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الفصل األوَّل

ِحقبة ما قبل اإلصالح

الإجنيلي  الإ�صالح  ة لنطالق حركة 
َّ
التاريخي احلقبة  على حتديد  خون 

ِّ
املوؤر جِمع 

ُ
ي

اأطلق  الذي  لوثر  مارتن  الإجنيلي  امل�صِلح  بوا�صطة  وذلك  ع�صر،  ال�صاد�س  بالقرن 

خني ر�صدوا اأي�ًصا 
ِّ
 من اأملانيا. اإلَّ اأنَّ املوؤر

ً
حركة الإ�صالح الإجنيلي يف اأوروبا ابتداء

اأوروبا قبل حركة الإ�صالح،  ة وم�صِلحني يف 
َّ
اإ�صالحي ظهور حركات وجمموعات 

واأولئك  املجموعات  تلك   
ْ

وانتقَدت ع�صر.  واخلام�س  ع�صر  الثاين  القرنني  بني  ما 

امل�صِلحون ف�صاد الكهنة وبع�س تعاليم الكني�صة وممار�صاتها يف تلك احلقبة، وعملوا 

الر�صل  تعاليم  اإىل  للعودة  تدعو  ة 
َّ
اإ�صالحي مببادئ  ُمنادين  ا، 

ًّ
اإ�صالحها داخلي على 

ون 
ُّ
ون الأ�صا�صي

ُّ
والكني�صة الباِكرة �صبيهة باملبادئ التي نادى بها امل�صِلحون الإجنيلي

الثالثة: مارتن لوثر، واأولرتخ زوينغلي، وجون كالڤن.

ة وامل�صِلحني:
َّ
ومن هذه املجموعات الإ�صالحي

مجموعة ‘‘كثاري’’

ة يف جنوب فرن�صا نحو عام 1170م. وقد ُعِرَفْت 
َّ
ي

ِّ
ْت اأهم

َ
هي جمموعة تقوية اكت�صب

اجلديد  العهد  من  ًخا 
َ

ُن�ص ْت 
َ
ترجم حيث  �س-  املقدَّ للكتاب  الكبري  با�صتخدامها 
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املجموعة  هذه   
ْ

وانتقَدت القدمي.  العهد  اأجزاء  بع�س  برف�صها  وكذلك  َعْتها-  ووزَّ

�صلطة التقليد الكن�صي وعقائد مثل: املْطَهر، وتقدي�س ال�صور )الأيقونات(، وبع�س 

ْت �صلطة البابا. اإلَّ اأنَّ الكني�صة مل ت�صمح بانت�صارها، بل  الأمور الأخرى، كما رف�صَ

ْت حملة عليها واأنهت وجودها. �صنَّ

مجموعة ‘‘الوالدسيِّين’’

ِت ا�صمها من امل�صِلح 
َ
برَزْت ما بني القرنني الثاين ع�صر والثالث ع�صر. وقد اكت�صب

ا يف فرن�صا، وتاأثَّر- يف اأثناء قراءته 
ًّ
ا ثري

ً
پيرت والد�س )1140-1217م( الذي كان تاجر

 
ْ
 َوِبع

ْ
ْدَت اأَْن َتُكوَن َكاِماًل َفاْذَهب

َ
ر الإجنيل- بقول الرب ي�صوع لل�صاب الغني: ‘‘اإِْن اأَ

ِني’’ )متَّى 19: 21(. 
ْ
ع

َ
اِء َوَتَعاَل اْتب

َ
م

َّ
ُكوَن َلَك َكْنٌز يِف ال�ص

َ
 َفي

َ
اَلَكَك َواأَْعِط اْلُفَقراء

ْ
اأَم

وتبع  اأمالكه  فباع  ا؛ 
ًّ
حرفي �س  املقدَّ الكتاب  اأعلنه  الذي  امل�صيح  كالم  ذ  نفَّ وهكذا، 

واأ�صلوب  َوْعظه  جذب  وقد  اهلل.  بكلمة  يكرز  ًل 
ِّ
متجو ا 

ً
فقري واعًظا  وعا�س  امل�صيح، 

ة. ورغم 
َّ
ة دول اأوروبي ْت �صريًعا يف عدَّ

َ
حياته اأتباًعا له. وازدادت هذه املجموعة وانت�صر

معاقبتهم باملوت اأو بو�صائل اأخرى من ال�صطهاد، فاإنَّه مل يكن ممكًنا التخلُّ�س منهم 

