الفصل األ َّول

حِ قبة ما قبل اإلصالح

ُي ِ
التاريخية النطالق حركة الإ�صالح الإجنيلي
جمع امل� ِّؤرخون على حتديد احلقبة
َّ
بالقرن ال�ساد�س ع�شر ،وذلك بوا�سطة امل�ص ِلح الإجنيلي مارتن لوثر الذي �أطلق
أي�ضا
ابتداء من �أملانياَّ � .إل � َّأن امل� ِّؤرخني ر�صدوا � ً
حركة الإ�صالح الإجنيلي يف �أوروبا ً
إ�صالحية وم�ص ِلحني يف �أوروبا قبل حركة الإ�صالح،
ظهور حركات وجمموعات �
َّ
وانتقد ْت تلك املجموعات و�أولئك
ما بني القرنني الثاين ع�شر واخلام�س ع�شرَ .
امل�ص ِلحون ف�ساد الكهنة وبع�ض تعاليم الكني�سة وممار�ساتها يف تلك احلقبة ،وعملوا
إ�صالحية تدعو للعودة �إىل تعاليم الر�سل
داخلياُ ،منادين مببادئ �
على �إ�صالحها ًّ
َّ
والكني�سة ِ
أ�سا�سيون
إجنيليون ال ُّ
الباكرة �شبيهة باملبادئ التي نادى بها امل�ص ِلحون ال ُّ
الثالثة :مارتن لوثر ،و�أولرتخ زوينغلي ،وجون كالڤن.
إ�صالحية وامل�ص ِلحني:
ومن هذه املجموعات ال
َّ
مجموعة ‘‘كثاري’’

أهم َّية يف جنوب فرن�سا نحو عام 1170م .وقد ُع ِرف َْت
اكت�سب ْت � ِّ
هي جمموعة تقوية َ
ترجم ْت ُن َ�س ًخا من العهد اجلديد
با�ستخدامها الكبري للكتاب َّ
املقد�س -حيث َ
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وانتقد ْت هذه املجموعة
وو َّز َع ْتها -وكذلك برف�ضها بع�ض �أجزاء العهد القدميَ .
�سلطة التقليد الكن�سي وعقائد مثل :املطْ َهر ،وتقدي�س ال�صور (الأيقونات) ،وبع�ض
رف�ض ْت �سلطة الباباَّ � .إل � َّأن الكني�سة مل ت�سمح بانت�شارها ،بل
الأمور الأخرى ،كما َ
�ش َّن ْت حملة عليها و�أنهت وجودها.
مجموعة ‘‘الوالدسيِّين’’

