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مقدمة
ة، إىل احلرية  رَّ يفتقر الناس يف عرصنا احلارض، عرص التكنولوجيا وحتطيم الذَّ
أيامنا  الفرد يف  غدا  فقد  الديني.  اإلصالح  إليها عرص  يفتقر  كان  التي  الفردية 
هذه يف أقطار خمتلفة من العالم، كلولب يف حمرك، أو رقم يف آلة حاسبة، أو سلعة 
يف حانوت، أو عجلة يف سيارة، قد يستغنى عنه يف أي حلظة ويصبح يف زوايا 

النسيان.
ويبدو يل أن الزميل الكريم مؤلف ]حديث مع مارتن لوثر[ قد رأى هذه 
احلقيقة بفكره الثاقب الوقَّاد، وبصريته النرية املجلولة، فدعا أهل القرن العرشين، 
كام دعا اإلصالح أهل القرن السادس عرش، للعودة اىل حرية الفرد التي أرادها 
وأفكار  اذ  أخَّ بأسلوب خيايل  أبدعه عىل صورته. كل ذلك  الذي  لإلنسان  اهلل 

متناسقة.
إن مكتبتنا العربية حباجة ماسة إىل كتاب كهذا يصف أعظم رجل أجنبته 
دت  أوروبا يف القرن السادس عرش الذي انترشت ثقافته، وأخصبت مواهبه، ومترَّ
ة الثائرة عىل األفكار الرجعية البالية. وأخذت تلحُّ عىل األتقياء.  فيه األرواح احليَّ
إن اخلالص ال يُقاس مبقاييس وضعها البرش، بل يُقاس عىل ضوء حمبة اهلل التي 

أظهرها للبرش يف ابنه يسوع املسيح.
وال حاجة يل أن أعرِّف مؤلِّفه، ألنه أشهر من أن يُعرَّف. وقد أصبح َعَلاًم 
يُشار إليه بالبنان يف عالم التأليف الديني. ولذلك، حسبي القول، إن الكتاب جاء 
جامعاً شاماًل لرتمجة حياة هذا املصلح العظيم ]لوثر[ بلغته السهلة، وعبارته السلسة 

ال يرتكه قارئه حتى يأيت عىل آخره.
امزتاجاً  امزتج  أن خيال مؤلفه  للكتاب،  لدى مطالعته  ليشعر  املرء  وإن 
تاماً بأسلوبه، ال بل قل نفسه. فهو يصف األحداث، كأهنا مرتسمة أمام ناظريه. 
ويسري  أمامه.  مثلت  كأهنا  ومالبساهتا  بظروفها  وحوادث  وقائع  عن  ويتحدث 
بالقارئ بتأٍن، عىل مهلٍ. يرتدي أحيانا ثوب نقد الذع. عارضًا أمامه تارة لوحات 
من تارخي اإلصالح، وأخرى صورًا من تارخي الكنيسة بأسلوب مبتكر يستأثر النفس.
إين، إذ أهنئ الزميل الكريم عىل كتابه الذي جاء فتحاً جديدًا يف عاملنا 
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العريب والذي وفق فيه كل التوفيق، وسدَّ فراغاً كبريًا كنا نشعر به، آمل أن يصادف 
والتارخي واألدب، وأشجع كل مثقف  الدين  عالم  رواجاً وجناحاً عظياًم يف  كتابه 

وطالب معرفه عىل اقتنائه. 

لبيب مرشقي عىل جمهوداته  القس  الدكتور  بالشكر حلرضة  مقرونة  حتية 
القيمة، وللجنة املطبوعات النتقائها الكتب التي تفيد الكنيسة واملجتمع.

الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية                                         القس داود حداد
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قصة كتاب
ح مع مارتن لوثر ث صر�ي حد�ي

سمعُت عنه منذ كنت يف العارشة من عمري. كنت أذهب إىل الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية. لم يكن هو أو  الكنيسة  اإلجنيلية وكان زمييل يذهب إىل 
أنا نعرف الكثري عن العقيدة ... بل يف احلق لم نكن نعرف شيًئا عنها. كل ما 
القبطي  والقس  والطربوش.  البدلة  يلبس  ]الربوتستانت[  أن قسيس  نعرفه  كنا 
تعني  كانت  الربوتستانتية  الكنيسة  وإن  السوداء.  العاممة  يلبس  األرثوذكيس 
العبادة، وإن الكنيسة األرثوذكسية كانت تعطي  بالوعظ وحتل املحل األول يف 
اس. وإن الكنيسة اإلجنيلية ال تصوم صيامات الكنيسة القبطية.  املحل األول للقدَّ
ه  وكان زمييل هياجم الكنيسة اإلجنيلية ويقول، إهنا كنيسة لوثر. وإن لوثر هذا أضلَّ
س الكنيسة الربوتستانتية. وجعل يذكر له ]للوثر[ من السيئات عام  الشيطان وأسَّ
يت مع إين لم  قرصَّ فهمي عن إدراكه. وكنُت بطبيعة احلال أدافع عن لوثر بكل قوَّ

أكن أعرف شيئاً عنه أو عن حركته اإلصالحية. 
تارخي  ندرس  بدأنا  األمريكية  أسيوط  كلية  ويف  األوىل  السنوات  ومرت 
عالقة  أية  اإلجنيلية  والكنيسة  لوثر  بني  هناك  تكن  لم  أنه  وعلمت  الكنيسة. 
مبارشة وإن الكنيسة اإلجنيلية يف مرص ال عالقة هلا به. ودرسنا شيئاً من حركته 
ر فيه طوياًل وأسأل  اإلصالحية. ولكنه ظل ملدة طويلة بعيدًا عني وإن كنت أفّكِ

نفيس أي رجٌل هو!!! 
قال البعض إنه راهب رشير البد أن مصريه النار. وقال غريهم إنَّه مسيحي 
أمني رأى أن الكنيسة ابتعدت عن ُمثُلها العليا فعمل عىل إعادهتا إىل طهارهتا 

هتا.  وقوَّ
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ب كل ما فيها من شقاق.  وقال البعض اآلخر إنه َقَلَب كيان الكنيسة وسبَّ
بينام قال غريهم إنه رجل اإلصالح األول بال منازع.

أقدس  البعض  رآه  بينام  العهود  ونقض  واإلحلاد  باهلرطقة  البعض  مه  اهتَّ
مسيحي حافظ عىل والئه للسيد ولكالمه املبارك.

لم خيتلف الناس يف شخص كام اختلفوا فيه بالطبع خالف شخصية السيد 
وشخصيات الرسل.

وقد مكثُت مدة طويلة متأل احلرية نفيس. هل كان لوثر مصلحاً أم كان 
عامل انقسام. هل نضعه يف قائمة القديسني أم نتبع القائلني بأنه من اهلراطقة. 
جلسُت إىل أصدقائه كام جلسُت إىل خصومه وحاولُت أن استخلص احلقيقة من 
حديث الطرفني ولكني خرجت أكرث حرية. من أجل ذلك سألُت سيدي أن يتيح 
يل فرصة مقابلة الرجل والتحدث إليه. ظللت أسأل ريّب أن ميتحن طلبي إىل أن 
شاءْت عنايته فتقابلنا. تقابلنا مرتني. يف املرة األوىل كان يل حديث قصري معه. 

أما يف املرة الثانية، وكانت يف لبنان، فكان لنا معه أحاديث طويلة.
كانت أحاديثنا يف غالبية األوقات يف األمسيات التي أقضيها وحدي يف 
غرفتي أو أثناء النهار يف خلويت يف احلدائق-يف الليايل كنا نتحدث بدون كتابه. 
كنت استيقظ يف الصباح وأكتب ما تبقيه الذاكرة من احلديث. أما يف النهار فكنُت 
أكتب أثناء احلديث. وقد قضينا يف مهمتنا هذه عدة أسابيع- وعندما عدُت إىل 
ته من هذه األحاديث وأجريُت بعض ]اإلصالحات[ يف  القاهرة مجعُت ما سجلَّ
األسلوب ال يف احلقائق. ورتَّبتهُ يف فصول يف شكل كتاب. وترددت هل أنرش 

الكتاب؟!
هل من احلكمة، يف وقت احلركات الوحدوية، أن يظهر يشء عن ثورة لوثر 
اإلصالحية؟ أن نفس اللوثريني قد يرتددون يف تقديم لوثر اليوم يف الصورة التي 

ظهر هبا باألمس.
هل من احلكمة أن أنرش حديثي مع لوثر وأنا صديق لكثريين من الكاثوليك 

األفاضل؟
ضوء  ويف  باحلقائق.  العالم  نواجه  ال  ملاذا  نفيس:  وسألت  عدُت  لكني 

احلقائق يتجىل لنا الطريق الواضح للسري.
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وسألُت كثريين من األصدقاء وكان من رأهيم أن يف نرش الكتاب خريًا، بناء 
عىل ذلك، سلَّمُت أصوله للهيئة التي أخذت عىل عاتقها نرشه لتقوم هي بطبعهِ 

وتوزيعهِ.
الذي  اللوثري األملاين  القس هوبفذ  الواجب أن أذكر أن الصديق  ومن 
س للكتاب ووعد بتوزيع نصف ما يطبع منه  مكث يف مرص سنني طويلة، حتمَّ

للمسيحيني العرب يف أملانيا.
ويالحظ أن الكاتب كان رصحيًا يف توجيه نقده للمصلح الكبري. ويف بعض 
- وكان لوثر رقيقا يف اجلانب األكرب من أحاديثه، ولكنه كان  األوقات كان خشناً
عنيفاً يف بعضها وكانت تعبرياته يف بعض األوقات خشنة جدًا مما حدا ببعض 
أنصاره إىل طلب ختفيفها. عىل أن األمر الذي جيب أالَّ ننساه أن لوثر كان يتحدث 

عن الكنيسة واإلصالح يف القرن السادس عرش.
الالحقة  الترصفات  ولكن  الزمن.  بتغري  تتغري  ال  ]املبادئ[  أن  نعم 
باملبادئ تتلّون بالظروف والعادات والتقاليد- وقد أحاطت األحاديث باملبادئ 
لنا أن نقبل كالم لوثر كام قاله مهام بلغت درجة  وبالترصفات. يف املبادئ البد 

عنفه. أما يف الترصفات فيمكن ]الترصف[. 
ومهام قيل يف عنف لوثر أو قسوة عباراته أو خشونة تعبرياته فإن إخالصه 

ال ميكن أن يكون موضع شك.
ويف األحاديث حبوث عميقة ال تزال إىل اآلن موضوع درس فهناك مسألة 
عالقة الكنيسة بالدولة، وهناك مسألة ضعف الكنيسة واحنطاط ُمثلها العليا. وهناك 
مسألة اخلطية والغفران والرصاع الداخيل يف النفس اخلاطئة. وهناك مسألة مكان 
الكتاب املقدس يف حياة الفرد وحياة الكنيسة. وهناك مسألة احلركة الوحدوية 
يف الكنيسة، ال أقول أن لوثر أعطانا اإلجابة النهائية، عن كل هذه املسائل ولكنه 

م وجهة نظره.  قدَّ
* * *

بقيت عدة أمور يليق أن أبسطها بإجياز:
األمر األول: األحاديث نفسها. أن حديثي مع لوثر كان أول حديث مع 
شخص من خارج الكتاب. لقد حتدثت مع رجال ونساء كثريين ولكنهم كلهم 
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كانوا من الكتاب املقدس. كان لوثر أول من حتدثت معه من خارج الكتاب. أما 
كيف تم احلديث فأمر ال أستطيع أن أجيب عنه إجابة حاسمة. هل هي أحاديث 
خيالية. أي إهنا من جمرد خياالت الكاتب. قد جربت أن أعتقد ذلك لوال أين 
عندما عدت إىل ما كتبُت بعد الفراغ منه، وجدت أشياء كثرية لم أكن أعرفها 
. صحيح إين قرأت قبل هذه األحاديث كثريًا  من قبل. بعضها كان جديدًا عيلَّ
من الكتب التي أظهرت عن لوثر ولكن بعض هذه األحاديث كانت بعيدة عن 
هذه الكتب- هل هي أحالم... أم عىل األصح هي إهلام. كنت أجلس وكتايب 
أحيانًا  أمكث  كنت  العيل...  إىل  متجه  وقلبي  جانبي.  إىل  أو  أمامي  س  املقدَّ
ل... وبعد ذلك كان ذهني يتحرك... وأحيانًا  ساعات كاملة يف صمتٍ ويف تأمُّ

كان قلبي يتحرك.
األول  هدفني  أمامي  إن  الكتاب.  نرش  من  اهلدف  فهو  الثاين  األمر  أما 
فردي والثاين مجاعي، أما اهلدف الفردي فيتصل بالرصاع الداخيل للنفس التي 
اخلطيئة خاطئة جدًا.  إن  به.  يُستهان  شيًئا  ليست  اخلطية  اخلطية.  بثقل  حتس 
أم غري مسيحيني،  التحرر منها هي حماولة برشية كلها. مسيحيني كانوا  وحماولة 
]ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخُلص[ ويف املسيح املحب املصلوب رجاء كل نفس 

خاطئة- أن قصة لوثر تنري الطريق للذين يلتمسون طريقهم إىل اهلل. 
أما اهلدف اجلامعي فيتصل بدائرة الكنيسة العامة. قد يوجد يف الكنيسة 
املسيحية  فهم  الناس  ييسء  وقد  للمسيحية.  ة  نقيَّ صورة  يقدم  ما  األرض  عىل 
بسبب ذلك لكن لوثر كشف يف أحاديثه أن الكنيسة األرضية قد تكون بسبب 
عيوب قادهتا أو أعضائها عرثًة لآلخرين، ولكنها التزال كنيسة املسيح التي اشرتاها 
بدمه، ومن الواجب أن حناول تنظيفها مما عسى أن يكون قد علق هبا مما يشّوِه 
صورهتا. وقد كان هذا سبب محاسة لوثر يف شجب األخطاء والعيوب. كان حياول 

أن يقدم للعالم كنيسة طاهرة تتفق مع املسيحية الطاهرة.
ومن املحتم أن نعلن هنا أن لوثر لم يتحدث عن ]كنائس[ إذ كان يؤمن 
بكنيسة واحدة هي كنيسة املسيح. ولكنه عندما تكلم عن الكنيسة الكاثوليكية 
واللوثرية أو الكنيسة املشيخية. وعندما تكلم عن الكنيسة اجلديدة لم يقّدِم إالَّ 
التعبريات املتعارفة يف تسمية الِفرَق املختلفة بالكنائس. فهي كنيسة واحدة فقط. 
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س  أسَّ لوثر  أن  نعم  كنائس.  أسامء  املختلفة يف  اإلدارات  أو  النُُّظم  متها  قدَّ وقد 
أن  إذ  لم يؤسس  إنَّهُ  احلقيقة  ولكن  البرشي  املنطوق  اللوثرية حبسب  الكنيسة 

املؤسس واحد والكنيسة واحدة. وإنام هو تعبرٌي درجنا عليه وألِْفنَاه وفهمناه. 
ينشق عن  لم  أنَّه هو  يعلن  فإنه  بياٌن واضٌح عن ذلك  لوثر  ويف حديث 
الكنيسة وإنام هو كان يعمل عىل إعادة الذين ابتعدوا عن الكنيسة املسيحية إىل 

سها السيد. الكنيسة التي أسَّ
ومتت مسألة أخرية أذكرها هنا وقد تعرَّض هلا لوثر يف آخر أحاديثه عن 
احلركة الوحدوية... أم األفضل أن أطلب أن نسمعها منه. وأنا اتَّفق معه فيها 

عىل طول اخلط.

تدرسها  أن  أرجو  بالبحث.  جديرة  كثرية  موضوعات  الكتاب  هذا  يف 
بعناية. هناك أشياء تبدو سطحية ولكنك إذ تقرتب منها جتدها بعيدة األعامق.

وفيه أشياء تتَّفق أنت معها كل املوافقة. إهنا تعرّبِ عن خلجات قلبك وتسري 
يف جمرى عواطفك. 

اجلوانب.  متعددة  أشياء  مناقشة.  موضوع  تكون  أن  ميكن  أشياء  وفيه 
وجهات النظر فيها خمتلفة. ملاذا تتمسك بوجهة نظرك دون مناقشة وجهات النظر 

األخرى. ملاذا ال تتسع لسامع آراء غريك فرمبا اتَّفقتام!! 
وفيه أشياء قد ختالفها واضحة ال بأس. إن اآلراء التي جيتمع الناس عليها 
قد ال تكون أفضل اآلراء، إنَّ السيد نفسه اختلفت فيه اآلراء واملناوئون له، كانوا 

يف وقت من األوقات أكرث من املتفقني معه!
***

كل ما أرجوه منك أن تقرأ هذا الكتاب يف حرضة املسيح. واملسيح ييضء 
لنا الطريق وهيدي أقدامنا يف السبيل األمني.

القس لبيب مرشقي
كتب هذه املقدمة يف 1965/9/10
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خ ر التار�ي ل الذي ح�ي 1- الرحب

تمهيد 
قلت له: ]لقد رأيتك عن قرب منذ زمن. منذ سنتني أو ثالث سنوات أو 

.] أكرث، لسُت أذكر. وحتدثت إليك حديثاً
وأرسع لوثر فقال : ]طوياًل!![

قلت: ]كال، لم يكن حديثاً طوياًل. إنه لم يكن حتية عابرة بالطبع. ولكنة 
لم يكن حديثاً طوياًل. كال، ال ميكن أن أدعو ذلك احلديث طوياًل... ومنذ فارقتك 
واملنارصين  أتباعك  عدد  كرثة  من  اندهشُت  وقد  عنك.  حيدثوين  والكثريون 
لتعاليمك. إنني أذكر عندما كنُت غالماً صغريًا أن بعض زماليئ يف املدرسة كانوا 
هيامجونك، عن غري معرفة بالطبع. كانوا يسمعون من خصوم تعاليمك ما جعلهم 
تعرفه.  فأنت  قالوه عنك،  ما  أذكر لك  أنك... أظن أن ال داعي ألن  يعتقدون 
 ، بُت نفيس للدفاع عنك وقتذاك، أيضا عن غري معرفة. فقد كنُت غالماً وأنا نصَّ
كام قلت لك، ال يزيد سني عن عرش سنوات. ولكن احندرت من عائلة تنتسب 
إىل الكنيسة اإلجنيلية أو الربوتستانتية كام كانوا يطلقون عليها. وكنت ال أعرف 
إالَّ الفروق الواضحة وهي يف ]لباس الكهنة[ وعدم زواج الرهبان، والصيام. وكان 
أو  املشيخي  النظام  أو  كلفن  وقتها عن  أسمع  أكن  لم  والدفاع صبيانياً  اهلجوم 

الِفرَق اإلجنيلية العديدة. بل الكنيسة اللوثرية لم تأِت عىل لسان!!! 
عىل أنك تستطيع أن تطمنئ، إىل أين ومن معي كنا وال زلنا ننارصك أنت. 
وإن كنا ال ننارص الكنيسة اللوثرية بالذات. ولكن هذا ال يعني إننا ننظر إليك 
كإلـه أو كرسول. إننا ننظر إليك كرجل مبدأ وقف إىل جانب مبدأه، واحتمل يف 

سبيله. لك حسناتك، ولك بالطبع... ضعفاتك.
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وابتسم مارتن لوثر ابتسامة لم أتبنيَّ معناها. ثم سأل: ]وماذا بعد ذلك. 
، حديثاً شاماًل؟[  ما الذي تريده مني اآلن، وقد سبق أن حتدثنا معاً

أقول  ال  أيًضا  ولكن  البعيد،  أقول  ال  باألمس،  ذلك  كان  ]لقد  له:  قلت 
القريب. ثم أنه حدث أين قمُت برحلٍة إىل لبنان وجلسُت مع أصدقائك هناك، 
وهم مجاعة عاملة. ومن لبنان ِطْرُت يف طريق متعرٍِّج إىل احلبشة. ومع أنه لم يكن 
لك يف احلبشة أتباع، إالَّ أن مجاعة من كبار رجالك أقاموا هناك مركزًا لإلذاعة. 
وتقابلُت مع أكرب رجاالتك وقادة رسالتك. ومع إنني لم أسرتح كثريًا إىل روح 
فهم إالَّ إنني اكتشفت أهنم ليسوا متاماً كام  املتعايل الذي بدا منهم يف ظاهر ترصُّ
ث هؤالء عنك كام يتحدثون عن أكرث من إنسان. كام سمعت  ظننُت. وقد حتدَّ
نوا مفاخرك. وقد قال يل بعضهم إن حديثي  شيئاً نظري ذلك من بعض الذين دوَّ
معك كان ناقصاً وأشاروا عيّل أن أحاول أن أتصل بك مرة أخرى. وقد ظللت 
أناديك، من مخسة شهور. كنت أحتنيَّ الساعات وأنا ألتمس أن تُتاح يل فرصة 
لقائك. وأنت لم تأِت حتى كدت أيأس من لقائك. لكن شكرًا هلل أنَّك أثبت 
أخريًا ... وألنك اخرتت، أو عىل األصح ألن العناية دبَّرت، أن تأيت وأنا بعيد عن 
القاهرة، بعيد عن مشاغيل، وإن كانت مثة مشاغل هنا ولكنها ليست بالكرثة التي 
يف مدينة القاهرة، فاين أرجو أن جنلس معاً هنا يف هذه البلدة اجلميلة... يف بريوت 
وسوق الغرب وضهور الشوير. إهنم يقولون أن جبل لبنان قطعة من الفردوس. 

فأنت لن خترس كثريًا!! 
وابتسم الرجل العظيم وقال، ]هذا إذا كنت تضعني يف الفردوس فإنك يف 

املرة املاضية كدت ترسلني إىل اجلحيم![
قلت: ]ملاذا نعود إىل املناقشة يف هذا األمر. لقد ناديَت يف حياتك بإجنيل 
كفيلة  النعمة  فان  مآخذ،  من  حياتك  كانت يف  مهام  لذلك  املسيح.  وبرِّ  النعمة 
بوضعك يف زمرة القديسني. وأنا أرجو أنَّك ال حتاسبني يف كالمي مبزيان األملان 
ع[ قلياًل. هناك ما يسمح بيشء من الفكاهة والُبعد قلياًل  ]العسكري[ دعنا ]نوّسِ

عن شدة النظام األملاين!![ 
!! وابتسم مارتن ولكنه لم يقل شيئاً

قلت: ]واآلن دعنا نبدأ احلديث. فقال: ]ألم تبدأهُ بعد؟؟[. قلت: ]لقد كان 
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الكالم من جانب واحد. ويف احلق أنا ال أعرف كيف أبداهُ أو من أين أبداهُ!! 
. فإننا يف أحاديثنا العادية ال جنلس لنرتب ماذا  فقال: ]ملاذا ال جتعله حديثاً طبيعياً
، فقد نبدأ مبسألة ثم نذكر مسألة تسبقها فال ترى يف  نقول أوالً وماذا نقول ثانياً
. بل قد نكتشف أننا بدأنا من اآلخر. ثم وصلنا إىل األوىل وانتهينا إىل  ذكرها بأساً
!![ وقلت له:  الوسط. ومع ذلك ال نرى يف ذلك مأخذ بل باحلري نراه شيئاً طبيعياً
]شكرًا شكرًا.. ولكني سأحاول من أجيل أنا ال من أجلك أنت، أن أكون منظاًم 
إىل حدٍ. كل ما أطلبه أالَّ يضايقك التكرار، بالنسبة للحديث.. والتكرار يف هذا 
احلديث. كام إين أرجو رجاء آخر وهو أالَّ يضايقك ِذْكر بعض ما تقوله خصومك 
عنك.. وِذْكر بعض.. بعض ما.. بعض ما أحسست به أنا من مآخذ يف حياتك.. 

ورسالتك!![ 
وجتهم وجه مارتن ولكنه قال: ]ميكنك أن تقول ما تشاء. فإنك لن تقول 
ه!!! ]وعاد االبتسام  أسوأ مما سمعُت أنا.. وأنت فوق ذلك خملٌص.. عىل ما أظنَّ
إىل وجهه تدرجيياً وقال: إن يل أسوة بسيدي فقد قالوا عنه إنه خمتل، وسامري 
موه بأنه املضل. وقد علمت  وبه شيطان، وقالوا له مرة إننا لم نولد من زنى. واهتَّ
م  م يا صديقي... تكلَّ أن قوماً يف األيام األخرية كتبوا يتهمونه بأشنع التُّهم. تكلَّ

هات ما عندك!! 
قلت: ]يبدو أن املناقشة ال تُقابَل منك القبول.. فهل ترى-[ فأرسع يقول: 
كال. كال يرسين أن أجلس إليك وأحتدث معك. وسأحاول أالَّ أخرج عن طوري. 
وأنا ينبغي أن أعرتف- شديد احلساسية، أغضب برسعة. وقد شكا مني أصدقايئ 
يف األيام األخرية. لكنك تستطيع أن تطمنئ إىل أن ]مرجوعي[ قريبا.[ قلت: إذن 
سأضع أمامك املوضوعات التي تشغلني بصدد رسالتك. سأصفها كام تتوارد عىل 
فكري برتتيب تواردها... ثم... ثم لك أنت أن تنظمها حبسب تارخيها أو حبسب 

موضوعها.. وجنيب عليها!![ 

-13-

الرجل الذي حريَّ التارخي



2- ملء الزمان

أما أول ما مير خباطري فهو... هو ]ملء الزمان[ بالنسبة لك. أي األمور 
اخلارجية... وبالطبع األمور الداخلية. يأيت بعد ذلك أمر دخولك يف سلك الرهبنة. 
َشَكْرتُك. ثم موضوع خروجك  الرهبنة وما أحاط هبا  وإذا شئت أن تنبسط يف 
اإلصالح  يأيت  ذلك  بعد  ذلك.  إىل  انتهت  التي  اخلطوات  كل  الرهبنة...  عىل 
الربوتستانتي يف داخل أملانيا... ثم يف أوروبا ويف أمريكا. وال شك أنك تنتظر 
أن تسمع املآخذ عليك.. وهناك موضوع قد خيرج عن شخصك، ولو أنَّه يتَّصل 
بك حتاًم، هو موضوع اإلصالح الربوتستانتي من وجهة عامة... وأخريًا أرغب أن 
أسمع رأيك يف موضوع توحيد الكنيسة وهل لك أن تديل بنصيحة أو مشورة 
طيبة. أم أنك ترى أن املصلحة أن تظل الكنيسة املُْصِلحة قائمة بذاهتا... بل 
هذا يذّكِرين بسؤال هام هو هل ترى أن الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة املصلحة 

احلقيقية أم أن الكنائس األخرى أو بعضها عىل األقل تقف يف الصف؟
د مارتن وقال: ]أخشى أن احلديث سيطول.[. قلُت: ]لقد تركُت كل  وتنهَّ
يشٍء آَخرَ من أْجِلهِ. فسنجلس كالنا وحدنا يف هذا الركن البعيد يف لبنان كام 
م عىل مهلنا. أرجو أن ينتهي احلديث قبل أن أعود إىل املدينة  حنن اآلن. وسنتكلَّ

التي تعج باحلركة!![ 

أ- احندار الكنيسة:
وقال مارتن: أحسب أنك تركت يل أمر ترتيب احلديث... فاسمح يل إذن 
أن أبدأ باإلجابة عن السؤال الذي يف صدرك ولو لم تنطق به شفتاك. السؤال 
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الذي يشغل الكثريين ممن ينتقدون ]ثوريت[. هل مثة لزوم لقيام ]مارتن لوثر[. هل 
كان هناك ما حيتِّم هذه ]الثورة[ !![

]وجواباً عىل ذلك أقول، نعم نعم وألف نعم، وسآخذك معي لتبرص الكنيسة 
وكيف احندرت. واحندرت وظلت تنحدر إىل أن صارت شيئاً ال متتُّ إىل الكنيسة 
سها السيد بسبب. وخيدم فيها كهنة أخشى أن أصورهم بصورهتم احلقيقية  التي أسَّ

لئال يزنلق لساين إىل ما ال أحب[.
قلت: الكنيسة التي غرسها السيد ورواها بدمه، العروس الطاهرة النقية 
التي سيحرضها أمام أبيه بال دنس أو غضن؟؟ قال: ]نعم، فقد عاشت يف العالم 
وظلت تلتصق به إىل أن صارت رّشًا منه. وال داعي ألن ندخل يف تفاصيل كثرية 
ة.  عن الكنيسة يف أول عهدها. يوم كانت ضعيفة مضطهدة مرشدة بال حول وال قوَّ
وقد قام أباطرة ضد تلك الكنيسة الصغرية وحاولوا أن يسحقوها...وأنت تذكر 
نريون... وداشيوس وغريهام من كانوا يعتقدون أن املسيحيني مجاعة رشيرة قاتلة 
يأكلون حلوم البرش يف عبادهتم إذ قد سمعوهم يقولون إن زعيمهم قال ]إن لم تأكلوا 
جسد ا\بن اإلنسان وترشبوا دمه فال تقدرون أن تدخلوا ملكوت الساموات[. عىل 
أنه قام يف القرن الرابع إمرباطور سيايس حكيم أدرك أن املسيحيني ليسوا أرشارًا 
ة جبارة فهم أمناء خملصون جمتهدون  بل أدرك أنَّه إذا تعاون معهم فسيكونون قوَّ
ولذلك أصدر أوامره بعدم اإلساءة إليهم بل بدأ يفضلهم عىل غريهم... وأخريًا 

أعلن أنه يؤمن إمياهنم. ومن ذلك الوقت بدأت املسيحية تزدهر...
إنَّام  فإين  فقال يل: ]صربًا  التارخيي  الرسد  أمتلل من هذا  أين  لوثر  أحسَّ 
ب احندار الكنيسة، وأعني  أرجو أن أصل إىل حقيقة، هي النقطة املركزية ملا سبَّ
هبا العالقة بني الكنيسة واحلكومة أو كام يسموهنا الكنيسة والدولة[. فقلت له: 
]ال بأس أكمل حديثك...[ وعاد لوثر يقول: ]حدث يف ذلك الوقت نزاع داخل 
نيقية  يف  كبري  جممع  ذلك  بسبب  وانعقد  املسيح  الهوت  حقيقة  عن  الكنيسة 
سنة 325 حرضهُ أساقفة وكهنة وشاممسة وتناقشوا يف املوضوع. وقد جلس بني 
األساقفة اإلمرباطور الذي ذكرت لك عنه، اإلمرباطور قسطنطني. جلس وهو ليس 
د بعد، يف احلق إنَّه جلس كسيايس  ... بل إنه لم يكن قد تعمَّ أسقفاً وال كاهناً
ال كرجل ديني. وقد أراد أن يفرض آراءه عىل رجال الكنيسة. وأحسَّ رجال 
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فتقدم أحدهم منه يف أحد  الكنسية.  الشؤون  الدولة يف  الكنيسة خبطر تدخل 
األيام وقال:

]إنك إذا اضطهدتني يا موالي فإنني مستعد أن أحتمل أشنع اضطهاد 
عىل أن أنكر احلق[. ولكن ]ا\ذكر أنَّ اهلل أعطاك اإلمرباطورية وأعطانا الكنيسة. 
فإذا حاولنا أن نسلب احلكم منك فإننا نقاوم اهلل وإذا حاولت أن تتدخل يف 
شؤون الكنيسة فإنك ختطئ[. كانت هذه احلقيقة النقطة املركزية للزناع الذي قام 
: ]أنت ال هيمك بالطبع أن  يف الغرب بني الكنيسة والدولة. قال لوثر وهو ينظر ِإيلَّ
تسمع تفاصيل ظهور البابوية وكيف أن أسقف روما صار رأساً لألساقفة. وإنام قد 
هيمك أن تعلم أن حصول البابا عىل سلطة الكنيسة كان نتيجة حماولة إصالحية 
داخل الكنيسة. فقد حكم أوروبا، يف ذلك الوقت أساقفة كانوا يف نفس الوقت 
أمراء اساًم وحقيقة. وكانوا ميارسون سلطان األمراء يف احلكم واحلرب. كام كانوا 
ر املصلحون أن يرفعوا الكنيسة من ذلك  يعيشون، حياة البذخ والرتف. ولذلك فكَّ
ة حقيقية يف شؤون الكنيسة. وكان زعيم هذه احلركة  اهلوان، بأن جيعلوا البابا ذا قوَّ
اإلصالحية ]هلدبراند[ الذي صار يف سنة 1073 ]البابا غريغوريوس السابع[. بل 
عى َأنَّه بصفته ممثل  إن هذا البابا لم يكتف بالسلطة املطلقة يف الكنيسة وإنَّام ادَّ
اهلل عىل األرض، فإن له السيادة الكاملة عىل الكنيسة وعىل شؤون العالم... عىل 

احلكام وعىل امللوك!![ 
ومرة أخرى الحظ لوثر تقطيب وجهي فقال: ]خييل يل َأنَّك تتساءل عن 
عالقة حديثي مبوضوع احندار الكنيسة. وأنا أرجو أن تنتظر فسرتى ذلك واضحاً 
يف ما بعد. إن حديثي سيتناول اخلطوات التي انتهت إىل حصول البابوات... 
تبعاً لذلك  العالم. وسنكتشف  الكنيسة، عىل السلطة املطلقة يف  وبالطبع رجال 
... يا أخي صربك. لقد صربُت  بضعف احلياة الروحية تدرجيياً بل بفقداهنا هنائياً
م  أنا عدة سنوات قبل أن أثور. أما أنت فلن تصرب إالَّ وقتاً قصريًا[. قلت له: ]تكلَّ

وأمري هلل!![.

ة البابوات: ب- قوَّ
تذكارية  خدمة  يرتأَّس  كان  ]هلدبراند[  األرشديكون  أن  ]حدث  قال: 
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مبناسبة انتقال البابا السابق إىل... لنقل إىل الدار اآلخرة. ألننا ال نعلم باليقني أين 
ذهب، ولو إنني أرجو إنه ذهب إىل املجد ألن مراحم اهلل واسعة. كان هلدبراند 
رئيس شاممسة فقط ومع أنَّه ملدة اخلمسة والعرشين سنة املاضية كان ]القوة خلف 
َن عنه التارخي– عندما فوجئ بصوت  العرش[ إالَّ أنَّه فوجئ فعاًل –أو هذا ما َدوَّ
األصوات:  مئات  وارتفعت  هلدبراند...  هلدبراند...  املكان  يف  كالطبل  يرتدد 
هلدبراند القديس بطرس خيتار هلدبراند ليخلفه... وتقدم أحد الكرادلة وألقى 
خطاباً قصريًا... واعرتض هلدبراند وبكى وطلب أن يعفوه من هذه املهمة الثقيلة 
م محلوه محاًل إىل العرش وألبسوه رداء البابوية ووضعوا عىل رأسه التاج...  إالَّ أهنَّ

ذ لنفسه اسم ]غريغوريوس السابع[. وصار هلدبراند البابا واختَّ
كان ]غريغوريوس[ يؤمن فعاًل أنَّ البابا هو ممثِّل اهلل عىل األرض. ومعنى 
ذلك أنَّه سّيِد كل العالم. كان البابوات الذين سبقوه ضعفاء. لم يستطيعوا أن 
لنفسه  عى  فادَّ أما غريغوريوس  نفسها.  الكنيسة  ميارسوا أي سلطان، حتى عىل 
احلق يف أن حيكم ال الكنيسة فقط بل مجيع السلطات املدنية. وكان من نتيجة 
حزم البابا أن قامت إصالحات كثرية يف الكنيسة. عىل أنه قابل أيضاً مقاومة 
عنيفة. ُخْذ َمثاًَل: يف سنة 1075 يف جملس بابوي، أصدر غريغوريوس قرارًا حبرم 
أن تُقبل أيَّة وظيفة كنسية من علامين، من أمري مثاًل. كان امللوك واألمراء يعّيِنون 
األساقفة- واعترب هنري الرابع إمرباطور أملانيا أنَّ هذا القرار أفتيات عىل سلطانة 
غريغوريوس،  وهدد  مليالن.  أسقفاً  أحدهم  وعنيَّ  حتداهُ  ولذلك  اإلمرباطوري 
يرتأس  البابا  كان  وبينام  البابا..  وشتم  اإلمرباطور  باحلرمان. وغضب  اإلمرباطور 
جملساً بابوياً اندفع رسول من اإلمرباطور إىل املكان وقال بلغٍة بسيطة: إن موالي 
اإلمرباطور واألساقفة يبلغونك يا هلدبراند عىل فمي أن ترتك كريس بطرس، ألنَّه 

ال جيوز لك أن تغتصب مقاماً رفيعاً كهذا املقام بدون إذنه السامي!!
وكان  احلرمان.  قرار  فأصدر  جدًا.  عظياًم  معه  ومن  البابا  غضب  كان 
يتضمن أن اإلمرباطور ممنوع من تناول األرسار املقدسة. كام حيّل الشعب األملاين 
من الوالء لإلمرباطور وطاعته. وحيرِّم عىل أي أملاين أن يساعده، وإالَّ حلَّت عليه 

عنة!! وعىل أملانيا اللَّ
وانتهز  يظن.  كان  كام  له  خملصني  يكونوا  لم  أتباعه  أن  هنري  واكتشف 
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ت حوله يبغي باباً للنجاة  أعداءه هذه الفرصة ملهامجته وبدأ كرسيه هيزت حتته. وتلفَّ
فلم جيد إالَّ باب الُصلح مع الكنيسة.

ليعمل عىل طرد  أملانيا  للذهاب إىل  البابا خططه  بدأ  الوقت  ويف نفس 
اإلمرباطور... ووصل إىل قلعة كانوسا. ويف قلب الشتاء اخرتق هنري ممر جبل 
سبينس ووصل إىل القلعة وظل ثالثة أيام يقف عىل الباب من الصباح إىل املساء 
دون أكل أو رشب كشحاذ يطلب اإلحسان. وقد توسط الكثريون لدى البابا لعله 
يصفح عنه والبابا ال يريد. لعله كان يشك يف إخالص توبته، عىل أنَّه بعد األيام 
الثالثة سمح له بالدخول وصفح عنه وسمح له بتناول األرسار املقدسة. وقد قيل 
إنَّه عندما دخل إىل حرضة البابا وأراد أن يُقبل الصليب عند قدميه فدفعه البابا 
بقدمه فوقع عىل األرض... وعاد امللك فقبل الصليب أو عىل األصح قبل قدمي 
البابا. نعم فقد نال امللك من اهلوان الذي لقيه ويدبر االنتقام من البابا.. فأعد 
جيشاً كبريًا حارص روما وطرد عدوه القديم غريغوريوس... ويف سنة 1085 مات 
البابا يف املنفى... وهكذا هزم امللك، غريغوريوس. ولكن هل هزم البابوية؟؟ لقد 

وا يعملون عىل احلفاظ عليه![ ظل البابوات يؤمنون أنَّ السلطان هلم وظلُّ
قلت ملارتن: ]أليس غريغوريوس هذا هو الرجل القصري الضئيل اجلسم؟[ 
قال: ]نعم. ولكن كانت له شخصية جبارة وعينان كعيني النرس. ورمبا ظن البعض 
أن البابوية قد هزمت. ولكن ]أنوسنت الثالث[ الذي جلس عىل عرش بطرس يف 
8 كانون الثاين ]يناير[ 1198 أظهر أن البابوية تنوي االستمرار يف هذا القتال. لم 
يكن عمره إذ ذاك إالَّ سبعة وثالثني سنة فقط. وكان قبل انتخابه للبابوية جمرد 
راهب لم يُْرتََسم كاهناً بعد. ولكنه عمل للبابوية ما لم يعمل غريه. كان ينتسب 
ة. وكان هدفه نفس  للكنيسة وقد امتاز مبقدرة فذَّ ابناً  إىل عائلة معروفة وكان 
هدف هلدبراند، وهو أن جيعل بابا روما السيد األعىل يف األمور الزمنية كام يف 

األمور الروحية!
وقد ُذكر عنه أنَّه قبل أن يوضع عىل رأسه تاج البابوية، أعلن أنَّه كام أن 
القمر يستمد نوره من الشمس كذلك يستمد امللك الذي حيكم أجساد الناس 
ألقاها يف حفل  التي  الناس- ويف العظة  البابا الذي حيكم نفوس  ته من  قوَّ كل 
تتوجيه قال: ]أنا هو الذي اختاره اهلل عىل بنيهِ. لكن من أنا حتى أجلس أعىل 
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أنوسنت من نفسه  قليلة جعل  امللوك وفوق األمراء[. ومن خالل سنوات  من 
. وقد أمكنه أن جيري عدة إصالحات يف الكنيسة  رأساً لكل أوروبا سياسياً ودينياً

... أي احلرمان... وخارجها وكان سالحه يف ذلك دينياً
املحروم  من  يصرّيِ  كان  احلرمان  احلرمان!!  هو  ما  أدراك  وما  واحلرمان 
سة. وإذا  منبوذًا، ال مكان له يف املجتمع، أمواله تُصادر، ال يتناول من األرسار املقدَّ
لم يتب فاملوت واهلالك األبدي مصريه. فإذا كان املحروم ملكاً فإن احلرمان يعفي 

شعبه من الوالء له ويبيح بل حيتم نقض عهد الطاعة له!!
الحظ لوثر أين أنوي أن أتكلم فقال: ]صربًا ستتكلم. إنام أريد أن أهني هذه 
القصة. إن السلطان الذي ادعاه غريغوريوس ومارسه أنوسنت أعطاه بونيفاس 
الثامن كيانه القانوين. وهذا هو البيان الرسمي الذي أعلنه بونيفاس 1302 ]توجد 
سة كاثوليكية رسولية وال يوجد خارج هذه الكنيسة خالص أو غفران  كنيسة مقدَّ
خطايا[. وقد أعلن بوضوح أن كال السلطتني السياسية والروحية يف يد الكنيسة 
وقال إنَّه أفقر كاهن يسمو عىل أرشف ملك. وختم بالقول حنن نعلن للجميع أنَّه 

يلزم للخالص أن خيضع الكل لبابا روما[.
ومما جعل للكنيسة الكفة الراجحة يف حرب السلطة هذه بني الكنيسة 

والدولة، فإن الكنيسة كانت موحدة مركزة منظمة!!