ع اآراء اأفرادها ب�صاأن نظرتهم للكني�صة؛ فراأى البع�س 
ُّ
َزْت هذه املجموعة بتنو

َّ
متاًما. ومتي

ة رغم ف�صادها، واعتقد البع�س الآخر اأنَّ 
َّ
اأنَّ كني�صة روما هي كني�صة امل�صيح احلقيقي

ك بع�صهم- اأكرث 
َّ

كني�صة روما ترَكِت امل�صيح وفقَدْت تاأثري الروح القد�س. وهكذا مت�ص

من غريهم- بتعليم الر�صل. ويف اقتبا�س من كتاب ‘‘تاريخ الكني�صة’’ للكاتب واري، 

ني’’ الذين 
ِّ
ي عن ‘‘الوالد�صي اأ�صار اإىل اأنَّ امللك لوي�س الثاين ع�صر اأر�صل ر�صاًل للتق�صِّ

ا 
ً
اتهم ومل يجدوا �صور

َّ
اتُِّهموا باقرتاف اجلرائم، وتهديد ا�صتقرار املجتمع؛ فزاروا اأبر�صي

ة. 
َّ
الروماني الكني�صة  متار�صها  ا 

ً
طقو�ص اأو  ة، 

َّ
الإلهي الذبيحة  اإىل  ي�صري  ما  اأو  ي�صني،  للقدِّ
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دون اأولدهم، ويعلِّمونهم مبادئ 
ِّ
وتبنيَّ اأنَّهم كانوا يعبدون اهلل يوم الأحد، وكانوا يعم

الإميان امل�صيحي وو�صايا اهلل. ومل يجدوا اأيَّ اإثبات ودليل على اجلرائم التي اتُِّهموا 

اأولئك  اإن  امللك  قال  ا�صتق�صائهم،  بنتائج  امللك  واأخربوا  الر�صل  رجع  وعندما  بها. 

ني( اأف�صل منه واأف�صل من �صعبه. اإلَّ اأنَّ اأعداء هذه املجموعة 
ِّ
النا�س )اأي الوالد�صي

كتاباتهم  من  وتخلَّ�صوا  خاطئة،  عقائدهم  وَح�ِصبوا  اجلرائم،  باقرتاف  اتَّهموهم 

ة 
َّ
ة، وهكذا ُفِقَدِت املعلومات ب�صاأن العديد من معتقداتهم. فال�صلطة الكن�صي

َّ
الأ�صا�صي

ة، بل اإنَّها اأعلَنْت 
َّ
ة، لعتقاداتها الراديكالي

َّ
مل ت�صمح بامتداد تلك احلركة الإ�صالحي

حرمانهم وخروجهم عن الكني�صة عام 1217م.

مجموعة المصِلح جون ويكليف )1324-1384م(

ا وم�صِلًحا 
ًّ
برز ويكليف يف اإنكلرتا يف القرن الرابع ع�صر. وقد كان فيل�صوًفا ولهوتي

ا. عا�س يف اأك�صفورد وعلَّم يف جامعتها. وِقيل اإنَّه ‘‘كوكب �صبح الإ�صالح’’. 
ً
عظيم

ة  عدَّ اأ 
َّ
وتبو الالهوت،  علم  يف  اأ�صتاًذا  واأ�صبح  ز، 

َّ
ومتي اأك�صفورد  جامعة  يف  در�س 

للكني�صة.  الوحيدة  ال�صريعة  هو  �س  املقدَّ الكتاب  اأنَّ  وعلَّم  اجلامعة.  يف  منا�صب 

�س اإىل اللغة الإنكليزية- لغة ال�صعب- ما بني عاَمي 1382  وترجم الكتاب املقدَّ

�س بلغتهم الأم. واعتقد  هم يف قراءة الكتاب املقدَّ و1384م، ودافع عالنية عن حقِّ

�س. ونازَعْته الكني�صة نزاًعا �صديًدا  ة ل اأ�صا�س لها يف الكتاب املقدَّ
َّ
اأنَّ احلياة الرهباني

لأنَّه وافق اأْن ت�صادر الدولة اأمالك بع�س الكهنة غري امللتزمني اأن يعي�صوا مبا يتنا�صب 