اكت�سب ِت ا�سمها من امل�ص ِلح
بر َز ْت ما بني القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر .وقد َ
تاجرا ثر ًّيا يف فرن�سا ،وت�أ َّثر -يف �أثناء قراءته
پيرت والد�س (1217-1140م) الذي كان ً
الإجنيل -بقول الرب ي�سوع لل�شاب الغني�‘‘ :إ ِْن َ�أ َر ْد َت �أَ ْن َت ُكونَ كَا ِم ًل فَا ْذ َه ْب َو ِب ْع
ال�س َما ِء َو َت َعالَ ا ْت َب ْع ِني’’ (م َّتى .)21 :19
�أَ ْم َالك ََك َو�أَ ْع ِط ا ْل ُف َقرا َء ف ََي ُكونَ َل َك َك ْن ٌز ِف َّ
حرفيا؛ فباع �أمالكه وتبع
وهكذا ،ن َّفذ كالم امل�سيح الذي �أعلنه الكتاب َّ
املقد�س ًّ
فقريا متج ِّو ًل يكرز بكلمة اهلل .وقد جذب َو ْعظه و�أ�سلوب
امل�سيح ،وعا�ش واع ًظا ً
أوروبية .ورغم
وانت�شر ْت �سري ًعا يف َّ
عدة دول � َّ
حياته �أتبا ًعا له .وازدادت هذه املجموعة َ
معاقبتهم باملوت �أو بو�سائل �أخرى من اال�ضطهاد ،ف�إ َّنه مل يكن ممك ًنا التخلُّ�ص منهم
بتنوع �آراء �أفرادها ب�ش�أن نظرتهم للكني�سة؛ فر�أى البع�ض
ومتي َز ْت هذه املجموعة ُّ
متا ًماَّ .
�أنَّ كني�سة روما هي كني�سة امل�سيح
احلقيقية رغم ف�سادها ،واعتقد البع�ض الآخر �أنَّ
َّ
مت�سك بع�ضهم� -أكرث
كني�سة روما ترك َِت امل�سيح َ
وفقد ْت ت�أثري الروح القد�س .وهكذا َّ
من غريهم -بتعليم الر�سل .ويف اقتبا�س من كتاب ‘‘تاريخ الكني�سة’’ للكاتب واري،
�أ�شار �إىل �أنَّ امللك لوي�س الثاين ع�شر �أر�سل ً
الوالد�سيني’’ الذين
للتق�صي عن ‘‘
ر�سل ِّ
ِّ
�صورا
أبر�شياتهم ومل يجدوا ً
ا ُّت ِهموا باقرتاف اجلرائم ،وتهديد ا�ستقرار املجتمع؛ فزاروا � َّ
الرومانية.
طقو�سا متار�سها الكني�سة
ِّ
إلهية� ،أو ً
َّ
للقدي�سني� ،أو ما ي�شري �إىل الذبيحة ال َّ
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يعمدون �أوالدهم ،ويع ِّلمونهم مبادئ
َّ
وتبي �أ َّنهم كانوا يعبدون اهلل يوم الأحد ،وكانوا ِّ
الإميان امل�سيحي وو�صايا اهلل .ومل يجدوا � َّأي �إثبات ودليل على اجلرائم التي ا ُّت ِهموا
بها .وعندما رجع الر�سل و�أخربوا امللك بنتائج ا�ستق�صائهم ،قال امللك �إن �أولئك
الوالد�سيني) �أف�ضل منه و�أف�ضل من �شعبهَّ � .إل �أنَّ �أعداء هذه املجموعة
النا�س (�أي
ِّ
وح ِ�سبوا عقائدهم خاطئة ،وتخلَّ�صوا من كتاباتهم
ا َّتهموهم باقرتاف اجلرائمَ ،
الكن�سية
أ�سا�سية ،وهكذا ُف ِق َد ِت املعلومات ب�ش�أن العديد من معتقداتهم .فال�سلطة
َّ
ال َّ
الراديكالية ،بل �إ َّنها �أعل َن ْت
إ�صالحية ،العتقاداتها
مل ت�سمح بامتداد تلك احلركة ال
َّ
َّ
حرمانهم وخروجهم عن الكني�سة عام 1217م.
مجموعة المصلِح جون ويكليف (1384-1324م)

