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Horaire des Messes 
  
Dimanche 11h:00 et  18h:30 

Jeudi (18h:00 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:30) 

Samedi (18h:30) 

Bureaux ouverts:  

 

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Bulletin hebdomadaire Le 20 mars  2022 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

4ème Dimanche du Carême  
Dimanche de Fils Podigue 

 األحد الرابع من الصوم الكبير : أحد مثل االبن الشاطر
Épître: 2 Co 13:5-13  

Évangile: St Lc 15:11-32  

 Cet homme qui a deux fils représente 
donc Dieu, père aussi de deux peuples, qui 
sont comme les deux souches du genre hu-
main, l'une composée de ceux qui sont res-
tés fidèles au culte d'un seul Dieu, et l'autre 
de ceux qui ont oublié le vrai Dieu, jusqu'à 
adorer des idoles.  
 Ainsi, c'est dès l'origine du monde et 
immédiatement après la création des 
hommes, que l'aîné des fils embrasse le 
culte du seul et vrai Dieu, et que le plus 
jeune demande à son père la portion du 
bien qui devait lui revenir. Ainsi l'âme, sé-
duite par la puissance qu'elle croit avoir, 
demande à être maîtresse de sa vie, de son 
intelligence, de sa mémoire, et à dominer 
par la supériorité de son génie; ce sont là 
des dons de Dieu, mais elle les a reçus pour 
en disposer selon sa volonté.  
 Ainsi, le prodigue celui qui dissipe 
tout son bien, c'est-à-dire, la droiture de 
son intelligence, les leçons de la chasteté, 
la connaissance de la vérité, le souvenir de 
son père, la pensée de son origine.  « Que 
celui qui a des oreilles pour entendre en-
tende »! 



Nos activités paroissiales 









Horaire hebdomadaire des Messes  

 

Vendredi 18 mars 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  

 

Samedi 11 mars 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des à l’intention des Malades. 

 

Dimanche 20 mars 2022 

11h 00 Messe à l’intention des familles. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

 

Jeudi 24 mars 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des jeunes. 

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 25 mars 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  







 التوصيات الرعوية

“Agir pour Batir”1.  شكر كبير ،
ً
تنا الرعوية، أوال ألصحاب  هو عنوان مسير

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل الحفاظ عىل عائلتنا الرعوية 
ً
األيادي البيضاء. ثانيا

 أو الُعشر السنوي.    DÎme annuelleومساعداتها من خالل ال 

 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse. 

 

3. La Paroisse St-jean l’ApôtreVous invite à célébrer le temps 

du carême en partageant des plats prêts à cuire préparés par 

les dames de notre paroisse. Vous pouvez commander ces 

plats sur le lien:  www.paroissestjeanlapotre.ça/

carêmeNous comptons sur vous. 

 

4. Durant le carême la formation Chrétienne sera remplacer 

par une rencontre biblique. 

 

5. Les dames de la paroisse nous préparent  “معمول العيد “ pour 

résèrver vos quantités veuillez contacter Mme Claire Hobeika 

Nasr. 

 

6. Dimanche le 27 mars, la paroisse vous invite à participer 

au diner paroissiale suivi par la retraite spirituelle selon l’ 

horaire suivant:  

• 11h00 messe dominicale. 

• 12h30 diner du carême dans la salle. 

7.  pour le temps du carême, la paroisse vous invite à la re-

traite spirituelle intitulée  “ lève Toi! “ le Dimanche 27 mars 

2022, à 15h00  dans la salle de la paroisse. 



“Nos Activités ” 



“Quête en ligne”

Paroisse Saint Jean L’Apôtre 

Chers frères et sœurs 
Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre gé-

nérosité pour assurer sa continuité; Merci d’utiliser une 

des différentes méthodes de contribution suivantes: 

♦ PayPal (cliquer ici)

 Prélèvement mensuel, veuillez nous envoyer un chèque 

barré. 

 Chèques postdatés (hebdomadaire, mensuel ou annuel) 

au nom de la paroisse. 

 E-Transfer, directe au compte de la paroisse, en utili-

sant le courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

COMMUNION DES MALADES 

« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. » (Jacques 5:15) 

Le curee de la paroisse St Jean sera au service des fidèles 

malades qui ont besoin de se confesser et de recevoir la 

communion à domicile.  