ج- ملك امللوك:
انتهى األمر إىل أن صار بابا روما ملك امللوك عىل األقل يف أوروبا! قلت 
للوثر: ]إين أالحظ عدة أخطاء يف ]بيانات[ البابوات، كام أالحظ عدة أخطاء يف 
كيفية مقاومتهم. سأذكر ما عّن يل ثم انتهي بسؤالك عن عالقة هذا السلطان 

برسالتك اإلصالحية التي تزعمها:[
أما أوالً فإن السيد نفسه لم يأِت حاكاًم بل قال مملكتي ليست من هذا 
العالم. وعندما استعمل أحد أتباعه سيفه قال له رّد سيفك إىل غمده. ولقد كان 
يف إمكان السيد أن يطلب من أبيه ربوات املالئكة كام كان يف إمكانه أن يزود 
يكون  أن  قصد  أنه  لو  رسالتهم  نرش  من  نهم  متّكِ التي  ات  بالقوَّ الضعفاء  أتباعه 
للكنيسة سلطان جسدي. ولقد زعم البابوات أهنم حيكمون عىل نفوس الناس 
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وهذا ما لم يقل به السيد![ وقال لوثر: ]إهنم يستندون عىل عدة آيات يف الكتاب 
عن مفاتيح ملكوت السموات![

قلت: ]ولكن هذا ال يعني احُلْكم عىل النفوس. واالجتاه إىل هذا املعنى 
قاومت  احلكومة  أن  أالحظ  أين  عىل  الكنيسة...  ولرسالة  الكتاب  لروح  خمالفة 
ة وكان أحرى هبا أن تستعمل سياسة املنطق وفتح الذهن.  الكنيسة أيضاً بالقوَّ
وهو سالح قد يطول معه أمد احلرب ولكن نتيجته أوكد. إذ إنه كلام كان الشعب 

جاهاًل كلام َقِبل بدون مراجعة ادعاءات السلطة األبدية[.

د- القوة والفساد:
ة الكنيسة باحندارها. ملاذا  عىل إنني بالرغم من ذلك أسألك عن عالقة قوَّ
هتا عوناً هلا عىل اتساع رقعتها وامتداد مساحتها وبالتايل عىل تسهيل  ال تكون قوَّ

مهمتها يف الكرازة؟
العاملية  ة  القوَّ بأن  نظريا  سؤالك  عىل  اإلجابة  ميكن  إنَّه  لوثر:  وأجاب 
هتا وتنحدر هبا املادية واألنانية واملنافسات  تبعد الكنيسة عن املصدر احلقيقي لقوَّ
. ولكني سأبسط أمامك نتاجئ هذه  العاملية. ميكنني أن أرشح لك ذلك رشحاً نظرياً
ة الكنيسة تتطلب املال. وكان الكريس البابوي  ة من سبيل الواقع. كانت قوَّ القوَّ
الناس الكنيسة، ولكنهم لم جيرسوا أن يرفعوا راية  بالعنف حتى أبغض  جيمعهُ 
استنارت  أن  بعد  املكبوت  العصيان  هذا  من  صورة  ترى  أنك  عىل  العصيان. 
أذهان البعض. فقد انعقد يف سنة 1518 جممع يف مدينة أوجربج يف أملانيا حرضه 
ممثلون للمدن والواليات واإلمارات. وكان البابا قد أرسل يطلب أن يكّلِف كل 
كاهن وأسقف وأمري جيمع رضيبة. ]ملحاربة األتراك الذين كانوا جيتاحون أوروبا 
آنذاك[ وقد رفض املجمع الطلب وأعلن أن عدو أوربا ليس األتراك بل ]كلب 

جهنم املستقر يف روما!![1
وقد ارتاع الناس من جشع الكريس البابوي واحلاشية املحيطة به. ومن 
ت الرسمية اتَّضح أن إيراد ]الكريس الرسويل[ بلغ أزيد من مليون  واقع السجالَّ
دوالر يف السنة- كان هذا يف الوقت الذي لم يصل فيه ملك فرنسا إىل نصف 

1  هذا هو اللقب الذي أطلقوه عىل البابا وهو تعبري غري الئق
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إدارة مالية، مأموريات رضائب تسافر إىل كل األقطار  للبابا  املبلغ- وكان  هذا 
لتحصيل هذه األموال.

وفوق هذا فقد أصبحت الوظائف الكنسية سلعاً مرحبة ولذلك كانت تَُباع 
بأسعار خيالية. بل أن هناك وظائف لم تكن موجودة كان يضارب عليها!!

وكان من نتيجة اجلشع أن أصبح كل يشء تقّدَِمهُ الكنيسة يُباع بالنقد. 
ليس عىل املرء إالَّ أن يدفع ويصرب فينال ما يشاء. يستطيع أن ينال غفران اخلطايا 
وتربير أي مسلك. قال أحد ُكتَّاب املوظفني يف القرص البابوي ]إن اهلل ال يشاء 

أن هيلك أحد بل أن ]يدفع[ وخيلص![
ظهر االرتياع عىل وجهي فنظر إيلَّ لوثر وقال: ]بعُد تسمع أشياء أردأ![

]كان من نتيجة السلطة أن نسيْت الكنيسة واجبها األول. فقد انشغل 
البابوات بأمور ]أهم[ من خدمة املسيح وملكوته. فإن يوليوس الثاين مثاًل ]1503-
1513[ كان معنياً بالفنون وقد متت يف أيامه كثري من القطع الفنية لرافايل ومايكل 
أجنلوا!! وخليفته يوليوس الذي ُعرِف باسم ليو العارش رسموه كاهناً يف السادسة 
الثامنة والثالثني. كانت  بابا يف  الثالثة عرشة وانتخب  من عمره وكارديناالً يف 
ر املال يف املباذل وكان يقول: لنتمتع بالبابوية طاملا  . وقد بذَّ احلياة له هلوًا ولعباً

أعطاها اهلل لنا[
البابا إسكندر السادس  ]لم أرد أن أذكر لك  لوثر قلياًل ثم قال:  صمَت 
وَعْربََدًة  ُسْكرًَا  حياته  كانت  رشوره.  من  ارتاع  الشيطان  نفس   .]1503-1492[
إكثار  عىل  بالعمل  معنياً  وكان  الرشعيني.  غري  أوالده  عن  يعلن  كان   . وِفْسَقاً
إىل  الكنيسة  وصلت  أيامه  ويف  وفجورًا...  ورقصاً  لعباً  حياته  كانت  أمواهلم- 

احلضيض قلت: ]ولكن هل كان سجل البابوات كذلك؟[
قال: ]كال. شكرًا هلل فقد كان هناك بابوات أفاضل ولكنهم كانوا قلة لم 
يستطيعوا أن يرتكوا أثرًا. هذا هو الكريس الرسويل يا صديقي. هذه هي الكنيسة 

التي قال عنها السيد: وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها!![

هـ- اإلكلريوس والفساد 
قلت: ]ولكن الكنيسة ليست البابا يا سيدي!! فأجاب: إين أرى ما ترمي 
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إليه. ولكن ألم تسمع القول:
ّفِ ضارباً             فشيمة أهل البيت كلهم الرقص  إذا كان ربُّ البيت بالدُّ

إن هذا القول يصدق عىل األساقفة والكهنة والشعب. هل تريد أن تسمع 
حديث هؤالء؟ قلت: ]إنه حديث كريه لكن ال بد مما ليس منه بّد[

صمَت لوثر طوياًل ثم قال: ]إين أذكر معارصي إيراسمس املُصلح االجتامعي 
والفيلسوف املشهور يف أوربا. يف سنة 1502 قال: لقد أصبح الناس يبغضون الكهنة 
ة ال  ا الراهب، ألعترب ذلك سبَّ ا الكاهن، أو، أهيُّ حتى أنَّك إذا ُقْلت عن إنسان، أهيُّ
يقبلها. ال أقول إن مجيع الكهنة كانوا كذلك فقد ُوِجَد أساقفة أفاضل وكهنة أتقياء 
ولكن األساقفة والكهنة الذين أهانوا خدمتهم كانوا من الكثري حبيث غطُّوا عىل 

ة الفاضلة!! الِقلَّ
[ هبا الكهنة يف تلك الفرتة كانت النجاسة. ما  وعىل رأس الرذائل التي ]متزيَّ
ريين منهم وكثريون منهم كانت هلم حانات وبيوت للمقامرة وعالقات  ّكِ أكرث الّسِ
بالربا  املال  بالتجارة وإقراض  انشغاهلم  النساء- هذا عدا عن  غري مرشوعة مع 
منهم  األغنياء  وكان   - فاضحاً إهامالً  الكنيسة  شؤون  وإهامل  والزتوير  الفاحش 
الرتف خيدمهم  ويعيشون حياة  الثمينة  واملجوهرات  الغالية  املالبس  خيتالون يف 
خدم كثريون ويقتنون اإلسطبالت املألى باخليل- وكثريًا ما كان الذين يسكرون 
بالليل يتلون القداس يف الصباح ويقضون باقي النهار يف بيوت الدعارة أو يف 

اخلروج للصيد!!!
ومع هذه احلياة الدنسة كانت غالبيتهم يف جهل فاضح. ولقد كتب أحدهم 
عن ذلك فذكر أن اجلانب األكرب لم يكن يعرف من هو ]مؤلف[ الصالة الربانية 

ويف أي كتاب توجد؟!!
وُقلُت للوثر: ]ولكن هذا مرّوِع. هل أنت متيقن من ذلك؟[ فأجاب إهنا 
احلقيقة، وكيف ننتظر غري ذلك ممن أخذوا اخلدمة الدينية سبياًل للعيش والقتناء 
رون فيه. كانوا  الرثوة. إهنم لم يكونوا هيتمون بالكنيسة. كانت الكنيسة آخر ما يفّكِ

يعّينون عىل أبرشيات ولكنهم ما كانوا ليذهبوا إليها!!
يشء واحد كان ينبغي أن يفعلوه وهو أن جيبوا الرضيبة املطلوبة للكريس 
الرسويل. فإذا لم يدفع الشعب فإن عليهم، بسلطان روما، أن يأمروا فتحل عليهم 
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اللعنة يف الداخل واخلارج، يف الوقوف ويف القيام، يف الذهاب واإلياب، يف امليش 
والركوب... وهكذا. وكان كثريون من الكهنة الطيبني يدركون متاعب الفقراء 
إذ كانوا هم أنفسهم فقراء، كانوا يبذلون جهدهم إلنقاذ الفقراء من لعنة احلرمان 

هذه..[

و- الشعب والفساد
]وكيف  فأجاب:   .] ما أظن صاحلاً الشعب كان عىل  ]ولكن  للوثر:  قلت 
يكون صاحلاً وقادته الدينيون هم من هم. كان الشعب يرزح يف اجلهالة ويعيش 
والتعاويذ.  األحجية  كرثت  ولذلك  حر.  والّسِ واجلّنِ  العفاريت  من  اخلوف  يف 
َحرَِة  وقد حاول رجال الكنيسة أن يصلحوا احلال ولكنهم أنقذوا الناس من السَّ
بثمٍن  املَْطَهرِ  وأوقعوهم فريسة للكهنة الذين باعوا هلم اخلالص من جهنم ومن 
بيني وبني  الزناع  باإلفاضة عندما أحتدث عن  األمر  عاٍل. وسأحدثك عن هذا 

روما[.
دًا عميقاً وقال: ]هذه يا صديقي كانت حالة الكنيسة عندما  د لوثر تنهُّ وتنهَّ
فقمت..  أستطيع سكوتاً  أُعد  لم  ولكني  طوياًل  َسَكتُّ  وقد  الطوق  عن  شبيت 

وضعت روحي عىل كفي وحتديُت سلطان روما وناديُت باإلصالح!!
قلت: ]ولكن احلالة السيئة لم تكن جديدة عندما دخلت الرهبنة. البد إهنا 

كانت منذ أزمان.... فلامذا لم يقم مصلح من قبلك[
وأجاب لوثر: ]نعم إن الفساد لم يكن أمرًا جديدًا. لقد كان منذ مدة 

طويلة وإن كان قد بلغ ذروته يف أيامي..[
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ذار الصالحة 3- ال�ب

قلت: ]أنت ال تقصد يا لوثر أن تقول إنَّ اجلميع قد فسدوا... اجلميع؟ 
. كال. ال ميكن أن تقول ذلك. البّد أن كان هناك مسيحيون مؤمنون  كاهناً وشعباً
قديسون، البّد.. أقول لك البّد.. وإالَّ فمن أين قبست النور الذي رفعته؟ ال شك 
أنك ال تريد أن تقول إنَّك يوحنا املعمدان يف جيله، أو إرميا يف عرصه. بل إن 

هذين وأمثاهلام لم يكونا وحدهام بارَْين[.
عي أين كنُت القديس األوحد. بل باحلق أنا  ، أنا ال أدَّ ، كالَّ وقال لوثر: ]كالَّ
كنت اخلاطئ الذي شعر بثقل خطيته أكرث من غريي ألسباب ال متتُّ إىل القداسة 
بسبب. كان هناك قديسون أفاضل. كانوا أنوارًا المعة يف ظلمة اجلهل والرش. 
... ملاذا ال نرتك هذا املوضوع اآلن،  ولنئ برزت أنا أملع منهم، فليس ذلك لفضل يفَّ

خصوصاً وحنن سنعود إليه عىل األرجح يف ما بعد؟[
قلت: ]إنَّام أقصد أن أسأل: ألم يسبقك أحٌد يف مقاومة الفساد. ألم يوجد 

من نادى باإلصالح؟[
قال: ]آه ... لقد قام مجاعة من األبرار ورفعوا أصواهتم شاجبني الفساد 

ومنادين بالعودة إىل اهلل. نعم يا صديقي الدنيا لم ختل من األبرار![
قلت: ]فهل لك أن حتّدِثني عن بعض احلركات اإلصالحية، التي قامت 
وبعض املُصلحني. وهل لك أن حتّدِثني بقليل من التفاصيل عن بعضهم. وعن 
اآلثار التي تركوها يف تارخي الكنيسة... ويف تارخيك؟[. وقال لوثر: ]إنه سيحاول أن 
يشبع رغبتي إنَّه ال يقّدِم يل حديثاً حيتمل مسئوليته فإنه قد تناوله من آخرين[. 
 First يه  نسّمِ مما  الكنيسة  حالة  عن  حديثك  كان  ]وهل  أقول:  وأنا  وابتسمت 
Hand حتدث يا صديقي. فإن التارخي سيغربل كل يشء وسيبقي الصحيح ويذهب 
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م: الزغل!![ هزَّ لوثر كتفيه ثم تكلَّ
]لم يرضى عن حالة الكنيسة كثريون فقاموا ينتقدون الترصفات غري الالئقة 
وينادون باإلصالح. ولكن السلطات الكنسية لم تسرتح إىل هذا وَنَعتَْت هؤالء 
املعارضني بألقاب كرهية دعتهم ]هراطقة[، لم يكن اهلراطقة عددًا قلياًل بل كانوا 
مجهورًا غفريًا. عىل أن مجاعتني منهم سببتا للكنيسة كثريًا من التعب، وعندما أقول 

الكنيسة أقصد السلطات الُعليا فيها.
أي  الكاثاري  أو  ]االلبجنسيني[  تُدعى  كانت  اجلامعتني  هاتني  وأوىل 
]املَُطَهرين[. وهؤالء ظهروا عىل أثر عودة الصليبيني وقد نقلوا عن الرشق بعض 
ما كان شائعاً هناك. هؤالء اقتنعوا أن العالم رشير واجلسد رديء، لذلك ينبغي 
أن يتخلَّص الناس من العالم ومن اجلسد. ينبغي أن يكونوا أطهارًا. هؤالء رفضوا 
أن حياربوا وامتنعوا عن الزواج ولم يؤمنوا بالكنيسة وكانت عقائدهم غري مسيحية 
يف مُجلتها. ولكن الناس تبعوهم، ألهنم انتقدوا فساد الكنيسة، وكانت حياهتم هادئة 
وقد  فرنسا.  جنوب  يف  وخصوصا  أوروبا  جنوب  يف  الكاثاريون  انترش  ونظيفة، 
البابا أندسنت  حاولت الكنيسة أن ترجعهم إىل الصواب وملا لم تستطع أعلن 

الثالث حرباً صليبية عليهم وكانت النتيجة جمزرة، ذهب ضحيتها ألوف وألوف!!
واجلامعة الثانية كانوا ]الولدنسيني[ وهؤالء أيضا دمغتهم الكنيسة باهلراطقة 
بالرغم من أهنم لم يعّلِموا تعاليم خارجية، وزعيم هذه اجلامعة كان تاجرًا من ليون 
اسمه بطرس والدو. وهذا بالرغم من نقص ثقافته كان حيفظ عن ظهر القلب 
ع كل أمواله وجعل  فصوالً كثرية من الكتاب املقدس يف اللغة الفرنسية، وقد وزَّ
يكرز بالكتاب، وخرج أتباعه يكرزون اثنني اثنني وكانوا يلبسون مالبس خشنة. 
وبسبب  واضطهدهتم.  هراطقة  فاعتربهتم  كرازهتم  نوع  إىل  الكنيسة  تسرتح  ولم 
الكتاب  اقتناء  بتحريم  قرارًا  الكنيسة  للكتاب، أصدرت  استعامهلم  جهلهم وسوء 

وخصوصاً يف غري اللغة الالتينية.
أمرهم  تعالج  أن  فرأت  اهلراطقة  تزايد عدد  الكنيسة من  وقد تضايقت 
جواسيسها  املحاكم  هلذه  وكان  التفتيش[.  ]مبحاكم  بعد  فيام  ُعرِف  ما  بتعيني 
وبوليسها وقضائها. وكان الشخص جيد نفسه وقد اُقتنص يف شبكة وبدأ التحقيق 
. وكانت هناك وسائل  معه فإذا ما ثبتت التهمة عليه فقد كان مصريه القتل حرقاً
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مروعة ]إلخراج احلق[ من صدور اهلراطقة!!![.

ز- حماكم التفتيش 
ولقد كان جسمي  التفتيش هذه.  الكثري عن حماكم  ]لقد سمعت  قلُت: 
يرتعش وأنا أسمع عن اآلالت الساحبة، واآلالت الضاغطة، واآلالت العارصة 
وعن اَْلَكّيِ بالنار والنخس بالسكاكني.. ألست ترى أن املبالغة وجدت سبيلها 

إىل هذه األخبار؟[
وقال لوثر: ]قد يكون. ولكن الصحيح يف هذه املحاكم يفوق اخليال!![

ة واحدة من املسيحية حتى  قلُت: ]ولكن ألم يكن يف رجال الكنيسة َذرَّ
يرتكبوا هذه الفظائع اإلبليسية؟[

قال: ]بل كان األمر عندهم يستند يف زعمهم عىل القواعد املسيحية. ألم 
هة ضد اهلل.  تسمع ما قاله أنوسنت الثالث يف ذلك؟ قال: أن اهلرطقة خيانة موجَّ
فإذا لم تعاقب اهلراطقة فإن اهلل سيعاقب بسببها كل العالم. ومن اخلري لذلك أن 
يتألم القليلون من أن يتألم اجلميع. من اخلري أن حيرتق اجلسد عىل األرض من أن 
هتلك النفس يف النار األبدية يف جهنم!!! ولقد ظلَّت هذه النظرية الغريبة، داخل 

الكنيسة تنرش الرعب يف قلوب األلوف أجياالً!![
أفواههم  وأغلقوا  ديارهم  يف  قبعوا  ]اهلراطقة[  هؤالء  أن  بّد  ال   [ قلت: 
، فإن التعذيب قد خييف الناس ولكنه  فاسرتاحت الكنيسة منهم؟[ أجاب: ]كالَّ
الوسطى غارقة يف رشور  القرون  الكنيسة يف  ولقد كانت  يغرّي من تفكريهم.  ال 
كثرية مرّوِعة، حتى أن كثريين من الناس لم يستطيعوا أن يسكتوا فرفعوا أصواهتم 
حيتجون وبعضهم بلغت به اجلسارة إىل حد إعالن احلرب عىل التعاليم الكنسية، 

]!! وكان نصيبهم املوت حرقاً

ح – >ـون ويكلف
هذا  ويكف.  >ـون  املعروف  اإلجنلزيي  السبيل  هذا  الذين سلكوا  ]ومن 
أزعجته الرشور النابعة من اجلهالة فقام حياول إصالح احلال. ومن أهم ما قام به 
ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة اإلجنلزيية وكانت ترمجته قطعة من الفن. وكان 
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هلا أثر كبري يف إنارة األذهان والقلوب. وأحسَّ املسئولون يف الكنيسة، خبطورة 
أمره وقاموا يناوئونه، ولكنه كان مؤيَّدًا من كثري من العظامء فلم تستطع الكنيسة 
. ومات يف سنة 1384. لكن بعد أربع وأربعني سنة بعد موته  أن تعمل معه شيئاً
نبشوا قربه وأخرجوا بقاياه وأحرقوها بالنار. ثم طرحوا الرماد املتخّلِف من احلريق 
يف النهر، حتى ال يوضع يف قرب ويكون مزارًا. لشَد ما أخطأوا فقد محل التيار تلك 

البقايا بأفكارها اجلديدة إىل كل أوربا، وطبع آثارها.

ط- >ـون هس
قدير جاء من  واعظ  هبا  وتأثر  ]براغ[  إىل جامعة  ]األفكار[  تلك  وصلت 
تعاليم  مناوئاً  الكهنة  قام يشجب ترف وفساد  ]>ـون هس[. هذا  اسمه  الريف 
الكنيسة التي تساعد عىل هذا. وقد انضمَّ إليه كثريون حبيث صار زعيم مجاعة 
إنسان عىل  يتجارس  أن  وساءهم  الكنيسة  رؤساء  مسامع  إىل  األمر  وبلغ  قوية. 
فذهب  به.  وميثِّلوا  عليه  يقبضوا  أن  هس  وخشى   . هرطوقّياً فدمغوه  انتقادهم 
1414 عقد يف  أنَّه يف سنة  أقوياء، عىل  بوهيميا حيث كان منارصوه  إىل جنوب 
كونستانس جممع كبري حرضه اإلمرباطور سجسموند وعدد من األمراء واحلكام 
الغفري  العدد  هذا  اجتمع  أستاذ،  مئة  وثالث  أسقف  مائتي  من  وأكرث  املدنيون 

ليبحثوا عدة مشاكل تتصل بالكنيسة ومن بينها اهلرطقة بالطبع.
وقد ُدِعَي >ـون هس ليمثل أمام ذلك املجمع الكبري وأرسل له اإلمرباطور 
، مهام كان رأي املجمع  مكتوب تأمني خمتوماً خبامته، ووعده أن يرده إىل مكانه ساملاً
فيه. وصّدق >ـون هس. ما كان يعتقد أن اإلمرباطور يكذب أو إنَّه أْعَجْز من أن 
ذ َوْعَدهُ. وذهب إىل كونستانس.. غري أنَّه حاملا وصل قيدوه باألغالل وطرحوه  ينّفِ
يف سجن كريه حيث قضى ستة شهور ُعوِمَل يف أثنائها رش معاملة. وعندما وقف 
موه بعقائد قبيحة لم ينطق هبا بالطبع. وطلبوا منه أن ينكر عقائده  أمام املجمع اهتَّ
روه يف جلسة علنية يف  م حقَّ فقال حاشا يل أن أكذب عىل اهلل. وكانت النتيجة أهنَّ
الكاتدرائية. وضعوا عىل رأسه طرطورًا ارتفاعه ثالثة أقدام وقد رسموا عليه صور 
أبالسة وشياطني وقال له قضاة الكنيسة: حنن نستودع نفسك الرشيرة للشيطان، 
ولكن هس أرسع يقول وأنا استودع نفيس للرب يسوع الُكيّلِ النعمة. ويف عرص 
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دوه من عنقه ووضعوه وسط كومة  ذلك اليوم أخرجوه إىل مرج قريب حيث قيَّ
من احلطب إىل عنقه وأطلقوا فيه النار، وقد جعل يرنم ]يا يسوع ا\بن ا\هلل احلي 
النار  الرتنيمة إىل أن ُأغمي عليه من  ا\رمحني[ وَظلَّ يردد هذه  ا\رمحني  ا\رمحني 
والدخان... ومجعوا بقاياه ووضعوها يف برميل وطرحوها يف هنر الرون، حتى ال 
تكون له بقايا. ويف اليوم التايل أقام الكرادلة واألساقفة والكهنة، ]خدمة شكر هلل 

من أجل خالص الكنيسة من اهلرطوقي!!![

ي- سافانروال
... إذن فاسمع... هذه  ونظر إيلَّ لوثر وقال: ]هل تريد أن تسمع أيضاً
قصة الراهب سافانروال من إيطاليا دخل سلك الرهبنة هروباً من فساد وجناسة 
العالم، هكذا قال ألبيه. وقد عينوه واعظاً يف فلورنسة. وكان واعظاً قديرًا. يف 
وعظة وبَّ اخلطية أينام كانت. لم هيمه ملك أو صعلوك، بابا أو كاهن، كان يقدم 
كلمة اهلل للجميع. وكان البابا يف ذلك الوقت هو اإلسكندر السادس رودرجيو 
فاستطاع  الشاب  بالواعظ  ذرعاً  ضاق  هذا  عنه.  شيئاً  لك  ذكرت  وقد  بورجيا 
 ]!! مبعاونة أعداء سافانروال، أن يقبض عليه، وقد حوكم، وقيض عليه باملوت حرقاً
قلُت للوثر: ]إين ال أكاد أصّدِق أن مسيحيني، بل زعامء يف املسيحية يأتون 
كيف  اهلمجية.  هذه  عىل  الناس  َسَكَت  كيف  أعجب  اإلبليسية.  األعامل  هبذه 
الناس من حترك  املرّوِعة. ألم يكن بني  صمتوا عىل تعذيب قوم بتلك الصورة 
لوثر: ]ال  الزعامء جرائمهم؟[ وقال  أولئك  ر  برَّ أو اهزتت عاطفته، وكيف  ضمريه، 
داعي ألن تسأل مثل هذه األسئلة. وقدمياً قام الغيورون عىل الدين وصلبوا ابن 
مون أمر اهلل... بل يعملون خريًا.. يقدمون  اهلل. صلبوه وهم يعتقدون أهنم يتّمِ

ذبيحة!![ 
أما اجلمهور. فإنه اجلمهور يف كل وقت. إنَّه يندفع حبسب التيار. اجلانب 
األكرب منه يقف ليتفرج، ويشرتك عىل األقل بالسخرية عىل املضطهدين. بل إنَّ 
اجلانب األكرب منه كان يرى أن القصاص أقل مما جيب. ولقد سمعت أن امرأة 
محلت كومة من احلطب وجاءت، وهي تلهث من طول ما ركضت، ثم جاءت 
حبزمة احلطب لتطرحها عىل احلطب الذي ُأِحيَط بسافانروال لكي تزيد النار التي 
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]الكافر[. وابتسم سافانروال وهو يرى الغرية للدين، الغرية التي ليست  ستحرق 
حسب احلق!! 

م الرؤساء أفكار العامة، فاقتنعوا أن املصلحني شياطني.  قلت: ]لقد سمَّ
وليس للشياطني سوى احلرق بالطبع!!![

جلست أمام لوثر حمنّي الرأس صامتاً وطال صمتي. وقد ارتسمت عىل 
وجهي صورًا حزينة متوالية... ويكلف... هس... سافانروال واملئات بل األلوف 

الذين ُعوِمُلوا بنفس املعاملة، وأخريًا قلت له:
]َألَْسَت ترى أن هؤالء املصلحني سلكوا املسلك الذي كان سيؤدي حتاًم 
وقال  البابوات؟[  وا سلطان  ملاذا حتدُّ يسلكوا هبدوء.  لم  ملاذا  النتيجة؟  هذه  إىل 
م شجبوا اخلطية. ثم إنَّ مهادنة  م لم يثوروا ضد السلطات الكنسية. إهنَّ لوثر: ]إهنَّ
اإلثم ال ميكن أن تأيت بثمرٍ! ُخْذ َمثاًَل مجاعة ]املنتقدين[ الذين أرادوا أن يصلحوا 
من  وقد ظهر  للموت.  أنفسهم  يعرِّضوا  أو  هراطقة  يُدَمُغوا  أن  بدون  الكنيسة، 
النقية.  حبياهتم  الكنيسة  يصلحوا  أن  ميكن  م  أهنَّ ظنُّوا  هؤالء  يذكر.  عددٌ  هؤالء 
، وهنري سوسو وكان شاعرًا، و>ـون رايزبروك  فهذا السيد أيكهارت وكان فيلسوفاً
ًا غيورًا وكارزًا، وقد قال  ة اهلل، و>ـون تولر وكان مبرّشِ وكان رجل رؤى عن حمبَّ
إن الدين احلقيقي هو أن تغرق يف اهلل ]Intopcated[ ومع اهلل وتذوب يف نار 
اهلل... وغريهم وغريهم ممن لم يتكلَّموا كثريًا ولكنهم عملوا. وهل ننسى مثاًل توما 

دي، كتاب ]االقتداء باملسيح[؟ الكمبييس القديس، الذي كتب أعظم كتاب تعبُّ
]نعم يا صديقي ُوِجَد مسيحيون أمناء حكامء...[

احننيت طوياًل وظللت كذلك وقتاً لم أعرف مداه، فلام رفعت رأيس لم أجد 
لوثر أمامي. كان قد اختفى فقمت من مكاين وأنا يف غاية االضطراب وذهبت 

إىل فرايش ونمت وأنا أحلم أحالماً مضطربة إىل الصباح...
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ة إلى مارتن لوثر 4- الحاحب

استيقظُت مبكرًا وإذا يب أجد لوثر جالساً أمامي يتبسم يل. قال إنَّه الحظ 
شدة تعبي فرتكني آلخذ قسطي من الراحة. قلُت: ]شكرًا لك واآلن فلنعد إىل 
ما كنا بصدده. ترى أين انتهينا باألمس. نعم. لقد كنا نتكلَّم يف موضوع األفاضل 
الذين لم يناصبوا الكنيسة العداء... وأظنُّ إنَّه جيوز يل أن أقول إن هؤالء سلكوا 
السبيل األقوم... هذا ما أراه اآلن فامذا ترى أنت؟[ قال: ]لقد ظهر هؤالء يف 
أوقيانوساً من  كان  املحيط  الرش  ولكن  النقية  الرابع عرش، عاشوا حياهتم  القرن 
صوتاً  يتطلب  األمر  كان  صديقي.  يا  كال.  ماء.  نقط  عن  يزيدون  ال  وهم  نار 
يف  اجلالس  صوت  ولكن  وغريهام  ودورر  إيراسمس  أيامي  يف  ظهر  لقد  أعىل. 
أركان  هيز  مدوياً  صوتاً  يتطلب  األمر  كان  يُسمع.  فلم  روما طغى عىل صوهتم 
كان  ]نعم  له ساخرًا:  وقلت  شاماًل،  انقالباً  يتطلب  األمر  كان  البابوي،  العرش 
يتطلب صوتاً أعىل من  ]نعم كان األمر  لوثرًا[- فأجاب برصامة:  يتطلب  األمر 
. إن اهلل نفسه استعمل الصوت املرتفع عندما رأى الصوت اهلادئ  نّيِ الصوت اللَّ
لم يوقظ النيام[ قلت له: اسمع يا صديقي أنا ال أعرف من أين أمسكك. لقد 
ذكرت اآلن أسامء عظيمة ارتفع صوهتا عالياً ضد سيئات الكنيسة، صوتاً مغلقاً 
بالنار، فامذا كانت النتيجة؟ ال يشء. ُأحرِقت بقايا ويكلف ومات سافانروال ومات 
أيكهارت وهنري سوسو و>ـون دايز  أمرهم... وجاء  >ـون هس. ماتوا وانتهى 
بروك... وتوما الكمبييس وأنت تقول إن صوهتم ضاع وسط زئري األسود ونقط 
املاء التي كانوها لم يكن هلا أي أثر يف أوقيانوس النار. الصوت املدّوِي لم يرتك 
أثرًا والصوت اهلادئ لم يستطع شيئاً ... أليس هذا ما تقوله؟[ وقال لوثر: ]كالَّ 
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ى الصوت العايل رسالته، كان البد أن حيتمل الطليعة من  ليس هذا قويل لقد أدَّ
املصلحني ما احتملوا والصوت اخلافت لم يكن بال نتيجة. لقد ساعد عىل تعبيد 
م هم الذين  الطُّرُق. إنني لم انتقد املصلحني الذين ماتوا يف سبيل رسالتهم. إهنَّ
َّ بلغ من االتساع  بنوا رصح اإلصالح. هم الذين آثروا اهلدوء وأنا قلت إنَّ الرشَّ
د هؤالء  ومن العمل ما جعل رسالتهم أضعف من أن تطفئ ذلك اجلحيم. لقد مهَّ
الطريق إىل االنقالب. ولكن االنقالب كان حيتاج إىل إطالق الرشارة... وكانت 
هذه الرشارة، ]لوثر[. نعم كان األمر حيتاج إىل ]لوثر[، ليس بالرضورة ]مارتن لوثر[. 
لنئ لم يأت ]مارتن لوثر[ لكان البد من ]لوثر[ آخر. هذا هو رأيي يا صديقي. 
إن ذلك االنقالب العظيم لم يقم به فرد. لقد اشرتك فيه األلوف. لقد عمل فيه 

الكاثاريون والولدنسيون ]اهلراطقة[ واملطهرون واالنسابنون.
واجتمعت أكداس البارود، وظلَّت تزداد وتزداد وأخريًا جاءت الرشارة 
رت ذلك البارود فسمع له صوت هزَّ أركان الكون. آخرون تعبوا  الصغرية التي فجَّ
و]لوثر[ دخل عىل تعبهم. آخرون زرعوا و ]لوثر[ دخل عىل تعبهم. آخرون زرعوا 

و]لوثر[ حصد. إنني أعرف مقامي يا صديقي.. هل يرضيك هذا؟
قلُت: ]عفوًا عفوًا فقد كنت أظن أنَّك معجب مغرور ولست ألومك فإن 
شخصاً حتدث العالم كله عنه وال يزال يتحدث، له العذر إذا ظنَّ أنَّه يشء... 
و--[ وأرسع لوثر يقول: ]ولكنك اآلن أدركت أن ]لوثر[ يعرف قدر نفسه ويشكر 
اهلل أن أكرمه بأن جعله الرشارة التي أطلقت نار اإلصالح ونور اإلميان... فهل 
ترى بعد أن عرفت حقيقة مارتن لوثر أن هناك داعياً ألن تعرف شيئاً أكرث عنه؟[ 
قلت: ]نعم نعم إن مارتن لوثر لم ينقص قدره بعد أن عرفت ما عرفت. 
بل قد زاد مقامه وارتفع شأنه يف نظري. وأنا لذلك ُمرِصُّ عىل أن أعرف كل 
ما أستطيع أن أعرفه عنه.. هذا من جهة. ثم إنَّ تارخيك يا صديقي ليس تارخي 
شخص. إنه تارخي حلرب قامت بني.. بني.. ال أعرف ما أقول. كنت أنوي أن 
تني يزعم كل  أقول بني النور والظالم... ولكني بالقول إنَّه تارخي حلرب بني قوَّ
النور واآلخر والظالم... وفوق ذلك فإنك زعيم مجاعة كبرية من  أنَّه هو  طرف 
الكنيسة  عن  وا  انشقُّ الذين  لكل  رأساً  يضعونك  إنَّ خصومك  بل  املسيحيني. 
القدمية. أال ترى معي إذن لزوم دراسة ]تارخي اإلصالح[؟ وملاذا نرصف الوقت 
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أعدَّ  كيف  نعرف  أن  نرغب  كثريون-  إنني-ومعي  جانبي.  موضوع  يف  نبحث 
اهلل تلك الرشارة املباركة لتقوم برسالتها. وهذا اإلعداد كام نعلم يبدأ من التارخي 
يا  نا  خرّبِ والدير.  واملدرسة...  البيت  ذلك  وبعد  فيه...  حتدثنا  وقد  املايض... 
صديقي عن مارتن وتربيته األوىل يف بيته مع والديه وإخوته... ثم عن املدارس 
والعلوم التي تلقيتَها... وعن الدير وما لقيته فيه من حسنات وسيئات. وسأتركك 
األسئلة  هذه  عالقة  تعلم  أنك  والشك  ننتهي.  أن  إىل  أقاطعك  أن  دون  م  تتكلَّ
بتكوين ]رجل االنقالب[ الذي كنته. فهي ليست أسئلة ملجرد حب االستطالع 
ولكن دراسة أعمق للشخصية التي تصلح للقيادة!! كان لوثر يستمع ِإيلَّ صامتاً 
م بصوت خفيض ولكنه كان حيمل  فلام انتهيُت من كالمي حترك يف مكانه وتكلَّ
طابع اجلّدِية. كان كأنَّه يرسد حمارضة علمية أو الهوتية. يبدو أنَّه يدرك ما يف 

حياته من أرسار قال:

أ- تاريخ مارتن لوثر:
ولدُت يف مدينة إيسلنب يف أملانيا يف العارش من شهر كانون األول ]نوفمرب[ 
]يوليو[ سنة  متوز   10 ]اليوم  كاملة  نتبقى مخسة شهور  األريض  1483. وحبسابكم 
1963[ عىل مرور 480 سنة يل. أعتقد إهنا كانت سني انقالبات يف كل مناحي 
واقتصادية.  واجتامعية  وسياسية  الهوتية  املدى،  بعيدة  فكرية  انقالبات  احلياة. 

ويرسين أن كان يل نصيب يف توجيه الفكر توجيهاً بارزًا.