والهوتيا وم�ص ِل ًحا
برز ويكليف يف �إنكلرتا يف القرن الرابع ع�شر .وقد كان فيل�سوفًا
ًّ
عظيما .عا�ش يف �أك�سفورد وعلَّم يف جامعتها .و ِقيل �إ َّنه ‘‘كوكب �صبح الإ�صالح’’.
ً
عدة
وتبو�أ َّ
ومتيز ،و�أ�صبح �أ�ستاذًا يف علم الالهوتَّ ،
در�س يف جامعة �أك�سفورد َّ
املقد�س هو ال�شريعة الوحيدة للكني�سة.
منا�صب يف اجلامعة .وعلَّم � َّأن الكتاب َّ
املقد�س �إىل اللغة الإنكليزية -لغة ال�شعب -ما بني عا َمي 1382
وترجم الكتاب َّ
املقد�س بلغتهم الأم .واعتقد
و1384م ،ودافع عالنية عن ح ِّقهم يف قراءة الكتاب َّ
املقد�س .وناز َع ْته الكني�سة نزا ًعا �شدي ًدا
� َّأن احلياة
الرهبانية ال �أ�سا�س لها يف الكتاب َّ
َّ
لأ َّنه وافق � ْأن ت�صادر الدولة �أمالك بع�ض الكهنة غري امللتزمني �أن يعي�شوا مبا يتنا�سب
أهليتهم خلدمة اهلل.
مع ما يع ِّلمه الإجنيل .وانتقد
�سلوكيات بع�ض الكهنة ،وعدم � َّ
َّ
ال�سيئة .وقارن
وقاد جمموعة من ِّ
املحتجني الذين انتقدوا بع�ض ممار�سات الكهنة ِّ
وال�سلوكيات غري املقبولة لبع�ض الكهنة
أخالقيات الو�صايا الع�شر،
َّ
ويكليف ما بني � َّ
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ُلي ِ
�سلوكياتهم ال تن�سجم مع متطلَّبات الو�صايا الع�شر .وب�سبب ف�ساد حياة
ظهر � َّأن
َّ
املكر�سني وامل�ستقيمني
أهليتهمَ � ،
بع�ض الكهنة وعدم � َّ
أر�سلَ بع�ض الكهنة الفقراء َّ
فتجولوا اثنني اثنني يف �أرجاء البالد ،وا�شتغلوا ب�أيديهم عند ال�ضرورة.
للوعظَّ .
التق�شف
كبريا .وانتقد ويكليف نظام ُّ
وهكذاَّ ،رحب ال�شعب بخدمتهم ً
ترحيبا ً
يف الكني�سة ،ودعا �إىل خدمة عبادة ب�سيطة على مثال الكني�سة الباكرة يف العهد
با�سم ‘‘لوالرد’’ .وقد �أدا َن ِت الكني�سة �أفكار ويكليف،
اجلديد .و ُد ِع َي ْت جمموعته ْ
عدة حماوالت ل�سجنه ،لك َّنها باءت بالف�شل ب�سبب وقوف �أ�صدقائه و�أتباعه
وجرت َّ
طبيعيا .وهكذا انتهت
�إىل جانبهُ .
أبر�شيته ،حيث مات مو ًتا ًّ
و�س ِم َح له بالتقاعد يف � َّ
تقريبا بعد موته .وللأ�سف ،مل يرتك ويكليف �أتبا ًعا َّمميزين يخلفونه
جمموعته ً
�سرا ح َّتى حلول زمن الإ�صالح.
ليكملوا العملَّ � ،إل � َّأن بع�ض �أتباعه ظلُّوا نا�شطني ًّ
وانتقل َْت كتاباته وتعاليمه �إىل بوهيميا (يف جمهورية الت�شيك) .ويذكر �أحد امل� ِّؤرخني
� َّأن ت�أثري ويكليف الأ�سا�سي مل يكن يف بالده بل يف بوهيميا.
مجموعة المصلِح يان هاس (1415-1372م)

كثريا ب�أفكار امل�ص ِلح الذي
برز ها�س ما بني القرنَني الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر .وت�أ َّثر ً
متحم ً�سا له .ويرجع الف�ضل يف قبول �أفكار
�سبقه جون ويكليف ،وكان تلميذًا ِّ
ويكليف يف بوهيميا �أكرث من �إنكلرتا �إىل جهود امل�ص ِلح يان ها�س الذي ُو ِلد يف
مهما .وعظ ها�س وعلَّم معظم العقائد
بوهيميا عام 1369م ،وقد ترك �إ�صالحه � ًأثرا ًّ
�ضده حيث من َع ْته من
التي نادى بها ويكليف .وقد ا َّتخذَ ِت الكني�سة �إجراءات َّ
داخليا ،وحاز ثقة امل�س�ؤولني عنه.
الوعظ .يف البداية� ،أ َملَ ها�س �إ�صالح الكني�سة ًّ
وانتقد �أخطاء وخطايا الكهنة بق�سوة ،وعلَّم � َّأن اهلل وحده يغفر اخلطايا .وعندما َّعينه
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ليتق�صى احلقائق ب�ش�أن بع�ض عجائب حد َث ْت ،مل يقتنع مبا ر�أى.
م�س�ؤولو الكني�سة َّ
لهذا دعا �أتباعه �إىل وقف البحث عن الآيات والعجائب ،والبحث يف الكتاب
ب�شدة ممار�سة بيع �صكوك الغفران .وب�سبب �إدانته لها ُحرِم من �شركة
املقد�س .و�أدان َّ
َّ
الكني�سة .وعا�ش معظم حياته يف براغ يف بوهيميا .و�أ�صدر كتابه ‘‘الكني�سة يف
الكن�سية �إىل جممع كون�ستان�س للدفاع عن تعليمه
براغ’’ .وا�ستدعته ال�سلطات
َّ
املدنية لإعدامه عام
الكتابيَّ ،
لكن املجل�س رف�ض قناعاته ،و�سلَّمه �إىل ال�سلطات َّ
1415م ،دون �أن ُي َنح فر�صة الدفاع عن معتقداته .وقد ا�ستمر �أثر �إ�صالح ها�س يف
�شعب بوهيميا ل�سنني عديدة.
مجموعة المصلِح جيروالمو سافونروال (1498-1452م)

