
قّصة من حياة

شفيعنا 

ا يوحنّ القّديس 

:دالسال

طفولة دالسال



ع إيّام دالسال، 

عوا بيت الجّد هنّي اللي بيدفكانوا 

، قسط الولد بالمدرسة اإلبتدائيّة

وما بيفوت الولد ع المدرسة 

.سنين9بعد ما يصير عمرو إالّ 



ير، ذكا كتعن ، بيّن دالسال بالمدرسة

.وكأنّو كان سابق عصرو

،Jean Moetبّي إّمو، جّدو 

.مفيه رغبة كتير قويّة للعلزرع 



هيدا كان من مشاهير عصرو،وجّدو 

.ينألنّو من ساللة القضاة المسيحيّ 

إيمانو عميق، وبيمارس حياتو 

.المسيحيّة بكّل أمانة



يّين يصلي كّل يوم، متل المسيحكان 

.األتقيا من أبناء عصرو

و يعلِّّم حّب بيّو لدالسال إنّ بالمدرسة،

.  إبنو الموسيقى الّدنيَويّة

.دالسال فبعَّد عنهاأّما 



.نيسةكان كتير يحّب تراتيل الكإنّما 

ل فيها أّما الواليم اللي كان بيّو يحتف

ح بقصرو، ويللي كانت تحّط الفر

جر كانت إالّ تحّط الضّ بالقلوب، فما 

.بقلب دالسال



مة بيوم من اإليّام، لّما كان في ولي

بقصر بيّو لدالسال، 

دالسال الزغير بين إيدين ارتمى 

تّو،  سنين، 8عمرو وكان سِّ



وأخدها على زاوية من زوايا قاعة 

. لفرحالّطعام، حتّى يبتعد عن أغاني ا

ن وطلب منها تقرالو بعض صفحات م

".زهرة حياة القّديسين"كتاب 



هالعمر الزغير بلَّش دالسال من 

يدوق األمور الجّدية،

وكان دايمن، بتصّرفاتو، 

على البسمة واللطافة يحافظ 

.النّاسمع 



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

-دالساليوحنّا 

دالسال يقطع 

الّساقية



، راح طاّلب الالهوت 1671سنة 

،Saint Sulpiceبإكليريكيّة 

.سالَمعُن القّديس ُدالوكان ،برحلة



هالّرحلة ُمفيدة كتير، وكانت 

ن عضالتُنألنّا  .بتمّرِّ

، وكانوا كتير مبسوطين بالّرحلة

واحد عم بيخبِّّر خبريّة،وكّل 

لُّن  .يضحكواكانوا عم وكِّ



وصلوا قّدام ساقية َمّي، 

كتير إنُّن يقطعوها،صعب 

.  غميقةوميتها ألنّا عريضة، 

توا وكان  رِّ في جسر قديم دمَّ

.العواصف



من هيك، كّل مّرة بتفيض الَميّ 

مرا، بيتها حدّ ، بتجي بالّشتي

ة،الّساقية، عضالتها قوايا، وقويّ 

عُن بتنقل النّاس ع ضهرا لَتقَطّ 

.إنّما بتاخد إجرة. الّساقية



عطوها طاّلب الالهوت إجرة، 

، وصارت تنقلُن واحد ورا التّاني

.كانت تتعبوما 

ولّما إجا دور دالسال، 

.  يعمل متل رفاقورفض 



تواضعو ما كان يسمحلو ألنّو 

.تخدمو مراأنّو 

. شال حذاءو، ونزل بميّة الّساقية

.وقطعها بصعوبة



يّة،رفاقو َهنّوه على روحو الّرياض

وكانوا متعجبين 

ن  .تواضعو ال ما عندو حدودمِّ



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

-دالساليوحنّا 

قّداس دالسال 

األّول



ا طاّلب الالهوت، اللي عم يستعّدو

للّرسامة الكهنوتيّة، كان مفروض

ايّام لعشرةيشاركوا برياضة روحيّة 

اضة طلع ُدالسال من هالّري. ع القليلة

.بأنوار النّعمةمليان 



اللي سبت النّور، أي الّسبتوبيوم 

9وكان بيسبق دغري أحد القيامة، 

كاهن ، ارتسم ُدالسال 1678نيسان 

، "رانس"بالصَّرح األُسقُفي ب 

.Le Tellierبوضع يد المطران 



، احتفل بقّداسو األّول تاني يوم

يوم عيد الفصح، يعني 

.  مدبح العدرا مريمعلى 

اإلحتفال بسيط كتير، وكان 

.ةعاديّ غير مظاهر إحتفاليّة بدون 



ق حابب إنّو يدوألنّو ُدالسال كان 

ع ما يضيّ بتركيز وبدون نعمة أهلل 

عو يمنوكان تواضع ُدالسال . أفكارو

.من لفت نظر النّاس إلو



األّول، بقّداسو 

حاضرين كانوا 

إخوتو وخيّاتو 

تّو .  يربتحبّو كتاللي Pierretteوسِّ



وكان حاضر كمان مرشدو الّروحي 

ايّام ع 3إجا من يللي نقوال روالن، 

الّشابيشوف ُدالسال ت " رنس"

الرّب ع مذبح واقف 

.األّولبقّداسو ومليان فرح 



أواني القّداس 

استعملها ُدالسال يللي 

األّول بقّداسو 

الكاس والّصينيّة وبتضّم 

الخمر والمي، وقناني 



كذخاير غالية محفوظة لليوم 

الكاتدرائيّة ب بخزانة ومقّدسة 

الكاس هّوي من فّضة ". رنس"