ب- البيت:
وقد ولدت يف بيت أملاين. والدي هانز لوثر ووالديت مارجريتا. كان والدي 
يعمل يف املناجم ويكافح لكي يعول عائلته الكبرية. كان حيصل عىل قدر ال يُذكر 
وقد  الرضوريات.  يف  الدخل  كل  تلتهم  كانت  الكبرية  العائلة  ولكن  املال  من 
األناشيد  ألقي  كنت  دراستي.  أثناء  اخلزب  عىل  للحصول  ل  أتسوَّ أن  اضطررت 
يقوم  ما  يقّدِمون يل  القوم  وكان  األبواب  الطرقات وعىل  الدينية يف  والتواشيح 
بأودي. وقد أشَفَقْت َعيَلَّ سيدة فاضلة هي النبيلة أرسوال، كانت تعجب بصويت 
وأناشيدي فضمتني إىل بيتها وقامت بكل نفقايت مدة أربع سنوات. وقد حتسنت 
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اًل...  ل ُعامَّ حالتنا املالية، أقصد حالة والدي نتيجة جده وأمانته فاشرتى منجاًم وشغَّ
وتربيتي  بيتي  عن  الكثريون  سأل  ولقد  تعليمي.  بنفقات  ذلك  أثر  عىل  وقام 
األوىل... ثم سألوا عن النبيلة التي تبنتني ... وحتى ال أترك لك جماالً للسؤال 
. وملا كان ميالدي يوم عيد القديس  أقول لك إن بيتنا كان بيتاً كاثوليكياً متديناً
ة. كانوا  دَّ مارتن فقد دعوين مارتن. وكانت الرتبية يف أملانيا تتمزيَّ بالتدقيق والّشِ
بقضيٍب  التأديب  بل  بالعصا  الرضب  عن  سليامن  ألقاها  التي  الوصية  يتبعون 
من حديدٍ. وقد نلُت بالطبع نصيبي من التأديب. ولكن الناس بالَُغوا يف كمية 
النصيب. فزعموا أن أمي رضبتني بالعكاز وظلت ترضبني حتى سال الدم من 
بعد ذلك  الدير  إن دخويل  قالوا  بل  لذلك.  نتيجة  أبغضتها  إين  وقالوا  جسدي، 
كان نتيجة لذلك. كام زعموا أنَّ أيب رضبني مرة رضبات كثرية وشديدة وقاسية 
د عىل سلطانه. وقالوا ِإيّنِ هربت من املدرسة تبعاً لذلك كام  جعلتني أثور عليه وأمترَّ
ارة ملصاحلتي ولم يوفق يف إرجاعي  زعموا أن أيب ندم عىل قسوته وبذل جهودًا جبَّ
إىل املدرسة إالَّ بعد جهد. ولسُت أظنُّ أنَّك يف حاجة ألن أخربك إن ما أذاعه 
القوم كان حمض اختالق... أو ألتسامح معهم فأقول إنَّه خطأ يف النقل. إن البيت 
األملاين يتبع النظام الدقيق والوالدون كانوا يؤّدِبون األوالد ولكن األمر لم يبلغ إىل 
ة التي تولد البغضاء بني االبن  دَّ حد إسالة الدماء. كام أن التأديب لم يكن بالّشِ
ووالديه. وأما أنا فقد كان يل مقام االعتياد عند والدَي. كانا يوئالن يِفَّ خريًا. 
م دراستي يف الكلية ثم أختصص يف القانون، وكان يرجوا أن  كان أيب ينتظر أن أمتِّ
أمحل عنه عبء العائلة عندما تتقدم به األيام. فأنت ترى أن موضوع الرضب 
هذا لم يكن ذات موضوع يف حيايت[ وقد الحظ لوثر عىل وجهي نظرة متسائلة 
فأجاب عىل سؤايل الذي لم أقّدِمه قائاًل: ]نعم كانت الرتبية األملانية، تسري يف 
ذلك الوقت عىل ُأُسسٍ قد ال يتفق رجال الرتبية عليها اآلن، ولو أين أعتقد أن 
العالم سيضطر إىل العودة إليها فقط، بصورة أخف. فقد أدرك الناس أن الرتبية 
، وحماولة إرشاده ألن  احلديثة التي تقول بتوجيه الطفل إىل واجباته توجيهاً رقيقاً
خيتار سبيله بنفسه، وتقوية شخصيته بعدم الضغط عليه أو إصدار األوامر إليه... 
ا ال خترج إالَّ جياًل مائعاً ال شخصيه  وعدم ملس جسده إالَّ باليد املدلَّلة. أدركوا إهنَّ
له. أما الرتبية األملانية فقد انتهت إىل تقوية هذه الشخصية بسبب النظام الدقيق 
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يف البيت، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه. أما رضب الوالدين ألوالدهام فلم يضعف 
شخصيتهم إذ كان األمر يسري عىل غرار نظام اجليش. فاجلندي يف اجليش ال حيس 
مبهانة وهو يتلقى األوامر من رؤسائه وخيضع ملا يرتتب عىل تقصريه من عقاب. 
ا أضعفتها  واعتقد أن الرتبية احلديثة لم تفلح يف تقوية الشخصية. أم لعيل أقول إهنَّ

ت من الرجال...أوه. ال داعي للخوض يف هذا املوضوع!! وصريَّ
أنَّه  أظن  فلسُت  أرسوال  النبيلة  النبيلة،  السيدة  عىل  البعض  هتجم  أما 
اًم وقد أحسنت ِإيلَّ اإلحسان  يستحق جمرد اهتامم. فإن أرسوال كانت النبل جمسَّ
اماهتم القذرة.  . أما قوهلم إن .. يف احلق أنا ال أجرس أن أردد اهتَّ ه.. كانت يل أماً كلَّ
لقد قالوا إين سقطت يف التجربة مع السيدة النبيلة. وإن سقوطي هذا كان عاماًل، 
من عوامل دخويل إىل الدير. قالوا إن ضمريي ثار َعيَلَّ ووقعت فريسة تبكيت 
ام  ست طريق اخلالص. وقد كذبوا كل الكذب يف هذا االهّتِ شديد، ولذلك تلمَّ
القذر. لقد كانت أرسوال أمي التي وقرهتا وأكرمتها إكرام األم. أما إين كنت خاطئاً 
فأمر ال أنكره وإن أنكرت التهمة التي ألصقوها يب. لقد كنت بعيدًا كل البعد عن 
اخلطايا النجسة، التي حاولوا أن يلصقوها يب. ولكني كنُت أحسُّ ِإين بعيد كل 
م اعتربوا تلميس للخالص  ِ الذي كنت أراه ]مثناً للسامء[ والغريب إهنَّ الُبعد عن الرِبّ
قوهلم،  فقد كنت عىل  ثم  ومن  للرهبنة.  الدير خطًأ جيعلني غري مستحق  داخل 
. وليس من الغريب عىل الراهب أن ينقض عهود الرهبنة!! وابتسم  راهباً زائفاً
لوثر ابتسامة حزينة ثم قال: ]أنا ال أدافع عن نفيس مبقارنة شخيص بأشخاصهم. ال 
أقول إن أولئك الرهبان ]األطهار[ كانوا كلهم ولنقل غالبيتهم كانوا أرشارًا. إنني ال 
م آخر من جيوز هلم أن يتهموين.. بل هبني  امهم. وإنام أقول إهنَّ أدافع عن نفيس باهّتِ
كنُت كام قالوا، فهل جاء املسيح إالَّ للخطاة. ألم يأِت للزناة والقتلة واللصوص 
رين. وَصَمَت لوثر وقلياًل ثم قال: يؤسفني يا صديقي أين أطلت يف ما ال  ّكِ والّسِ
داعي لإلطالة فيه. إنك ستكتشف يف حديثي معك عن رّسِ ذهايب إىل الدير. ثم 

ستكتشف بعد ذلك عن رس خروجي منه!![

نظرت إىل لوثر متأثرًا وقلت: ]أعتقد أن ما قلته يف هذا األمر اآلن يكفي. 
وأنا أرجو أنك تنتقل إىل موضوع دراستك التي انتهت بدخولك إىل الدير!![
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ج- املدرسة:
ا مهمة يف  وأجاب لوثر، إنَّه يرغب أن يتحدث عن هذه الدراسة، ]ال ألهنَّ

هُتَا إىل الدير[. ا كانت اخلطوات التي رِسْ حد ذاهتا لكن ألهنَّ
تعمل يف  األصل  كانت يف  عائلة  من  إيسلنب  ُولِْدَت يف  إيّنِ  لك  ]قلُت 
ترك  وقد  قوطي،  من  أملانيا  من  مارجريتا  وأمي  لوثر  هانز  أيب  كان  الفالحة. 
أنَّه لم يكن رجل  الّذِهن ولو  ف  التعدين. وكان أيب رجاًل مثقَّ الفالحة إىل  أيب 
العائلة من إيسلنب إىل مانسفيلد بعد سنة من مولدي.  انتقلت  املدرسة. وقد 
عرشة  الرابعة  بلغت  وملا  هناك.  الصغرية  املدرسة  إىل  ذهبُت  رة  مبّكِ سّن  ويف 
التحقت مبدرسة جمدبرج، وبعد سنة ذهبت إىل املدرسة إيستباخ. وقد درْسُت يف 
تلك املدارس ما يوازي املرحلتني االبتدائية واإلعداية. كان ميكن أن أقف عند 
هذا احلد. إن غالبية زماليئ انتهت دراستهم يف إيستباخ. ولكن والدي كان ذا 
ه فيه وُأْصِبح  ذهن علمي وذا أطامع كبرية. كان يرغب أن أدرس القانون ألتََفقَّ
حمامياً كبريًا أو قاضياً عظياًم. وهكذا أرسلني إىل مدينة أرفرت ويف مدرستها ِنْلُت 
نال هذه  ]مايو[ 1501. كنت أصغر طالب  آذار  ]املاتريك[ وكان ذلك يف  شهادة 
الشهادة، وبعد سنة وعدة شهور ِنْلُت درجة البكالوريوس يف اآلداب. وبعد ذلك 
بنحو ثالث سنوات ِنْلُت درجة املاجستري يف العلوم. كان عمري إذ ذاك اثنني 

وعرشين سنة[.
لقد أحببُت املدرسة وأحببُت الدرس ولو أن املدرسة لم تكن خالية من 
دة.  ة يف أخذ الَطَلَبِة بالّشِ التنغيص. كان األدب املدريس يتَّفق مع الرتبية البْيتيَّ
ومع أين كنُت أمتتع مبكان ممتاز بني الَطَلَبة واألساتذة. إالَّ إيّنِ لم أجُن من العصا!!!
الذي خيرج عن  الطالب  كان  املدرسة.  أساسياً يف  عنرصًا  العصا  كانت 
ب. والذي ال  تينية يرُْضَ م األملانية بداًل من الالَّ ب. والذي يتكلَّ حدود اللياقة يرُْضَ
ب. وكان الطالب يَُشدُّ إىل  ب والذي ال ينتبه للُمَدرِّس يرُْضَ م الواجب يرُْضَ يتّمِ
ب  رَتِهِ أو يرُْضَ ب عىل مؤّخِ الَفَلَقِة ويرُضب عىل قدميه أو يطرح عىل بطنه ويرُْضَ
عىل يِدِه. ثم قد كان هناك عقاٌب آخر. فقد كان هناك قناع لشكل رأس محار 
كان يوضع عىل وجه من ينطق األملانية بداًل من الالتينية ويظل عىل وجهه إىل 
: ]ولكنك يا مارتن  [ ينطق كلمة أملانية. وقلت له مقاطعاً أن يُْضَبط آخر ]متلّبِساً
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مرتني.  أو  مرة  رُضِبَت  ]بل  وأجاب:  املعاملة؟؟[  هذه  تُعامل  ولم  ترُضب  لم 
أذكر أين يف أحد األيام رُضِْبُت مخس عرشة مرة يف يوم واحد ألين نطقت كلمة 
أملانية.[ قلُت: ]ولكن هل يف النطق بأملانية خطأ؟[ فأجاب: ]نعم. كانت األملانية 
لغة الشعب اجلاهل. لم تكن يف احلقيقة لغة. كانت نظري اللغة العامية يف بالدكم. 
ا صارت فيام بعد لَُغًة هلا مقامها. أما اللغة لالتينية فكانت لغة  أقول ]كانت[، ألهنَّ
الثقافة، لغة اجلامعة لغة العلم واألدب والفلسفة والدين!![ وسكَت لوثر قلياًل ثم 
قال: ]عىل إن فرتة الدراسة لم تكن ]مقفلة[ كام قد خُييل لك. فقد كانت هناك 

أوقات مرح ولعب ومتتعات طيبة.
الذين  زماليئ  من  عرش  وستة  خرجُت  األستاذية  درجة  ِنْلُت  وعندما 
حصلوا نظريي عىل درجة األستاذية، خرجنا راكبني اخليل وحاملني الشعالت 
املضيئة وجلنا يف مظاهرة صاخبة يف شوارع وطرقات مدينة أرفورت. وأقمنا بعد 
ْزُت لدراسة احلقوق... وفعاًل بدْأُت  ذلك حفلة كربى ألساتذة اجلامعة... وجتهَّ

دراستي..![ 

هـ- الدير:
قلت: ]ولكنك ذكرت الدير يف حديث سابق؟[ وأجاب: ]نعم فإين بعد 
ستة شهور أقمُت حفلة صغرية لزماليئ، أكلنا فيها ورشبنا. وفيام كنت أوّدِعهم يف 
هناية احلفلة فاجأهتم بأينَّ سألتحق بالدير. وكان انذهاهلم عظياًم. زعموا إنَّ ذهايب 
كان ارجتاالً. أما أيب فقد كان غضبه َعيَلَّ عظياًم. وحتى بعد أن رأى خدمتي ذات 
تأثري َظلَّ متأثرًا منِّي. كان ينتظر أن أكون قاضياً وأن أحصل عىل مال وأن أمحل 

عنه عبئ اإلنفاق عىل العائلة الكبرية!![
ثتني عن عار اخلدمة  وقد قاطعته قائاًل: ]وأنا أيضا منذهل. بعد أن حدَّ
لَْقُب  كان  إنَّه جاء وقت حني  تُقْل يل  ألم  هبا.  تلتحق  أن  َقِبْلَت  الدينية، كيف 
ة؟[ وأجاب لوثر: ]إنني لم أدخل الدير ارجتااًل. كانت مثة خطوات  الكاهن يُعترَب َسبَّ

ومتهيدات وحيسن أن أبدأ معك من األول:
كنُت أعيش يف جيلٍ متديِّن جدًا. وأرجوا أالَّ تسئ فهم معنى الكلمة. لم 
. كان حماطاً بالغموض، ولم يكن أحد  . كان اهلل إهلا خميفاً مرَهباً يكن تديناً حقيقياً
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جيرس أن يسأل أو يستفهم عن العالقة باهلل. اهلل كان يقيم يف السامء يف قداسة 
ال ميكن أن يُدرَك... ثم كان الشيطان أيضاً وجنوده، وهؤالء حياولون أن يوقعوا 
الناس يف اخلطية فيحّل عليهم غضب اهلل. كانت مناجم هانز وغاباته... كام كان 
ميأل  اخلوف  كان  واألرواح.  َحرَِة  والسَّ باجلن  مسكوناً  هذا  كل  كان   ، أيضاً بيته 
األرض. وكانت السامء وجهنم أو العالَم اآلخر أمام أعني الناس تذّكِرهم باألبدية. 
أبراج الكنائس وقباهبا، واألديار والكهنة، ودقَّات األجراس وأرضحة القديسني 
اج املصلُّون وهم يرفعون  عىل جوانب الطُّرُق، والرهبان واملواكب الدينية واحُلجَّ
للكنيسة  عظياًم  توقريًا  يِفَّ  يغرس  كان  هذا  كل  للمدحي  إنشادهم  أثناء  صلباهنم 
]وخوفاً من اهلل[. يف احلق كان اخلوف والرجاء يتبادالن املركز، حبيث لم يكن ممكناً 
اً عظياًم، وهكذا تركا يف قلبي. كانت  إالَّ أن يرتك يف قلب كل شخص ]جاد[ شكَّ
جهنم توصف بصورهتا املرعبة. كانوا يصورون الشياطني املخيفة وهي تنهش يف 
جسم وروح املئات. ُأوه... كم كنت أرتعب كلام ختيلت املنظر. نعم كان املسيح 
فادياً رحياًم، ولكنه كان أيضاً مرعباً حيكم عىل األرشار بالطرح يف النار األبدية، 

ل يف كل هذا وكنُت بسببهِ يف رعٍب دائٍم!![ كنت أتأمَّ
وأجاب:  رُْعِب جهنَّم؟[  لتخفيف  الكنيسة شيئاً  تعمل  َألَْم  ]ولكن  قلت: 
]نعم َعَمَلْت، فقد رتََّبْت يف سبيل معاونة اخلاطئ التائب وحتى ال يفقد الرجاء.. 

وتثبت وجود املَْطَهر!![ 
قلت: ]املَْطَهر؟ تُرى ما هو شأن املََطهر هذا؟[ 

أنا سمعُت عنه منذ  أعلم متى ظهر املطهر؟ عىل كل حال  قال: ]لست 
الذين  إليه  يرسل  االحتياطي  السجن  تشبه  الصغرية  جهنم  هو  املطهر  صغري. 
أذنبوا ذنوباً ال تستحق أن يرسلوا إىل جهنم األبدية. أما ُمدة البقاء يف املطهر فغري 
معلومة. ِعْلُمهُ عند اهلل وعند الكنيسة. وعذاب املطهر هو من نوع عذاب اجلحيم 
ة. واخلاطئ الذي يتوب ال ينال غفراناً سهاًل. يتحتم أن يقيض وقتاً  يف ما عدا املدَّ
يف املطهر. هناك إذن اجلحيم األبدية وهناك املطهر وهام مكانان مرعبان. كنُت يف 
ي من اجلحيم وختّفِف من  كل ليلة أرجف أمامهام. وقد رتََّبْت الكنيسة أمورًا تنّجِ
سة...  مدة املطهر، فلكي يضمن التقي السامء، ينبغي أن يتناول من األرسار املقدَّ
د ويعرتف ويتناول من جسد املسيح ودمه، أو عىل األقل  بالطبع، ينبغي أن يتعمَّ
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جسده فقط. وسأذكر لك عندما نتناول حديث املائدة الربانية شيئاً عن ذلك. 
كذلك ميكن أن يضمن السامء عن طريق احلج، ورشاء الغفرانات واحلصول عىل 
ك ببقايا القديسني. وكان عند الكنيسة رصيد كبري من  صلوات القديسني والتربُّ
فضائل القديسني يكفي ملساعدة اخلطاة. عىل أن أعظم ما يضمن السامء، كان 
حياة النسك والرهبنة... تْرك العالم وتكريس احلياة للصالة واالعرتاف واألعامل 
األيام  انتهاء  بعد  مرصعيه،  عىل  الفردوس  أبواب  يفتح  التنسك  كان  الصاحلة، 
القليلة يف هذه الدنيا!![ وقال لوثر بعد صمت قليل: ]لقد رأينا األمري ]وليم اهنالت[ 
ميّد يده للتسول يف شوارع جمدبورج وهو حيمل عىل ظهره كيساً ثقياًل كام لو كان 
محارًا. بعينيَّ هاتني أبرصتَهُ. كان قد أبىل جسده بكرثة الصيام والتذلُّل حتى بدا 
أقرب إىل هيكل ميت، جلد عىل عظم. وقد مات بعد قليل. ما كان أحد يرى 
ده ونسكه دون أن خيجل من حياته الشخصية. وأنا مكثُت مدة طويلة كنت  تعبُّ

كلام ذكرته أنظر إىل حيايت وأحّس َأيّنِ ال أستحق إالَّ النار!![
يكن  ولم  السامء.  إىل  قة  معلَّ سفينة  صورة  يف  جمدبورج،  يف  املذحب  وكان 
يف السفينة إالَّ رهبان وكهنة. يف الوقت الذي كان العلامنيون يكافحون األمواج 
ويغرقون كلُّهم يف البحر، أقصد غالبيتهم الساحقة فقد كان هناك عدد قليل أمكنهم 
ُأْلِقَيْت إليهم من السفينة إلنقاذهم. كان الرأي  قوا باحلبال التي  النجاة ألهنم تعلَّ
الكنيس أن املرء يضمن احلياة األبدية والنجاة من العذاب األبدي بإذالل وسحق 
جسده. قد يعمل اإلنسان األعامل الصاحلة ليس فيها ضامن فمن يعلم إن كانت 

تكفي أم ال. لم يكن يوجد ضامن حقيقي كامل، إالَّ يف حياة الرهبنة!!
ويف  الطريق  ويف  البيت  يف  صديقي،  يا  فيه  عشت  الذي  اجلو  هو  هذا 
لم  الكثريون  إميان اجلميع. ولكن  إمياين وحدي بل كان  لم يكن هذا  املدرسة. 
لوثر إىل وجهي وقرأ يف عينيَّ  أنا هبا! ونظر  التي أخذهتا  باجلّدِية  يأخذوا األمر 
ان كنت آيت  بَّ سؤاالً حارًا. فأجاب: ]كال، ليس األمر كذلك. نعم إين كباقي الشُّ
أعدايئ حمض  ِإيلَّ  ينسبه  ما  ولكن  أخطاء وخطايا  الشباب من  يأتيه  ما  بعض 
وإن  امهم صحيح  اهتَّ إن  فلنقل  ذلك  ومع  القوم.  هؤالء  من  تعبت  لقد  افرتاء. 
م إىل اهلل  اضطرايب من اآلخرة كان ثورة ضمري فهل هذا َعْيٌب. ثق إيّنِ كنُت أتقدَّ

باالعرتاف. ولقد كان يف االعرتاف ما يكفل متام الغفران. َأاَل يقولون هم ذلك؟
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و- العهد:
ما وضعْتهُ  أجد يف  ربيع سنة خترجي. كنت ال  ازدادت خماويف يف  وقد 
الكنيسة من وسائل للغفران ما ميحوا آثار اخلطية، ذهبُت لزيارة بيتنا يف مانسفيلد 
أو  أسبوعاً  املدة  كانت  إذا  ما  أعلم  ال  احلق  يف  أسبوعني،  مدة  هناك  ومكثُت 
الثاين من تلك السنة، سنة 1505 حبساب  أسبوعني. كان ذلك يف أول النصف 
األرض. كان صدري هنباً لوساوس. كانت هناك عاصفة هوجاء. إن اهلل حياسبنا 
عىل أفكارنا وأقوالنا وأعاملنا... َوْييل.. َوْييل أنا اإلنسان النَِّجسِ الشفتني الساكن 
وكان  ُأُذيِن  يف  يدّوِي  العاصفة  أسمع صوت  كنت  الشفتني.  بني شعب جنس 
ارتعايب عظياًم. ويف ما أنا أسري خبوف وارتعاد، إذا يب أبرص السحب تتجمع يف 
أشجار  اهزتت  حتى  بشدة  تصفر  الرياح  وبدأت  الكون،  ميأل  والظالم  السامء، 
الغابة وتناثرت فروعها، وأحسست كأن األرض نفسها متيد حتت قدمي من شدة 
والربق يشع ضوءه كسيف  املدافع  داوياً كمئات  يرسل صوته  وكان  العاصفة. 
يشقُّ الظالم. ونزلت صاعقة بالقرب مني أحرقت األشجار املحيطة يب يف حلظة 
كان  هذا  إن  عظياًم.  اضطرابا  اضطربت  وقد  وجهي  عىل  فسقطت  الزمن  من 
، فرصخت بارتعاد استغيث  . ها أنا أرى املسيح القايض حيكم َعيَلَّ غضب اهلل َعيَلَّ
ل املناجم وقلت أغيثيني يا قديسة ]آن[ أنا أنذر أن أصري  بقديسة أيب شفيعة ُعامَّ

!! راهباً

ومرّت العاصفة وقمت أترحن يف مشيتي. وقد آمنُت إنَّ هذه دعوة اهلل. إن 
اهلل يدعوين. نعم إنني بعد وقت ندمت ألين نذرت ولكني الزتمت بالطاعة. وبعد 

أسبوعني التحقُت بالدير. كنت أرى يف ما حدث إرادة اهلل واضحة!
قلت: ]ولكن يا مارتن هل ظللت.. أو عىل األصح هل بقي يف ذهنك هذا 

اإلميان بدعوة اهلل بعد أن - -؟[

وأجاب لوثر: ]ال شك إنَّ األمر كان من اهلل. كان ال بّد أن أدخل الدير. 
ث إىل العالم لو لم  إن طريق اإلصالح كان مير بالدير. وهل كان ميكن أن أحتدَّ

. نعم يا صديقي، كانت دعوة واضحة من اهلل!![ أدرس الرهبنة متاماً
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ز- جولة يف الدير
عن  شيئاً  أفهم  ال  إنني شخصياً  معك.  الدير  ندخل  دعنا  ]واآلن  قلت: 

الرهبنة، وأنا أرغب أن أعرف.. خصوصاً عن الرهبنة كام كانت يف أيامك![
م مارتن وقال: ]التحقت بالدير راهباً حتت االختبار ملدة سنة. واملقصود  تكلَّ
من هذه الفرتة التأكد من الدعوة، تأكد الراهب وتأكد زمالئه ورؤساءه أنَّه مدعو 
هلذه الرتبة. وقد قضيُت فرتة االختبار بنجاح، وكانت حالتي الروحية طيبة. يبدو 
أن الشيطان هادنني فلم هيامجني. وقد امتأل قلبي باالطمئنان من جهة األبدية. 
ِ[. كان مارتن يلقي هذه الكلامت وهو حمني الرأس  كنت عىل ما أعتقد ]كامل الرِبّ
وبغتة رفع رأسه والحظ أيّنِ أحّدِق فيه بنظرة متسائلة، فقال: ]أظن أنك ترغب 
. ال أعلم! أظن ال.  أن تعرف ما إذا كان سالمي يف تلك الفرتة سالماً حقيقياً
. ماذا عسى أن  فقد كان سالمي مبنياً عىل يقيني يف بِرِّي الكامل. ألسُت راهباً
أعمل من رشور. لقد كنا يف فرتة االختبار نصيّلِ كثريًا جدًا، حبيث ال يبقى لنا 
وقت ننفقه بعيدًا عن اهلل. كنا ننام ثامين ساعات من الغروب إىل الساعة الواحدة 
ِة ونرسم  أو الثانية بعد منتصف الليل، عندما يدق جرس الدير فنثبت من األرِسَّ
عالمة الصليب ثم نسحب الثوب األبيض ونلبسه ونضع احلرملة عىل أكتافنا. 
كان ال جيوز أن خيرج أحدنا من غرفته بدوهنا. وعند دّقِ اجَلرَس الثاين كنا نسري 
املذحب  أمام  ونركع  أجسامنا  س عىل  املقدَّ املاء  من  ونرش  الكنيسة  إىل  خبشوع 
التسبيح  فرقة  يف  مكاننا  نأخذ  ثم  العالم.  ملخّلِص  دية  تعبُّ ونلقي صالة  املرتفع 
ونظل نسّبِح ثالثة أرباع الساعة. وكنا ندرس سبع حصص يف اليوم وكانت كل 
محة، خّلِيص حياتنا، يا رسورنا  تَُها املَِلَكة يا أّم الرَّ حصة تنتهي بنشيد للعذراء ]أيَّ
تَُها  أيَّ ا.  ورجاءنا. إليك نرفع رصاخنا حنن املنفيني أبناء حواء. أنت املداِفعة عنَّ
العذراء مريم احللوة صيّلِ ألجلنا. يا أم اهلل[. وبعد السالم لك يا مريم وأبانا يف 

الساموات ننرصف اثنني اثنني من الكنيسة بكّلِ وقار![ 

ويبدو أيّنِ كنُت مقبوالً لدى املسولني فقرروا تثبيتي. وإذ ذاك ركعت عند 
بُّ يسوع املسيح الذي رتَّْبَت  ا الرَّ قدمي الرئيس الذي صىلَّ صالة التكريس ]أهيُّ
ل إليك يف صالحك غري املحدود أن  منذ األزل أن تأيت يف جسم برشيتنا نتوسَّ

-40-

حديث مع مارتن لوثر



ليتك  العالَم.  تبارك املسوح التي اختارها اآلباء القديسون رمزًا للرباءة ورفض 
جتعل عبدك مارتن لوثر الذي نضع عليه هذه املسوح مستحقاً ألن يلبس أبديتك 
وح القدس اهلل األزيل األبدي آمني[  ّيُِد الذي حتيا ومتلك مع اهلل اآلب والرُّ ا السَّ أهيُّ

وهكذا أخذ العهد أن أكون مطيعاً وفقريًا وبتوالً.
ركعُت أمام رئيس الدير وأعلنت أين أطلب نعمة اهلل ورمحته. وقد ذكَّريَن 
كانت  الطويلة.  الفضفاضة  الرهبنة  مسوح  ألبسوين  ثم  تنتظرين  التي  باملتاعب 
كانت  واحدة.  نافذة  وهلا  عرشة  أو  أقدام  سبعة  باردة  صغرية  زنزانة  غرفتي 
التعليامت شديدة وقاسية، ممنوع ارتفاع الصوت أو املحادثة. غري مسموح للراهب 
أن يضحك. وقد تعلَّمُت أن أسري ونظري إىل أسفل وأن أراعي آداب السلوك 
وكيف  األرض.  انبطح عىل  أو  أركع  َمْن  وأمام  متى  علَّموين  كام  الطعام.  أثناء 
من  الوضيعة  اخلدمات  من  نصيبي  أخذت  وقد  اليومية.  اخلدمات  يف  اشرتك 
م  مثل الكنس ومسح البالط وتقشري البصل أو البطاطا... الخ وذلك لكي أتعلَّ
التواضع. كام تعلَّمت أن أعيش عىل وجبتني من الطعام يف اليوم![ قلت: ]وهكذا 

عشت يف قداسة كاملة وضمنت لنفسك السام؟![ 

اس األول وبدء الشكوك: ح-الُقدَّ
فقال: ]هذا كان شعوري مدة السنة األوىل. إن حياة الرهبنة فعاًل ضامن 
للقداسة، وبالتايل ضامن لرضاء اهلل واخلالص من اجلحيم ورحب السامء. عىل أن هذا 
اس األول كان بدء األيام املليئة  لم يدم طوياًل ويدهشك أن تعرف أن قيامي بالُقدَّ
حياتك؟  نقطة حتول يف  كانت  وكيف  القداس  هذا  هو  ]وما  قلت:  بالشكوك![ 
م أعطوين الفرصة أن أقوم باخلدمة  فأجاب: ] لقد سلكت كراهٍب صالٍح حتى أهنَّ
اس  والُقدَّ اس.  الُقدَّ وتالوة  اهلل  أمام  املائدة  وتقديم  املائدة  وتقديم  املذحب  أمام 
به.  يقوموا  أن  للمستحقني  إالَّ  يُْسَمح  الكاهن، ال  األول حدث خطري يف حياة 
َ امليعاد تأجل مدة شهر ألن والدي  وله رشوط وقواعد وتعليامت. وبعد أن تََعنيَّ
رغب يف حضوره. وكان والدي كام تعلم، ساخطاً َعيَلَّ لدخويل يف الدير. لكن يبدو 
أنه ريض نوعاً ما وطلب أن حيرض. بل جاء ومعه عدد من أفراد األرُسة عىل 
خيوهلم، ودخلوا فناء الدير يف مظاهرة كبرية. وقمُت باخلدمة عىل أكمل ما يكون 
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إىل أن ِجْئت إىل اجلزء الذي فيه يرفع الكاهن املائدة ويقول ]نقّدِم لك اإلله احلي 
احلقيقي األزيل[ وعندما نطقت هبذه الكلامت رضبني قلبي وافتكرت يف نفيس، 
بأي لسان أخاطب اجلالل األعظم. إنَّه إذا كان الناس يرتعبون وهم يف حرضة 
امللوك واألمراء فمن أنا حتى أرفع عيني وأبسط يدي للجالل اإلهلي. إنَّ املالئكة 
حتيط به وبإشارة منه تضطرب األرض. فهل جيرس قزم حقري نظريي أن أقول له 
م مع اإلله  أرغب يف هذا أو أطلب ذاك. أنا الرتاب والرماد املآلن باإلثم أتكلَّ

احلي احلقيقي األزيل؟![
عليها  التي جلس  املائدة  إىل  أتعرثَّ  فعدت  كياين  هزَّ  القداسة  رُْعَب  إن 
أبواي وبعد أن جلست جبوار أيب قلت له: يا أيب العزيز ملاذا عارضت يف دخويل 
إىل الدير. ورمبا ال تزال إىل اآلن غري مسرتحي إىل ذلك. إن احلياة هنا هادئة وتقوية.
كان هذا الكالم أكرث مما حيتمل أيب. لقد بذل جهودًا جبارة ليهدي من 
ثوراته عىل االبن الذي خيَّب انتظاراته. ولكنه لم يعد يستطيع أن حيتمل أكرث 
فصاح يف وجهي هل ما عملته من اإلساءة قليل. لقد كنت أعتمد عليك يف أن 
حتمل عني عبء العائلة وأنا شيخ. هل من الدين أن ترتكني وحدي؟ فقلت له: 
ولكن يا أيب أنا أقّدِم لك وألرسيت شيئاً أفضل من املعاونة املادية. إين أصيّلِ من 
عوة من اهلل...  ط لكم يف نوال بركات أجمد. ثم إنني تلقيُت الدَّ أجلكم. إين أتوسَّ
من اهلل. وأجاب أيب وهو يبتلع أنفاسه أرجو أن يكون اهلل هو الذي دعاك، اهلل 

وليس الشيطان![ 
مستحق  أنا  هل  أفكار.  وأنا هنب  الوقت  ذلك  منذ  ]إنني  مارتن:  وقال 
للمثول أمام اهلل وألجراء معجزة حتول اخلزب واخلمر إىل اهلل األزيل وحلْملِ اهلل 
عىل األيدي... وهل هو اهلل الذي دعاين أم هو الشيطان؟ كان القلق واخلوف 
ميآلن حيايت. ما أكرث ما تذلَّلت أمام اهلل. كنت أصوم ثالثة أيام باستمرار كل 
أسبوع وكنت اضطجع عىل أخشن فراش وبدون غطاء تقريباً حتى كاد جسدي 
د. كنت أحّس من التعزية يف أوقات الصيام. ولكن بعد كل يشء كنت أسأل  يتجلَّ
نفيس هل عملت بالكفاية. هل ُصْمت بالكفاية. هل افتقرت بالكفاية، وهل أنا 
هلل أم للشيطان. أوه.. لقد قاسيت أصعب األيام. كنت أذهب إىل ]أّبِ اعرتايف[، 
واالعرتاف كان بركة، ألن احلل الذي كان يقّدِمه يل ]أب اعرتايف[ يضمن غفران 
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مجيع خطاياي. ولكني حتى بعد االعرتاف كنت أجد القلق ميأل حيايت.. ونظر 
امات. لقد  وا عن مالحقتي باالهّتِ مارتن ِإيَلَّ وهو مربد الوجه وقال: ]إهنم لم يكفُّ
كنت شاباً ولكن عالقتي بالنساء كانت مقطوعة. هل تصّدِق إين يف أرفرت لم 
تعرتف َعيَلَّ امرأة واحدة وبعد ذلك يف وتنربج اعرتفت َعيَلَّ ثالث نسوة ولكني 
لم َأرَ وجوههن. ال أقول إين كنت كتلة من اخلشب، ولكن خطايا اجلنس لم تكن 
عندي. املسألة عندي كانت اكتفاء اهلل مبا أعمله. إنَّ َعيَلَّ أن أعمل اخلري وأتذلَّل 
وأقمع جسدي. وكنت بعد كل ما أعمل واحتمل أحس إين لم أعمل الكفاية![ 
يف  فرِّييس  نظري  الصارمة  الرهبنة  قوانني  حبسب  مثالياً  راهباً  كنت  لقد 
املذهب األضيق. إنه إذا كان لراهب أن يذهب إىل السامء عن طريق رهبنته أكون 
أنا. ولو أين ظللت أمارس ما كنت أمارسه يف الرهبنة لقتلت نفيس. بل أين ظللت 

احتمل يف معديت آثار الصيام والتعرُّض للربد إىل آخر أيامي عىل األرض!
ُّ القداسة. هل يكفيه ما أقوم به، ولقد  كانت الشكوك تراودين. إنَّ اهلل ُكيّلِ
بلغ األمر يب أن أصبحت أرهب هذا اإلله. لم أعد أحّبه بل أخشاه... بل زادين 
األمر فأصبحت أبغض هذا اإلله الذي يتطلَّب القداسة من اخلطاة... ويرتكهم يف 
كرب بسبب عدم يقينهم مبصريهم. ال يستطيع لسان أو قلم أن يصف ما جيتازه 
اللحظات. يف مثل هذا الوقت يبدو اهلل يف غضبه  اإلنسان من اآلالم يف هذه 
مرعباً بدرجة ال ختطر ببال. ونظري اهلل تكون كل خليقته، اهلروب مستحيل. ال 

يوجد يشء يعطي تعزية كل ما حييط بنا يقوم ضدنا!! 

ط- روما 
واتيحت يل الفرصة أن أذهب إىل روما. وأرسلني األخوة إليها يف مهمة، 
. ذهبت إليها وأنا أحلم أين سأنال راحة القلب. مكثت هناك  وكان فرحي طاغياً
ستة شهور. زرت كل مكان... كال... ليس كل مكان يزوره السياح عادة. لم 
ر  تكن روما كام هي اليوم لكن فيها أماكن يرغب السياح يف رؤيتها. أما أنا فلم أفّكِ
إالَّ يف األمكنة التي تساعد عىل هتدئة قلبي. سأجد فيها ما يشبع حاجتي الروحية. 
كانت روما مركز املسيحية. لم يوجد يف كل العالم مكان نظريها ميلء باألرضحة 
الغفرانات.  لنوال  الفرص  أعظم  فيها  كانت  الثمينة.  القديسني  وبقايا  سة  املقدَّ
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ألف  البابوات وستاً وسبعني  أربعني من  رفات  فيها رسداب يضم وحده  كان 
شهيد. وكانوا يقولون إن فيها قطعة من العليقة املحرتقة التي رآها موسى يف الربية 
واملنديل الذي وضعته القديسة فريونيكا عىل وجه السيد عىل الصليب فانطبعت 
صورة السيد عليه. كام كانت هناك سالسل الرسول بولس وإحدى عرشة شوكة 
من إكليل الشوك ومسامر من الصليب وخصلة من شعر مريم العذراء، وكرستان 
من األرغفة اخلمسة التي أطعم يسوع هبا اجلامهري واملائدة التي أكل عليها السيد 
العشاء األخري، وقطعة من الفضة التي أعطيت ليهوذا. وهذه قد ارتفعت قيمتها 
كثريًا ألن بركتها اتَّسعت حبيث تكفي لتخفيض مدة املطهر أربع عرشة ألف سنة. 
كذلك ُوِجَد يف كنيسة يف روما قطعة من احلبل الذي خنق به هيوذا نفسه. كام قيل 
إن العمود اخلشبي الذي تعلق عليه هيوذا كان هناك. عىل أن بركة هذا العمود 
... كام كان هناك جثامن  كانت حمل سؤال فالبعض قالوا إن ال بركة فيه إطالقاً
بطرس وجثامن بولس. وهام موزعان بالعدالة واإلنصاف فالرأس يف كنيسة وبقية 

اجلسد يف كنيسة أخرى![
وقال لوثر: ]كانت هلفتي شديدة النتهاز هذه الفرصة الذهبية. وقد حاولت 
سة وتالوة الصلوات حتى أمجع  أن أرصف كل وقتي يف زيارة تلك األماكن املقدَّ

لنفيس وألهيل أكداساً من الفضائل الروحية عىل قدر ما ميكنني![
قلت: ]فهل اسرتاح قلبك بعد الزيارة؟[ فأجاب: ]كال، بل قد زاد قلقي. 
فون يف الكنائس  خاب َظنِّي. ُصِدْمُت وأنا أرى الكهنة يسريون يف الطرقات ويترصَّ
بدون هيبة وبدون وقار، يضحكون وميزحون وينطقون الكلامت غري الالئقة.. بل 
يسلكون السلوك املشني وسألت كيف ميكن أن توجد البقايا املقدسة والكهنوت 

النَِّجس يف مكاٍن واحد...

عليها  ]صعد  التي  سة  املقدَّ الدرجات  زُْرُت  عندما  قويّاً  ي  شّكِ برز  وقد 
كون هبا فيصعدون عليها جاثني وعىل  السيد إىل قرص بيالطس[ كان الناس يتربَّ
كل درجة يلقي الصاعد الصالة الربانية ثم يقّبِل الدرجة. وكانت هذه الصالة 
بة يف املْطَهر وقد قررت نفيس أن أعمل عىل  ي جناه كاملة نفساً معذَّ كافية ألن تنّجِ
احلصول عىل هذه الربكة جلدي ]هني لورد[. بل قد متنيت يف تلك الساعة لو أن 
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والدّي كانا ميتني ألقدم هلام هذه املساعدة القيمة000 وصعدت يف الساللم فلام 
وصلت إىل آخرها عادت ِإيَلَّ شكوكي وقلت ]من يعرف ما إذا كان هذا صحيحاً 

أم غري صحيح[. قلت هذا وقفلت راجعاً إىل مكاين![
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رج ة في وتن�ب 5- الحرب الداخل�ي

أ. يف وتنربج:
العينني  ُمْغَمض  الرأس  حمنّي  مارتن  كان  طويلة.  مدة  صامتني  جلسنا 
وكنُت ُأاَلحظ صدره يرتفع وينخفض. كان يرسم صورة لتلك احلرب العنيفة التي 
د لوثر بعنف. ثم نظر  اجتازها بعد عودته من روما. مرَّت عرش ساعات... تنهَّ
ة  ِإيَلَّ وقال: ]لقد ُجْزُت يف جثسيامين وخرجت منترصًا بنعمة اهلل...[ وَصَمَت ُمدَّ
أخرى ثم قال: ]ملا ُعدت من روما أمروين بالذهاب إىل وتنربج. تركت أرفرت 
املدينة الكبرية إىل وتنربج القرية الصغرية. لكن يف وتنربج كانت اجلامعة حيث 

رتَّبوا أن أدرس للحصول عىل درجة الدكتوراه.
ويف وتنربج قّيض اهلل يل الدكتور ستوبزت رئيس الدير األغسطيني..[ وهزَّ 
لوثر رأسه وقال: ]اهلل هو الذي رتَّب األمر، لوال الدكتور ستوبزت البتلعني الشيطان.[ 
والتفت مارتن ِإيَلَّ وقال: ]قل للعالَم املحيط بك. إن اهلل دبَّر أن ]يصنع ستوبزت 
مارتن لوثر[. ُعْدت من روما حُمطَّم النفس. إن ما ظننته سفينة النجاة قد ثبت 
سات إلنقاذي من عقاب اخلطية  بطالنه. كنت اعتمد عىل ما يف روما من مقدَّ
. بل قد تزعزع يقيني حبيث أصبح ما يِفَّ اَل يُدعي َشكاً  كَّ ولكني لم أجد إالَّ الشَّ

بل يقيناً يف بطالن ما استندت عليه؟
وتقابلت مع ستوبزت أب اعرتايف.

كان رَُجاًل نقياً فاضاًل متواضعاً وكان ممتلئاً باملحبة واإلخالص. وقد سمع 
يل بأنَّاة وصرب وأحسست أنه يتألم معي. وقد احتملني كثريًا وهو يسمع شكواي 

وكان نموذجاً سامياً ملا ميكن أن يكون ]أب االعرتاف[.
عدت من روما وأنا يف أقسى حالة. اآلمال التي بنيتها عىل تلك املدينة 
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تبخرت. وأحاطني جحافل الشياطني حتاول أن متزِّقني، خطيتي أمامي دائاًم.

ب- االعرتاف:
حاولت أن أجد العالج يف االعرتاف. إن كلمة ]احلِّل[ التي يقدمها الكاهن 
ونه عىل األرض يكون حملوالً يف  هي كلمة اهلل. َألَْم يَُقل السيد املسيح ]وما حتلُّ
السموات[. كنت أعرتف يف أول األمر مرة يف األسبوع. كان االعرتاف يرحي نفيس 
ذلك اليوم واليوم الذي يليه. ولكن كنت يف اليوم الثالث أعود إىل القلق وأظل يف 
اضطرايب وخويف إىل أن يأيت يوم االعرتاف. قررت أن أعرتف مرتني يف األسبوع، 
ثم ثالث مرات... وأربع ومخس مرات، فِست مرات. وأخريًا أصبحت أعرتف 
كل يوم. وكان اعرتايف يطول حتى انتهى إىل ست ساعات يف اليوم. كنت أكرِّر 
وأعيد . كنت أراجع السبع خطايا املميتة والوصايا العرشة وأفحص نفيس أحاول 
وظهر  عضاليت  تقلَّصت  وقد  عرقاً  يقطر  ووجهي  فعلتها  التي  اخلطايا  أذكر  أن 
. واحتملني ستوبزت وظل حيتملني ولكنه ضاق يب أخريًا وقال يل: إن  البؤس َعيَلَّ
اهلل ليس غضباناً منك. أنت غضبان من اهلل. إن اهلل يأمر أن يكون عندك رجاء. 

وزفرت زفرة شديدة وأنا أقول من أين؟
وفيام كنت اعرتاف يف إحدى املرات وكنت أذكر أعامالً تافهة أتيتها، صاح 
يب: إذا كنت تنتظر إن اهلل يساحمك فاذكر خطايا يساحمك اهلل عنها... فقلت له 

إن اخلطية خطية، صغرية كانت أو كبرية!
كنت أومن أن اإلنسان ال ميكن أن ينال رضاء اهلل، إالَّ إذا كان بال خطية 
أو قد نال غفران خطاياه. وال ميكن أن يعرتف خبطاياه إالَّ إذا كان يذكرها. لكن 
هناك خطايا تضيع من الذاكرة، خطايا ال يعرفها املرء وينساها. هوذا آدم وحواء 
بعد أن أكال من الثمرة املنهى عنهام جعال يتمشيان بني أشجار اجلنة بدون قلق. 
هار.  النَّ ّبِ اإلله ماشياً يف اجلنَّة وقت حرِّ  الرَّ إالَّ عندما سمعا صوت  لم يزنعجا 
ّبِ ونزل السفينة واستطاع أن ينام. قلت له: ]وال تنسى  ويونان هرب من وجه الرَّ
النسيان.  النسيان...  داود.  لقد نسيت  ]أوه  وقال:  كاملة.[  نام سنة  فقد  داود 
وانتهى يب األمر إىل أن االعرتاف ال يقّدِم العالج للنفس القلقة. إن يف اإلنسان 
شيئاً أكرث من اخلطايا اخلاصة التي ميكن االعرتاف هبا. إن طبيعة اإلنسان نفسها 
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ر أفكار قلب اإلنسان إنَّام هو رشير كل يوم. إنَّ نظام التوبة  فاسدة. إن كل تصوُّ
قد فشل ألنه يتَّجه إىل االعرتاف خبطايا حمددة. رأيت بعد اختبار أن حاجتي 
ه يف حاجة إىل غفران. وملا  ليست إىل غفران هذه اخلطية أو تلك. إن اإلنسان كلَّ
حاولت أن أرشح ذلك ألب اعرتايف لم يستطع أن يفهمني بل ثار يف وجهي. إنَّني 

ُأعّقِد األمور. وتركته وأنا يف أتعس حالة. ماذا أعمل ماذا أعمل؟[
رأيت  ]إين  وأجاب:  خالص[.  زّودهتا  إنَّك  احلق  يف  أخي  ]يا  له:  قلت 
لقد كنت  يسوع.  الرَّب  التي صلبت  اخلطية هي  اخلطية خاطئة جدًا.  اخلطية. 
أراها عىل حقيقتها. صحيح إين أخطأت سبيل العالج يف أول األمر. ولكن لم 
أخطئ ]تقييم[ اخلطية. إن الناس اليوم يستهينون باخلطية ولذلك ال يدركون قيمة 

ارة. أما أنا فرأيت اخلطية..[  الكفَّ

ج- الصوفية:
أتركه.  لم  أيضاً  وأنا  كال.  ]كال،  فأجاب:  ستوبزت[  تركك  ]فهل  قلت: 
ّلِم  ]الّسِ لِنَُقْل  ثانية دعني أدعوها.. ال هيّم االسم. ولكن  وقد حاول معي حماولة 
الصويف[. قال إن احلياة اجلديدة تستلزم فرتة استعداد تتضمن االنتصار عىل كل 
]أنا[ و]ياء املتكلم[ وقال يل  ات، عىل كل  الذَّ األنانية والغرور والكربياء وَصْلب 
إن جهودي يف طلب رضاء اهلل هو نوع من إبراز األنانية. بينام املطلوب إين بدالً 
من املحاولة أخضع وأغرِّق نفيس يف اهلل. وتنتهي الطريقة الصوفية يف ما ندعوه 
اإلقصاص. مُتتص اخلليقة يف اخلالق، نقطة املاء يف األوقيانوس، هليب الشمعة يف 
هليب الشمس. املكافح ينترص عىل قلقه، يكّف عن حماوالته، خيضع نفسه لألزيل 

ويف جلَّة الكائن جيد راحته![
]نعم!  بأسى:  فأجاب  بتها؟[  جرَّ فهل  طيبة  وسيلة  هذه  أن  ]يبدو  قلت: 
وهل كنت أملك غري ذلك؟ حاولت أن أخضع نفيس لألزيل وكانت يل أوقات 
حلَّقت فيها يف أجواء املالئكة ولكن أساس االنفصال كان يعاودين. والصوفيون 
النار  للنفس، اجلفاف، سحب  املظلمة  الليلة  يدعونه  األمر. هم  يفتهموا هذا  لم 
من حتت اإلناء إىل أن يكفَّ عن الغليان. وهم يشريون باالنتظار إىل أن يعود 

التمجيد[ 
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قلت: ]فهل اتَّبعت املشورة؟[ وأجاب: ]نعم فقد انتظرت وانتظرت ولكن 
الغليان لم يعد والظالم لم ينقشع واجلفاف لم يِلن. إن العداوة بني اهلل واإلنسان 
عظيمة جدًا ... اإلنسان عدوٍّ خلالقه كيف ميكن أن اإلنسان اخلاطئ، النجس 
يندمج يف اهلل القدوس العظيم اجلالل، النار اآلكلة. أاَل تعرف أن اهلل يسكن يف 

نور ال يُْدنَى منه. 
عشت يف جحيم.

