووووَ ا ًئووووات
 ىست دميقنا اجم املتعؽؿجم الف نًجم 

  سوااتًذًُ سويم   ن تقويـ ا عاىوُ مو ِّ ات يف مفواة  ا    عؽَ الفيكات اإل ؽًؿًوُ أ
 اليعٌ ااملفنذًات الف نًُ  العا  لزىادٍ

    سووااتًذًُ ُ أن توويف  توودرىًيا يف املفوواة  اال  ؽًؿًووعؽووَ اليكوواالت والفوو اكات اإل
سووااتًذًات الفووو نًُ اوووجم  عؽووَ تف ًوووذ اال  لتوودرىث القوووادٍ وامل سووؽجم الؽوووًجم  

 ال ومجم 

      عؽَ اليكاالت والف اكات اإل ؽًؿًُ أن تطير شيكُ موك املودراجم لتودرىث مودراجم
 آخ ىك عؽَ املفنذًات الف نًُ 

 ا  املقدت لكٌ تست دـ يف وتي ع  ص  الكت عؽَ الكفاّ  واليكاالت أن تسذل
 والتؽؿذٍ وتدرىث القادٍ  الك ا ٍ

    عؽَ شيكات ووكاالت اليح أن تيح  ص  الكتا  املقدت املسؽسؽُ تارخيًًوا وعؿول
، متكووؿفُ سووياًرا كفوواّ  اليًوويتتسووذًست  ؿيعووات التؽؿووذٍ الوويت جتوو ن يف  

 اعل معنا ىعك  ة ً ا مفاسيُ ثقافًًا لؽتعامل مغ القص  والت 

     عؽوووَ املفظؿوووات املؿيلوووُ أن تووويف  املصوووادر لتف ًوووذ املفنذًوووات الفووو نًُ اووو الش
ا ؿيعووات الؽغيىووُ، وا ؿيعووات الع  ًووُ، وشوو اّ  ا تؿووغ الوويت مووا تووزام       

 حم ومُ مك رسالُ اإل ًل 
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واوووال ِٓ املسوووتقاٍ موووك األاووواخ والتعووواون، أاووويشت ال  اوووُ م تيسوووُ أمووواـ   
فا لذا لؽؿؽًارات موك الفوعي  ال وموُ يف عوا  متذوم      املسًشًجم لؽيايم يف دًؽ

 ووي أادىووُ اووس مسووً   وااتيوواع مجووام شوونادٍ ىسوويع ق سووم ومووك خووسم األمجووام      
ن يًُ سًح ىسوتطًغ أولئون ال ومو   قصل ااإل ًل اط ؼ ش ن واككؾ، ميكففا أن

تكوفجم  أن ى نؿيقنا، وىستذًييا  ا، وىفف ولا أىًكا  فنًا افا إً،ا قس  ل مواـ حم 
 ومًعا قصفغ تسمًذ مك كل الفعي   د ا،! –املتيااؽجم الف نًجم كف كاْ لفا 
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 ملخص واٍف

 
 
 

ُ     ”منذ زمن إجنًل ديتنربز، واملسيًشًُ    .“متشيٌ لىيَ دايٗال ااءي اٍْ وااة   ي
                  و شيييي  دو بييييأ مو شيييي  د  ىةييييي  ا  يييي و    واييييٗ ت ىوييييط يييييياْ    ىيييي  م   
دوائيك   –  جيٌ يية   ااعي م ميم م يا يىي  شي  ًي      م عىمني. و  ا بم من ذاك فإ  ثى

مىًي     4. مني    ل ااييي ّل املءي وٍْ  ى عىميا من  ال د  ااذىن ٖ وم وان ىس  ًعيا
ذي   املسيًشًُ   يف ل ملن  ااًييل م يٗنىن  ءءي ْ د ٗىيُ  يال مسيًمل إذا م ت        شخص
 وتٗ ىب ااء نٍ وز الُ ااةن ّس.  ىُ يف ااة ازٍ واا ىمذٍأات دذًاألن ًُ تغ

           ء فييُني تعييا اييي خٗال ليي ا اى يا ييل ماايفييُ يف ااج إ  تىمييذٍ امليي عىمني ااشيي  ً
             شييييًٗ، ااييييت ىن مييييي  إاً يييي أل ث اء ييييص، واألمجيييي ل، وااييييٗ ام ، واألبيييي  ٌ، واأل 

  ُ                           تع ميييييييٗ لىيييييييَ ااءيييييييياّم، وا  يييييييي      وااشيييييييع . إ  امليييييييٗا ل األن ًييييييي
                ع لييييين ااعء ّيييييٗ املسيييييًشًُ،    ااع ىءيييييُ، ون اييييييُ ااةىميييييُ، ولىييييييل اايييييٗف     

          بيييأ فع ايييُ  شيييةل ثيييوأ  يييني  املءييي وٍْ ااالميتًيييُ. تىيييك ااييييي ّل  توامل ييي ىش
ًني تع ميٗ لىيَ تي يًل ثىميُ ا       وع تىمذٍ امل عىمني ااش  ثىجٌ ية   ااع م. و  ا

             اىجء فييي ت املخ ى يييُ   ييي ا من ييييوُ. ولنيييٗم  فءيييجن لةننييي  د    يييل    جنًيييل      
 "إىل دا َ األ ض."



 

201 
 

 :أخذها في االعتبارالكنيسة أن ت ر مفتاحية علًأمى

اا ةىًي  األلميم  يب     يف إلي   ًني ُ ديا ب ا ىمذٍ امل عىمني ااشي   من   مخس
 "ألم امل مًُم "ا  ع رب سًيىُد  ت 

ٖ   دعل ثىمُ ا  م  .1 ييااتًذً ت ااشي  ًُ    سُ اىشيعي  ار وميُ   يي خٗال ا
 املن يوُ.

           ًييييع األمييييم"اءيييٗ دل ييييَ املسييييًمل و ييييًُ اىةنًسيييُ ومييييٌ د  "ت ىمييييذ    
زااييا   ًني اايذىن مي   بىوًُ ااعممَ من املي عىمني ااشي    واات   ا اثًٗ ت ءمن األ

" ىسيممل اةىميُ ا    ة    املءٗس املسميعحم ومني من ثىمُ ا . إ  تيفأ "اا
                                 ٍ د  ختيييييييييف   ٗاييييييييُ يف ااييييييييذاث ٍ   يييييييييٗ  إليييييييي نٍ تالوت يييييييي  مييييييييي      

                       " ميييييي امل  ييييي ل اايسًيييييٗ اايييييذ   اة ييييي   املءيييييٗس املسيييييميعإ  "ا د ييييي ِ.
             ى ييي مل ااوييي   دمييي ل س ثييي ت ز اليييُ ااةنييي ّس  يييني ا ميلييي ت ار وميييُ       

                          ب د   ييييييي" املسيييييييميعمييييييين اانييييييي س. إٖ د  ذايييييييك "ااة ييييييي   املءيييييييٗس   
ولنّٗذ فءيجن   .ٗىُ و م ت   اىشً ٍخياا اجلم لُ وى ل إىل منميم    ااعء ّ

" ميي  إ  "ااة ي   املءيٗس املسيميع   ٍٗ هليم.  ى ومل ااة    املءٗس ذا معنيَ وف ّي  
ٖا  املءييٗس اايسًييٗ ااييذ   ااة يي   يف سًيي ٍ األبىوًييُ ااعممييَ ميين    يييًةي  فعيي 
ًٗا    شيةل  واّي   عي  ار ومُ و مب  إذا اٗل دىًءي  ااش د  ت  يم   ٌ. مين امل يم دي

 ٖ تةي  ميديينٍ  ي مل ٍ يف معميم    من ثىمُ ا  اٗ ة ي ُااةنًسُ د  اانسخُ امل
         ٗ س بيأ  ااىغ ت. س يَ ايي ث  يط ااءي اٍْ وااة   يُ م ييف ٍ، ييًمل ااة ي   املءي

  م  اا  ل ااج  ٌ(.اغُ )ا 4444ميدين يف سيااٌ 
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ثىي  د  ىسيمعيا  يحييل    اي خٗال من ذز ش  ًُ اى يا ل ثٌ تسممل اىمذ مع  .2
 د  ىس ذًويا ود  ىنش وا  ي اُ ا جنًل.ود  ى  ميا، و  ىغ  م األل،

 َ امل يىني من   د  ى عىمييا ل ااي    ب لىَ ااء نٍ امل عىمني من ااةن ّس ولى
اايذىن ى ءيىي  ااي عىم    دٗىٍٗ اىيلظ واا عىًم. إ  ا يٗال امليٕث ىن  يني دوائيك     

ت م  ًُ ىسيي خٗمي  ليي ا اى يا ييل مسيي خٗمُ   ا عييل يف ثء فيي   يي ا  ا ااشيي  
 ثييي   الجنًيييل د  ىن شييي  ع ىيييُ و سييي لُ وييييجن ا ميلييي ت  ا   يييُ. إذا 

يااتًذًني ااذىن ىعمىي  من   د  ى عىييا  ار ومُ من اان س، فًذب لىَ اٖ
ااشيي  ًني ميين   ييمل  امليي عىمني دفءييل ميي  لنييٗمم ا ذنييب املن ذًييُ ااييت تعًيي    

منييي ذز  تةيييي  ييييي لييي ّالت م ود يييٗا ّ م وا  ييي ىن اىمسيييًمل وتىميييذت م.  
ٖ  تيياثًأااا ييٗ ىب دثجيي     وٗد ااةنيي ّس يف ييي ل ويي  . ولنييٗم   ءييع ااشيي  ًُ يف ا

دوائييك  و ااشيي  ًني د  سيي م.ني امليي عىمميين اىييب ىن ىيي  ايي نٍ دييٗن   ييٗ ىب واا
س ثيي ت ز الييُ ااةنيي ّس ييي  ىييٕن  إىل ييي لُ اا ىمييذٍ   ااءيي نٍ يييي  ى سيي  ىي 

ااي ول   نيي   يايي ُ  عَّوتسىًمل ااءي نٍ اءًي نٍ ثني ّس دٗىيٍٗ سًيح د  ااءي نٍ ى       
 ااءٗس.

جتنب ا ىجن  يني املع ءيٗات لين ل ىي  تىميذٍ املي عىمني ااشي  ًني   يي خٗال          .3
 وي ّل ش  ًُ.

فًذييب د   ت ذنييب ا ىييجن  ييني املع ءييٗات، إًذا  إذا ث  ييط ااةنًسييُ ت ىييٗ د  
ميين ميييان  ل ا جنًييل   اىغييُ األل اىنيي س ااييذىن نيي ول د    ييل إاييً م. ثييل  َّءييى 

تن وهلم   شةل ل ل  ل  يب د  ىي م ت يى ممي  اةيٌ     اا ىمذٍ وااة ازٍ ٖ لةن 
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ى ن يييو  مييع اانميي ٍ ا ً تًييُ اىمذميلييُ املسيي  ٗفُ ميين اانيي س. إ  ااء ييص     
اانمي ٍ ا ً تًيُ     ً ي ل   ي  تىيك ااء يص  يب د  ت غ    َّءي ت  املخ   ٍ واا ي ا اايت  

 ء يص. ووديين ث ي   مءيٗس مسيميع     ألوائك اايذىن ىي و  وىسيمعي  تىيك اا    
 ُ املءً س اءيم   نايُ ااء يص  ًنمي  ت ن ايل مين شيخص إىل        يي  ىةي  مبج 

مع ءيٗات  آ  . تىك اا  ا يي  تس لٗ لىَ حيم    ءي ْ ااةنًسيُ ةى يُ اى    
 ى م  ىجن اا ع اًم واملم  ي ت مبع ءٗات تءىًٗىُ. املسًشًُ اا   خيًُ و  ا  اٌ ٖ

  ء ص من يوُ اى ىمذٍ. ااش  ًني تسىًمل امل يا ىني .4

ُ لٗىٍٗ ملس لٍٗ جم تيف  ل اا اش  ًُ يااتًذً ت اإ  اٖ مين ااني س    ميلي
 ييي ىن. واملويييٗد واآل  يييىيا    جنًيييل  سييي ياُ ايييذوى مد  ى امل يا يييىني شييي  ًً 

سًيح لةين    –ااء  ٌ مي دسٗ املوي نٔ املجمي ٍ يف ااةي ازٍ وز اليُ ااةني ّس      
اىميييٕمنني اجليييٗن د  ىشييي  ثيا ا جنًيييل  سييي ياُ، وىيف لييييا ثنييي ّس دٗىيييٍٗ  

 .ااي يل إاً م     وتىمذت م دىًء  اات مت   س    ا  ىءُ   ىنآ  وى ىمذوا

 زى نٍ اا اثأ  ني امل عىمني ااش  ًني ااج  يىني. .5

يف ااي ييل إىل دوائيك ااني س اايذىن      يااتًذً ت ااش  ًُ ح و ىُ دىًء إ  اٖ
م  ييي ّل ا ليالل ا اةاو ًيُ. ايٗ ىةي ييا مي عىمني ااءي اٍْ ،         ا تو ط شي  ً  

ىس ءيا معمم املعىيم ت امل مُ يف سً ت م من  الل ااء ص واملييًءَ واةن م 
ا اةاو ًيييُ اايييت تويييح يف اا انىيييي، اا ى يفىيييي ، األفيييالل، ا  ا يييط وااييييي ّل  

يااتًذً ت ش  ًُ ت ثيف لىَ مذه ااش ُ٘ من ية   ٖ   ِ. نن ن  زاأل
 .ع م دىًء اا
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 :كيف تعمل الشفهية علً المستىي المحلي

ٖ ييياتوييٗو اٖ  ًنميي  يييااتًذً ت  شييةل اتًذًُ ااء  ييًُ واسييٍٗ ميين د سييب ا
ةييجأ ميين ااةنيي ّس   يي م مييع ا ميليي ت ار ومييُ ميين اانيي س، إٖ د  منيي   اا    

ُ    يف ااجء ف ت اات تء املٕيسُ، و  يً   يف  يل لىَ ااعالاي ت، وديٗت فياّيٗ م مي
 .سىسىُ ت  خيًً مٗ ل ااء ص امل

 .ف ىءً ا ىُ مسىمُ يف ب   إإىل وزود   ن ل م ٍ م يل أل يف ااة ازٍ   

اءٗ لىوط د   وزودٌ من  ًّس ااء ىُ د  ىسممل ان    اعًش  ني اان س اةٌ  ي عىم    
و عٗ ااوء ْ فاٍ  ني ااني س، لىوني  مين ااييفلًم د  ىسيممل اني  د   شي           . دثج  لن م

ايٗىن املسيًشٌ    ةىمُ ا  يف ااء ىُ. فال     ا ذ  د    عل م  ٘ىي اني . م  ني اش ا  
ًٗا  .“ل ى  املسًشًُ”وٖ تةىمن  لن  آ  وٖ ا ييالل، دو حمميٗ وااءي     م  ن اش د ي

م ثىميُ ا  تيط اًي نٍ ااي ول     نعىاٖ  ال   ني املسًشًُ وا يالل. اءٗ ثن  من   اي 
ص ااة ي    ااءٗس. اءٗ ا ا ي  د   سي خٗل اا  ىءيُ ااء  يًُ فءيجن، ا عىيًم ا ي       

 سء   ا   ااذ  ث   اان س يف س دُ إاٌ مع ف   اةيٌ   ُ ت  خيًً ىاملءٗس املسىس
 جمميل ت  غأٍ يف ااء ىُ ى مةنيا من ف م ا جنًل. اءٗ  ٗد     واىُ ااء ص يف

  يزىييع ث يييً  ت اىء ييص اىييذىن يييااي  . واييٗ اييي خٗل ا ميي ل  عيي  تىييك   وامنيي 
ا  اًيُ  الل ااسينُ ا ااء ص يف   و  ومسمل اىن س د  ىس معيا ا ىك ااء ص. ويف  ي 

 اً وعيا اا   ىسيع.ف ًنا  24تيل 

 لنٗم  اث ش  امل يىي  ا ىيجن ""اءٗ مت إل نٍ تىمذٍ شعب  أليف اا ىمذٍ  
ث  يا اٗ د يوشيا "مسيًشًني"   " "امليدين  ني املع ءٗات. فو ا بم من د 
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 يف ا مسييًن ت، إٖ د  ييم  ى يييا ااسييش  مييع ميي  تسييممل  يي  وميي  تن ييَ لنيي  ثء فًًيي 
   ْ اا  ييم  سييوب اييي خٗال اغييُ اا ذيي  ٍ    املسييًشًُ. اءييٗ ثيي   منيي   ااةييجأ ميين يييي

  َ ُ         ييىي م ا يو  ًُ. ولنيٗم  اءي  مًئيُ ااءو ّيل اجلٗىيٍٗ ييوع يينيات يف تعىيم اغي
ًٗاا "" ٖث ش ف م املع ءيٗات اا عىًيُ اايت     ا عوُ يف ااسوعًن ت، ا ٗمشيا د

ث   اان س ىٕمني     . يف ااوٗاىُ، س ول امل يىي  تعىيًم ااة ي   املءيٗس   يي خٗال     
ي    ٓوييي م ميييافءني، واةيين ميين يمئيي" ى"عىييًم تءىًٗىييُ. وثيي   ليي ا ت

ااياحمل د  م ث  يا ى ءٗو  ااةجأ من اانء   األي يًُ. اءٗ متةنيا فءجن مين  يالل   
ٖاثىمُ ا  يف شةل مسىسل ت  خيًً  ىمتءٗ إىل األ  دًل، ا يُ   ، ااع ٗ ااءٗىم وو ي

 شييةل واحييمل ومع فييُ شخ ييًُ ا ،  ُ، د  ى خًىيييا لوًعييُ ا  ااءييٗوستىييي ااء يي
وإن ا  اوءُ إ ىًس لىيَ ااعي م وا يل اا يٗاٌّ امليديين يف شيخص ااي   ىسييع         

 ألواٗ ليرب ٖسءاي  شيًل ااء ىيُ اي ّالا      املسًمل اىش اُ اا عوُ اات و ل إاً   ا  س  .
  جب  يب إ   مي .      مةذا من ااذم   اىذشًم..." ومي لسك  سو "اءٗ ثنط ا ىًو 

ا   " عنييا   ، سيايط إ يي اًُ ااءو ّيل اجلٗىيٍٗ تىيك ااء يُ إىل فيًىم        1991يف ل ل 
 ."  ِ  يحيل

اشيا   ل، ف ىءًي  ويف مٗىنيُ ىسيينم  ا ييال    يف مش ل إ أليف تٗ ىب ا نٍ ااةن ّس
)وث   ااةجأ من م   اة ن ىع   ااء اٍْ وااة   ُ وااوع  ٖ ىع في  ي  لىيَ    ش ً   11

ااة ي     ا لالا( يف     مر تٗ ىب اىء نٍ ملٍٗ ين ني   ي خٗال موٗد  واىُ ا ص
ا يُ   135. ويف    ىُ ااسن ني، متةن اا المًيذ مين سييااٌ    املءٗس املسىسىُ ت  خيًً 
اا   خيٌ اا شًمل، ي ٍٗ من ي   اا ةيىن وس يَ اا ٓىي . ثي      ث   ًُ يف تسىسى م 
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ىل مخيس دبنًي ت لىيَ ثيل ا يُ       إمة   م د  ى ووا ااء ص، وىٕا ييا مين دبنًيُ إ   
 ل  مم دسٗ دي تذٍ املع ٗ ام ش ً   شي  ًً  مس سً ت لىَ ثل ا ُ. واٗ د ولجىيا

ءي ّ   مٗت  يط ي ل ت. واٗ دظ ي وا ايٗ ت م لىيَ إد  يُ دييئىُ لين ثيل مين ا         
ا يي اُ ا جنًيل، ولوًعيُ     ثم  دظ ي وا ف ًمي   اًّعي    مليدين يف ااء ص، وااالميت ا

لُ ومب ي  ٍ اىء يص   ا  وسً ت م اجلٗىٍٗ يف املسًمل. ثي   اا المًيذ ىشيأو   سي     
 يئىُ ااالميتًُ املخ ى ُ.الد  ُ لىَ األ

                      شيييييي    دألييييييٌ دسييييييٗ    يف دنييييييي  دم ىةيييييي ،    أليف ز الييييييُ ااةنيييييي ّس 
،  IMB ي اً ت ااٗواٌ ااع مىني يف جمىس ا 

        يف ااعيييييي مىني  دثييييييرب ىشييييييمل   ف ىءايييييي  
و ًنميي   ىةىًيي . ااا ييُ يف مًئييُ و 

ثيييي   ىعمييييل لىييييَ ا ييييص متييييط    
               مع جل  يييييييييي  وتةًً  يييييييييي  ميييييييييين  
  اغ ت جمي و ٍ ، ايي   ع دأليٌ د   

           ىغييييي س  ٓىيييييُ ااعمىًيييييُ ااء  يييييًُ يف
 واًّني اايذىن ى ةىميي  ااىغييُ األل   ثينني مين اايي  ا

                   ودشييييي   لىيييييً م  ًنمييييي  ى عىميييييي  ااء يييييص وثً ًيييييُ تالوت ييييي  اآل ييييي ىن.     
ًٗا  ومش  ثُ دألٌ اات نامط ملٍٗ ين ني ث  ط ل مل مس مم  يف اا م ًيٗ  م م دي

              % ميييين تىييييك ا ميلييييُ  24ايف الييييُ ااةنًسييييُ ااييييت دييييي  ت ا   ليييين تيييييل   
انيي س إىل ا ليي  . ويف  ييالل ااسيين ني ااىيي ني تى يي   سًييل دألييٌ، اييي م        ميين ا
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اا واًّييي  يف ااييذم   اءيي ِ دٗىييٍٗ وحم ومييُ لىييَ ليييل اان يي ، ومييم ىيي وو       
 ااء ص وىوش و .

يااتًذً ت ااش  ًُ مين إجني ز لميل ا     ل اٖ  ساىًىُ سًح ت  م  مذه إٖ ل اا 
 من ااء  ات. اا ٗاٌّ  ني اان س ااش  ًني يف ااعٗىٗ

 ، وتىصياتاتاستنتاجات، تحدي

ُ  اىةيييي ازٍ ااع ملًييييُ   ا جلنييييُ ايييييز دن دييييط                 " ثميحيييييع"اا ىمييييذٍ ااشيييي  ً
                      ميييييين  ييييييٗال ااعيييييي م   % تء ىًويييييي  94خيييييييٗل إذ . 2444ألول ميييييي ٍ يف   ءيييييي  

ٖا مءيييي وٍْ  ت يا ييييل شيييي  ًً ، عي  ويييييجن شيييي املسييييًشًني                   مسيييي خٗمني دشيييية 
 ااش  ًُ ت ى     ُ ل دىُ اىخٗمُ  شةل فع ل. اى يا ل. إ  اءًُ

                           يف ل ملنييييييي   مىًييييييي   شيييييييخص 4مييييييين ى اييييييي  مييييييين تيييييييٗ   إٖ د  دثجييييييي  
اةيٌ لةين م د     تنءل إاً م    ىءُ من يوُ ثء فًً يااتًذًُ    ُ ٘  دي  إىل ا

ا.  يب لىيَ ااةنًسيُ ااًييل د  ت ءين       ل ي غيا، وى  مييا، وىسي ذًويا، وى ءي   ى
ُ  ومًعي    –امل يا ىني ااش  ًني ثشي ث ْ هلي     تالمًيذ مين ثيل األميم      ىءيميي    ين ل

  ٗ ا  

 ت املسيييًشًُ ااشييي  ًُ تشيييذع ااةنييي ّس واملنممييي ا  اءءيييًُإ  جمميليييُ اييييز
               ةييييت لييين ل ىييي  ت ييييى    ييي ِ لىيييَ  ثيييي  امليديييُ اا  اًيييُ مييين تءيييٗل املى  األ

             ت، يييييااتًذً ت ااشيييي  ًُ اا ع اييييُ. إ  ااشيييي ث ْ ، وااشييييوة    وتن ًييييذ ليييي ا اال 
             ، واملييييٕمت ات وو   ااعمييييل ا   ييييُ   اءيييي نٍ، واملع مييييٗ، واملنمميييي ت امل يييييىًُ

                     ىن ، مييييييٗلي يييييي ِ ااييييييت هليييييي  تيييييياثأ  حيييييي فُ إىل اهلًئيييييي ت املسييييييًشًُ األ 
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ٗ  ى ءءيي م ميي ل  اال ِ  ًعنيي  ا  انٍ ااشيي  ًُ يف ااعيي م سيييهلم.  ييب د  ىةييي  ايي
ني ااش  ًني. ن  ز د   نمَ اايلٌ، و وٗد مش  ىع اى يا ل ااشي  ٌ  ا ىمذٍ امل عىم

ة    املءٗس املسىسىُ ت  خيًً  اا وااء نٍ ارىًني لىَ  واىُ ا ص و ٗ   امل يىني
 يااتًذًُ فع اُ يف ز الُ ااةن ّس.ث 

 مل    تٌألنن  ن 

ْ     LCWEلىييَ  .1 دي يييٌ اىةيي ازٍ اىعيي م،    د  ى ثيييفوا لىييَ مييذا األميي  ثشييٌ
 اىمذميل ت ار ومُ من اان س.   يً  

شي  ًني"  د  ت  نا لىَ " ف ى  لمل ايزا  ا ىميذٍ املي عىمني اا   LCWEلىَ  .2
ٖث شيي   وتن ًييذ ثييل اا يي ا ااعمىًييُ ا ءييٗل اءييًُ تىمييذٍ امليي عىمني ااشيي  ًني  

 سيل ااع م.

 يي اً ت ااع ملًيُ مبعىيمي ت    متيٗ ا   وآ ي ىن د  ىنشي وا ميياًنا    LCWEلىَ  .3
 يااتًذً ت ااش  ًُ.لن اٖ

 ييل َ ااةنيي ّس واملنمميي ت املسييًشًُ األ يي ِ د  تنمييٌ وتن ييذ ليي ا اى يا  لىيي .4
 يااتًذً ت مجلألوا

        د  ت ييييييومل ااةنيييييي ّس ارىًييييييُ  الًييييييُ  ميلييييييُ معًنييييييُ ميييييين                      
                      يلييييُ ميييين اانيييي س م ميييي ل   ىييييك ا م زىيييي نٍ اٖاانيييي س اريييي ومني و 

 ًُ م تو ُ   انم ٍ ا ً تًُ هلم.لن ل ى  من ذً ت ش  

    إ شيي ْ مع مييٗ تيييف  منيي مر ا ييٗ ىب اا ليي ٍ وامل يييىني لىييَ املن ذًيي ت
 ااش  ًُ.
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  سي خٗل من ذًي ت شي  ًُ ا ىميذٍ     لىَ ااةن ّس ارىًُ سيل ااعي م د  ت
  ني املع ءٗات. ن جتنب ا ىجندلء ّ   ثنيع م

 ًُاةييٌ يييااتًذً ت مل يييىً   وشيي ث ّ م د  ت ييي  ا لىييَ اهلًئيي ت امل يييى
 ىس خٗمي     ني امل عىمني ااش  ًني.

 ييااتًذًُ    تءيل   ل ىُ ميٕمت ات يف مني ل  ا  لىَ ااشوة ت ا اىًمًُ د
 سيل ااع م انمي اايلٌ   ملن ذً ت ااش  ًُ.

   ب يف املنيييي ل  ا اىًمًييييُ د  تيييييف  تييييٗ ى لىييييَ اايثيييي ٖت وااشيييي اث ت
وامل ييييييىني ارىيييييًني لىيييييَ تن ًيييييذ  ييييييااتًذًُ ا يييييٗ ىب ااءييييي نٍ اٖ
 يااتًذً ت ااش  ًُ  ني ار ومني.اٖ

      لىَ اايث ٖت وااش اث ت ا اىًمًُ د  ت ي  شيوةُ مين امليٗ  ني ا يٗ ىب
 مٗ  ني آ  ىن لىَ املن ذً ت ااش  ًُ.