Prière de nous contacter au 514-437-7755. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7


 

   « أَقُوُم َوأَْمضي إِلى أَبي َوأََماَمَك.   "

يتفّرد هذا األحد، بين آحاد الصوم كلّها، بأنّه ال يذّكرنا بأأعأبأوبأة  

ليسوع، بل بمثٍل، هو مثل االبن الشاطر. هأو ررو  األسأابأيأع الأثأ  أة 

األولى من الصوم، التي ترّكز على ممارسة التوبأة بأالصأوم والسأهأر 

والص   وأعمال البّر والصدقة، وهو منتصف الصوم الأكأبأيأر نأي آٍ  

ّّ ال يأريأد عألأى األر  سأون تأوبأتأنأا إلأيأه  معًا: ناهلل أبونا السمأاو

ّّ معه!  وخ صنا األبد

ّض  لررّلرال لررير  ر رير  ): 13-13/5قور  2الرسالة )  فيها يحر

على ل تحان أنفسهم هل هم رللخان في لإلييان بيساع لرريرسريرئال رر ر ض 

يكانال  ّفاضي  غيّ  قباري ال رللبي  في لال تحان! فارّلال برارر  

أشبه باألب في  ثل لالب  لرشاطّال ألنضه ال يرّيرس لرال لررخريرّ ألبر را ره 

لري   ي ال وخصاًصا في غيابه ع همال رركري يروريرشرال بريرحربضر  ولر  ال 

ويسوال إرى كيال لريشارك  في نوي  لررّبض يسراعال و رحربضر  ، ل بال 

 وشّك  لرّوح لرقسس.

بوس  ثرل لررخرّول لرعرا رثال و رثرل ):  32-15/11اإلنبيل )لو   

د راقا بيثل لالب  لرعا ث. ولأل ثل  لرث ثر  هري رد   ّض لرسرهم لرعا ثال يتف

يسيضي  ولركتب    هال ألنضه كان يقبل لررخرةروي ويروكرل  ّض ّ لرف يساع على تذ ض

 وهم. لالب  لألصغّ أخذ حصضته     يّلث أبيه ولافّ إرى برلرس بروريرسال 

ل جرا روًرا  ًّ ريغيب ع  نظّ أبيه وأخيه... وه اك بسَّد كلَّ  اره وأ سى أجرير

ر وعراد إررى  ّض ًسا بي  لرخ ازيّ... عاد إرى نفسه فاكتشف خةي ته فقر   جَّ

ته كا ل ال وهذل هرا  رور رى لررحرلضر   ل. أعاد إريه أباه ب اض ًّ أبيه نادً ا  ستغف

لرفاخّيال ولرخاتمال ولرحذلءال وذبئ لروجل لريسيَّ . هكرذل يرورا رل ، كرلض 

ا لالب  لألكبّ لرذي رفض لررسخرال ولرريرشراركر   إنسان خاطئ يتاب! أ ض

في فّح  لألبال فقس خّج إريه أباه  تالض ً إريه بارسخالال وللرتريرث إررى 

ّض عليه بارسخرال وقربرال أخريرهال  جييث لعتّلضاته على أخيهال ورك ضه أص

ته لرحقيقيض !! وهكذل يوا ل ، كرلض إنسران يرورتربرّ  وإالض فسال يخسّ ب اض

ل أ ا  ،ال ويّفض تاب  أخيه لرخاطئ! يسيضي  ولركتب ال بارًّ ّض  نفسه كارف



 

 تفسير أيقونة " "اإلبن الشاطر" "

يقف ل ب بصاري لإلب  أ ا  باب بيته لريعيءال 

ً ذرلعيه أ ا  لإلب   ر ز  لكات لر ارال فاتحا

لرعال لرتا ب لروا س إرى بيت أبيهالتولا رأله هار  

لرقسلل  لرتي لكتسبها بتابته وعادته. هذه لأليقان  

ً في لإليقاناغّلفيا  للت باط جسيس رم نجس ره توريفا

 لرتقليسي .