مدهَّب، من عصر لويس التالت 

محفور عشر، وقناني الخمر والمي 

. ُدالسالعيلة شعارات عليها 



منتعلَّم من ُدالسال، 

، مهما كنّا مهّمين بها الّدنيإنّو 

نكون بُسطا بحياتنا، الزم 

،نلفُت نظر النّاس إلناوما 



ز  نقدر ت بوقت القّداس ونرّكِّ

ب هالنِّّعمة  عطينا عم بياللي نستوعِّ

الخبز والخمر، بشكل ياها يسوع 

.األبديّةتكون إلنا الحياة ت 



قّصة من حياة

شفيعنا 

ا القّديس يوحنّ 

دالسال



، جمع ُدالسال معلِّّمي 1681سنة 

المدرسة، حتّى يعيش معُن حياة

.الفقر، وياُكل َمعُن ذات األكل

ض لصعوبة كبيرة  تعرَّ

مة ألنّو في فرق بين حياتو القدي



وحياتو الجديدة 

و،يللي حّب إنّو يفرضها على ذات

مثالً باختيار األكل 

أو بطريقة تقديم األكل 

.للمشاركين على المايدة



تزم وحتّى يسيطر على طبيعتو، ال

ة إيّام نفس ا لّطبخة، بأنّو ياُكل لعّدِّ

ّشكل يللي عم تتقدَّملو كّل يوم بال

عدتو عم بتق. ذاتو اومو وشاف أنّو مِّ

.كّل يوم بهالموضوع



فعمل صوم كامل، وكانت النّتيجة

.إنّو جاع كتير وصار بّدو ياُكل

وهيك سيطر على ذوقو، وما عاد 

يميّز بين شو هّوي طيّب 

.وشو مش طيّب



اخ وبيوم من اإليّام، قدَّم األخ الطبّ 

.للمايدة أكلة غريبة

.  فكَّروا اإلخوة إنّو هيدا سمّ 

أّما ُدالسال، 

.فأكل حصتو من دون خوف



و باليوم التّاني، شافوا اإلخوة إنّ 

ُدالسال رئيُسن ما صار معو شي

.  ومن ورا األكل الَمشبوه يللي أَكل



ولّما فحصوا األكلة 

ت يشوفوا شو هالّسّم المزعوم،

اندهشوا لّما شافوا 

.بان إنّو الّطبخة هّيِّ من خضار السّ 



كان دالسال ياكل من كّل شي 

.  دةبيقّدمو األخ الّطبّاخ على الماي

.  وما كان يطلب أيَّ شي بينقصو

وكان ياُكل الخبز بدون طبخة 

.أو الّطبخة بدون خبز



بكّل األوقات، كان يضّل راضي 

وما كان يتأفّف من األكل، 

ألنّو كان يعمل إماتات 

.وكان كتير متواضع



ان، بيعلِّّمنا ُدالسال إنّو نحنا كم

بيت،حتّى لو ما حبّينا الّطبخة بال

الزم ناكلها ببساطة 

ومحبّة وتواضع، 