حتى الصالة لم تعد تقرِّبني. كنت أجثو عىل ركبتي وإذا املجرِّب يأتيني 
؟ َأاَل ترى أن كل يشء هادئ هنا. هل تظن  ويقول: يا مسكني ألي يشء تصيّلِ

أن اهلل يسمع صالتك أو ينتبه لك؟
أجعله أصعب جدًا  الدين،  أعّقِد  أين  أن يكشف يل  وقد حاول ستوبزت 
حُيتََمل. قال يل، احلاجة إىل واحد وهي أن حتب اهلل كانت هذه أيضاً  من أن 
مشورة صوفية. ولكن الكلمة التي ُقِصد هبا إىل تعزيتي اخرتقت قلبي كطعنة من 
حربة نارية، ُأِحبُّ اهلل! ُأِحبُّ اهلل!! كيف ميكن إلنسان أن حيب اهلل الذي هو 
نار آكلة. إن املرنِّم يقول: ]ا\عبدوا ا\لرب خبوف[. من ذا الذي يستطيع أن حيب 
؟ من يستطيع أن حيب مسيحاً جالساً عىل السحاب وهو  اناً ، قاضياً ديَّ إهلاً غضوباً
يرسل النفوس املَُداَنة إىل النار األبدية، إنَّ جمرد النظر إىل الصليب كان يرسل 
ان إىل العذراء األم الرحيمة وكنت  يَّ هليباً يف صدري كنت أهرب من املسيح الدَّ
، ثالثة لكل يوم من  أجلأ إىل القديسني وقد اخرتت منهم واحدًا وعرشين شفيعاً
أيام األسبوع. لكني اكتشفت أن ال فائدة من شفاعة العذراء أو القديسني طاملا 

]!! أن اهلل سيبقى غاضباً
قلت له: ]مسكني. لست أعتقد أن إنساناً بلغ يف التَّعاسة إىل هذا احلد![ 
فأجاب: ]بل اسمع... لم يبلغ السيل الزبى بعد.. فقد هامجني َشكٌّ جديد.. 
سألت نفيس هل اهلل عادل؟ وقد هامجني هذا الشك من ناحيتني. الناحية األوىل 
د بقوانني ِإالَّ ما يصنعه هو لنفسه.  سيادة اهلل الكاملة. لقد علَّموين أن اهلل غري مقيَّ
ذلك  كان  مهام  بِرٍّ  أو  أجل صالح  من  إنسان  أي  يكافئ  أن  ملزتماً  ليس  إنَّه 
. إن اهلل  الصالح أو الرِب عظياًم. إنَّه عىل ما ينتظر يفعل ذلك ولكنه يفعله تلقائياً
يسلك ]عىل كيفه[ وحظ اإلنسان عنده ال ميكن أن يُعرف. والناحية الثانية إنَّ اهلل 
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عنيَّ نصيب كل إنسان من األزل. وكذلك ُخلق كل إنسان. ألم يَُقْل هنا القديس 
أغسطينوس. إن اهلل قد سبق واختار أواين للكرامة وأخرى للهوان بغّضِ النظر 
عن طبيعة تلك األواين. اهلالكون سيهلكون مهام عملوا من الصالح. واملخلَّصون 
سيخلصون مهام أتوا من املعايص، هذه هي عقيدة االختيار ويرى فيها من يظنون 
. وقد قلت يف  م خملَّصون تعزية جميدة. أما اهلالكون فريون فيها عذاباً مروعاً أهنَّ
نفيس أليس هذا أمرًا ضد العقل إن اهلل مبجرد هواه يرتك الناس ويضع عليهم 
أثقاالً ويدينهم كام لو كان يرَُسُّ باخلطية وبعذاب الناس يف جهنم؟ هل هذا هو اهلل 
ًا وقسوة وظلاًم. وقد كان هذا  الذي يُقال عنه إنَّه رحيم وبار؟ إن هذا يبدو رَشّ
موضوع مؤاخذة من كثريين يف كل االجيال ومن ال يغتاظ من هذا. أنا نفيس قد 
دفعتني هذه األفكار إىل حافة اليأس حتى لوددت لو أين لم ُأخلق... وبعد ذلك 

يطلب مني ]ستوبزت[ أن أحّب اهلل.. أحب اهلل؟ كال. كال. إنني أبغضه!!
هة إىل  ها قد نطقت بكلمة التجديف. والتجديف رش اخلطايا. إساءة موجَّ

اهلل سّيِد الكائنات!
ذهبت إىل ستوبزت وبكيت وأنا راكع أمامه. قلت: ال فائدة.. هلكت، ال 

فت عىل اهلل. لقد ضعت. ليست بعد مساحمة! رجاء يل. لقد جدَّ
تأثر ستوبزت من أجيل وحاول أن هيدئ تأثُّري ولكن كلامته كانت ترن يف 
ر من كل  ُأُذيِن. قال يل اذكر أن دم يسوع املسيح يطّهِ اجلو دون أن تصل إىل 
ة لم تستطع أن تعيد االطمئنان إىل نفيس ألين  خطية. عىل أن هذه الكلامت اجلليَّ

يَّان ولذلك عميت عيناي عن رؤية املسيح الفادي!! كنت أنظر إىل املسيح الدَّ
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ل �ي 6- نور اإلنحب

مْت  َصَمَت مارتن قلياًل ثم قال: ]شكرًا للنعمة التي لم ترتكني. وقد جتسَّ
هُ كان هو نظريي...  هذه النعمة يف شخص ستوبزت الذي لم يشأ أن يرتكني. ألََعلَّ
هُ اجتاز يف نفس األتون. ففي أحد األيام وكنا حتت شجرة الكمرثي وهلذه  ألََعلَّ
َعيَلَّ أن  م مني وعرض  الشجرة تذكارات خالدة عندي... يف ذلك املكان تقدَّ
أدرس للحصول عىل الدكتوراه ويف نفس الوقت، أقوم بالوعظ وملء كريس التعليم 
س. كان هذا الكريس كرسيه هو وقد علمت أنَّه ختىلَّ عنه خدمًة يل.  للكتاب املقدَّ
مت مخسة عرش سبباً لعدم إمكاين قبول  فلام عرض األمر َعيَلَّ وثَْبُت معرتضاً قدَّ
هذا العرض ُخالصتها إن ذلك العمل الكبري سيقتلني حتاًم. فأجاب سيكون هذا 
شيئاً طيباً عند اهلل يف السامء، أعامالً كثرية حتتاج إىل رجال مهرة[. قلت: ]ولكني 
إنسان مريض وحمتاج إىل أن أسمع الوعظ ال أن ألقيه وأن أقبل العالج ال أن 

ا الطيب اشف نفسك بالعمل عىل شفاء اآلخرين!![ أقّدِمه[. فأجاب: ]أهيُّ
قلُت: ]ال بد أنَّه كان يعلم أنَّك رجل نقي وإن املحاربات القاسية من عدو 
اخلري دليٌل عىل عقيدتك السليمة ودينك الصحيح[ وهزَّ مارتن لوثر وقال: ]كذا 
يبدو.[ ثم ابتسم وقال: ]وكان قيامي هبذا العمل هو اخلطوة األوىل يف عالجي. 
س العالج الذي  وقد علَّمت فيام بعد أن ستوبزت كان يرى أن يف الكتاب املقدَّ
أحتاج إليه. لم أكن حمتاجاً إىل كالم الناس بل إىل كالم اهلل. ولذلك وضعني 

حيث أعيش يف جّوِ الكتاب.
وبدأت أدرس الكتاب وأدرس تفاسريه وأقّدِم رشوحه. بدأت حمارضايت... 
إين أذكر املحارضة األوىل. كانت يف يوم أول أغسطس سنة 1513 بدأُت يف ِسْفرِ 
املزامري. وبعد ذلك بسنتني جعلت أحارض يف رسالة رومية وبعد ذلك بسنة وملدة 
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سنتني أخريني كنت أحارض يف غالطية. كانت هذه املحارضات يل هي اختبار 
طريق دمشق لشاول الطرسويس، لقد اجزتت ما اجتازه إيليا عند جبل حوريب. 
فقد اجزتت الزلزلة عندما نزلت الصاعقة بالقرب مني، واجزتت اختبار النار يف 
اس األول وما تبعه من شكوك يف الدير ويف روما ويف ويتنربج. وها أنا اجتاز  القدَّ

س يل. االختبار الثالث الصوت اهلادئ اخلفيف صوت الكتاب املقدَّ
املسيح.  املزامري يل هو سفر  قلت لك. وسفر  املزامري كام  بدأت يف سفر 
وصلت يف حمارضايت إىل املزمور الثاين والعرشين وقرأت الكلمة ]إهلي إهلي ملاذا 
تركتني[ وهنا وقفت منذهاًل. املسيح حيس أنَّه مرتوك من اآلب. يا للعجب! إن 
، وقلت إين ال أستطيع أن احتمله عرش ساعة،  االختبار الذي وقفت أمامه مرتاعاً
هوذا السيد جيتازه وميوت. مرفوضاً ومذلوالً من الناس. ومن اهلل. ال شك أن هذا 
ك كان أقسى عليه من السياط التي جلدوه هبا ومن الشوك الذي ُغرَِس يف  الرَتْ
رأسه ومن املسامري التي اخرتقت يديه وقدميه، لقد تألَّم املسيح يف ما تأملت منه 
ر ألربت دورر  أو عىل األصح لقد ُجْزت اآلالم التي جازها قبيل يسوع. لقد صوَّ

نفس الصورة ]يسوع رجل اآلالم[
وقفت مذهوالً.

ك. لقد كنت أدرك ملاذا احتمل أنا. لقد كنت  ملاذا جيتاز املسيح هذا الرَتْ
فت عىل جالله  وس. لقد جدَّ ضعيفاً يف حرضة القدير. كنت جنساً يف حرضة الُقدُّ
. املسيح لم يكن غري  . املسيح لم يكن جنساً اإلهلي. ولكن املسيح لم يكن ضعيفاً
إالَّ  الوحيد لذلك ال ميكن  الوحشة والكآبة. إن اجلواب  ملاذا إذن تغمره  نقي. 
أن املسيح محل خطيانا كلنا. ذاك الذي كان بال خطية صار خطية من أْجِلنَا 
وهكذا صار نظرينا يشاركنا يف ترك اهلل لنا!![ وقال لوثر: ]لم استطع أن ابتعد عن 
هذه الصورة. ليس هذا هو املسيح الذي َسَبْق أن عرفتهُ. هذا مسيح جديد، أين 
القايض اجلالس عىل السحاب ليدين اخلطاة. ال يزال هو القايض ينبغي أن حيكم 
كام حيكم احلق عىل الباطل والنور عىل الظلمة ولكنه يف قضائه يتألَّم مع الذين 
أنَّه معهم ُمدان. إن القايض اجلالس عىل السحاب هو هو  حيكم عليهم ويشعر 

ذاك املرتوك عىل الصليب.
 ّ الُكيّلِ القساوة هو أيضا   َّ الُكيّلِ إنَّ  وكذلك رأيُت اهلل يف صورة جديدة، 
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الرمحة. إن الرمحة واحلق يتالقيان عىل الصليب. إن فظاعة اخلطية ال ميكن أن 
تُنكر أو تُنسى ولكن اهلل الذي ال يشاء أن هيلك خاطئ بل أن يرجع وحييا، َوَجَد 
املصاحلة يف أسنان املوت املرّ عىل أن الصورة لم تكن كاملة الوضوح يل. كنت 
هلني، إله حمتجب  أرى اهلل من خالل سحب مظلمة كثيفة. كنت أرى كأنه هناك إ~
ال يصل الفكر إىل طرقه واإلله الذي أعلن نفسه لنا يف املسيح. ال يزال هو ]نار 
آكله[ ولكنه حيرق لكي يطهر ويؤدب ويشفي. إنه ليس إهلا ذا نزوات بليدة ألن 
الصليب ليس الكلمة األخرية، إن اإلله الذي أسلم ابنه إىل املوت أقامه وسيقيمنا 

حنن أيضا معه إذا كنا نموت معه عن اخلطية لنحيا للرب!!
من يستطيع أن يفهم هذا؟! إن الفلسفة ال تستطيع أن تصل إليه. ليس 
ام ال  إالَّ اإلميان الذي يستطيع أن ميسك برّسِ ساٍم كهذا، املنطق والعقل يزنويان. إهنَّ
يستطيعان ِفْهِم ذلك. هذه هي جهالة الصليب التي أخفيت عن احلكامء والفهامء. 
ته يف الضعف وحكمته يف اجلهالة وصالحه يف القسوة وعدله يف  اهلل حيجب قوَّ

اخلطية ورمحته يف الغضب![
 َّ َّ السمو والُكيّلِ وما أعجب أن اهلل يف املسيح يصنع كل هذا! إن الُكيّلِ
ليأخذ  ينحني  الوصف  يفوق  الذي  اجلالل  إن  املحبة،   َّ الُكيّلِ هو  يكون  القداسة 
لنفسه جسم برشيتنا، وخيضع لعوامل اجلوع والربد واملوت والقنوط. نراه يضطجع 

يف مذود البقر، ويعمل يف دكان جنار وميوت موت رشيد..[
احلقائق  هذه  اكتشفت  أن  بعد  قلبك  وهدأ  فكرك  اسرتاح  ]فهل  قلت: 
ت نظريت إىل اهلل وبدأت استشعر بعض الطأمنينة  الثمينة؟[ فأجاب: ]لقد تغريَّ
بالقرب منه، إالَّ إيّنِ لم أطمنئ متاماً إذ قد ُأْغِلَق َعيَلَّ فهم الكيفية التي أفيد هبا 
من حمبة اهلل. ولم يتضح يل ذلك متاماً إالَّ بعد أن دخلت إقليم العهد اجلديد. 
فقد بدأت بإلقاء حمارضايت يف رسالة رومية -كام سبقت وقلت لك- بعد سنتني 
م  من بدء حمارضايت يف سفر املزامري. ويف رسالة رومية قرأت عن برِّ اهلل الذي يَُقدَّ
لنا باإلميان. ليس علينا إالَّ أن نقبل برِّ اهلل باإلميان. ليس علينا أن نعمل شيئاً 
، ال جهنم وال  فقد عمل هو كل يشء. ال أعمل بل أْقَبل ما عدت أخاف شيئاً
الشياطني فقد مجع املسيح يف صليبه غضب اهلل ورمحته وطرد جحافل الشيطان.

. بة لديَّ وعندما أحسست باالطمئنان الكامل هتف قلبي بتسبيحية حمبَّ

-53-

نور اإلجنيل



كان مارتن يرنم ترنيمته بفمه ولكني أحسست أهنا خترج من قلبه هليباً 
يشء!  كل  اختفى  وبغتة  السامء...  حلظات  من  حلظة  معه  عشُت   . مضطرماً
ووجدتني أجلس حمني الرأس عىل مكتبي... كانت رؤيا مجيلة سعيدة... تُرَى 

هل أقابل لوثر مرة أخرى؟! ال أعلم. ولكني أقوم اآلن ملهاٍم ُأخرى.
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د د�ي 7- مارتن والله الحب

احلقيقة طويلة  تكن يف  لم  أخرى.  مرة  مارتن  عاد  أن  قبل  مدة  مضت 
للَعالِم  ة  النِّسبيَّ بالنسبة لزمنها كانت يف نظري أجياالً. ويف قلقي ذكرت نظرية 
كل  عىل  واحد.  مبقياس  يُقاس  أن  جيوز  ال  الزمن  أن  وكيف  أينشتاين.  الكبري 
رأيتهُ  الذي  املكان  ورأيتهُ جالساً يف  عنِّي  مارتن  بها  تغيَّ التي  املدة  انتهت  حال 
م لوثر وكان كأنَّه جييب عن أسئلة لم ينطق هبا لساين وإن كانت متأل  فيه. وتكلَّ
كل ذهني. قال: ]ذكرُت لك إنَّني عندما قرأت يف رسالة روما الكلامت ]ألنه فيه 
فبا\إلميان حييا[ أرشق عىل  ا\ْلَبار  ا  َأمَّ هو مكتوب  كام  بإميان إلميان.  اهلل  بِرِّ  ُمْعَلن 
ذهني وقلبي نور اهلل وفهمت قضية التربير التي كشفت عن عيني فأبرصت اهلل 
ان.  صديقاً وحمّباً للناس. كان هذا إهلا جديدًا. ليس اإلله الغاضب أو القايض الديَّ
بل اهلل الذي أرسل ابنه ليحمل هو خطايانا وميوت يف اجللجثة. وعىل الصليب 
ة اهلل للخطاة ليس علينا  أبرصت دينونة اهلل املخيفة للخطية ويف نفس الوقت حمبَّ
ا لنا، نعرتف خبطيانا ونتناول الغفران. إن  ة اهلل. إهنَّ أن نعمل شيئاً حتى نستحق حمبَّ
اهلل يشبه أب االبن الضال يف َمثَلِ الضال. وعندما نأيت ال يلزم أن نأيت حبزمٍة من 
نا. بل نأيت فعاًل بفقرِنا وجوعنا وعدم استحقاقنا.  األعامل احلسنة نرشوه هبا ليحبَّ
ة اهلل وهو طريق األعامل. أما أنا  كانت الكنيسة قد رسمت طريقاً للوصول إىل حمبَّ

... فقط تعالوا!![ فوجدت يف اإلجنيل، تعالوا... خذوا جماناً
كان لوثر منطلقاً يف حديثه وقد َأَخَذْتهُ احلامسة امللتهبة فلم ينتبه إىل إشاريت 
، فلام أخربته  وأنا أحاول أن أخربه أنه سبق وذكر يل هذا االختبار حبروفه تقريباً
بذلك قال: ال بأس ال بأس إن هذا اختبار ينبغي أن أرّدَِدهُ ال مرتني بل عرشات 

املرات. إن الناس حمتاجون إىل أن يذكروه وال ينسوه![ 
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قلت له: ]وأنا ال أكره أن أسمعهُ أيضاً ولكني أخشى أن يطول الوقت 
عليك فترتكني قبل أن أكمل حديثي![ فأجاب: ]عىل كل حال أنت سمعَت اجلزء 
األهم. ومع ذلك فإين سأحاول أن استجيب لرغبتك وسأبقى معك وستسمع كل 
حديثي الطريف... واآلن أرغب أن أعرف أثر هذا االختبار يف خدمتك كراهب 

وكُمَعّلِم وواعظ... وككاتب![ 
وأجاب لوثر: ]نعم ظهر أثر هذا االختبار يف حيايت ويف كتابايت ويف عظايت، 
وكان التأثري عىل اآلخرين عظياًم، فصار جانب كبري من الناس نظريي يف تفكريهم. 
أصغوا ِإيَلَّ وآمنوا مبا آمنت به. عىل أين كنت أسري يف أموري بتؤدٍة. كنت ال أزال 

ابناً أمينا للكنيسة ولو أين لم أكن ابناً أعمى!![ 
قلت: ]ولكنك خرجت عىل الكنيسة...[ 

فأجاب: ]أيَّة كنيسة تقصد؟ إن كنيسة اهلل واحدة. أنا لم َأْرَأس كنيسة. 
إن الرب يسوع هو أساس الكنيسة الوحيدة. إنَّك تقصد الكنيسة التي كانت 
قائمة إذ ذاك، وحتى مع هذه أنا لم أتركها. لقد حاولت أن أصلحها يف مكاهنا ولم 
استطع فرتكتها وخرجت، ولكن اخلروج لم يكن مني. لقد ُدِفْعت دفعاً إىل ذلك. 

خرج األمر عن طوقي عندما وصلت األمور إىل ما ال حيتمل السكوت![ 
قلت: ]إن موضوع خروجك عىل الكنيسة ال يزال موضوع نقاش. البعض 
هُ كان  إنَّ يقفون إىل جانبك، ولكن جانباً كبريًا يأخذ عليك ذلك اخلروج ويقول 
جيب عليك أن تبقى مهام كانت النتيجة عليك. عىل أنني سأترك هذه النقطة من 

هذه الناحية وأطلب منك أن حتدثني عن التطورات التي دفعتك إىل اخلروج![
فأجاب لوثر: ]سبق أن ذكرت لك أنَّ الكنيسة علَّمت أن اخلاطئ ميكن 
أن ينجو من جهنم بالتوبة املخلصة. ولكن عقاب اهلل لم يكن كل يشء، فقد كان 
للكنيسة أحكامها وأنواع القصاص املتنوعة. وكانت يف أول أمرها شديدة القسوة. 
ذ األحكام بدقة وإالَّ فإنه يتحتم ذهابه إىل املَْطَهر ليستويف  كان عىل اخلاطئ أن ينّفِ
آالم  جيتازوا  أن  من  بّد  ال  أنه  موقنني،  كانوا  الناس  وغالبية  املطلوب.  العقاب 
املطهر لفرتة طويلة تصل إىل ماليني السنني. ويف العادة كانوا ينتهزون أية فرصة 
تساعد عىل تقليل مدة املطهر. يف أول األمر كانت الغفرانات عقاباً بدياًل أجازته 
سة أو يذهب  الكنسية. فكان عىل اخلاطئ مثاًل أن يقوم باحلج إىل األرايض املقدَّ
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إىل حرب صليبية حيث يقيض سبع سنوات صيام ال يتناول إالَّ اخلزب واملاء..![
وضحك لوثر ضحكة قصرية ثم قال: ]عىل أن هذا النظام فتح باباً لنظام 
بديل أردأ. كانت اخلطوة الثانية تعمل عىل متكني الناس من رشاء الغفران بدالً 
من اجلهاد الكتسابه. فإذا لم يكن يف إمكان اخلاطئ أن يذهب بنفسه إىل احلرب 
الصليبية فيمكنه أن ينال ]ثواب[ احلرب بدفع ]البدلية[ أي يدفع للكنيسة ما كان 
ملتاعب ومشقات يف حني  نفسه  يعرِّض اخلاطئ  ملاذا  سينفقه يف هذه احلرب. 
أنَّه يقدر أن ينال ما سيناله بالثمن؟ وهكذا اندفع الناس حنو رشاء الغفرانات. 
لم خيف- استطاعوا أن يشرتوا  املطهر -وأين من  الذين كانوا خيافون من  فإن 
غفرانات تقرّصِ اآلالم املستقبلة. وبعد وقت صار من املمكن أن تشرتي غفرانات 
لألصدقاء واألقرباء الذين ماتوا. أما الكنيسة والبابوات فقد كان هذا االمر هلم 

فرصة الُعْمر للحصول عىل الرثوة. وقد ُدعيت هذه التجارة ]التجارة املقدسة[.[
قلت: ]بالطبع كان هذا يف مدينة روما؟[ فأجاب: ]نعم يف روما ويف غري 
روما. فقد علَّمت ]ويتنربج[ -حيث كنت أعّلِم- اليشء الكثري عن هذه الغفرانات. 
واألمري فريدرك منتخب سكسونيا وقد كان كاثوليكياً أميناً حصل عىل جمموعة 
غفرانات  ينالوا  أن  الناس ميكن  أن  أعلن  والبابا  القديسني.  بقايا  ]أصلية[ من 
الشوك  أكليل  من  شوكة  املجموعة  تلك  َحَوت  وقد  إليها.  النظر  مبجرد  سخية 
مه  وقطعة من قامط السيد وهو طفل وخصلة من شعر حليته وقطعة ذهب مما قدَّ
ألف من  أكرث من تسعة عرشة  فيها  وكان  عليقة موسى.  وبرعمة من  املجوس 
أول  وهو  القديسني  عيد مجيع  يوم  الذين جاءوا يف  والناس  القديسني.  عظام 
مدة  من  تنقص  غفرانات  نالوا  املطلوب  التربع  ودفعوا  )نوفمرب(  الثاين  ترشين 
- وباإليراد الذي جاء غطيت نفقات اجلامعة  املطهر 1.902202 سنة و 270 يوماً

وكنيسة القلعة![ 
م قال: ]وبعد سنة  م ولكن لوثر لم ينتبه يل بل اندفع يتكلَّ حاولت أن أتكلَّ
من وقت رؤيتي للنور، جاء بائع غفرانات قوي اسمه ]جون تزتل[. جاء يعرض 
بضاعته بالغرب من ]ويتنربج[. لم يسمح له األمري فريدرك أن يبيع يف داخل 
إمارة سكونيا، إذ كانت له هو أيضاً ]جتارته املقدسة[ ولم يكن من مصلحته أن 
يسمح ملنافس خطري نظري ]تزتل[ أن يبيع بضاعته فيها. عىل أن ]تزتل[ لم يكن 
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احلدود  يتخطوا  أن  ]الوتنربجيني[  السهل عىل  من  كان  وقد  وتنربج  عن  بعيدًا 
ويشرتوا غفراناً كاماًل. وقد أصدر البابا ]ليو[ هذه الغفرانات للحصول عىل مال 
يكفي لبناء كاتدرائية القديس بطرس. وقد وعد يف هذه الغفرانات بغفران مجيع 

اخلطايا واخلالص من كل آالم املطهر.
كان تزتل بائعاً ماهرًا. كان يدخل كل مدينة يف موكب مهيب حييط به 
مؤثرة  عظة  يلقي  ثم  السوق.  وسط  كبريًا يف  يقيم صليباً  وكان  مظهر خالب. 
يتحدث فيها إىل الشعب البسيط عن والدهيم الذين يتأملون يف هليب األبدي وهم 

يتلمسون من أبنائهم أن يعملوا عىل إنقاذهم ثم يقول: 
قيود  النفوس متحررة من  تقفز  التقدمة  النقود يف طبق  قطعة  ترن  حاملا 
أهل  شاهدت  وعندما  كالسيل،  تنهال  النقود  كانت  الكالم  هذا  ومبثل  املطهر. 
ويتنربج يعودون وهم حيملون صكوك الغفران وقد اطأمنوا إىل آخرهتم اضطربت 

اضطراباً عظياًم. وكان رعبي يزتايد كلام سمعت عن أساليب ]تزتل[.
كنت يف عظايت أسلك سلوكاً إجيابياً فاكشف للناس عن طريق اخلالص 
كام رسمها املسيح يف الكتاب. ولكني لم استطع أن أسكت طوياًل فألقيت عدة 

ترصحيات ضد هذا الرجل والوثنية![
قلت: ]ولكن يا ...دكتور أاَل تظنُّ أنك نظرت إىل األمر بيشء من املغاالة؟ 
؟ إن  َألَْم يسلكوا سبياًل صاحلاً القوم عندما ذهبوا ليشرتوا الغفران ألنفسهم  إنَّ 
جمرد حبثهم عن الغفران هو اعرتاٌف منهم بأهنم ُخَطاة وبذهلم املال يف سبيله دليل 
م كانوا وال بّد يطلبون من الكاردينال تزتل  عىل استعدادهم للتضحية... ثم إهنَّ
أْجِلهم وأما مجع املال فلست أرى أن تزتل عمل أكرث مما نعمل  أن يصيّلِ من 
حنن، فإننا نذهب إىل كثريين من األغنياء، وحناول أن نأخذ تقدماهتم مؤكدين 
هلم بركة العطاء. وكثري من مرشوعات الكنيسة ما كانت لتقوم لوال بذل اجلهود 
أوراق  من  أفضل  الغفرانات  منح  حال  كل  عىل  املؤمنني.  وغري  املؤمنني  مع 

اليانصيب، وبيع الورد بواسطة الفتيات اجلميالت وإقامة حفالت الرقص![ 
ونظر إيّل وقال: ]إنك تقارن بني أمرين سيئني. ومع ذلك فأنا أعترب بيع 
ًا من احلفالت التي تشري إليها ألن الناس يرون فيها شيئاً مؤاخذًا  الغفرانات رشَّ

. ساً خبالف بيع الغفرانات التي كان الناس يرون فيها شيئاً مقدَّ
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أما إن املال الذي جيمع يؤدي خدمة جليلة مللكوت املسيح إذ أنَّه سينفق 
يف بناء الكنيسة وخصوصاً كنيسة القديس بطرس فقول باطل ورشير. فإنَّنا جيب 
أوالً أن نبني هياكل هنا؟ وأشار إىل قلبه. وبعد ذلك نبني الكنائس املحلية وآخر 
الكل نفكر يف بناء كاتدرائية القديس بطرس. وضحك لوثر وقال: ]إن البابا غني، 
فلامذا ال يبني الكاتدرائية من ماله اخلاص؟ إنَّه أغنى من كراسوس. خلري له أن 
الغفرانات.  بائعوا  للفقراء الذين يسلخ جلودهم  الكاتدرائية، ويعطي مثنها  يبيع 
أنا موقن أن البابا إذا عرف كل احلقائق يفضل أن تُْسَحق الكاتدرائية يف الرتاب 
من أن تبنى بدماء وجلود الشعب...[ واستمر لوثر يقول: ]وقد ألقيت سلسلة 
ترصحيات جريئة وهذه مجعتها يف مخسة وتسعني بندًا وضعتها يف اللغة الالتينية 
ثم طبعتها وألصقتها عىل باب كنيسة القلعة يف ويتنربج. وأرسلت نسخاً منها إىل 
البارزين يف الكنيسة يف كل مكان. لم أتعرَّض يف هذه البنود للناحية املالية بل 
للناحية الدينية فقط. أثبت أنَّ االدعاء أن الغفران الذي يعطيه البابا خيّلِص هو 
قول باطل بل هو خطية. فالبابا ليس له سلطان مطلقاً عىل أن يغفر اخلطايا، وليس 
له سلطان عىل املطهر. وذكرت أن صكوك الغفران تعمل شيئاً أسوأ فهي تعطي 
اطمئناناً كاذباً واكتفاًء يف غري حمّلِهِ. وأكدت أن هذه الصكوك منافية لقداسة اهلل 

ته[. وحمبَّ
ا لم ترتك أثرًا ذا شأن يف  قلت: ]فهل كان هلذه البنود نتاجئ؟[ وأجاب: ]إهنَّ
أول األمر. لم هيتم البابا هبا كثريًا وال حاشيته. إن القائم هبذه احلركة راهب صغري 
ا ال تزيد عن صوت ضعيف سيضيع يف اهلواء. لكن اهتامم بعض  ال حاشية له. إهنَّ
ة. وصدرت  ك السلطات الكنسيَّ الالهوتيني هبا وتأييد الكثريين لوجهة نظري حرَّ
األوامر أن أْمثُل أمام الكاردينال كاجيتان يف أوجسربج، وقد أوفده البابا ليحّقِق 
. كنت أتساءل هل أسري يف  أت للذهاب وأنا مضطرب نوعاً معي هبذا الشأن. وهتيَّ
الطريق الصواب... ملاذا ال يكون الصواب يف جانب املنتقدين يل. قلت لنفيس: 
هل أنت يا لوثر بني كل الناس احلكيم الوحيد وكلهم عىل خطأ؟ ومتَّت املقابلة... 
وكانت التعليامت قد صدرت للكاردينال ]أن يعمل عىل إصالح ذات البني بني 
بالرفق وأن ال يدخل معه يف جدال[ وحاول  الكنيسة  املتحمس وبني  الراهب 
كاً  اته َعيَلَّ ولكن ظللت متمّسِ الكاردينال أن يردين إىل الصواب باللني وأطال أنَّ
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ة إين عىل  دَّ برأيي. وملا ضاق الكاردينال بصالبتي حاول أن يبنّيِ بيشء من الّشِ
خطأ. فقلت إين أرجو أن تبّيِنوا يل أوجه اخلطأ، فثار يف وجهي وصاح اسحب 
ا الراهب احلقري ولكن ]الراهب الصغري احلقري[ ركب  كالمك اسحب كالمك أهيُّ

رأسه وأمعن يف رفضه!!! 
مطمئناً  أُكْن  ألم  يل.  الغد  يضمرهُ  ما  أعلم  ال  وأنا  وتنربج  إىل  وُعْدُت 
بالطبع إىل األمري فردرك. لكن العناية دبَّرت يل األحداث السياسية التي جعلت 
وقال:  ِإيَلَّ  مارتن  لم يكف... ونظر  املقاومة هتدأ مدة. مدة قصرية ألن اجلدل 
]ال بّد أنك سمعت عن ]>ـون إك[ وكيف حاول يف ليزبج أن ينترص عىل آرايئ 
بالكتابة واملجادلة وكان موضوع املناقشة سلطان البابوات واملجامع. وأنت ترى 
م هم الذين حرشوا هذا املوضوع حرشًا. كان ميكن أن تقترص املناقشة عىل  أهنَّ
املوضوع.  بعيدًا عن  البابا  يبقى  أن  وكان ميكن  العامة.  املسيحية  املبادئ  حبث 
ة حرشوا اسم الرئيس  ولكنهم -شأن كثريين من الضعفاء الذين إذا أعيتهم احلُّجَّ
حرشًا- هكذا فعل ]>ـون إك[. كان ميكن أن يكون البحث عن صكوك الغفران 
هتا، واستنادها عىل األُسس الكتابية أو غريها. ولكنهم لم يشاءوا إالَّ أن  ومدى قوَّ
يوقفوين يف موقف دقيق َحرِج فاضطررت أن أقف إىل جانب احلق وكان من نتيجة 
هذه املناقشات أن ابتعدُت عن الكنيسة، أقصد عن رئاسة الكنيسة وقد كنُت 
حتى تلك اللحظة اعترب نفيس أحد أبنائها. أعلنت أن البابوات ميكن أن خيطئوا 

واملجالس ليست أحكامها معصومة.
وبعد جمادالت ليزبج أخرجت عددًا كبريًا جدًا من الكتب. وكتب آخرون 

كتباً ردًا عىل ما كتبته!
قلت: ]إين أذكر أن الطباعة كانت يف أول نشأهتا.[

فقال: ]نعم. كان عمرها أقل من مائة سنة وكان عدد الكتب األملانية قبل 
الزناع الكنيس ال يزيد عن أربعني كتاباً يف املعدل سنوياً ولكن بعد حركتي ارتفع 
الرقم كثريًا... وصل عدد الكتب أزيد من مائتي كتاب يف السنة منها مائة وثالثون 
يل. وكان القوم يتهافتون عىل القراءة. وقد رحب كثريون من هذه النهضة الكتابية. 
ملواجهة احلرب ضد اجلهل والرش.  إنَّام كتبت  مادياً ألين  فلم أجِن رحباً  أنا  أما 
كنُت أمسك القلم وأكتب وأظل أكتب إىل أن ينتهي الكتاب وإذ ذاك أرسله إىل 
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املطبعة بدون مراجعة. وكان الناس ]يأكلون[ الكتاب أكاًل. كانوا يف كل مكان 
يرتقَّبون إرشاق شمس اإلصالح![

آراء خطرية وجريئة  فيه  فإذا  كتبَت،  ما  بعض  اطلعت عىل  ]لقد  قلت: 
لست أعلم هل تزال تتمسك هبا. خذ مثاًل إشارتك أن يقوم األمراء األملان مبهمة 

إصالح الكنيسة وحماولتك إعطاءهم من السلطان ما كان للكهنة وحدهم![ 
قال لوثر: ] لقد كانت الكنيسة، وأقصد الرؤساء فيها يظنون أن الكنيسة 
لوا ما تقّدِمهُ الكنيسة. وكانوا  هي اإلكلريوس وأن العلامنيني ليس هلم إالَّ أن يتقبَّ
ات األرضية ينبغي  يعّلِمون أن الكاهن حيتل درجة أسمى من أي علامين. كل القوَّ
أن ختضع لسلطان الكنيسة. ولقد فادتني دراستي يف العهد اجلديد إىل اإلميان 
بأن مجيع املؤمنني احلقيقيني متساوون أمام اهلل وقد ُعرَِف هذا املبدأ فيام بعد بـ 
]كهنوت مجيع املؤمنني[ ومعناه أن العلامين املُكرَّس ال يقل مسيحية عن الكاهن![
ة العلامين ولكن أعارض يف نزع  قلت: ]إين ال أعارض يف مقدار مسيحيَّ

احلاجز بني الكاهن والعلامين يف اخلدمة![
ًا حاجزًا؟ لنفرض أن مجاعة من العلامنيني ُوِجُدوا يف  قال: ] وملاذا تضع حدَّ
دهم ويزّوِجهم ويكرز هلم، فهل  ة ُمْنَعزِلٍَة واختاروا أحدهم ليقودهم روحياً ويعّمِ بَرِّيَّ
يرفض اهلل خدمته. وهل تظن أن خدمته تَِقلَّ عن خدمة أي كاهن رسمه نفس 

البابا، وكل مجهور األساقفة![
قلت: ]إنَّك تقّدِم مثاالً حلالة استثنائية وأنا إنَّام أحتدث عن قاعدة عامة! 
قال: ]أنا أعلم أن هذا الرأي مني متطرِّف نوعاً ما. لكن اسمع... كانت الكنيسة 
تبني سلطاهنا عىل أساس األرسار... السبعة. من أين جاءوا باألرسار السبعة. 
ان  ليس يف الكتاب أرسار... وعىل األقل ليس يف الكتاب سبعة أرسار. هناك رِسَّ
بل هناك فريضتان. ال يوجد رّس اسمه الكهنوت. كلنا كهنة طاملا حنن مسيحيون. 
ات غري معتادة. إن خدمة  الرسامة هي إفراز للخدمة وإجراءاهتا ال تعطي املُفرَز قوَّ
الكاهن ال تزيد يف عني اهلل عن خدمة أي مسيحي عادي. كل األعامل تَُقاس 

أمام اهلل مبقياس اإلميان![ 
مبا  العلامنيون  يقوم  وأن  الكنسية  الوظائف  لزوم  عدم  ترى  ]فهل  قلت: 
. ما إىل هذا قصدت. أما أوالً فلنقل إن ال  . كالَّ يقوم به الكهنة![ فأجاب: ]كالَّ
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رّس هناك يقال له ]كهنوت[ ذلك أن مهمة الكاهن كانت يف العهد القديم خاصة 
مرة  األقداس  إىل  املسيح  بدخول  الذبيحة  عرص  انتهى  وقد  الذبيحة.  بتقديم 
. إن كل إنسان يستطيع أن يدخل إىل  واحدة بذبيحة نفسه فوجد فداًء أبدياً
أقداس الَعيِلّ ويستشفع عن نفسه بدم املسيح. ليست هناك حاجة إىل كاهن، 
لنا  إنَّام حنتاج إىل شيوخ معلمني ومرشدين يقّدِمون  ومبعنى روحي، كلنا كهنة. 
كلمة اهلل للبنيان ويقومون بالفريضتني اللتني عينهام املسيح. فريضة العشاء الرباين 
الذين  الشيوخ  إىل  صديقي  يا  حاجة  يف  حنن  الِعاَمد.  وفريضة  للذبيحة  تذكارًا 
إذا  فقط حبيث  النظام  دائرة  يدخل يف  وهذا  وأساقفة.  قسوساً  اإلجنيل  دعاهم 

استحال وجودهم لسبب ما أمكن للعلامين أن يقوم بعملهم![
فأجاب:  أعلنته؟[  عندما  الناس  رآه  فهل  رأيك.  اآلن  أرى  ]إنني  قلت: 
]لقد كان رأيي ثورة... تلقاها البعض برسور ولكن البعض ارتاعوا. لقد ظنوا أين 
ساهتا. انظر إهنم ال يفصلون بني  قد حتالفت مع الشيطان ألهدم الكنيسة ومقدَّ
الكهنوت والكنيسة. يف ذلك اجتمع عدد من الكرادلة واملحامني والالهوتيني يف 
بالبابا وجعلوا يفكرون يف وضع خطط للعمل عىل مواجهة  دار الصيد اخلاصة 
ة وهي تزحف يف حقل اهلل. إن  حركتي. قالوا: ]إننا ال نستطيع أن ننتظر عىل احليَّ
ُكتُب مارتن لوثر التي حتتوي عىل أخطاء بل خطايا ينبغي أن تُفَحص وحُترَق[. 
وقد منحوين ستني يوماً ألسّلِم. فإما أخضع أو يصدر َعيَلَّ ُحْكم احلرمان. وصدرت 
نرشة بابوية بذلك وتُدعى يف لغة الكنيسة Bull ووضعت هذه النرشة يف يد ]>ـون 
إك[ وبابوي آخر اسمه ]ألكساندر[، وقد ُقوبِل االثنان يف كل مكان تقريباً مبقاومة 
غري ُمنتَظرة وبشتائم. بالطبع كانت أغلبية الكاثوليك إىل جانب النرشة، ووصل 
آرايئ ويفحصوها  أن يدرسوا  بدالً من  يِفَّ ومحيت روحي.  فثار دمي  ِإيَلَّ  القرار 
هذه  احتج عىل  ]إين  قلت:  وقوياً  ردي رصحياً  وكان  وأنكروها  أعينهم  أغمضوا 
النرشة أمام اهلل ربنا يسوع املسيح ومالئكته القديسني وكل العالم. وإنني بكل 
قلبي أخالف أحكام هذه النرشة وإين ألعنها كام لو كانت انتهاكاً للقداسة. وقلت 