برز �سافونروال يف فلوران�سا الإيطالية ،يف الن�صف الثاين من القرن اخلام�س ع�شر.
راهبا
�سئم من ال�شر والف�ساد اللذين ر�آهما م�ست�شر َيني حوله ،فرتك العامل و�أ�صبح ً
دومينيكانيا ليهرب من �شرور العامل .و ُعرِف بوعظه احلما�سي الذي �شا َب َه وعظ
ًّ
يوح َّنا املعمدان يف ت�شديده على �ضرورة التوبة .وانتقد ف�ساد الكني�سة يف مركز
وان�صبت اهتمامات �سافونروال على تنقية �أخالق الكني�سة �أكرث
َّ
البابوية يف روماَّ .
ي�صغ �إليه �أحدَّ � ،إل � َّأن الكاتدرائية التي
من الرتكيز على العقائد .ويف البداية مل ِ
ولكن �أ�سلوبه الفظ -الذي مل يكن ً
مقبول لدى
خدم فيها امتلأَ ْت الح ًقا بامل�ص ِّلنيَّ .
الكن�سية
البع�ض� -أ َّدى �إىل تكوين �أعداء �أقوياء له ومنهم البابا .و� َأمر ِت ال�سلطات
َّ
�سافونروال �أن يلتزم ال�صمت ،وعندما مل ميتثل لتعليمات الكني�سة ُحرِم من ال�شركة
فيها ،و�أُلقي به يف ال�سجنَّ .ثم ا ُّت ِهم بالهرطقة ،و�أُ ِ
عدم رفقة �أ�صدقاء له عام 1498م.
ومات �سافونروال حني كان امل�ص ِلح مارتن لوثر يف اخلام�سة ع�شرة من عمره.
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� َّإن القا�سم امل�شرتك ما بني م�ص ِلحي حقبة ما قبل الإ�صالح ،وم�ص ِلحي حقبة
الإ�صالح الأ�سا�سي ،هو انتقادهم بع�ض ممار�سات الكني�سة وتعاليمها وعقائدها،
يت�سن
وتركيزهم على الكتاب َّ
املقد�س ،ودعوتهم لإ�صالح الكني�سةَّ � .إل �أ َّنه مل َّ
لأولئك امل�ص ِلحني النجاح يف ا�ستمرار حركة �إ�صالحهم ب�سبب �سلطة الكني�سة
واالقت�صادية
واالجتماعية
ال�سيا�سية
ونفوذها القوي يف �أوروبا ،وعدم توافر البيئة
َّ
َّ
َّ
أوروبية للإ�صالح ،وعدم
إن�سانية املالئمة ،وعدم ا�ستعداد ال�ساحة ال َّ
واملدنية وال َّ
َّ
الرتحيب بامل�ص ِلحني �أو ت�أمني حمايتهم من ِق َبل الأمراء �أحيانًا ،ومن ِق َبل ال�شعب
ف�ضل عن غريها من الأ�سباب.
يف �أحيان �أخرىً ،
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