 

 

Le Fils Prodigue 

 Le Père se tient devant sa porte 

lumineuse, symbole du Royaume de la lumière, à l’image  du 

Fils ouvrant ses bras devant le fils perdu, pénitent retournant 

à la maison de son père. Il porte l’auréole de la sainteté qu’il 

a acquise avec sa pénitence et son retour. Cette icône est une 

innovation parce que nous n’en avons pas trouvé dans l’ico-

nographique traditionnelle. 

 

The Prodigal Son 

The Father stands in front of his luminous door, sym-

bol of the Kingdom of Light, in the image of his Son, open-

ing his arms receiving the lost child, returning to the Father’s 

house with repentance. He wears the halo of holiness which 

he has received through his repentance and return. This icon 

is an innovation because a similar one is not found in tradi-

tion iconography. 



" من أجل كنيسة سينودسية "  

 المحاور العشرة واألسئلة المرافقة لها
 رفاق الدرب  -1
َمن هم الذين  .في الكنيسة والمجتمع نكون جنبًا إلى جنب على الطريق ذاته

"يسيرون معًا" في أبرشيّتك وفي رعيّتك؟ من هم رفقاء الدرب الذين نسير معهم 
حتى ولو كانوا من خارج الدائرة الكنسيّة؟ من هم األشخاص والجماعات الذين 

 يُتركون على الهامش؟
 اإلصغاء -2

اإلصغاًء هو الخطوة األولى في السير معًا إال أنه يتطلب انفتاح الفكر والقلب من 
دون أحكام مسبقة. كيف يتم اإلصغاء إلى العلمانيّين، وبخاّصة النساء والشباب؟ 
هل نستطيع تحديد األحكام المسبقة واألفكار النمطيّة التي تُعيق اإلصغاء؟ ما 
َّل اإلصغاء أو يمنعُه؟ كيف نحتضن إسهام المكّرسين والمكّرسات؟ ما  الذي يَُسه 
هي حدود طاقتنا على اإلصغاء وبخاصة حيال الذين يختلفون معنا في اآلراء؟ ما 
هي المساحة المتاحة ألصوات األقليّات؛ وبخاصة الفقراء والمهّمشين والذين 

 يُعانون من اإلقصاء االجتماعي؟
 أخذ الكالم )التعبير عن الرأي( -3

 الجميع مدعوون إلى التكلّم بجرأة وبكّل حريّة، بالحقيقة والمحبّة.
ما الذي يسمح أو يُعيق أخذ الكالم بجرأة وبشكل مسؤول في رعيتك وأبرشيّتك 
وفي المجتمع؟ متى وكيف نقوى على قول ما يبدو لنا مهّماً؟ ما هي العالقة مع 
وسائل اإلعالم بشكل عام؟ َمن هم الذين يتكلّمون باسم الجماعة المسيحيّة وكيف 

 يتم اختيارهم؟
 االحتفال بكلمة هللا وباالفخارستيا -4
الّسير معًا" ال يكون ممكنًا إذا كان قائًما على اإلصغاء الجماعي لكلمة هللا وعلى "

كيف يمكن للصالة واالحتفال الليتورجي أن يُلهما ويُوّجها  .االحتفال باإلفخارستيا
"السير معًا" بشكٍل فاعل في حياتنا المشتركة ورسالتنا في الجماعة؟ كيف يمكن 
للصالة واالفخارستيا أن تلهما القرارات األكثر أهميّة؟ كيف نشّجع المؤمنين 

 على المشاركة الحيّة في الليتورجيا؟
 تقاسم المسؤوليّة على صعيد الرسالة المشتركة -5

السينودسيّة هي في خدمة رسالة الكنيسة وبالتالي يُدعى جميع أعضائها بصفتهم 
تالميذ رسال ليسوع، الى المشاركة في تلك الرسالة. ما هي المعّوقات التي تحول 
دون أن يكون المعّمدون ناشطين في الرسالة؟ كيف تدعم الجماعة المسيحية 
األعضاء فيها الذين يخدمون المجتمع من خالل االلتزام االجتماعي والسياسي 
والبحث العلمي؛ والتربية؛ وتعزيز العدالة االجتماعية؛ والّدفاع عن حقوق 
االنسان وعن البيئة؟ كيف تُساعد الكنيسة ابناءها على عيش خدمتهم حيال 
المجتمع بشكل رسالي؟ كيف يتم التعاون بين الكنائس ذات الحق الخاص القائمة 