يف اخلتام: ]هذا اعرتايض عىل النرشة البابوية[.
بعض  يف  علناً  كتبي  حيرقون  فكانوا  حكمهم  ينّفِذون  جعلوا  إهنم  عىل 
وا أين لم  األماكن. كان الكثريون ضدي ولكن البعض ومنهم األمري فردرك أحسُّ
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َأْلَق حماكمة منصفة![ 
قلت: ]فامذا كان رد أنصارك عىل خصومك، أم هل تركوك حتارب وحدك؟[
م يف هناية الستني يوماً التي أمهلوين فيها ويف  . لم يرتكوين.. فإهنَّ قال: ] كالَّ
ساعة العارشة من صباح اليوم وكان الربد شديدًا إذ كنا يف شهر كانون األول 
)ديسمرب( اجتمع عدد من األساتذة والطلبة اجلامعيني عند بوابة ]إلسزن[ خارج 
مدينة ويتنربج وأشعلوا نارًا كبرية وجاءوا بعدد من نسخ قانون الكنيسة وطرحوا 
النسخ يف النار وكذلك طرحوا بعض الكتب الالهوتية التي كتبها خصومي. وبعد 
مت يف خشوع وارتعاد وصالة وطرحت كتّيِباً صغريًا يف النار. لم يعرف  ذلك تقدَّ
إالَّ القليلون أن ذلك الُكتَّيِب كان املنشور البابوي. وبعد ذلك خرج الطلبة يف 

مظاهرة كبرية وداروا حول املدينة[ 
قلت له: ]افهم من كالمك أنَّك لم تكن مطمئناً إىل موقفك... بل إين أرى 
أنَّك ورجالك قد سلكتم مسلكاً فيه يشء من الرعونة. إن إحراق املنشور البابوي 
كان حتدياً سافرًا للبابوية ومن ذا الذي جيرس أن يقف أمام البابا.. الويل له. أظن 

أنَّك أخطأت يا مارتن خصوصاً وأن عملك قد قطع كل أمل يف الصلح![
العالقة  عىل  به  قمنا  ما  تأثري  حيث  من  تقول  كام  األمر  ]إن  لوثر:  وقال 
بالكنيسة ولكن لم يكن من ذلك حميص. أنا علمت أن حيايت كانت عىل ]كف 
أو عىل أن يناوئوا  عفريت[ لم استبعد أن حيدث يِفَّ ما حدث لغريي الذين جترَّ
الكنيسة وقد حدث أنَّه عندما سمع رجال الكنيسة مبا عملت ارتاعوا وتكلَّموا 
]الراهب  للتخلُّص من  ضد عميل بغضب شديد وبدأت مشاورات وتدبريات 
قال:  ثم  قلياًل  مارتن  وسكت  اإلعصار.[  أمام  يقف  أن  يتجارس  الذي  األمحق[ 
]ينبغي أن اعرتف أن السياسة تدخلت يف املوضوع. وميكنك أن تالحظ ذلك 
يف كتاب أرسله كرستوفر رشل ألصدقائه يف وتنربج قال: ]كل يشء يردد صدى 
األعامل التي حدثت عندكم. واآلن فإن احلرب قد قامت بني اجلبهتني ]الرومانية[ 

و]السكسونية[ واحدة منها جيب أن تنسحب![
قلت: ]إذن فإن للبعض لم تكن حركتك حركة دينية، بل حركة سياسية... 
القومية األملانية؟[ فأجاب: ]نعم هذه هي احلقيقة ولن يرضها ذلك ويف حياة بولس 

الرسول يشء من مثل ذلك. إن اهلل يستعمل وسائله املختلفة إلمتام قصده.
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مع ورمس 8- م�ب

أ. اإلمرباطور تشارلس
قلُت: ]اعتقد يا دكتور مارتن لوثر أن جممع ورمس كان موِقَعًة فاصلًة يف 
حياتك. ولذلك ال أرى مانعاً من سامع قصته بالتفصيل، فهل لك أن تتكرم فتبسط 
القصة من أوهلا؟[ وأجاب لوثر: ]لقد نسيُت الكثري من التفاصيل ولكن سأحاول 
أن أقّدِم لك صورة كاملة بقدر االمكان.[ واحننى لوثر مدة وقد تتابعت صورة 
االنفعاالت املختلفة عىل وجهه. ثم قال: ]يف قصة املجمع عدد من األشخاص 
الذين هلم شأن فيه. أوهلم اإلمرباطور تشارلس اخلامس، وقد وصل إليه العرش 
جاء  ولذلك  أملانيا  بالد  تشمل  ما  يف  تشمل  إمرباطوريته  وكانت  شاب  وهو 
إىل هذه البالد يف وقت ]املحنة اللوثرية[. كان كاثوليكياً خملصاً للكنيسة ولو أنَّه 
استطاع ألََمرَ بتسليمي للكنيسة لتنفيذ يِفَّ ُحْكم التعذيب واملوت. ولكن كانت 
هناك أمور لم يكن يف إمكان اإلمرباطور الشاب أن يتجاهلها. كان يف حاجة إىل 
معاونة أملانيا يف حرب ضد فرنسا. وكان كثريون من األمراء األملان ومنهم بعض 
. كان الرأي العام حنو ]الراهب اجلريء[ منقساًم. وقد كتب  األقوياء يعطفون َعيَلَّ
اليشء  أذكر  لم  أوه   . شيئاً لك  ذكرت  أن  سبق  وقد  البابوي  املمثل  الكساندر 
الكثري. قلت إن املنشور البابوي وضع يف يِدِه ويَد >ـون إك، كتب هذا الكساندر 
إنَّ تسعة أعشار الشعب كانوا هيتفون للوثر وإنَّ الُعرش الباقي كان هيتف ضد البابا 
قائلني [املوت للبابا.[ كان مبالغاً وكان قصده إثارة الرؤساء ضدي. احلقيقة إنَّه 
كان هناك فعاًل عدد يُذَكر معي كام أنَّ عددًا كان ضدي. بل إن بعض الكاثوليك 
األتقياء الذين ظلوا متمسكني بالكنيسة كانوا مسرتحيني إىل انتقادايت ومن ذلك 
ترى أن اإلمرباطور ما كان يفكر يف عمل يثري عليه جانباً من األمراء األملان، بل 
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دًا  حدث أمرٌ ذو شأن يف حفل تتوجيه. فإن القوم استطاعوا أن يستخلصوا منه تعهُّ
أن يعطي أملانيا بعض االمتيازات ومنها اثنان كان هلام تأثري يُْذَكر يف ما حدث 
الً. والثاين َأالَّ حُيَاَكم  َكم عىل أي أملاين بغري أن يُْسَمع منه أوَّ معي. األول َأالَّ حُيْ
أملاين خارج أملانيا[ ثم نظر لوثر ِإيَلَّ وقال: ]ألسَت ترى كيف رتَّب اهلل َأالَّ أقع يف 

يد اجلالس يف قرص الالتريان؟[
وقد حدثت مفاوضات طويلة بشأن تسليمي للكنيسة. ولكن اإلمرباطور 
رفض بالطبع ووعد أنَّه هو حياكمني. وقد طلب مني أن أْمثُل أمام اإلمرباطور يف 
ورمس. وجهت دعوة إىل األمري فردرك العادل منتخب سكسونيا ولكن الدعوة 
هلذا السبب أو ذاك تعطلت. وحدثت مفاوضات أخرى. وأخريًا جاءت الدعوة 
: ]عزيزنا الرشيف املحرتم مارتن لوثر[. ويف الكتاب ]إننا حنن  من اإلمرباطور ِإيَلَّ
لتجيب عن كتبك  تأيت -ولك َصّك األمان-  رنا أن نطلب منك أن  قرَّ واملجمع 

وتعاليمك. لك فرصة واحد وعرشين يوماً تصل يف خالهلا![
قلت: ]لعلك ذكرت مكتوب اإلمرباطور سجسموند لـ<ـون هس؟![ قال: 
]نعم ذكرت ولكني فكرت يف إجابة الدعوة. وقد كتبُت إىل أصدقايئ أخربهم أين 
سأكتب لإلمرباطور: إنَّه إذا كانت الدعوة يل أن أذهب ألسحب كتابايت فإنني 
ا إذا كان يدعوين إىل املوت فسأذهب. عىل أين آمل أالَّ تتلوث يدي  أرفضها. أمَّ

أحد بدمي خالف البابويني أعداء املسيح. لتكن إرادة اهلل[.
وذهبت إىل ورمس.

]وكانت رحلتي مظاهرة كبرية![
م بيشء من الصعوبة، كان متأثرًا. لعل حوادث  يتكلَّ لوثر  أحسست أن 
ورمس كانت ال تزال يف ذهنه.. فقلت له، لنرتك باقي القصة إىل اليوم التايل[. وهزَّ 

رأسه موافقاً وانطلق كل منا إىل مكانه.

ب- أمام جممع ورمس
الذي  كان جالساً يف مكانه  أنَّه  مع  لوثر مدة طويلة.  ظللت أحبث عن 
تركته فيه باألمس. ذلك أنَّه كان حماطاً بأكداس من الكتب واألوراق فلم أره. 
وملا عرثت عليه قلت: ]لعلك اآلن أحسن حاالً![ فهزَّ رأسه وقال: ]نعم نعم أنا 
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أستطيع أن أكمل احلديث معك. وصلت إىل ورمس وأدخلوين إىل القاعة التي 
جلس فيها اإلمرباطور. وقد جلس حوله األمراء والوزراء والعظامء. وقفت أمامهم 
راهباً صغريًا فقريًا. كنُت ال يشء بالنسبة ألجماد العالم. ويبدو أنَّ اإلمرباطور لكرثة 
هَذا هو الراهب الذي قلبتم الدنيا بشأنه. إنَّه لن يستطيع أن  ما سمع عني قال َأ~

!! يصرّيِ مني هرطوقاً
وقد  ]إيك[.  اسمه  تراير  أساقفة  لرئيس  تابعاً  املجلس موظفاً  مقرر  كان 
جلس خلف مائدة، وضعت عليها كومة من الكتب. أشار اإلمرباطور بيده إشارة 
خفيفة فتكلم أيك... أتنظر يا مارتن هذه الكتب... ترى هل أنت كاتبها. وأجبت 
! وعاد  بصوت خافت ِإالَّ أنَّه ثابت: نعم إن الكتب كتبي ويل كتب أخرى أيضاً
ك هبا كلها وهل تدافع عنها أم َأنَّك ترفض بعضها؟ فأجبُت  إيك يسأل: هل تتمسَّ
بصوت مرتفع: ِإنَّ هذا األمر له عالقة باهلل وكلمته. ويؤثر تأثريًا بّيِناً عىل خالص 
النفوس. وعند هذا قال السيد املسيح من ينكرين قدام الناس أنكره قدام أيب 
م أقل من الالزم أو أكرث من الالزم لذلك  الذي يف السموات. ومن اخلطر أن أتكلَّ

ألتمس أن تعطوين وقتاً ألفكر يف األمر!!
به،  حييطون  ومن  اإلمرباطور  وهتامس  اجلميع  وجوه  عىل  البغته  ظهرت 
يكون  ال  الهوتياً  أستاذًا  أن  الدهشة،  مثري  َأمرٌ  إنه  وقال:  باجلواب  إيك  م  وتكلَّ
مستعدًا للدفاع عن موقفه خصوصاً وقد حرض هلذا الغرض بالذات. ومع ذلك 

اًل مينح املهلة املطلوبة!! فإن اإلمرباطور عطفاً منه وتفضُّ
اندهاشهم!![ وتبسم  القوم يف  يا دكتور مارتن أشارك  أيضاً  ]وأنا  قلت: 
لوثر وقال: ]وأنا أيضا لو لم أكن وسط املعمعة!![ ثم قال: ]خرجت من القاعة إىل 
املكان الذي ُأِعدَّ يل وكانت يل ليلة جثسيامنية صارعت مع السيد وكان عرقي 
فعاًل يزنل كقطرات الدم. ويف اليوم التايل يف الساعة الرابعة ذهبُت إىل املكان 
ولكني لم أدخل ِإالَّ يف الساعة السادسة. لم جيتمعوا يف قاعة األمس بل انتقلوا 
ِإالَّ  أحد  مكان جللوس  يوجد  لم  فإنه  ذلك  من  وبالرغم  أكرب.  أخرى  قاعة  إىل 

اإلمرباطور وحده. وأعاد ]إيك[ سؤال األمس.. وتكلَّمت:
يا أحكم إمرباطور

يا أمهر أمراء
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يا أرحم لوردات
إنني أرجو عفوكم إذا أخطأت يف تقديم األلقاب الالئقة بكم. فإنني لست 
ملاماًّ مبا يليق بالعظامء وإنَّام أنا راهب بسيط. لقد سألتموين باألمس ما إذا كانت 
الكتب كتبي وما إذا كنت مستعدًا أن أجحدها. أما السؤال األول فجوايب: نعم 
ا كتبي ويل غريها، أما عن السؤال الثاين فاجلواب حيتاج إىل أكرث من كلمة.  إهنَّ
ا ليست كّلها من عّيِنٍة واحدة!![ فابتسمت وأنا أقول: ]كان هذا منك جواباً  فإهنَّ
ماهرًا، فإنك بذكر التميزي بني كتب وكتب أوجدت لنفسك باباً حلديث بدالً من 
إلقاء جواب مقتضب بنعم أو ال!![ وقال لوثر: ]هذا ما قصدت إليه... وقد أمتمت 
جوايب فقلت: إن بعض هذه الكتب لم تتناول ِإالَّ قضية اإلميان واحلياة وهذه لم 
جيد خصومي فيها مأَخَذًا. إهنم مضطرون أن يعتربوها حقيقية بالدراسة املسيحية 
هذه ال ميكن أن أجحدها وال يوجد عامٌل ينتظر مني أن أجحدها وهناك عّيِنَة 
ت يف الكنيسة. ولسُت أنا وحدي الذي اشتكي  أخرى تتناول الرشور التي استرشَّ
رت حياة  فالشكوى عامة. أين من ينكر أن القوانني التي وضعها البابوات قد دمَّ

الناس؟
وهنا صاح اإلمرباطور بغضب: ال. ال. ولكن لم أرتبك بل مضيت يف كالمي 
تَنَا األملانية. فلو  ق، الطغيان الذي َسَحَق ُأمَّ عن الطغيان الذي بلغ درجة ال تَُصدَّ

أين جحدت هذه الكتب لفتحت باباً لطغيان أشّد ورشٍّ أفضع!!
ابتسمت وأنا اسمعه يتحدث عن القومية األملانية. فهزَّ رأسه وقال: ]لسُت 
أول من أراد اإلفادة مبثل هذه الوسيلة... فقد فعل بولس ذلك من قبل. قلت: 
إنَّام ابتسمت إعجاباً مبهارتك!![ وعاد لوثر يقول: ]بعد ذلك قلت إن هناك نوعاً 
. لم أنطق إالَّ باحلق[. ثالثاً وهو حيوي هجوماً عىل أفراد. لم أكن يف هجومي مفرتياً
؟ لقد راجعت  لم استطع أن أسكت هنا فقاطعته وقلت: ]هل تقول حقاً
ل كالمك ريثام انتهي[. قلت:  بعض ما كتبَت[ وصاح لوثر: ]َأاَل حيسن أن تؤجَّ
]ال. أخشى أنَّك تسلب إراديت عندما تبسط األمر من وجهة نظرك. أقول لقد 
اطلعت عىل بعض ما كتبت فإذا هو عنيٌف حاد ال يتَّفق مع روح املسيح. دعني 

ُأْسِمُعَك بعض ما خطَّته ميينك فلعلك نسيته![ 
قانون  وقد وضعت  كتبهم.  فسأحرق  ُكتُِبي  أحرقوا  إهنم  مبا   [ تكتب  ألم 
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الكنيسة يف النار ألنه جيعل من البابا ِإهلا عىل األرض[.
بل ألم تَُقْل لرببراس ]إن األملان ينبغي أن يغسلوا أيدهيم يف دماء البابويني[ 
وماذا تقول عام كتبتهُ عن الكاردينال كاجيتان ]إن الكاردينال ال يصلح ملعاجلة هذا 
ال  كتبته السبالتني  وما  الكمنجة[  للعزف عىل  يصلح  ال  احلامر  أن  كام  املوضوع 

أعرف ما إذا كان البابا هو ]ضد املسيح[ أو ]رسول املسيح[. 
البابوات حيث قلت:  ثم ماذا تقول يف حديثك مع تزتل عندما هامجت 
]انظر إىل يوليوس الثاين وسفكه للدماء وبونيفاس الثامن الطاغية، الذي صدق 
عليه ما قيل فيه إنه جاء كذئٍب وَمَلَك كأسدٍ ومات ككلب[ ألم تكتب ألحدهم 
تقول: ]إهنم يطلبون أن أجحد ما قلت. لقد قلت سابقاً إنَّ البابا خادم املسيح 
اطلعت عىل نرشة  ولقد  املسيح،  البابا خصم  فإن  هذا  أجحد  أن  وأنا مستعد 
ألومك من أجلها كل اللوم سواء كنت أنت الذي كتبتها أم كان أصدقاؤك وقد 
مألوا هبا طرقات مدينة ورمس. لقد كتبوا ساخرين: ]أؤمن بالبابا الذي يربط 
الذي حبل  الوحيد  ابنه  بالسيمونية  السامء واألرض واجلحيم. وأؤمن  وحيّل يف 
به بقانون الكنيسة البابوية وولد يف الكنيسة الرومانية، وحتت سلطانه تألم احلق 
وُصِلَب ومات ودفن ونزل إىل أعامق اجلحيم. وقام ثانية باإلجنيل وبولس وأحرض 
إىل تشارلس وجلس عىل ميينه الذي سيحكم يف املستقبل عىل األشياء الروحية 
ورشكة  اإلميان  وبضياع  الرومانية  وبالكنيسة  الكنيس  بالقانون  وأؤمن  والعاملية، 
القديسني والغفرانات للذنب والعقاب يف مطهر وقيامة اجلسد يف حياة أبقورية، 

ألهنا ُأعِطيت لنا بواسطة اآلب األقدس، البابا... آمني[.
ظل لوثر صامتاً إىل أن فرغت وقال: ]لو أنك اطلعت عىل كل يشء ملا كنت 
تلومني عىل ما قلت بل عىل ما لم أقل. إن هذا يف احلق أقل جدًا مما يستحقون. 
عىل إنني راجعت نفيس يف ما بعد واعرتفت بأيّنِ كنُت عنيفاً يف هجومي. ولو 
أنك صربت وأنا أحّدِثك عام قلته يف املجمع أمام اإلمرباطور الكتفيت بذلك... 
أفراد، هنا  الكتب حيوي هجوماً عىل  ثالثاً من  نوعاً  إنَّ هناك  إذٍن. قلت  اسمع 
اعرتاف إيّنِ كنُت عنيفاً أكرث مما يتفق مع وظيفتي كخادم اهلل. عىل أنني ال أحكم 
هنا عن حيايت بل عن تعاليم املسيح. وأنا ال أستطيع أن أجحد هذه الكتابات 
دون أن أتسبب بذلك يف زيادة الطغيان والرش. عندما وقف املسيح أمام حنان 
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الذين قد سمعوا، فإذا سيدنا الذي ال ميكن أن  أنا أسأل  له ملاذا تسألني  قال 
خيطئ، يطلب أن يربز املشتكي شهوده، فلامذا ال أطلب أنا الدودة احلقرية أن أقنع 
بأخطايئ من األنبياء واإلجنيل. فإذا ما ُأظهر يل خطأي فسأكون أول من يطرح 
كتبي يف النار. لقد ذكروا يل عن الفتنة التي أشاعتها تعاليمي وليس يل جواب 
[. فإذا كان سيدنا شديدًا  هلذا إالَّ كلامت السيد: ]ما جئت أللقي سالماً بل سيفاً
هبذه الدرجة فلنحذر لئال نطلق فيضانات من احلروب لئال يكون ملك الشاب 
النبيل غري موفق. خذوا لكم حذرًا من مثال فرعون وملوك إرسائيل. إن اهلل هو 
الذي حيكم احلكامء. ينبغي أن أسري يف خوف اهلل. ال أقول هذا أللوم أحدًا. إنني 
ال أستطيع أن أختلَّص من مسئوليتي لبني وطني األملان. إنني أسّلِم نفيس يف 
يديك يا صاحب اجلاللة وأنا أرضع إىل اهلل أالَّ يدفعك خصومي إىل إدانتي بدون 

سبب. -  لقد تكلمت!![ 
وهنا قال إيك 

. إن الكتب األوىل كانت ردية  ل كتبك تفصياًل كافياً ]مارتن إنك لم تفّصِ
الدفاع  هو  املقدس  الكتاب  من  جُتاوب  أن  دفاعك  إن  أردأ.  األخرى  والكتب 
مه اهلراطقة يف كل العصور. إنَّك لم تفعل شيئاً ِإالَّ تكرار أخطاء  الذي سبق أن قدَّ
ويكلف وِهس. يا لفرحة اليهود واألتراك وهم يسمعون املسيحيني يبحثون ما إذا 
كانوا عىل خطأ يف ديانتهم كل هذه السنني. مارتن، كيف تظن أنك أنت الوحيد 
الذي يفهم معنى الكتاب. هل جترس أن جتعل ُحْكَمَك فوق حكم الرجال العظامء 
عي َأنَّك تعرف أكرث منهم. ليس لك حق أن تتساءل عن اإلميان القديم الذي  وتدَّ
وضعه املسيح املرّشِع الكامل والذي ُنودَِي به يف كل العالم بواسطة الرسل والذي 
ُختَِم بدم الشهداء والذي ثبتته املجامع املختلفة والذي حددته الكنيسة، التي آمن 
. وحنن ممنوعون بواسطة البابا واإلمرباطور  هبا آباؤنا حتى املوت، وأعطوها لنا مرياثاً
أن نبحث فيها لئالَّ ندخل يف مناقشات وسفسطات ال هناية هلا. فأنا أسالك سؤالً 
واحدًا يا مارتن. أجب إجابة واضحة بدون لف أو دوران ]بدون قرون[ هل أنت 
م هل أنت مستعد أم  مستعد أن جتحد كتبك، وجتحد األغالط التي حتتوهيا. تكلَّ

ال؟! وهنا أجبت: 
األمراء  والفخامة  السمو  أصحاب  ويا  اجلاللة  صاحب  يا  أنكم  مبا 
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واللوردات تطلبون جواباً بسيطاً فسأجيب إجابة ]بدون قرون وبدون أسنان[ 
إنني إذا لم اقتنع من الكتاب املقدس واملنطق البسيط أين خمطئ. فأنا ال أقبل 
سلطان البابوات وسلطان املجامع فقد ناقض بعضهم البعض. إن ضمريي أسري 
.إن مقاومة الضمري  لكلمة اهلل وحدها. لذلك ال أستطيع وال أريد أن أجحد شيئاً
أمر ليس هو بالصواب وال هو باملأمون. يا رب ساعدين. هنا أقف. ال أستطيع 
أن أعمل غري هذا[ – قلت: لقد أغفل البعض الكلامت األخرية!! فأجاب ]إنني 
. أعتقد أين  ال أستطيع أن أجزم مائة يف املائة بأين قلتها فقد كان املوفق مضطرباً
قلتها ألهنا كانت يف فكري فعاًل. ألقيُت بياين باللغة األملانية. وطلبوا مني أن أعيده 
باللغة الالتينية وبالرغم من دقة املوقف ومن أين كنت مرهقاً كل اإلرهاق وبالرغم 
وإذ  بالالتينية.  ألقيته  فإن  ألقيته  الذي  بالبيان  أكتفي  أن  أصدقايئ  مشورة  من 
حت بيدي يف اهلواء وانسحبت من القاعة وسط زجمرة األسبانيني  انتهيت منه طوَّ

الذين كانوا يصيحون يب: إىل النار إىل النار.
وكانوا  الباقني مكثوا  ولكن  فردرك.  األمري  القاعة. وكذلك  خرجُت من 
يتناقشون وقد بلغني أن اإلمرباطور بعد أن سمع بياين خاطب أعضاء املجمع 

قائاًل:
هذه  من  مسيحيني  أباطرة  من  طويل  سلسال  من  نفسه[  ]يقصد  إين 
النمسا ودوقات  وأرشدوقات يف  أسبانيا  كاثوليك من  النبيلة ومن ملوك  ة  األُمَّ
يف برجانديا كانوا كّلهم ُأَمنَاًء للكنيسة وبنعمة اهلل قررت أن أسلك يف سبيلهم. 
. ال جيوز يل بل  واآلن يأيت راهب واحد ويناهض الكنيسة. ال بد وأن يكون خمطئاً
ة األملانية. ال جيوز لنا أن نلّوِث أيدينا بإهاملنا هذه  ال جيوز لكم أنتم يا رجال األُمَّ
اهلرطقة، بعد أن سمعت لوثر آسف إين تأخرت يف إصدار ُحْكٍم عليه. لن أتعامل 
معه بعد ذلك. لريجع بأمان كام وعدناه عىل أن ال يكرز أو يسبب أي ضوضاء، 

وسأحكم عليه كهرطوقي وأطلب أن تُْبُدو آراءكم.
وطال األخذ والرد وامتدت املناقشات لعدة أيام استطعت يف خالهلا أن 

أترك املدينة يف حراسة عدد من أصدقايئ املخلصني[.
قلت: ]فهل صدر عليك ُحْكٌم وماذا عملت حتى جنوت؟[ فأجاب:

لقد ظلَّ أعضاء املجمع يتناقشون مدة طويلة بدون وصول إىل نتيجة، لكن 
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م جاللته للمجمع وقد تغيب عدد منه الصورة  يف السادس من شهر أيار ]مايو[ قدَّ
األرسار  مهامجة  من  ا  أهنَّ حدث  وقد  ها  أعدَّ قد  ألكساندر  وكان  للقرار  األخرية 

السبعة كام فعل البوهيميون األرشار من قبيل وهاك بعض ما جاء يف القرار:
جيعل  هو  السيد.  ودم  وأنكر جسد  االعرتاف  ه  وشوَّ الزواج  دنَّس  ]هو 
اإلرادة. هذا  إنكارة حلرية  وثني يف  إنه  ميارسها.  إميان من  األرسار تستند عىل 
بس مسوح الرهبان قد مجع كل األخطاء القدمية يف بؤرٍة واحدة  الشيطان الالَّ
ة املفاتيح ويشجع العلامنيني  إنَّه ينكر قوَّ عفنة وزاد بأن اخرتع أخطاء جديدة. 
واالنقسام  العصيان  إىل  تنتهي  تعاليمه  إن  الكهنة.  دماء  يف  أيدهيم  ليغسلوا 
حياة  حييا  إنَّه  املسيحية.  وانكامش  احلرائق  وإشعال  والرسقة  والقتل  واحلروب 
وحش. وقد أحرق املنشورات البابوية وهو حيتقر احلرم والسيف عىل السواء. بل 
إنَّ ما يصيب الشعب من أذى عىل يديه يزيد عىل ما يصيب الكهنة. ولقد حاولنا 
ها عىل  ه إىل العقل ولكنه ال يعرتف إالَّ بسلطان الكلمة اإلهلية التي يفرّسِ أن نردَّ
هواه. وقد منحناه مهلة واحدًا وعرشين يوماً تبدأ من 25 نيسان ]أبريل[. وقد 
. وعندما تنتهي املهلة ال جيوز  ام الدول اعتبار لوثر هرطوقوقياً مذنباً قررنا حنن وُحكَّ
ألحد أن يتعامل معه. وأتباعه ينبغي أن حُيَكم عليهم وكتبه يلزم أن تالشى من 

أذهان الناس.
د قبل أن يوقِّع عىل القرار  ويذكر ألكساندر يف مذكراته أن اإلمرباطور تردَّ
نظر  اإلمرباطور  إنَّ  ]ألكساندر[  قال  وقد  واألملانية.  بالالتينية  أخريًا  وقَّعه  ولكنه 
ِإيَلَّ باساًم وقال يل: ]هل أنت راضٍ اآلن؟[ فقلت: ]نعم ورضاء صاحب القداسة 
 . وكل العالم املسيحي العظيم. وحنن نشكر اهلل ألنه أعطانا إمرباطورًا مسيحياً
سة. وقد أكرمه اهلل مبجد عظيم وباجلزاء املبارك  ليحفظه اهلل يف كل ُطرُِقهِ املقدَّ
األبدي من اهلل وكنت عىل وشك أن ألقي بعض أبيات من أوفيد ولكني ذكرت 
أن املوقف يتصل بأمر ديني فامتنعت واكتفيت بالقول: الثالوث األقدس ألجل 

رمحته العظيمة[
***

قلت: ]لقد أهدر القرار َدَمَك يا مارتن فكيف جنوت؟[ فأجاب: ]رمبا كان 
األفضل أن أذكر لك األمور كام وقعت ففيها اجلواب عىل سؤالك:
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مع أن القرار كان يتَّفق مع رغبة الكنيسة من حيث احلكم َعيَلَّ بالزندقة ِإالَّ 
أنَّه أثار خالفات من حيث سلطان املحاكم املدنية يف النظر يف أمور من صميم 
اختصاص الكنيسة. لكن األكرثية من الكاثوليك الغيورين ارتاحوا إىل احلكم عىل 
اعتبار أنَّه يتَّفق مع قوانني الكنيسة. واجلامهري كانت متحمسة للحكم ولو تُرَِك هلا 

. األمر ملزََّقت جسدي متزيقاً
ت أنا أفكر يف أمر فردرك منتخب سكونيا ماذا عمل. علمت أنَّه  وقد حتريَّ
لم يستطع ِإالَّ أن يتفق مع اآلخرين يف القرار لكنه بسبب ]مطمطة[ املناقشات 
انسحب من املجمع وعاد إىل مكانه. وكان له تدبري يف معاونتي لم أعلم به ِإالَّ 

بعد ذلك مبدة.
املناقشة  تشعُّب  فإنَّ  سامية.  النجاة حبكمة  العناية خطوات  رتَّبت  وقد 

وطوهلا ساعد عىل انقسام الرأي وعدم محاسة البعض.
والنبالء األملان كانت القومية األملانية تدفعهم إىل أن يساندوا األملاين الثائر 

. عىل األجانب املتسلطني. كانت املسألة عندهم قومية أملانية ال أمرًا كنسياً
ترى  أنت  شعبية.  حركة  هبا  قمُت  التي  احلركة  كانت  ذلك  من  وأكرث 
وقد  واألرستوقراطيني.  والرأسامليني  اإلقطاعيني،  كانت تضم طبقة  الكنيسة  أن 
وقفُت أنادي حبق الشعب أي أين وقفت أنادي بالدميقراطية واالشرتاكية وكان 
من الطبيعي أن يقف الشعب إىل جانبي. نعم إن الوعي الشعبي لم يكن قد 
استيقظ متاماً بعد، فقد اندفعت مجاهري كثرية خلف أولئك الَظَلَمة ولكن بعض 
الشعب استيقظ. وقد حدث بعد اجللسة الثانية يف ورمس أن ظهر أن اإلمجاع 
كان أين كافرٌ وكان ميكن قتيل هبذه احلجة. إالَّ أن مجاهري كبرية من الفالحني قامت 

مبظاهرات صاخبة هتتف يل مما جعل املجمع يرتدد وبعض أعضائه ينسحبون.
وانترش اإلحساس أين شهيٌد ال مذنب. بل قد قال بعضهم إن حماكمتي 
هي تكرار ألسبوع اآلم املسيح. اطلعت عىل ما كتبه ألربت دورر املصور املشهور 

يف مذكراته يف السابع عرش من شهر أيار ]مايو[
أهيا السيد الذي رتَّبت قبل جميئك للدينونة أنَّه كام كان عىل املسيح أن 
أن  ينبغي  كذلك  السامء  إىل  ويصعد  األموات  من  ويقوم  الكهنة  بأيدي  ميوت 
جمهول.  كاتب  كتبها  نرشة  يل  أحرضوا  وقد  نظريك  لوثر  مارتن  تلميذك  يكون 
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أنا ال أوافق عىل كل ما جاء هبا ولكنها السجل الوحيد الذي عرثت عليه الذي 
ذكر قصة إحراق كتبي وكذلك رأيت أن أذكر لك ما جاء هبا. وقد كتبها الكاتب 
ببطرس  فردرك  واملنتخب  بقيافا والحب: حبنان  ألربت  األمري  ه  فشبَّ اإلجنيل  بلغة 

واإلمرباطور تشارلس ببيالطس. وهاك ما جاء يف النرشة:
فأخذها  لتُْحرَق  لوثر  ُكتُْب  اإلمرباطور[  ]تشارلس  الويل  هلم  م  سلَّ ]حينئذ 
الكهنة. وعندما ترك األمراء والشعب املكان صنعوا حريقاً كبريًا أمام قرص رئيس 
الكهنة حيث أحرقوا الكتب. وقد وضعوا فوقها صورة لوثر وعليها هذه الكتابة ]هذا 
هو مارتن لوثر دكتور اإلجنيل[. وقد قرأ الكتابة كثريون من الرومانيني ألن املكان 
لوثر لم يكن بعيدًا عن مقر األسقف. وقد كتبت هذه  ُكتُب  فيه  الذي ُأحرقت 

الكتابة باللغات الفرنسية واألملانية والالتينية. 
عندئذٍ قال رئيس الكهنة والرومانيني للوايل ال تكتب ]دكتور احلق اإلجنييل[ 
]ما كتبت قد  الوايل أجاب  ِإنَّه دكتور احلق اإلجنييل[ ولكن  قال  ]إنَّه  بل اكتب 
كتبت[. حينئذ أحرقوا معه دكتورين آخرين، هاتني وكارلسدات واحد عن اليمني 
لوثر لم حترتق فاضطروا أن  اليسار. ولكن ]صورة[  بالطبع[ واآلخر عن  ]صورته 
ذلك،  الكونتات  أحد  رأى  وقد   . تراباً لت  حتوَّ حتى  القار  من  إناء  يف  يضعوها 
. وكل اجلمهور الذين رأوا هذه األمور  ا كان هذا الرجل مسيحياً فتعجب وقال حقاًّ
عادوا يقرعون عىل صدورهم ويف اليوم التايل ذهب رؤساء الكهنة مع الرومانيني 
نا نذكر أن ذلك املُضل قال قبل إحراق كتبه إنَّه سيكتب يف  إىل الوايل وقالوا: إنَّ
الُكتُب  تَُباع مثل هذه  َأالَّ  املستقبل كتباً أعظم، فأصِدر أمرك يف األرايض كلها 
لئالَّ تكون الضاللة األخرية رّشًا من األوىل. ولكن الوايل قال هلم عندكم حراسكم، 
وأصدروا  ذهبوا  عندئذٍ  تشاءون  كام  وحرومات  بابوية  وانرشوا نرشات  اذهبوا 
البابا واإلمرباطور ولكن تلك األوامر لم خيضع هلا أحٌد إىل  باسم  أوامر مرّوِعة 

هذا اليوم.
بالطبع كان يف هذه الصورة أخطاء عىل األقل من ناحية تشارلس فإنَّه لم 

يفكر مطلقاً يف إطالق سبييل.
، َكتََبهُ ألربت دورر عنِّي، وقد وجدوه يف مذكراته وهذا  وقد محلوا ِإيَلَّ شيئاً

هو:
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]ال أعلم ما إذا كان حّياً أم أنه قتيل. ولكنه يف كلتا احلالتني قد احتمل من 
أجل احلق املسيحي. فإذا فقدنا الرجل الذي َكتََب بأوضح أسلوب كتب يف كل 
األجيال فليضع اهلل روحه يف شخص آخر. ينبغي أن تنال ُكتُْب لوثر كل االحرتام 
ال أن حُترَق كام يأمر اإلمرباطور. بل ينبغي باألوىل أن حُترَق ُكتُب خصومه يا اهلل 
لنئ مات لوثر فمن ذا يقوم ويرشح اإلجنيل. ماذا كان يكتب لنا يف العرش أو 

العرشين سنة اآلتية، لو أنه عاش؟!!
]وبينام كان أحد الرهبان يشاهد كتبي وهي حُترق، قال له أحد املتفرجني 

إنك ميكن أن تبرص أكرث، لو أن بقايا الكتب املحرتقة دخلت عينيك!!![
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9- بطميس
الحظ مارتن أين أمتلمُل يف مكاين فقال: ]هل أَطْلُت الكالم عليك؟[ قلت: 
. ِإنَّه كالٌم طيب، لكن أريد أن أعرف الوسائل املبارشة التي ساعدت عىل  ]كالَّ
ات الكربى  . إن كل ما ذكرَت ال ميكن أن ينقذ رجاًل حتالفت ضده القوَّ بقائك حياً
ُقْل يل كيف جنوت؟ أعطني  بابا... كرادلة... شعب...  العالم. إمرباطور...  يف 
أيك يف جممع ورمس  إذ ذكر كلامت  مارتن  م  فتبسَّ قرون؟![  ]بال  جواباً رصحياً 
وقال: ]اسمع يا سيدي. لقد دبَّر يل منتخب أملانيا األمري فردرك ويُْعرَف باحلكيم 
لم  فردرك  أن نفس  ولكنها كانت حمبوكة بدرجة  ]مؤامرة اختطاف[ مصطنعة، 
عمل  من  ذلك  أظن  كنت  األمر.  أول  يف  ُخِدْعت  وأنا  تفاصيلها.  يعرف  يكن 
خصومي. أنت تذكر أين تركت مدينة ورمس أثر صدور القرار وكان طريقي إىل 
وتنربج... كان ذلك يوم 26 نيسان ]أبريل[ 1521 والقرار صدر بعد ذلك بشهر 
كنا  الطريق  كامل. وكان حييط يب عرشون من أصدقايئ وكانوا مسلَّحني. ويف 
بني  َنُمرُّ بغابة مظلمة وهناك هجمت علينا عصابة، ظننا أهنا من الكاثوليك املتعّصِ
وقف  بينام  بقسوة  وين  وجرُّ األرض  عىل  وطرحوين  العربة  من  بعنف  وجذبوين 
عدد من رجال العصابة مينعون أصدقايئ من حماولة إنقاذي. ثم وضعوين يف عربة 
يف حلظات  ذلك  كل  تمَّ  وقد  ولعنات  شتائم  من  سياًل  يرسلون  وهم  وانطلقوا 
حبيث ُأِخْذَنا كلنا. وعلمت أن أصدقايئ عادوا يف حالة همٍّ وَكْرٍب يتحدثون عن 
العصابة الرشيرة. عصابة القتلة واملجرمني التي قتلت لوثر. كان متثيل االختطاف 
ُمْتَقناً حتى أن أحدًا لم خيطر بباله أن األمر كان جمرد متثيل إلنقاذي. أما أنا فقد 
ظللت مدة أظن أين وقعت يف أيدي عصابة قتلة. فقد اختطفوين وساروا يب يف 
وا ثيايب  دروب متعرجة... بعيدة عن الطريق العام. ثم... اخربوين بالقصة وغريَّ
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فألبسوين ثياب فارس. وبعد أسبوع كامل من نصف الليل وصل قلعة ويتنربج 
القلعة القدمية، فارٌس جمهوٌل. لم خيطر ببال أحد أن ذلك الفارس امللتحي الذي 

حيمل إىل جنبه هو مارتن لوثر.
وهكذا جنوت يا صديقي!!

أمني  كاثوليكي  وهو  فردرك  أن  معي،  تندهش  ألست  ]لكن  قلت: 
أنَّه يعمل عىل  تندهش  ألست  سة[  املقدَّ ]التجارة  أنصار  إنَّه من  ثم  لكنيسة... 
أن  أستطيع  ال  السبب.  عن  نفيس  أسأل  أزال  ال  ]إين  لوثر:  وأجاب  إنقاذك؟ 
أخربك بالسبب األكيد. أعتَِقد أنَّه أحسَّ أين لم ُأَعاَمل باإلنصاف. ورمبا كان ذهنه 
قد بدأ يتفتح للحق اإلجنييل. واألرجح أن القومية األملانية دخلت يف املوضوع. 
ونبوخذنرصَّ  اهلل.  عبد  كورش  كان  ملجده.  عبيده  ل  يشّغِ اهلل  أن  ترى  وأنت 
وأرحتششتا وإحشوريوس. عىل أين أعتقد أن فردرك َقِبَل احلق اإلجنييل وآمل أن 

تكون مسيحيته حقيقية[
* * *

قلت: ]إين أرجو خملصاً أن يكون قد جنا هو من اهلالك األبدي... عىل 
ثم  فيها[.  عملت  وماذا  إليها  ُنِقْلَت  التي  القلعة  عن  شيئاً  أعرف  أن  أرجو  أين 
ها كانت املطهر الذي ُحِكَم به عليك فكم بقيت فيها وما عدد  : ]أظنَّ قلت ضاحكاً
ا: ]لقد كانت ِفْعاًل املطهر. لقد  القداديس التي أخرجتك منها؟[ وأجاب لوثر جاداًّ
آمنت باملطهر بعد أن مكثت فيها مدة. عىل إين عدت بعد ذلك ودعوهتا بطمس![ 
وقلت متسائاًل: ]بطمس؟ وما وجه املقارنة بني القلعة واجلزيرة؟[ فأجاب: ]هناك 
أوجه مقارنة كثرية. فكام كانت جزيرة بَْطُمس مكان ألَم جازهُ يوحنا كذلك كانت 
القلعة مكان آالم قاسيتها. وكام كانت بطمس مكان--[ فقاطعته قائاًل: ]وملاذا ال 
نتكلم جزءًا جزءًا. حدثني عن آالمك يف بطمسك هذه![ قال: ]لقد القيُت فيها 
ْر يف شخصٍ  ع. كنُت فيها وحيدًا أليف وحشة. فَّكِ من اآلالم ما ال أزال أذكره بتوجُّ
َكُم عليه بأن يبقى حبيساً يف غرفته ال يبرص أحدًا ِإالَّ  كانت حياته مع اجلامهري حُيْ
اجلنود وال يبرص الناس ِإالَّ عىل بُْعِد نافذته، وال جيوز له أن يتحدث مع أحد لَِئالَّ 

يُكتََشف أمرهُ. هكذا ظللت يف بطمس مدة حتى بلغت روحي الرتاق[.
إىل  مدىل  وسيفي  الرأس  حمنِّي  أسري  كنت  باخلروج  يل  سمحوا  وعندما 
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جانبي وعندما كنت أحس بالتعب، كنت أجلس وأضع السيف جانباً وأمسك 
. بكتابٍ وكان الذين يبرصوين يندهشون من رؤيتهم لفارس ميسك كتاباً

لم تقف آالمي عند هذا احلّد، حّد الِوحدة والوحشة بل قد تعرضت آلالم 
الشكوك  وبني  بيني  أن  يبدو  الشكوك.  من  آه  الشكوك.  هامجتني  فقد  أشد، 
معاهدة. كنت أسمع صوتاً يصفر يف اجلو املحيط يب ها هو الرجل الذي يعمل 
. كانت الغابة املحيطة يب، حتمل يل صفري  عىل نقض بنيان، استمر مخسة عرش قرناً
اهلواء ونقيق الضفادع وقرقعة غصون األشجار صوتاً متسائاًل، هل أنت احلكيم 
. أي جرمية  وحدك. هل كانت القرون املاضية عىل ضالل. ماذا لو أنَّك كنت خمطئاً
ترتكب ضد نفسك وضد اآلخرين الذين جترّهم معك. نعم فقد أحسست بعد 

املعركة التي انترصت فيها مبا أحس إيليا بعد موقعة جبل الكرمل.
. لقد صدر القرار الذي صرّي  ولقد أزعجتني أيضاً التقارير التي محلت ِإيَلَّ
القانون وها هم أعدايئ هيامجون اإلجنيل. ها هو األمري  مني رشيدًا خارجاً عىل 
ألربت يف منزي قد بدأ ببيع صكوك الغفران... بل كانت األفكار السوداء، تراودين 

ماذا ينتظر من األمري فردرك. ترى كيف كانت األحوال يف وتنربج؟[ 
قلت: ]لقد كانت القلعة جزيرة بطمس حقاً فقد تأملت فيها كثريًا![ أجاب: 
]نعم لقد تأملت... ولكن جزيرة بطمس لم تكن فقط جزيرة األلم-[ قلت: ]نعم 
لقد ذكَّرتني لقد كنت عىل وشك أن أتذكر شيئاً آخر[. وأجاب لوثر: ]أي نعم 
كانت جزيرة بطمس أيضاً جزيرة الرؤيا. يف بطمس رأيت املدينة. كنت متصاًل 
ِإيَلَّ روحي.. تشجعت واستطعت أن أشجع اآلخرين. أرسلت  باألعايل عادت 
ألصدقايئ كتباً مشجعة. كتبت لصديقي مياليكتون أقول ال تفشل. َغّنِ األغاين 
يرفع  ا\هلل  وبدأ  التسبيح.  يف  معك  سأشرتك  الليل.  أغاين  ا\هلل  لنا  أعطاها  التي 
معنويتي. نعم إن كثريًا من األخبار التي وصلتني كانت مؤملة ِإالَّ أنَّه كانت هناك 
تعزيات كثرية. وبدأت اخلمرية الصغرية ختمر العجني. بدأ الناس يسألون أسئلة 
اإلجنييل.  احلق  توضيح  هلم  وأقدم  كتايب  أدرس  كنت  هلم.  أكتب  وكنت  كثرية 
وكان أخص ما سألوا عنه نظام الرهبنة وهل له أْصل يف الكتاب. ونظام العبادة 
اس ومالبس الكهنوت واألرسار وكنت أكتب هلم. وقد حفظوا هذه الرسائل  والُقدَّ
التي مُجَِعت فيام بعد وصارت مرجعاً لكتاب عقيدة الكنيسة اإلجنيلية. وكان من 

-77-

بطميس



ون تعديالت كثرية  نتيجة هذه الرسائل أن حدث انقالٌب كبرٌي. بدأ أصدقايئ جيرُّ
عىل أنظمة الكنيسة.