    ءيٗس اةيٌ   ذل وتييزع ا يص ااة ي   امل   لىَ ااةني ّس واايثي ٖت د  تسي
 واا ىمذٍ وتٗ ىب ااء نٍ.تس خٗل يف ااة ازٍ 

     ااة يي   املءييٗس املسىسييىُ    لىييَ شييوة ت ووثيي ٖت ااوييح د  توييح ا ييص
ااييت جتيي   يف ثنيي ّس     ولمييل تسييذًالت  ميليي ت اا ىمييذٍ   ت  خيًًيي 

اى ع مل ميع ااء يص    ااوًيت، م ءمنُ سياً ا ىعةس ل اا  من يوُ ثء فًً 
 ا   لل مع  .وا

       ٖ لىَ املنمم ت املمياُ د  تيف  امل  ن  ا ن ًيذ املن ذًي ت ااشي  ًُ  ي
 ا ميليي ت ااىغيىييُ، وا ميليي ت ااع اًييُ، وشيي اّمل ا  مييع ااييت ميي  

 زااط حم ومُ من  ي اُ ا جنًل.
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و ييي ا ِٓ املسييي ء ٍ مييين األعييي خ واا عييي و ، د يييوشط اا   يييُ م  يسيييُ دمييي ل   
دًىن  مذا اىمىً  ات مين ااشيعي  ار وميُ يف لي م م ذي       املسًشًني اىي يل يف 
تو ع مج ل ىسيع يف اا عىًم مين  يالل األمجي ل ، ييً مةن     ني د ٗىُ  ال مسًمل. و  
 ي  ااييذىن ىةي ييي  ثىجييٌ ااعيي م ميين ف ييم ثىمييُ ا . إ     ًييامل عىمييي  ااشيي  ًي  األوا 

د  تس لٗ لىَ منيع   ُ تس  ًعيااتًذً ت ااش  ًاا  ىءُ ااش مىُ اات تيف م  اٖ
 ني املع ءٗات. يًس  ًع امل عىمي  ااشي  ًي  د  ى  مييا   ا  ىءيُ ااء ىويُ      ا ىجن
توعًُ اا   ىسيع. ييًمةن م د  ى  ىميذوا،    ت م م  مي معنَ ومن  الل ثء ف و ماءى

 سيييأ اممييي ل حم ءييينني  ود  ىيف لييييا ثنييي ّس. ف ًييي   نييي  إًذا ود  ى يييوشيا اييي نٍ
   نع تالمًذ من ثل ااشعي   ٗ ا   ومًع  –ش ث ْ ان  امل يا ىني ااش  ًني ث
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 مسرد مصطلحات

 للتلمذة الشفهية

 
قؿٔ ُجؼعت تغك املصطغخات ماقتعارنظ ٛـ ٛصادر ٛتؾهضٌ. مٓ تعترب فسلل ؾاَؼسٌ   
حصرنٌ، مقوس ٛـ اقضرمري أن تكهن اقتعارنظ ٛتفق ضغوكا ضاملًوا، ؼكلا ضؼل ٛسا  
زال يف طهر اقؾؼه. ؼبعض اقتعارنظ سهـ نتػ تؾؿوخكا بعٔ أن نفرػ أفل اقعغػ ٛسـ  

ؾرتاحسساتكػ بنسس.ؿكا. ملن املصسسطغخات املٔرجسسٌ يف اقؿاَؼسسٌ اقتاقوسسٌ فسسى  سسرد تؿسسٔنػ ا
 .  >اقتغؼلي اقنفكوٌ”جزُ ٛـ اقؾؿاش األمسط ضـ 

: ؼؿٔان اقنكوٌ أم املتعٌ يف اقؿراُي; مفى ٙفٌ  Aliteracy غري فاٍم قغؿراُي .1
ُتؼوز اقلنـ نستطوعهن اقؿراُي ماقفكػ ، مقكؾكػ ٓ نؿسرأمن بكسٔـ آسستؼتا .    

 شر "ٛرحغٌ ٛا بعٔ اقؿراُي ماقكتابٌ".اؿ

               : فسسسسسى جهاؿسسسسسأ  ؿاؼوسسسسسٌ، أم  سسسسسرمـ أم دنسسسسسـ ٛسسسسسا    Barriers ضهاَسسسسسق .2
ًُا ضغسسً رسسساقٌ ا  وسسل.    نعسسهع املسسستؼط ٛسسـ ا ٙسسؽاُ، ماقفكسسػ، ماقتصسسرـ بؾسسا

ٌ  >أحجسسسار اقع سسسري”فسسسلل فسسسى               . منسسستػ زووسسسز اقعهاَسسسق ٛسسسـ  سسس ل دراسسسس
                ؾسسسسسسٔ تكسسسسسسهن اقعهاَسسسسسسق ضبسسسسسساري ضسسسسسسـ ٛعتؿسسسسسسٔات،  اقؾشسسسسسسري ا٘واتوسسسسسسٌ. م

                   مممارسسسسسسات، م سسسسسربات ٛسسسسسـ ريسسسسس.ؿكا أن تعوسسسسسق غسسسسسري املسسسسسْٛؾ  ضسسسسسـ        
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ؼكسسػ مؾبسسهل ا٘ؿسساَق اقرمحوسسٌ. ماقتجسسار  اقسسسابؿٌ، ٛ سسل املسسسوخوٌ آ وسسٌ  
 ضغً سبول امل ال، ؾٔ تنكل ضهاَق أنًضا. اؿشر "اجلسهر".

تغك فسى حؿساَق   : Basic Bible Truthsس األساسوٌ حؿاَق اقكتا  املؿٔ .3
اقكتسسا  املؿسسٔس اقسسث فسسى ٚ ابسسٌ أسسساس أم جسسهفر ا٘سسق اقسسلي نسسْدي مل          
اخلسس م، ميؾوسسسٌ اقعكسسٔ اجلٔنسسٔ، محوسساي اقتغؼسسلي ماقؿوسسادي املسسسوخوٌ. ؾسسٔ   
خيتغسسظ اقكوسسان اقفعغسسى قغخؿسساَق بوؾؼسسا نفسسسر يف يسسل ٛهؾسسظ مؿشسسري حواتوسسٌ   

ملعتؿسٔات اقسسابؿٌ. ملن املصسطغخات اقس  حل "ا٘ؿساَق      خمتغفٌ طبًؿا قغؼعرؼٌ ما
اقكتابوسسسٌ اجلهفرنسسسٌ"، "ا٘ؿسسساَق اقكتابوسسسٌ األساسسسسوٌ" م "ا٘ؿسسساَق اقكتابوسسسٌ   
اقعاملوٌ" يغكا تصظ ا٘ؿاَق اقعاٛسٌ ماألساسسوٌ اق زٛسٌ قهاحسٔ ٛسـ األفسٔاـ       

ٌ األساسوٌ ٛ ل اقكرازي،  يؾوسسٌ، ماقتغؼسلي، متسٔرنأ اقؿسادي، ملن. اؿشسر       زراضس
 ٘ؿاَق اقكتابوٌ اجلهفرنٌ"، م "ا٘ؿاَق اقكتابوٌ اقعاملوٌ"."ا

              هضٌ سسسسسسفسسى  ؼ: Bible Panoramaٔس سسسسسسسا  املؿسسسسسسسا اقكتسسسسسسسباؿهراٛ .4
                          خمتسسسسسساري ٛسسسسسسـ اقؿصسسسسسسق ٛسسسسسسـ يسسسسسس  اقعكسسسسسسٔنـ اقؿسسسسسسٔنػ ماجلٔنسسسسسسٔ.     

          صسسسق اقعكسسسٔ اقؿسسسٔنػ،   متتسسسوذ اقباؿهراٛسسسا ؼرٙسسسٌ سسسسرنعٌ ؿسسسسبًوا قرمانسسسٌ ؾ    
             ماقسسسث تؿسسسٔؽ اخلغفوسسسٌ ماألسسسساس، ؼضسسسً  ضسسسـ ؾصسسسق اقعكسسسٔ اجلٔنسسسٔ.         

                                         " أمmini Bibleؽري سسسسسس ٔس اقصسسس ا  املؿسسس ري"اقكتسٔنل قتعبسطغذ بس سه ٛصس سمفس 
نًضسسا "اقتسغسسسل ". اؿشسسر أpanoramic Bible"اقكتسسا  املؿسسٔس اقبسساؿهراٛى 

 اقسرنط قألؼكار"، "اقكتا  املؿٔس اقصؽري"، م "اقكتا  املؿٔس اقباؿهراٛى".
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ًٓ     : Bible Storyingرمانٌ اقكتا  املؿٔس  .5 فه ٛصسطغذ ضساؽ نتضسؼـ أريسكا
ضٔنٔي قرمانٌ ؾصق اقكتسا  املؿسٔس، متكسهن اقطرنؿسٌ األساسسوٌ فسى رمانسٌ        

ُتسستدٔؽ اقؿصسق اقفردنسٌ    ؾصق اقكتا  املؿٔس ٛسغسغٌ تارخيًوا. مأحواًؿسا  
اقسسسث تسسسرتبي باحتواجسسسات اخلٔٛسسسٌ، مايؼهضسسسات اقؿصصسسسوٌ  ات اقفكسسسري  
اقرَوسوٌ يف اقتعغوػ ماقهضص، محتسً اقؿصسق اقسث تبسٔأ بؿصسٌ اقسر  نسسه ،        

 ميغكا تستدٔؽ طبًؿا ق حتواج مآسرتاتوجوٌ املتبعٌ.

فسى  : Bibleless People Group ؼهضٌ ٛـ اقؾاس ب  يتا  ٛؿسٔس   .6
ؼهضٌ قؽهنٌ أم أؾغوٌ ضرؾوٌ ٓ زتغك حتً اآلن ترمجٌ قغكتسا  املؿسٔس،    

 مباأل ق ؿصهم اقعكٔ اجلٔنٔ.

فسسى املعتؿسسٔات، ماملؼارسسسات، ماخلسسربات املهجسسهدي يف    : Bridgesاجلسسسهر  .7
 ؿاؼٌ ٛا ماقث ميكـ أن نكهن هلا ت. رًيا ؿاؼًعا ضغً ؿشري ريدق ٛا قإل وسل.  

ؼوكسا نستػ تسسٔنٔ احتواجسات  ؿاؼسٌ ٛسا ٛسـ         ملؿكا ؼرم ملهلوٌ قغنسكادي، ماقسث  
  ل ا ميان املسوخى. منتػ حتٔنٔ اجلسهر ٛـ   ل "اقؾشسري ا٘واتوسٌ".   
مي رًيا ٛا تهؼر اجلسهر ٛٔا ل يف غانٌ األفؼوٌ م ات ارتبسا  م وسق برسساقٌ    
اقكتسسا  املؿسسٔس باقؾسسسبٌ قغؾشسسري ا٘واتوسسٌ قنسسدق ٛسسا. مميكسسـ قغسسرامي أن       

 تعترب  ات أفؼوٌ يبريي باقؾسبٌ قغؼستؼط.نتطرع ضـ ؾصٔ قؿضانا 

 : اقتهاٙل ٛط  ؿاؼٌ تعتؼٔ ضغً اقكتابٌ. Chirographic اخلطى .8
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 أريواُ ٛرتبٌ حبسأ حٔم كا زٛؾًوا.:  Chronologicalٛتسغسل تارخيًوا  .9

 Chronological (CBS)ت مي ؾصق اقكتا  املؿٔس يف تسغسل تارخيى  .10

Bible Storying :٘ق املهجهد يف اقكتا  املؿٔس ضـ فى مسوغٌ ملناريٌ ا
طرنق سرد اقؿصق بطرنؿٌ سغوؼٌ ميف اقرتتوأ اقزٛين هلا. ماقندق اقسلي  

نؿسسهد املسسستؼع  ٓيتنسساـ ا٘ؿسساَق املهجسسهدي يف     األسسسغه نسسستدٔؽ  قسسك  
اقؿصق بكٔـ اقكسرازي، م اقتغؼسلي، مزراضسٌ اقكؾساَس، م تسٔرنأ اقؿسادي. قؿسٔ        

نسرم  ضؾسٔٛا رأنسا آحتوساج ملسٔ ل      طهر جوػ سس ف م ج. م. تسريي فسلا امل   
ٌ ”ريفكى باقكاٛل قغؾاس اقنسفكو . مٙساغهل يف ٛصسطغذ     قكسى نفرؾسها    >رمانس

ت.سسوس فسلا   بوؾق مب  اقتعغوػ اقكتابى املتسغسل تارخيًوسا ااؿشسر باألسسفلمت.      
ل  غس ا رساقوات اقٔمقى اقتسابط قغؼجؼسط املعؼسٔاؿى    باملنرم  ضاملًوا ٛـ ِؾ

 اجلؾهبى.   

 Chronological Bibleا غسغٌ تارخيًوسٔس املتسسا  املؿسٌ ؾصق اقكتسسرمان .11

Storytelling :  ٌ ًٛسسسسسا يف ريسسسسسكل ؾصسسسسس                 فسسسسى تؿسسسسسٔنػ ا٘سسسسسق اقكتسسسسابى ضؼه
                 بسسسساقرغػ ٛسسسسـ أن اقؿصسسسسٌ ؾسسسسٔ ميكسسسسـ اؾتباسسسسسكا بعؼسسسسق أم ؾسسسسٔ نتدغغسسسسكا       
              أنتعغسسسسوػ يغؼسسسسا  كسسسسرت أٛسسسسهًرا ٛكؼسسسسٌ يف اقفصسسسسل اقكتسسسسابى. ؾسسسسٔ ميكسسسسـ    

ًٓفسسسى تتبسسسط  قؿصسسسٌ سسسسغوؼٌ م أحواًؿسسسا أ سسسرٍ ٓ . م  ُتخَفسسسص ا              اًوسسسزٛؾ جسسسٔم
 ٛسغسل تارخيًوا.
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 Chronological Bibleل تارخيًوسسا سسسسٔس املسغسسا  املؿسسسسسستعغسسوػ اقكت .12

Teaching :  فسسسه ؿسسسه  ٛسسسـ اقتعغسسسوػ قغكتسسسا  املؿسسسٔس يف تسغسسسسغق اقتسسسارخيى
ٔنسسٔي، مؾسسٔ أيسسسبق ترنفسسهر ٛسسايغهنـ ريسسعبوٌ  تسسستدٔٛق ملرسسساقوٌ اقؿباَسسل اجل

يبريي يف اقسبعوؾات. مفه نستنسكٔ باقؿصسق اقكتابوسٌ مقكسـ قسوس باقضسرمري       
أن نرمنكا يؿصق  ردي. منستدٔؽ اقنرح ماقتهضوذ يؼٔا ل تعغوؼوسٌ.  
قؿسسٔ ضكسسست ٛؾكجوسسٌ تعغسسوػ اقكتسسا  املؿسسٔس املسغسسسل تارخيًوسسا اقرسسساقٌ اقسسث    

ٔنٔي ضغً ضاتؿكا يف تطهنر اقتعغوػ بآريرتاف ٛسط  أ لتكا ملرساقوٌ اقؿباَل اجل
اقرتمجٌ، ماقكرازي، مزراضٌ اقكؾاَس. اؿشر أنًضا "ملرسساقوٌ اقؿباَسل اجلٔنسٔي"    

 . http://www.ntm.orgم 

فسى زنسادي   :  Church Planting Movementسسسس ٌ اقكؾاَسسحريٌ زراض .13
املكهؿسٌ ٛسـ اقسسكان األٙسغو  اقسث تسزر  يؾساَس         قغكؾساَس  تضساضظ سسرنعٌ اق 

يؼهضٌ ٛعوؾٌ ٛـ اقؾساس أم قنسرٌٕ ٛعوؾسٌ ٛسـ اقنسعأ. ملن حريسٌ زراضسٌ        
اقكؾسساَس قوسسست ؼؿسسي زنسسادي يف ضسسٔد اقكؾسساَس، مملن يسسان فسسلا ملنسسابى أنًضسسا.   
مقكـ حتٔحل ضؼغوٌ زراضٌ اقكؾساَس ضؾسٔٛا تؾتنسر رِنسٌ اقكؾساَس اقسث تسزر         

رسسسل أم زار  اقكؾسساَس املتدصسسق قغكؾسساَس ؿفسسسكا،     يؾسساَس متؾتؿسسل ٛسسـ امل  
 ؼوبٔأمن بطبوعتكػ نرحبهن اهلاقك  منتضاضفهن.  

 : فى ضؼغوٌ تهٙول مؼكػ رساقٌ ٛا.Communication اقتهاٙل .14

http://www.ntm.org/
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فسى اقطرنؿسٌ أم   :    Communication Preferenceأؼضسغوٌ اقتهاٙسل   .15
س. األسغه  املفضل قغتهاٙل ضؾسٔ ريسدق ٛسا أم ضؾسٔ  ؼهضسٌ ٛسا ٛسـ اقؾسا        

اقنسفكى ماملؿسرمُ. مفؾساف ؼسرمع      –فؾاف ؾطبان ٛكوؼؾان يف أؼضغوٌ اقتهاٙل 
جهفرنسسٌ بسس  املتهاٙسسغ  املسستعغؼ  أم اقسسلنـ نعتؼسسٔمن ضغسسً املسسهاد املطبهضسسٌ  
مب  املتهاٙغ  اقنفكو  يف طرنؿٌ ا٘صهل ضغى املعغهٛات. اؿشر "املتهاٙل 

 املتعغػ" م "املتهاٙل اقنفكى". 

فسسى يسسل اقبوملسسٌ املعرؼوسسٌ قغؼسستكغػ مقغؼداطسسأ: ؿشرتكؼسسا    :Context اقسسسواع .16
ملتفاؾواتكؼسا يف اقتهاٙسل،    ؼا، املهاؾسظ اقسث نتهاٙس ن ؼوكسا،    ا٘واتوٌ،  ؿاؼاتك

 ٛعغهٛات أ رٍ ٛنرتيٌ. ٌاقسواع املبارير ملا ؾآل باقفعل، مأن

: Core Story List، ؾاَؼٌ اقؿصٌ األساسوٌ Core Storyاقؿصٌ األساسوٌ  .17
ًٔا قرسساقٌ    اقؿصق األس اسوٌ فى تغك اقؿصق اقكتابوٌ اقث تعترب ضسرمرنٌ جس
أم باسستؼرار ٛتصسل ٚجؼهضسٌ خمتغفسٌ ٛسـ اق ؿاؼسات حسث أؿكسا          /ا  ول م

عؼغسهن ضغسً ٗؼوسط اقؿصسق      تريت ٛري مٛرات ٛـ ِؾَبل املرسسغ  اقسلنـ ن  ا
ؼؿاَؼسٌ اقؿصسق األساسسوٌ فسى      ضسـ اقؾشسري ا٘واتوسٌ قغنسعه . ملً ا     ربِّاقث ُتع

صهنرنٌ أي ر ٛؾكا ملقزاٛوٌ; ؼكى تعرتـ باقؿصسق اقسث اسستعؼغت أي سر ٛسـ      ت
غريفسا ٛسسـ  ؼهضسٌ اقؿصسسق اقكرازنسٌ. قسسوس اقؿصسٔ ٛؾكسسا أن تكسهن ؾاَؼسسٌ      
"ضاملوٌ" نأ اسستدٔاٛكا، بسل فسى بساألحرٍ تسهؼر اقفرٙسٌ قرِنسٌ ٛسا ؼعغسق          

ن. ا يف اقبٔانسسٌ، ضكسسست ؾاَؼسسٌ اقؿصسسق األساسسسوٌ; اقؿاَؼسسٌ    ماقسسرماي اآل سسر 
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ساسوٌ قغؿصق ماقث تضؼؾت تعغوػ ا٘ؿاَق األساسسوٌ اقسث تؿسهد قغكسرازي،     األ
مزراضٌ اقكؾاَس، ماقتغؼلي، متٔرنأ اقؿادي. مأي ر اقؿهاَػ ريسعبوٌ ياؿست ؾاَؼسٌ    

 اقكرازيمت. اؿشر " ؼهضٌ ؾصق قغتٔرنأ".

ملن ٙسواغٌ ؾصسق اقكتسا  املؿسٔس     : Crafting a Storyٙسواغٌ اقؿصسق    .18
             اقنسسسسسفكى مملجسسسسسراُ تؽسسسسسوريات حبسسسسسسأ ٛسسسسسـ اقنسسسسسكل املؿسسسسسرمُ قغنسسسسسكل  

ذ ضغسً اقؾؿسسا  األساسسسوٌ يف  ٘فسسا  ضغسسً تريوسز ماضسس ا٘اجسٌ م قسسك بكسٔـ ا  
ٌ      اقؿصسسٌ،                م ضطسساُ مضسسهح قغؿصسسٌ بوؾؼسسا ُتسسرمٍ، مقعؼسسل اقتؽسسوريات اق زٛسس

              ٓسسسسسستوعا  أٛسسسسسهر حواتوسسسسسٌ ٛعوؾسسسسسٌ مقضسسسسسؼان اسسسسسستؼرارنٌ اقؿصسسسسسٌ مل  أن  
اهلٔـ املرجه ٛـ املسار اقؿصصى سسهاُ يسان اقكسرازي، أم اقتغؼسلي،     تصل ملقى 

           أم تسسسٔرنأ اقؿسسسادي، ملن. "ٙسسسواغٌ ؾصسسسق اقكتسسسا  املؿسسسٔس قرمانتكسسسا"، فسسسه 
يتوسسسسسسسسسأ ج نؾنرقسسسسسسسسسس ج. م. تسسسسسسسسسريي، ٛتسسسسسسسسسهؼر ملقكرتمؿًوسسسسسسسسسا ضغسسسسسسسسسً:     

etbiblestorying@sbcglobal.n. 

فسه سسْال نؿسهد اقؾساس قغدسرمج      : Discovery Questionسسْال ايتنسايف    .19
باستؾتاج مايتناـ حق يتابى ْٛسس ضغً األحٔاحل اقث ٗسري يف ؾصسٌ ٛسا.    

 ؾارن "سْال ماؾعى".

فه اقهؾت اقلي نغى رمانٌ اقؿصسٌ حوس    : Discovery Timeمؾت ايتنايف  .20
ل أحسٔ أؼسراد ايؼهضسٌ    ُن بِّت اقرامي اقؿصٌ يف أ فان اقؾاس ضسـ طرنسق سسْا   

mailto:biblestorying@sbcglobal.net
mailto:biblestorying@sbcglobal.net
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أن نعؤ رمانٌ اقؿصٌ. مبعٔفا نؿهد اقرامي اقؾاس يف ايتناـ ا٘ؿاَق اقكتابوسٌ  
 ضـ طرنق طرح أسملغٌ حهل اقؿصٌ.

فه ؿه  ٛـ "اجلسهر" اقث تتضسؼـ آ ت ؼسات   : Door Openerٛٔ ل  .21
اقث ترمع قغؼستؼع . ملن املٔا ل تسرمع قغؾساس متنسجعكػ ضغسً ؼستذ ؾغسهبكػ       

متزنٔ ٛـ افتؼاٛكػ قسؼا  اقرساقٌ. ضغً سبول امل ال، نهسسظ غفسر   مضؿههلػ 
  هتق; فلل ؾوؼٌ جٔنٔي باقؾسبٌ قغؾاس اقسلنـ نريسزمن ضغسً ا٘فسا  ضغسً      
اقكراٌٛ ٛـ   ل آؿتؿاؽ. مفػ أنًضسا نعجبسهن حبؿوؿسٌ أن اا يسان نعؼسل يف      
حوساي نهسسسظ قودسسرج  سرًيا ٛسسـ أؼعسسال مل هتسسق اقنسرنري ٛعسسق; فسسلا ٛفكسسهؽ    

نسسٔ ضسسـ اا ضؾسسٔ اقكسس ري ٛسسـ اقؾسساس. ؼريمؾكسسػ  قسسك منفسستذ أٛسساٛكػ اقبسسا   جٔ
 قوسؼعها أي ر ضـ اقكغؼٌ. اؿشر "اجلسهر".

٘ : Embedded Truthـ ؼَّا٘ق امُلتض .22 ه ، سسسس ؼـ، ماحملفسسس ق املتضسسسس فسه ا
ماملستؿر يف، ماملرتبي باقؿصسٌ، ماقهاضسذ قغؼسستؼط دمن ا٘اجسٌ ٓسستدراج      

عهن ٛسـ ملدراف مجسهدل مقتطبوسق أ سرل ضغسوكػ. اؿشسر       ا٘ق قكى نتؼكـ املستؼ
 "ا٘ق املستدرج".

تعترب  ؼهضٌ ٛسـ اقؾساس ٛرتبطسٌ ضؾسٔٛا تكسهن      : Engagementارتبا   .23
اسرتاتوجوٌ زراضسٌ اقكؾساَس ؾوسٔ اقتؾفوسل، ميف ت َسػ ٛسط ا ميسان ماملؼارسسات         

. ايف فسسلا اقصسسٔد، ٓ تعتسسرب  ؼهضسسٌ ٛسسـ اقؾسساس ٛرتبطسسٌ مل ا        اقكرازنسسٌ
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تؼادفا ؼؿي ، أم مل ا ياؿت ٛهضه  ٙ ي ٛريسزي، أم مل ا ياؿست جسزُ ٛسـ     اض
 اسرتاتوجوٌ اقٔضهي.مت

: Epic, Epic Partners International ملنبوك، ريرياُ ملنبوك اقٔمقوٌ .24
 ,IMB, YWAM, Wycliffeطٌسسسسسسسسسسس هاسسسسسسسٔار بسسسسسسٌ تسسسسسسسسرايسسسى ريسسسسف

Campus Crusade, Trans World Radio.     مفٔـ تغسك اقنسرايٌ فسه
ُتؼكِّسسـ اقكؾوسسسٌ ٛسسـ    ٛسسـ ريسس.ؿكا أن تسسهؼري اسسسرتاتوجوات مٛصسسادر جٔنسسٔي    

باضتبسارل مسسوغٌ   تارخيًوسا   ٌاستعؼال ٛبٔأ رمانٌ ؾصق اقكتا  املؿسٔس املسغسسغ  
قغهٙهل قبؿوٌ اقنعه  اقسث ٛسا زاقست مرمٛسٌ ٛسـ يغؼسٌ اا حسهل        أساسوٌ 

اقهٙسسسهل با  وسسسل مل  اقبؿوسسسٌ  اقعسسساج. ملن رِنسسسٌ ا نبوسسسك فسسسى أن تسسسساضٔ يف   
احملرمٛسسٌ ٛسسـ اقنسسعه  ب.ؼضسسل طرنؿسسٌ قغتهاٙسسل ٛعكسسػ.  مسسسوتطغأ  قسسك       
قكسس رينـ اسسستدٔاؽ ٛسسٔ ل ريسسفكى. "ملن اهلسسٔـ األمل فسسه تسسهؼري يغؼسسٌ اا      

األؽ قكل ريدق متهزنعكا حبو  تكهن ٛتاحٌ أٛساؽ اجلؼوسط"    ب.يؼغكا باقغؽٌ
              مقوٌ يكسهد اقنسرايٌ، ياؿست    اٛـ م وؿٌ رِنٌ مأمقهنات ا نبوك.مت ميؾتوجٌ أ

   سسٌ أجسسزاُ زكؤنسسٌ ٛسسـ ؾصسسق اقكتسسا  املؿسسٔس املسغسسسغٌ تارخيًوسسا، ٛسسـ    
                   أربعسسسسسس  مل  ةسسسسسسس  ؾصسسسسسسٌ، تكسسسسسسٔـ قتسسسسسسٔضوػ اقكؾسسسسسساَس اقؾاٛوسسسسسسٌ       
ماقث بٔأفا منؿهدفا أفسل اقبغسٔ أؿفسسكػ. ج نستػ تسرمنع  ؼهضسٌ هه جوسٌ        

ي ختتغسسظ  ؼهضسسٌ ٛعوؾسسٌ ٛسسـ اقؿصسسق قكسسل      ٛسسـ اقؿصسسق. بسسل بسسا٘ر   
        نستػ ا توسار باؿهراٛسا ؼٔاَوسٌ مٙسواغتكا قكسى تتفاضسسل        – ؼهضسٌ ٛسـ اقؾساس    



 

122 
 

            يف أؼضسسسل ٙسسسهري ٛسسسط اقؾشسسسري ا٘واتوسسسٌ قكسسسل  ؼهضسسسٌ. مفسسسلا نتضسسسؼـ     
ؾصسسق ٛسسـ اقعكسسٔ اقؿسسٔنػ، ماألؿاجوسسل، مأضؼسسال اقرسسسل ماقرسسساَل. اؿشسسر         

http://www.epicpartnersinternational.com. 

ٛريسز ٛسـ املسهارد يف ٛهؾسط اسسرتاتوجى ؾرنسأ       : EpiCenterٛريز ملنس    .25
ٛـ اقرتيز اقسكاؿى قغؼجؼهضسات احملرمٛسٌ ٛسـ اقؾساس. سستهؼر ٛرايسز ملنس         

خضِّسسسر، ٛسسسهاد متسسسٔرنبات قرمانسسسٌ اقؿصسسسق اقكتابوسسسٌ. ٛرايسسسز ملنسسس  سسسسهـ تُ 
متضسسساضظ، متسسسهز  تسسسسجو ت قه سسساَق ٛكتهبسسسٌ أنًضسسسا. فسسسى جسسسزُ ٛسسسـ       

 اسرتاتوجوٌ ا نبوك.

فسه برؿساٛع تسٔرن  ٛٔتسق سسؾت  خمصسق       : Epic Questحتؿوق ا نبوك  .26
باقتخٔنسسٔ قرمانسسٌ اقكتسسا  املؿسسٔس قغؼجؼهضسسات احملرمٛسسٌ ٛسسـ اقؾسساس. ميسسان  

 ,Wycliffe, YWAMلسسسسسسسسس  ـ  سسسس وك ٛسسسسسسس ق ا نبسسس وسسسسؼٔ ل قتخؿسسساق

Campus Crusade,   ؼًؾا سسسضسسسسىاٛتسسسسات اقٔمقسسسسساقوسسسسسسسس ا رسسسسغسسسأم
Journeyman   مبرؿاٛعISCمفه برؿاٛع قإلنبوك.مت . 