تهم خلدمة اهلل. 
َّ
اأهلي ات بع�س الكهنة، وعدم 

َّ
مع ما يعلِّمه الإجنيل. وانتقد �صلوكي

ئة. وقارن 
ِّ
ال�صي انتقدوا بع�س ممار�صات الكهنة  ني الذين  وقاد جمموعة من املحتجِّ

ات غري املقبولة لبع�س الكهنة 
َّ
ات الو�صايا الع�صر، وال�صلوكي

َّ
ويكليف ما بني اأخالقي
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اتهم ل تن�صجم مع متطلَّبات الو�صايا الع�صر. وب�صبب ف�صاد حياة 
َّ
ظِهر اأنَّ �صلوكي

ُ
لي

�صني وامل�صتقيمني 
َّ
َل بع�س الكهنة الفقراء املكر

َ
تهم، اأر�ص

َّ
بع�س الكهنة وعدم اأهلي

ال�صرورة.  عند  باأيديهم  وا�صتغلوا  البالد،  اأرجاء  يف  اثنني  اثنني  لوا 
َّ
فتجو للوعظ. 

ف  التق�صُّ نظام  ويكليف  وانتقد  ا. 
ً
كبري ا 

ً
ترحيب بخدمتهم  ال�صعب  ب  رحَّ وهكذا، 

يف الكني�صة، ودعا اإىل خدمة عبادة ب�صيطة على مثال الكني�صة الباكرة يف العهد 

اأفكار ويكليف،  اأدانَِت الكني�صة  ‘‘لولرد’’. وقد  م 
ْ
ْت جمموعته با�ص

َ
اجلديد. وُدِعي

ها باءت بالف�صل ب�صبب وقوف اأ�صدقائه واأتباعه  ة حماولت ل�صجنه، لكنَّ وجرت عدَّ

ا. وهكذا انتهت 
ًّ
ته، حيث مات موًتا طبيعي

َّ
 له بالتقاعد يف اأبر�صي

َ
ِمح

ُ
اإىل جانبه. و�ص

يخلفونه  زين 
َّ
ممي اأتباًعا  ويكليف  يرتك  مل  ولالأ�صف،  موته.  بعد  ا 

ً
تقريب جمموعته 

ا حتَّى حلول زمن الإ�صالح. 
ًّ
ليكملوا العمل، اإلَّ اأنَّ بع�س اأتباعه ظلُّوا نا�صطني �صر

خني 
ِّ
وانتقَلْت كتاباته وتعاليمه اإىل بوهيميا )يف جمهورية الت�صيك(. ويذكر اأحد املوؤر

اأنَّ تاأثري ويكليف الأ�صا�صي مل يكن يف بالده بل يف بوهيميا.

مجموعة المصِلح يان هاس )1372-1415م(

ا باأفكار امل�صِلح الذي 
ً
برز ها�س ما بني القرننَي الرابع ع�صر واخلام�س ع�صر. وتاأثَّر كثري

اأفكار  قبول  يف  الف�صل  ويرجع  له.  ا 
ً

�ص
ِّ
متحم تلميًذا  وكان  ويكليف،  جون  �صبقه 

ُوِلد يف  الذي  ها�س  يان  امل�صِلح  اإىل جهود  اإنكلرتا  من  اأكرث  بوهيميا  ويكليف يف 

ا. وعظ ها�س وعلَّم معظم العقائد 
ًّ
ا مهم

ً
بوهيميا عام 1369م، وقد ترك اإ�صالحه اأثر

ْته من 
َ
ه حيث منع اإجراءات �صدَّ الكني�صة  اتَّخَذِت  بها ويكليف. وقد  نادى  التي 

ا، وحاز ثقة امل�صوؤولني عنه. 
ًّ
الوعظ. يف البداية، اأَمَل ها�س اإ�صالح الكني�صة داخلي

نه 
َّ
وانتقد اأخطاء وخطايا الكهنة بق�صوة، وعلَّم اأنَّ اهلل وحده يغفر اخلطايا. وعندما عي
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ى احلقائق ب�صاأن بع�س عجائب حدَثْت، مل يقتنع مبا راأى.  م�صوؤولو الكني�صة ليتق�صَّ

الكتاب  يف  والبحث  والعجائب،  الآيات  عن  البحث  وقف  اإىل  اأتباعه  دعا  لهذا 

ة ممار�صة بيع �صكوك الغفران. وب�صبب اإدانته لها ُحِرم من �صركة  �س. واأدان ب�صدَّ املقدَّ

يف  ‘‘الكني�صة  كتابه  واأ�صدر  بوهيميا.  يف  براغ  يف  حياته  معظم  وعا�س  الكني�صة. 

