


َدوُر الصَّالِة 
َوالطَّاَعةِ 

ِفي َحياِة ُدالَسال 



النُّوَر          بَعَد أَْن أَْبَصَرتِ 
َرْهبَنَةُ إِْخَوِة          " 

، "ةالَمَداِرِس الَمِسيِحيّ 
وَن ِفيَها َوأَْصبََح الُمعَلِّم
 الَكلَمة، إِْخَوةً ِبُكّلِ معنَى

اليَب اْستَْحَدثُوا َمعًا أَسَ 
تعليميّةً جديَدةً 

التزَم بها الَجميع، 



وكان لها فضٌل كبير         
              في تحقيِق المزيدِ 

مَن النّجاح                            
. في إدارِة المدارس

بعَدها بدأِت 
العراقيُل تظهر



لُبوَن فَالَكهنةُ َكانوا يَط
 ِمَن اِإلخوِة َخدَماتٍ 

َرعويّةً َكثيرة              
ِمثَل ِخدَمِة القُّداِس، 

وقِة َواالشِتَراِك ِفي جَ 
ينيّ  ة َوَغيِرها التَّرانيِم الّدِ

لهيِهم َوَهذا األَمُر َكاَن يُ 
.تَّرِبيّةَعِن التَّعليِم َوال



ًرا َصلّى ُدالَسال َكثي
ِإلِيجاِد َحّلٍ             

.              ِلهذِه الُمشِكلة
 َوِعنَدَما اْستَنَارَ 
              بِإلَهاَماِت هللا،

قَاَم ِبتَحريِرِهم 
َوإِْعفَاِئِهم 

. ِمْن َهِذِه الخدَمات



ثّم ظهَرْت 
ُمشِكلَةٌ ثاِنيةٌ 

 اعتََرَضْت مسيرةَ 
اَطأَ فَقَْد تَب: اإلخَوة

المْسؤولوَن 
َخِص  عن َمْنحِ الرُّ

َسةالالِزِمِة للُمَؤسَّ 



وللُحصوِل علَيها،          
لجأَ دالساُل            

دَ  ٍة،  إلى أساليَب متعّدِ
ها الّصالة  مْن أَهّمِ

ة الُمتَواِصلَة           الحارَّ
حيُث كاَن يَقضي            
ليالَي ِبكاِمِلها،            

في كنيسِة سان ريمي



كما كاَن يُمضي             
أيّاًما ِمَن الخلوِة 

والّصالِة والّصمت،           
في دير الكرِمل               

وكاَن هللاُ . ليستلِهَم هللا
يضُع دائًما على طريِقه 
أشخاًصا يُساعدونه 

.على حّلِ المشِكلة



 كاَن دالساُل يَْحلُمُ 
ئاَسِة بالتََّخلّي عِن الرِّ 
 َ ة، وهيَّأ األخ  العامَّ

هنري لُوُرو            
.ةِلتِلَك الَمسؤوِليَّ 

، 1686وفي سنِة 
انتََخَب اإلخوةُ األخ 
ا Uهنري رئيًسا عام.



لِكنَّ الُمطراَن            
رفَض األْمَر،            

      إْذ رأى أنَّهُ ال يجوزُ 
أْن يترأََس راِهٌب عاِديٌّ                

على كاهٍن وُدكتوٍر 
وشنواٍن كدالسال،              

فأبَطَل االنِتخاَب،



وطلَب ِمْن دالسال
الّرجوَع إلى مكاِن 

.المسؤوليِّة األّول
انصاَع دالسال             
ألمِر المطران،            

كيَف ال وهو قد نذَر   
.نذَر الّطاعة



ثّم مضى َمْع إْخَوِته         
في تحقيِق                 

:يّ الَمشروعِ التَّربَوِ 
رسَ ففتََح ِعّدةَ َمدا -
-  َ ئِة داًرا ِلتَْنشِ  وأنشأ

اِغبي َن في الشَّباِب الرَّ
االلِتحاِق ِبَرهبَنِة إخوِة 

ةِ المدارِس الَمسيِحيَّ 



ميكما فتَح داًرا لُمعَلّ 
يِفيَِّة              القُرى الّرِ

لُمعَلّميَن تُعَدُّ أَّوَل داٍر ل
.ةفي تاريخِ التَّرِبيّ 



لَّي دالسال اْعتاَد أْن يُصَ 
ليعِرَف إرادةَ هللا، 

.ساَعَدةوِليَطلَُب ِمنهُ المُ 
 كاَن يُؤِمُن ِبقَولِ 

:الَمسيح
َن ِهللا كلَّ ما تَطلُبونهُ مِ «

.»بإيماٍن تَنالونه



ونحُن؟
 دالسال       فْلنَتَعَلَّْم ِمنْ 

أْن نَُصلَّي             
شِكلةٌ ِعنَدما تعتَِرُضنا مُ 

لنعِرَف إرادةَ ِهللا           
.ِتهونحصَل على ُمساَعدَ 



أيًضا             وْلنَتَعَلَّْم ِمنهُ 
.دَّوامأن نَشَكَر هللاَ على ال

وكما أطاَع دالسال
َرهُ المطراَن ُمسلًِّما أَم 

،a  فْلنُِطْع أهلَنا
          ومعلّمينا وَكنيسِتنا

.يناوكلَّ القَيِّميَن عل



حتّى ولَو 
، األَْمر لْم يُعِجْبنا

 ِa ُمسلِّميَن أمَرنا
ِيعتَني بنا الّذي

دائًما وال يُريُد لنا 
.ِسوى الخير