بدأ الرهبان يزتوجون.
ت أو ُأهِمَلت. مالبس اخلدمة الكهنوتية تغريَّ

اللغة األملانية حلَّت حمل اللغة الالتينية.
]أكل اللحم يف أيام الصيام[.

قلُت: ]اسمع يا لوثر إنَّ ما تتكلم عنه خطري... إنَّه يستحق اهتامماً أكرب 
لفحصه. ولكن سأكتفي اليوم بأن أسمع منك عام كانت بطمس لك عن طريق 
مبارش. قلت، إنَّك شغلت وقتك يف كتابة الرسائل وإن تلك الرسائل كانت املصدر 

د الرسالة اإلجنيلية يف ما بعد. فهل مأل هذا كل وقتك؟[ الذي زوَّ
. لقد كان الوقت فسيحاً أمامي، فسيحاً جدًا ولذلك  وأجاب لوثر: ]كالَّ
رت أن أقوم بعمل أكرب. فبدأت ُأتَْرِجُم العهد اجلديد إىل اللغة األملانية. لم  فكَّ
اللغة  كانت  حمتقرة.  لغة  كانت  األملانية.  اللغة  تُْدَعى  لغة  احلق  يف  هناك  تكن 
كان  الذي  القصاص  إىل  أرشت  أين  تذكر  وأنت  الالتينية.  اللغة  هي  املحرتمة 
يعتربونه محارًا.  ]أّي  لوثر:  املدرسة![ وقال  أملانية يف  به من نطق بكلمة  يعاقب 
اللغة، لغة الشعب املحتقر، لغة احلمري.  س إىل هذه  ولكني نقلت الكتاب املقدَّ
وهل تعلم لقد استنارت األذهان وأصبح الشعب اجلاهل حكياًم. أصبح احلمري 
ت العلوم واآلداب  برشًا. خلقُت لغًة نبيلة هي اللغة األملانية العظيمة. لغة ضمَّ
وليد  األملاين  اإلجنيل  وكان  األملاين  اإلجنيل  َولََّدهُ  ذلك  والدين. كل  والفلسفات 
جزيرة بطمس األملانية. نعم شكرًا هلل. شكرًا هلل من أجل قلعة ويتنربج. شكرًا 

هلل من أجل ويتنربج![
واحننيت أشكر اهلل فلام رفعت وجهي كان لوثر قد اختفى فقمت وأنا أقول 

شكرًا هلل من أجل ويتنربج شكرًا هلل من أجل بطمس!! 
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مة الكتاب 10- تر�ب

عاد لوثر بعد وقت وقال: ]إنه لن ميكث معي طوياًل، ولذلك رجاين أن 
أقرص حديثي عىل موضوع واحد ووعد أنه سيعود ِإيَلَّ إذا كنت يف حاجة إليه 
. قلت إين أودُّ أن أعود إىل موضوع سبق أن حتدثنا فيه هو موضوع ]ترمجة  أيضاً
س[، وقلت تُرَى هل يسوء ]الرجل العظيم[ أن نناقش هذا املوضوع  الكتاب املقدَّ
مناقشة كاملة قد تضطرنا إىل تكرار كثري مما حتدثنا به؟[ وقال لوثر: ]كنت أظن أنَّك 
ا فعاًل مناقشة... كافيه إىل حدٍ. ولقد أحسست  استوفيت املناقشة[. قلت: ]إهنَّ
ساعة أن فرغنا منها أين علمت كل يشء. ِإالَّ أنني يف غيبتك اكتشفت أن األمر 
أشغلني هذا  املناقشة. وقد  التي قضيناها يف  بالدقائق  فيه  أكتفي  أن  َأَجلَّ من 
املوضوع يف األونَّه األخرية خصوصاً وقد بلغت ترمجات الكتاب إىل أزيد من ألف 
ومائتي ترمجة![ ومتلمل لوثر وقال: ]تُرى هل ستكون أسئلتك استكامالً لألسئلة 
السابقة أم-[ قلت: ]كالَّ سأبدأ املناقشة كام لو كنا لم نتعرض إطالقاً هلا من قبل![ 

م![  ل وتكلَّ وهزَّ لوثر رأسه خاضعاً وهو يقول: ]أمري هلل. تفضَّ
فقلت: إن أهم ما يشغلني هو سبب اهتاممك برتمجة الكتاب... ال أظن 

أنك كنت تتخيل اآلثار البعيدة هلذا العمل العظيم؟!!![
]كنت أدرك َعَظَمة العمل ولكني لم أكن أعتقد أنَّه يصل يف تأثريه إىل 
ما وصل. عىل أين سأوضح لك األمر بالتفصيل: لم يكن كتاب مقدس يف بيتنا 
. بل إن أول نسخة من الكتاب لم  يت كتاباً الكاثوليكي. لم أرَ يف طفولتي أو ِصِبوَّ
أرها ِإالَّ عندما التحقت جبامعة أرفرت. وقد عرثت عليها يف املكتبة. كانت النسخة 
يف اللغة الالتينية. ولكني استطعت أن أقرأها. ولقد حتدثت إليك عن سنّي القلق 
التي اجزتهتا وعن اختباري الروحي الرهيب، وجدت النور والسالم يف الكتاب. 
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فيه تعلَّمت أن اإلنسان يوفق إىل مطلب اهلل ويتأكد من رشكته معه، ال بيشء 
ميكنه أن يعمله أو يكونه، ال بكنيسته ميكنه أن ينتسب إليها أو بفرائض يؤّدهِيا، 
بل بيشء واحد بسيط، بثقته الشخصية يف اهلل باملسيح. اإلنسان يتربر باإلميان 
ُت إىل النجاة واحلياة. لقد سبق أن  وحده. وكان عن طريق الكتاب فقط إين رِسْ
قلت لك إن لم يكن بنفس الكلامت فبمعناها ومن ذلك الوقت كان اعتامدي عىل 
كلمة اهلل يزتايد، وإذ ذاك جعلتها موضوع دراستي الدائمة، وقد حتدثت معك 
للدفاع عن  الفالسفة  أولئك  أمام  أقف  أن  الكنيسة يل واضطراري  عن مقاومة 
آرايئ. دخلت وليس يل من السالح ِإالَّ الكتاب. وقد حاول خصومي أن حياربوين 
بسالحي، فقالوا إن الكتاب هو فعاًل قانون الكنيسة، ولكن البابا وحده هو الذي 
ميلك تفسريه ولكني لم أقبل ذلك وقلت، إن يف مسائل اإلميان وخالص النفس 
فإن الكتاب واضح ويفرّسِ نفسه وإنَّه ال ميكن للبابا وال ألي جملس أن يقّيِد الفرد 
أو يسلبه حق احللم لنفسه.![ قال لوثر هذه الكلامت ونظر ِإيَلَّ متسائاًل: ]ترى هل 
. إين أرغب أن  . كالَّ يضايقني أن أسمع هذه اآلراء منه مرة ثانية؟[ فقلت: ]كالَّ

ا رسالة قوة![ أسمعها كثريًا. إهنَّ
طرحُت  احلرم،  لعنة  حتت  الكنيسة  وضعتني  ]فلام  وقال:  رأسه  لوثر  هزَّ 
س يف حالة تعبدية أكمل من أي وقت سبق. كنت إىل  نفيس عىل الكتاب املقدَّ
ا ضد تعاليم الكتاب. أما منذ  ذلك الوقت مكتفياً مبقاومة األشياء التي رأيت أهنَّ
ذلك الوقت فقد متسكت بأنه ال يتصل يشء باحلق املخلص ِإالَّ إذا كان الكتاب 
. وقد أعلنت للجميع أن كل تعليم غري هذا هو ضد إرادة اهلل.  رصحياً وواضحاً
س هو الشاهد األسايس للمسيح. فالكتاب إذن هو النبع األسمى  الكتاب املقدَّ
للحق والدليل املعصوم الوحيد لإلميان واحلياة. ويف دفاعي األخري يف ورمس أمام 
سة.  د باألسفار املقدَّ اإلمرباطور ويف دار القضاء الفخمة ختمت بالكلامت: ]إين مقيَّ
ضمريي أسري كلمة اهلل. فإن لم اقتنع من الكتاب أو باحلجة الرصحية فلن ميكنني 

أن أنكر أقوايل[.
اقتناعاً  أوثر هبا لكنها كانت  انة قصدت أن  رنَّ لم تكن هذه جمرد كلامت 
]قلعة  املبادئ يف  مت هذه  .. وقد دفعتني إىل مبادئ عملية جدًا. وجتسَّ عميقاً

ويتنربج[ وقمت كام تعلم برتمجة العهد اجلديد إىل لغة الشعب![
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قلت: ]لقد قيل إنَّك قمَت هبذا العمل الرائع يف ثالث شهور فقط! فهال 
أخربتني كيف استطعت وحدك ويف ذلك الوقت القصري أن تقوم هبذه اآلية؟![ 
فأجاب بنغمة التواضع احلقيقية: ]إنَّه اهلل الذي لم يرتكني بل أعطاين الوزنات 
لم  تامًة.  معرفًة  للكتاب  األصلية  اللغات  أعرف  أوالً  فقد كنت  لذلك.  الالزمة 
اجلديد  العهد  اليونانية يف  إىل  مبارشة  تقدمت  بل  الالتينية  الرتمجة  أعتمد عىل 
والعربانية يف العهد القديم. نعم كانت عندي ]الفوجلاتا[ بطبيعة احلال. وكذلك 
بعض الرتمجات األملانية األقدم عىل األغلب. وقد استفدت من هذه بعض اليشء 
يونانية  نسخة  آخر  عىل  عميل  بنيُت  ولكني  أخطائها.  اجتناب  يف  األقل  عىل 
للعهد اجلديد ونعني هبا نسخة ]إيراسمس[ 1519 وآخر نسخة عربية للعهد القديم 
زًا مبا يكفل يل جعل ترمجتي  وهي نسخة ]جرسون وموشه[ سنة 1494- كنُت جمهَّ

 . صحيحة متاماً وعرصيًة متاماً
وال تنسى أين منذ كنت يف اجلامعة كنت يف أيام دراستي دارِساً جمتهدًا 
للكتاب وملا كنت أستاذًا يف جامعة ويتنربج حارضت طلبتي عن جانب كبري منه. 
س. كنت قد شبعت  وكانت أعظم الدرجات فخارًا عندي أين أستاذ الكتاب املقدَّ
ِعياً أو متفاخرًا إذا قلت إين  نفيس متاماً بروح وحمتويات الكتاب ولعيّلِ ال أكون مدَّ
كنت رجل اختبار ديني عميق وأنت تعلم أن االختبار رضوري لفهم كلمة اهلل. 
فإهنا جيب َأالَّ تتىل فقط أو تلقى عن ظهر قلب. وإنام جيب أن تدخل يف املشاعر 
ه إىل ما وراء الكلامت  وتتغلغل يف احلياة. وقد امتألُت أنا بروح الكتاب فكنت اجتَّ
م معاين  نت من تفهُّ هنا كتبة الكتاب ألصل إىل قلوهبم وهكذا متكَّ والعبارات التي دوَّ

كثرية من العبارات الغامضة والصعبة.
العميق  الفهم  تقدم لصاحبها فرصة  الكهنوتية  الوظيفة  أن  ولعلك تعرف 
يف  باجلمهور  االحتكاك  دائم  الوظيفة  هذه  حبكم  كنت  فقد  البرشية،  للطبيعة 
هيكل االعرتاف، كام أن أجدادي كانوا من الفالحني. كنت واحدًا من الشعب 
عرفت أفكارهم وفهمت عواطفهم وأمياهلم الدينية. ويف أثناء قيامي برتمجة العهد 
دًا باجلامهري يف األسواق واحلوانيت واشرتكت يف أحاديثهم.  القديم، اختلطُت متعّمِ
وأصغيت إىل الشباب يف ألعاهبم يف الشوارع والطرقات. وأصغيت إىل األمهات 
يتحدثن إىل أوالدهن. وقد أعطاين كل هذا بصرية عميقة نفذت إىل قلوب الناس 
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كتاب  أعظم  هو  الذي  الكتاب  ذلك  فهم  فمكنتني من  تعبرياهتم،  أسلوب  وإىل 
إنساين يف كل آداب العلم. ألنه خرج من القلوب امللتهبة لألنبياء والرسل ويتجه 

مبارشة إىل القلوب املحتاجة، قلوب الرجال والنساء يف كل مكان![
فقد  جيدة.  أملانية  ترمجة  إلخراج  يكفي  ال  هذا  مارتن  يا  ]ولكن  قلت: 
كانت اللغة األملانية، ماذا أقول، يف احلق لم تكن هناك لغة أملانية بل كان هناك 
يشء هو خليط من هلجات حنو املئتني فامذا عملت؟[ ضحك لوثر وقال: ]عندما 
وصغتها  انتشارًا،  اللهجات  هذه  أوسع  أخذت  الصعوبات  هذه  أمامي  وقفت 
لغة حقيقية حلت حمل اللهجات األخرى. وقمت هبذا العمل بغريزة الشاعر ال 
باملعرفة العلمية للغّوي. أخذت قلب الكتاب املقدس ووضعته يف االصطالحات 
الناس يتحدثون هبا![ قلت: ]يف احلق إنَّ ما قمت به كان سحرًا  التي سمعت 
حالالً فقد كانت نتيجة الرتمجة لساناً أملانياً حياً لم يستطع كاتب بعد ذلك أن 
يفوقه وقليلون استطاعوا أن جياروه يف القوة األدبية ويف احلامسة الدينية![ وخفض 
لوثر رأسه تواضعاً وقال: ]يغلب أن السبب أين لم أحاول أن أمحل الناس إىل 
مته  أرايض الكتاب وعصوره ولغاته بل صرّيت الكتاب نفسه كتاباً أملانياً باحلق وقدَّ

لبسطاء الشعب يف العرص الذي كانوا يعيشون فيه![
ة فإن العمل كان أكرب  قلت: ]ولكني أرى أنَّه بالرغم من مؤهالتك الفذَّ
من أن يقوم به شخص واحد؟![ وأجاب لوثر:] هذا صحيح ولكن ال تنسى أن 
الوقت كان مالئاًم وكنت أنا مستعدًا. وقد بدأت بالعهد اجلديد يف كانون األول 
]ديسمرب[ سنة 1521 واشتغلت باجتهاد عظيم ورسعة فائقة حتى انتهيت منه يف 
أقل من ثالثة أشهور. قد يظهر هذا بعيدًا عن التصديق وأنا نفيس انذهلت ولكن 
ال تنسى إين كنت قد سبقت ودرست إقليم الكتاب وإذ كنت يف القلعة املنعزلة 
لني أحٌد![ ضحكت وأنا أسمع ذلك  املوحشة استطعت أن أشتغل دون أن يعّطِ
وقلت: ]ألست ترى أن هذه إحدى سخريات القدر! فإن أعداءك الذين اضطروك 
إىل االحتجاب، كانوا السبب يف دفعك إىل القيام بأجمد أعاملك وأكرثها أثرًا يف 
لوثر: نعم نعم عىل أن األمر لم يكن سهاًل فقد كنت أعمل  حياتك![ وأجاب 
حتت صعاب طبيعية بال سكرتري، بال آلة كاتبة. لم يكن معي ِإالَّ ريشة حقرية 
ومداد رديء وورق من أدنى ما جتده يف أرخص املكاتب... ومع ذلك فإين هبذه 
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اإلمكانيات العاجزة استطعت أن أمحل معي نسخة العهد اجلديد يف شهر آذار 
]مارس[ التايل، عندما غادرت مكان انزوايئ االختياري يف قلعة ]وتنربج[ وعدت 
إىل خدمتي العامة يف ]ويتنربج![ قلت:] فامذا عملَت بالرتمجة؟[ أجاب: ]راجعت 
املخطوط مراجعة دقيقة ثم بادرت بإرسالة إىل املطبعة. ويف أيلول ]سبتمرب[ سنة 
العهد اجلديد يف طبعته األوىل[. قلت: ]لقد رأيت نسخة منه![ قال:  1522 َظَهرَ 
قام  بإحدى وعرشين صورة  كبريًا، حمىل  كان جملدًا  يوم خرج...  رأيته  أنك  ]لو 
الكتاب مقّدِمات لكل  ]لوكاس كراناش[ وكانت يف  الفنان  بتصميمها صديقي 
الرتمجة اجلديدة  أن  للعيان  وآيات مقابلة. وقد ظهر  سفر ومالحظات تفسريية 

]!! كانت خلقاً جديدًا ال تقليدًا عنيفاً
. لقد بدأت يف  قلت: ]ولكنك لم تقف عند العهد اجلديد؟[ فأجاب: ]كالَّ
نفس الوقت بالعهد القديم. لم أقم به وحدي بل دعوت زماليئ يف كلية ويتنربج 
ليعاونوا يف هذا العمل الشاق. وقد امتدت أمد الرتمجة إىل أكرث من عرش سنوات 
ذلك أين كنت مشغوالً بأشياء أخرى كثرية، فضاًل عن أنني لم أرَ أن األمر معجل 
الكتاب!! ويف سنة 1534 ظهر الكتاب كّله  العهد اجلديد. وأخريًا كمل  كرتمجة 
لم  العظيم. عىل أين  بالكتاب  الوصف  فائقاً حد  لوثر: كان رسوري  وقال   .] معاً
اعترب مطلقاً أن ترمجتي ترمجة هنائية. فقد كنت عىل الدوام أحبث عن نور أكرث 
حتى أمتكَّن من جعل املعنى أكرث وضوحاً يف إعالنه. وقد ظللت أنّقِح وأصّلِح يف 
كل طبعة جديدة قمت هبا وقد بلغ عدد الطبعات التي متت يف أيامي عرشًا[. 
قلت: ]ولكن كتابك لم ينج من االنتقادات فقد قام كثريون من اخلصوم ونظموا 
هجامت قاسية ضد الرتمجة![ وأجاب لوثر ساخرًا: ]اآلن وقد كمل الكتاب وتُْرِجم، 
يستطيع أي إنسان أن يقرأه وينقده. اآلن يستطيعون أن يلقوا نظرهم عىل ثالث 
أو أربع صفحات دون أن يتعرثوا. يسريون كام لو كانوا يسريون عىل ]لوح جملو[ 
دون أن يدركوا كم القينا من اإلرهاق والتعب يف حتريك الصخور العظيمة والكتل 
الضخمة وإبعادها عن الطريق لكي يتمكنوا من السري بسهولة. من السهل أن 
األشجار  قطع  أما  اجلذور.  من  تنّقت  قد  األرض  تكون  عندما  احلارث  حيرث 
وإحراق اجلذور وتنظيم احلقل، فهو العمل الذي ال جيرس الناس أن يقوموا به! 
اسمح يل أن أخجل تواضعي قلياًل فأقول إن ترمجة الكتاب كانت باحلق عماًل 
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هائاًل. لم تكن الرتمجة جمرد نقل جمموعة كلامت من لغة إىل لغة. وإنَّام كانت نقل 
الفكر يف تعبريه اليوناين والرشقي إىل األملاين والغريب. وقد اندهشت أنا نفيس 
فيام بعد من جراءيت بالقيام هبذا العمل. ولكني قد دفعتني احلاجة لذلك الزمن 
مضافاً إىل ذلك اختباري العميق، تقدمت بدون تردد إىل ذلك العمل ]اهلرقيل[.

ب يعمي عيون املتعصبني عن  وعبس لوثر قلياًل وقال: ]يؤسفني أنَّ التعصُّ
م ال يدركون كم القيت يف الرتمجة من متاعب، ليس فقط  رؤية احلقائق كام هي. إهنَّ
الكتَّاب األصليون، بل أكرث من ذلك  للوصول إىل املعنى الصحيح الذي قصده 
للعثور عىل الكلمة الصحيحة أو أسلوب التعبري الذي يُلزم القارئ العرصي أن 
يفهم رسالة الكنيسة األصلية. ما أكرث ما ظللنا أسبوعني، كال، بل ثالثة بل أربعة 
نبحث عن كلمة واحدة. وبالرغم من ذلك فكثريًا ما كنا نفشل يف العثور عليها. 

لم تكن الرتمجة لعبة هينة.. 
يف  الصحيحة  األسامء  تقديم  من  ن  أمتكَّ حتى  احليوان،  ِعْلَم  درست  لقد 
ابني أن يذحب يل ستة خراف ويوضح أسامء أجزائها  الكتاب. وطلبت من أحد القصَّ
ن من تقديم ترمجة صحيحة للعبارات اخلاصة بالذباحئ. وطلبت من  املختلفة ألمتكَّ
صديقي ]واعظ البالط[ أن يرسل يل عينات من جواهر البالط ويذكر أسامءها 
وألواهنا حتى ال أخطئ يف ِذْكر اجلواهر املذكورة يف سفر الرؤيا. وقمت بدراسة 
العهد  اليهود يف بعض كلامت  واملقاييس. وحتادثت مع  للنقود واملوازين  خاصة 
القديم وعاداته. كام كلَّفت زمييل وصديقي العالِم ]فيليب ميالنكثون[ أن يتصل 
اجلديد  بالعهد  ختتص  معلومات  عن  ويستقيص  مكان  كل  يف  البحث  برجال 

بالنسبة لنصه وترمجته![
قلت: ]لقد كنُت دائاًم عظيم اإلعجاب برتمجتك. وقد أخربين صديقي. إنَّه 
يعترب كتابك مرجعة يف اللغة األملانية. لقد استطعت أن حتّوِل الكتاب الرشقي إىل 

كتاب مفهوم يف الغرب[.
وأجاب لوثر: ]لقد كان تشجيع املخلصني خمففاً ملا القينا من صعوبات.. 
كتبته  ما  بعض  وهذا  القديم.  العهد  يف  سبيلنا  يف  تقف  شوامخ  جبال  كانت 
نا نقابل صعوبات مجَّة يف ترمجة سفر أيوب بسبب أسلوبه العظيم  إنَّ يف ذلك: 
نقله إىل األملانية مما كان  السامي. يظهر أن أيوب كان أكرث غضباً من حماولتنا 
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ا ال تقّل صعوبة. يا للسامء ما  عند سامع تعزيات أصدقائه وكذلك كتب األنبياء إهنَّ
م ال يريدون أن يفرطوا يف  أشّق أن جنعل األنبياء العربانيني يتكلَّمون األملانية. إهنَّ
لساهنم األصيل ليتحدثوا باصطالح همجي كام ال يرغب البلبل أن يرتك تغريده 

الساحر ليقّلِد الصوت اململ للوقوف.
نادياً  ألَّفت  الرتمجة  دقَّة  وأضمن  الصعوبات  تلك  عىل  أتغلَّب  وحتى 
وكانوا  أسبوعيا  وكنا جنتمع  املتعلمني  وأصدقايئ  رفقايئ  للكتاب من مجهور من 
أنا الذي أكتب  ائية عىل أين كنت  خيرجون جواهرهم من كنوز معرفتهم األخصَّ

الرتمجة النهائية وكنت أنا وحدي املسئول عن النتيجة األخرية!![
قلت: ]لقد كنت أنوي أن أسألك عن األثر القريب والبعيد للكتاب األملاين 
ولكني أخشى إين ثقلت عليك أكرث من الالزم![ وأجاب لوثر: ]ال عليك... عىل 
أين أرغب أن أمجِّل القول يف القليل. فقد كان الكتاب العامد للربوتستانتية. أصبح 
الشعب يقرأ الكتاب ويفهم احلقائق الروحية. لم يعد بعد خيضع خضوعاً أعمى 
للسلطات الكنيسة. والشعب بواسطة الكتاب رقعة الكرازة- وقام آخرون برتمجة 
الكتاب إىل لساهنم، كان الكتاب األملاين الطليعة. أما أثره األويل فكان أبعد مدى 
مما كنت أختيل-. ولست أرى داعياً للدخول يف هذا البحث فأنا أتركه لك وأنت 
عن  مني  سمعت  فقد  باالنرصاف  يل  تسمح  أظنك  واآلن  القلم..  رجال  من 

الكتاب مرتني ال مرة واحدة ولكني لست آسفاً عىل ذلك...[
وانطلق لوثر ولم أعد أراه مدة أيام كثرية!!
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دة د�ي سة الحب 11- الكن�ي

طال غياب لوثر. لم يعد ِإالَّ بعد شهور، فلام عاد كان رسوري بعودته عظياًم. 
ر عن العالقة بني الثورة والكنيسة. لقد ذكرَت  قلُت لهُ ]لقد كنُت طول الوقت ُأفّكِ
أنَّ الرهبان تزوجوا واملالبس الكهنوتية حدث بشأهنا بلبلة، فالبعض نزعها إطالقاً 
والبعض أبقاها، وقد بَلَبل هذا أفكاري. هل ظلَّت الكنائس الثائر حمتفظة باسمها 
الكاثوليكي؟ وممن كانت تستمد قوانينها؟[ وأجاب لوثر: ]إن هذا السؤال كان 
أيضاً يقضِ مضجعي، ال أستطيع أن أعطيك جواباً قصريًا ينبغي أن أبسط األمر 
له حتى نصل إىل آخره. لقد انفصل الثائرون عن الكنيسة، ولكن االنفصال  من أوَّ
لم يتم يف يوم وليلة أو عىل األصح لم يأخذ صبغته الرسمية يف يوم وليلة إذ أن 
االنفصال بدأ يوم رفعت راية الثورة، فهال أصغيت ِإيَلَّ لتتفهم األمر كام حدث؟[ 

قلت: ]نعم إين مستعٌد أن أصغي![ 
م أخريًا وقال:  سكت لوثر ريثام اسرتد هدوءه ثم تكلَّ

تني هذه األخبار يف أول األمر. لكنها بعد ذلك بدأت تزعجني. بدأ  ]رسَّ
الناس.  نفوس  يتغلغل يف  ثوري  يأخذ صورة عنيفة. كان هناك روح  اإلصالح 
موا اخلزب واخلمر للشعب عىل غري العادة. إذ كان الكهنة وحدهم هم الذين  قدَّ
يتناولون من العنرصين ودخلت الغوغاء إىل الكنائس وقلبوا املذاحب، ومزَّقوا صور 
وعندهم  أنبياء  م  أهنَّ العلامنيني  بعض  عى  وادَّ املقابر  هوا  وشوَّ التامثيل،  وكرسوا 
الكنيسة  سلطان  إىل  ميتد  كان  اإلصالح  أن  لك  ذكرت  أن  سبق  وقد  رسائل. 
وسلطان الطبقة األرستقراطية فقد ظهرت حركة ثورية شعبية. وخشى املسئولون 
من قيام حروب داخلية فأرسلوا ِإيَلَّ آِليت إىل وتنربج وأهدئ األحوال. كان ذهايب 
جمازفة فإن األمري قد ال يقبل أن يَِعْد حباميتي... بل خشيت أنَّه ال يستطيع. ولو 
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رغب يف ذلك. ولذلك كتبُت له ]إيّنِ سأذهب إىل وتنربج يف محاية أعظم من محاية 
فخامتكم. إنَّني ال أطلب منك أن حتميني. إنني سأقوم حباميتك أكرث مما تقوم أنت 

حباميتي. هذه قضية ال حيكم فيها السيف بل اهلل[
إىل  طريقي  يف  وأنا  ]اختطفت[  منذ  سنتان  مرَّت  قد  كانت  وذهبت. 
ويتنربج. وقد وصلت إىل املدينة يوم مجعة. ويف يوم األحد وعظت يف الكنيسة 
كانت  التي  املشاكل  تتناول  عظايت  كانت  أسبوع.  مدة  يوم  كل  أعظ  وظللت 
الناس. وكانت خالصة حديثي أن حياة املسيحي تتلخص يف كلمتني  تشغل 
أمور حتمية.  باملسيح هي  ة[. إن بعض األشياء من مثل اإلميان  ]اإلميان واملحبَّ
ولكن املحبة ال ميكن أن تشغل العنف أو الضغط الذي ال داعي له. ينبغي أن 
نعمل عىل رحب القلوب. ليس لنا ِإالَّ أن نقّدِم كلمة اهلل تاركني له هو أن جيري 
التغيري. أما خبصوص األمور غري اجلوهرية مثل طقوس الدفن وعهود الرهبنة ونظام 
العبادة واللغة والتامثيل وما أشبه فينبغي أن ترُْتَك للناس احلرية ليبقوا عىل القديم 
أنا  إنني  مقبوالً.  تغيريًا رسيعاً  أن جنري  السهل  ليس من  إنَّه  قلت  وه.  يغرّيِ أو 
نفيس لم استطع أن أقبل التغيري إالَّ بعد دراسة ثالث سنوات. فمن غري املعقول 
أن يقبله الناس يف ثالث شهور![ وهنا قاطعت لوثر قائاًل: ]لقد قيل يل إن وعظك 
كان آية يف الروعة. وقد سمعت عن الطلبة الذين سمعوك قالوا إن وجهك الطلق 
وصوتك العميق كان جيعل كل من يسمعك مرة يشتاق أن يسمعك باستمرار. 
وقد علمت أنك استطعت عن طريق الوعظ والصرب واإلنصاف أن تعيد النظام 

واالعتدال يف ويتنربج!
قال:  شيئاً  أقل  لم  أين  لو  كام  حديثه  مكماًل  م  وتكلَّ كالمي  لوثر  جتاهل 
]ولكن الثورة اإلصالحية لم تقف عند حدود ويتنربج أو عند الناحية الدينية. فإن 
الطغيان الكنيس جعل الكنيسة واإلقطاعيني يقفون يف ناحية والفالحني والفقراء 
حركات  لذلك  نتيجة  قامت  العامة  باألخوة  أكرز  ِجئُت  فلام  أخرى.  ناحية  يف 
انقالبية سياسية يف أوروبا ومن أهمها ما دعي بثورة الفالحني. وقد جنحت هذه 
جمزرة.  إىل  الثورة  هذه  لت  حتوَّ إراديت  عن  خارجة  لظروف  أنه  ِإالَّ  أوالً.  الثورة 

واهتمني املزارعون خبيانتهم. وقد ظلموين...
وها أنا اآلن اقرتب من اإلجابة املبارشة لسؤالك. قبل جممع ورمس كان 
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الكثريون من الكاثوليك الغيورون يؤيدوين. لكن بعد ورمس ظهر أن ال بد من 
س كنيسة  تأسيس مجاعة جديدة. لم يكن قصدي أن أنفصل عن الكنيسة. ُأأّسِ
جديدة. كل قصدي كان إصالح الكنيسة املوجودة. ولكن أتضح يل يف ما بعد 
أن إصالح الكنيسة مستحيل. ال بد من بناء كنيسة جديدة مرة أخرى، أقول لك 
إن املقصود بكلمة ]كنيسة جديدة[ إصالح الكنيسة فقط برتتيب خيالف الرتتيب 

القائم يف اجلامعة الكاثوليكية[.
قلت: ]ولكن ألم يكن يف اإلمكان لقاؤك داخل الكنيسة الكاثوليكية مع 
القيام باإلصالح املنشود![ أجاب: ]كيف ميكن أن يكون ذلك وقد حتديت سلطان 
البابا واملجامع وهدمت كثريًا مما تؤمن الكنيسة أنَّه أساس يف تكوينها. وفضاًل عن 
ذلك فإن قادة الكنيسة طردوين وأتباعي من الكنيسة واعتربوين خارجاً عليها. وال 
تنسى أن اإلصالح كان يف القرن السادس عرش ال يف القرن العرشين. رمبا لو 
حدث هذا اليوم ألمكن القيام بالتسوية وإن كنت أشك يف ذلك كثريًا! كنت قبل 
أن أذهب إىل جممع ورمس أعتقد أنَّه ميكن إقامة إصالح داخل الكنيسة ولكن 

جممع ورمس طردين من الكنيسة كام قلت لك.
أمامي  وقفت  فقد  السهل.  باألمر  اجلديدة  الكنيسة  تأسيس  يكن  ولم 

الت. عقبات ومعّطِ
سبق أن قلت لك إنه قبل جممع ورمس كان كثريون من الكاثوليك الغيورين 
يؤيدونني. لكن بعد ورمس ظهر أن البد من تأسيس مجاعة جديدة ولم يشأ 
أولئك أن يغريوا كنيستهم. وهنا تقهقر عدد كبري من هؤالء ألهنم كانوا ال يزالون 

يدينون بالوالء للكنيسة.
كذلك كان عدد كبري من املواطنني األملان الذين رأوا يف شخيص رجاء 
قوميتهم األملانية. إن وقويف ضد األرستقراطية جعل دماءهم تغيل يف أجسامهم 
لكن عندما ظهر أين لم أكن زعياًم سياسياً بل قائدًا دينياً فقدوا غريهتم يف تأييدي. 
والفالحون الذين كانوا حيلمون بعالم أفضل يسود فيه العدل واإلنصاف شعروا 
أين غدرت هبم عندما شجبت التمرد والثورة والعصيان واستعامل العنف. وعندما 
وا  رأوا أين قررت أن أتبع االعتدال يف إصالح الكنيسة شعروا خبيبة أمل وانفضُّ

من حويل.
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أشياء كثرية وقفت ضدي وضد اإلصالح.
أشياء لم يكن يل يد فيها.
؟ لكن، ألم يكن يل يد حقاً

التي  األوقات  أكرث  ما  الساخن  طبعي  داخيل..  سبب  هناك  كان  بل 
اكتشفت فيها أين ال أستطيع أن أقّدِم اجلواب اللني الذي يرصف الغضب. كنت 

أثور وانفعل فأعمل عىل إبعاد كثريون ممن كانوا يف احلقيقة يف َصّفِي.
عىل أن كل هذا لم يقف دون تأسيس الكنيسة اجلديدة لكن كان املوقف 
أن  وكانوا مستعدين  إمياين  يؤمنون  الناس  ألوف من  كان  أعمل؟  ماذا   . دقيقاً
يسريوا خلفي فامذا أعمل. إن اهلدم يشء ولكن البناء يش آخر. إن اهلدم برغم 
صعوبته سهل بالنسبة للبناء. وقعت يف حرية وسط خرائب الكنيسة التي هدمتها، 
لقد رَفََضْت الكنيسة القدمية أن تقبل اإلصالح فامذا يكون مع اإلميان اجلديد. 
لقد اضطرب املسيحيون العاديون. لنئ كان النظام الذي يسريه األساقفة قد ثبت 
فساده فمن الذي يتوىل اإلرشاف عىل الكنيسة ولنئ ثبت عدم فائدة الرهبنة فام 
ر يف هذه األمور يف أول األمر ولكني رأيت  هو مصري الرهبان والراهبات. لم أفّكِ
. كانت أسس الكنيسة واضحة املعالم وكان  فيام بعد أين ملزتم أن أعمل شيئاً
حييط يب عدد من الرجال األقوياء الذين وضعوا أيدهيم معي وهؤالء خطَّطوا ما 

صار فيام بعد الكنيسة اللوثرية![.
الكنيسة وأي اسم أطلقته عليها؟[ فأجاب:] يف  ت اسم  ]فهل غريَّ قلت: 
احلق أين لم أهتم مبوضوع االسم. وإىل ذلك الوقت كنت أرغب أن يبقى االسم 
القديم. ولكن الناس كام تعلم يطلقون اسم الراعي عادة عىل كنيسته ولذلك لم 
أندهش عندما سمعت الناس يقولون كنيسة لوثر. لم يرسين ذلك وقد حاولت 
غري  عىل  سار  األمر  لكن  مصلح  إىل شخص  ال  اإلصالح  إىل  الناس  ه  أوّجِ أن 
رغبتي. وقد قام مصلحون آخرون ودعيت الكنائس بأسامئهم و-![ قلت: ]لنرتك 
أمر الكنائس املصلحة األخرى واآلن، فسأعود ألحتدث معك بشأهنا مرة أخرى. 
واآلن لنعد إىل كنيستك... حدثني عنها![ فأجاب: ]كان أول ممزيات كنيستي كام 
ا كنيسة تستند أوالً وآخرًا عىل الكتاب املقدس. كان السؤال األسايس  تقول إهنَّ
من له احلق أن يقول إن هذا األمر حق أو غري حق. البابا أو أي إنسان آخر أم 
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اهلل يف كلمته؟![
س  قلت له: ]ولكن يا دكتور، الكاثوليك أيضاً كانوا يقولون إنَّ الكتاب املقدَّ
الكاثوليك  ]إن  وبينهم؟[ فأجاب:  بينك  قام اخلالف  فأين إذن  ة  القوَّ هو أساس 
سة عىل أن تقوم الكنيسة بتفسري الكلمة.  يقولون إن السلطان هلل يف كلمته املقدَّ
ويف قوهلم الكنيسة كانوا يقصدون البابا. ال سلطان ألحد أن يفرّسِ الكتاب ِإالَّ 
للبابا. أما أنا وأصدقايئ فكنا وال زلنا نقول إنَّ كلمة اهلل فوق كلمة أي إنسان. 
س ميكن  حاً بالكتاب املقدَّ وقد أعلنُت يوماً يف جملس عام، إن علامنياً بسيطاً مسلَّ
ثم قلت هلم: هل تظنُّون أن  أو أي جممع كنيس...  البابا  به أكرث من  أن يوثق 
كلامتكم غري املسلَّحة تصمد أمام سالح الكلمة. ويف ورمس طلبت أن يقنعوين 
احلق يف  من  شيئاً  للكاثوليك  أن  ترى  َأاَل  لوثر،  يا  ]ولكن  قلت:  الكتاب![.  من 
ه أي إنسان سيحيل العالم  طلب التفسري من املختصني. إن تَْرَك الكتاب ليفرّسِ
الديني إىل فوضى. وهذا املبدأ جير وراءه وقد جرَّ فعاًل مشاكل ال عدد هلا. فإن 
[ يبلبل األذهان. فهذا الشخص يقول  تَْرك تفسري الكتاب لكل من ]َهبَّ ودبَّ
إن هلل خمتارين وآخر يقول كالَّ إن هناك حرية إرادة. هذا يقول مبذحب وآخر يبرّشِ 
يقول  وآخر  القديم  عىل  تستند  طقوس  ال  مرتَّبة  خبدمة  ينادي  هذا  مذحب.  بال 
اختالف  بسبب  بعض  عىل  بعضهم  املسيحيون  انشقَّ  وقد  البسيطة.  بالعبادة 
التفسري، أليس من اإلصالح أن تتوىل ُسْلَطةٌ واحدة هذه املهمة اجللية، حبيث يكون 
]إنني آسف وال شك النقسام  لوثر:  وقال  الكتاب؟[  تفرّسِ  أن  هلا وحدها احلق 
، خرجت عن  الكنيسة إىل مذاهب وشيع ال عدد هلا وآسف أكرث إن هناك شيعاً
العقيدة السليمة... وكلها تنتسب إىل احلركة الربوتستانتية. أنا آسف لذلك لكن 
يف نظري خري من التحكم يف الفكر اإلنساين. وأحّقِق لك أنه ليس من الطبيعي 
. سينطلق الفكر بالرغم من احلديد والنار. هذا مبدأ ينبغي  أن يظل الفكر حبيساً
أن تسّلِم به. ولنئ ظنَّ الطغاة أهنم يستطيعون أن يتحكموا يف الفكر بالقوة فقد 
خاب ظنهم. أنت ترى ذلك يف كل ميادين الفكر سواء يف ذلك ميدان الدين أو 
به  السياسة أو االقتصاد. وأنا أحّقِق لك أن انطالقة الفكر إىل ما دعوته فوضى سبَّ
طول َكْبتِ الفكر وتلجيمه. ولو أهنم سمحوا له باالنطالق من أول األمر ما اندفع 

بالشدة التي اندفع إليها![
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قلت: ]ولكننا لسنا بصدد من املَلوم أكرث. لقد كانت كنيسة واحدة ورئاسة 
الرئاسة اهندمت احلواجز وطفى ذلك  القوم يف  واحدة، فلام زعزعت أنت يقني 
النهر اجلبار، فغمر األرايض وأغرق الزرع وهدم البيوت وأنت ترى كنائس لوثرية 
بت كل طائفة من هذه  ومشيخية ومعمدانية وإصالحية ومخسينية وبليموثية وتشعَّ
الطوائف إىل شيع ومذاهب حتى لقد قيل أن عدد الِفرَق قد أربى عىل اخلمسامئة 
بل كان هناك رش أدهى، فقد خرجت طوائف سبتية، وشهود هيوه ومورمونية. ولو 
أنك قبلت الوضع القديم ما غرقنا يف هذا اللج العميق!؟[ وأجاب لوثر: ]أحقق 
لك أنه ما كان ميكن إغالق الباب عىل الفكر. كان ال بد أن يظهر إن لم يكن 
مارتن لوثر فامرتن غري لوثر. وإن كرثة عدد الشيع لن يضري املسيحية عرش معشار 

