


الَشْكَوى َعلَى ُدالسَ 



 اليَّة، َحيُث الَحظَ إتَّسعَْت ُشهَرةُ الَمداِرِس اللَّسَّ 
:النَّاُس تَغيَُّراألَْوالد

. َكانَت باِليَةَصاَرْت َمالِبُسهم نَِظيفَةً َوإِنْ  -



ِحيّةَ َصاُروا يُلقُوَن التَّ -
ارِفِهمْ ِبتَْهذيٍب َعلى َمعَ 

ِم امتَنَعُوا َعِن الَكال -
ْخِريَة البَِذيِء َوَعِن السُّ 
.ِمَن اآلَخرين

ِعبِ اْبتَعَُدوا َعِن اللَّ  -
 ِفي الشَّاِرعِ َوَعنِ 

.ِرقَةاالْسِتْعَطاِء َوالسَّ 



 َصاُروا أَتِْقيَاءَ  -
تَِرُموَن ِفي الَكِنيَسة، يَحْ 

 .ُحُضوَر ِهللا ِفيها
يَن َصاُروا ُمْستَِعدّ  -

.ْدَمةِللُمَساَعَدِة َوالخِ 
َصاُروا يُجيُدوَن  -

ةَ الِقراَءةَ َوالِكتَابَ 
.َوالِحَساب



ُكلُّ تِلَك األُموِر 
َجعَلَِت األَْهليَن 

ِمَن الطَّبقَِة الغَِنيَِّة 
َطِة يَ  ْحُسُدوَن َوالُمتََوّسِ

ُمهُ الفُقَراَء َعلَى َما يُ   قَّدِ
لَُهُم اِإلْخوةُ 

رِبيٍَة ِمْن تَْعِليٍم َوتَ 
وةِ َوَطلَبُوا ِمَن اِإلخْ 



قُبوَل أَوالِدِهم 
ِفي َمداِرِسِهْم 
.  اءَوإِْن َكانُوا أَْغنيَ 

فَوافََق اِإلخَوةُ 
َعلَى َذِلَك 

 إِذ إِنَّ َمداِرَسُهم
َمفتُوَحةٌ ِللَجميعِ 

.بِال اْسِتثْناء 



َداِرِس هَذا األَمُر أَْغَضَب ُمعَلِّمي المِ 
ٍة َوَطلبُوالغَِنيّة، َوالَكتَبةَ فَاْحتَجُّ  ا وا ِبقُوَّ
ُف اليَوَم َما يُعرَ ( ِمْن َعميِد الُمعَلِّمين 

افَِع َعْن ُحقوِقهمأَْن يُد) ِبنَِقيِب الُمعَلِّمين



لِّمين، َرفَع َعِميُد الُمعَ 
ُم الَكبيُر يُسانُِدهُ الُمَرنِّ 

ِببَاريس، ْكلود ُجولي، 
ةً َدْعًوى قََضاِئيَّ 

َعلَى ُدالَسال 
اتََّهَماهُ لََدى الَمْحَكَمة، وَ 
ُسوًما أَنَّه يَتَقَاَضى رُ 
ْغِنياِء َمْدَرِسيَّة ِمَن األَ 



الَخطر، أََحسَّ ُدالَساُل ِب 
ِزيَمةَ فَراَح يُقَّوِي عَ 

بَُهمْ إِْخوِتِه َواْصَطحَ 
يِّدِة سَ « إِلَى َمعبَِد  

َسلُّحِ ِللتَّ »  الفََضاِئل
ِزيُد بِالصَّالِة الِتي تَ 

ِة اإلنسانِ   ِمْن قُوَّ
ْبرَ  على الصَّ



ُموِد ِفي وَ  .جِه الَمَصاِعبَوتُساِعُد َعلَى الصُّ
لُمثُوِل اْستَْدَعِت الَمْحَكَمةُ ُدالَساَل لِ 

ِسِه فََدافََع َعْن نَف. أََماَم قَاِضيها
ِبُكّلِ َرَزانٍَة َواْحتَِرام، 



  إِْخَوِتهِ َوَدافََع َعْن َحقِّ 
ُق ْلِميٍذ يَْطرُ ِبقُبُوِل ُكّلِ ِت 

م،بَاَب َمْدَرَسِتهِ 
ِقيًراَغنيXا َكاَن أَْم فَ 

قَاُضوَن ِبَما أَنَُّهم ال يَتَ 
.ِدَراِسيّ  َعْنهُ أَيَّ َرْسمٍ 

فََجاَء ُحكُم القَاِضي 
.ِلَصاِلِحه



الِعبرة:
ُض لالِ  تَِّهاِم قَْد تَتَعرَّ
 لََك ِمْن ِقبَِل َرِفيقٍ 
أَْو َصِديٍق 
َحتّى أَو أَخٍ أَو ُمعَلِّمٍ 

َوأنَت بَِريء،
ْلًما َوقْد يَشُكونََك ظُ 
ِدير،ِللَمسُؤول، أَو ِللمُ 



.              أَو َحتَّى ألَْهِلكَ 
ئِكَ َحاِفْظ َعلَى ُهُدو

َطَرةَ َوال تَفِقِد السَّي
تَغَضب،   َعلَى نَْفِسَك فَ 
ْر َوَدافِْع بْل َصّلِ َواْصبُ 
ْهِذيب، َعْن نَْفِسَك ِبتَ 

اِبًحا َوَسوَف تَُكوُن رَ 
. عاجِالً أَْم آِجال