فسه ٛنسرم  تعسامؿى ٛٔتسق سسؾٌ أم أؾسل       : Epic Ventureٛنرم  ا نبوك  .27
نسق نعؼسل يف   ؼوق ن.تى بعسض املسساضٔنـ ملسٔي ؾصسريي جؾًبسا مل  جؾسأ ٛسط ؼر       

ٛكؼسسٌ طهنغسسٌ األجسسل باقتخٔنسسٔ خلٔٛسسٌ ٛسسٔ ل اقكتسسا  املؿسسٔس املسغسسسل      
 تارخيًوا. مفه برؿاٛع قإلنبوك.

http://www.epicpartnersinternational.com/
http://www.epicpartnersinternational.com/
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وػ فسى ٛبسادّ متعساق   : Essential Bible Truthsحؿاَق يتابوٌ ضسرمرنٌ   .28
يف يل اق ؿاؼات. فى تغك "املعطوات" اقكتابوسٌ   يتابوٌ تطبق ضغً يل املسوخو 
اخلٔٛسٌ، مل  بسٔمؿكا تفؿسٔ املسسوخوٌ زوزفسا.       اقث نأ أن تصل ٛـ  س ل 

أحواًؿا ننار ملقوكا باملبادّ اقكتابوٌ. اؿشر "حؿاَق اقكتسا  املؿسٔس األساسسوٌ"،    
 "حؿاَق اقكتا  املؿٔس اقعاملوٌ"، م "اقؿصٌ األساسوٌ".

: فى مٙظ  ؿاؼٌ ٛا، مٙظ قسغهف أم هسي  Ethnographyا  ؾهغراؼوا  .29
ـ   –حواي ريعأ ٛعس    اقؾساس، أم  تؼسط، أم أؾغوسٌ ضرؾوسٌ.      أم  ؼهضسٌ ٛس

ٛسـ مجكسٌ اقؾشسر اقباطؾوسٌ.      أ رٍ قغخوايفٔـ ا  ؾهغراؼوا فه ؼكػ طرنؿٌ 
ا  ؾهغراؼوسسا تعسسين اقسستعغػ ٛسسـ اقؾسساس، أي سسر ٛسسـ دراسسستكػ. فسسى استفسسسار ضسسـ   
اق ؿاؼٌ، ما٘واي، مهي املعونٌ ألؾغوٌ قؽهنٌ ٛعوؾٌ ٛـ اقؾاس. مفسى ٛصسطغذ   

 ٘واتوٌ".تؿغؤي قغس "اقؾشري ا

: املسسوخى ا  وغسى فسه اقنسدق اقسلي نسْٛـ أن        Evangelical مل وغسى  .30
               ضسسسسـ طرنسسسسق املصسسسسٔر اقهحوسسسسٔ قغدسسسس م   اقسسسسر  نسسسسسه  املسسسسسوذ فسسسسه    

ا ميان بق، مقٔنق ملميان  سام محتسهل بتجٔنسٔ ٛسـ اقسرمح اقؿسٔس. منعتسرب        
        خوٌ،يغؼسسٌ اا املسسهحً بكسسا فسسى األسسساس اقهحوسسٔ قإلميسسان مقغخوسساي املسسسو        

                  مٛغتسسسسسزؽ بسسسسساقهضص اقكتسسسسسابى ماقكسسسسسرازي اقسسسسسث تسسسسس.تى بسسسسساآل رنـ قإلميسسسسسان 
           بسسساقر  نسسسسه  املسسسسوذ. قسسسلقك، ؼاقكؾوسسسسٌ ا  وغوسسسٌ فسسسى يؾوسسسسٌ تتؼوسسسز       
             بتغسسسك املعتؿسسسٔات ماملبسسسادّ ؿفسسسسكا. فؾسسساف بعسسسض اقكؾسسساَس اقسسسث ٓ تعتسسسرب         
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              ارسسسساتكا ملٓ أؿكسسسا ؾسسسٔ حتتسسسهي ضغسسسً بعسسسض    مل وغوسسسٌ حبسسسسأ ملمياؿكسسسا ممم  
 األضضاُ اقلنـ نعتربمن مل وغو .

فى أمل  ؼهضسٌ ٛسـ اقؿصسق،    : Evangelism Trackاملسار اقتبنريي  .31
  استدٔاٛكا يف اقتعغوػ بكٔـ املناريٌ با  ول ٛط غري املْٛؾ  أم ملضطساُ  

 املْٛؾ  أساًسا راسًدا يف يغؼٌ اا.

فه ا٘ق اقسلي نسستدرج ٛسـ،    : Extracted Truthرج سسساملستدق سسسسسا٘ .32
منستدغق ٛـ ؾصٌ،  سػ نؿسٔؽ يف ريسكل ؾاَؼسٌ ٛسـ ا٘ؿساَق، ماملهضسهضات،        

 ماملؿرتحات اقث تكهن جهفر اقؿصٌ. ؾارن "ا٘ق املتضؼـ".

ملجابتسق ٛسـ   فسه اقسسْال اقسلي ميكسـ     :  Factual Questionسْال ماؾعى  .33
ملن من ا٘اجسسٌ مل  اقكسس ري ٛسسـ اقتفسسسري    األحسسٔاحل اقسسث حسسٔ ت يف اقؿصسسٌ د   

 ".ت . فه نتعاٛل ٛط ٛـ، مٛا ا، مٛتً مأنـ. ؾارن "اقسْال آيتنايفمجٔ

فسه ضؼغوسٌ رمانسٌ اقكس ري ٛسـ اقؿصسق       :    Fast-Trackingاقتتبط اقسسرنط  .34
اقكتابوٌ ماحٔي تغه األ رٍ يف ٛؾاسبٌ ماحٔي ٛط ضٔؽ مجهد ؼرٌٙ ملؾاؾنٌ 

ًٔا قغؾؿاش. تستدٔؽ  ضطاُ ٙسهري ضاٛسٌ   اقؿصق أم مجهد ؼرٌٙ ضوؿٌ ج
قغؿصٌ اقكتابوٌ، مٓ تبار ملٛكاؿوٌ اقتؿبل، مقتؿٔنػ اقنكادي ضؾٔٛا نكسهن فؾساف   
ٛؾفل مٔمد قغتهاٙل، با ضاؼٌ مل  أسبا  أ سرٍ. يسان نطغسق ضغوكسا سسابًؿا      

"mainstreaming."اؿشر "باؿهراٛا اقكتا  املؿٔس ." 
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 / Functional Illiterateمت األٛوسسسٌ اقه وفوسسسٌا  /أٛسسسى م وفسسسى  .35

Functional Illiteracy       قؿٔ أمٙت اقوهؿسكه بسلقك اقتعرنسظ: "نعتسرب
اقندق أٛى م وفًوا مل ا يان غسري ؾسادر ضغسً آريسرتاف يف يسل األؿنسطٌ اقسث        
ًٓ يف  ؼهضتق م تؼعق مزكؾسق أنًضسا ٛسـ     ًُا ؼعا تطغأ اقعغػ قكى ٕؿق أدا

تابسسسٌ، ما٘سسسسا  قتؾؼوسسسٌ  تؼعسسسق    آسسسستؼرار يف اسسسستدٔاؽ اقؿسسسراُي، ماقك  
اخلسسام." فسسه اقنسسدق اقسسلي تغؿسسً ؾسسًٔرا ٛسسـ اقتعغسسوػ مقكسسـ ٓ ٕؿسسق ا٘سسٔ  
ـ . نفتؿسسر مل    ًٔا مبسس  ؼكسسػ يسسا األدؿسسى ٛسسـ املعسسانري اقتعغوؼوسسٌ. فسسه ٓ نؿسسرأ جوسس
املكسسارات اقكاؼوسسٌ يف اقتعغسسوػ قوسسْدي دمرل ينسسدق ٛسستعغػ يف  تؼعسسق. نؿسسهل  

% ٛـ تعٔاد سكان اقعاج ملٛا أٛوسهن أم  70أن  تنري مل اقبعض أن ا حصاَوات 
 أٛوهن م وفًوا. ٛـ ؼضغك اؿشر "أٛى" قغتعغوق ضغً آستدٔاؽ. 

فً اقفرع ب  اقتهاؼر احملتؼل قكغؼٌ اا ماقتهاؼر ا٘ؿوؿسى  : Gapsؼجهات  .36
هلا. اقغؽٌ ماق ؿاؼٌ محهاجز مضهاَق أ رٍ ختغق ؼجهي بس  اقتسهاؼر احملتؼسل    

األؾل أربط ؼجهات: ؼجسهي اقرتمجسٌ; ؼجسهي اقتهزنسط;      ما٘ؿوؿى. فؾاف ضغً
 700ز2ؼجهي اقتعغوػ; مؼجهي اقنفكوٌ. تتضؼـ ؼجهي اقرتمجٌ ٛا ٓ نؿل ضسـ  

قؽٌ ب  ترمجٌ ضغً ا ط ع ماقغؽسات اقعٔنسٔي اقسث ٛسا زاقست تؾتشسر ترمجسٌ        
اقعكٔ اقؿٔنػ. متتضؼـ ؼجهي اقتهزنط اقفرع ب  ضسٔد املتخسٔ   باقغؽسٌ اقسث     

هل اقرتمجسسٌ ملقوكسسا مبسس  ضسسٔد ؿسسسل اقؾصسسهم اقسسث زسست طباضتكسسا        مٙسس
متهزنعكسا. يف بعسض اقغؽسات األساسسوٌ فؾساف ٛتخسٔ   أي سر بكس ري ٛسـ ضسسٔد          
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اقكتسسأ املؿٔسسسٌ أم اقعكسسٔ اجلٔنسسٔ املسسهز . متؾنسس. اقفجسسهي اقتعغوؼوسسٌ ضؾسسٔٛا     
نتسسهؼر ؿسسق ٛكتسسه  مٛرتجسسػ، مقكسسـ املتخسسٔ   باقغؽسسٌ غسسري ؾسسادرنـ ضغسسً      

ؾن. اقفجهي اقنفكوٌ حو  نتهاجٔ ؿق ٛرتجػ، مقكـ املتخٔ   ؾراُتكا. مت
ٓ نسسستطوعهن أم قسسـ نتعغؼسسها أن نؿسسرأمل. ألؿسساس ٛ سسل فسسُْٓ تعتسسرب اقهسسساَل    
املسسسؼهضٌ، ماملرَوسسٌ، ماقرادنسسه سسسبً  ممكؾسسٌ قغهٙسسهل ملقسسوكػ، ميسسلقك رمانسسٌ     

 اقؿصق أنًضا. 

ً ٛسستهٍ  فى اقكرازي ضغ: Grass Roots Evangelismاقكرازي اقنعبوٌ  .37
ضاٌٛ اقنعأ; ٗرٍ بهاسطٌ ْٛٛؾ  مغسو  مبس  ٛسْٛؾ  مغسو  أنًضسا.      

اقسث تؾستع ٛسْٛؾ  مغسو  يف يؾساَس       اقسسكان األٙسغو   فى اقكرازي بهاسطٌ 
 . اقسكان األٙغو ٛكهؿٌ ٛـ 

فى زراضٌ : Grass Roots Church Plantingزراضٌ اقكؾاَس اقنعبوٌ  .38
ُتجسَرٍ بهاسسطٌ زارضسى يؾساَس مغسو       اقكؾاَس ضغً ٛستهٍ ضاٌٛ اقنعأ; 

ب  ْٛٛؾ  مغو  ٛسستدٔٛ  اسسرتاتوجوٌ اقتضساضظ ماقسث تؾستع يؾساَس       
 . اقسكان األٙغو مغوٌ ٛـ 

فه ٛصطغذ   ٙواغتق بهاسطٌ :   Gutenberg Galaxy ري جهتؾربػ .39
ٛارريال ٛايغهفان يف يتابسق اقسلي ٕؼسل  ات آسسػ. فسه اقهؾست، ماألحسٔاحل،        

لنـ يسساؿها يف ا٘ؿبسسٌ اقتارخيوسسٌ ضؾسسٔٛا بسسٔأت أسسساقوأ اقتهاٙسسل       ماقؾسساس اقسس 
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 سسسري ”اقنسسسفكوٌ تتخسسسرف ؿاحوسسسٌ أسسسساقوأ اقتهاٙسسسل األدبوسسسٌ يف اقؽسسسر .    
، ماقسث  وست باسسػ نهفساؿز جسهتؾربػ  ااملعسرمـ باسسػ خمسرت          >جهتؾربػ

اقطباضٌمت، فسى ضساج يسل اقكتسأ املطبهضسٌ اقسث   ؿنسرفا ٛؾسل ؾسٔنػ اقزٛسان.           
ماحٔ أن فؾاف ضاج اؿب ق بعٔ جسهتؾربػ ْٛسسس ضغسً مسساَل      مفؾاف اؼرتاض

 ا ض ؽ ا قكرتمؿوٌ. 

 اؿشر "اقغؽٌ األؽ".: Heart Languageقؽٌ اقؿغأ  .40

مل ا  انعتسرب اقنسدق أًٛوس   : غري ؾسادر ضغسً اقؿسراُي ماقكتابسٌ.     Illiterate أٛى .41
، ىبنسكل ريسفك  كؼسق ملٓ مل ا   ريسرحق قسق    فبغؽتق اقث نتكغػ بكسا ريسوملًا مج ن  ؾرأ 

ٓحص: يغؼٌ "أٛى" زول ألن تكسهن   . يؼا أؿق ٓ نستطوط أن نكتأ ٛا نؾطؿق
ُٛصسساحبٌ قسسٔٓٓت سسسغبوٌ، مهلسسلا ميكسسـ اسسستدٔاؽ "غسسري ٛسستعغػ" يؼصسسطغذ    

 بٔنل. اؿشر "اقه وفى" م "اقتفضول اقنفكى".

ؼجؼط قغ: International Mission Board غس ا رساقوات اقٔمقى  .42
ؼط فه يوان ٛؾب ق ٛـ اي غس ا رساقوات اقٔمقى ملن اجلؾهبى.  املعؼٔاؿى

 000ز40تكسهن ٛسـ   ناقعساج، م  يف  ؼط مل وغسى أيرب  املعؼٔاؿى اجلؾهبى، مفه
ٛغوسهن ضضسسه. ملن فسٔـ  غسس ا رسساقوات اقسسٔمقى      16تؿرنًبسا   نضسػ يؾوسسٌ م 

األساسسسى فسسه تؿسسٔنػ مل وسسل نسسسه  املسسسوذ يف ريسسكل نؿسسهد األؼسسراد قإلميسسان      
 ، مما نؾتع حريات قزراضٌ اقكؾاَس ب  يسل ريسعه    املدغق يف ريدق اقر



 

121 
 

اقعاج.  غس ا رساقوات اقٔمقى فسه أحسٔ ٛسٔا ل برؿساٛع حتؿوسق ا نبوسك.       
. مبهجسسسسسق ضسسسساؽ اؿشسسسسسر  http://imb.orgاؿشسسسسر ضغسسسسً مجسسسسسق اقتخٔنسسسسٔ    

http://www.sbc.net/ . 

ٌ  -فسى ؾصسٌ ٛتهاٙسغٌ    : Intact Narrativeسسرد اقسسغوػ   اق .43  -غسري ٛتؿطعس
َّؽ بنكل يغى يف ٛا ضٔا حٔنً ا جاؿبًوا أم ا ؾ  يف اقؿصٌ ننرح ريسومًلا غسري    ُتؿ

 ٛ.قهـ قغؼستؼع . ؾارن "سرد ٛتؿطط" م "سرد تفسريي".

اقؿصسٌ اقسث نستػ ريسرحكا أم     : Interpreted Narrativeاقسسرد اقتفسسريي    .44
رمانسٌ اقؿصسٌ. فسه ا٘سٔن  ضسـ اقؿصسٌ، رمانسٌ ٛسا يف اقؿصسٌ،           تفسسريفا، دمن 

ًٔا.  ؾارن "اقسرد اقسغوػ" م "اقسرد املتؿطط".  مقكـ دمن رمانٌ اقؿصٌ أب

فسه رمانسٌ اقؿصسٌ م اقتهؾسظ     :  Interrupted Narrativeاقسسرد املتؿطسط    .45
بنسسسكل دمري قغتعغسسسوػ، ماقرتيوسسسز ضغسسسً املهضسسسهضات ماألٛسسسهر اقسسسث مردت يف  

استكؼال اقؿصٌ مل  أن ؿصل قؾؿطسٌ تعغوؼوسٌ أ سرٍ. ؾسارن "اقسسرد      اقؿصٌ،  ػ 
 اقسغوػ" م"اقسرد اقتفسريي".

 Key terms/ Keyاملصطغخات املفتاحوٌ/ املصطغخات اقكتابوٌ املفتاحوٌ  .46

Biblical Terms :  فسسى  ؼهضسسٌ ٛسسـ اقكغؼسسات اقكتابوسسٌ املفتاحوسسٌ ماقسسث
  ٌ ٌ "، "اقعؿسا "، " تتضؼـ اقكغؼات اقث ُتستدٔؽ قسس "اا"، "اخلطوس "، اقلبوخس

"املصسساٌ٘"، "اقهضسسٔ"، "املدغسسق" ماملزنسسٔ ٛسسـ تغسسك املصسسطغخات. ٓ تهجسسٔ  

http://imb.org/
http://www.sbc.net/
http://www.sbc.net/
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يغؼات قتغك املصطغخات اقكتابوٌ يف يل اقغؽسات، أم ؾسٔ تكسهن فؾساف يغؼسات يف      
ملٓ أؿكا ٓ حتؼل املعؾً اقلي نؾؿسل املعؾسً    استدٔاٛكابعض اقغؽات اقث ميكـ 

طغخات املفتاحوسٌ فسه ضؾصسر ٛكسػ يف ترمجسٌ      اقكتابى بٔؾٌ. ملن حتٔنسٔ املصس  
 اقكتا  املؿٔس. 

أؼضسسغوٌ اقتعغسسوػ فسسى اقطرنؿسسٌ : Learning Preferenceأؼضسسغوٌ اقتعغسسوػ  .47
األي ر ريوهًضا مراحٌ. مفً اقهسوغٌ اقطبوعوٌ اقث نستؿبل بكا اقفرد املعغهٛات 

تكؼا منتهاٙل بكا. اقطرنؿٌ األدبوٌ ماقنفكوٌ فؼسا اقطرنؿتسان اقغتسان   ٛؾاؾنس    
 يف أؼضغوٌ اقتعغوػ بآرتبا  ٚبٔأ رمانٌ اقؿصق. ؾارن "أؼضغوٌ اقتهاٙل".

ٔ ميس بكسل حسرم    هاقؿصق. ؼك: اقربي نهؼر اقرتابي ب  Linking اقربي .48
املكانمت حتً نعرـ اقؾاس أن األحٔاحل  ٙاؿعىاقهؾت ااقفهاٙلمت ماألجوال ا

ٔ آسسست ؼار َؿسس، مٛسسـ  سسػ ٓ ُنفؾسسٔ حسسٔ ت، مقكسسـ ٓ ميغكسسهن اقتفاٙسسول ياٛغسسٌ
اقعسساطفى يف اقندصسسوات مميكسسـ قغسسرامي أن نرجسسط قتغسسك اقؾؿطسسٌ يف املسسستؿبل 

 منؿٔؽ ؾصٌ ملضاؼوٌ مللُ اقتسغسل اقتارخيى قغكتا  املؿٔس.

فه ماؾط أم حؿوؿٌ نطغأ اقسرماي ٛسـ   :  Listening Taskماجأ استؼا   .49
 يف ؾصٌ ٛا. ااقؾاس أن نستؼعها ملقوك

ٌ  قندق: نعترب ا Literate ٛتعغػ  .50 اقسث نتكغؼكسا،    ٛتعغًؼا مل ا استطا ، باقغؽس
                     أن نؿسسسسسرأ منفكسسسسسػ أي ريسسسسسىُ يسسسسسان ميكسسسسسـ أن نفكؼسسسسسق مل ا مٙسسسسسل ملقوسسسسسق      
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                          ضسسسسسسـ طرنسسسسسسق اقكسسسسسس ؽ; مفسسسسسسه اقسسسسسسلي نسسسسسسستطوط أن نكتسسسسسسأ منؿسسسسسسرأ      
 ريىُ نؿهقق.  أي

 نفضسل  اقندق اقسلي فه : Literate Communicator ٛتهاٙل ٛتعغػ  .51
ٌ     أي ر ؼعاقوسٌ   بنكلتهاٙل أن ن . متعسرب  ٛسـ  س ل األريسكال ماقهسساَل األدبوس

هسسا ج اقسستفكري اقتخغوغوسسٌ،  األريسسكال ماقطسسرع األدبوسسٌ ضسسـ ؿفسسسكا ٛسسـ  سس ل 
ن، هن ٛتعغؼسسؾطؿوسسٌ. ٛعشسسػ املرسسسغ  فسسػ ٛتهاٙسسغه ماملتسغسسسغٌ، ماخلطِّوسسٌ، مامل

 هن اقنفكوهن".ٕامقهن اقهٙهل مل  املتهاٙغ  اقنفكو . اؿشر "املتهاٙغ

 Lives of the Prophetsؾصق حواي األؿبواُ مؾصسق حوساي اقرسسل      .52

and Lives of the Apostles :  فسسى  ؼهضسسٌ ٛسسـ اقكتوبسسات املعسسٔي
" متتكسسهن ٛسسـ أجسسزاُ يتابوسسٌ ٛرتمجسسٌ تؿسسٔؽ  40/ 10ق سسستدٔاؽ يف "ؿاؼسسلي 

ؾصًصا قندصوات يتابوٌ متؿٔؽ أنًضا ٛهضهضات يتابوسٌ. مؾسٔ   ضؼسل تغسك     
ؼهضسسٌ يف ريسسكل دراٛسسا قتؿسسٔميكا يف مسسساَل ا ضسس ؽ املسسسؼهضٌ مقغبسس  يف   اي

 اقرادنه أنًضا.

ملؿق اقرسسػ اقسلي ضغسً ريسكل " ي " اقسلي نصسهر اقعؼغوسٌ        : ’Lomé ‘Yقهٛى  .53
اقتخضرينٌ اقث ضـ طرنؿكسا خيتسار اقسرامي مٕضسر  ؼهضسٌ ٛسـ اقؿصسق        

مج باألٛاؿسسٌ يف اضتبسسارل آفتؼسساؽ املسسزد  يف اخلٔٛسسٌ، ذ سسًلا قكسسى نسسستدٔٛكا  
قغكتا  املؿٔس ماملعؾً اقلي نصل قؾشري حواتوٌ ٛعوؾٌ. مؾٔ  سى ضغسً اسسػ    
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املكان اقلي زست تطسهنر فسلل اقطرنؿسٌ ؼوسق ألمل ٛسري: قسهٛى، تهغسه. اؿشسر          
 " قؾؼه ج حتضريي ٓحق.اقعنري "ضؼغوٌ اخلطهات

54. Mainstreaming ٛؾاؾنسسسسسسسٌ.  : فسسسسسسسه رمانسسسسسسسٌ اقكتسسسسسسسا  املؿسسسسسسسٔس دمن               
                          دٔؽ قتؿسسسسسسسسٔنػ ؿشسسسسسسسسري ضاٛسسسسسسسسٌ أم ضؾسسسسسسسسٔٛا نكسسسسسسسسهن مؾسسسسسسسست      تسسسسسسسسست

ًٛا اقسربي       اقعرض مٔمد. ؼولفأ اقرامي ببساطٌ ٛسـ ؾصسٌ قؿصسٌ ٛسستدٔ
ماجلسهر املؾاسبٌ ٛـ اقتعغوؿات ماقؿصق. يف اآلمؿٌ األ سريي   اسستبٔال فسلا    
        .املصسسسطغذ بسسسس "اقتتبسسسط اقسسسسرنط" يف اسسسستدٔاؽ  غسسسس ا رسسسساقوات اقسسسٔمقى  

 اؿشر "اقتتبط اقسرنط".

فى خمتارات ٛـ أجزاُ ٛـ اقعكٔ :  mini-Bible اقكتا  املؿٔس املصؽر  .55
 سستريت قتؾاسسسأ اقؿرنؾسسٌ ماحتواجسسات قؽسسٌ ايتؼسسط قسسٍٔ  ااقؿسسٔنػ ماجلٔنسسٔ 

اقندق امُلستؿبل. مفى ٛنابكٌ قس " ؼهضٌ اقؿصق" أم "املسار اقؿصصى" 
 قكتا  املؿٔس اقباؿهراٛى".أم "باؿهراٛا اقكتا  املؿٔس" أم "ا

فى قؽسٌ اقفسرد األم ; قؽسٌ اقؿغسأ ماقسهطـ;      :  Mother Tongueاقغؽٌ األؽ  .56
اقغؽٌ اقؿغبوٌ قإلؿسان; اقغؽٌ اقث نفكؼكا ا ؿسان بنكل أؼضل ٛسـ غريفسا; فسى    
قؽٌ اخلهـ، ماقفرح، ما٘سأ، ماقتكسرنس ماألقفسٌ; فسى اقغؽسٌ اقسث تعغؼكسا يف        

 طفهقتق ٛـ األؽ.

يف األغغأ تنري "اقهساَي املتعسٔدي" مل   :   multi-mediaمساَي ٛتعٔدي   .57
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غسري فساٍم    املسزنع بس  اقسؾق، ماقرسسهٛات، ماقصسهر، ماقصسهت، ملن.  اؿشسر "       
 "، "ٛا بعٔ اقتعغوػ" م"ٛتهاٙغهن ريفكوهن  اؿهنهن". Aliteracy قغؿراُي

فسسى : NTM- New Tribes Mission-ملرسسساقوٌ اقؿباَسسل اجلٔنسسٔي    .58
اس اقسلنـ ج  ٌ ٛرسغوٌ تزر  يؾاَس يف ايتؼعسات اقؿبغوسٌ قغهٙسهل قغؾس    ْٛسس

ًٔا   طرنؿسسٌ يف تعغسسوػ   NTMقسسسؼا  ا  وسسل. مته سسظ   تسستذ هلسسػ اقفرٙسسٌ أبسس
             اقكتسسسسا  املؿسسسسٔس تسسسسٔضً "تعغسسسسوػ اقكتسسسسا  املؿسسسسٔس املتسغسسسسسل تارخيًوسسسسا".    

 .www.ntm.orgاؿشر 

 فه ٛصطغذ بٔنل قس "أٛى". اؿشر "أٛى".:  Non-literateعغػ غري ٛت .59

فسى ريسراَي اقكاسسوت    :  Non-print mediaمساَل ملض ؽ غسري ٛطبهضسٌ    .60
. فسى   مٛا مل   قسك ،  VCD, DVDاملسؼهضٌ ماقفؤنه، األؾرام، األؼ ؽ، 

 ٛطبهضٌ.مساَل قغتهاٙل غري 

ريسسفكى ٓ نهجسسٔ يتسسا  ٛؿسسٔس  :  Oral Bibleاقكتسسا  املؿسسٔس اقنسسفكى   .61
. ملن اقتعرنظ اقعؼغى قغكتا  املؿٔس اقنفكى فسه : "اقؿصسق اقكتابوسٌ    باقكاٛل

مل   50املرتايؼٌ اقسث   رمانتكسا يتؼسط ريسفكى." مضسادي نكسهن فسلا ٛسا بس           
ٛا نتػ رمانتكا يف ترتوبكسا اقسزٛين، مقكسـ قسوس      ؾصٌ. متغك اقؿصق غاقًبا 225

ًٓ اقعٔنسٔ ٛسـ    داًَؼا، حو  ؾٔ تشكر ا٘اجٌ يف أمؾات يس ريي مل    ٛعاجلسٌ أم
املنايل املعوؾٌ، مٛناغل، مخمامـ ملن. مٛـ  ػ ؾسٔ خيتغسظ اقكتسا  املؿسٔس     

http://www.ntm.org/
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اقنفكى مل  حٔ ٛا ٛـ  ؿاؼٌ أل رٍ، ضغسً حسسأ آحتواجسات احملسهسسٌ     
. تغسك  مفكلا دماقوكم/ أم آحتواجات اقفعغوٌ، ماقؾشري ا٘واتوٌ، ماق فهت 

ا ميسان املسسوخى سسهـ نستػ ز وغسكا يف      اقؿصق اقث تنكل حجر اقزامنٌ يف 
يل  ؼهضات اقكتا  املؿٔس اقنفكى تؿرنًبا. ملن اقكتا  املؿٔس اقنفكى فسه  
اقؿصق اقكتابوٌ املرتايؼٌ اقث   رمانتكا ملتهاٙل ريفكى أم ميكـ اسستٔضاَكا  
ٛسسـ اقسسلايري. "باقؾسسسبٌ قكسس رينـ ٛسسـ املتهاٙسسغ  اقنسسفكو ، اقكتسسا  املؿسسٔس      

ـ نشغسها ميغكهؿسق منسستدٔٛهؿق بفعاقوسٌ فسه  قسك اقكتسا         اقهحؤ اقسلي سسه  
اقسلي يف ضؿسسههلػ مؾغسهبكػ. ملؿسسق  قسك اقكتسسا ، "اقكتسا  املؿسسٔس اقنسفكى"، فسسه      
اقسسلي ميكسسؾكػ ٛسسـ اقت.ٛسسل يف يغؼسسٌ اا يف  غسسهاتكػ مأمؾسسات تكرنسسسكػ يؼسسا      
ميكؾكػ استدٔاٛق يف اقكرازي، ماقتغؼلي، مزراضٌ اقكؾاَس، متؾؼوسٌ اقؿوسادي. ملن   

ك اقكتسسا  املؿسسٔس اقنسسفكى ميكسسـ أن نسسلفأ حوسس  ٓ نسسستطوط اقكتسسا       قسس
املؿسسٔس املكتسسه  أن نسسلفأ. ؼكسسه نسسستطوط أن نتدطسسً ا٘سسٔمد، منسسٔ ل     
اقسسسجهن... قؿسسٔ أٙسسبذ اقكتسسا  املؿسسٔس اقنسسفكى يف حسسهزي املتهاٙسسل اقنسسفكى 
داًَؼا مٛتاح ق ستدٔاؽ يف يسل مؾست. ملن املتهاٙسغ  اقنسفكو  ؾسادرمن ضغسً       

 ماستٔضاُ، متكرار ٛـ اقلايري يتابكػ املؿٔس اقنفكى."  آحتفا ،

فسى ريسبكٌ ٛسـ    :  Oral Bible Networkريسبكٌ اقكتسا  املؿسٔس اقنسفكى      .62
املؾشؼسسات يغسسكا ٛكتؼسسٌ بسسةض ن يغؼسسٌ اا ٛسسـ  سس ل مسسساَل ريسسفكوٌ. مبعسسض   

،  ,Campus Crusade for Christ, DAWN, FCBHأضضساَكا فسػ:   
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وسسل، ٛنسسرم  ؼسسوغػ نسسسه ، ملرسسساقوٌ    ريسسبكٌ تسسسجو ت ا    FEBAرادنسسه 
، Scripture In Use, Trans World Radioٔي، سسسسسسٔنسسسسل اجلسسساَسسسساقؿب

 .JAARS ،Wycliffe, YWAMل ا ض ؽ اقعاٛوٌ قغس سساَسات مسسسس ٔٛ

فسسه ٛسسـ نفضسسل أن نسستعغػ   :  Oral Communicatorكى سسسسسٛتهاٙسسل ريف .63
رع املكتهبسٌ. امفكسلا، فؾساف    منستؿبل املعغهٛات بطرع ريسفكوٌ أي سر ٛسـ اقطس    

أريسسدام ٛتعغؼسسهن مقكسسـ نفضسسغهن أسسسغه  اقتهاٙسسل اقنسسفكى ضسسـ األدبسسى،      
بسساقرغػ ٛسسـ أؿكسسػ نسسستطوعهن اقؿسسراُي.مت مفسسه أنًضسسا اقنسسدق اقسسلي ٓ نعسسرـ  
اقؿراُي ماقكتابٌ. فسه اقنسدق اقسلي تكسهن أؼضسل طرنؿسٌ مأسسغه  قغتهاٙسل         

اقسسث تتهاؼسق ٛسسط األريسسكال  ماقستعغػ باقؾسسسبٌ قسسق ماألي سر ؼعاقوسسٌ يسسلقك فسى تغسسك    
 اقنفكوٌ، متؽانر األريكال األدبوٌ.