 على مساحة واحدة؟



 الحوار في الكنيسة وفي المجتمع -6
 .الحوار طريق يتطلّب المثابرة والصبر ولكنّه يتيح أيًضا الفهم التبادل

إلى أي مدى يلتقي النّاس في جماعتنا للتحاور فيما بينهم؟ ما هي أماكن ووسائل 
الحوار في كنيستنا؟ كيف تُقارب االختالفات في الرؤية أو الخالفات والمشاكل؟ 
ما هي المشاكل الخاصة في الكنيسة والمجتمع التي تستدعي منّا اهتماًما خاًصا؟ 
ما هي خبرات الحوار والتعاون مع المؤمنين من ديانات أخرى ومع أولك الذين 
ليس لديهم انتماء ديني؟ كيف تتحاور الكنيسة مع قطاعات المجتمع وتتعلّم منها 

 في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة والمجتمع المدني؟
 الحوار مع الطوائف المسيحية األخرى -7
يحتٌل الحوار بين المسيحيين من كنائس وجماعات كنسيّة مختلفة، والذين تجمع 

 بينهم المعمودية الواحدة مكانة خاصة في المسار السينودسي.
ما هي طبيعة العالقات بين جماعتنا الكنسيّة والمسيحيين المنتمين الى تقاليد 

مسيحيّة مختلفة؟ ما الذي يجمع بيننا وكيف نسير معًا؟ ما هي الثمار التي جنيناها 
 من الّسير معًا وما هي الصعوبات التي واجهناها؟

 السلطة والمشاركة -8
 الكنيسة السينودسيّة هي كنيسة المشاركة "وتقاسم المسؤولية" 
كيف نحّدد األهداف التي يجب متابعتها، والطريق للوصول اليها، والخطوات 

العمليّة لتحقيقها؟ كيف تُماّرس الّسلطة داخل كنيستنا؟ ما هي طرق ممارسة 
العمل الفريقّي وطرق ممارسة تقاسم المسؤوليّة؟ كيف يتم تشجيع الخدمات 
العلمانية وتحّمل المسؤولية من قبل المؤمنين؟  كيف تعمل المجالس السينودسيّة 
)المجالس الكهنوتية. والراعوية؛ واألبرشيّة؛ إلخ...( على صعيد الكنيسة 

 الخاّصة؟
 التمييز واتخاذ القرارات -1
تتّخذ القرارات في المسار السينودسّي من خالل تمييز على قاعدة توافق ينبع من 

 الطاعة المشتركة للروح القدس.
ما هي اآلليات والطرق التي نسير من خاللها معًّا ونتّخذ القرارات؟ كيف يمكن 

تحسينها؟ كيف يمكننا تعزيز مشاركة الجميع في القرارات داخل الجماعات 
المنّظمة بشكل هرمّي؟ كيف نربط بين المرحلة االستشارية ومرحلة التداول؛ بين 
المسار الذي يقود الى صنع القرار واللحظة التي بها يُتخذ القرار؟ بأّي طريقٍة 

 وبأيّة وسائل تُعّزز الشفافية والمساءلة؟
 التنشئة على السينودسيّة -10
روحانية السير معًا مدعّوة الى ان تكون األساس التربوي للتنشئة اإلنسانية 

 والمسيحيّة للشخص كما للعائالت والجماعات.
كيف ننّشئ األشخاص سيّما الذين يشغلون مناصب مسؤولية داخل الجماعة 

المسيحيّة؛ لجعلهم أكثر أهليّةٌ على السير معا واالصغاء المتبادل والحوار؟ أي 
 تنشئٍة نقّدم على صعيد التمييز وممارسة السلطة؟



 قصة روحية

 سمة واحدة تكفيني
صديقان ذهبا يصطادان األسماك فاصطاد أحدهما 
 .. سمكة كبيرة فوضعها في حقيبته ونهض لينصرف

