


خوة نََجاُح ُدالَسال َواإل
سَّاديُثيُر َحَسَد الحُ 



كاَن التَّعليُم 
ِمُد ِفي الَمدارِس يَعتَ 

َعلى اللّغَتَين اليُونَاِنيَّة 
َوالالَِّتيِنيّة، 
ِد ِلُمَساعَدِة األَْوال
اِت َعلَى فَْهِم َصلَوَ 

 َوِقَراَءاِت القدَّاِس 
لَكنَائَسيَوَم األََحِد، ِفي ا



لُمقدَّسَحيُث أنَّ الِكتاَب ا
ِجَم بَْعد لَم يَُكْن قَْد تُرْ 

.ةإِلَى الفََرنِسيَّ 
ُكن ِبمْعنى آَخر، لَْم يَ 

َهَدُف الَمدَرَسِة 
ُمساَعَدةَ األوالدَ 

َعلى تَحسيِن َوضِعهم 
.الَمعيشي يوًما ما



اِإلْخوةاْستَبَدَل ُدالَسال وَ 
يَّةاللّغَتَين اليُونَاِن 

ِسيَّةغَِة الفََرنْ َوالالَِتيِنيّة ِباللُّ 
مُ ِليُصبَح التَّعِلي 

ألَوْالدَ َوِسيلَةً تُساِعُد ا
ِفي الُمستَْقبَِل  

َعلَى تَْحِسيِن ُمستََوى 
.َمعيَشِتهم



َهَذا األَمر، 
َوُحسُن تَنِظيمُ 

، الَوْقِت َوالعََملِ  
الَجِديَدة  َوُطُرق التَّربِيّة

ْخوة،التَي اْعتَمَدَها اإلِ 
 ُوُحسُن ُمعاملَِتهم

ِللتّالِميذ،



نَجاحٍ  ُكلُّها أَدَّْت إِلَى
بَاهٍر ِللَمدَرَسِة 
الِتي َذاَع ِصيتُها
. الَحَسن ِبُسرَعة
ِمّما أَْغَضَب 

ُمديَرَها السَّاِبق
M. Compagnon

تأّكلُه، فََصاَر الَحَسُد يَ 



ال وإْخوِتهَوَراَح يُْلِصُق التِّهَم بُِدالسَ 
ألبفََشَكاُهم إلى َكاِهِن الّرِعيِّة ا
De La Barmondière

ْقهُ لَكّن َهَذا األَخيَرَعرَف نَوايَاه وَ  .لَْم يُصّدِ



M. Compagnon ِعنَدَها َجمَع
 َرَسةالسَّيَِّداِت الُمحِسناِت إِلى الَمد

أَْبَشَع ُصورة  َوَراَح بَِدَهاِئِه يَرُسُم لَهنَّ 



دة الِتي ِلألََساِليِب الَجدي
إِْخَوِته أَْدَخلََها ُدالَسال وَ 
الِسيََّما َعلَى التَّعِليِم وَ 

   اْسِتحداَث الِقراَءةِ 
ِة ِعوًضا باللّغِة الفََرنسيّ 
ِإلْبعَاِدِهم،  َعِن الالَّتِيِنيّة

 َحَسَب َرأيِّه، َعنِ 
الَكنيَسة َواإليمان،



فَاْستََمالَُهنَّ إِلَى َموِقِفه 
ا َوَمألَُهنَّ ِحْقدً 

َعلَى دالسال، 
ْحَن فَأََخْذَن يُْلحِ 

َعلَى الَكاِهِن 
هُ َحتّى أَْقنَْعنَ 

ِباالْسِتْغنَاِء 
.لُجُددَعِن الُمعلِّميَن ا



اْقتَنَع األب
De La 

Barmondière

 ِمْنُهَن َوأَبلغَ 
َجان بَاتِيْست 

تَحَسِن أَنّهُ ِمَن الُمسْ 
.سأْن يَعوَد إِلى َرنْ 



اَعٍة،  َوَربَاَطِة فَتَقَبََّل ُدالساُل األمَر ِبَودَ 
َجأٍش، َوهَو لَْم يَرَغْب يَوًما ِفي َشيٍء              

. ِسَوى تَتِْميِم إَِراَدِة هللا



ِعيَّةأَثَّر َموِقفُهُ َكثيًرا ِفي قَلبِ    َكاهِن الرَّ
َحتّى أنَّه َعَدَل َعْن قَراِره 
. الَِتهَوطلَب إلى ُدالَسال ُمتابَعَةَ ِرسَ 



واَصَل َهجماته   M. Compagnon لكنَّ  
ِإلْلَحاحِ َعلى الَمدرَسة الَجديَدة َوأْكثَر ِمَن ا

ِعيّة . هُ َعْن يَقينِهَحتّى أَْخَرجَ  َعلى َكاِهِن الرَّ



ِة ْدِقيَق ِفي ِصحّ فَطلََب ِمْن أََحِد الَكَهنَِة التَّ 
M. Compagnon أْقواِل

. لُمديَر القَديمَوَجاَءِت النَّتائُج ِلتَْفضَح ا



، وِفي تِلَك األثْناء
َخلََف األب

De La Barmondière

عِيّة َكاِهٌن َجديٌد ِفي الرَّ
Baudran يُْدعى 

َمه التَّدخُّ  َل فَحرَّ
.َسةِفي ُشؤوِن الَمدرَ 



العبرة:
إيّاَك والَحَسد

فَهو بَغيٌض ِعنَد هللا
.َويَْقتُل صاحبَه
إيّاَك َوالغَضب 

ُموُر ِعنَدَما تَِسيُر األُ 
 تََوقّعُهُ ِبغَيِر َما ُكْنَت تَ 
َر ُسوًءافَُهَو يَزيُد األَمْ 



ِسْفِر  َولَقَْد َوَرَد ِفي
)30: 14(:األَْمثَال

َحيَاةُ اْلَجَسِد 
ُهُدوُء اْلقَْلِب،

 
َونَْخُر اْلِعَظامِ 
 .الغََضُب واْلَحَسدُ 