تفضول استؿبال مٛعاجلٌ املعغهٛات :  Oral Preferenceأؼضغوٌ اقنفكوٌ  .64
بنكل ريفكى أي ر ٛـ املطبه . ؾٔ نكهن فلا اقندق ؾارًَا أم ؾٔ ٓ نكسهن.  

 اؿشر "املتهاٙل اقنفكى".

ج أٛوسهن اغسري ٛستعغؼ ،    : ٛا نؿر  ٛـ  غ ى سسكان اقعسا     Oralityاقنفكوٌ .65
  ٓ             أم يف ٛرحغسسسٌ ٛسسسسا ؾبسسسسل اقسسستعغػمت أم نفضسسسسغهن اقنسسسسفكوٌ آ نسسسسستطوعهن، 
            مقسسسـ نؿسسسرأما أم نكتبسسسها.مت فسسسى  اٙسسسوٌ أم حاقسسسٌ يسسسهن ا ؿسسسسان ريسسسفكى.        
                 فسسسسى  ؼهضسسسسٌ ٛسسسسـ املؼوسسسسزات ا ملدرايسسسسى، اتصسسسساقى،م ؾصصسسسسىمت اقسسسسث     
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اقسسسسسسسسث تعؼسسسسسسسسل ريسسسسسسسسفكًوا. اؿشسسسسسسسسر    اق ؿاؼسسسسسسسسات ضسسسسسسسسادي ٛسسسسسسسسا زوسسسسسسسسز  
http://www.chronologicalbiblestorying.com " ٙسسسسسسفٌ  109قسسسسسسس

 قغؼتهاٙغ  اقنفكو  ماملتعغؼ ".

فى  ؼهضٌ ٛـ اقؿصق :  Oral Story Modelsها ج ؾصق ريفكوٌ  .66
                   ٔنسسسسسٔفا ما تفسسسسساع ضغوكسسسسسا أ ؾسسسسساُ دمري تٔرنبوسسسسسٌ  سسسسسػ اسسسسسستدٔٛت     حت

               ٓحًؿسسسسا بهاسسسسسطٌ اقسسسسسلنـ تسسسسٔربها دمن أن تكتسسسسسأ. يف املؿسسسساؽ األمل، فسسسسسى     
            ؿتسسساج دمري تٔرنبوسسسٌ ضغسسسً اقؿصسسسق ٛسسسط اقؿسسسادي اقنسسسفكو . نسسستػ ا توسسسار       

          املتسسسٔرب . تسسستػاقؿصسسسق ٛسسسـ  سسس ل دراسسسسٌ ماؾرتاحسسسات املسسسٔر  محسسسٔس 
ٛؾاؾنسسٌ ا٘ؿسساَق اقتعغوؼوسسٌ اخلطسسريي ماألٛسسهر املتعغؿسسٌ بفكسسػ مؾبسسهل اقؿصسسق  

 أ ؾاُ اقتٔرنأ.

اقتؿاقوسسٔ اقنسسفكوٌ فسسى ٛصسسادر غسسري  :  Oral Traditionاقتؿغوسسٔ اقنسسفكى  .67
 ريسسسسكل ٛؾاسسسسسأ قغتؾاؾسسسسل اقنسسسسفكى. م انسسسسٌ اقتؿغوسسسسٔ                   ٛكتهبسسسسٌ ٙسسسسوؽت يف 

                         ايسسسسسسسري األجوسسسسسسسال املتعاؾبسسسسسسسٌ ٛسسسسسسسـ اقؾسسسسسسساس.   ضغسسسسسسسً ؾسسسسسسسهي  تتهؾسسسسسسسظ
نسسسسفكوٌ اقسسسسث فسسسسى ضبسسسسارات             اقنسسسسفكوٌ ٛسسسسـ اقنسسسسكادات اق تتكسسسسهن اقتؿاقوسسسسٔ

                                 ٛؾطهؾسسسسسسسسٌ أم ٛؽؾسسسسسسسساي، تتعغسسسسسسسسق   ملٛسسسسسسسسا،  يسسسسسسسسرت ٛسسسسسسسسراًرا متكسسسسسسسسراًرا  
                      ًوسسسسا، حوسسسس  فسسسسه  ايسسسسري اقسسسسليرنات حرؼ  باملاضسسسسى. ملن اقتؿغوسسسسٔ اقنسسسسفكى 

ميسسهت أحسسٔ  نتسليرل منؿهقسسق ريسدق ذ سسر. " ضؾسٔٛا    نستػ تعغسسػ اقرسساقٌ ممسسا  
رريسسفكوٌد ٛسسـ اقهجسسهد."  ؼرنؿوسسامت، ختتفسسى ٛكتبسسٌةأؼسسراد اقبهنسسان اريسسعأ ب

http://www.chronologicalbiblestorying.com/MANUAL/section%20%20%20%20%20%20x.htm
http://www.chronologicalbiblestorying.com/MANUAL/section%20%20%20%20%20%20x.htm
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 109قسسسسسس " .com/http://www.chronologicalbiblestoryingاؿشسسسسسر 
 ٙفٌ قغؼتهاٙغ  اقنفكو  ماملتعغؼ ".

فسه ٛصسطغذ بسٔنل ضسـ     :  Panoramic Bibleاقكتا  املؿٔس اقباؿهراٛى  .68
 "اقكتا  املؿٔس املصؽر" أم "باؿهراٛا اقكتا  املؿٔس".

 ؼهضسٌ ٛسـ األؼسراد اقسلنـ     أيسرب  فسى  :  People Group ؼهضٌ ؿاس  .69
كػ اقبعض بسبأ اريرتايكػ يف اقغؽٌ، نعتربمن أؿفسكػ  م ٙغٌ ٛنرتيٌ ٛط بعض

مٛسا مل   اقٔنـ، اقعرع، مل ا ؾاٌٛ، اقعؼل، اقٔرجسٌ أم اقطبؿسٌ، أم اقهضسط،    
 اض اقكسرازي: فسى أيسرب  ؼهضسٌ اقسث     . أم  غوي ٛـ يسل فسلل. مألغسر     قك

قإل وسسل أن نؾتنسسر يخريسسٌ زراضسسٌ يؾسساَس دمن مجسسهد   ٛسسـ   هلسسا ميكسسـ 
 ضهاَق يف اقفكػ أم اقؿبهل.

: فؾاف ٛراحسل يف زراضسٌ اقكؾساَس ماجلكسٔ اقكسرازي، ضغسً        Phase ٛرحغٌ .70
سبول امل ال، ٛرحغٌ زراضٌ اقكؾاَس مٛرحغٌ تؿهنٌ اقكؾاَس. يف رمانٌ اقكتسا   
املؿسسٔس املتسغسسسل تارخيًوسسا، نسستػ اسسستدٔاؽ "اقسسسرد اقؿصصسسى" ضغسسً ٛراحسسل.  
         دا سسل ٛرحغسسٌ زراضسسٌ اقكؾسساَس ضسسادي ٛسسا نكسسهن فؾسساف ةسسسٌ ٛسسسارات:          
             اقكسسسرازي، اقتغؼسسسلي، زراضسسسٌ اقكؾوسسسسٌ، اقتهٙسسسوظ مؿكانسسسٌ األزٛؾسسسٌ. دا سسسل      
ٛرحغٌ تؿهنٌ اقكؾوسٌ فؾاف ضسٔد ٓ ؿكساَى ٛسـ املسسارات، خماطبسٌ املسْٛؾ        
                اقؾاضسسسسسسسسج ، ماقتطسسسسسسسسرع قغؼهضسسسسسسسسهضات اقتصسسسسسسسسخوخوٌ ماقتعغوؼوسسسسسسسسٌ،    

http://www.chronologicalbiblestorying.com/
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قهضشوسٌ. اؿشسر   تٔرنأ ؾاَسٔ اقكؾوسسٌ، مٛهضسهضات أ سرٍ، ٛ سل املسسارات ا      
 "ايؼهضٌ اقؿصصوٌ" م "املسار اقؿصصى".

71. Point-of-ministry Storying."ٌاؿشر "اقؿصق اقشرؼو : 

فى اقشافري اقث  كرت ٛط ؿكانٌ اقؿسرن  :   Post-Literateٛا بعٔ اقتعغوػ  .72
، ماقث ؼوكا أٙبذ حتً اقلنـ نعرؼسهن اقؿسراُي ماقكتابسٌ ٓ ميارسسهؿكا.     20اقس 

ٔأت ؼوق اقسسؼعوٌ ماقبصسرنٌ، منطغسق ضغوسق اقسبعض "اقعصسر       فه اقعكٔ اقلي ب
" Aliteracyتسسا  أنًضسسا ٛصسسطغذ "ُكملتعسسٔد اقهسسساَي". منسسستدٔؽ بعسسض اق ا

"، " مساَي ٛتعٔدي"، "ماملتهاٙسغهن  Aliteracyقهٙظ تغك اقشافري. اؿشر "
 اقنفكوهن اق اؿهنهن".

غػ فسسه مؾسست اقتسسٔرنس/اقتع:  Post-story Dialogحسسهار ٛسسا بعسسٔ اقؿصسسٌ  .73
اقسسلي نتبسسط رمانسسٌ اقؿصسسٌ اقكتابوسسٌ، مؼوسسق تسستػ ملضسسادي رمانسسٌ اقؿصسسٌ بهاسسسطٌ        
املستؼع ، متستػ ٛراجعسٌ ماجبسات آسستؼا ، أم طسرح األسسملغٌ آستكنساؼوٌ        

 ماقتعغوؿات ٓستد م حؿاَق اقؿصٌ مربطكا حبواي املستؼع .

غسسري املسسْٛؾ    ملضسسٔادفسسى ضؼغوسسٌ  :  Pre-Evangelismٛسسا ؾبسسل اقكسسرازي   .74
  ا  ول. مفلا نتضؼـ ا توار ٛهؾط  ؾاٌٛ جغسسات رمانسٌ اقؿصسق،    قسؼا

مملؾاٌٛ اقع ؾات ٛط اقؾاس مدراسٌ ؿشري اقؾساس ا٘واتوسٌ. مؾسٔ نتضسؼـ  قسك      
ضؾسٔ املسستؼع       ساري  رمانٌ بعض اقؿصق اقكتابوٌ املهضهضوٌ اقؿغوغٌ خلغق ا
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م  قسؼا   ؼهضٌ اقؿصق اقكرازنسٌ، ٛ سل رمانسٌ ؾصسق املساُ أ ؾساُ ٛنسر       
 حفر بملر، أم ؾصق ا٘زن قغ كا ، ملن.

فسه اقهؾست اقسلي نسسبق رمانسٌ       :Pre-Story Dialog حهار ٛا ؾبل اقؿصٌ  .75
اقؿصسسق  اسسستعراضاقؿصسسٌ اقكتابوسسٌ حوسس  نسستػ تؿسسٔنػ اقتخوسسٌ اق ؿاؼوسسٌ، أم      

اقسابؿٌ، أم تؿٔنػ اخلغفوات اقؿصصوٌ ماملعغهٛسات اقضسرمرنٌ، أم طسرح أسسملغٌ     
 اد املستؼع  قغؿصٌ اقكتابوٌ اقتاقوٌ.اقتهضوٌ ماقتعغوؿات  ضٔ

فسى اق ؿاؼسات اقسث قسوس      : Primary Oral Culture ؿاؼٌ ريسفكوٌ أمقوسٌ    .76
 قٔنكا أي ٛعرؼٌ باقكتابٌ.

فى حاقسٌ األريسدام غسري املعتسادنـ     :  Primary Oralityاقنفكوٌ األمقوٌ  .77
ًٛا.  اقؾاس اقلنـ ج نسبق هلػ أن "رأما" يغؼٌ يف حواتك  ػ.ضغً اقكتابٌ زا

يف اقرتمجسٌ، تعتسرب تغسك فسى اقغؽسسٌ     :  Receptor Languageقؽسٌ املتغؿسى    .78
" فه  Receptorاملرتجػ ملقوكا، مقوس ٛؾكا. مفى ضكس قؽٌ املصٔر. "املتغؿى

 ". Targetٛ ل "اهلٔـ

 ,Reproduce, Reproducingنتضسسساضظ، تضسسساضظ، ٛتضسسساضظ   .79

Reproducible  :  فسسسسه املسسسسسسوخى أم يؾوسسسسسٌ اقسسسسسسكان األٙسسسسسغو ، م/أم 
اسرتاتوجوٌ اقكرازي  مزراضسٌ اقكؾساَس اقؿسادري ضغسً اقتضساضظ أم ضغسً اقتس. ري        
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ضغسسً اقتضسساضظ دمن ٛسسساضٔي  ارجوسسٌ. تضسساضظ  اتسسى، يؼسسا يف "اقسسٔضػ       
 اقلاتى، أم ا٘كػ اقلاتى، ماقتضاضظ اقلاتى."

فسسى مٙسسظ ألمقملسسك اقسسلنـ تغؿسسها :  Residual Oralityاقنسسفكوٌ املرتسسسبٌ  .80
ا اقؿسراُي يف املسٔارس، مقكسؾكػ  غسها نفضسغهن بنسٔي       تعغوًؼا، حتسً أؿكسػ تعغؼسه   

 اقتعغػ باقطرع اقنفكوٌ أي ر ٛـ األدبوٌ.

. ؼـ اخلطابٌ ماقتخٔحل أم اقكتابٌ ضغً حنسه ؼعسال  فه :  Rhetoricاخلطابٌ  .81
مباقتخٔنٔ، فى دراسٌ ٛبادّ مؾسهاؿ  اقتس.قوظ ٙساغكا ؾسٔٛاُ اقؾؿساد. مفسى       

 أنًضا ٛكاري استدٔاؽ اخلطابٌ بكفاُي.

82. Scripture In Use  أمScripture Use :ؿشر اSIU  أمSU .ؼوؼا نغى 

83. Scripture In Use :     فسسى اسسسػ ملؾشؼسسٌ ٛتدصصسسٌ يف تسسٔرنأ زارضسسى
اقكؾسساَس األفغوسسٌ ضغسسً طسسرع رمانسسٌ ؾصسسق اقكتسسا  املؿسسٔس مطسسرع أ سسرٍ      

. أنًضسسسا، ٛسسسـ  .orghttp://www.siutrainingقغتهاٙسسسل اقنسسسفكى. اؿشسسسر  
 . SUأم  SIUؼضغك اؿشر 

: Secondary Oral Communicatorsاملتهاٙغهن اقنفكوهن اق اؿهنهن  .84
فسسػ  اقسسلنـ نعتؼسسٔمن ضغسسً مسسساَل اقتهاٙسسل ا قكرتمؿوسسٌ املسسسؼهضٌ ماملرَوسسٌ     
ااقهساَي املتعٔديمت. نؿال أؿق يف بعض اقٔمل اقؾاٛوٌ نؾتؿل اقؾاس ٛباريري ٛسـ  

http://www.siutraining.org/
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كوٌ اق اؿهنٌ دمن اقتهجسق قغطباضسٌ. "مفكسلا بوؾؼسا تتسهؼر      اقنفكوٌ األمقوٌ قغنف
قٔنكػ مساَل ا ضس ؽ غسري املطبهضسٌ، نؾتؿغسهن ٛسـ يسهؿكػ  تؼعسات ريسفكوٌ         
أمقوسسٌ منصسسبخهن  تؼعسسات ٛتعسسٔدي اقهسسساَي، دمن اقتهؾسسظ ضؾسسٔ ٛرحغسسٌ  

 "، "ٛا بعٔ اقتعغػ".aliteracyاقتعغوػ." اؿشر "

ادر ضغً اقؿراُي ماقكتابسٌ ضغسً   فه ريدق ؾ:   Semi-Literateريبق ٛتعغػ  .85
ٛستهٍ ابتٔاَى،  اٌٙ ضؾٔٛا نتعاٛل ٛط م اَق مأؼكار ٛ.قهؼسٌ. يف اقتهاٙسل   

ٛسا نهٙسظ ت ٛوسل     ً اقؿراُي مقكسـ بنسكل ؼؿسري. يس رًيا    باقكتابٌ، فه ؾادر ضغ
اقصظ اقعارير ب.ؿكػ ريبق ٛتعغؼ ،  اٌٙ مل ا ياؿست جسهدي تعغسوؼكػ املٔرسسى     

اقتعغوؼى نستدٔؽ ؿشاؽ اقتغؿ  يؼٔ ل سسأَ يف   غري ياؼوٌ. مل ا يان اجلكاز
اقتعغسسوػ، ؼختسسً  رنسسى املٔرسسسٌ اق اؿهنسسٌ سسسهـ نصسسؾفهن ينسسبق ٛسستعغؼ        
م وفًوسسا. مفسسلا نؾطبسسق أنًضسسا ضغسسً بعسسض  رنسسى املسسٔارس اق اؿهنسسٌ اقسسلنـ       
ًٓ ٛسـ املزنسٔ ٛسـ       نؿضهن سؾهاتكػ األ ريي يف ٛؾكع تٔرن  ضؼغسى/ٛكين بسٔ

 ؾافع تعٔفػ قغكغوٌ.ٛؾافع أيادميوٌ أي ر مٛ

 : اؿشر "جغسٌ ؾصصوٌ". Sessionجغسٌ  .86

تغسك فسى ايؼهضسات    :  Shell Story Modelsهسا ج فوايسل ؾصصسوٌ     .87
 ٓضتبسسارات أساسسسوٌ  اقؿصصسسوٌ اقؾؼه جوسسٌ اقسسث حتسسٔد اخلطسسه  اقعرنضسسٌ      

قرمانٌ اقؿصق يؼهضٌ ٛعوؾٌ ٛـ اقؾاس مؿشرتكػ ا٘واتوٌ اقؾؼه جوٌ ٛسط  



 

141 
 

سسسهر قإل وسسل. فسسى ؾاَؼسسٌ ٛسسـ اقؿصسسق اقكتابوسسٌ  ٛسسا تفرضسسق ٛسسـ ضهاَسسق مج
املرريسسسخٌ ماملهضسسسهضات  اقتعغوؼوسسسٌ املعطسسساي قغتهاٙسسسل ٛسسسط اقؾشسسسري ا٘واتوسسسٌ 
ما٘ؿسساَق األساسسسوٌ قإل وسسل اقسسلي ٕتسساج اقؾسساس أن نسسسؼعهل. ٓ نسستػ رمانسسٌ     
اقؿصسق بكاٛغسسكا مقكسـ تؿسسٔؽ ؼؿسي يف ريسسكل ؾسهاَػ أم  طسسه  ضرنضسٌ ٛسسط      

ا أن تصساحبكا ؾاَؼسٌ باقؾؿسا  اقتعغوؼوسٌ. نسأ      اقنهافٔ اقكتابوٌ مممكسـ أنًضس  
ضغسسً املسسستدٔؽ أن نكؼسسل أم ميسسأل اهلوكسسل يف حتضسسريل قغؿصسسق باقغؽسسٌ اقسسث   

 سهـ نستدٔٛكا يف رمانٌ اقؿصق.

88. SIL  ٌملن ٛؾشؼ :SIL       اقعاملوٌ فى ٛؾشؼٌ ؾاَؼسٌ ضغسً ا ميسان مفسى تسٔرس
غريفا. مننسرتف  مته ق متساضٔ ضغً تؾؼوٌ قؽات اقعاج غري املعرمؼٌ أي ر ٛـ 

اقعاٛغهن ؼوكا يف ملقتزاؽ ٛسوخى قغدٌٔٛ ، متفهع أيادميى، مٛناريٌ ٛكؾوسٌ  
 SILٛـ   ل اقتعغػ، اقغؽهنات، اقرتمجٌ، م سآت أ سرٍ. أحسٔ أفسٔاـ     

فه تهؼري اقكتا  املؿٔس باقغؽٌ ماقطرنؿٌ ا مساَل املوسٔنامت اقسث ختسٔؽ اقؾساس     
ٚ  SILبنسسسسسكل أؼضسسسسسسل.                        .Wycliffe ؾشؼسسسسسسٌفسسسسسسى ٛؾشؼسسسسسٌ ٛرتبطسسسسسسٌ 

 .  http://www.sil.orgاؿشر 

 Point-of-ministryأم  Situational Storyingاقؿصسق اقشرؼوسٌ    .89

Storying :       فسه اسستدٔاؽ ؾصسسق اقكتسا  املؿسٔس املؾاسسسبٌ اغاقًبسا ٛسا تكسسهن
األساسسسى فسسه ؾصسسق  ٔٛسسٌ اقسسر  نسسسه مت أ ؾسساُ ؼرٙسسٌ اخلٔٛسسٌ. اقسسسبأ   

قتؼجؤ اقر  نسه ، متتبعكسا دضسهي قسسؼا  ؾصسق أي سر. ميكسـ اسستدٔاؽ        

http://www.sil.org/
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ٛهضسسهضات اقؿصسسق األ سسرٍ بطرنؿسسٌ تتؾاسسسأ ٛسسط ؿنسسا  اخلٔٛسسٌ، ٛ سسل     
 ؾصق املاُ مؾصق اقرجاُ، قإلغا ٌ يف اقكهارحل ماخلٌٔٛ.

90. SIU  أمSU    " فسه آسسػ املدتصسر قسس :Scripture in Use   ،بنسكل ضساؽ ."
تؾهضسٌ  املسساقوأ  " مل  األScripture Use" أم "Scripture in Useتنري "

جلعسسل يغؼسسٌ اا املرتمجسسٌ تسسستدٔؽ يف حوسساي اقؾسساس ٖسس ـ اقتعغسسوػ. متغسسك     
اقطرع األ رٍ تتضؼـ تسجو ت ٛسؼهضٌ ٛرَوٌ، ٛهسوؿً ريعبوٌ، ميغؼسٌ  

قٔنكا ٛؾسق ٓستدٔاؽ يغؼسٌ اا   SILاا املغخؾٌ مؾصق اقكتا  املؿٔس. ا 
ٛؾسؿ  قغؽهنات، ماقتعغوػ، ماقرتمجٌمت. با ضاؼٌ مل   قك، ٛسـ   يؼا أؿكا قٔنكا
فسى أنًضسا    SU" ؼوؼسا سسبق. اٛغخه سٌ:    Scripture In Useؼضغك اؿشر "

 "مت Scripture Unionآسػ املدتصر قس "

يف اقرتمجٌ، تغك :  Source / Source Languageاملصٔر/قؽٌ املصٔر  .91
، اقعكسٔ اجلٔنسٔ اقوهؿساؿى.مت مفسى     فى اقغؽٌ املرتجػ ٛؾكا، مقسوس ملقوكسا اٛس  ً   

  Target Languageضكس املتغؿى أم قؽٌ اهلٔـ 

 اؿشر "ٙواغٌ".:  Story Crafting ٙواغٌ اقؿصٌ  .92

 /Story Sessionجغسسسٌ ؾصصوٌ/جغسسسٌ رمانسسسٌ اقؿصسسق/ جغسسسسٌ     .93

Storying Session/ Session  :    فسسه اقهؾسست اقفعغسسً اقسسلي نسسستدٔؽ           
                اقؿصسسسسق. ننسسسسرتف أ ؾسسسساُ اجلغسسسسسٌ يف ؼسسسستذ  ؼوسسسسق اقسسسسرامي طرنؿسسسسٌ رمانسسسسٌ  
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             حسسسسهار، منؿسسسسرأ ٛسسسسـ اقكتسسسسا  املؿسسسسٔس، منسسسسرمي اقؿصسسسسٌ، منؿسسسسهد مؾسسسست     
 آستكناـ اا٘هارمت.

فسى  ؼهضسٌ ٛسـ اقؿصسق اقكتابوسٌ      :  Story Setوٌ سسس صسهضٌ ؾصسسسسؼسس  .94
زٛسين .   املدتاري هلٔـ مٔد يف اخلٌٔٛ، مغاقًبا ٛا تكسهن ٛرتبسٌ يف ترتوسأ   

يف آسرتاتوجوٌ املبَٔوٌ قرمانٌ ؾصق اقكتا  املؿٔس املسغسغٌ تارخيًوا، ضسادي  
ٛا تتكهن تغك ايؼهضٌ ٛـ  ؼهضٌ ؾصق يرازنسٌ، أم  ؼهضسٌ ؾصسق    
قغتغؼلي، أم  ؼهضٌ ؾصق قزراضسٌ اقكؾساَس. مضسادي ٛسا حتتسهي ايؼهضسٌ       

األؿاجوسسل. اقؿصصسسوٌ اقكرازنسسٌ ضغسسً سغسسسغٌ ٛسسـ اقؿصسسق ٛسسـ اقعكسسٔ اقؿسسٔنػ م
مُتسَتدغق  ؼهضٌ ؾصق زراضٌ اقكؾاَس ٛـ سفر أضؼسال اقرسسل. اقكس ري    

ؾصسٌ ٛنسرتيٌ يف    25مل   20ٛـ ايؼهضات اقؿصصوٌ اقكرازنٌ تضسؼؾت ٛسـ   
ٛعشػ ايؼهضات اقؿصصوٌ، متعترب فسلل فسى ؿؿطسٌ اقبٔانسٌ  ضساؼٌ ؾصسق       

    ٌ قكسل   أ رٍ ز ل "جسهرًا" متهاجق "ا٘سهاجز" اخلاٙسٌ بساقؾشري ا٘واتوس
   ؼهضسسٌ ٛسسـ اقؾسساس. ملن املرحغسسٌ األم  تضسسط األسسساس قغؼراحسسل املسسستؿبغوٌ،
             ٚسسسسسا ؼوكسسسسسا اقكسسسسسرازي، زراضسسسسسٌ اقكؾسسسسساَس، اقتغؼسسسسسلي، متؾؼوسسسسسٌ اقؿوسسسسسادي،       

 ٌ                     املرَوسسسسسسسٌ، م ٔٛسسسسسسسٌ اقرادنسسسسسسسه، مترمجسسسسسسسٌ    -ماملؾتجسسسسسسسات املسسسسسسسسؼهض
  ٔ املنسسرتي  يف املرحغسسٌ  اقكتسسا  املؿسسٔس. اخلطسسٌ اقطهنغسسٌ املسسٍٔ فسسى أن أحسس

                األم  ن. سسسسسل رِنسسسسسٌ ق سسسسسستكؼال يف ضؼسسسسسل أطسسسسسهل زٛؾًوسسسسسا قسسسسسريٍ هسسسسسه   
                اقكؾسسسسساَس اقؾاضسسسسسجٌ بسسسسس  تغسسسسسك ايؼهضسسسسسٌ ٛسسسسسـ اقؾسسسسساس. ملن ايؼهضسسسسسٌ
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اقؿصصسسسسوٌ فسسسسى ؾاَؼسسسسٌ ٛسسسسـ اقؿصسسسسق املصسسسساغٌ اأم املعسسسسٔيمت ماألؿنسسسسطٌ     
 ."ن ٛساًرا. اؿشر "املسار اقؿصصىاقتٔرنسوٌ/اقتعغوؼوٌ املؿرتحٌ ماقث تكه

: فسسه اقنسدق اقسسلي نسستدٔؽ طرنؿسسٌ رمانسٌ اقؿصسسق يف     Storyer اقسرامي  .95
 اقكرازي، ماقتغؼلي أم تؿهنٌ اقكؾوسٌ.