 !..فسأله اآلخر : إلي أين تذهب ؟
فأجابه الصديق : إلي البيت لقد اصطدت سمكة كبيرة 

 .. جدا تكفيني
فرد الرجل : انتظر لتصطاد المزيد من األسماك 

 .. الكبيرة مثلي
 !..فسأله صديقه : ولماذا أفعل ذلك ؟

فرد الرجل .. عندما تصطاد أكثر من سمكة يمكنك أن 
 ..تبيعها

 .. فسأله صديقه : ولماذا أفعل هذا ؟
 .. قال له كي تحصل علي المزيد من المال

 .. فسأله صديقه : ولماذا أفعل ذلك ؟
فرد الرجل : يمكنك أن تدخره وتزيد من رصيدك في 

 .. البنك
 .. فسأله : ولماذا أفعل ذلك ؟

 .. فرد الرجل : لكي تصبح ثريا
 !..فسأله الصديق : وماذا سأفعل بالثراء؟

فرد الرجل تستطيع في يوم من األيام عندما تكبر أن 
 تستمتع بوقتك مع أوالدك وزوجتك

 :فقال له الصديق العاقل
هذا هو بالضبط ما أفعله اآلن وال أريد تأجيله حتى 

 أكبر ويضيع العمر.

http://story4free.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
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 أسماء ني السماء

 ارار

   :لرباري دو  ي ا وتذكار لري ك لرحارساليوم األول
   :لرقسي  ياح ا  ارون بةّيّك أنةاكيااليوم الثاني
   :لرقسي  تا ا لر هاتياليوم الثالث
   :لرشهيسي  بار  وأخته يارياني ولرقسي  جّلليياس لرسا ئاليوم الرابع

   لرقسي  أربّتاس لركبيّاليوم الخامس:
   :لربار قان  لاليسارياليوم السادس
   :لربار نّلي  للقف أورشليماليوم السابع
   :لرقسيس  فّنسيسكا لرّو اني اليوم الثامن
   :لرشهسلء لألربوي اليوم التاسع
   :لرقسي  لوكس سياس ولألنبا لغاتاناليوم العاشر

   :صفّونياس بةّيّك أورشليماليوم الحادّ عشر
   :لربابا غّيغارياس لألول لركبيّاليوم الثاني عشر
   :لرقسي  تاولفاناس لرسفّيانياليوم الثالث عشر
   :لرقسيس  فّوليااليوم الرابع عشر

    :لرقسي  ب سيكتاساليوم الخامس عشر
   :لرقسي  باباس لرشهيس وتذكار لريجيث لرفاتيكاني لرثانياليوم السادس عشر
:لرقسي  أريكسياس ولرقسي  روازر لرذي أقا ه لرسيس لريسيئ    اليوم السابع عشر

   لريات
   لرقسي  كيّيللاس ألقف أورشليم ولربار يالف لرّل ياليوم الثامن عشر:
   :لرقسي  يالف لرباراليوم التاسع عشر

   :لرشهيسي فاتي ا ولربار للالن اليوم العشرين
    :لربار لي الياساليوم الحادّ والعشرو 
   :لرقسي  لّجياس بار  ولربابا الون لرتالثاليوم الثاني والعشرو 
:لرقسي  نيكان لاللقف ورفاقه لرشهسلء ولرةاباوي  رفقا لرّلهب  اليوم الثالث والعشرو 

   لرلب اني 
    :لرقسي  لرتا اناليوم الرابع والعشرو 

   :تذكار بشاري لروذرلءاليوم الخامس والعشرو 
:تذكار لري ك جبّل يل وتذكار لرلص لرذي صلب ع  ييي  اليوم السادس والعشرو 

   لرسيس لريسيئ
   :لرشهيسي  تّون  ولرقسي  بيبااليوم السابع والعشرو 
   :لرشهسلء في ناس وعا لتهاليوم الثامن والعشرو 
   :لرقسي   ّق  ألقف لرثيالا ولرشهيس كيّرل  لربولبكياليوم التاسع والعشرو 

    :لرقسي  ياح ا كليياكاساليوم الث  و 
   :لربابا راشياس لألولاليوم الحادّ والث  و 
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" Je Crois " 

LA COMMUNION DES SAINTS 

946 Après avoir confessé " la sainte Église catholique ", le 

Symbole des apôtres ajoute " la communion des saints ". Cet 

article est, d’une certaine façon, une explicitation du précé-

dent : " Qu’est-ce que l’Église sinon l’assemblée de tous les 

saints ? " (Nicétas, symb. 10 : PL 52, 871B). La communion 

des saints est précisément l’Église. 