ح قلب بَينا السّ  . ماويوهيك منفّرِّ



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

-دالساليوحنّا 

اإلتّكال على 

ص الرّب بيخلِّّ 

من المخاطر



لّو غيوم،  بيوم كِّ

مغّطى كّل األرض، والتّلج 

دالسال رايح مشي، كان 

. قوما كان مبيّن عليه شكل الّطري



.ووقع بجورة غميقة كتيرضاع 

وصار يطلب من الرّب 

كّل قلبو من 

.يجي حدن ويخلِّّصوحتّى 



.روالتجى للرّب وما التجى لحدن غي

ب وجاهد كتير ت يطلع من  وجرَّ

.الجورة، وما كان يقدر يطلع



يسلّمبقى فيه يعمل شي غير أنّووما 

.بين إيدين ربنانفسو 

صني،يخلِّّ إذا أهلل ما رح : وقال بقلبو 

".رح إندفن تحت التّلجأنا 



ل وخلَّص دالسال . والرّب تدخَّ

كيف وبأّي طريقة ؟ إنّما 

ال ما حدا بيعرف، ألنّو تواضع دالس

.ما سمحلو إنّو يذيع الخبر



، وبالنّهاية

دالسال بسالم من الجورة، طلع 

.ونجى من الموت



من بعضل صار معو مزق بس 

،عضالتو ضّل مرافقو كّل حياتو

حتّى يذّكرو بالخطر العظيم 

نّو يللي  .أهللنّجاه مِّ



ض بيعلِّّمنا دالسال إنّو وقت منت عرَّ

لصعوبات كبيرة بحياتنا،

ر حالنا أنّو بينا نحط ثقتنا بأهلل، ونذّكِّ

،الّسماوي ما بيريد األذى لحدا



نّو بإيوأنّو د ما نطلب مِّ مان، ، مجرَّ

.ةرح يخلِّّصنا برعايتو األبويّ 



نا في لنذكر أنّ ": مّرة منصلّي بكّل 

هِّ ولنسُجد حضرة هللا،  السمِّ

بنا عم نوّعي قلمنكون ، "القُّدوس

.نّدق باب أهللوعم 



نا من حياة شفيعقّصة 

:الدالسيوحنّا القّديس 

َصّلِّ ألجلِّ 

ُدالسال األب 

َحهُ فَقََد روالذي 

(روَح العالَم)



8، وبعد 1683بشهر تّموز سنة 

ل أشهر من االنتظار، نال األب ُدالسا

من ُمرشدو الّروحي الموافقة على

يللي " شنوان"طلب التّخلّي عن رتبة 

.بالكنيسةهّي مركز كتير مهّم 



وراح ع باريس ت ياُخد موافقة

المطران اللي عرف . المطران

بنيّة ُدالسال، وما كان عاجبو

األمر، رفض يستقبلو وال 

.يسمعلو



ر قام بلَّش ُدالسال يستشي

ة القدمى بإكليريكيّ ُمَدراءو 

ن ، وكانوا كلُّ "سان سولبيس"