ملن ٛصطغذ "رمانٌ اقؿصق" فه "مامقٌ قعؼل :  Storyingرمانٌ اقؿصق  .96
بوان ؾسهي ضسـ ؾوؼسٌ اقؿصسٌ اقكتابوسٌ اقسسغوؼٌ، مغسري املتؿطعسٌ يهسساَل ؾوؼسٌ           
قتعغسسوػ يغؼسسٌ اا ممسسا نؿسسهد قغدسس م، مزراضسسٌ اقكؾسساَس، ماقتغؼسسلي، متسسٔرنأ 
اقؿادي ، مأؿنطٌ خمتغفٌ قغدٔٛسٌ. مفسٔـ رمانسٌ اقؿصسق قسوس ؾاٙسًرا ضغسً        
تعغسسوػ غسسري املسستعغؼ . ملؿكسسا ُتسسسَتدٔؽ ألؿكسسا ؾسسادري ضغسسً اقتضسساضظ بهاسسسطٌ      

ُ اقتعغسوػ  املستؼع  مألن استدٔاؽ اقؿصٌ نساضٔ يف اقتؽغأ ضغً ٛؿامٌٛ مضٔا
 اقتؿغؤي اقؽربى. اؿشر "رمانٌ ؾصق اقكتا  املؿٔس ٛسغسغٌ تارخيًوا".

فى اقنبكٌ أم اقبؾاُ اقؿصصى اقلي :  Storying Matrix اقؿاقأ اقؿصصى .97
ً ٛط بٔانٌ َطفلا فه اقرتيوأ اقبٔاَى اقلي ُنعنتبط اجلٔمل اقزٛين اقكتابى. 

وٌ ٛسـ   هلسا ميكسـ    رمانٌ اقؿصق ماقٔرمس ممسا نعطسى بؾوسٌ يتابوسٌ أساسس     
 قؿصق أ رٍ محؿاَق ٓحؿٌ أن تؿٔؽ.

اقهريساح اقؿصصسى فسه مريساح ؾطسين      :  Storying Scarf اقهريساح اقؿصصسى   .98
ٛصؼػ قهضط   ؼهضٌ ٛـ اقصهر املتوؾٌ ماقر وصٌ ضغوق مفسى ز سل يغؼسٌ    
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اا يف أنسسٔي اقؾسساس اقسسلنـ نسسستطوعهن اسسستدٔاٛق ملنسساريٌ يغؼسسٌ اا بنسسكل    
ث ٓ نسسستطوط املرسسسغهن اقهٙسسهل ملقوكسسا. ملؿسسق ٛصسسؼػ     ٛسسستؿل يف األٛسسايـ اقسس  

ؾصسسٌ يتابوسسٌ ٛرتبسسٌ زٛؾًوسسا. اؿشسسر    21قوسسستدٔؽ بآرتبسسا  ٛسسط سغسسسغٌ ٛسسـ   
http://storyingscarf.com . 

فى سغسغٌ ياٛغٌ ٛـ اقؿصق ضادي ٛا :  Storying Trackاملسار اقؿصصى  .99
ا زٛؾًوا مؾٔ   ا توارفا قعرضكا ضغً  ؼهضٌ ٛستكٔؼٌ تكهن ٛرتبٌ ترتوًب

ٛـ اقسكان بكٔـ اقكرازي، اقتغؼلي أم تٔرنأ اقؿوادي، أم أي يان اقسبأ. مٛـ 
أ اُ املسارات "املسار اقكرازي"، "ٛسار املراجعٌ"، "اقسٔرمس األ سريي"، أم   

ًوسسا، "ٛسسسار ؿكانسسٌ األزٛؾسسٌ". يف رمانسسٌ ؾصسسق اقكتسسا  املؿسسٔس املسغسسسغٌ تارخي  
ُتسَتدٔؽ "املسارات اقؿصصوٌ" ضغً "ٛراحل". ملن "املسار اقؿصصى" ٛسسامي  
                قغسسسسسس "ايؼهضسسسسسٌ اقؿصصسسسسسوٌ". يف اقتعغسسسسسوػ اقكتسسسسسابى املتسغسسسسسسل تارخيًوسسسسسا     
                    ُنسسسسسسسَتدٔؽ ٛصسسسسسسطغذ "ٛرحغسسسسسسٌ" بسسسسسسلات اقطرنؿسسسسسسٌ اقسسسسسسث نسسسسسسستدٔؽ   

                يف ؾصسسسسقبكسسسسا ٛصسسسسطغذ "ٛسسسسسار" قتعرنسسسسظ  ؼهضسسسسٌ ٛسسسسـ اقسسسسٔرمس    
                       اقكتسسسسسسا  املؿسسسسسسٔس املسغسسسسسسسغٌ تارخيًوسسسسسسا. اهلسسسسسسٔـ ٛسسسسسسـ املسسسسسسسار فسسسسسسه       
   حتٔنسسٔ ايؼهضسسٌ اقؿصصسسوٌ يف تغسسك اقؿصسسق اقسسث ختسسٔؽ بنسسكل أؼضسسل        
              قتخؿوسسسق اهلسسسٔـ اقتعغوؼسسسى املؾنسسسهد. املسسسسار فسسسه قفاَسسسٔي اقسسسرامي، مقكؾسسسق        

           غؼسسسستؼع . ؼؼسسس ً ، ٓ نؿسسسهل اقسسسرامي، "اآلن   تؿرنًبسسسا غسسسري ٛرَسسسى باقؾسسسسبٌ ق  
 سهـ ؿتؾامل ٛسار اقتغؼلي." اؿشر " ؼهضٌ ؾصصوٌ".

http://storyingscarf.com/
http://storyingscarf.com/
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ٌ   : ((Table 71 71 املاَسسٔي .100              فسسه اجتؼسسا  ٛؾسستشػ قؿسسادي اقهيسسآت املرسسسغو
            اسسسسرتاتوجوٌ   71. قؿسسسٔ تبؾسسست ٛاَسسسٔي   2000اؿب سسسق ٛسسسـ ٛسسسْزر أٛسسسسرتداؽ    

 زت ضغً اقنفكوٌ مرمانٌ اقكتا  املؿٔس املسغسل ريفكًوا. تعامؿوٌ تري

 اؿشر "قؽٌ املتغؿى".:  Target Languageقؽٌ املستكٔـ   .101

 Target Population / Targetاقسكان املستكٔؼهن/ اقنعأ املستكٔـ  .102

People  :     فػ ايؼهضٌ اقث نسعً اقرامي قغهٙهل ملقسوكػ. ضسادي ٛسا نكهؿسها
". اقؾسساس اقسسلنـ   ا توسسارفػ قوؿسسهؽ اقسسرامي " ؼهضسسٌ مرمٛسسٌ ٛسسـ اقؾسساس

 برمانٌ اقؿصق هلػ. اؿشر "املتغؿى".

 ـ ا ضسٔاد اقس زؽ   رُِّتعس :  Ten Step Processضؼغوسٌ اخلطسهات اقعنسري     .103
 قتؾؼوٌ  ؼهضٌ ؾصصوٌ يتابوٌ:

 ـ املبٔأ اقكتابى اقلي ترنٔ أن تصل ملقوق; اجعغق ماضذ مبسوي. رِّ: َضاخلطهي األم 
 ط يف اضتبارف اقؾشري ا٘واتوٌ قغؼجؼهضٌ املدتاري ٛـ اقؾاس.: َضؿوٌاخلطهي اق ا

 ـ اجلسهر، ما٘هاجز، ماقفجهات يف ؿشرتكػ ا٘واتوٌ.رِّ: َضاخلطهي اق اق ٌ
ر ؾصسسٌ أم ؾصسسق يتابوسسٌ ٛؾاسسسبٌ تسسستطوط ٛسسـ   هلسسا أن  : ا َتسساخلطسسهي اقرابعسسٌ 

 ؼجؼهضٌ املدتاري.تهٙل املبٔأ ماضًعا يف آضتبار أٛهر اقؾشري ا٘واتوٌ قغ
ِٙاخلطهي اخلاٛسٌ  غ اقؿصٌ مجكز حهار ٛا ؾبل مٛسا بعسٔ اقؿصسٌ قغرتيوسز ضغسً      : 

 املبٔأ أم ا٘ق اقلي ترنٔ تهٙوغق.
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  ٌ اقؿصسٌ بطرنؿسٌ ٛؾاسسبٌ  ؿاؼًوسا، األٛسر اقسلي ؾسٔ نكسهن ٛسـ          : ارِم اخلطهي اقسادسس
فسا ٛسـ   اقؽؾساُ ماقسرؾق ، ماقسٔراٛا ، أم غري     ل اقؿصق مرٚا أنًضا ٛسـ  س ل   

 األ رٍ.  اقهساَل
: توسسسري ا٘سسهار ٛسسط ايؼهضسسٌ قتسسساضٔفػ ضغسسً ايتنسساـ املعؾسسً    اخلطسسهي اقسسسابعٌ

 ماقتطبوق دمن أن ٕتاجها ٛساضٔتك يف  قك.
 ٔ ايؼهضٌ أن تطوط املبٔأ اقكتابى.: ساِضاخلطهي اق اٛؾٌ 

 س ٛسملهقوٌ مجاضوٌ.: أسِّاخلطهي اقتاسعٌ
ٌ ضغً ٛضاضفٌ  قك ضـ طرنق تطبوق املبسادّ يف  ط ايؼهض: ريجَّاخلطهي اقعاريري 

 حواتكػ اخلاٌٙ  ػ رمانٌ اقؿصق متغؼلي أؿاس ذ رنـ.

104. The Seed Company (TSC) :    فى ٛؾشؼٌ ٛكرسٌ  ؾاٛسٌ ريسرايٌ ٛسط
. Wycliffeاحملغسسسسسسو  قزراضسسسسسسٌ بسسسسسسلري يغؼسسسسسسٌ اا; مفسسسسسسى ٛؾتسسسسسسسبٌ مل    

eedcompany.orgwww.thes. 

: أؼكسسسار محؿسسساَق ٛريزنسسسٌ ٛهجسسسهدي يف اقؿصسسسق    Themesاملهضسسسهضات  .105
 اقكتابوٌ.

ٌ ٛسـ  سسؼهضسسفى  : Track / Story Trackى سسسسار ؾصصسسسسار/ٛسسسسٛس .106
اقؿصق ٛتصغٌ ببعضكا ٚهضهضات مٔدي متسرمٍ هلسٔـ ٛعس . ملؿكسا تغسك      

ى. اؿشسر "املسسار   اقؿاَؼٌ ٛـ اقؿصق اقث ختاطأ اسرتاتوجوٌ أم فٔـ تعغوؼ
 اقؿصصى".

http://www.theseedcompany.org/
http://www.theseedcompany.org/
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فسى  : Traditional Religion and Cultureاقٔنـ ماق ؿاؼٌ اقتؿغؤنسٌ   .107
 اقٔنـ ماق ؿاؼٌ اقنعبوٌ قغسكان احملغو .

108.   ٌ فسى  ؼهضسٌ ٛسـ    : Training Story Setتٔرنبوسٌ    ؼهضسٌ ؾصصسو
ؾصق باؿهراٛوٌ ؼٔاَوٌ تؽطى اقعؾاٙر األساسسوٌ ٛسـ ؿشسري حواتوسٌ يتابوسٌ.      

ٛـ اقؿصق اقث مجٔت أؿكا ٛ.قهؼٌ ملنرمضات ؾصصوٌ ضٔنٔي  مفى تتكهن
مما   تؾفولفا حسهل اقعساج يف سسواؾات خمتغفسٌ يف اقسسؾهات األ سريي. ؾسارن        

 "باؿهراٛا اقكتا  املؿٔس" ، م"ؾاَؼٌ اقؿصق األساسوٌ".

أحسسٔاحل فسسى ؾصسسٌ ؾصسسريي قتغدسسوق : Transition Storyؾصسسٌ اؿتؿاقوسسٌ  .109
 اقؿصسق يف اقسٔرمس املدتغفسٌ. أحواًؿسا نطغسق      بس  اقكتا  املؿٔس اقسث مؾعست   

 ضغوكا "اقؿصٌ اقرابطٌ".

فه ضاٛل ٛكػ يف ؾرارات تبعوٌ املسوذ ضؾٔ : Turning Pointؿؿطٌ حتهل  .110
  ؼهضٌ اقسكان املستكٔؼ .

 : فى ٛـ أم ٛرتبطٌ ب ؿاؼٌ اقطباضٌ أم اقؿراُي.Typographicاملطبعوٌ  .111

 اؿشر "ارتبا ".: Unengagedغري ٛرتبي  .112

اؿشسر "ا٘ؿساَق   : Universal Bible Truths٘ؿساَق اقكتابوسٌ اقعاملوسٌ    ا .113
 اقكتابوٌ األساسوٌ"، "اقؿصٌ األساسوٌ"، "ا٘ؿاَق اقكتابوٌ اقضرمرنٌ".

: Unreached People Group UPG ؼهضٌ مرمٌٛ ٛـ اقؾساس/   .114
بصهري أنسل، فسى  ؼهضسٌ ضرؾوسٌ ٓ زغسك يؾوسسٌ مقوسست قسٔنكا ريسكادي          

اقبغٔ. فػ أؿاس، ضسادي ٛسا نكهؿسها  ؼهضسٌ ضرؾوسٌ قؽهًنسا،       ٛسوخوٌ ٛـ أفل 



 

141 
 

مهلػ  ؿاؼٌ تارخيوسٌ، مقؽسٌ مأحواًؿسا يس ريي مسل ملؾاٛسٌ جؽسرايف بسق اقؿغوسل أم          
نكسساد نكسسهن مسسرمؽ ٛسسـ املسسسوخوٌ ا  وغوسسٌ، م اٙسسٌ ٛسسا ز غسسق ٛسسـ يتسسأ   
ٛؿٔسسسٌ، ضسسرمض ٛسسسوخوٌ قإل وسسل، ٛسسْٛؾ ، ٛعؼهدنسسات، أم يؾسساَس. فسسػ  

قلنـ ٓ نهجسٔ ٛسـ بوسؾكػ  تؼسط مغسى ٛسسوخى ٛسْٛـ         ؼهضٌ اقؾاس ا
حبوسس  ميكسسـ أن نكسسرز قتغسسك ايؼهضسسٌ ٛسسـ اقؾسساس دمن ا٘اجسسٌ ملسسساضٔي      
 ارجوسسٌ اٛسسـ  ؿاؼسسٌ أ سسرٍمت. تعتسسرب ايؼهضسسٌ "غسسري مرمٛسسٌ" مل ا يسسان   

بنسكل  قٔنكا حريٌ يؾسوٌ ؾابغٌ قغؾؼه، مريعبوٌ، مٛتضاضفٌ  اتًوسا يف مسسطكا.   
ًٔ % ٛسـ سسكاؿكا ٛسسوخو     2هضٌ اقث نكهن أؾل ٛـ ، فى ايؼ اأي ر حتٔن
 مل وغو .

فى ٙهري، رسػ بسسوي، أم ريسىُ نسساضٔ    : Visual Aidٛساضٔات بصرنٌ  .115
: فسل تربسك بعسض اقؿصسق متسس       آضتبسارات اقؾاس ضغً تلير مؼكسػ اقؿصسٌ.   

ت اق ؿاؼوٌ؟ فل تساضٔ اقصهر امل َؼٌ ؟ فل حتسٔ  اقغؼستؼع  بسبأ آضتبار
 ٔاٛكا بنكل أمسط؟اقتكغفٌ ٛـ استد

فى اقطرنؿٌ اقث نرٍ بكا  ؼهضسٌ ٛعوؾسٌ   : Worldviewاقؾشري ا٘واتوٌ  .116
ٛـ اقؾاس اقعاج ٛـ حههلػ. ملؿكا ؿهًضا ٛسا ضبساري ضسـ ارتسٔاُ ضٔسسات ٛغهؿسٌ،       

 مؿسادًرا  .أضضاُ  ؿاؼٌ ٛعوؾٌ ٛـ   ل ؿشرتكػ ا٘واتوٌ، مقسوس ملقوكسا  منؾشر 
ٌ   ٛا تكهن ا ملٓ مل ا مضسعت يف مسل تسساِل.    ماضسخٌ ألتباضكس   اقؾشسري ا٘واتوس

تتكهن اقؾشري ا٘واتوٌ ٛـ اؼرتاضات ملدرايوٌ، ضاطفوٌ، تؿٔرنسٌ أساسسوٌ ضسـ    
ا٘ؿوؿٌ. تكهن اقؾشسري ا٘واتوسٌ أٙسل اق ؿاؼسٌ، ماقسث ترريسٔ اقؾساس مل  يوسظ         
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نتصسسرؼهن، منفكسسرمن، منْٛؾسسهن، منعؼغسسهن، منتهاٙسسغهن. يوسسظ نؾشسسر اقؾسساس 
ؿشري اقؾاس قغعاج. فى حملٌ ضـ اقطرنؿٌ اقسث   قغخواي مقغعاج ٛـ حههلػ، ملؿكا

نسستدٔٛكا اقؾساس يف  ؿاؼسٌ ٛعوؾسٌ قوعونسها، منتصسرؼها، منفكسرما، منعؼغسسها،        
 منتهاٙغها.  
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 قائمت مصادر 

 مغ الشرح

 

 أُردىا فْنا ِلٓ قا٘نٖ تضم عددًدا  موا علٕ مساعدٔ الكوا٘س يف اخلدمٖ، حرًصا
ٖ   ادر اليت قد تسدخددمٍا الكودا٘س يف  مي املص ًُدةَ الاا٘ندٖ علدٕ    .  الخلندةٔ الفديٍْ
لْسدد  خددرٗ دْدددٔ فننددا ال  دده فْددٌ أ  ًودداأ مصددادر أ .ال احلصددر املثددا سددلْ  

 . ُاردٔ ًوا

ٌ   مثد  الديت ىسدردًا ًودا،  دا      مي املصادر ٘نٖ مخوّعٖيف قا   بعد   أ  ال  ده فْد
. بعدد  املصددادر                 كّ  أكثددر ممٙمددٖ حلالددٖ معْوددٖ أكثددر مددي   ًددا    خسدد املصددادر

فْنا ِلٓ تركز علٕ اخلدمٖ بني الواس احملرُمني الةِي مل حيظّا بأي مسخّٗ مي 
خددرٗ ألغددخٍم، بْونددا تٍدددر مصددادر   بالكخدداا املادددس  عودددًم ِّدددد الخعلددْم ُال 

ملداطلٖ املسخنعني الةِي علٕ قددر كدل  مدي الخعلدْم. لادد صدنن  بعد  املصدادر         
 خددرٗ لْسدد ; بْونددا ًودداأ مصددادر أحْاتْددٖ معْوددٖبكدد  حددرخ لخداطدد  ىظددرٔ 

أ  ع  اآلخددر الددةي ِخ لدد  ًودداأ الددل بْونددا كدةله. بعدد  املصددادر  اىْددٖ  اًمددا 
 أقصددٕ حددد ُبسددْع; ُالددلع  اآلخددر أكدداد ٓ . بعضددٍا عنلددٓ  ىتفددهٍِا بددثني

ُمخدصددب ب لْعخددٌ. شددي ىفددة، الرعددأ، ُالكوددا٘س، ُالرسددالْا ، ُاللدداحثني،    
 املصادر اليت سّر تواس  احخْاداتٍم أكثر. بني ُ  ًم أ   ْزُا
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مصااااادر ليشااااايٍتق ر اٌاااات قصااااو ال خااااا  الم ااااذ      

 المسموع - خذماث  منخجاث لي خا  الم ذ  المرئً

 صادر الاردٌتالم

  4  ارلخّ  ًْسخّ  ِاده الكخاا املاددس DVDs. Good Times DVD 
ًدّ أكثدر مدي     املدةً   املادسٖ، ذله الىخدا   راضٓ(. مت الخصِّر يف األ1993)

          الخدددارِف ىيسدددٌ.  يف قلددد  رحلدددٖ ىٍدددا  --للحْدددأ  عنددد  أدبدددٓ را٘ددد، ِعدددّد
ٖ  بدددني  نّعدددٖ مدددي أ ددد  الاصدددب     تدددربع                 بلعضدددٍا  الكخابْدددٖ املخصدددل

   ٓ                          ِخددددددْ   ددددددا لألسددددددرٔ الددددددلع .  ىٍددددددا ىفددددددا  تعلْنددددددٓ ُترفٍْدددددد
                   املصددددداحلٖ بدددددالوّ  املّسدددددْاْٖ    للنفددددداًد أ  لخدددددل الادددددّٔ ُالددددددراما   

                      ذلدددددده املصدددددددر لرُاِددددددٖ الكخدددددداا املادددددددس مكددددددّ  مددددددي     الغوْددددددٖ.   
الخكددددددددددددِّي، مّسددددددددددددٕ، ِسددددددددددددّ ، ُاآلاله.   أدددددددددددددزاٙ:  أربعددددددددددددٖ

www.hestonbible.com  . 

  ٍْٖالرْ٘سدٓ   سلسلٖ كخْلا  تعد ًٓ املددرا  –دسّر الخّاص  للثاافا  الفي
ٖ الكودا٘س ال  لزارعٓ ٖ   الخلندةٔ مدي  ، (صديحٖ  80) فدعلْ  الاصدب  خدم  رُاِد

 (، تصدددداحلٍاصدددديحٖ 34)  للرسدددد  قصددددب ُخ ابددددا (، صدددديحٖ 68)
سداعا (   3)سلسلٖ فْدِّ مددتٍا   DVD س ّاىا   3 نّعٖ مكّىٖ مي 

ٖ  ُال الجنلْزِددٖ، باللغددا  مخاحددٖ ،  الصددْوُْٖ، سددلاىْٖ، ُاليرىسددْٖ، ُاةودِدد
 .  داري العداد ةا خرٗأ ُاألمٍرِٖ ُلغا 

http://www.hestonbible.com/
http://www.hestonbible.com/
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                        ٖ مكثيددددددٖ علددددددٕ مدددددددار  ْدددددديف دُرٔ تدرِلدده ًددددددةَ املصددددددادر  سددددددَخُت
ٓ  أربعدددددٖ ٖ  أِددددداه لزارعددددد                           سدددددوٖ تارًِلدددددا  ِاددددداه كددددد  . الكودددددا٘س الفدددددعلْ

                              شددددددداٙ نخليدددددددٖ مدددددددي   يف أ اتددددددددرِلًْ حددددددددً ا 100 - 75مدددددددا بدددددددني  
            اال ددددددلف الّكدددُنخ Scripture In Useٖ دددددمؤسس م دددددامل مي خددالع

 .  خريِكٖ األالفر

 ٖالكخاا رُاِٖ قصخٌ يف حّض اللحر الكارِيب: رُاِ.  ارلّ  دافْس  ىسد ٖ
 .املادس مسلسًم تارلًْا

كخدداا املادددس املسلسددلٖ تفددارأ العددامل باصددب ال  لكهُىْددٖ ًددٓ ىفددرٔ دُرِددٖ
ُ حددّض  مو اددٖ تارلًْددا يف ٕ  أاللحددر الكددارِيب  . مرِكددا اووّبْددٖ ُالّسدد 
   cdavi17@attglobal.net ا علٕا هأ  اًى

 عدمه لاتّصْ  املسْ  يف  طار  اافا  نخليٖ: تونْدٖ ُسدا٘    . سخْف  ِياىز 
ٖ    ُاالتصا  اليعا  الكوا٘س/عدامل   ُاسهاتْةْا  تّاص  تادّد حلركدا  اراعد

 (.2004باُر بِّو . ) /املصوف. الفيٍْٖ

  ٖ               علدددارٔ عدددي كخْددد  عنددد  صدددغ       ٖ حمددددُدًٔدددّ ىسدددد : عدددامل الفددديٍْ
                 تّصدددْ  املسدددْ     مدددأخّذ مدددي الكخددداا األكدددل    صددديحٖ  43مكدددّ  مدددي  
                             العدددددددددددمه  اافدددددددددددا  نخليدددددددددددٖ: تونْدددددددددددٖ ُسدددددددددددا٘    يف  طدددددددددددار

 ُاسهاتْةْا  تّاص  تاّد حلركا  اراعٖ الكوا٘س.     ُاالتصا  اليعا 

mailto:cdavi17@attglobal.net
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 ى الفدعّا  للّصدّ    مادمٖ دْدٔ لعامل الفيٍْٖ ُلخ ِّر اسدهاتْةْا  ًّ 

ٖ   .اليت تعخند علٕ الفيٍْٖ               ُاللاُر بِّو  املصاح  لٌ ِعد مبثابٖ ىظدرٔ عامد
                 حددددّ  العددددامل.  دددد   يٍْٖ ُتأ  ًددددا علددددٕ العندددد  املسددددْحٓ  علددددٕ الفدددد

http://www.communication-ا مددددددددددددددددي علددددددددددددددددٕ   اًىدددددددددددددددد

strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?websit

strategy.net-e=communication 

 موخةا  مارس ًْ األم : قصٖ ُعد اهلل لك  الفعّا .. 
  ٖ                       مت  ىخادٍددددددا بالخعدددددداُ  مدددددد، موخةددددددٓ ُمددددددّاعٓ الرسددددددّه املخحركدددددد

ٖ   ًددٕ العددامل. حددّ              –الكخدداا املادددس   –ىظددرٔ قِّددٖ درامْددٖ لاصددٖ مدًفدد
  ٖ                                                   قصدددددددددددددٖ أطلدددددددددددددة علٍْدددددددددددددا الدددددددددددددلع  أىٍدددددددددددددا أرُ  قصددددددددددددد

                                 خكْددددددددددف مدددددددددد، الثاافددددددددددا    لل علددددددددددٕ الطددددددددددم . مت تصددددددددددنْنٍا  
                        حاد دددددددٖ  36فصدددددددًم ُ 12 ى  ماسدددددددنٖ ًُدددددددٕ ُاله دددددددٖ اللغِّدددددددٖ، 

                         . للنزِددددددددد مددددددددي املعلّمددددددددا   DVDأُ  VHSيف  ددددددددك    ُتخددددددددّفر
 hill.org-.marshttp://www ذً   ىا

   قصدخٌ  مكداىٓ يفMy Place in HIStory ا٘  العدمه  . دُرٔ دراسْٖ/ُسد
 )1999) املسْحْٖ ألسلّا احلْأ. املخعددٔ. املّارد

كْيْٖ اسدخدداه  حّ   للكوْسٖ لدُرٔ تدرِلْٖ ُكخاا عن ًّ  رِع فْدِّ 
                         ٘لدٖ، مد، العا  ملفداركٖ الجنْد    تارلًْدا  ٖ الكخداا املاددس املسلسد    طرِاٖ رُاِ

 .ُاألصدقاٙ ُاو ا 

http://www.communication-strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?website=communication-strategy.net
http://www.communication-strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?website=communication-strategy.net
http://www.communication-strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?website=communication-strategy.net
http://www.communication-strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?website=communication-strategy.net
http://www.communication-strategy.net/synapse/documents/Files_public.cfm?website=communication-strategy.net
http://www.mars-hill.org/
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http://www.lifeway.com/cgsp/english/catalog    ددم بعددد ذلدده (
 (."مكاىٓ يف قصخٌ"قم باللحث يف املصادر عي 

 الكوددا٘س )كخدداا ُاراعددٖ لكددراأا مددي أددد رُاِددٖ الاصددب . دددّىٓ ىددّرُُد 
املدخعلنني   لاادٔ املسدْحْني علدٓ تعلدْم كد  مدي     املوٍج ُدلْ  املعلم(: لخدرِ  ا

الفيٍْٖ كْيْٖ رُاِٖ الكخاا املادس  الةِي ِيضلّ  أ  ِخعلنّا بال ر ُأُلئه 
. تفددْاىج مدداي،  اًِضددأ املخةاىسددٖ ُال ددر املضددادٔ  بددال ر  اتارلًْددمسلسددًم 
 (.  2003تاِمىد )

الكخداا املاددس املسلسدلٖ     كْيْٖ اسخدداه قصدب خب ّٔ ٔ دلْ  ِفرح خ ّ
. للنزِددد مددي   الخلفدد  اليددردي  بٍدددر ُالدديت ِددخم اخخْارًددا مسددلًاا   تارلًْددا

 .jnorwood@gsnconsultants.comاملعلّما  ارس   ى 

  *ا ُِ  .ااا املادددس املسلسددلٖ تارلًْددالاصددٖ:  ٍْددد مللدددأ رُاِددٖ قصددب الكخددر
 . 2003للخنْز يف الاْادٔ،  املركز الدُلٓ /دُرٔ دراسْٖ.املصوف

للنخّاصددلني الفدديٍْني مسددخددًما   بفددك  فعددا   تعلددم كْددف تّصدد  الجنْدد  
بداِددٖ مددي عددامل   ،درًسددا 13ي مدد ًددةا املصددوف . ُِخكددّ CD ِفددن  مصددوًيا

