


شهادةُ زورٍ 
ِضدَّ دالسال



هاِر ِتلك، بعَد َحقَبَِة اِالْزدِ 
ةٌ بدأَْت َحقَبَةٌ َجديدَ 
.  ِطهادمَن الَمتاِعِب واِالضْ 

، 1702ففي خريِف 
وقَع حاِدٌث في داِر 

فَ اِالْبتداء، حيُث َعنَّ 
يَن بَْعًضا ُمعَلُِّم الُمْبتَِدئ 

.ِم القَوانينِمْنُهم ِلُمخالَفَِته



 أمَرُهْم َشكى الُمْبتَِدئونَ 
ِعيَّ  ةِ إلى كاِهِن الرَّ

De La Chetardye

الذي اْغتاَظ 
ورفََع الشَّْكوى

إلى ُمطراِن باريس 
Cardinal De 

Noailles



 نَّ ُدالسالَ ُمدَِّعيSا أَماَمهُ أَ 
القَْسَوِة  يُباِلُغ َكثيًرا في

لُُهْم على اِإلْخَوة، ويَُحمِّ 
 قَشُّفِ ما ال يُطاُق ِمَن التَّ 
.وقَْهِر الذّات

ُل     اْستَغَرَب الكاردينا
هذا الَكالَم، 
.ديِقهوتََردََّد في تَصْ 



ِه العامِّ فََطلََب ِمْن نائِب 
التَّْدقيَق   Pirot األب  

ِة تِلَك ا .ألُمورفي ِصحَّ
وولَّما كاَن األُب ِبير

َصديقًا لألَبِ 
De La Chétardye 

اهُ فقَِد اتَّفََق وإيّ 



على تَْنصيِب َرئيٍس 
ْخَوةِ إكليريكّيٍ َعلى اإلِ 
.مكاَن ُدالسال

في تلَك األَثْناء،          
 كاَن دُالساُل في ِرنس

.يَزوُر مداِرَسها
ِعنَدما عاَد إلى باريس، 

أُْبِلَغ بِالقَرارِ 



ولْم يَُكْن يَعِرُف ما َحَدَث 
             فاْعتَبرَ . بالضَّبط

يِّبَةً هذا القراَر ُمباَدَرةً ط
ينَال، ِمْن ِقبَِل الَكاردِ 
ؤسَّسِة واْهِتَماًما ِمنهُ ِبمُ 

إِْخَوِة الَمَداِرس 
الَمسِيِحيَّة، فَقَاَم ِبِزيَاَرِته 

.َصنيِعه ِليَْشُكَرهُ َعلَى



 َر أََماَمهُ َولَِكْن َما إِْن َحضَ 
َحتَّى َسِمَع ِمْنهُ القََراَر 

إِْعلَْم «:ةِبَكِلَماٍت قاَِسيَّ 
أَنَّك لْم تَعُْد َرِئيًسا 

ْنُت ِإنّي َعيَّ ِلمَؤسََّستَِك، فَ 
. »لََها بَِديالً َعنكَ 
دَمةَ قَِبَل ُدالَسال تِلكَ    الصَّ

ِبُهُدوِء َوَصْمت،



اقٍد َواْنَصَرَف َغيَر حَ 
. َوالَ ُمَخاِصمْ 
َوقَِد اْعتَاَد 

 تَلقِّي الضَّربَاتِ 
ِبَوَداَعة 

حِ َكتِْلِميِذ الَمِسي
اِدق . الصَّ



 Pirotهُ األَب َعاَد ُدالَسال إِلى إِْخوتِه َوتَِبعَ 
ينَال َعيّنَهُ الَكاردِ  Bricotَوَكاِهٌن َشاّب يُْدَعى 

ِعَق اِإلْخوة، صُ . َرِئيًسا َجِديًدا ِللُمؤسََّسة
.لَك الَمِكيَدةَوتَساَءلُوا عِن الِذيَن َدبَُّروا ِت 



ا دالَسال فَلَْم يَنطُ  ْق ِبَكِلَمةأَمَّ
ي قلِبه، بَْل َوقََف يَُصلّي، ِف  

. ُمنتَِظًرا العَوَن ِمَن هللا
ِمْن َجيِبه  Pirot بَوأَْخَرَج األَ 
ًدا َمْرُسوَم التَّعْيّين مُ  َؤّكِ

أَْن ال ُرُجوَع َعْنهُ،
. بِالطَّاَعةَوأنَّ الَجميَع ُمْلَزُمونَ 



لُوَن الَموَت فَكاَن َردُّ اِإلْخَوِة أَنَُّهم يُ  فَّضِ
َعبثًا َحاَوَل وَ . َعلَى االْنِفَصاِل َعْن أَِبيِهم

لَْم يَِزْدُهم ُدالَسال إِْقنَاَعُهْم بِالّطاعة، فَ 
.تََمسًُّكا ِبهتََوسُّلُهُ إِالّ 



بِالَحقِّ  تََمّسكْ : الِعبرة
َوال تَتَناَزْل َعنهُ إِْكَراًما 

ريبَِك،   ِلَصاِحبَِك أَو ِلقَ 
أَو ِلمصلَحٍة لَك،     

خِالُف  فَإنََّك بَِذلَك تُ 
:اَل لنَاَوِصيّةَ هللا الذي قَ 
.ورال تَْشَهُدوا بِالزُّ 



ِلًصا ُكْن أَِمينًا وُمخْ 
لِّميَك، ألَْهِلَك، َوِلُمع

ْنك، َوِللَمْسُؤولين ع
اِإلْخوةُ  تََماًما َكَما َكانَ 

.  الأَْوِفياء ِلُدالسَ 