. موافقين على مقصدو



أنّو ما يئس ُدالسال، وت يتأكَّد

ر هيدا القرار من ربنا، بيشتشي

وهّوي ،Vilbertهالمّرة األب 

.  رّجال إلو كلمتو عند المطران



على فكرة Vilbertاألب وافق 

ح عن بيقوم ُدالسال بيرو. ُدالسال

. جديد عند المطران وكلّو أمل

قابلو وللمّرة التّالتة، بيرفض ي

.المطران



ضاع ُدالسال وما عاد عارف مين

ألنّو إذا هيدا القرار: معو حّق 

نا هّوي بحسب مشيئة ربنا، رب

ل األمور ت المطران يوا فق بيسّهِّ

!  عليه 



انس بيروح ع كاتدرائيّة ربيقوم 

لّي وبيركع قّدام المذبح وصار يص

.بحرارة وبقّوة



هّوي وعم بيصلّي بدون ما 

حابو يتحّرك، بيسمع تنين من أص

لألب خلّينا نصلّي: "عم بيقولوا 

".  ُدالسال ألنّو فَقَد روحو



ي فَقَد صح، هوّ : "التّاني بيجاوبو 

تلي الّروح، بس روح العالَم، ت يم

ال فاستمّد ُدالس". من روح أهلل

.جديدةمن هالّصالة روح 



وعن جديد راح عند المطران، 

ك ووصل لّما كان المطران عم يتر

ومع هيك، هالمّرة . المطرانيّة

بيستقبلو المطران، 



، بعطف، ووافق ع طلبووسمعلو 

الة وسمحلو يعبّي دغري اإلستق

، "شانوان"الخطيّة من رتبة 

.  ووقّعها بدون تردُّد



بيرجع ُدالسال على الجمعيّة

فرحان كتير، وأنشد مع إخوتو 

!  نشيد شكر للرّب 



يع أهلل ُدالسال إنّو مشاربيعلِّّمنا 

ولّما . أهّم من مشاريع البشر

نكون بدنا نحقِّّق مشيئة أهلل

وقف بحياتنا، ما الزم نخلّي شي ي

.بوجهنا



تأّمل دالسال 

يسوعميالد في 



!، ولد يسوع بمزود اليوم

العدرا رح تولدو مريم 

بمكان ما في وال . بالعالم

.شي من الّراحة



فل ما في تخت لينام فيه الطّ 

رح يصير مزود . يسوع

.للحيوانات تخت إللو

هيك كان قصر يسوع 

.مخلّصناالمسيح 



نام بنّص الليل، وهيك 

ما بفصل فيه برد كتير، و

عندو حدن يشفق عليه 

.ويساعدو



يسوع الفقر القوياحتمل 

ما بتقدروا . بميالدو

عوبات تتصّوروا قّديش الصّ 

!كانت كبيرة 



ى وهيدا الفقر بيدفعنا حتّ 

لة نحّب هالفضيلة، فضي

.الفقر

منا ُولِّد فقير ت يعلِّّ هّوي 

.نحّب الفقر



وري نقصكن حتّى الّضرإذا 

بالحياة، ما تزعلوا، ألنّو

يسوع بميالدو كان بحاجة

.لكّل شي



وهيك الزم نولد 

الّروحيّة، بالحياة 

دين  .من كّل شيُمَجرَّ



ومتل ما أهلل لبس جسم 

و اإلنسان بحالة الفقر، بدّ 

ن، يانا نكون نحنا مستعّدي

ُملك حتّى يكون قلبنا كلّو

.إلو



قَّق هيك أراد يسوع إنّو يتح

.  مجهولوصولو إلنا بمكان 

أو بمكان ما حدا بيهتّم فيه

بإّمو القّديسة وهالمكان

.هّوي مهجور من الكلّ 



إجا لعندو زّوار صحيح 

نّ  ي بميالدو، إنّما زّوارو هِّ

.ُرعاة فقرا



ن ال بّد من مالك يجي مكان 

يُّن و يعلُِّّمنعند الرّب ت يوعِّ

ت إنّو في طفل مولود ببي

.ُمخلُِّّصنلحم وهّوي 



رح يكون وميالدو 

.فرح عظيم للكلّ موضوع 



ر بوالالمالك  دة الُمبَّشِّ