للنسدداعدٔ يف  تارلًْددا ٖ الكخدداا املادددس املسلسدد الاصددب  ى اسددخدداه رُاِدد
 ذًددددد   ىالكودددددا٘س. ملزِدددددد مدددددي املعلّمدددددا  ا    كدددددٖاسدددددهاتْةْا  حر

http://resources.imb.org/index.cfm/fa/prod/ProdID/1140.

htm. 

http://www.lifeway.com/cgsp/english/catalog
http://www.lifeway.com/cgsp/english/catalog
mailto:jnorwood@gsnconsultants.com
http://resources.imb.org/index.cfm/fa/prod/ProdID/1140.htm
http://resources.imb.org/index.cfm/fa/prod/ProdID/1140.htm
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  .ُ .  قصدٖ قصدٖ لدخنكني     املاددس الكخداا  رُاِٖ الكخاا املادس: ىسدٖ ت ي
 .ك   دب سّاٙ أمٓ أُ مخعلم للفٍادٔ ُلخلنةٔ ذٍُِم

 الكخدداا املادددس املسلسددلٖ تارلًْددا  لكهُىْددٖ عددي رُاِددٖ قصددب دُرِددٖ ىفددرٔ
 .biblestorying@sbcglobal.net ا يفحّ  العامل. ا هأ  اًى

 قصب الكخاا املادس. لٖ عي رُا ِٖ 
لكهُىْٖ تركز أكثر علٕ اواى  األكداد ٓ ُالعلندٓ مللددأ رُاِدٖ     ًٓ  لٖ  
 يف . ا ددددددهأ  اًىدددددددا الكخدددددداا املادددددددس املسلسددددددلٖ تارلًْددددددا     قصددددددب 

biblestorying@sbcglobal.net 

 اسد ّاىا    خعلنني الفديٍْني األُلدْني.  تلندةٔ املد  تلعْدٖ ِسدّ :    ،ري  ٌيٍسڤإ
 . Progressive Vision خادمْٖالرِٖٚ ال(. 2003مسنّعٖ. )مد ٖ 

                   ( تّصددددْ  الجنْدددد  لكدددد   1 ىددددٌ  دابخدددده علددددٕ كدددد  الاضدددداِا احلردددددٖ:   
                   ( معاوددددددٖ مفددددددكم 3ني; ( الخّاصدددددد  مدددددد،  دددددد  املددددددخعلن2األمددددددم; 

           ِفدددكلّ الفددديٍْني الدددةِي   ( تلندددةٔ املدددخعلنني 4خاددددا ; ني املعالخّفْدددة بددد 
               .( تاددددده املّدددددٖ الثاىْددددٖ مددددي الرسددددالْا     5ا  العددددامل; % مددددي سددددك 70

             ، للّصدددددّ  لألمدددددْني، ُاألمدددددْني ُ ْيًْدددددا  ًدددددةَ السددددد ّاىا   صدددددنن  
                  ُالكدددددث  ُالثاافدددددا  الددددديت تعخندددددد علدددددٕ الاصدددددب    ، ُ دددددلٌ املدددددخعلنني 

خكددّ  مددي ِ "تلعْددٖ ِسددّ  ".   علنْددٖالبسدداطٖ املددداخ   دد   ددي ِيضددلّ  
    مسددنّ    CDسددل، ُحدددا  تعلْنْددٖ تفددك  تلدده الخةربددٖ الخعلْنْددٖ علددٕ   

mailto:biblestorying@sbcglobal.net
mailto:biblestorying@sbcglobal.net
mailto:biblestorying@sbcglobal.net
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              الثاافددددا . للنزِددددد مددددي   صددددنم لكددددٓ  كددددي تر خددددٌ ُللخكْددددف مدددد،   
   http://fjseries.org ذً   ىا املعلّما 

 المنظماثق المصادرق الخذماثق  المنخجاث

 ذ ـــالم ا  ــت قصو ال خــــر ع ر اٌـــمشThe Bible 

Storytelling Project 

   مفرُ  رُاِٖ قصب الكخاا املادس ِسخدده قصدب الكخداا املاددس يف    
ددِددٔ  كودا٘س  ُاراعدٖ  ترتْ  تدارلٓ بٍددر الكدراأ، ُالخعلدْم، ُالدّع ،      

رِٚددٖ تع ددٓ  الاصددب الكخابْددٖ املسلسددلٖ تارلًْدداُتدددرِ  قددادٔ الكوددا٘س.    
باىّرامْٖ للكخاا املادس ُىظرٔ عامٖ علٕ الخعدالْم الكخابْدٖ األساسدْٖ.  خلده     

روايةةا اتابةة    مخضددنوٖ ًددةا املفددرُ  الكددث  مددي مصددادر رُاِددٖ الاصددب،     
             ِّددددد  .:أدُا  لرُاِدددٖ قصدددب الكخددداا املاددددس واكسدددّ  داي    املقةةة  

               الجنلْزِدددٖ،باللغدددا  اح خدددمدددوٍج مكدددّ  مدددي مسدددخِّا  عنرِدددٖ ًُدددّ م     
  أُ jackday@pobox.comُاللتغالْددددددددٖ. اتصدددددددد  بددددددددد  سددددددددلاىْٖ،لُا

.orghttp://biblestorytelling. 

 مــائس ليصـــكن تــــ ت زراػـشبDeaf Church Planting 

Network 

ي لغدا   للعدِدد مد   لكخاا املادس بلغدٖ ال دارٔ للصدم"   برىامج "اجيري ت ِّر 
مبصدداحلٖ  CDأُ تسددةْم  علددٕ  DVDُذلدده ِخضددني فْدددِّ،  . ددارٔال

 اللدارأ   نّعٖ مي كرُ  الاصب. ُِسخدده العرض دٍااًا مدي الرمدّا   

http://fjseries.org/
mailto:jackday@pobox.com
http://biblestorytelling.org/
http://biblestorytelling.org/
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ساعدٔ علٕ حي  ُتادِم حاا٘ة الجنْ . ِاده العرض ىظرٔ عامٖ علٕ للن
الكخدداا املادددس مددي اخللْاددٖ ُحخددٕ املسددْ  ُطرِددة اخلددمخ، ُأساسددْا      

للكدراأ  الكودا٘س.  ىٍدا مصددر  خداا      اراعٖاحلْأ املسْحْٖ، ُاسهاتْةْا  
الكوددا٘س للصددم. كنددا أ  ًودداأ تسددةْم  مرْ٘ددٖ لرسددا٘    ُاراعددٖ  ُالخلنددةٔ،

كخاا املادس بلغدا    دارٔ عدِددٔ. ) ىٍدا  نّعدٖ نخدارٔ مدي الاصدب         ال
الكخابْدددٖ الاصددد ٔ أُ الرسدددا٘  املّقعدددٖ مدددي مسدددخددمٓ ال دددارا  الصدددم       

 ى  اذًدددد    ددددارُٔقا٘نددددٖ لغددددا  الاألصددددلْني(. للنزِددددد مددددي املعلّمددددا  
www.deafchurches.org.   

 Deaf Opportunity Outreach International (D.O.O.R)  

يف مراكزًدا القلْنْدٖ    الاصب الكخابْٖ املسلسلٖ تارلًْا تسخدده ملدأ رُاِٖ
 خّسددٌْ( سددا  2كْوْددا، ب  ى ُبددٓ( 1: تدددرًِلا قْادًِددا الدديت قدددم    الددثم 

مسدْحٓ أصدم    240اجملر. لادد قدامّا بخددرِ     س  بد ( بّداب3كّسخارِكا، ُب
ذًدددددددددددد   ى اللنزِددددددددددددد مددددددددددددي املعلّمددددددددددددا   بلددددددددددددد. 44مددددددددددددي 

www.DOORInternational.com. 

 اإلٌمان بالخبر Faith Comes By Hearing  

اودِدد كدامًم كلندٖ    ( العٍدد  FCBHلاد سةل  مؤسسٖ ال دا  بداخلل )  
. كندا  داري العداد ةاأخرٗ لغٖ  50لغٖ، ًُواأ  150دراما بد كلنٖ يف  ك  
الخسدةْم  لخلندةٔ املدخعلنني     علٕ كْيْٖ اسخدداه تله اتدرًِل اأ  لدٍِم أًِض

اوناعٓ.  سخنا لمباخلل   نّعا  ال ا تفكْ   مي خم   الفيٍْني

http://www.deafchurches.org/
http://www.deafchurches.org/
http://www.doorinternational.com/
http://www.doorinternational.com/
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مركددز خدمددٖ تسددةْم  حددّ    12للخسددةْم  يف  اقّمًْدد افرًِادد 25ًودداأ 
تسددةْم  يف  ددك  درامددا مخضددنوٖ  بددٖ لكددٓ تادددهدرَُّم العددامل ًُددةَ املراكددز

د  أدٍدزٔ حمنّلدٖ للخسدةْ     ُمؤ را  صدّتْٖ مسدخددمني أحد    مّسْإ
 .www.fcbh.orgذً   ى ا. للنزِد مي املعلّما  ُاملرادعٖ

 الشب ت الؼالمٍت ليخسجٍالث/حسجٍالث اإلنجٍل 
Global Recordings Network / Gospel Recordings  

ٖ اليت  كي اسدخددامٍا  لاد أىخة  الفلكٖ العاملْٖ للخسةْم  املصادر الخالْ
ٖ  الملداه  احلدد األدىدٕ مدي        املخعلنني أُ الةِي لدٍِم م،   بدالاراٙٔ ُالكخابد

مددا  لغددٖ. )ُ الًلددا  5,500 بددأكثر مددي رسةة  ا ايل ةةا(: )املخّاصددلني الفدديٍْني
خابْٖ الاص ٔ أُ رسا٘  مسدةلٖ عدي   تكّ   نّعٖ نخارٔ مي الاصب الك

تكددّ  مصدداحلٖ مبّسددْإ  ددعلْٖ(;     باللغددٖ األه ُأحْاًىددا  طرِددة مددخكلنني 
لغٖ  900مر٘ٓ ُمخاح بأكثر مي  –ًُّ برىامج مسعٓ  األخب ر اتس رةبرىامج 

 40مسدة  مصداح  مبةنّعدٖ مدي      CD)ًُّ ِخضني  درِع كاسدْ  أُ   
ا املاددس مودة اخللْادٖ    صّرٔ ًُّ ِاده ىظرٔ عامدٖ ُنخصدرٔ علدٕ الكخدا    

اهظة،،   ُحخٕ املسْ  طرِة اخلدمخ ُأساسدْا  احلْدأ املسدْحْٖ(; عدرض     
  درا٘ع  8لغٖ، ًُّ مكدّ  مدي    300املسنّ  )مخّفر بأكثر مي  مسع وعشا

تغ ددٓ قصددب   5-1كاسددْ  مبصدداحلٖ  نّعددا  مددي الصددّر: األدددزاٙ     
ُاودزٙ   ،تغ ٓ األىادْ  األرب، 7ُ  6دزاٙ ُمّضّعا  العٍد الادِم، األ

  مسعدٓ بصدري  عدرض  ; املسة   اية   ; عدرض  أعندا  الرسد   ِغ ٓ سدير   8

http://www.fcbh.org/
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ُتعلْددة علددٕ  ، ميددردُر   صددّرٔ مددي 120لغددٖ، مدد،  30)مخددّفر يف حددّالٓ 
 ادرًسد  20ُالصّر تأتٓ م، ىدب م لدّ  ُ نّعدٖ مدي      – رِ ني كاسْ  

مخدّفرٔ يف  دك     الصّر أًِضدا   ْ، السخددامٍا كنصدر تعلْنٓ(. ًاصغ 
 ا( أًِضددGRNْ  ُأسددّد. تددّفر الفددلكٖ العاملْددٖ للخسددةْم  )رسددّما  أبدد

أدٍزٔ تسةْ  ِدُِٖ  كدي اسدخددامٍا حْدث ال تخدّفر كٍربداٙ أُ حْدث       
. للنزِدددد مدددي املعلّمدددا ،  ددد  مخدددّفرٔتكدددّ  الل ارِدددا   الْدددٖ الدددثني أُ 

ُ أ w.globalrecordings.net/auwwذًددد   ى اُال للدددا   ُلألسدددعار
www.globalrecordings.net. 

 مشر ع قصت اهلل The God's Story Project 

دقْاددٖ، ِاددده  80، ُالددةي  خددد لددد تألبةة  قصةةا ا م  ةةو اة  قةةا   عددرض 
لاددِم ُاودِدد، تدلا    ا العٍددِي  الكخاا املادس مي الخكِّي للرِٚدا. فل دّ   

ًةَ اللاىّراما الكخابْٖ خ ٖ اهلل لىااذ اللفرِٖ السداق ٖ.  كدي اسدخددامٍا    
، ُ درا٘ع  CDللكراأ ُالخلنةٔ. مخدّفرٔ علدٕ  درا٘ع فْددِّ ُعلدٕ فْددِّ       

مسنّ . لاد تر د  قصدٖ اهلل  ى حدّالٓ أكثدر      CDكاسْ  مسنّعٖ، ُ 
مراحدد  نخليددٖ مددي  ، أُ يف موٍددا مددا مت الىخٍدداٙ موددٌ باليعدد  ،لغددٖ 200مددي 

أُ يف مرحلٖ اله ٖ الوصْٖ. ًةا بالضافٖ  ى أكثدر مدي ألدف لغدٖ      الخياُض
املسدخعدِي  ُأخرٗ مت طللٍا. "    رضوا ًّ أ  ىفارأ املسْحْني احمللدْني،  

ُأ  ىودددخج ةدددم أدُا   كدددي   ، لخااسدددم عددد ٙ العنددد    ٍمِضدددعّا أكخددداف  أ 
 دو ٖ  دًدم." ِادده مفدرُ  قصدٖ اهلل     اسخددامٍا يف الكدراأ ُالخلندةٔ يف بم  

http://www.globalrecordings.net/au
http://www.globalrecordings.net/
http://www.globalrecordings.net/
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 CDعلدددٕ  وقصةةةا ا مسدددنّ ،  CDحتخدددّي علدددٕ مفدددغ    ٍدددر صدددغ ٔ
ل ارِددا . تلدده العواصددر ُمصدددر كٍربدداٙ ِعندد  بال مشسددٓ ُمّلِّدددمسددنّ ، 

يف اللْدّ  ُالخةنعدا     قصةا ا  مي تّصْ  الجنْ  مي خم    كي الكارا
 الكٍربدداٙ  ُ كددي أًِضددا ا فٍْددحْددث ال تخددّفر   الواْ٘ددٖاملّدددّدٔ يف املودداطة  

 500ٕ مسدافٖ  لكٓ ِع ٓ صّ  ُاض  حخد م، مكل صّ  الس مةِا  ضافٖ 
              الرادِدددددّ.  الدددددوب، ُدلْددددد  املواقفدددددٖ ُىدددددب قدددددده. كندددددا ِخدددددّفر أًِضدددددا

أُ  Story.org-www.Gods  ذًددددددد   ىّمدددددددا  اللنزِدددددددد مدددددددي املعل
www.biblevideo.org. 

 مشر ع فٍيم ٌسوع The JESUS Film Project 

 م درامددا ُ ددا٘آِاددّه مفددرُ  فددْلم ِسددّ  بخّاِدد، فددْلم "ِسددّ "، ًُددّ فددْل 
مدتٌ ساعخني عي حْأ املسْ  حبسد   جنْد  لّقدا. لادد مت عدرض اليدْلم يف       

األُ  يف   صددارَ  مودة لغدٖ   870ثر مي تر خٌ  ى أك  بلد يف العامل ُ  ك 
 . ُاةدر مودٌ ًدّ الّصدّ   ى كد  أمدٖ، ُقلْلدٖ، ُ دع ، ُلسدا ،        1979عاه 

ُمددي خددم   .علددٕ رِٚددٖ ُمسددا  قصددٖ ِسددّ  بلغددٖ ِيٍنّىٍددا  ُمسدداعدتٍم 
ُكالددٖ مسددْحْٖ، مت   1,500ِسددّ ، ُبالضددافٖ  ى أكثددر مددي     مفددرُ  فددْلم 

. 1979عاه  موة  ر مرٔ حّ  العاململْا 5ًةا اليْلم الاّي أكثر مي  مفاًدٔ
بالددّ  املسددْ    ملْددّ   دددب قددراًرا  197ختددة أكثددر مددي  ُىخْةددٖ لددةله،   

علٍْدا.    فدْلم ِسدّ  مخدّفر علدٕ  درا٘ع        اكندلب  دصٓ حلْاتٍم ُرًبد 
، كنددا أىددٌ مخددّفر أًِضددا يف ىسدددٖ  DVDُعلددٕ  CDفْدددِّ، ُعلددٕ فْدددِّ 

http://www.gods-story.org/
http://www.biblevideo.org/
http://www.biblevideo.org/
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مصادر أخدرٗ   ًواأ أ  يف  ك  رادِّ مسنّ . كنا  خاصٖ لألطيا  ُأًِضا
 /http://www.jesusfilmstore.comذً   ى ا. امخاحٖ أًِض

 المٍجافوٌس MegaVoice    

"اكسددرُا حددادز الصددن ...أجنزُا   ات ةة    بنةة و  يف ا  م ك مةةااملْةددافِّس
الصّ ، صدنم لْزِدد   العن ." ًّ ت لْة فرِد مي ىّعٌ لخدزِي ُاسهدا  

، الكخاا املاددس مبا يف ذله مي سرعٖ اىخفار املعلّما  احلِّْٖ بفك  كل ، 
.    سددي  املْةددافِّس  ُمددا  ى ذلدده ، اُالاصددب الكخابْددٖ املسلسددلٖ تارلًْدد   

MegaVoice Ambassador ًارٔ عدي مسدة  رقندٓ للصدّ      دددد ّ علدددددد
ساعٖ مدي املدّاد    160ٕ ُيف حةم كف الْد صنم لك  لز  حخ امكخيٓ ذاتًْ

ٖ  ُمّلِّدا  ُلٌ   كدي اسدخددامٍا مد، الل ارِدا  الديت  كدي        مشسْٖ داخلْد
فٍدّ   MegaVoice Messenger عدادٔ  دحوٍا. أمدا رسدّ  املْةدافِّس      

ٖ ُاحدددٔ مددي املددّاد، ًُددٓ  ُحدددٔ أصددغر، صددنن  لكددٓ ختددز  حخددٕ سدداع  
رٔ سددددم "الولددددةٔ الواطاددددٖ." للنزِددددد مددددي املعلّمددددا  قددددم بزِددددا  معرُفددددٖ با

www.megavoice.com  ُكخ   ى اأinfo@megavoice.com. 

  كخب حؼيٍم اإلرسالٍاثMissions Education Books 

وددد ُلدددٍِا  ددرُٔ مددي املصددادر كخدد  تعلددْم الرسددالْا  يف  ددْواي، اة تخّادددد
                الكودددا٘س، ُرُاِدددٖ الكخددداا املاددددس. فلددددٍِم كخددد  مثددد   ُاراعدددٖ ْٖ،للفددديٍ

                اتب مةةةةنة  ةةةةو خةةةةص  روايةةةةا اتقصةةةةل، عسةةةة ر ايل ةةةةا ت ب ا ةةةةا  ةةةةع  

http://www.jesusfilmstore.com/
http://www.megavoice.com/
http://www.megavoice.com/
mailto:info@megavoice.com
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                واجلةةةال اتيةةة ه   ةةةو  ُددددْم بّمدددا ،   كخلدددٌ س.د بدددّىرا   غةةةمل املةةةب  م  
                  ٔ. الكدددددث  ،ُكخددددد  أخدددددرٗ كدددددثعسةةةةة ر اتب ا ةةةةةا ت يق ةةةةةة   ات ةةةةة   ا

ذًددددد   ى امدددددي العوددددداُِي باللغدددددا  اةودِدددددٖ. للنزِدددددد مدددددي املعلّمدددددا   
http://www.missionbooks.net/pubtraining.htm. 

 إرسالٍت ال بائل الجذٌذة New Tribes Mission 

              اليصدد  الخددالٓ; ُاآل  شددي ىددرٗ    ين: احلاْاددٖ()ُتعدد EE-TAOW  ُ ِخددا 
                      .  رسددددددالْٖ الالا٘دددددد  اودِدددددددٔ. اكخفددددددف  DVDs/بّضددددددّح. فْدددددددِّ

ٖ  اكلندٖ اهلل املسلسدلٖ تارلًْد   جناح عرُض  عالْدٖ،    الكودا٘س بكيداٙٔ   يف اراعد
 ى ذًدددد  اتصددددحْ  مددددا حيددددد  مددددي الخّفْددددة بددددني املعخادددددا .   اُأًِضدددد

http://www.ntmbooks.com خدرٗ  أمصدادر عدِددٔ   . ُبالضافٖ  ى ،
 . موٍدا  CDلخعلدْم الكخداا املاددس علدٕ      ااودِدٔ صًّر تاده  رسالْٖ الالا٘ 

صدّرٔ   105علٕ  CDا رسّه أبْ  ُأسّد، ُحيخّي ًةا الد صّر ملّىٖ ُموٍ
عددرُض   يف  ددك  الكخدداا املادددس   لاصددب كخابْددٖ السددخددامٍا يف رُاِددٖ   

اذًدددددددددد   ى . للنزِددددددددددد مددددددددددي املعلّمددددددددددا   امسلسددددددددددلٖ تارلًْدددددددددد 
http://www.ntmbooks.com  

 ذ ـاـ ــا  الم ـــو ال خـــر ع رادٌــمشThe Radio Bible 

Project  

تلدده املوظنددا  :     مفددرُ  رادِددّ الكخدداا املادددس ًددّ  ددراكٖ عاملْددٖ بددني     
Hosanna  ُ    ،ٖال دددددا  بددددداخلل، ُ عْدددددٖ الكخددددداا املاددددددس الدُلْددددد                   

http://www.missionbooks.net/pubtraining.htm
http://www.missionbooks.net/pubtraining.htm
http://www.ntmbooks.com/index.cfm?fuseaction=catalog.shop&shopAction=listCategory&categoryID=5&sr=1
http://www.ntmbooks.com/index.cfm?fuseaction=catalog.shop&shopAction=listCategory&categoryID=5&sr=1
http://www.ntmbooks.com/
http://www.ntmbooks.com/
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 ُTrans World Radio ُْقد كّى   .اا املادس املخحدٔددا  الكخددُ ع
للنةخنعددا  الفدديٍْٖ. ُِخكددّ  رادِددّ  ا املادددسالكخددالخّصددْ  تلدده الفددراكٖ 

كدد  حلاددٖ مدددتٍا رسددٖ عفددر دقْاددٖ      ،حلاددٖ 365الكخدداا املادددس مددي   
 ُاحللاٖ علدارٔ عدي بدث لاصدب مدي العٍددِي الاددِم ُاودِدد. ُتخدْ  تلده          
الددلامج لكدد  مددي املددخعلنني ُاملخّاصددلني الفدديٍْني اليرصددٖ لسددنا  الكخدداا      

ر م مي أ  اةدر األساسٓ لرادِدّ الكخداا   هكٖ بْوٍم. بالفاملادس ب رِاٖ م
تخضدني خليْدا     ااملادس ًّ تادِم كلنٖ اهلل يف  دك  درامدٓ،  ال أىٍدا أًِضد    

أ  ِيٍنددّا ُِ لاددّا الاصددب      املسددخنعّ  ُمددّاد خ ابددٖ حخددٕ ِسددخ ْ،   
الكخابْٖ يف حْاتٍم الّْمْدٖ. احصد  علدٕ معلّمدا  أكثدر عدي ًدةا املفدرُ          

 .www.theradiobible.orgعلٕ 

 Scriptures In Use (SIU) 

ٖ  اارعٓيف تدرِ  Scriptures In Use  تخدصب موظنٖ  الكوا٘س الفدعلْ
  مدي لكٓ ِصلّا بالكخاا املادس الفيٍٓ، كندا أىٍدا تادّد ُتّددٌ كد   ُاحدد       

  الللدد  لكوا٘س بّاسد ٖ أًد  ا الكوا٘س لكٓ  كوٍم تونْٖ خدمٖ اراعٖ اارعٓ
ُُسدا٘ع تالْدِدٖ   مي خم  طرِادٖ بسدْ ٖ لرُاِدٖ الكخداا املاددس       احمللْني

 SIU. تاددده http://www.siutraining.orgأخددرٗ للخّاصدد  الفدديٍٓ.  
 اًُدٓ دُرٔ تغدرس حًلد    ت    اعس ر اتب ا ا ت يق ة   اسم ادُرٔ تدرِلْٖ ب

باللغٖ األه ُذلده مدي خدم  مددخ  مدوظم لرُاِدٖ         اا املادسللكخيف الالّا 
 م ًدةا الخددرِ  املكثدف ُالدةي    لِّد ع. ُُِتارلًْدا  قصب الكخاا املادس مسلسدمً 

http://www.theradiobible.org/
http://www.siutraining.org/
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ربني العداملني  دأِاه أساسْا  الكدراأ ُالخلندةٔ للادادٔ احمللدْني أُ امل د      4مدتٌ 
ِاٖ الفيٍْٖ، ُسع    املخعلنني أُ  نّعا  الواس اليت تيض  الخعلم بال ر

الكخداا    الكوا٘س مي خم  رُاِٖ علٕ اراعٖ الهكْز( 1: اكنا أىٍا تّفر أًِض
ٖ    اتارلًْدددد مسلسدددمً  املاددددس   الودددداس  يف الطدددار الثادددايف املواسدددد  جملنّعددد

;  الكخداا املاددس  ( تدرِ  عنلدٓ علدٕ ال در  املدؤ رٔ لرُاِدٖ      2املسخٍدفني; 
يف  ددك  أ دداىٓ ملحوددٖ،   الكخدداا املادددس( اللحددث عددي الاصددب، تكْْددف  3

ُضدد، األمثددا  يف  ددك  درامددٓ، ُاسددخدداه الصّ /ُالصددّرٔ خللددة تّاصدد  
اتانة    ت يق ةة      زراعةا اتقة ي:م  مؤ ر م، الثاافا  الفديٍْٖ. ِعخدل ال رِدة    

للنزِدد   للخددرِ . مثابدٖ ىظدرٔ عامدٖ  خداأ ُأدأ     DVD  (2004 ) ات    ا
 .www.siutraining.orgذً   ى امي املعلّما  

 تــالم الؼامٍــائط اإلػـــاث  ســـخذمVernacular Media 

Services 

تصدد  بالكلنددٖ للعددامل ب رِاددٖ    VMS   خدددما  ُسددا٘ع العددمه العامْددٖ   
ع اللغدٖ احمللْدٖ أُ اللغدٖ األه. "ُسدا٘    ب"عامْدٖ" تعدين      كلندٖ  . امواسلٖ  اافًْ

العددمه" تعددين ال رِددة املسددخدده لخّصددْ  الرسددالٖ.    مخدصصددٓ ُسددا٘ع  
ُ   العمه العامْٖ ِساعدُ  مه ٓ  ِكلْدف  الكخاا املاددس الخدابعني ملوظندٖ 
فالكخداا  . ُسدا٘ع العدمه املواسدلٖ  اافًْدا     ُامله ني احمللْني علٕ اسخدداه

أُ  ددرا٘ع  باللغددٖ احمللْددٖ علددٕ  ددرِع فْدددِّ       ِاددده   كددي أ    املادددس  
كاسْ ، أُ برامج رادِّ، أُ رقصا ، أُ درامدا. فخلده الّسدا٘ع تسداعد علدٕ      

http://www.siutraining.org/resources.htm
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.    الكخدداا املادددس بودداٙ دسددّر للثاافددا  الفدديٍْٖ لكددٓ  كددوٍم مددي فٍددم     
خدما  ُسا٘ع العمه العامْٖ تسدأ : "مدا الدةي  كدي أ  ِسداًم يف دعد        

ًِٙكددّ  أ   الكخدداا املادددس   ودداس "    ال ِخةددزأ مددي حْددأ ًددؤالٙ ال   ادددز
ُسا٘ع العمه نخليٖ ُمخوّعٖ: موٍا املسنّ  ُموٍا املّدّد علدٕ  درا٘ع   
فْدِّ، أُ يف  ك  أفمه، ُموٍا ما ِةا  علدٕ الرادِدّ أُ الخلْيزِدّ ، ُموٍدا     
مددا ِكددّ  يف  ددك  درامددا حْددٖ، أُ مسددرح عددرا٘س، أُ اللّحددا  املصددّرٔ.      

 .http://www.jaars.orgذً   ى اللنزِد مي املعلّما  

 الصور  المصادر المرئٍت

   علارٔ عي. ًّىج كّىج: صحافٖ ًّىج كّىج املعنداىْٖ.   ر اتاب   املق 
صّرٔ باأللّا  الخالْدِٖ بداِٖ مي قصٖ ىّح ُحيت  درخ،  40 نّعٖ مي 

ُخدمدٖ الدرا    حْدأ   عدي صدّرٔ   17ُمْفف ُعلدىغّ مدي العٍدد الاددِم، ُ    
ٖ  17×  12أعندا  الرسد . ُالصدّر حبةدم      يصدّر عد   7ُ ِسّ ،  ٓ ُ بّصد  ًد

 مدعنٖ بّر  ماّٗ.