تعليمه  عن  للدفاع  كون�صتان�س  جممع  اإىل  ة 
َّ
الكن�صي ال�صلطات  وا�صتدعته  براغ’’. 

ة لإعدامه عام 
َّ
املدني ال�صلطات  اإىل  و�صلَّمه  قناعاته،  املجل�س رف�س  الكتابي، لكنَّ 

1415م، دون اأن مُيَنح فر�صة الدفاع عن معتقداته. وقد ا�صتمر اأثر اإ�صالح ها�س يف 

�صعب بوهيميا ل�صنني عديدة.

مجموعة المصِلح جيروالمو سافونروال )1452-1498م(

اخلام�س ع�صر.  القرن  الثاين من  الن�صف  الإيطالية، يف  فلوران�صا  يف  �صافونرول  برز 

ا 
ً
ني حوله، فرتك العامل واأ�صبح راهب

َ
�صئم من ال�صر والف�صاد اللذين راآهما م�صت�صري

وعظ  َه 
َ
�صاب الذي  احلما�صي  بوعظه  وُعِرف  العامل.  �صرور  من  ليهرب  ا 

ًّ
دومينيكاني

مركز  يف  الكني�صة  ف�صاد  وانتقد  التوبة.  �صرورة  على  ت�صديده  يف  املعمدان  ا  يوحنَّ

اأكرث  الكني�صة  اأخالق  تنقية  �صافونرول على  اهتمامات  ت 
َّ
وان�صب روما.  ة يف 

َّ
البابوي

اأنَّ الكاتدرائية التي  اإلَّ  اإليه اأحد،  من الرتكيز على العقائد. ويف البداية مل ي�صِغ 

خدم فيها امتالأَْت لحًقا بامل�صلِّني. ولكنَّ اأ�صلوبه الفظ- الذي مل يكن مقبوًل لدى 

ة 
َّ
ِت ال�صلطات الكن�صي

َ
ى اإىل تكوين اأعداء اأقوياء له ومنهم البابا. واأمر البع�س- اأدَّ

�صافونرول اأن يلتزم ال�صمت، وعندما مل ميتثل لتعليمات الكني�صة ُحِرم من ال�صركة 

َّ اتُِّهم بالهرطقة، واأُعِدم رفقة اأ�صدقاء له عام 1498م. 
فيها، واأُلقي به يف ال�صجن. ثم

ومات �صافونرول حني كان امل�صِلح مارتن لوثر يف اخلام�صة ع�صرة من عمره.
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اإنَّ القا�صم امل�صرتك ما بني م�صِلحي حقبة ما قبل الإ�صالح، وم�صِلحي حقبة 

وعقائدها،  وتعاليمها  الكني�صة  ممار�صات  بع�س  انتقادهم  هو  الأ�صا�صي،  الإ�صالح 

يت�صنَّ  اأنَّه مل  اإلَّ  الكني�صة.  لإ�صالح  ودعوتهم  �س،  املقدَّ الكتاب  على  وتركيزهم 

الكني�صة  �صلطة  ب�صبب  اإ�صالحهم  ا�صتمرار حركة  النجاح يف  امل�صِلحني  لأولئك 

ة 
َّ
والقت�صادي ة 

َّ
ة والجتماعي

َّ
ال�صيا�صي البيئة  توافر  اأوروبا، وعدم  القوي يف  ونفوذها 

وعدم  لالإ�صالح،  ة 
َّ
الأوروبي ال�صاحة  ا�صتعداد  وعدم  املالئمة،  ة 

َّ
والإن�صاني ة 

َّ
واملدني

ل ال�صعب 
َ
ل الأمراء اأحيانًا، ومن ِقب

َ
الرتحيب بامل�صِلحني اأو تاأمني حمايتهم من ِقب

يف اأحيان اأخرى، ف�صاًل عن غريها من الأ�صباب.