947 " Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien 

des uns est communiqué aux autres (...) Il faut de la sorte 

croire qu’il existe une communion des biens dans l’Église. 

Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu’Il est 

la tête (...) Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les 

membres, et cette communication se fait par les sacrements 

de l’Église " (S. Thomas d’A., symb. 13). " Comme cette 

Église est gouvernée par un seul et même Esprit, tous les 

biens qu’elle a reçus deviennent nécessairement un fonds 

commun " (Catech. R. 1, 10, 24). 

948 Le terme " communion des saints " a dès lors deux signi-

fications, étroitement liées : " communion aux choses 

saintes, sancta " et " communion entre les personnes 

saintes, sancti ". 

" Sancta sanctis ! (Ce qui est saint pour ceux qui sont 

saints) " est proclamé par le célébrant dans la plupart des li-

turgies orientales lors de l’élévation des saints Dons avant le 

service de la communion. Les fidèles (sancti) sont nourris du 

Corps et du Sang du Christ (sancta) afin de croître dans la 

communion de l’Esprit Saint (Koinônia) et de la communi-

quer au monde. 



 كلمة االبونا شربل

  "أل َّ أخاك هذا كا  َميتًا نعاش وضائعًا نُوجد
 

تَهُ  ِّ  لإلرثِّ ويَذَهُب   صَّ يَ ال يةلُب لإلب  لألصغّ حِّ َّ ِّ لرَحييم لرتي تويُشه هذه لألل رغم لرجاض
دِّ ولإللتق ريَّ ِّ  .إرى بلٍس بَويٍس  َث أنضهُ ال يَُحق  رهُ بِّذرك  ّ هاٌن على َرْغبَتِّهِّ بِّارتضف ّْ هذل لرةلبال بُ

ْ  أبيهِّ إذ يُةارِّبُهُ بِّاإلْرثِّ وهَا ال يَزلُل على قيسِّ  ولرَي فوَ ِّ لرَخاصَّ . لنه  يّغب بِّارتخلضصِّ  ِّ
لرَحياي. هذه  نزَعٍ  في لإلنسانِّ لرذي يُّيسُ َ اَت ،ِّ كيا قال لرفيلساُل لألرياني  نيتشه: "ركي 

لال على ،ِّ أْن يَيات" ورهذل قال: "رقس  اَت ، ّض  ."يَكان لإلنساُن ُح
  . ُّ أْن يَْ ُشسَ لرُحّيَّ  فاَجسَ نفَسهُ بُِّحكمِّ لرَيفصالِّ َع ِّ لربيتِّ لرالرسيض  رقس أرلدَ لإلبُ  لألْصغَ

ُ هُ  أرلدَ أْن ي شسَ لرُحّيَّ  فوصبَئ باضثِّ لرُيستْوةي وبُِّحْكمِّ لروَْبسِّ لرَي باذِّ لرذي رْم يَوُْس يَْستْخسِّ
د  ّض أحسال إنضهُ أضحى غّيبًا. هذه حال لالنسان لرذي يّته  رليظاهّال ولرسوي ورلء لرتف

 ولريصلح  لرشخصي .
ْت  َّ . ورك   هيا كبُ لِّ لريَهاديض ّْ هِّ أقصى دََرجاُت لرذُلضِّ ولرَهالنِّ ولإلحتِّقارِّ في لروُ هذِّ
فوُهُ  ّْ ثاره لرتي ت َوَعظـَُيْت َخةي   ُ لإلنسانِّ تبقى رهُ تِّلك لرَكّلَ   لإلنسانِّيَّ  وهَي صاَريُ ،ِّ و ِّ

 .فاق هذل لرُيْستال رِّلَحيالن
لن حال لرذل لرذي عاشه لالب  لالصغّال َلاَل قادهُ رِّيوادَيِّ إرى بيتِّ أبيه. إنَّ هذل لرغياَب 
ْف ع سَ  ر ْب ِّ أحسََث ُجًّحا في قلبِّ أبيهِّ ألنضهُ قس خان عهسَ لرَيحبَّ ال رك َّ َ حبَّ  لألبِّ رْم تتَاقـَـّ