 مركدددددددز الكخددددددداا املاددددددددس الادددددددّمٓ   صةةةةةةةق   ايةةةةةةة    اتاب ب ةةةةةةةا .                   
                   املسدددددْحٓ ُال اسدددددٓ، باجندددددالّر، اةودددددد. ملصددددداا  ًودِدددددٖ       للخعلدددددْم

ّ  كدددددل ٔ ذا   ٖ      ا  براقدددددٖ ُيف ألددددد                       سدددددْا  كخدددددابٓ تغ دددددٓ مدددددي اخللْاددددد
                    ُمدددددي اللفدددددارٔ أللْصدددددابا   ،صدددددّرٔ  51 سدددددراْ٘  يف  رددددددّ ُحخدددددٕ 

http://www.jaars.org/vern.shtml


 

111 
 

                    ُحخددددددٕ السددددددناٙ اودِدددددددٔ ُاألرض اودِدددددددٔ يف سددددددير الرِٚددددددا يف     
 صّرٔ. 140

  حبةةم   سةةم؛ اتابةة   األو م  ةةو اة  قةةا  قصةةل كب ب ةةا ت ب ةة يو وت ةةبصوة .
نٖ يف  ددك   نّعددٖ قصددب مصددن .1992مدداىْم: خدمددٖ تاِّددٖ الكوْسددٖ، 

كخد  للاصدب امللّىدٖ السدخددامٍا مد، األطيدا         ٖمسلسلٖ مكّىٖ مدي رسد  
ْٖ املدأخّذٔ مدي  نّعدٖ الصدّر امللّىدٖ "تدمُٔ       م، اسخدداه الرسّه اخل ِّ

ٖ بْد قصدٖ كخا  103الاصٖ...". عودما تكخند  تلده السلسدلٖ سدّر حتخدّي علدٕ       
ٓ سددخدداه يف مواسددلٖ للاددراٙٔ لألطيددا ، أُ لم   ، أُ يف دراسددٖ  املددةب  العددا٘ل

ٓ   ليت تركز علٕ الكوْسٖ أُ يف مدارسالكخاا املادس ا م األحد. )الكخداا الثداى
 ةو  ة صا اتة،  يسة       ; الكخداا الثالدث:    و   سم وحبم اياة: ات،و ة ه   

; بةةم اتصةة  ا اتةة،  يسةة   واأل  ةة   وح  ; الكخدداا الرابدد،:  وحبةةم اتبي ةة  
 .publishing.net-http://csm.( أعم   ات،ساُالكخاا اخلامس: 

  ،  ّ1982، ، تكسداس   رِويْد  .  س  بصة،  ت ابة   املقة     دِيْد دُس .
قصددٖ اليددداٙ   ا مّضددًحا لًّىدد 15ِاددده رسددالٖ الجنْدد  يف رسددم بْدداىٓ مددي      

 االثداىٓ للنسدْ . ًُدٓ مخدّفرٔ أًِضد      ٖ ُحخٕ اجملٓٙلاىّرامْٖ موة اخللْاال
ُلغا  أخرٗ. ُالرسم اللْداىٓ مخدّفر    ُالسلاىْٖ ، ُالكّرِٖ ،الصْوْٖ باللغا 
ث  كدي كخابدٖ اللغدٖ احمللْدٖ     ْٖ أبْ  ُأسّد حبْرسّه خ ِّ يف صّرٔ أًِضا

http://csm-publishing.net/
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.  رِويْدد  ، تكسدداس  مّلخددّ  سددهِ  ، اوودداح  4400 ددم تلِّوٍددا. علٍْددا 
 . 75401ا  املخحدٔ( )الّالِ

 903 -455 -3782اةاتف: 

 ًدّ رسدم بْداىٓ    أُكمًنا. ىّرما ،شي،ة ع   ا آام وح ال .ماري لّ فارس .
ميْد ِّض  سلسلٖ ىس  الرا ِسّ  موة آده ُحّاٙ. فٍٓ تةكر خ دّ   

ٙ  مساٙأالعا٘لٖ الّاردٔ يف العٍد الادِم م،   اىدٌ ميْدد دددً    . الزُدا  ُاألبودا
. الكٍوّتْددددددددددٖ ٖ ُالعددددددددددا٘م  امللكْددددددددددلفددددددددددرح سمسدددددددددد  ىسدددددددددد   

e_ft.htm-http://members.aol.com/tmcorner2/a. 

 صدددّرٔ، 40ًدددٓ  نّعدددٖ مدددي   –للسدددنعْا  ُاملرْ٘دددا    األخبةةة ر اتسةةة رة              
                         مخدددددددددّفرٔ بددددددددداحلةم الكدددددددددل  )لّحدددددددددٖ(، ُاملخّسدددددددددع ُالصدددددددددغ    
)حبةم اوْ (، مبصاحلٖ "تعلْدة" مسدة . ِادده ذلده اللىدامج املؤسدس       
                    علدددددٕ الاصدددددب ىظدددددرٔ عامدددددٖ نخصدددددرٔ علدددددٕ الكخددددداا املاددددددس  دددددم   
بع  الخعالْم األساسدْٖ عدي كْيْدٖ السدلّأ الصدحْ  مد، اهلل ُكْيْدٖ احلْدأ         

لغددددٖ.  900يف أكثددددر مددددي كخدددداب، للددددرا ِسددددّ . الخعلْددددة املسددددة  مخددددّفر 
gn.html-http://globalrecordings.net/au/prod. 

   ح  ة يس  Life of Jesus Mafa،  فرِاْدٖ   صدّر  ، فرىسدا. ًدٓ   فرساي
 صّر للدرا ِسدّ  ُكد     بٍا ،للثاافٖ الفرِاْٖ ادًدمواسلٖ بفك  كل للخعلْم 

http://members.aol.com/tmcorner2/a-e_ft.htm
http://members.aol.com/tmcorner2/a-e_ft.htm
http://globalrecordings.net/au/prod-gn.html
http://globalrecordings.net/au/prod-gn.html
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 ٖ فرِاْددٖ سددّداٙ ُيف بْئددٖ   مرسددّمٖ يف  ددك   دصددْا     دصددْا  الاصدد
ٕ  الالاددرٗ  صددّرٔ ملّىددٖ موددة اللفددارٔ حخددٕ ِددّه       60فرِاْددٖ. حتخددّي علدد

 .http://www.jesusmafa.comاخلنسني. 

       بدداىكّأ: اآلسةة   رسةة     خة ةةا تقصةةل اتابةة   املقةة   ع ةةم اتةةنم .
لكدٓ  صدنن   أبدْ  ُأسدّد    رسالْٖ الالا٘  اودِدٔ. ًٓ رسدّما  خ ْدٖ   

ٖ  16×11اآلسِّْني اووّا  رقْني حبةدم   ى حد ما تواس   ُمخدّفرٔ   بّصد
 46ماسددنٖ علددٕ   صددّرٔ 389يف  ددك  ىسددف مصددّرٔ. ًددٓ  نّعددٖ مددي    

 ٔصدّر  193صّرٔ ملدا قلد  الكخداا املاددس،      38" نّعٖ" صّر تخكّ  مي 
 صّرٔ للعٍد اودِد. 158عٍد الادِم ُ لل

   ُرقددٖ  120ًددٓ  نّعددٖ مددي    –يف  ددك  مسددنّ  ُمر٘ددٓ    املسةة   ايةة
ُتلدده الصددّر مسددخودٔ علددٕ حْددأ املسددْ       A4ُر  مبادداس ، صددّر ميددردٔ

مصحّبٖ بخعلْة مسة ، ُىدب م لدّ  ُ نّعدٖ مدي الوصدّخ الاصد ٔ       
لخعلْة املسدة  مخداح   علٕ الدرُس تف   ى الصّر املسخددمٖ يف الدرُس. ُا

 .tlc.html-http://globalrecordings.net/au/prodلغٖ.  30بد 

 ْدلكٖ الخسدةْم    هظ،، اسةبمع و عةش  اٖ صّر ُىصّخ للنةنّعٖ الكخاب  .
كخابْٖ امللّىدٖ  أدزاٙ مي الصّر ال مثاىْٖسهالْا( ًٓ  نّعٖ مي العاملْٖ )أ

ٖ  13×  17 ك  لّح ])مخّفرٔ يف  كلني: يف  [ ُ يف  دك  كخْلدا  صدّر    بّصد

http://www.jesusmafa.com/anglais/accueil.htm
http://globalrecordings.net/au/prod-tlc.html
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[5,5  ×8,5  ٖ ُمعٍددا تعلْادا  علددٕ الاصددب.   [  ًُددٓ مسلسدلٖ تارلًْددا بّصد
 لغدٖ. تغ دٓ األددزاٙ اخلندس     200مدي   ُالخعلْاا  املسدةلٖ مخدّفرٔ يف أكثدر   

                  سدددددٖ علدددددٕمؤس 8 – 6دا  العٍدددددد الاددددددِم بْوندددددا األددددددزاٙ األُى أحددددد
                  ىصدددددّخ م لّعدددددٖ  ا. ًوددددداأ أًِضدددددأعندددددا  الرسددددد األىادْددددد  ُسدددددير 

                         مخددددددّفرٔ بلغددددددا  عدِدددددددٔ. ُالوصددددددّخ ًددددددٓ علددددددارٔ عددددددي عددددددرُض 
     ٖ                          بسددددْ ٖ لاصددددب ُفٍْددددا ِددددخم تّضددددْ  أسدددداس كخددددابٓ. كدددد   نّعدددد

                             ردددددس قصدددددب مددددد، الكدددددث  مدددددي    صدددددّر حتخدددددّي علدددددٕ أربددددد، أُ    
                     صددددددّرٔ يف كدددددد  لّحددددددٖ أُ كخْدددددد . 24الصددددددّر لكدددددد  قصددددددٖ. ًودددددداأ 

اللدددددددّح حلزُىْدددددددٖ ُمثلخدددددددٖ مدددددددي األعلدددددددٕ; ُالكخْلدددددددا  مدبسدددددددٖ.      
lll.html-u/prodhttp://globalrecordings.net/a. 

  ًددددددٓ دُرٔ يف ت حةةةةةة   وب،يةةةةةةا  اتابةةةةةة   املقةةةةةة   . لددددددّكْوس بددددددْيت .                  
مدي خدم     اتاده قصب الكخاا املادس مسلسلٖ تارلًْد  سوّا مدتٍا  م  

                مادددداس ;مااسددددنياسددددخدداه صددددّر اللّحددددٖ الّبرِددددٖ. ًُددددٓ مخددددّفرٔ يف   
ٖ  24×  16يصددددد  ) ِصدددددل  لل                     ااعدددددٖ الكدددددل ٔ   لل رآخددددد  ( ُماددددداس بّصددددد

            ُبواٙ،  عي الصّر اللسْ ٖ لخّضْ ، (. قد تسخدده عًّضابّصٖ 48×  32)
              ُ مندددا أُ رُاِدددٖ الاصدددٖ الكخابْدددٖ. دلْددد  املعلدددم ال حيخدددّي علدددٕ الاصدددب       

                  مودددددا ر اخلليْدددددا  ُأ دددددكا  اللّحدددددٖ الّبرِدددددٖ املسدددددخددمٖ     ى  ِفددددد 
 . www.bettylukens.comقصٖ. يف ك  

http://globalrecordings.net/au/prod-lll.html
http://globalrecordings.net/au/prod-lll.html
http://www.bettylukens.com/
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 ماىْم: خدمٖ  كدني الكوْسدٖ. ًدٓ     صّرٔ.  105.  نّعٖ مي روايا اتقصا
ٖ  13×  17فردِٖ ملّىٖ مااس  ٔصّر 105 نّعٖ مي  ُ  صدّرٔ  103)  بّصد

ٖ  خرِ ٖ( مت تصنْن 2 املعنداىْدٖ ُ رسدالْٖ    لنياليلْد  ٍا بالخفارأ بدني  رسدالْ
ٖ الالا٘ددد  اودِددددٔ   ٕ  السدددخددامٍا يف املدددداخ  الخعلْنْددد              الددديت تعخندددد علددد

ًْددددد اترتًْلددددد . تخلددددد، الصدددددّرالخسلسددددد  الخدددددارلٓ                     هدَّادددددكندددددا أىٍدددددا ُت اامو
                       مددد، خليْدددا  بسدددْ ٖ ُمدددي موظدددّر بسدددْع لكدددٓ تكدددّ  مواسدددلٖ مدددد،         

ْٖ خ ِّ رسّما يف  ك   . كنا أىٍا مخاحٖ أًِضااحملدُدٔ رْٖ٘لثاافٖ املذُي ا
              ًُدددددٓ مواسدددددلٖ للخصدددددِّر ُالخلدددددِّي بّاسددددد ٖ  بّصدددددٖ 11×  8,5ماددددداس 

 .publishing.net-http://csm املسخددمني احمللْني.

 رنجالمصادر المخاحت ػيى شب ت اإلنخ

 http://www.augusthouse.com  ٔدار أ سدد س ًددٓ دار ىفددر حددا٘ز :
علددٕ دددّا٘ز لوفددر كخدد  األطيددا ، ُماخ يددا  مددي احلكاِددا  الفددعلْٖ لكدد    
األعنددار ُقصددب السددخددامٍا يف اليصدد  يف  ددك  كخدد  ُيف  ددك  مسددنّ . 

ٙ  Title I مج دده كخلٍم يف الخعلدْم ُيف بدرا  سَخُت اللغدٖ، ُالدخيك  الواددي     للودا
دده اآلبدداٙ ُاملعلنددّ  ابددٖ حخددٕ ُلددّ مددي خددم  الخسددلْٖ. ِسددخ ُمٍددارا  الكخ

 يف قددراٙٔ ق دد، اليٍددم CDsموخةددا  دار أ سدد س مددي كخدد ، ُ ددرا٘ع، ُ  
ُالدراسددا  املخوّعددٖ، ُتعلددْم احلددرُر، ُخ ددع درُس املودداًج األدولْددٖ.      

الرعد ، ُقصدب    لٍم لاصب  الصْيْٖ كخٔ الكفافٖ ُاملعسكراِسخدده قاد

http://csm-publishing.net/
http://www.augusthouse.com/
http://www.augusthouse.com/
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  ٓ ٙ  اخلْددا  العددامل ر. كندددا جتنعٍم حدددّ  ىدد ا  املعسددك  ، ُكخددد  احلْدد  أ وددا
حكاِدداتٍم عددي احلكنددٖ ُالعددد  كّسددْلٖ ِسددخدده مدرسددّ مدددارس األحددد 

دار أ سددد س يف مٍدددارا  رُاِدددٖ  ا ِسدددخدده الدددرُأ كخْلدددُليدددخ  الوادددا . 
، ُللخحضدد  العرقْددٖ ملصددادرُانصددادر الاصصددْٖ،  للالسددخددامٍا الاصددب 

 ٖ الاصب أُ اخل ابٖ العامٖ.لرُاِ

 http://biblestorytelling.org:    برىامج رُاِٖ قصب الكخداا املاددس   
الاصددب الكخابْددٖ يف تسلسدد  تددارلٓ بٍدددر الكددراأ ، الخعلددْم،        ِسددخدده  

لاصدب الكخابْدٖ   قدادٔ الكودا٘س.    ا  كوا٘س ددِدٔ، ُتددرِ    الّع ، اراعٖ
باىّرامْٖ علدٕ الكخداا املاددس ُىظدرٔ عامدٖ علدٕ        رِٖٚتع ٓ  املسلسلٖ اموًْا

. حيخّي ًةا املّق، علدٕ العدِدد مدي املصدادر     تعالْم الكخاا املادس األساسْٖ
 لرُاِٖ الاصب الكخابْٖ.

 w.christianstorytelling.comhttp://ww    ًٖدفٍم ًّ تكدِّي  دلك :
املسدْحٓ. ًدم   مي رُأ الاصٖ املسْحْني ُتغةِٖ رُاِدٖ الاصدب يف اجملخند،    

ًٙا للكوا٘س ُاملوظنا  املسْحْٖ. ِرِدُ  أ  ِكّىّا مصدًر علدٕ ال دا     اُبوا
 لسنا  قصٖ دْدٔ، فاد قاه ذلده املّقد،   بأ  اهلل قد ُض، يف ك   ىسا  حًلا

ك رِادٖ قِّدٖ لخّصدْ      ًّ ُمؤسسٌ، ددّ  ُالدب بخفدةْ، رُاِدٖ الاصدب     
ٖ  ىعنٖ اهلل لآلخرِي. لاد الخزه ددّ  ُالدب بخاددِم     كد   دٍر،    قصدٖ  اىْد

ُمصددادر لخونْددٖ مٍددارا  رُاِددٖ الاصددب، ُقا٘نددٖ مخزاِدددٔ مددي رُأ الاصددٖ    

http://biblestorytelling.org/
http://biblestorytelling.org/
http://www.christianstorytelling.com/
http://www.christianstorytelling.com/
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املسددْحْني يف كدد  الّالِددا  املخحدددٔ املخدداحني لخدددرِ  آخددرِي علددٕ رُاِددٖ     
مدددوٍج لرُاِدددٖ الاصدددب، ُمصدددادر للنددددارس  خدددّفر أًِضددداِ، كندددا الاصدددب
 املسْحْٖ.

 http://chronologicalbiblestorying.com ًٓدددددّ املّقددددد، الرمسددددد :
ًُددّ حيخددّي علددٕ كخْلددا  . الكخدداا املادددس املسلسددلٖ تارلًْددا لرُاِددٖ قصددب

، ُماداال ، ُقدراٙ،    األحبدا  ْٖ، ىصا٘ ، ُتاارِر تدرِ ،  نّعا  قصص
 . او  ُالعدِد مي مصادر الخدرِ  امليْدٔ أًِضبِّ اُرُعرُض ب

 strategy.net-http://www.communication ٖ الخّاصددددد    :     دددددلك
ٖ الاصدب الكخابْدٖ املسلسدلٖ    مي املاداال  عدي رُاِد    االسهاتْةْٖ حتن  عدًدا

ُالفدديٍْٖ ُاسددخدداه ُسددا٘  العددمه يف االسددهاتْةْا  املددؤ رٔ يف   ، اتارلًْدد
اجملاىْددٖ; كنددا أىٍددا   مددي الخحنددْم   كنددا أ  لدددٍِا عدددًدا  الكوددا٘س; اراعددٖ

     هاأ.ًُٓ  اىْٖ بفر  اال –اللكهُىْٖ  الدُرِٖ تسخدده الوفرٔ

 http://epicpartners.org ٙلاددددددددددد تأسسدددددددددد  موظنددددددددددٖ  ددددددددددركا :                 
                           لٖ رس ددددددددد ِلْددددددددده الددددددددددُلْني عدددددددددي طرِدددددددددة أربددددددددد، موظندددددددددا  مُ  

ِكلْدف ُ  ُ ُ لس الرسالْا  الدُلٓ، ،Campus Crusade لإلرسالْا :
                    عدددددددي  معلّمدددددددا  املّقددددددد،ِدددددددّفر  YWAM))رسدددددددالٖ دددددددلاا لدددددددٌ 

ٓ السدددددددعٓ، ُاملغدددددددامرٔ، ُخْدددددددارا  الرحلدددددددٖ.                           اةددددددددر األساسددددددد

http://chronologicalbiblestorying.com/
http://chronologicalbiblestorying.com/
http://www.communication-strategy.net/
http://www.communication-strategy.net/
http://epicpartners.org/
http://epicpartners.org/
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كخدد  لنددخعلنني الفدديٍْني الددةِي ال  لكددّ    لإلِلْدده ًددّ تددّف  كلنددٖ اهلل ل  
 .  للٍالكني مادسٖ ُالّصّ  أًِضا

 http://www.mediastrategy.org   لاددددد مت اىخددددا :Mediastrategy 
ٓ  عددي طرِددة اسددهاتْةٓ    ُسددا٘  العددمه دا  ًْوددرِخب مددي دامعددٖ لْلتدد

Liberty 

 http://newWway.org:   ٘يف حركددا  اراعددٖ حتيْزِددٖ اسددخدداه ُسددا 
 ى مصادر ُسدا٘  العدمه ُبوداٙ     علنْٖال   الكوا٘س اليت تهاُح بني ال ر  

ال  اخلاردْدٖ،  ا، مدِر التصد  ركاٙ لعن  الرسالْٖ; برعاِٖ مارأ سوّدِي
ٓ الرسدددالْا  الددددُلٓ لدددس  ; كندددا ، الخددداب، للنةنددد، املعندددداىٓ اوودددّب

  هاأ.تسخدده الوفرٔ اللكهُىْٖ اجملاىْٖ بفر  اال

 www.nobs.org ( ٖددلكٖ رُأ الاصددٖ الكخابْدد     :NOBS ًٓدد ) ٖموظندد
مدا   موة لخالْد الكخابٓ. ُقد تأسس املادسٖ باصب تّصْ  الا رسالخٍا دُلْٖ

 أىداس كداىّا ِلحثدّ  عدي طدر  الخخلددار       لد  مدي ق   عاًمدا عفدرِي   ِادرا مدي  
مصدادر   NOBS ر َّك  قصصٓ. ُقد طد مي ددِد يف   اهللُمسا  كلنٖ 

لرُاِددٖ قصددب الكخدداا املادددس مددي خددم  املصددادر املسددنّعٖ، ُاليْدددِّ         
ًٍالاصب  ُتكوّلّدْا  الكّملّْتر ُرُاِٖ . ِدأتٓ أعضداٍ٘ا   لّدٌ أًِضا اُد

 ُ أسدددهالْا، ُأُرُبدددا، ُالْابدددا ،  مدددي الّالِدددا  املخحددددٔ األمرِكْدددٖ، ُكوددددا، 
 NOBSفرِاْددا، ُاليلْددلني، ُىّْاِلودددَ . كنددا تاددّه    غافّرٔ، ُدوددّا  سددو

http://newwway.org/
http://newwway.org/
http://www.nobs.org/
http://www.nobs.org/
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           (  :www.nobs.org/http//)  لدددددٖ رُاِدددددٖ الاصدددددٖ الكخابْدددددٖبرعاِدددددٖ 
:  )الّالِدددا  املخحددددٔ(. ًددداتف   45309 ، أًُددداِّ برُكيْددد ،  413 . ا.خ

الّالِددا  املخحدددٔ  داخدد  مددي لمتصددا   1-800-355أُ  937 -4141-833
 .nobsint@nobs.org; 937-833-5603:  فاكس رقماألمرِكْٖ ; 

 http://oralbible.com ٖتسددد، موظندددا   لددد تأسسددد  مدددي ق : ًدددٓ  دددلك
. لادد أددر   دلكٖ الكخداا املاددس الفديٍٓ مفداُرا  ُُر  عند          مرسلْٖ

علنني ُللرُأ ذُي اخللٔ. ُاملوظنا  الخدٕ ةدا عضدِّٖ تخضدني     تدرِلْٖ للنخ
Campus Crusade  ، ُِكلْدف،   ،ُلٓ الْا  الدد دددددد لس الرسدددTWR ،

،  Scripture In Use ،The Seed،  مفرُ  فْلم ِسّ ، ال دا  بداخلل  
 ُمفرُ  قصٖ اهلل.

 http://www.stevedenning.com :   ِع ددٓ سددخْف دِوْددوج ُر  عندد
اصدب  ُعرُض رْ٘سْٖ عي مّضدّعا  تخضدني: الاْدادٔ، االبخكدار، رُاِدٖ ال     

ى دددم ،  دارٔ ٖ قصدددب األعندددا ، رُاِدددٖ قصدددب ىادددع االالخوظْنْدددٖ، رُاِددد
املعرفٖ، العمما  الخةارِٖ، الخسدِّة، الادْم، الخّاصد ،  خنعدا  املنارسدٖ،      
أداٙ األعنا ، الةكاٙ اوناعٓ، املعرفٖ الضنوْٖ، الخعاُ  الخةاري، املعرفدٖ،  

   ٙ دخناعْددٖ، المكاىْدٖ اال  ، الاْدادٔ احلكْندٖ،  الخعلدْم، اجملخند،، حتسدني األدا
بواٙ اجملخن، املؤسسدٓ ُالتصداال  الداخلْدٖ. ُحيخدّي املّقد، علدٕ مصدادر        

 كث ٔ لرُاِٖ الاصب.

http://www.nobs.org/journal.htm
mailto:nobsint@nobs.org
http://oralbible.com/
http://oralbible.com/
http://www.stevedenning.com/
http://www.stevedenning.com/
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 http://www.storytellingcenter.net:   ًٖدددددّ مركدددددز عددددداملٓ لرُاِددددد
الوٍضدٖ الدُلْدٖ لرُاِدٖ     يمسدخّحٕ مد  املخحددٔ.  الاصب مؤسس يف الّالِا  

لحددا   لرُاِٖ الاصب   شاٙ العامل للخالْد الادِمأِخةٌ الواس يف الاصب، 
ِاّه املركز الدُلٓ لرُاِدٖ الاصدب عندًم مودٌ علدٕ      ُ. تغْ   جيابٓ يف عاملوا

باللواٙ علٕ تارلٍدا املنخدد علدٕ مددار      صل   خنعواالاصٖ يف رُاِٖ   رس
أفضد . ِعخدل    للواٙ عامل اخلمقٖالاصٖ ُت لْااتٍا سوٖ لخعزِز قّٔ رُاِٖ  30

 مبصادر ُأىف ٖ رُاِٖ الاصٖ. ًةا املّق،  ين دًدا

 http://www.storynet.orgٖرُأ الاصددددددددددددٖ احمللددددددددددددْني  :  ددددددددددددلك                 
             وظنددددا يف الّالِددددا  املخحدددددٔ. "جتنْدددد، ُتغةِددددٖ األفددددراد ُامل    املؤسسددددٖ

، اليت تسدخدده قدّٔ رُاِدٖ الاصدٖ يف أ دكاةا." بالضدافٖ  ى مصدادر عدِددٔ        
( National Storytellers Network)  لكٖ رُأ الاصٖ احمللْنيتفارأ 

            عددديكددد   دددٍرِي   جم ةةةا اتةةة،واة تصددددر  وعةةة ل اتةةة،واة   جم ةةةا اتةةة،واة يف 
         .NSNألعضدداٙ  رٔ  اًىدداًُددٓ مخددّف  طرِددة  ددلكٖ رُأ الاصددٖ احمللددْني   

               فادددع.  ال أىدددٌ  كدددي  دددراٙ ىسدددف      جم ةةةا اتةةة،واة ال  كدددي اال دددهاأ يف  
            مصددددارِف الفددددحي(   للوسدددددٖ الّاحدددددٔ     $4,95) $6,50فردِددددٖ بددددد  

                    ه ادددددددَّيف الّالِددددددا  املخحدددددددٔ.  لددددددٖ عددددددامل الددددددرُأ ُت الدددددديت عودددددداُِيلل
                   مخاحددددٖ  ًُددددٓ أًِضددددا  يف  ددددلكٖ الددددرُأ احمللددددْني ٘دددددٔ للعضددددِّٖ  اآل  كيا

  هاأ.مي خم  اال

http://www.storytellingcenter.net/
http://www.storytellingcenter.net/
http://www.storynet.org/
http://www.storynet.org/
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 http://strategyleader.orgده مركدز  دد: ِا(Jenkis Orville Boyd) 
ُاملعلّمدا  عدي املّضدّعا      لألحبا   نّعدٖ نخليدٖ مدي أدُا  اللحدث    

ساسددْٖ مثدد  تعرِددف ُدراسددٖ الوظددرٔ احلْاتْددٖ، بالضددافٖ  ى  نّعددا    األ
الفددعّا ُمّضددّعا  العرقْددٖ.  ىددٌ مصدددر را٘دد، للددخعلم عددي املّضددّعا         

. ُتخضدني  "مرحلدٖ مدا بعدد الخعلدْم    "املرتل ٖ خبدمٖ الفيٍْني ُسع عامل يف 
 ُربِّو .اخر عرُض لللآاملصادر املخاحٖ 

 http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/pages/liststorytelvi.

html حكاِا  للرُاِٖ تعرض ىيسٍا "كاا٘نٖ سداخوٖ عدي    –: رُاِٖ الاصب
رُاِٖ الاصٖ علدٕ الىهىد " ًُدٓ تعدرض العفدرا  مدي الدرُابع عدي رُاِدٖ          

 الاصٖ.