رت هبا البابوية[.  ما أخَّ
أما قولك إن اخلالف يف التفسري اليوم سببه عدم وجود هيئة واحدة ذات 
سلطان فبالرغم مما فيه من اخلطأ فإنه ال يستند عىل أساس سليم. ولو أن الكنيسة 
ولكن   . هّيِناً األمر  لكان  تفسريها،  مت  قدَّ ثم  الكتاب  عىل  استندت  الكاثوليكية 
سلكت  وقد  هي.  بأقواهلا  وجاءت  إطالقاً  الكتاب  تركت  الكاثوليكية  الكنيسة 
مسلك اليهود يف ذلك فاعتربت ]املشنا[ هي التفسري الصحيح للرشيعة، وكثريًا ما 

كان التناقض بارزًا بني األصل والتفسري.
ا كانت تظنُّ أن الكتاب  كانت الكنيسة الرومانية تطلب مرتمجاً رسمياً أهنَّ
خيُلص.  أن  لإلنسان  ميكن  حتى  متاماً  تُْفَهم  أن  ينبغي  ورشائع  قوانني  جمموعة 
س ال حيتاج إىل ُمفرّسِ  ولكني رأيت من األول غري ذلك. أعلنت أن الكتاب املقدَّ
م مبارشة لقلوب الناس،  رسمي ليتمم خالص اهلل ألن اهلل كان يف الكتاب يتكلَّ
وغري  فني  مثقَّ من  اجلميع  ولكن  اآلخر.  البعض  من  أصعب  أجزائه  بعض  إن 

فني ميكنهم أن يسمعوا صوت اآلب ويعرفوا إرادة الفادي![ مثقَّ
لكني  عليها  اعرتاض  ال  النظرية  الناحية  من  آراءك  أن  شك  ]ال  قلت: 
أسأل كيف استطعت أن تصل إىل نتاجئ عملية هلذه النظريات؟[ فأجاب: ]كانت 
خالصة الرأي تنتهي إىل أن الكتاب ينبغي أن يكون يف متناول أيدي املسيحيني 
م هلم  عامة. إن ما ميكن أن يبني الناس هو فهمهم للكتاب، إذن ينبغي أن يَُقدَّ
الكتاب يف لساهنم القومي. كانت هناك ترمجات أملانية للكتاب ولكنها لم تكن 

-91-

الكنيسة اجلديدة



ترمجات دقيقة، كانت ال تصلح ملواجهة حاجات الناس ولذلك رأيُت أنَّه يتحتم 
أن تكون هناك ترمجة جديدة عندئذٍ قمت كام سبقت وقلت لك وأنا يف ]بطميس[ 

برتمجة العهد اجلديد إىل األملانية.
فأجاب:  للتنظيم.[  كافياً  وحده  س  املقدَّ الكتاب  كان  هل  ]ولكن  قلت: 
]كانت هناك أسئلة كثرية خاصة مبسائل كثرية تتطلب حبثاً ولذلك قمت بكتابة 

ل واملخترص[. كتابني ألصول اإلميان املطوَّ
سنوات  عرش  مدة  وبيننا  الكاثوليكية  الكنيسة  بني  احلرب  ظلت  وقد 
. فقد عقد الكاثوليك يف 1529 جممعاً حاولوا أن يضعوا أمام ]اهلراطقة[ ما  تقريباً
يشّل حركتهم. فقد عقد هؤالء أمرهم واحتجوا عىل ما عمل. وكتب ميالنكثون 
مدينة  يف  املجمع  تشارلس  رأس   1530 سنة  ويف  )الربوتست(  االحتجاج  نقط 
أنَّه حمايد.  عي  يدَّ أو عىل األصح أن  أراد اإلمرباطور أن يظهر  ُأوجسربج. وقد 
وكان هيدف بالصرب واإلقناع إىل رّدِ القطيع املتمرِّد إىل احلظرية. عىل أنَّه كان يف 
ر أن يستعمل السيف إذا لم تصلح املالينة.  ته. وقد قرَّ ذلك الوقت يف ذروة قوَّ
ر يف الذهاب إىل املجمع ولكني يف اللحظة األخرية عدلت إذ لم أحصل  كنت أفّكِ
عىل وعد باألمان. وبقيت وحيدًا يف قلعة فست كويرجي وقد بقيت يف ذلك املكان 

املوحش انتظر بقلق مفاوضات أوجسربج.
أيار  قلت: ]وما الذي بلغك بشأهنا؟[ فقال: ]وصل اإلمرباطور يف أوائل 
فركع  اجلمع  يبارك  يديه  كامبيجو  البابا  ممثل  رفع  حصانه  عن  نزل  وملا  ]مايو[ 
مجيع األمراء ما عدا األمري >ـون واألمري فيليب فقد ظال واقفني. وذهب اجلميع 
إىل الكاتدرائية يف موكب فخم، ولكن األمريين الربوتستانتيني ظالَّ واقفني طول 
أن  منهم  وطلب  الربوتستانت  األمراء  تشارلس  دعا  التايل  اليوم  ويف  اخلدمة. 
اإلمرباطور  إىل  العجوز  مارجريف  ونظر  فرفضوا  أوجسربج  وعاظهم يف  يسكتوا 
ق يف عينيه وقال: ]إين أوثر قبل أن أنكر إهلي وإجنيله أن أجثو هنا لقطع  وقد حدَّ

رأيس![
واضطرب تشارلس وقال باألملانية ]مكرّسة[ قطع رأس ال... قطع رأس 

ال...
يعرض  أن  اإلمرباطور  طلب  وأخريًا  ة.  ومملَّ طويلة  املفاوضات  وامتدت 
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إىل  وأوكلنا  كنا سبقنا  فقد  نتمناه  ما  هذا جلَّ  وكان   . علناً قضيتهم  ]اللوثريون[ 
صديقي ميالنكثون أن يُِعدَّ رسالة قصرية شاملة. وقد قضى الرجل العظيم عدة 

شهور وهو ينجزها.
. كثريًا ما رؤى  كان حيس بعظمة العمل وكان لذلك يسكب قلبه سكيباً
منحنياً عىل كتبه غارقاً يف دموعه. كان هدف ميالنكثون أن يُِعدَّ عقيدًة للوثريني 
يف عبارة معتدلة. لم يكن قد فقد األمل يف إمكانية السالم بني الفريقني ولذلك 
األقدس  بالثالوث  اإلميان  مثاًل  أبرز  الفريقان.  عندها  تالقي  التي  النقاط  أبرز 
وأغفل بعض  املعمودية... وهكذا  املسيح ووالدته من عذراء ومكان  والهوت 
نقاط االختالف األساسية مما جعل البعض يتهمه بعدم األمانة الكاملة واستطاع 
أن يكتب صورة للعقيدة اجلديدة. عىل أنَّه بالرغم مما حوته الصورة من التسامح 
رفض  األساسية  املبادئ  بعض  عن  الزنول  حد  بلغ  الذي  التساهل  ومن  بل 
اإلمرباطور أن يوافق عىل هذه الصورة. بل هدد اجلامعة اجلديدة وأعطاهم فرصة 

واحد وعرشين يوماً للتوبة، وِإالَّ فالسيف حيكم بينهم.
]يونيو[ 1530 يوماً فاصاًل يف حياة الكنيسة  اليوم من حزيران  كان ذلك 
اجلديدة. كان االعرتاف األوجسربجي شهادة امليالد للكنيسة اللوثرية التي ُدِعَيْت 
بالربوتستانتية أيضاً نسبة لرسالة ]الربوتستانت[ التي قدمها ميالنكثون. فقد وقف 
م باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن شعوهبم يعرتفون  األمراء األملان وأعلنوا أهنَّ
بإمياهنم كام هو مبني بوثيقة ميالنكثون. وكان إعالناً لنهاية اإلمرباطورية الرومانية 
املقدسة. وأصبح يف املسيحية فريقان، الفريق الربوتستانتي والفريق الكاثوليكي!!

انتهى لوثر من كالمه ونظر ِإيَلَّ وقال هذا هو جواب سؤالك عن مكان 
اإلصالح بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية!

أ. تنظيم الكنيسة
نظرت إىل لوثر وقلت: ]َأاَل تنظر بأسى إىل الكنيسة املنقسمة؟[ فأجاب: 
تنظياًم ال  تنقسم. إن ما حدث ال يعدو أن يكون  لم  الكنيسة  تنقسم.  لم  ]إهنا 
تقسياًم. بل إنك إذا حسبته انقساماً فقد كان خلري الكنيسة الكاثوليكية نفسها. ثم 
قال: ]كنت أظن إننا قد فرغنا من هذه املسألة![ قلت: ]نعم نعم. لكن ماذا عملت 
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باجلامعة التي... التي انشقت عن الكنيسة!![ فأجاب: ]اين أرجو أوالً أن نصلح 
كلمة انشقت. إننا بعد أن رأينا الفساد يف البابوية اعزتلنا. إننا حنن الكنيسة. 
لقد عدنا إىل كنيسة الكتاب الكنيسة البسيطة النقية املؤمنة. أما ما عملناه هبذه 
 ، اجلامعة فموضوع يتطلب وقتاً طوياًل لرشحة عىل أين سأحاول أن أخلَِّصهُ لك مؤقتاً

حتى إذا أسعفنا الوقت يف املستقبل أسهبنا!!
أنَّه منذ قيام احلركة اإلصالحية قامت مسائل كثرية تتطلب  ذكرت لك 
حلوالً رسيعة. وأوىل هذه املشاكل تنظيم الرئاسة أو دعنا نقول تنظيم اإلرشاف. 
يف الكنيسة الكاثوليكية كان النظام يبدأ من أعىل إىل أسفل. يبدأ باألسقف ... 
ثم القسيس... ثم الشعب. لكن يف الكنيسة اجلديدة تغري الوضع. فصار الشعب 
أوالً. كانت الكنيسة رشكة املؤمنني. والقسيس لم يكن إالَّ واحدًا من املسيحيني 

مثل سائر األعضاء خمصصاً للخدمة باختيار الشعب.
لكن من الذي يرشف عىل الكنيسة املحلية، كان األمر يتطلب سلطة بدالً 
من سلطة األسقف فمن الذي حيل حمل األسقف يف النظام اجلديد. هل نعنّيِ 
أساقفة... وأين جندهم وهل نعنّيِ بابا و... َأاَل نكون قد عدنا من حيث بدأنا. 

كان األمر يتطلب هيئة مدبرة تنظم األمور وجتمع أموال األديار.
كنت أظن أن األمور ميكن أن تسري وحدها. لقد طلبت من الشعب أن 
ينبغي ترك احلرية للناس يف األمور غري اجلوهرية. لكن هذا انتهى إىل بلبلة إذ 
أذهان  ارتباكاً يف  هذا  ب  بل سبَّ واحد.  نظام  الكنائس ال تسري عىل  أصبحت 
البسطاء. من الذي له أن حيكم كيف يكون هذا أو ماذا جيب أن يكون ذاك. 

ثم من الذي يرشف عىل القسوس لريى ما إذا كانوا يسلكون حبسب اإلجنيل؟
تلفت حويل... كانت املسائل أكرب مني. ال أستطيع أنا أن أقوم بكل يشء.
الوقت  كان  األوىل.  السنوات  هو  هيئة جديدة  به  متر  وقت  أصعب  إن 
السابق مزدمحاً بأعامل اهلدم. لم يكن مثة وقت للبناء. كان اهلدم يشغل كل الوقت 
وكل الفكر وكل القوة. فلام تم اهلدم كان كل ما حييط بنا خراباً حتى إن كثريين 

لوا البناء القديم ألنه كان عىل األقل قائاًم. فضَّ
كان عدد القائمني بالثورة اإلصالحية قلياًل جدًا، كنا أفرادًا. أما الشعب 
فلم يكن ُمَعّدًا للخدمة. ولذلك طلبت من األمراء أن يتولوا قيادة الكنيسة. لم 
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يكن هذا أمرًا جديدًا عليهم، فإهنم ملدة مئات السنيني كانوا يتولون السلطة يف 
الكنيسة الكاثوليكية. ولكني لم انظر إليهم بصفتهم أمراء بل بصفتهم مسيحيني 
ذوي تأثري. عىل أين جيب أن أعرتف إنَّ هذا النظام لسوء احلظ، انتهى إىل أن 

صارت الكنيسة خاضعة كل اخلضوع تقريباً للسلطات الزمنية.
ولتقديم  الكنيسة  حالة  عن  للتفتيش  هيئة  املنتخب  عني  سكونيا  يف 
التوصيات الالزمة. وكنت أنا أحد أفراد هذه اهليئة. ُجْلنَا يف البالد نبحث عن 
األحوال الروحية واملالية... ويا لسوء ما وجدنا. فإن كثري من الرعاة وكانوا أصاًل 
من  شيئاً  وا  يغرّيِ أن  دون  اللوثرية  الكنيسة  إىل  وانتقلوا  الكاثوليك.  الكهنة  من 
عقائدهم أو سلوكهم. بعضهم لم يكن يعرف الوصايا العرش أو الصالة الربانية. 
واشتكت إحدى الكنائس أن الراعي َوَعَظُهم عن فّنِ ُصْنع البرية!! ويف إقليم من 
األقاليم وجدنا أن عرشة فقط من مائتي راع كانوا حييون احلياة املسيحية األدبية. 
ووجدنا قسيساً كان خيدم كنيستنا ويف نفس الوقت كان خيدم يف كنيسة كاثوليكية 

جماورة.
وملا كانت سكونيا كلها تقريباً قد حتولت إىل العقيدة اإلجنيلية فقد اقرتح 
املعارضني. ولكنني  باملوت عىل  قاسية، إىل حد احلكم  البعض اختاذ إجراءات 
الدين. غري أين  العنف يف أمور  بالرغم من سوء احلالة عارضت بشدة استعامل 
ام  ًة إىل خدَّ ابتدأت أغربل الرعاة. لم تكن الغربلة كاملة ألن احلاجة كانت ماسَّ
يف وقت لم يكن يف اإلمكان احلصول عىل رعاة. بل لقد اضطرنا األمر أن نكّلِف 
علامنيني بالقيام ببعض خدم التعليم والوعظ. يف احلق إن األمور لم تنظَّم إالَّ بعد 
جيل كامل عندما أمكن خترجي عدد كاٍف من اخلدام الشبان. وإىل أن ظهر اجليل 
اجلديد كان اخلدام غري املَُعّدِين يقومون باخلدمة. وألجل هؤالء أعددت كتب 

أصول اإلميان واملواعظ. وهذه أدت رسالتها إىل حدٍ بعيد![ 
الكنيسة  ألقي نظري عىل  إنني عندما  ]لقد كانت مهمة عظيمة.  قلت: 
اهلل  قدرة  أمام  أحنني  املثقفني  وخدامها  املنظمة  كنائسها  وأرى  اليوم  اللوثرية 
العجيبة التي عاونت عىل إقامة هذا البناء الشامخ من كوم رماد وهي حمرقة... 
الكنيسة اجلديدة![  العبادة يف  أيضاً شيئاً عن كيفية  أن أعرف  أرغب  عىل أين 

فقال:
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]كان الدين لألكرثية هو العبادة. وكان أهم جزء يف العبادة يف الكنيسة 
لم يكونوا  اس. وبالرغم من أن أكرثية بل مجيع احلضور تقريباً  الُقدَّ الكاثوليكية 
يفهمون يف العادة شيئاً منه، إالَّ أن تأثريه الروحي عليهم كان عميقاً وخصوصاً 
ل اخلزب واخلمر إىل جسد  اس إىل اجلزء الذي تتم فيه ]معجزة حتوُّ عندما يصل القدَّ
اس، من ]األعامل الصاحلة التي تساعد  املسيح ودمه[ وكان الذهاب حلضور القدَّ
عىل خالص النفس[. وكان الكهنة يعرفون قيمة ذلك اجلسد والدم. وإذ كانوا 
خيشون لئال تقع نقطة واحدة من الدم عىل األرض كانوا ال يقدمون للمتناولني 
إالَّ اخلزب فقط. الكهنة وحدهم الذين يتناولون من العنرصين. وإذ فتح اإلصالح 
عيون الناس رأيت َأالَّ ُأغرّيِ األوضاع بالعنف. كانت كرازيت تتَّجه إىل ترك احلرية 
للناس ليختاروا النظام الذي يرغبون فيه. ذلك أن األمر ال يتصل بأمور جوهرية 

أساسية[.
اس. قلت إن للكاهن كل  بل قد رأيت أالَّ أضع قواعد خاصة خلدمة القدَّ
متطرفني،  الرعاة  بعض  كان  يلبس.  ال  أو  الكهنوتية  املالبس  يلبس  أن  احلرية 
 ... أرادوا أن يتخلَّصوا من كل ما يف الكثلكة من مظاهر سواء كان حسناً أو ردياً
املالبس، النوافذ امللونة اجلملية يف الكنيسة. الصور والتامثيل، واآلالت املوسيقية. 
هذه  إن  اكتشفت  ولكني  للناس.  احلرية  ترك  أقصد  مدة،  رأيي  هذا  وقد ظل 
احلرية قد أشاعت نوعاً من الفوضى فأعددت كتيباً صغريًا ضمنته ترتيب اخلدمة 
وستالحظ فيه اجتاهاً حنو التحفظ، رمبا أكرث مما ينتظر من زعيم لإلصالح ذلك أين 
نشأت يف الكنيسة الكاثوليكية وربيت يف طرائق العبادة فيها ولم يكن من السهل 

َعيَلَّ التخلُّص من آثارها[
قلت: ]هل معنى ذلك أنك أعدت كتاب العبادة يف الكنيسة الكاثوليكية[ 

فأجاب: ]كال. إن يف ما وضعته تغيريات جوهرية عام يف كتاب الكاثوليك[.
]وأول تغيري تالحظه اللغة. كانت اخلدمة وال تزال يف الكنيسة الكاثوليكية 

باللغة الالتينية وأنا رتَّبت أن تكون باللغة األملانية![
إذ  الشعب  البعيدة يف  آثاره  التغري  قلت: ]مجيل... مجيل ال بد أن هلذا 

أصبحوا يدركون حقيقة الديانة![
وقال لوثر: ]بل أكرث من ذلك فقد أتاح للشعب أن يشرتكوا يف اخلدمة بعد 
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أن كانت قارصة عىل ]الكهنة[ وأجواق األناشيد![ 
قلت: ]ما دمنا يف موضوع اخلدمة فامذا عملت يف أمر املالبس واألناشيد 
واملذاحب وأغطية املذاحب والصلبان والبخور واألواين والصور وآالت املوسيقى وزجاج 

النوافذ امللون ومشاكل من األمور التي أرشت قباًل أن ترتك حلرية الناس؟[
كت بكل هذه ال كأمر حمتم. بل كأمر اختياري.  وأجاب لوثر: ]لقد متسَّ
إيّنِ شخصياً رغبت يف بقاء األمور كام كانت ولكني تركت كامل احلرية، يبقيه من 

يستحسن بقاءه ويرتكه من ال يستحسن.
غري أن ]اخلدمة اللوثرية[ تتمزي خباصتني أخريني أرغب أالَّ تنساهام األوىل 
اس هو اجلزء اهلام يف اخلدمة البابوية وكان الوعظ  التنبري عىل الوعظ. كان القدَّ
عنرصًا ثانوياً جدًا فكان ضعيفاً جدًا. وتروي أقاصيص كثرية عن سخافة الوعظ. 
أنا نفيس وعظت![ قلت:  الوعظ وعىل االهتامم جبودته،  لزوم  وقد شددت عىل 
عظاتك،  اطلعت عىل جمموعة  وقد  اجلودة.  آية يف  عظاتك  وكانت  ذلك  ]أعلم 
أقصد العظات التي استطاعوا احلصول عليها، فلقد فُِقَد عددٌ كبرٌي من مواعظك. 
لقد رأيت ألفي عظة وثالثامئة!![ وقال لوثر، ]إين أشكر اهلل إن عظايت كان هلا أثر 
كبري يف توجيه احلياة املسيحية. لقد شددت عىل الرعاة أن جيعلوا يسوع وحده 
موضوع وعظهم، يف الكنيسة الكاثوليكية كان القديسون البابوات والعذراء مريم 
حيتلون املكان األول يف الوعظ أما أنا فقلت هلم ليكن يسوع هو األول واآلخر![ 
وهنا سألته هل يقصد أنَّه ال جيوز أن يتضمن الوعظ شيئاً من السري أو من حياة 
العذراء![ فقال: ]كال- كال  إنام قصدت أن يكون يسوع املركز األسايس للوعظ، ، 
فإن احلاجة إليه هو. ال شك إن اإلشارة إىل حياة العذراء أو القديسني ميكن أن 
يدعم احلقائق املسيحية![ قلت: ]ولكني الحظت خلو العظات من تلك اإلشارة، 
وأجاب: ]لقد كان من طبيعة التجديد. فإن التطرف إىل ناحية يدفع إىل تطرف 

إىل الناحية الثانية!![
اللوثرية تضمنت  قلت: ]شكرًا يا صديقي... ولكنك ذكرت أن اخلدمة 
العبادة،  التسبيح يف  إدخال عنرص  وتلك هي  نعم.  ]نعم  قال:  أخرى؟[  خاصية 
التسبيح الذي اشرتك فيه الشعب. وقد ترددت يف جوانب الكنيسة تسبيحات 
مجيلة بل امتد استعامل التسبيح إىل البيوت. وقد بلغني أن أحد خصومي قال 
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مرة: إن ترانيم لوثر قتلت نفوساً أكرث مما قتلت عظاته!![
يف  وجلست  عدت  ولكني  مودعاً  يدي  أمد  وكدت  لوثر  لرتك  تأهبت 
مكاين وقلت: ]لقد انتهي اجلزء األكرب من حديثي لكن هناك بعض األمور التي 
أرغب ملسها ملساً خفيفاً فهناك مثاًل سؤال عام عن التغيري.. ال أقصد التغيري يف 
التفصيالت، بل التغري الشامل الذي ملس املجتمع نتيجة لوجود كنيسة جديدة![
والسؤال الثاين سبق أن ذكرته ولكني أراين مضطرًا أن أعود إليه، وهو هل 
ال تزال عند رأيك يف الثورة اإلصالحية كان البد منها... ألم تنشأ إرضار للكنيسة 
العامة من جراء ذلك... ويلحق هبذا السؤال عمن ساروا يف طريقك وما آل إليه 

أمر حركتهم اإلصالحية.
وسؤال ثالث يتصل بشخصك...و... وبزواجك وأرستك.

وسؤال أخري عن موقفك بالنسبة. بالنسبة لعودتك إىل الكنيسة الكاثوليكية 
أو عىل األقل بالنسبة إىل احلركة الوحدوية!

وتنهد لوثر وقال: ]أطلب من اهلل أن يعينني عىل اجلواب. غري أين استأذنك 
اآلن راجياً أن نتمكن من االجتامع يف وقت قريب![
قلت: ]ال بأس عىل أالَّ يطول أمد الغياب!![.
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عة أسئلة 12 - أر�ب

دة، لكن  ْمتَها ال ألهنا صعبة أو معقَّ بدأ لوثر غري مسرتحي إىل األسئلة التي قدَّ
ألنه اشتمَّ فيها راحئة انتقاد. وعدم إخالص فأكَّدت له إيّنِ ال َأِكنُّ له إالَّ التقدير 
واالحرتام وإين إذا كنت أسأل فألين أبغي الوصول إىل احلقيقة الكاملة... وقال 

لوثر: ]سأجيب عن أسئلتك أو عىل األصح سأحاول أن أجيب![ 
أما سؤالك األول، فيتناول األثر الذي ترَكْتهُ الكنيسة اجلديدة يف املجتمع. 
أو األثر املختلف الذي أحسَّ به العالم ال من ناحية نظام اخلدمة بل من ناحية 
نواٍح أذكر لك منها  التأثري يف حياة املجتمع. وميكنك أن تالحظ ذلك يف عدة 
ثالثاً كعّيِنة وسأترك لك البحث عن استكامل اجلواب. أما الناحية األوىل فاتصلت 
أم  قديسة.  والراهبة  قديساً  الراهب  مون  يعّظِ الكاثوليك  كان  البيت.  بقدسية 
من  قداسة  ]أقل  كانوا  املزتوجني  أن  إالَّ  رسًا  دعوه  م  أهنَّ من  فبالرغم  الزواج 
الرهبان!![ بل قد اعتربوا الزواج نوعاً من النجاسة. كانوا يقولون عن الراهب إنَّه 
ة[ يقصدون أنَّه نذر عدم الزواج. من أجل ذلك رتَّبوا أن يكون الكهنة  ]نذر الِعفَّ
واألساقفة ورؤساء األساقفة والكرادلة والباباوات من الرهبان. ومن أن الفساد 
انترش بني طغمة اإلكلرييوس إالَّ أهنم اعتربوا ذلك أقل جناسة من الزواج. أما 
يقلُّ  والبيت هيكاًل هلل ال  قداسة  الزواج  واعتربت  البيت  فقد عظَّمت  كنيستنا 
قدسية عن الكنيسة. وقد ذكرُت لك عن زواج الرهبان والراهبات وقيام البيت 
التي  الكبرية  األرسة  فإهنا  باالسم  حقيقية  الكنيسة  أصبحت  وبذلك  املسيحي. 
؟  تؤلَّف من األرسات الصغرية. ألم يقل الكتاب إن األسقف ينبغي أن يكون أباً
وقد اطأمن الناس إىل الرعاة املزتوجني واسرتاحوا إىل خدمتهم. سمعتهم كانت 
نظيفة، ومقدرهتم يف معاجلة مشاكل العائلة ظاهرة بسبب اختبارهم يف عائلتهم 
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األمر الذي لم يكن يعرفه اإلكلرييوس البابوي[.
فوائد؟  بل  فائدة  اإلكلرييوس  زواج  عدم  يف  أن  ترى  أاَل  ]ولكن  قلت: 
أجاب: ]إنني أوالً ال أجد سندًا للرهبنة يف الكتاب. وثانياً إن فوائد البتولية أقل 
جدًا من أرضارها. عىل إننا لم حنرتم عدم الزواج. إن هذا األمر شخيص. كل 

واحد خيتار لنفسه ما يصلح له ولكننا عىل وجه العموم نفضل زواج اخلدام[.
للديانة  الكنيسة  َمتها  قدَّ التي  الصورة  يف  كانت  الثانية،  اخلالف  وناحية 
تكفي  هذه  كانت  حبيث  والقداديس.  واملناولة  الصيام  يف  يتجىل  الصالح  كان 
إلرسال املؤمن إىل الفردوس مهام كانت حياته. يكفي أن أذكر لك أسامء الكرادلة 
تذكرهم  كانت  الكنيسة  ولكن  نظيفة  غري  سرية  هلم  كانت  الذين  واألساقفة 
احلياة  مستوى  اخنفاض  ذلك  عن  نتج  ولقد  اهلل.  لدى  هبم  ع  وتتشفَّ كقديسني 
قوة احلياة املسيحية  باألكرث عىل  ت  أما كنيستنا فقد نربَّ الروحية إىل حد مرّوِع 
ولكن  مكاهنا  والطقوس  والرشكة  الصيام  عىل  ننكر  لم  اليومية.  املعامالت  يف 
قيمتها قلَّت كثريًا بالنسبة للحياة اليومية. والصدق ونقاوة احلياة واألمانة واملحبة 
ل احلياة صارت يف املرتبة األوىل. صارت هي  واإلحسان وبقية الصفات التي جتّمِ
ام الذين انتخبتهم  الثمر املطلوب يف احلياة املتدينة. وظهر ذلك التغيري يف نوع اخلدَّ
الكنيسة اجلديدة للقيادة والتوجيه. كان كثريون من الكهنة البابويني ال يترصفون 
مون الطقوس الدينية  يتّمِ حسب تعاليم املسيح، ولكنهم كانوا قادة يف الكنيسة 
مها هلم بطرس[ أما كنيستنا فكانت  وحيلُّون ويربطون وميسكون باملفاتيح التي ]سلَّ
بتوقري  ينظرون  الناس  وأصبح  إميانه.  شهادة  مع  سريته  تتَّفق  ال  من  كل  تطرد 

للكنيسة وأبناء الكنيسة!
ورشف  للعمل  كنيستنا  تقدير  يف  هو  هنا،  أذكره  الذي  الثالث  والتغيري 
العمل. كانت خدمة الراهب أو الكاهن يف الكنيسة الكاثوليكية تعترب أعظم من 
أية خدمة أخرى. أما كنيستنا فأعلنت أن ال فرق بني خدمة وخدمة إذا كنت 
تؤدي خدمتك من أجل املسيح. عظَّمت الكنيسة العمل. اشتغل يسوع جنارًا 
اماً وليدية كانت  وعدد كبري من تالميذه كانوا صيادين وبولس الرسول كان خيَّ

اعة أرجوان. عظَّمت الكنيسة العمل![  بيَّ
الحظ لوثر بعض القطوب عىل وجهي فقال: ]إنني ال اقصد بكل تأكيد 
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أن أقّلِل من رشف خدمة اإلجنيل إذا كانت اخلدمة أمينة ولكنك تذكر أن الكهنة 
يف الكنيسة البابوية كانوا يطلبون أن يقّدِم الناس هلم اإلكرام والتعظيم ال ألهنم 
أمناء يف خدمتهم لكن لنوع خدمتهم، ينبغي أن يقّبِل الناس أيدهيم. ولو كانت 
تلك األيادي ملطَّخة باألوحال. إن أي كاهن يف نظر الكنيسة البابوية أعظم مقاماً 
من أي إنسان آخر. أما حنن فنقول إن اخلدمة ال تُقاس باسمها لكن باألمانة 
فيها واإلخالص يف تقدميها. وخدمة النجار األمني املخلص أعظم قدرًا من خدمة 

كاهن غري أمني بالطبع. ملس املجتمع هذه احلقيقة.. ورّس بذلك.
وسؤالك الثاين هو سؤال متكرر. إن الثورة اإلصالحية التي قمت هبا كان 
البد منها. بل أكرث من ذلك كانت هناية طبيعية لعهد طغيان روحي. خُيَيَّل يل إهنا 
ب من الغليان  كان البد أن تظهر ولو لم يوجد زعيم هلا. إهنا انفجار بركاين تسبَّ
املخفي. إن بذرة احلياة ال بد وأن تشقَّ األرض لرتتفع ولو كانت األرض التي 
أن  أرغب  وأنا  وانشقاق  خبروج  حركتنا  تنعت  سمعتك  ولقد  طريقها  يف  تقف 
ح الوضع. إن ثورتنا كانت عودًا إىل الكنيسة األوىل البسيطة. إن الكنيسة  أصّحِ
الكنيسة  نصلح  أن  حاولنا  كيف  وقد الحظت  اإلجنيلية.  الكنيسة  كانت  األوىل 
وبعد أن اشتدَّ ساعدنا حاولنا أن نقيم جرسًا بيننا وبني البابوية ولكنهم رفضوا 
نا ُطرِْدَنا يف احلق بعد جممع ورمس  موا يف كل قرية. ومع إنَّ وأمعنوا يف ضالهلم واهتَّ
إالَّ أننا ظللنا جناهد أن نبقى يف حدود الكنيسة الكاثوليكية. وقد ذكرت لك جهود 
ميالنكثون يف وثيقته املشهورة التي تسامح فيها إىل حد التساهل. لكن قوم ركبوا 
رؤوسهم ورفضوا اليد املمدودة. يف سنة 153 أعلنا أنفسنا كنيسة جديدة![ ونظر 
ِإيَلَّ لوثر شبه غاضب وقال: ]إين أعجب كيف أنَّك تنقد مجاعة اإلصالح وتتَّهمهم 
بوا االنشقاق والفرقة. أعجب كيف أنَّك ال توجه كلمة لوم  بأهنم هم الذين سبَّ
بني. من الذي سحق الكاثاريني واضطهد الولدنسيني والطهريني.  ألولئك املتعّصِ
ب  من الذي أحرق عظام ويكلت وأحرق >ـون هس وسافانزوال؟ من الذي عذَّ
املسيحيني الذين جتارسوا أن يقولوا كلمة نقد أو توجيه... من الذي أوجد حماكم 
األلوف  قتل  يف  تسبب  الذي  من  املحاكم.  تلك  يف  التعذيب  وآالت  التفتيش 
املؤلفة من الربوتستانت. عرشة آالف يف ليلة عيد القديس برثلاموس. هل من 
ا تسلَّمت من بطرس خليفة املسيح وتستحق  عى أهنَّ املسيحية أن تقوم كنيسة تدَّ
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وا أعداءكم[.  ال أقول أخوة بل دعني أقول أعداء. ألم يقل السيد املسيح ]أحبُّ
ماذا تقول يف كنيسة جتنِّد قواها ملحاربة أولئك املساكني والعمل عىل ترشيدهم 
ولكني  أساءهتم يل شخصياً  أنسى  أن  حاولت  لقد  يا صديقي  اسمع  وقتلتهم. 
جتربت أن اعتربهم أعداء املسيح وأن أكرههم عىل أين عدت إىل نفيس وقلت: 

هم مساكني ينبغي أن أصيّلِ من أجلهم كي هيدهيم السيد إىل سواء السبيل[.
بل إن وجود الكنيسة اإلجنيلية كان بركة هلم فقد استيقظوا وبدأو يفكرون 

يف إصالح حاهلم!![
الكنيسة  تلك  يا مارتن إين أالحظ هنضة عظيمة مباركة يف  ]نعم  قلت: 
العزيزة وأنا أعرف عددًا من قادهتا وهم أهل لكل تقدير![ قال: ]أرجوا أن تكون 

هنضتهم حقيقية و أن يكون سبيلهم الكتاب ونوره!
اها وهذه ال ميكن اإلجابة عليها إجابة  ولقد سألتني عن احلركة اإلجنيلية واجّتِ
وافية يف وقت قصري ولكني سأحاول أن أخترص الكالم حبيث أحيط باملوضوع يف 

نقاطه األساسية فقط.
بالطبع قامت الكنيسة اللوثرية يف أملانيا. ال أذكر متى ُدعيت هبذا االسم. 
ولكن اجلمهور دعاها كذلك من أول األمر. أنا لم أطلب أن تُْدَعى كذلك. كنت 
ل أن أدعوها الكنيسة املصلحة. لكن ماذا هيم االسم. وكثريون من الذين  ُأفّضِ
خيطر  بعضهم  بشخيص.  ذلك  عالقة  يعرفون  ال  اللوثرية  الكنيسة  أهنا  يسمعون 
بباله أن لوثر هذا هو أحد القديسني الذين تُْدَعى الكنائس بالنسبة هلم. إالَّ أن 
الكنيسة لم تقف عند حدود أملانيا. يف خمتلف البالد قام مصلحون. بعضهم قام 
يف نفس الوقت التي قمت فيه. وبعضهم قام بعد ذلك. وأظن أن حركتنا كانت 
عاماًل ذا شأن يف كل احلركات اإلصالحية. هذه احلركات رأيتها وبعضهم سمعت 

عنها... وبعضها حدثت فيام بعد لم أرها وأنا يف اجلسد!!
قلت: ]وهل حتتفظون بعالقة مع األرض؟[ قال: ]ال أستطيع أن أجيبك 
إجابة شاملة ولكني أؤكد لك أن كل ما يتصل بامللكوت تصلنا أخباره أوالً بأوٍل. 

بل أن بعضنا... أقول بعضنا من باب التحفظ، يقف بني شهود رؤية!!
قلت: ]عىل كل حال لنبدأ ببعض ما اعتقد أنَّك رأيته، فهزّ رأسه موافقاً 

وقال:
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الرومانية  ]اإلمرباطورية  أركان  زعزعت  حركتنا  إن  لك  ُقْلُت  أن  ]سبق 
سويرسا  إىل  احلركة  وامتدت  منها.  األكرب  اجلانب  أو  أملانيا  خرجت  املقدسة[. 
إىل زيورخي. كان قائد اإلصالح هناك واعظ فصيح ذكي اسمه الرجن زوجنيل كان 
زوجنيل بروتستانتياً ولكنه كان خيتلف عنِّي يف نقطة هامة جدًا، فقد تطرف يف 
س دستور كل يشء. أقصد أنه رفض كل ما لم جيد له ذكرًا يف  جعل الكتاب املقدَّ
الكتاب. أنا ناديت باحلرية يف إتيان ما ال حيرِّمه الكتاب ولذلك أبقيت يف طقوس 
العبادة بعض ما كان يف الكنيسة الكاثوليكية إذا لم أجد يف الكتاب ما ينهي 
عنه. أما زوجنيل فرفض كل ما لم جيد له ذكرًا يف الكتاب، رفض الصلبان والنوافذ 
امللونة اجلميلة، وآالت العزف، األرغن وطقوس العبادة. وبسبب إباحة املجادالت 
علناً استطاع الربوتستانت أن يوسعوا ختومهم. عىل أن الكاثوليك مجعوا حشودهم 
زعيمهم...  فيها  وقتل  كبرية  كرسة  الزوجنليون  وانكرس  بالسيف  حرباً  وأعلنوها 

وكان من أثر ذلك أن وقف تقدمهم.
قلت: ]لعل كرسة الزوجنليني لم حتّد من نشاط حركة اإلصالح؟[ فأجاب: 
اىل سويرسا  األملانية  انتقلت من سويرسا  احلركة  أن  ما حدث  ]كال، كال. كل 

الفرنسية، من زيورخي إىل >ـنيف. وكان زعيم احلركة فرنيس هو >ـون كلفـن![
ابتسمت وأنا أسمع مارتن لوثر حيدثني عن كلفـن وقلت: ]آمل أالَّ تكون 
هناك رواسب خمتلفة من املناقشات القدمية؟[ وضحك مارتن وقال: ]إن الرواسب 
ال تصعد أزيد من أقدم قليلة... ال ميكن أن ترتفع عن األرض. سأذكر كل يشء 

عن حركة كلـفن حبسناهتا... وسيئاهتا..[
كان كلفـن يؤمن ]باحلكومة اإلهلية[، وهي حكومة رأسها اهلل وينوب عنه 
بالطبع رؤساء الدين. كانت هذه حكومة موسى... ويشوع والقضاة وصموئيل. 
ومن أجل ذلك رسم تصمياًم ملدينة سكاهنا يؤمنون باملسيح وحييون حياة املسيحية. 
ام الكلمة. وكانت مهمة هذا املجلس، مراقبة  جملس إدارة املدينة يتألف من خدَّ
القديسني. وقد  تربية مجاعة من  فرد. كان هدف كلفـن  الشخصية لكل  احلياة 
نظَّمت اإلدارة احلكومية بشكل هيدف إىل مشاركة اخلدام والعلامنيني يف ضامن 
سالمة احلياة الروحية إذ اعتربوا أن احلكم الصحيح هيتم بكل نواحي احلياة ولذلك 
وضعت قوانني تساعد عىل الصالح وحترِّم الرشور[ من مثل الرقص ولعب الورق 
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واحللف واللعن. وما شاكل مما قد يبدو شاذًا يف عرصك. وقد ذكرت أمثال عن 
تنفيذ مثل هذه القوانني فقد قيل إن رجاًل اسمه كلود دي الرا,ـوا، حلف وهو يف 
طريق للصيد فحكموا عليه بالسجن ثالثة أيام وحبيث ال يطعم إالَّ اخلزب احلاف 
واملاء مع احلرمان من اخلروج إىل الصيد. وحكم نفس احلكم عىل ثالثة من العامل 
ألهنم أكرثوا من أكل الفطائر. وقد حكم بالسجن عىل رابتني بو,ـي الذي قال إنَّه 
ال اهلل وال الشيطان وال احلكام وال اخلدام يستطيعوا أن مينعوه من رضب ا\مرأته. 
بألوان مالبس  القوانني املتصلة  ولعلك تضحك عندما تعلم أن احلكومة سنَّت 
بتصفيف شعورهن.  اخلاصة  الترشيعات  كام وضعت  التفصيالت  وأنواع  النساء 
وا أوالدهم إالَّ بأسامء معينة وقد منعوا من  م عىل الوالدين أن يسمُّ وكذلك حرَّ
يسمحوا  أالَّ  أوامر  إليهم  الفنادق صدرت  وأصحاب  األسامء.  ببعض  تسميتهم 

لزنالئهم بالسهر يف اخلارج ملا بعد الساعة التاسعة مساء.
للعقيدة  أيضاً  بل  فقط  الطيبة  للحياة  الترشيعات  توضع  لم  >ـنيف  ويف 
السليمة. كان يتحتم أن يؤمن اجلميع مبا تضعه املجالس املشرتكة التي يزتعمها 
. وميكن أن أقّدِم لك أمثلة كثرية لبيان ذلك  كلفـن. وكل خمالفة كان عقاهبا صارماً
لكن أهم قضية كانت قضية ]الدكتور رس,ـيتيوس[. كان رس,ـيتوس يعتقد بالهوت 
حماكم  عليه  حكمت   1552 سنة  ويف  الثالوث.  عقيدة  ينكر  كان  ولكنه  املسيح 
. لم ينفذ حكم احلرق فيه فإنه استطاع  ا باملوت حرقاً التفتيش الكاثوليكية يف ,ـيينَّ
أن هيرب وذهب بغباوة إىل >ـنيف حيث ُعرِف أمره وهناك ُحوكم مرة ومرتني. 
. وفيام هم يتهيأون لتنفيذ احلكم كانت كلامته األخرية  ثم حوكم عليه باإلعدام حرقاً
]يا يسوع يا ا\بن ا\هلل األزيل ا\رمحني[ قيل إنَّه كان ميكن يعيش لو أنَّه قال ]يا يسوع 
ا ا\البن األزيل[ كانت >ـنيف متثل اجلبهة الربوتستانتية، التي تشبه متاماً اجلبهة  أهيُّ

الكاثوليكية يف قساوة األحكام.
أعادت أعامل القسوة الربوتستانتية عهد حماكم التفتيش الكاثوليكية! نعم 
إن العرص رمبا كان يتفق مع ذلك املنطق ولكن األمر زاد نوعاً ما عن احلد حتى 
كل  عىل  تبعه قيض  ومن  كلفـن  وكفاية  هزم  ولكن  يتمردون  بدأوا  البعض  إن 
مقاومة ولقد قيل واعتقد أن ال مبالغة فيه أنه يف فرتة مخس سنوات يف تلك املدينة 
الصغرية >ـنيف التي ال يزيد سكاهنا عن مخسة عرشًا ألفا تم تنفيذ ثامنية ومخسني 
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حكم إعدام وستة وسبعني حكم نفي. وقد كانت هذه القسوة من عوامل بغض 
الكثريين لزعيم الربوتستانتية كلفـن.

