


شٌر ينقلُب َخيًرا 
 َوَحقَبَةُ اْزِدهارٍ 

ِللُمؤسََّسة



، 1696سنة 
نُِقَل األَب بُودران 

ْلبيس، ِمْن َرعِيِّة َسان سُ 
 َوَحلَّ َمكانَهُ األب
ُدال ِشتاْردي

De La Chétardye

َوكاَن شديَد 
.الذَّكاِء َوالتَّْقوى



وُسرعاَن ما أَدَرَك فائَِدةَ المدارِس 
.  يَمْت في رعيَّتِهالَمسيحيَِّة الَمّجاِنيَِّة التي أُق

فدعا دالسال إلى نقِل داِر االْبتداءِ 



اِرَعيِن إلى ِبناٍء كبيٍر يَقُع على ُملتَقى ش
.معروٍف باسِم سيَّدِة الفَضائل



تَِدئين ساَهَم هذا األْمُر بازدياِد عَدِد الُمبْ 
كما اْزداَد َعدُد التّالميِذ 

في مدارِس اإلخوِة بقدٍر كبير



َس إلى فَتْحِ صُ  فوٍف جديدة ما دفََع المَؤّسِ
  M. Le Prince :في شارعِ 

ة، فاْغتَنَموا أْغَضَب هذا األمُر الُمعلّميَن الَكتَبَ 
يوَم ُعطلٍة وَدخلوا إحدى الَمدارِس 



وَكَسروا األَبواَب، 
وأْخَرجوا الّطاِوالِت 
والُكتَُب واألْلواَح 

. وَحطَّموها
ذلَك أَنَّهم ما عادوا 
يَحتَِملوَن أْن تسلُبَُهم 

مدارُس اإلخوِة، 
بازِدهاِرها،



. الميذما تَبَقّى لُهم ِمْن تَ 
ًرا وادَّعوا ِمْن َجديٍد زو

فََحَضَر أماَم . على دالسال
يَةً الَمْحَكَمِة مّرةً ثاِن 

ودافََع عْن مدارِسِه  
دِ والِسيَّما َعِن األَوال

ها الّذيَن يَنَهلوَن ِمنْ  
 الِعلَم والتَّرِبيَةَ 



. حِ دالسالومّرةً ثاِنيَة، جاَء الُحْكُم ِلصالِ 
ةُ الَمداِرِس أَْصداُء تلَك الُمحاَكَمة، وُسْمعَ 
لى الُمطالَبَةِ حَملَِت الَكثيَر ِمَن الَكَهنَِة ع

.عاياُهمِبفَتْحِ مدارَس لِإلْخَوِة في رَ  



وسِمَع الَمِلُك لويس 
ابُع َعَشْر  الرَّ

 ِبَمدارِس اِإلْخَوةِ 
وِبما تُؤّديِه 
ِء، مْن ِخدَمٍة للنَّشْ 
ِبواسطِة 
Mme de 

Maintenon



فَُسرَّ ِبها 
 ةً ماِليَّةً وَخصََّص ِمْنحَ 

 إلنشاِء َمْدَرَسةٍ 
ألَبناِء البَّحاَرةِ 
بمدينِة كاليه

Calais

 



وفي أَحِد األَيّام، 
أََطلَّ على باِب 
داِر االْبتِداءِ 
.  نُّبَالءزائٌر َغريٌب مَن ال

ُق ترا السَّاِب ُهَو َمِلُك إِنِكل
» جاك الثّاني«

سا الالَّجُئ إلى فََرنْ 
َخْصُمهُ  بَْعَد أْن َغلَبَهُ 



Guillaume D’Orange.

سيَن جاَء يَْعَهُد إلى دالسال  تربيّةَ َخمْ 
راِف واألَُمراِء َولًَدا إرلَنِديUا ِمْن أْبناِء األَش

.الّذيَن تِبعوهُ إلى َمْنفاه



نَيِن وأْرَسَل دالساُل إلى روَما أََخَويِن اثْ 
ْعَد َسنَتَيِن فعاَد أحُدُهما ِب . إلنشاِء َمدرَسٍة فيها

 يَْعَمُل إلى فرنسا فيما بَِقَي اآلَخُر َوْحَدهُ 
. ومارويُجاِهُد إلى أْن أنشأَ مدرسةً ألَوالِد 



الِعْبَرة: دالسال،            
 بعَد تَعٍَب َكبيرٍ 

ٍة            وتَْضِحياٍت َجمَّ
         يَْحُصُد ما َزَرَعهُ 

فَما ِمْن َعَمِل َخْيٍر           
. إِالّ ويُباِرُكهُ هللا

فاْنتَِبْه ِلما تَْزَرُعهُ                   
في حياتِكَ 



 ألَنََّك بِال َشكٍّ 
.ًما ماَستَْحُصُدهُ يَو

َر فإْن زَرْعَت الَخيْ 
ْيَر، َسْوَف تَْجني الخَ 
رَّ وإْن َزَرْعَت الشَّ 

. ى الشَّرّ فلْن تَْجِنَي ِسو