عاة الُمخلِّّص، ما عطا الرُّ 

.الفقرعالمة إاّل حالة 



بيقول اإلنجيل إنّو 

عاة  إجوا مسرعين الرُّ

بيت لحم، لقيوا مريم ع 

ويوسف والّطفل 

.بالمزودالموضوع 



ورجعوا الّرعيان عم 

بيسبحوا أهلل ع كّل شي

. شافوه وسمعوه



وس ما في شي بيجذب النُّف

قيرة ألهلل متل النُّفوس الف

.والمتواضعة



عاة بنعمة النّ  ور فهموا الرُّ

و يللي ضّوا قلوبُن إنّ 

هالّطفل هّوي المخلِّّص

.  حقيقةً 



ما وإنتوا، تأكَّدوا إنّو قد

ر قلوبُكن من ا لغنى بتتحرَّ

ومجد العالم، قد ما أهلل 

.تواُضعبيزيدُكن 



يسوع وع قد ما بتتشبَّهوا ب

ر المولود بفضيلتي الفق

والتّواُضع، ع قّد ما رح

.  الفقرايحبّوُكن 



ورح يشوفوا فيُكن 

.يسوعصورة 



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

:دالساليوحنّا 

في وقت 

المجاعة



تي وقت المجاعة بفصل الشّ 

، كان 1685-1684سنة 

ع كّل ي وم دالسال عم بيوّزِّ

ميّة لاير، 



:ألربع حصص مقسَّمة 

د منها الحّصة األولى بيستفي

األوالد الفقرا ت يقدروا 

يعيشوا 



منها ميتم وبيستفيد 

.يسوعالّطفل راهبات 

صة الحّصة التّانية مخصَّ 

للمحتاجين،



عليم كان يشرحلُن التّ يللي 

م لُن المسيحي قبل ما يقّدِّ

. الماديّةالمساعدات 



عها الحّصة التّالتة كان يو ّزِّ

ة على األُّمهات يللي بحاج

ُمن لمساعدة، من بعد ما يعلِّّ 

.تعليم مسيحي



الحّصة الّرابعة كان 

مها  ين للفقرا الخجوليقّدِّ

ما بيشحدوا يللي 

.  المساعدةبيطلبوا وال 



لي فينا نقول عن دالسال يل

س قالو القّديس إيرينيمو

:عن مطران قّديس 



كان يطعمي النّاس "

ويغذيُّن، بينما هّوي 

".يجوع كتيركان 



وللحقيقة كان دالسال 

ينقصو الخبز من بعد ما 

نّ  ع الكتير مِّ و، يكون وزَّ

.كرم، على الفقرابكّل 



وكم من مّرة، بأوقات 

حد ضيق، اضطّر دالسال يش

ة األكل، حتّى يكفّي جماع

.  الفرير يللي معو



بيعلِّّمنا ُدالسال 

ر بالغير، ت  نفّكِّ

،فينا نساعُدنوكيف 



د يسوع يللي ق :  ال ت نمّجِّ

كّل شي بتعملوه مع "

إخوتي الّزغار، بتكونوا 

".تعملوا معي أناعم 



قّصة من حياة 

س القّديشفيعنا 

-دالساليوحنّا 

لم يكن ذلك"

بًا "ُمناسِّ



، في أّول بدء 1686سنة 

الّرهبنة التي أسَّسها،

سنة، 35يبلغ الوكان 



ة عاش دالسال لمّدة قصير

ته في أحد أديرته، في مدين

"  لورو"رانس، وكان األخ 

.رئيًسا على الّدير



ة في وقت النّزهة اليوميّ 

لإلخوة في أرجاء الّدير، 

 أحد بأنَّ " لورو"َعلَِّم األخ 

األماكن العاّمة كان كثير 

.األوساخ



فُهُ وكان بحاجة إلى َمن ينّظِّ 

لفور، على ا. بمحبٍَّة كبيرة

عً  ا إرتمى األب دالسال راكِّ

،"لورو"أمام األخ 



نًا إيّاه،  ُمستأذِّ

األطفال، ببساطة 

.بهذا التّنظيفالقيام 



في اندفاع حماسه، 

ك ُدالسال أنَّ لم  األخ يُدرِّ

رفض طلبه " لورو"