كان مارتن مندفعاً يف كالمه وكان عىل وشك أن يستمر لوال أنَّه رفع عينيه 
حنوي والحظ شيئاً من عالمات عدم الرضاء. فقال: ]أخشى أن حديثي ال يرّسك 
أو عىل األقل ال... ال يلذ لك.[ قلت: ]يف احلق إين.. إين غري مسرتحي له. إنني من 
أنصار اإلنصاف. وأنا أرغب أن يديل كل إنسان برأيه مهام كان معارضاً لرأيي. 
عىل أين أخشى أن بعض رواسب اخلالف القديم قد بقيت... ال أقول يف قلبك.. 
بل يف ذهنك إىل اآلن وهذه جعلتك تصّوِر األشياء من وجهة نظر واحدة... عىل 
األقل. ال أقول إن قد كانت مبالغات أو افرتاءات وصلت إليك وأنت قبلتها عىل 
عالهتا دونام متحيص. ال أقول ذلك، وإنام أقول إنك قد أبرزت األخطاء ولم حتاول 
أن تدافع عنه كام أنَّك لم تصنف الرجل يف ما قام به من جالئل أعامل![ وامحر 
تِهِ كثريون  أنَّه ملتهب الطبع وكثريًا ما شكا من حدَّ وجه لوثر تأثرًا. كنت أعلم 
وخشيت أنه غضب مني... كنت أخشى ذلك ألين كنت أخاف أن يدفعه هذا 

إىل االنسحاب وعدم إمتام احلديث. عىل أنه لم ينسحب.
صمت قلياًل وقال: ]أخشى إنَّك تظلمني لقد اختلفنا أنا وكلفـن يف بعض 
األمور. اختلفنا أوالً يف ما يتصل بتنفيذ الترشيعات عىل قواعد الكتاب. أنا قلت 
إن الكتاب هو قانوننا الوحيد ننفذ ما أمر به وحنن أحرار يف ترشيعاتنا عىل وفق 
يف  وليس  مع ضمرينا  يعرتض  ال  كان  إذا  نافعاً  نراه  ما  نعمل  الكتاب.  روح 
الكتاب ما حيرِّمه. فمالبس اخلدام مثاًل أنا تركت احلرية للكنائس أن تلبس أو 
لت أنا أن نبقى عىل القديم طاملا أن الكتاب ال حيرِّم ذلك. أما هو  ال تلبس وفضَّ
م أن ما لم يرد يف الكتاب بنص رصحي ال جيوز أن نأتيه. وكانت مناقشتي معه  فعلَّ
ذناها فسنقع يف مشاكل يصعب التخلُّص منها.  إن هذه القاعدة خطرية وإذا نفَّ
فامذا نقول يف حفظ يوم ]السبت[ ويف ]العشور[ ويف ألف مشكلة ومشكلة نظري 

هاتني.
ثانياً يف عالقة الكنيسة بالدولة. صحيح إين طلبت من األمراء  واختلفنا 
أن يديروا شؤون الكنيسة ولكني طلبت منهم أن يديروها بصفتهم مسيحيني ال 
بصفتهم أمراء. وقد تأملت كثريًا من وقوع الكنيسة حتت سيطرة الدولة. أما هو فلم 
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يفرق بني الكنيسة والدولة وهو مبدأ خطري وخطر.
ولقد برهن التارخي إن رأيي يف هذين األمرين هو األصح. فها هي الكنائس 
والنوافذ  اإلكلرييكية  املالبس  إىل  قد عادت  زعيمها  كلفـن  تعترب  التي  املشيخية 
امللونة والصلبان!![ فأرسعت أقول: ]إن هذه العودة هي إحدى النكسات التي 
أصابت الكنيسة وأنت تعلم أنَّه عندما تكون الكنيسة قويَّة روحياً فإهنا ال حتتاج 
إىل مظاهر توحي بالوقار.[ وقال لوثر: ]فلنقل إن هذا صحيح فام رأيك يف عالقة 
الكنيسة بالدولة ويف تدخل الكنيسة يف شئون صغرية تافهة تتصل حبرية األفراد؟ 
وما رأيك يف قسوة األحكام عىل املعارضني يف العقيدة![ قلت: ]إين ال اعرتض 
عىل انتقاداتك إالَّ من ناحية حماولة إبراز األعامل اخلاطئة التي قام هبا من أعامل. 
املربرات  إجياد  أو  اخلطأ  شناعة  من  التخفيف  حماولتك  عدم  عليك  آخذ  إين  ثم 
. ألم أذكر إن العرص كان يتَّفق مع ذلك وإننا  لذلك.[ وقال لوثر ]َألَم أحاول حقاً
كنا خارجني من نظام كاثوليكي دمغنا مبا كان من املتعذر اخلالص منه. اعرتف 
س يف الدفاع بالكتابة... أما إين لم أذكر للرجل حسناته فالسبب  إين لم أحتمَّ
رت أن أذكر ما ذكرت ثم أختم حديثي بإبراز عظمة  أنك تنتظر لم َعيَلَّ فقد فكَّ

اخلدمة التي قام هبا!![
. ولكنك قلت إنه قد كانت ثالث نقاط للخالف.  . حسناً فقلت: ]حسناً
فقال هل قلت ذلك. لست أذكر ولكن ال بأس سأذكر لك اخلالف الثالث وكان 
يتصل بالعشاء الرباين، كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤمن مبعجزة التغيري. يتحول 
اخلزب واخلمر إىل جسد املسيح ودمه حرفاً ومعنًى، يصبح اخلزب واخلمر ]اهلل[ نفسه. 
وكلفـن رفض هذه العقيدة كام رفضتها أنا واعتقد أنَّه كان ميكن االتفاق لو أننا 
كلينا كنا متَّسعني أكرث قلياًل مما حنن. نعم إن االتساع بَرََكة ولكن كان ال بد من 
رؤوس عنيدة تستطيع أن تقف أمام جتارب الرجعية. قال كلفـن إن املائدة ال تزيد 
عن جمرد تذكار. اخلزب يظل خزبًا عادياً واخلمر تظل مخرًا عادية. ال تغيري إطالقاً 
يتم يف املائدة. أما أنا فرأيت أن اخلزب واخلمر يبقيان كام هام إالَّ أن املسيح حيرض 
معهام. حيرض فعاًل جبسده ودمه!![ قلت له: ]إنني ال أفهم هذا التوضيح فهل لك 
؟[ فأجاب: ]وال أنا أفهم إنه لغز. إننا نأكل مع اخلزب يف نفس الوقت  أن تزيد رشحاً
جسد املسيح. ونرشب مع الكأس دم املسيح. اخلزب يظّل خزبًا واخلمر تبقى مخرًا 
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ولكن بعد الصالة حيرض معهام جسد املسيح ودمه[.
الكاثوليكية  العقيدة  أرى  إنني  الكبرية.  الدورة  الداعي هلذه  ]وما  قلت: 
أسهل من عقيدة رجل اإلصالح![ فأجاب: ]اسمع يا صديقي ألست تعلم أنت 
إننا وحنن نتناول من العنرصين نتغذى روحياً جبسد املسيح ودمه؟[ قلت: ]نعم 
ولكن هذا خيتلف عن قولك إننا نأكل فعاًل جسد املسيح ودمه املاديني![ وقال 
لوثر: ]إن املعنى واحد أو قريب من الواحد![ قلت: ]ولكن ملاذا... ملاذا تتمسك 
وتشدد عىل هذه العقيدة؟[ قال اسمع: ]لقد انتهت عقيدة كلفـن إىل نتاجئ خطرية. 
فقد قدم اخلزب بعد املائدة، ألشخاص غري مستحقني قال إن اخلزب تنتهي مهمته بعد 
التوزيع. إن ما يبقى يكون شانه شأن اخلزب العادي. بل... أوه ساحمني يا أخي. 
البيت...  للعصافري وطيور  الباقي من اخلزب  موا  قدَّ لقد علمت أن بعض اخلدام 

والقطط... وللكالب. هل ترضى أن تنحط املائدة إىل هذا احلد من اهلوان؟[
قلت: ]كال. ولكني ال أقبل يف سبيل اإلبقاء عىل كرامة املائدة أن أعّلِم 
. نعم إن اخلزب يظل خزبًا واخلمر يظل مخرًا لكنهام وقد محال صورة  تعلياًم خاطئاً
يا صديقي  مبهانة... وكان ميكنك  يعامال  أن  أقدس من  والدم وأصبحا  اجلسد 
أن تتَّفق مع كلفـن عىل حل متوسط. لقد رفع الكاثوليك املائدة إىل أن صارت 
، ألهنم أرادوا اإلبقاء عىل الذبيحة واملذحب واهليكل والكهنة. أما حنن فال نقبل  إهلاً
ذلك ألن كاهننا األعظم قد دخل إىل األقداس مرة واحدة بذبيحة نفسه فوجد 
. ال مكان هليكل  . انتهت الذبيحة. لقد تم الفداء. ال مكان هلا أيضاً فداًء أبدياً
أو مذحب أو كاهن. الفريضة إذن لذكرى فقط... وأنت تقول بذلك. وعىل ذلك 
فََهْب أن رأيك صواب ورأي كلفـن خاطئ، فهل يذهب هذا مبكانة كلفـن كرجل 
إصالح عظيم؟[ وأجاب لوثر: ]إنك يف هذا تظلمني أيضاً فأنا اعترب كلفـن قطباً 
من أقطاب الربوتستانتية. ولقد راجعت ما قام به وما قام به أتباعة، وكنت أوشك 
أن أحدثك عام حدث يف أيامي وبعد أيامي... اصرب يا صديقي... اصرب وال تَُكْن 
حاد الطبع!![ قلت: ]يبدو إين نسيت نفيس معك أهيا الصديق الكبري. أرجوا أن 
تساحمني عىل محاقتي وتنسى سوء ظني. فإن لك يف قلبي أرفع مقام![ وابتسم 

لوثر وقال: ]ال عليك... سأحدثك عن كلفـن والكلفـينية[.
ينبغي أن أقول إن اجلانب املظلم من اإلصالح ال جيوز أن حيجب األعامل 
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العظيمة التي متَّت عىل يدي كلفـ’ـن أو تابعيه ممن أخذوا عنه. كام قلت عمودًا 
من أكرب األعمدة التي قام االصالح عليها. وقد تم عىل يديه اإلصالح الديني 
احلرية.  وأبو  الدميقراطية،  أبو  يُعترب  إنه  بعد.  فيام  لك  سيتضح  كام  والسيايس 
لألحرار  ملجأ  مدينة  حكمه  وبسبب  حكمه  جنيف حتت  مدينة  أصبحت  وقد 
يف  مالذًا  وجد  الدينية  حريته  بسبب  مظلوم  كل  أوروبا.  كل  يف  الربوتستانت 
التفتيش. وكذلك أصبحت  ُأنِقَذت رقاهبم من حبل حماكم  جنيف. ما أكرث من 
ا هاربني أو متعلمني. وقد أقام كلفـن  مركزًا للتأثري والقيادة. التجأ إليها القادة إمَّ
اإلصالح  رجال  األكادميية خرج عظامء  تلك  ومن  الكنسية.  القيادة  لرتبية  كلية 
ليكرزوا يف بالدهم التي أتوا منها ويعّلِموا احلق املسيحي وليتأملوا أو ميوتوا من 
أجل اإلجنيل إذا لزم األمر وقد كتب كلفـن كشاب ]أسس الدين املسيحي[ َكتََبهُ 

وعمره ست وعرشون سنة.
وهناك مسألة أرغب أن أذكرها أرجوا أالَّ تيسء فهمها. كان كلفـن يعترب 
الكنيسة شعب اهلل املختار وكان مبدأ كلفـن وأتباعه إهنم خالقو جيل جديد. إن 
ساً ينبغي أن نأتيه بوقار وملجد اهلل. واحلكومة؟..  العمل العادي كان عندهم مقدَّ
ال  املسيحيني،  فإن  اهلل  احلكام ضد رشيعة  أو  األمراء  إذا سلك  إنه  كلفـن  قال 
يسمح هلم فقط، بل يتحتم عليهم أن يتمردوا عليهم ويرفعوا نريهم عنهم. وهكذا 
وأسسوا  الطغاة  اسقطوا  بعد  ما  ويف  الظلمة  قوات  مبحاربة  كلفـن  أتباع  قام 

احلكومات الدميقراطية.
قلت: ]خييل يل يا صديقي أنَّك ال تتفق مع نظرية كلفـن يف ذلك؟[ فأجاب: 
ت من خدمتة للنظام الكنيسة.. وللحياة الدميقراطية. ولكني  ]إنني ال أنكر ما أدَّ
أنا دائاًم ضد العنف. لقد ظنَّت الكنيسة الكاثوليكية أهنا هي وحدها التي تعرف 
هيئة  أو  إنسان  يقوم  أن  أقبل  ولست  بالقوة.  ]احلق[  تنفذ  أن  وحاولت  احلق 
باحتكار احلق وحماولة تنفيذه بالعنف. ثم إين أومن مبا قال املسيح أعطوا إذن ما 
ة  النُّرْصَ للمصلحني أسباب  وأنا واثق إن اهلل سيوفر  لقيرص وما هلل هلل.  لقيرص 
وكانت  مضطرباً  عرصًا  كان  العرص  ولكن  مادية.  بقيادة  هم  يقوموا  أن  دون 
النظريات املختلفة يعج هبا اجلو، وال جيوز ألبناء القرن العرشين أن حيكموا عىل 
القرن السادس عرش. واختم حديثي عن كلفـن بالقول إنَّه كان عمالقاً يف جيل 
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املستبسل،  كفاح  كافح  ولكنه  املرض  هُ  َهدَّ ما  كثريًا  ضئياًل  كان جسمه  عاملقة. 
ليؤدي واجبه حتت راية اهلل. كان رفقاءه يرون فيه قائدًا مملوءًا باملحبة والوداد 
ثابتاً ال يُقَهر. وكان ذكاؤه الَفّذ يستهوي إعجاهبم وخلقه جيتذب قلوهبم. وقد جنح 
يف أن أعطى الربوتستانتية شجاعة لالحتامل وغرية لالنتصار ووضوحاً يف التفكري 

ونقاء يف اخللق![ 
بآراء  كثريا  أهتم  ال  إنني  الرجل.  أنصفت  لقد  مارتن  يا  ]شكرًا  قلت: 
الناس. ولكن رأيك هيمني.. هيمني جدًا. واآلن هل فرغت من كلفـن فقال كال. 
إن تارخي كلفـن هو تارخي اإلصالح ونظري اللوثرية سارت الكلفـينية بل رمبا كانت 
الكلفـينية أكرث اتساعاً وأبعد أثرًا. سأحاول أن أحدثك عن اإلصالح يف فرنسا ويف 
هولندا، واألرايض املنخفضة واسكتلنده... وبقية أوروبا.. وأمريكا. قلت أرجوا أن 
نصل يف احلديث عن الربوتستانتية يف مرص والرشق العريب... وعن.. أو األفضل 

أن ننتظر إىل أن ننتهي من هذا املوضوع؟![
وأجاب لوثر: ]لقد كان سؤالك يف األصل ما إذا كانت قد نشأت أرضار 
للكنيسة العامة من جراء حركتي اإلصالحية.. وأنا قصدت أن أبسط لك النتاجئ 
عن  معك  حتدثت  وقد  لنفسك.  حتكم  لكي  احلركة  هلذه  املبارشة  وغري  املبارشة 
أذكره فهو نفس بالد  الذي  الثالث  املكان  أما  ثم يف جنيف.  احلركة يف زيورخي 
فرنسا، وكان لكلفـن الفضل فيها. فقد اتَّصل ببعض الفرنسيني اتصاالً شخصياً 
. كتب مئات املكاتيب وكانت مكاتيبه حتمل السحر فصار مئات تالميذ  وكتابياً
ذلك الرجل الضئيل اجلسم القوي الشخصية. وقد صار كل واحد منهم نسخة 
من  القادة  كبار  من  يُذَكر  عدد  صار  قصري  وقت  مدى  ويف  كلفـن.  من  أخرى 
شيعة الربوتستانت. وتألَّف السنودس األول وهو جممع الكنائس يف باريس سنة 
1559 عىل أنه جيدر أن أذكر أن فرنسا أصبحت منذ ذلك الوقت مرسحاً حلروب 
مذهبية. فإن الربوتستانت أو كام دعاهم القوم ]هوجنوت[ كانوا كا\سمها معارضني، 
. امزتج الدين  معارضني ال لعقيدة امللك الكاثوليكية فقط بل لسلطان امللك أيضاً
والسياسة معاً يف معركة دموية فظيعة، بني اهلوجنوت حمبي احلرية والقوة امللكية. 
وقد تتابعت احلروب بني القوتني. كانت حرب تتلوها حرب، سحق اهلوجنوت 
التامثيل ولكن املئات واأللوف منهم كانوا يُذحَبُون بدون شفقة. حدث مثال يف 
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مدينة ,ـايس أن كان عدد من اهلوجنوت يف اجتامع عبادة، كان ذلك يف سنة 1562 
وإذا بِفرَق من اجليش تابع للدوق الكاثوليكي القوي جزي. وُذحب مئات ويف يوم 
القديس برثلاموس يف آب ]أغسطس[ 1572 صدر أمر عام من البالط بذحب مجيع 
.. هذا جمرد مثل .. وقد  ألفاً الوحشية ذحب عرشون  اهلراطقة ويف تلك املطاردة 
ظلت املعارك بني الفريقني إىل هناية القرن حني أصدر امللك هنري الرابع قرمان 
نانتس الذي أعطى احلرية الكاملة واحلقوق القانونية للربوتستانت.. وهلنري هذا 
قصة ال داعي لذكر تفصيلها لكن ال باس أن تعرف ملخصها ذلك أن هنري هذا 
، وقد حارب مع الربوتستانت  كان الوارث الثاين لعرش فرنسا وكان بروتستانتياً
ونال نرصات ولكنه لم يستطع أن يستويل عىل باريس. أو يعقد صلحاً ألن القوم 
رفضوا أن يتعاملوا مع هرطوقي. أخريًا يف سنة 1593 ضحى هنري بالعقيدة يف 
... وملك باسم هنري  اساً سبيل احلكم وصار كاثوليكيا. قال إن باريس تستحق قدَّ

الرابع وأصدر فرمان نانتس كام سبق أن ذكرت[.
ويف األرايض الواطئة، قامت معارك بني فيليب ملك أسبانيا، واألرايض 
القوم  أن  لوال  الربوتستانتية  احلركة  وكاد يسحق  للكثلكة  باً  متعّصِ كان  الواطئة. 

هزموه عن طريق البحر!
سويرسا  من  وجانب  لوثرياً  أملانيا  من  كبري  جانب  صار  ]وهكذا  قلت: 
![ فأجاب: ]نعم. أما إجنلرتا واسكتلندا فقد كان  وفرنسا واألرايض الواطئة كلفـينياً
هلام شأن آخر. فإن اسكتلندا مثال كانت يف وقت اإلصالح بالدًا خشنة برببرية 
وكان سكاهنا يفضلون الرسقة واحلرب عىل اآلكل. وقد جاء يف شعر ألحد رجاهلم 

]طاملا كان يف استطاعتي أن أرسق فلن أعمل[ وهنا جاء اإلصالح![ 
قلت للوثر: ]اللوثري؟[ فأجاب لوثر: ]كال. لقد دخلت املبادئ الكلفـينية. 
السيايس واالجتامعي  م  التربُّ الوعظ مع  أبيض. اجتمع  انقالب  انقالب،  حدث 
وكانت النتيجة أن اُجتذب الناس إىل العقيدة الكلفـينية. ويف سنة 1560 وضع 
الربملان دستورًا ألغى سلطان البابا. وكان يف البالد عدد من القادة لكن أبرزهم 
كان >ـون نوكس. كان الفرنسيون قد أرسوه وشغلوه يف املجداف فلام أفرجوا 
عنه انظم إىل املصلحني وكان َمثََلهُ األعىل يف اسكتلندا ما كان لكلفـن يف جنيف. 
وانتظمت الكنيسة وانتخب هلا شيوخ انتخبهم الشعب. وهكذا ُولَِدت الكنيسة 
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الكلفـينية.  للمبادئ  تعبري  أصدق  كانت  التي  الكنيسة  اسكتلندا،  يف  املشيخية 
وامتدت الكنيسة حتى صارت هي كنيسة اسكتلندا!![

قلت ولكن إجنلرتا ليست مشيخية؟[ فأجاب: ]كال. لقد ابتدعت إجنلرتا 
املذهب االجنليكاين؟ لن يَُقْم اإلصالح يف إجنلرتا عىل أساس ديني. بل إن هنري 

الثامن انفصل عن الكنيسة ألسباب سياسية ...وأسباب أخرى..[
االجنليكان  فإن  العقيدة.  اإلصالح يف صميم  يدخل  لم  ذلك  أجل  من 
أقرب إىل الكاثوليك منهم إىل اإلجنيليني عىل أن مجاعة منهم لم يعجبهم هذا احلال 
فانفصلوا. وهم مجاعة الطهريني وقد حصلوا عىل احلكم مدة، وكان زعيمهم أوليفـر 
وقد  االنفصاليني  أنفسهم  دعوا  الذين  البعض  انشق  الطهريني  ومن  كرومول. 
أرادوا أن يعودوا إىل منتهى البساطة األوىل. ثم ظهرت مجاعة ُدِعَيت باالستقالليني 
وهؤالء لم خيتلفوا عن املشيخيني إالَّ يف الكنيسة املحلية حتكم نفسها. وقد ظهر 
أيضاً مجاعة املعمدانيني الذين لم يؤمنوا مبعمودية األطفال، ولذلك حتَّموا إعادة 

املعمودية فدعوهم املعمدانيني املعيدين.
لم يكن هناك داع ألن أذكر لك شيئاً عن هذه احلركات. وأنا لم أفعل إالَّ 
أن أشري إليها إشارة عابرة. وأنا ذكرهتا لكي أريك ما ينتهي إليه تقييد الفكر. لو 
أن احلرية كانت مكفولة من األول ما كنا نرى هذه املذاهب الكثرية. ولكن طول 
ُأْطِلق رساحه. وأنا أثق أنه سيأيت  أمد الكتب جعل الفكر يندفع بعنف عندما 

الوقت الذي فيه يعود ]البندول[ إىل مكانة الطبيعي.
بل إنى أرى أن كرثة عدد املذاهب ليس فيه من الرضر ما كان لوجود 
كنيسة واحدة. فقد اتسعت دائرة الكرازة، ووصل اإلجنيل إىل بالد كثرية، ما كان 
ميكن أن يصل إليها لو أن الكنيسة ظلت وحدها. والكنيسة الكاثوليكية استفاقت 

وفكرت يف اإلصالح وقد سبق أن أرشت إىل ذلك.
الكنسية.  األحكام  من  خياف  ال  أصبح  الشعب  إن  تقول  أن  تريد  هل 
فالعضو أصبح ينتقل من كنيسة إىل كنيسة والرعاة يتساحمون حتى يف رش اخلطايا 
تها. وعالقتنا  مع األعضاء. فليكن.. إن هذا أفضل من حتكم السلطة الكنسية وتعنُّ
بالكنيسة جيب أن تكون عالقة اخلضوع للمحبة ال اخلضوع للسلطان. هل هذا 

مفهوم يا صديقي.
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إذا  نعم!!  عليه؟  مرّصِا  تزال  ال  هل  ترى  الثالث:  إىل سؤلك  اآلن  نأيت 
. إنك ال تسال عن تارخيي  فارجوا أن يقدرين اهلل عىل أن أقّدِم لك جواباً كافياً
قبل الدير وال أثناء الدير. وقد سمعت يف ذلك ما فيه الكفاية. لقد أرشت إىل 
موضوع زواجي وقد سبق لك أن سألتني يف هذا األمر عن عدة سنوات. لكنك 
تكرِّر السؤال وتطلب أن أجيب. إذًا فاعلم أن املوضوع يف احلقيقة ال يلمسني. 
عندما بدأ اإلصالح، حبثت خمتلف املوضوعات يف ضوء الكتاب واكتشفت أن ال 
مكان للرهبنة فيه. وناديت بذلك. الِحظ إين ناديت بذلك وأنا غري مزتوج. ولم 
يكون يف فكري أين أتزوج. لقد اهتموين أين قمت بكل حركة اإلصالح فقط لكي 
لو كنُت رجاًل  الزواج؟  إن هذا صحيح. هل هناك خطاء يف  فلنفرض  أتزوج. 
شهوانياً ألم يكن أمامي أن أسد هذه احلاجة وأنا يف سلك الرهبنة؟ ألم يوجد كهنة 
الوقت  ة؟ وكانوا يف نفس  يعيشون عيشة منحلَّ وبابوات  وأساقفة وكارديناالت 
ينالون احرتام الناس ألهنم يقبضون عىل املفاتيح؟ يقّبِل الناس أيدهيم ويتربكون 
هبم؟ ألست ترى أنَّه لو كان الزواج سبب قيامي باحلملة اإلصالحية، فلن يكون 
ذلك رشًا أعظم من رشي إذا عشت منحالاًّ وأنا ُمْبِق يف الظاهر عىل عهود البتولة. 
ولنفرض كذلك أيضاً إن األمر كام تقول فإن هذا ال جيوز أن يطعن يف كل نواحي 

اإلصالح التي أعلنتها.
الوحيد  القانون  هو  املقدس  الكتاب  أن  أنادي  أن  أحٌد  َعيَلَّ  ينكر  هل 
املعصوم لإلميان واألعامل. وهل ينكر َعيَلَّ أحٌد أن احلياة ينبغي أن تتَّسم بالقداسة 
إذا أردنا خدمة مقبولة. هل ينكر َعيَلَّ أحٌد املناداة بإجنيل اخلالص، بالنعمة أنتم 
خملَّصون باإلميان وذلك ليس منكم هو عطية اهلل. ملاذا يرتكون موضوع اإلصالح 
وهيتمون بشخيص املصلح؟ فليكن مارتن لوثر رش الناس. لقد جاءين الشيطان 
يوماً يقول يل إنك خاطئ، ولذلك أنت ذاهب إىل جهنم ال حمالة. وكان جوايب إنه 

خمطئ يف النتيجة ألن املسيح يسوع جاء لكي خيّلِص اخلطاه!
قد  املسيح  إن  يقولون.  كام  أننا  ولنفرض  يشاءون...  ما  ليقولوا  فليكن. 
م وقد تالحقت أنفاسه ومأل الَعرَُق كل جسمه  خلَّصنا بالدم! كان مارتن يتكلَّ
كان  حديثي  إن  احلد.  هذا  إىل  وصلت  ما  إين  صديقي  يا  ]رويدًا  به:  فهتفت 
ينرصف فقط إىل نقض عهود البتولية التي قطعتها عىل نفسك والتي قطعتها كاترن 
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عىل نفسها. إنني أعلم إن مارتن كان شاباً نقياً وإن كاترن كانت النقاوة. لقد 
ا كانت حتبك ولذلك لم تقبل أن تزتوج غريك. ولكنه كان حباً طاهرًا[.  سمعت أهنَّ
أوضحه  أين  ولو  األمر  لك  أوضح  دعني   . متاماً ليس صحيحاً  أيضاً  ]وهذا  قال: 
بألم. إنني أدخل مقادس البيت. رمبا ال تعلم إن الرهبنة كانت تلزم الراهب أو 
الراهبة بالبتولية فإذا ما خرجت عىل العهد حلَّ عليها حكم اإلعدام. فلام رأيُت 
أن عهد الرهبنة خاطئ من أساسه أعلنت أن للرهبان أن يزتوجوا ويف أول األمر 
هربت الراهبات من الدير وكذلك الرهبان وأمكننا أن نزوجهم. وكانت كاثرن 
شابة حساسة متكربة مثقفة. لم خيطر ببايل يا صديقي أنني سأكون يف أحد األيام 
عارضوا  أهله  ألن  الزواج  يتمم  لم  ولكنه  نورمربج،  من  شاب  طلبها  هلا.  زوجاً 
فيه. وسمعت بعض وقت أن خطيبها تزوج من امرأة أخرى. واخرتت هلا زوجاً 
آخر هو الدكتور جالتز وألسباب ال حمل لذكرها أرسلت يل مع صديقي الدكتور 
إهنا  الدكتور جالتز.  الزواج من  امسدورف من جمدبورج تقول إهنا ال تستطيع 
تقبل أن تزتوج من أمسدورف أو مني! وقد ذكرت االثنني ألننا كنا قد تقدمنا 
لقد  وأربعني سنة.  ا\ثنتني  ا\بن  أنا  وكنت  مني  أكرب  أمسدورف  كان  األيام.  يف 
لوثر.  ولو كان هذا الشخص  ل رجل آخر عىل جالتز  تفّضِ إهنا  قصدت كاترن 
وتركت املوضوع. قلت يف نفيس إن كاترن وقد بلغت السادسة والعرشين لن 
يُتاح هلا الزواج. ويف زياريت لبيتنا ذكرت القصة يف سبيل املزاح. لم يكن زواجي 
ذات موضوع. ولكن ما قلته عىل أنه مزاح ُأِخَذ عىل أنه كل اجلد. أرّص والدي 
عىل أن أتزوج وُأبِقي عىل اسمه وشدد يف ذلك. بل قال إين إذا ُقتِْلت يف سبيل 
العائلة.  لوثرًا آخر حيمل اسم  العالم  الشهادة اإلجنيلية فإنه يرجوا أن أترك يف 
وقبلت عزيزيت كاترن أن تزتوج مني أنا الرجل العجوز اململوء باألمراض املعرَّض 
متها باحلامقة يف قبول الزواج مني. هذه قصة  . قبلت ذلك وقد اهتَّ لإلعدام حرقاً
الزواج حبجة  يا سيدي. بل نسيت أن أذكر لك إين عارضت مدة يف  زواجي 
العهد. ولكن أصدقايئ ذكروا يل أن عدم زواجي سيضع يف يد خصومنا حجة 

أخرى ضد الزواج.
كاترن  ولكن  قلياًل  إيرادنا  كان  األرض،  عىل  اجلنة  ورأيت  تزوجنا  وقد 
استطاعت حبكمتها أن تقوم بالبيت دون دين. وقد أعطانا اهلل ستة أوالد مات 
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بيتنا  كان  األقارب.  أبناء  من  عددًا  البيت  نقبل يف  كنا  كام  وهو طفل،  أحدهم 
جيمع أحياناً مخساً وعرشين ضيفاً مقياًم وكنت أنا ذا طبع حاد خصوصاً يف أيامي 
األخرية، ولكن كاترن كانت فعاًل ربة البيت وكن أدعوها ]My Lord Kati[  نعم 
كنُت سعيدًا... عىل أن ظاًل من احلزن غمر البيت عندما مرضت ابنتي احلبيبة 
. وملا اشتد مرضها رصخت هلل قائاًل يا إهلي  ماجدولني كان عمرها أربعة عرش عاماً
أنا أحبها كثريًا ولكن إن كانت إرادتك أن تأخذها فإين أخضع لك. ثم ناديت 
ابنتي: يا ابنتي الصغري العزيزة هل ترغبني أن تبقي مع أبيك أو هل ترغبني بكل 
رضاء أن تذهبي إىل أبيك الذي يف الساموات. وأجابت جمدولني يا أيب العزيز 
إين أسّلِم اإلرادة هلل، وقد صارت مع اهلل ليساعدين حتى أقبل إرادته. وماتت 
نعم  ككوكب...  وتلمعني  ]ستقومني  قلت:  دفنوها  فلام  ذراعي  بني  ماجدولني 
ب يل  كالشمس. أنا سعيد بالروح ولكن اجلسد حزين ولن يرضى. الفراق سبَّ

حزناً ال حدَّ له. لقد ُأْرِسَلت قديسة إىل السامء![ 
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خاتمة
قلت: ]لقد سمعت من كثريين عن حياتك لذلك لن أسألك شيئاً وأنا أقول 
لك إنك كنت إنسان لك ضعفاتك ولك أخطاؤك. ولكنك كنَت أميناً لرسالتك. 
وا منك  لقد كنت موضوع مبالغة من أصدقائك ومن خصومك. فأصدقاؤك صريَّ
لت  إنَّك شغَّ أصدقاؤك  قال  َحُد.  جُيْ منك شيطاناً  وا  يُْعَبد. وخصومك صريَّ صناًم 
ذكاءك يف إنقاذ الكنيسة وقال خصومك إنَّك هدمت بعض أعمدة الكنيسة. قال 
أصدقاؤك إنَّك قديس بل شيخ القديسني وقال خصومك إنك إبليس بل كبري 
الشياطني. قال أصدقاؤك إنَّك اآلن تنعم يف النعيم. وقال خصومك إنك تتعذب 
شأهنم.  يف  خيتلف  العالم  إن  صديقي.  يا  العظامء  شأن  هذا  اجلحيم.  أعامق  يف 
معة  ن حياولون أن يلصقوا بك السُّ معة الطيبة واصفح عمَّ أشكر اهلل من أجل السُّ

الرديئة!![
ونظر ِإيَلَّ لوثر، وقد جتلت ابتسامة ُشكر عىل وجهه وقال: ]اظنك قد انتهيت 
من أسئلتك؟[ قلت: ]كال. بقي السؤال األخري ويتصل باحتامل ]عودتك[ أقصد 
عودة نظامك إىل الكنيسة الكاثوليكية أو عىل األقل بالنسبة للحركة الوحودية!![

فأمر غري ذات  الكاثوليكية  الكنيسة  إىل  ]أما عوديت  وقال:  مارتن  د  وتنهَّ
م يقولون إين انشقيت عن الكنيسة. هذا غري صحيح. أنا ُعدت إىل  موضوع. إهنَّ
الكنيسة األوىل وال مانع عندي أن تعود الكنيسة الكاثوليكية احلالية إىل الكنيسة 
إن  قال،  الكنائس  وحدة  عن  معه  حتدثوا  عندما  البابا  إن  يل  قيل  لقد  األوىل. 
الكنيسة الكاثوليكية تفتح أحضاهنا لقبول أبنائها الراجعني إليها. والكنيسة تقبل 
االبن الضال الذي يعود تائباً إىل أمه. إنني يوم وقفت أحتدى الكنيسة الكاثوليكية 
لم أكن هازالً. ولم يكن جهادي لغنم أبغيه لنفيس. لقد كرَّست حيايت للجهاد يف 
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ل جمد اهلل. ولقد حتدثت لك عن امتداد  سبيل اهلل. وسأظل أحارب كل ما يعّطِ
كل  هذه  إجنيلية.  كلها  ولكنها  لوثرية  كلها  ليست  إهنا  نعم  اإلصالحية.  الرسالة 
واسكتلندا  وإجنلرتا  اسكندناوه  وبالد  املنخفضة  واألرايض  سويرسا  وكل  أملانيا 
وشامل أيرلنده ثم هذه الواليات املتحدة األمريكية وكندا. ماليني كثرية ترفع علم 
ر يوماً يف النكوص!![- قلت:  الربوتستانتية، أكرث من الكاثوليك... كال. إنني لم أفّكِ
]إين عندما سألت سؤايل كنت أقصد إىل أن اإلصالح يف الكنيسة الكاثوليكية 
يساعد عىل العودة املنشودة![ وقال لوثر: ]كال. إن الوحدة مع الكنيسة الكاثوليكية 

ينبغي أن تبنى عىل أسس سليمة![ 
غري  تعبريًا  لك  أقول  إذ  اآلن... ساحمني  عودتك  أمر  ذكرت  ]إنام  قلت: 
صحيح حسب قولك.. ألن خروجك انتهى إىل نتاجئ بعضها مما ال تستطيع حتى أن 
توافق عليه. فمذ انطلق الفكر من عقاله وضاعت هيبة الكنيسة وضاعت كرامة 
الكنيسة  إىل  ينظرون  الناس  أصبح  الكنسية.  األحكام  سلطة  وضاعت  اخلدام 
نظرهم إىل جمرد جمتمع عادي. وأصبح اخلدام موضوع احتقار وينذر القوم احلديث 
الساخر عنهم واألحكام الكنسية أصبحت غري ذات موضوع، حتكم الكنيسة عىل 
عضو باإلنذار أو الوقوف فيخرج غاضباً وجيد أزيد من كنيسة ترحب به... و-[ 
م فقلت له: ]اسمح يل أن أكمل حديثي. لقد كنت  الحظت أن لوثر يريد أن يتكلَّ
أنوي أن أسألك عن العمل اإلجنييل يف مرص. ولكني أظن أنه خري يل أن أحّدِثك 

عام انتهت إليه احلركة اإلجنيلية اإلصالحية من مآسٍ...
جاء مرسلون أمريكان من أصل اسكتلندي وأسسوا الكنيسة اإلجنيلية يف 
منتصف القرن التاسع عرش. جاءوا حيملون النسخة العربية من الكتاب املقدس 
ويبرشون باملسيحية كام جاءت يف الكتاب ونظَّموا الكنيسة عىل األساس املشيخي 
ونادوا بلزوم العودة إىل الكتاب ال هيكل وال مذحب وال ذبيحة فقد قدم املسيح 
سوا  الذبيحة الكافية. ال صيامات وال أعياد... ودقَّقوا يف مراقبة احلياة اليومية. أسَّ
فعاًل كنيسة مؤمنني كتابيني أنقياء. كنيسة هتتم بالوعظ واإلرشاد والتوجيه. وانتقد 
اإلجنيليون كثريًا من نظم العبادة عن غريهم ووجهوا النظر إىل احلياة اليومية عن 
الرعاة. وكان رسور البعض عظياًم. فامذا حدث بعد ذلك، قامت الكنيسة القدمية 
وبدأت بإصالحات طيبة فحمدنا اإلجنيليني أثر خدمتهم. ولكن اسمع الباقي: 
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انشق األخوه البليموث من اإلجنيليني... وبعد ذلك انقسمت كنيسة البليموث 
وهذه  القداسة  هنضة  كنيسة  سوا  أسَّ مرسلون  ذلك  بعد  وأقبل  مذهبني...  إىل 
انقسمت ثالث شيع... ثم جاء مرسلون رسولني وهؤالء انقسموا إىل عدد أكرب 
ر  سوا كنيسة معمدانية... وبعد أن فكَّ َيع.. وبعد ذلك جاء مرسلون وأسَّ من الّشِ
اإلجنليكان يف االنسحاب عادوا وبدأوا عملهم من جديد ثم جاء غريهم وغريهم. 
وإنك لتعد من الطوائف اإلجنيلية يف مرص أزيد من عرشين كنيسة... والقسوس 

أصبحوا كمية هائلة وقد اختري كثريون منهم بدون تدقيق...![
وضحك لوثر وقال: ]علمُت أنَّه ال توجد كنيسة لوثرية يف بالدكم![ قلت: 
]كالَّ ال توجد كنيسة تدعى الكنيسة اللوثرية لكن ثِق أن كل اإلجنيليني منسوبون 
الكنيسة  القدمية هي  الكنيسة  أن تظل  أما كنت تفضل  بعد كل هذا  إليك... 
أحضان  إىل  احلديثة  الكنيسة  تعود  أن  تفضل  أالَّ  األقل  عىل  أو  الواحدة... 

الكنيسة القدمية!
ما  ]إن  لوثر:  وقال  احرتامهم..[  واخلدام  هيبتها  الكنيسة  تستعيد  عندئذ 
َيع وما حلقه من نتاجئ مؤسٌف حقاً ولكن ثق يا صديقي إن  تقوله عن كرثة الّشِ
نفس  ويف  يشء  كل  شمل  التطور  إن  اإلصالحية.  حركتي  بسبب  ليس  ذلك 
أن  أرجوا  أنني  عىل  املتعددة.  الكنائس  عىل  تأخذه  ما  جتد  الواحدة  الكنيسة 
التقليد بل عىل أساس احلق.  هيئتها ال عىل أساس  املسيحية  الكنيسة  تستعيد 
لقد كانوا يظنون أن بيد الكاهن سلطان عىل األرواح الرشيرة واألمراض وكانوا 
لذلك هيابونه خشية ما ميكن أن يوقعه عليهم من أذى... ال..ال. يا صديقي أنا 
أطلب شيئاً آخر. لتكرث الشيع املسيحية حتى تصل إىل املليون، ال رضر يف ذلك. 

إن املسيحيني احلقيقيني موجودون.
وقد  الكنيس  باالحتاد  يدعونه  ما  أرفض  إين  يعني  هذا  كالمي  أن  عىل 
بلغني أخباره. أخبار املجامع املسكونية واالحتادات. ولكن قبويل لالنضامم إىل 
هذه اهليئات... ال أعلم ماذا أقول فيه. أرغب أن توضع رشوط أو لنَُقل ينبغي أن 

تكون مبادئ أقوم من التي أالحظ وجودها اليوم.
فقد الحظت أن عددًا من كبار القادة ليسوا دقيقني يف حياهتم ومسيحيتهم 

تنقصها عنارص أساسية.
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وعقيدة غالبية القادة خملخلة، يف بعض األوقات أرى أن العقيد الكاثوليكية 
ارة ويف  أسلم. وقد قرأت كتاباهتم فإذا هم يشكُّون يف الوحي ويف الثالوث ويف الكفَّ

والدة املسيح من عذراء ويف الهوت املسيح.
فإذا أضفت إىل فساد العقيدة احلياة املنحلة كان لك من هذا قيادة أقرب 

إىل قيادة الشيطان.
أنا ال أنكر أن هناك أفاضل وقديسني ولكن املقتدرين يف القيادة هم من 

ذكرهتم.
ثم مهرة يف صياغة قوانينهم حبيث ال تستطيع أن تأخذ عليهم شيئاً وهم 

َمُد عقباه.  مبهارهتم يوجهون قادة الكنائس املحافظة إىل ما ال حُتْ
عىل أن كل هذا ال مينعني من تشجيع هذه احلركة الوحودية راجياً أن 
ت  يكون املخلصون شجعاناً يف إعالن احلق جسورين عىل الدفاع عنه... وقد أنضمَّ
الكنيسة اللوثرية إىل االحتادات املسكونية ولكنها التزال متمسكة بكياهنا... وإن 
دماء  عىل  الكنيسة  بنيتم  لقد  الربوتستانت  أهيا  هذه:  فهي  تضحية  متت  كانت 
أجدادكم. يف سبيل احلق نادوا واضطهدوا وُقتُِلوا فال حتتقروا دماء أجدادكم بل 

أكرموا ذلك الدم وناضلوا عىل احلق ولو بالدم!![
قلت: ]ولكني أالحظ أهيا الصديق أن القادة الربوتستانت يركضون خلف 
قادة الكنائس القدمية حياولون أن يكتسبوا رئيساً أو كياًل ويكتبون يف تقاريرهم 
الكثري عن النجاح يف ضم مثل هؤالء![ وقال لوثر: ]كفى كفى إين ال أوافق أن 
لم تكن  التي  الكنيسة  تركنا  لقد  باطل.  نضم أحدًا عىل جمتمعاتنا عىل أساس 
سليمة العقيدة سليمة احلياة فإذا ما أردنا أن نرحبها إىل جمامعنا الكنسية فينبغي 
قلت:  لعقيدتنا[  أمناء  غري  كنا  وإالَّ  اإلصالحية...  األُسس  عىل  ذلك  يكون  أن 
]لقد كانت يل فرصة متتعت فيها بالتعرُّف إىل بعض أتباعك ويرسين أهنم الزالوا 

حمافظني. أرجوا أهنم يستمروا كذلك![
هز لوثر رأسه وابتسم ثم لوح بيده مودعاً وانطلق يف طريقه فلم أعد أراه.

تم
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