 ال صت صٍاغتذ  الماٍذة فً برامج ال خا  الم 

 BibleWorks 6.0  :    ٕتر ددٖ  93ًددّ برىددامج كّملْددّتر حيخددّي علدد
عدي  لللْاىدا    قّاعدد  7ىب باللغٖ األصلْٖ مد،   12لغٖ،  29للكخاا املادس يف 
ُقددّامْس علِددٖ، معددادم  4معددادم ُقددّامْس ِّىاىْددٖ،  6، أصددّ  الكلنددا 
 ددرد  خددرٗ ًددٓألج االددلام يف حددني أ  عنلددٓ  مرددد،  18بالضددافٖ  ى 

ٌ  قّاعدد  BibleWorksالكخد ، ِددمج     نّعٖ مخيرقٖ مدي  بفدك    بْاىاتد
مهابع م، أقّٗ أدُا  املّرفّلّدْا ُالخحلْ . ُبالوسدلٖ جملنّعدٖ اللحدث    

قاعدددٔ بْاىددا    BibleWorksلدده  الكخددابٓ الي ددي ذُ السددعر الخوافسددٓ،    

http://strategyleader.org/
http://strategyleader.org/
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/pages/liststorytelvi.html
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/pages/liststorytelvi.html
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الخكليددٖ: للةددّدٔ، ُتصددارِ  للل ددٖ، ُقدددرا  حبثْددٖ ُخدمددٖ عنددمٙ.       
بزِددددددارٔ . ُملعلّمددددددا  عددددددي ال لدددددد  علددددددٕ الىهىدددددد  قددددددم     299,95$

www.bibleworks.com  ُأwww.discountbible.com  ُالدددددددةي(
 (.$29,95 حي  اىٓ ُبرىامج  اىٓ مثوٌ ِخضني 

 Bible Navigator (املادس  الكخاا)برىدامج كّملْدّتر    : املسخكفف ًّ
  ٖ ، كندا أىدٌ ِخضدني برىدامج     سدرِ، بداملراد،    ، مدزُد ِاده مزاِا حبدث قِّد

 تر ددٖ ًّملددا ًددةا ِخضددني  CD-ROMلوصددّخ.    موددخج الددد ٖ امعاودد
كددامًم ُمكخلددٖ مددي األعنددا  املردعْددٖ.    مزاِددا    للكخدداا املادددس اودِدددٔ

للادراٙٔ ُالدراسدٖ بْوندا تّسد، تعزِدزا  الىهىد        الخدصْب تعظدم قْنخٍدا   
طلدددددددددددددددد  مددددددددددددددددي علددددددددددددددددٕ   ا. $19,97مددددددددددددددددي تعلْندددددددددددددددده.  

http://www.lifewaystores.com. 

 iLumina )ْٖىٍدا أُ  تركْلدٖ يف العدامل للكخداا املاددس     :   )الوسدٖ الةًل  
ٓ حتندد  الددوب الكامدد  للكخدداا   املخحددرأ ُدا٘ددرٔ املعددارر. ًُدد   ( )الرقنددٓ

. كندا  KJVُىسددٖ امللده ددْنس     NLVاملادس به ٖ احلْدأ اودِددٔ   
تعلْة علٕ كد  آِدٖ ُدا٘درٔ معدارر كاملدٖ مّضدحٖ.        اني اجملنّعٖ أًِضتخض

رض ألدٖ لدددّه املخحركدددْٖ بالرسددددم  افهاضدددرح iLumina Goldتاده 
                   ْددددددددِّ ُ دددددددا٘آ عدددددددي ف 42ممحظدددددددٖ ُتعلْدددددددة، ُ 20,000املادسدددددددٖ ، 

                    . Mac OS X  أُ  Windowsمد،  اٖ ددمخّافٓ دددّ . ًُددددأ الرا ِسدددحْ

http://www.bibleworks.com/
http://www.bibleworks.com/
http://www.discountbible.com/
http://www.lifewaystores.com/
http://www.lifewaystores.com/
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أُ  http://www.iLumna.comعلددددددددددددددددددٕ  $99,89تكليخٍددددددددددددددددددا: 
www.Amazon.com. 

 Logos Bible Series X  : أ باسددخ اعخٌ ّتر ددددامج كّملْدددددًددّ برى 
عددي طرِددة   ىخاًددداجيعدد  دراسددخه الفدصددْٖ للكخدداا املادددس أسددٍ  ُأكثددر  

"مسدداعد   ع ا٘دده موافددة علددٕ حمخِّددا  أكثددر ُعددي طرِددة قْامددٌ بدددُر     
ه تلده احملخِّدا  ب در  تزِدد مدي      دِّاد اللحث" اآللٓ الةي ِلحدث، ُِدوظم ُُِ  

جتعلده  خلده    Series Xسخه ُتددخ  بده  ى أعندا  كلندٖ اهلل.     سرعٖ درا
(، مكخلددٖ $150مكخلددٖ اللْدد  املسددْحٓ )  –مسددخِّا  نخليددٖ مددي الددلامج   

(، مكخلدددٖ اللغدددا  $300(، مكخلدددٖ الراعدددٓ )$250دراسدددٖ الكخددداا املاددددس )
(. $1,000( ُالوسدددٖ اليضددْٖ ) $600( ُمكخلددا  اللدداحثني ) $400األصددلْٖ )

; فك  سلسٖ تلودٕ علدٕ   Series Xاليضْٖ علٕ ك  ما ًّ يف حتخّي الوسدٖ 
بعدًا. )أسعار تارِلْٖ(. علٕ سلْ  املثدا ، حتخدّي مكخلدٖ دراسدٖ الكخداا      ما 

عدِددٔ،    رُحا كخاا مادس، ُقامّس ِّىاىٓ ُعلي، ُ 115املادس علٕ 
طلد  علدٕ   ا. $249,95يف  دراٙ كنْدا  بدد     $2,500ُمراد، عادٔ ما تكلف 

http://www.logos.com  . 
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 المراجع

 
 

اب يف كىج   إن الشفٍْٖ ًٓ ظاًرٔ متعددٔ األُجٌ حتىٕ نىٍىا جى اه اًتنىاه ال  ت ى     
مي التخصصات. املؤرخّن، ُعلنىا  ال تىاب املسىدو، ُاللوِّىّن، ُعلنىا  الىوف ،       
ُاملراىىىّن، ُةلاىىىٖ الرُاِىىىات الشىىىعاْٖ، ُخىىىسا  التّاعىىى،، ُم تشىىىارُ األعنىىىا ،   

ّن، ُقىادٔ ال وىا   الوامْىٖل كى، ًىؤك  ُنكجىر       ُاخلسا  يف رُاِٖ السصص، ُاملرسىل 
موٍم كتاّا عي تلك الظاًرٔ اليت ىش  إلٍْا االشفٍْٖ. ُاالتىالٓ إى ن قا نىٖ املراجى      

، اعضٍا ك ِ ىتخده لفى" لالشىفٍْٖل علىٕ ا ةى        اً َ تتضني كتًاا متوّعٖ جًد
ن ُاعضىىىٍا ك ٍِىىىتم ااخلدمىىىٖ امل ىىىْخْٖ م لسضىىىا. إك نن نعضىىىا   نّعىىىٖ لىىىّ ا    

ك، تلك املراج . قىد ك ِّجىد   ل ًتنامات اخلاعٖ قد ُجدُا معلّمات مٍنٖ يف 
خر ِؤكد علٕ الىدُر الر ْ ىٓ الى ل تلعاىٌ الشىفٍْٖ يف ًى ا العىار املعاعىر         شٓ  آ

نكجر مي تلىك السا نىٖ العرِضىٖ مىي ال تىص ُخاعىٖ يف التّاعى، ُيف تشى ْ، السىْم.          
الى ِي سىعّا لت ىِّي تلىك السا نىٖ مىي       ُمي ثم جند نن السلْ،  إسط مي املؤلفني ًىم  

ني. إك نن العن، ما  ا  م ىتنًرا  الدراسٖ لتخ ني إعالْتوا يف تلن ٔ املتعلنني الشفٍْ
 ُىتنوٕ نىٌ سّف ِ د ً ا اكحتْاج يف ال وّات السادمٖ.
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ال تص اليت علٍْا ع مٖ الوجنٖ )*( يف السا نٖ التالْٖ ُِوَصى  اٍىا ل لْىات ال ًىّت     
 ل ًّتْٖ.ُامل تاات ا

Books 
Anderson, John R. Cognitive Psychology and Its Implications. 4th ed. 
New York: W. H. Freeman, 1995. In Anderson’s discussion of cognitive 
schemata and worldview, one can understand the importance of story 
repetition in the avoidance of error. 

Baddeley, A. D. The Psychology of Memory. New York: Basic Books, 
1976. 

Baush, William J. Storytelling: Imagination and Faith. Mystic, CT: 
Twenty-Third Publications, 1984. Bausch refers to a wealth and 
breadth of stories to capture and pass on from one generation to 
another the wisdom, imagination, and faith of a people. This is a book 
of stories as well as a book about storytelling. 

__________. Storytelling the Word: Homilies & How to Write Them. 
Mystic-Connecticut: Twenty-Third Publications, 1996. This book 
contains 42 homilies and 130 stories used to instruct the reader in the 
art of storytelling combined with narrative preaching. An appendix 
correlates the homilies to specific liturgical seasons and a lectionary of 
readings. 

Bilmes, Jack and Stephen T. Boggs. “Language and Communication: 
The Foundations of Culture.” In Perspectives on Cross-Cultural 
Psychology, ed. Anthony Marsella, Roland Tharp, and Thomas 
Ciborowski, 47-76. New York: Academic Press, 1979. The authors 
identify the reality of culture as systems of knowledge in persons’ minds. 

Birch, Carol L. and Melissa A.Heckler, eds. Who Says?: Essays on 
Pivotal Issues in Contemporary Storytelling. Little Rock: August House, 
1990. The editors provide ten essays by various writers addressing 
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critical issues in an increasingly potent movement–that of storytelling. 
They assert that the movement is young and there is no common 
vocabulary for discussion. 

*Boomershine, Thomas E. Story Journey. An Invitation to the Gospel 
as Storytelling. Nashville: Abingdon Press, 1988. Using illustrations 
from the Gospel of Mark, Boomershine makes an excellent case for 
telling the gospel as stories. He gives practical instruction on learning, 
remembering, and telling biblical stories for a variety of ministry 
purposes. 

Breech, James. Jesus and Postmodernism. Minneapolis: Augsburg 
Fortress, 1989. James Breech traces Jesus the storyteller. He looks to 
the parables of Jesus and their divine uniqueness, their narrative 
integrity, their truth, and their ethical stance. In this work, the author 
engages two movements in contemporary theology: postmodernism 
and narrative theology. 

Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. New York: 
Pantheon, 1949. From the well-known interpreter on mythology, this 
classic study traces the story of the hero’s journey and transformation 
through virtually all the mythologies of the world, revealing the one 
archetypal hero in them all. 

Carruthers, Mary J. The Book of Memory: A Study of Memory in 
Medieval Culture. New York: Cambridge University Press, 1992. 

Cate, Mary Ann and Karol Downey. From Fear to Faith: Muslim 
Women and Christian Women. Pasadena, CA: William Carey Library, 
2003. This is a compendium of messages presented at a conference on 
reaching Muslim women. The focus is on Muslim women and strategies 
to lead them to a mature, reproducing faith in Christ. Of particular 
interest would be the chapters on the Muslim woman’s view of God and 
why Muslim women come to Christ. There is also a chapter describing 
the use of Chronological Bible Storying as one method of outreach. 
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Chomsky, Noam. Language and Mind. New York: Oxford University 
Press, 1968. 

Cipolla, Carlo M. Literacy and Development in the West. New York: 
Penguin Books. 1969. This traces the historic emergence of languages, 
reading, writing, and thus literacy from at least the Classic Greek era to 
the 1900s. It assists the reader in understanding the historic 
development of literacy, which is only recent and not that pervasive, 
even by A.D. 2000. 

Clanchy, M. T. From Memory to Written Record: England, 1066-1307. 
London: Edward Arnold, 1979. 

Cole, Michael, John Gay, Joseph A. Glick, and Donald W. Sharp. The 
Cultural Context of Learning and Thinking. New York: Basic Books, 
1971. An interesting report of cognitive experiments conducted with 
non-literates in Africa. 

Cole, Michael and Sylvia Scribner. Culture and Thought. New York: 
Wiley, 1974. Two influential researchers explore the influence of 
culture on habitual ways of thinking. 

Connelly, Bridget. Arab Folk Epic and Identity. Berkeley, CA: 
University of California Press, 1986. 

D’Andrade, Roy. “Culture and Human Cognition.” In Cultural 
Psychology: Essays on Comparative Human Development, ed. James 
W. Stigler, Richard A. Shweder, and Gilbert Herdt, 65-129. New York: 
Cambridge University Press, 1990. D’Andrade discusses the concept of 
cognitive schemata and the link between culture, language, and 
cognition. 

Davidson, J. A. Literature and Literacy in Ancient Greece. Phoenix 14 
(1962), nos. 3-4. 
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Davis, Donald. Writing as a Second Language: From Experience to 
Story to Prose. Little Rock: August House, 2000. Davis addresses the 
issue of language arts in schools, where focus is on reading and writing 
instead of nourishing the whole oral and kinesthetic realm, that of 
spoken language. He argues that talking and writing are not to be 
mutually exclusive in language development and lays out a method to 
address the issue. 

Egan, Kieran. Teaching as Storytelling: An Alternative Approach to 
Teaching and Curriculum in the Elementary School. Chicago: 
University of Chicago Press, 1986. Egan argues the case for 
storytelling from an educational perspective, contending that stories 
are a very sophisticated way of developing both intellect and 
imagination. He gives special attention to using storytelling across the 
curriculum. 

*Enyart, David A. Creative Anticipation: Narrative Sermon Designs for 
Telling the Story. N. p.: Xlibris, 2002. Enyart introduces preachers to a 
variety of ways to preach biblical narratives. 

Finnegan, Ruth. Limba Stories and Storytelling. London: Oxford 
University Press, 1967. This is the best book for looking inside a 
specific socio-linguistic culture in West Africa to see the issues of orality 
and literacy as they existed within these people. It is a very scholarly, 
but practical and easy to read book. An influential study of storytelling 
practices and their impact in the Limba culture of West Africa, it is  
widely quoted within the discipline. 

Freidman, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree: Understanding 
Globalization. New York: Anchor Books, 1999. This book offers an 
engrossing look at the international system that is transforming the 
world today–globalization. With vivid stories drawn from his extensive 
travels, Friedman dramatizes the conflict between “the Lexus and the 
olive tree”--the tension between the globalization system and the 
ancient forces of culture, geography, tradition, and community. 
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Gerhardsson, Birger, Memory and Manuscript: Oral Tradition and 
Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. 
Copenhagen: Gleerup and Lund, 1961. Gerhardsson deals with the 
respective roles of memory and manuscripts, orality and literacy from 
the Abrahamic era to well beyond the New Testament era. He gives a 
detailed, technical description of the careful, conscious process of 
transmitting religious instruction during the biblical period and 
beyond. Frequently dismissed but never refuted, Gerhardsson persisted 
in setting forth his views and defending his arguments about the 
relationship of the text to oral and literate religious leaders. Tradition 
and Transmission in Early Christianity, published in 1964, clarified his 
views and replied to critics. In 1998 Eerdmans released a single volume 
combining Memory and Manuscript with Tradition and Transmission 
and adding new material, including an apology from one of 
Gerhardsson’s early critics, who admits that he and others did not read 
Gerhardsson’s work carefully and thus misrepresented him. 

Gibbs, Eddie and Ian Coffey. Church Next: Quantum Changes in 
Christian Ministry. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2001. The 
authors of this book identify some of the major storm centers through 
which the church must navigate, not in order to return to a previously 
more tranquil world, but to enter an entirely new one. The book looks 
at mission, church structures, developing new leaders and mentoring, 
worship, spirituality and evangelism, and asks how ministry must 
change in order to serve a new generation of Christians. 

Goodwin, Frank J. A Harmony of the Life of St. Paul. Baker Book 
House, 1960. A generally helpful volume for those preparing integrated 
Acts- Epistles story lessons for advanced tracks of chronological method 
after the basic evangelism and review tracks. The author integrates the 
missionary journeys of Paul with the letters written to the churches. 
May be a bit difficult for the average user, but could be helpful for those 
preparing lessons for local area use. 

Goody, Jack. Literacy in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1968. 
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__________. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1977. This is an influential book 
describing the effects of literacy on non-literate societies and their 
patterns of thinking. 

Graff, Harvey J. The Legacies of Literacy: Continuities and 
Contradictions in Western Culture and Society. Bloomington: Indiana 
University Press, 1987. Graff’s work is an outstanding history of the 
development of literacy in the West and its influence on western 
culture. 

Graham, William A. Beyond the Written Word: Oral Aspects of 
Scripture in he History of Religion. Cambridge: Cambridge UP, 1987. 
Graham compares orality and literacy in major religions having both 
written and oral traditions 

Haaland, Ane. Pretesting Communication Materials. Burma: UNICEF 
Publications, 1984. This source is helpful in determining whether 
communication materials will be received and correctly perceived 
among a specific audience. 

Harold, Innis. The Bias of Communication. Toronto: University of 
Toronto Press, 1951. 

Harris, Joseph, ed. The Ballad and Oral Literature. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1991. 

Harris, William V. Ancient Literacy. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1989. A respected historian explores the nature and 
extent of literacy in the ancient world. This is a standard work on this 
topic. 

Havelock, Eric. The Greek Concept of Justice from Its Shadow in 
Homer to Its Substance in Plato. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 1978. 
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____________. The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and 
Literacy from Antiquity to the Present. New Haven: CT: Yale 
University Press, 1988. A leading scholar in the historical development 
of literacy, Havelock presents here the fruit of a lifetime of study on this 
issue. 

Jaffee, Martin S. Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in 
Palestinian Judaism 200 BCE-400 CE. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. Jaffee explores the relationship between the written and 
oral sources in Palestinian Judaism during the era that included the 
development of Christianity. 

Jensen, Richard A. Thinking in Story: Preaching in a Post-literate Age. 
Lima, Ohio: CSS Publishing, 1993. Poised on the boundary between the 
print and electronic era, the contemporary church needs to rethink 
preaching. To this end Jensen offers a strategy for effective 
communication in this electronic era. Due to present-day media 
saturation, the author calls for a shift in approaches to gospel 
proclamation. Jensen argues that trends in western culture make it 
necessary for Christians to begin thinking in stories and preaching 
using biblical narratives. He tells how to do this and gives sample 
sermons. 

*Jousse, Marcel. Le Style Oral Rhythmique et Mnemotechnique Chez 
les Verbo-moteurs Paris: G. Beauchesne, 1925; ET, The Oral Style. 
Translated by Edgard Sienaert and Richard Whitaker. New York. 
Garland, 1990. One of the early attempts by scholars to describe in 
detail the methods used by oral communicators. 

Kelber, Werner. The Oral and Written Gospel: The Hermeneutics of 
Speaking and Writing in the Synoptic Tradition. Mark. Paul and Q. 
Philadelphia: Fortress Press, 1983. Kelber discusses the interplay of 
oral and written sources with respect to the gospel accounts. 

*Klem, Herbert V. Oral Communication of the Scripture. Pasadena: 
William Carey Library, 1982. The author builds his case for oral 
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communication of the Bible based upon the prevailing literacy situation 
and oral communication preferences of the African people, and of the 
situation in Palestine during Jesus’ day. He also covers aspects of oral 
art forms. He includes important concepts for those involved in literacy 
work as well as evangelizing among illiterates. This study is focused 
primarily on West Africa. 

Levy-Strauss, Claude. La Pensee Sauvage. Paris: Plon, 1962; ET, The 
Savage Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1966. 

Lipman, Doug. Improving Your Storytelling: Beyond the Basics for All 
Who Tell Stories in Work or Play. Little Rock: August House, 1999. 
This book takes the reader beyond the first, almost natural, steps of 
storytelling into the world of its more formal contexts. Instead of rules 
to follow, Lipman provides a series of frameworks that encourages 
“thinking on your feet.” Part of the book looks at the transfer of imagery 
in a medium that is simultaneously visual, auditory, and kinesthetic. 

Lord, Albert B. The Singer of Tales. Harvard Studies in Comparative 
Literature, vol. 24. 2d ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2000. This edition of Lord’s classic work on Yugoslavian epic poets 
includes a CD with audio and video recordings of the performances that 
are the focus of his research. This research, done by Milman Parry and 
his student, Albert Lord, enabled them to describe how illiterate poets 
were able to compose monumental epics like the Iliad and Odyssey. 
This volume established conclusively that oral cultures are capable of 
producing lengthy, complicated, and beautiful oral art forms without 
the use of print and reproduce them with accuracy over long periods of 
time. 

Love, Fran and Jeleta Eckheart. Ministry to Muslim Women: Longing 
to Call Them Sisters. Pasadena, CA: William Carey Library, 2000. This 
is a compendium of messages presented at a conference on evangelism 
of Muslim women. It has an extensive section on worldview with several 
different articles on this subject. The book includes strategies for 
reaching Muslim women. 
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Luria, A. R. Cognitive Development: Its Cultural and Social 
Foundations. Edited by Michael Cole. Translated by Martin Lopez-
Morillas and Lynn Solotaroff. Cambridge, MA, and London: Harvard 
University Press, 1976. Luria’s research into peasant life in central 
Asia had pronounced impact on Walter Ong and the development of 
later understandings of the impact of literacy on oral peoples, 
especially in their cognitive development. 

__________. The Mind of a Mnemonist. Translated by Lynn Solotaroff. 
New York: Basic Books, 1968. Luria gives a description of a 
remarkable journalist who remembered everything that had ever 
happened to him and explores what that phenomenon reveals about the 
human memory. 

MacDonald, Margaret Read. The Storyteller’s Start-Up Book: Finding, 
Learning, Performing and Using Folktales. Little Rock: August House, 
1993. The author believes that every community needs storytellers, 
actively sharing stories in the classroom, library, recreation centre, and 
boardroom. MacDonald’s step-by-step process is an encouragement for 
beginners to have confidence in storytelling. 

*McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of 
Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962. 
McLuhan was a wellknown communications, linguistics, and media 
specialist. This classic work gave the world the concept of the “global 
village.” It looks back at what the printing revolution did to the world 
and reflects on what the electronic age will do--creating a totally 
different world that is almost inconceivable even today. This is an 
excellent companion book to read along with Cipolla’s work. 

Maguire, Jack. The Power of Personal Storytelling: Spinning Tales to 
Connect With Others. New York: Putnam, 1988. Maguire explains how 
to mine stories buried deep within memory to communicate more 
effectively, enhance personal and professional relationships, and 
understand oneself in order to better understand others. Step by step he 
illustrates how to shape and express true-life stories. 
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Malinowski, Bronislaw The Meaning of Meaning: A Study of the 
Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. 
New York: Harcourt, Brace; London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 
1923. 

*Mathewson, Steven D. The Art of Preaching Old Testament 
Narrative. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002. 

Miller, Joseph C. The African Past Speaks: Essays on Oral Tradition 
and History. London: Dawson; Hamden, CT.: Archon, 1980. 

Miller, Ted, ed. The Story. Carol Stream, IL: Tyndale House, 1986. The 
Story is an edited version of the Living Bible which presents the Bible 
story as a continuing and integrated narrative in which individual 
stories are identified. This volume is of great help in learning how to 
present the Bible narratively, especially during the time of the kings 
and prophets and later in the Acts and epistles. While some of the 
better-known stories are somewhat abridged, enough of the story detail 
is retained to show the work and purpose of God in carrying out His 
work of redemption. 

Mooney, Bill and David Holt. The Storyteller’s Guide. Little Rock, AR: 
August House, 1996. Mooney and Holt have collected, edited, and 
written practical advice from a wide array of professional storytellers. 
They address issues such as how to create stories from printed texts, 
how to memorize and rehearse a story, the use of performance 
techniques, dealing with stage fright, avoiding frequent mistakes made 
by beginning storytellers, and using stories in a variety of situations. 

Olson, David R. “The Languages of Instruction: The Literate Bias of 
Schooling.” In Schooling and the Acquisition of Knowledge, ed. 
Richard C. Anderson, Rand J. Spiro, and William E. Montague, 65-98. 
New York: John Wiley & Sons, 1977. Olson discusses how humans 
acquire knowledge. 
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*Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. 
London and New York: Routledge, 1982. This is a technical treatise 
covering the modern discovery of primary oral cultures, some 
psychodynamics of orality, and oral memory, the story line, and 
characterization. It is more suitable for those interested in a deeper 
study of orality and its role in communication. This is the basic 
scholarly work in the field to date. No other work has superseded it. 
Ong takes account of all the major scholarly investigations through 
1980. 

Postman, Leo and Geoffrey Keppel, eds. Verbal Learning and Memory. 
Baltimore, Penguin, 1969. 

Rosenberg, Bruce A. Can These Bones Live? The Art of the American 
Folk Preacher. Rev. ed. Urbana: University of Illinois Press, 1988. 
Rosenberg’s study focuses on folk preachers, many of them rural 
pastors, whose sermonic style is influenced by oral traditions of 
preaching rather than formal academic instruction in preaching. His 
extensive interviews with the preachers offer insight into oral methods 
of composition and delivery. 

Rubin, David. Memory in Oral Traditions: The Cognitive Psychology of 
Epic, Ballads, and Counting-Out Rhymes. New York: Oxford University 
Press, 1995. 

Rumelhart, David E. “Schemata: The Building Blocks of Cognition. In 
Theoretical Issues in Reading Comprehension, ed. Rand J. Spiro, 
Bertram C. Bruce, and William F. Brewer, 33-58. Hillsdale, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum, 1980. This chapter includes a discussion of 
cognitive schemata and their importance in information processing 
and memory recall. 

Sample, Tex. Ministry in an Oral Culture: Living with Will Rogers, 
Uncle Remus, and Minnie Pearl. Louisville, KY: John Knox Press, 1994. 
Sample offers a popularly-written description of traditional oral 
culture in the United States and its implications for congregational 
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decision making and ethics. This book is very helpful for understanding 
the unique dynamics of oral-culture churches, whether rural or urban. 

Scribner, Sylvia, and Michael Cole. The Psychology of Literacy. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. 

Simons, Annette. The Story Factor: Inspiration, Influence and 
Persuasion through the Art of Storytelling. Cambridge: Perseus, 2001. 

Spradley, J. P. Culture and Cognition: Rule, Maps and Plans. San 
Francisco: Chandler, 1972. A helpful source for envisioning the various 
aspects of a culture as one seeks to investigate and understand that 
culture. 

*Steffen, Tom A. Reconnecting God’s Story to Ministry: Crosscultural 
Storytelling at Home and Abroad. La Habra, CA: Center for 
Organizational & Ministry Development, 1996. Steffen draws on a 
wide array of sources to build a concise but strong case for using Bible 
storytelling in ministry. He includes a good bibliography of missions-
related books and articles related to the topic. 

Tannen, Deborah, ed. Spoken and Written Language: Exploring 
Orality and Literacy. Advances in Discourse Processes, vol. 9. 
Norwood, NJ: Ablex, 1982. This is a collection of articles on oral and 
written language including references to Japanese, Chinese, and 
Javanese, the comparison of comprehension and memory vs. written 
materials, and literary complexity in everyday storytelling. 

Tannen, Deborah. The Pear Stories: Cultural, Cognitive, and Linguistic 
Aspects of Narrative Production. Norwood, NJ: Ablex, 1980. 

Tapscott, Don. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. 
New York: McGraw-Hill, 1998. The author profiles the rise of the Net 
Generation, which is using digital technology to change the way 
individuals and society interact. He makes a distinction between the 
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passive medium of television and the “explosion” of interactive digital 
media, sparked by the computer and the Internet. 

Thomas, Rosalind. Oral Tradition and Written Record in Classical 
Athens. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. A leading 
researcher explores the relationships of orality and literacy in the first 
major interaction of the two, in classical Athens. As with many similar 
historical studies, this one helps the reader understand what preceded 
literacy and also provides a basis for trying to project what could 
happen when literacy is introduced into a previously-oral culture. 

__________. Literacy and Orality in Ancient Greece. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. Thomas extends her research 
beyond Athens to include ancient Greece as a whole. 

UNESCO. Functional Literacy: Why and How. Paris: UNESCO, 1971. 

UNESCO. Practical Guide to Functional Literacy. Paris: UNESCO, 1973. 

*Van Rheenen, Gailyn. Communicating Christ in Animistic Contexts. 
Grand Rapids: Baker Book House, 1991. This is an excellent book 
about the communication task of the missionary evangelist when facing 
an animistic worldview. While based on the author’s study in Kenya 
among the Kipsigis people, the book broadly approaches animism in 
today’s world, the process of theological thinking in animistic contexts 
and then analyzes animistic practices and powers. It concludes with a 
comparison of sin and salvation in Christianity and animism. One of the 
best overall texts on looking at spiritual worldviews and how they 
relate to communication of the gospel. 

Van Vleck, Amelia B. Memory and Re-Creation in Troubadour Lyric. 
Berkeley, CA: University of California Press, 1991. 

Vansina, Oral Tradition: A Study of Historical Methodology. London: 
Routledge and Kegan Paul, 1961. Translated from the original in 
French, this is a somewhat technical treatise on oral tradition as verbal 
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testimony. The chapter on historical knowledge is of interest to the 
narrative oral storyteller. 

*Walsh, John. The Art of Storytelling. Chicago: Moody Press, 2003. 
This book is a practical guide to storytelling written by a storyteller 
who overcame his stuttering and fear to tell stories professionally. 
Walsh includes fine learning activities to use alone or with others. He 
discusses the use of stories both inside church and out. 

*Weber, Hans Rudi. The Communication of the Gospel to Illiterates. 
London: SCM, 1957. This is a case study from Weber’s missionary 
experience among the Luwuk-Banggai people of the Celebes 
(Indonesia) in 1952. Weber looks at the world of illiterates and how 
they communicate their ideas. He then proposes using oral and visual 
means of presenting a holistic historical Bible message. While not a 
treatise about the use of chronological biblical narratives per se, the 
book contains many fundamental principles for communicating the 
gospel to illiterates. 

Willmington, H. L Willmington’s Guide to the Bible. Carol Stream, IL: 
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