.إحتراًما لشخصه



إنَّ هذا لم "وبََدَل أْن يَسَمَع 

بًا َم كالَم ، فَهِّ "يُكن ُمناسِّ

:  سِّ رئيسِّ الدَّيرِّ بالعكْ 

بً "  ،"اإنَّ هذا كاَن ُمناسِّ



فقام بسرعة يجمُع القشَّ 

عن األرض، وباشر بالعمل

بُّ  ع الذي تحِّ هُ نفُسه المتواضِّ

َخر قبل أن يسبِّقَهُ أٌخ آ

ُمهُ هذا الفَضْ  .لويَْحرِّ



، وما إْن باَشَر بالتَّن ظيفِّ

" رولو"حتّى أْسَرَع األخ 

أُْمَرهُ الَمْسؤول، وراَءهُ، لِّيَ 

هِّ منفَشَ . بالتََّوقُّف دَّهُ بيدِّ

، وأَْلَزَمهُ ب جوعثَوبِّهِّ .الرُّ



َل ُدالسال الطّ  اَعة على فَضَّ

جي َف فَتََوقَّ . التَّواُضعِّ الخارِّ

َر ما حاالً بدونِّ أن يُبَّرِّ 

، وعاَد َمَع َحَصَل أو يُناقَِّشهُ 

.الَمسؤولاألخِّ 



ثَة ذاتَ  تأثيٍر كانت هذهِّ الحادِّ

رينَ  قد كان ف. كبيٍر بالحاضِّ

ًحا أنَّ األب الُمؤَ  ّسِّس واضِّ

ُدالسال



َن يعتَبُِّر ذاتَهُ أصغَ  َر مِّ

دْ الجميعِّ، وهَو ُمْستَعِّ  َمةِّ دٌّ لِّخِّ

هِّ الَجميعِّ، وفي تَواضُ  عِّ

ُف كيفَ   يُطيُع العَميق، يَعرِّ

.ينالَمْسؤوليَن الحالِّيّ 



قّصة من حياة 

القّديسشفيعنا 

-دالساليوحنّا 

هيدا األمر "

"مناسب مش 



، بأّول الفترة1686سنة 

ت فيها ر هبنة اللي تأسَّسِّ

الفرير، كان عمر ُدالسال

سنة 35



أحد لّما عاش لمّدة قصيرة ب

أديرتو، بمدينتو رانس، 

ا رئيسً " لورو"وكان األخ 

.الّديرعلى 



بوقت النّزهة اليوميّة 

ف لإلخوة بأرجاء الّدير، عر

بأنّو أحد " لورو"األخ 

األماكن العاّمة كان كتير 

.موسَّ 



فو وكان بحاجة لَحَدن ينّضِّ 

ة، بسرع. بمحبٍَّة كبيرة

بيركع األب دالسال قّدام

، "لورو"األخ 



وببساطة األطفال، 

نّو األذن بيطلب  مِّ

.  فهّوي يقوم بالتّنضيت 



ع قد َمنّو محمَّس، 

ألخ انتبه ُدالسال أنَّو اما 

رفض طلبو " لورو"

. إحتراًما لشخصو



ا األمر هيد"وبََدَل ما يسَمع 

، فهم كالم "مش مناسب

:ريّس الدَّير بالعكس 

، "مناسبهيدا األمر " 



فقام بسرعة يجمُع القشَّ 

مل عن األرض، وبلَّش بالع

بّ  ع اللي بتحِّ و نفسو المتواضِّ

قبل ما يسبقو أخ آَخر 

.ويْحرمو هالفَْضل



ف، بيجي لّما بلَّش بالتّنضي

الَمْسؤول " لورو"األخ 

بسرعة خلفو ت يأمرو 

و بإيدو فََشدّ . يوقِّّف شغل

.ع، وَجبَرو يرجويابتمن 



َل ُدالسال الطّ  اَعة على فَضَّ

جي َف فَتََوقَّ . التَّواُضعِّ الخارِّ

ربسرعة بدون ما  أويفّسِّ

ر  مع ورجعصار، شو يبَّرِّ

.األخ الَمسؤول



هالحادثة كان إلها تأثير 

.  كبير بالحاضرين

ح إنّو األب كان  واضِّ

الُمَؤّسِّس ُدالسال 



ل لكن ضروري يكون الَمتَ 

لو للجميع، ويحافظ ع الحِّ

خدمة الجميع حتّى لو 

.األتعاب كتيرة