ُل نَحَاه. إنَّ  سُهُ ع ه َوتْجوَلهُ يَُهّوِّ ُّ لرَيساف  لرتي كانت تُْبوِّ َدْرَب  ُكلضِّ هذل بْل َجوَلتهُ يَْختصِّ
َحْت قَدَمْيِه باألشواك  .الَخطيئِة التي َسلَكها اإلْبُن األْصغُر َجرَّ

ل رِّتابٍَ  توادُ باإلْب ِّ إرى لربيتِّ   ًّ إنَّ َصْيَت لألبِّ رْم يكْ  إْلتس ً ا ولْلتِّقار  بلِّ لنتظاًرل صابِّ
. رقسِّ  ْ هُ لرُيبادََريِّ و انتظَر َعوَدتهُ طوي ً لهذا رآه ِمْن بَعيدٍ  لرالرسيض َل فانتزع  ِّ َمنَعَهُ ِمْن أْ  يَُكّمِ

يال ولرحذلُء إعتذاَره ٍ  لرتي تُّ ُز إرى لرَاْضثِّ لرَجسيسال ولرخاتُم ع َ   لربُ اَّ
ال أعةاهُ أجيَل ُحلض

ْجَل لرُيَسيَّ  لرذي يُّ ُز إرى لرشضّلَك ِّ ولرفّح  .على أنضهُ رْم يَوُْس َعْبسًلال وذبََئ رهُ لروِّ
ُّ يّفُُض لرسضخاَل ويُابضُِّخ أباهُ قا  ً ره  لِّ لإلبُ  لألكب  ّ ابنَك هذا وليَس " :تجاهَ هذل لرتص

َّ يَويشُ  ."أخي ً  إن لإلْب  لألكب ال  َشكليّا يض في لربيتال ركِّ ضهُ خارًجا َع ِّ لرشّلَك ِّ في لربيت لرالرسِّ
قِّ لرُيحاَلبَ ِّ ولرَيْ فوَ ِّ لرخاصَّ ِّ  َث أبيهال إنضهُ عْبسٌ وريَ  لْب ـًاال يويُش كارغّيبِّ  ها يَويُش بَِّيْ ةِّ
يسيضِّي  إذ يويُش  ّضِّ ُّ يَُيثُِّل بِّسََرَجٍ  أورى لرف . لإلبُ  لألكب يَْحُسُب لرس ي  ويَةلُب َجسيًا يت َوَُّم بِّهِّ

دٍ   ّ هِّال هَي َ سيّيُ ثاَريٍ َوتَي  .َحّفيَّ  لرَشّيوَ ِّ دون أْن يَلَِّج إرى ُعْيقِّ لرَيَحبَّ . إنَّ َ سيّتهُ هذِّ
تِّ ا  ا   تجّبَ  لرُحّيَّ ِّ بسونِّ ،ِّ تصُل ب ا إرى لرحا ِّطِّ لرَيسسودِّ وتقادُنا إرى ُخسّلنِّ بُ اَّ

وَهايَّتِّ ا وَهْسرِّ َوَلْحقِّ كّلَ تِّ ا لربََشّيَّ ِّ ولإلنحةاطِّ في قييتِّ ا لرَيخلاق ِّ على صاَرتِّهال بي يا 
لإلنساُن ها لرقيَي  لرُيةلق  في لراجاد. حيث تكاُن لرخةي   يَْحسُثُ  لرجاعُ ولروََاُز ولرفاق . 
ْ  خةي تي ال َل َ   في  حَّ  في َجَسسي و ِّ ْ  غَعبَِّك ال صِّ ُب لرَيزل يّ: " ِّ دُ صاحِّ دضِّ َّ رذرك يُ

ُّ ُكلَّ شيء38عظا ي" ) ز ل ونَْخَس َّّ نا َع ِّ ،ِّ نَتوَ  .(. بابتِّوادِّ
يت ا وُكلَّ قيَيتِّ ا لإلنسانيَّ ال ألن ، ها  صسر  و ى   ِّ باجتياع ا  وااًل نحفظ كّلَ ت ا وهاض

 حيات ا.
إن حع  ل ب ها لريكان لرةبيوي ر نسانال ولرسريل أنه كليا حاول لالنسان لربوس ع  

 حع  ل بال يكتشف هشاش  حياته.
 قييت اال حّيت اال فّح اال ل   ا يكي  في عيش ا رةبيوت ا كوب اء ،.

 


