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 تقديـم  
 

عنوان هذا الكتاب مستوًحى من مفهوم الوحي الشريف عن 
مسار وتقديم رسالة اإلنجيل بين جميع األمم. ملكوت اإلنسانية الجديدة 
بدستور عطاء النفس الذي تجسد في ملك الملوك ورب األرباب, هذا 

بخطًى ثابتة بنفس أسلوب المحبة الواهبة للذات؛ ألن الملكوت يتقدم 
المشيئة اإللهية الحكيمة هي: "أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل 

له اإلهانة واأللم 22:14 ملكوت هللا" (أع ). فكما انتصر الملك بتحمِّ
 حتى الموت, هكذا ينتصر أعضاء ملكوته المبارك.

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 المقدمة                     
 

��لت أختن��ا  بالنس��بة للمس��يحيين ي��روي ه��ذا الكت��اب ت��اريخ ع��ائلتهم، فق��د فضَّ
بالندينا أن تواجه وحوش البرية عن إنكار المسيح، ووزع أخون�ا أمب�روس ثروت�ه 
الطائلة على الفقراء وبشَّر األباطرة والفقراء باإلنجيل، وعاش ويليام تيندال, أبون�ا 

اإليمان, حياته م�تعجال وم�ات ش�نقًا وحرقً�ا، حت�ى يق�دم الكت�اب المق�دس باللغ�ة في 
اإلنجليزية، فإن معرفتنا بأسالفنا المسيحيين تلهمنا وتشجعنا لنحمد هللا عل�ى نعمت�ه 

 وعظمة عمله في حياتهم.
إن أعظ��م  وأن نع��دَّ أعمال��ه بت��رنم".ي��دعونا كات��ب المزم��ور أن نس��بح هللا "

ل أعمال هللا ليست خ لق الجبال والبحار, ولك�ن أعم�ال محبت�ه المخلِّص�ة الت�ي تح�وِّ
الخطاة إلى أوالدہ ل. إن القصص المذكورة في هذا الكتاب، لم تُكت�ب لتمجي�د حي�اة 

 هؤالء المسيحيين العظماء, ولكنها ُكتبت لتمجد هللا الذي جعل حياتهم عظيمة.
رس�ل، فم�ن خ�الل إن سفر أعمال الرس�ل ي�روي قص�ة نم�و الكنيس�ة بقي�ادة ال

المعارك التي خاضوها، نشروا اإلنجيل في كاف�ة أنح�اء الع�الم الروم�اني. وت�روي 
نة في هذا الكت�اب، حي�اة األش�خاص ال�ذين خ�دموا هللا ف�ي الس�نوات  القصص المدوَّ
التي تَلَْت انتقال الرسل من عالمنا. وف�ي الص�فحات التالي�ة، س�تتقابل م�ع مس�يحيين 

م��ن عبي��د يعمل��ون مقيَّ��دين، إل��ى مل��وك –مختلف��ة م��ن أم��اكن وأوق��ات ومحط��ات
يحكمون إمبراطوريات واسعة. فهذه القصص ليست مستوحاة من الخي�ال، ولكنه�ا 
قص���ص تاريخي���ة ت���روي س���يرتهم الذاتي���ة، فاألح���داث الخلفي���ة، وأعم���ال ه���ؤالء 
األشخاص، مستمدة من مصادر موثوق بها، وكل االقتباسات مأخوذة مباش�رة م�ن 

 ات هؤالء األشخاص.أحاديث أو كتاب
لق��د ُكتب��ت ه��ذه الرواي��ات خصيًص��ا ل��ألوالد الص��غار، ولك��ن إذا ألهم��ت ه��ذه 
القصص، التي تروي تاريخ الكنيسة، بعض القراء بطريقة ما، س�تغمرني الس�عادة 

 وسأشعر باالمتنان.
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 الكنيسة األولى

 
 مواجهة االضطهاد ومحاربة الهرطقات    

 
األولى الكثير من االض�طهادات، م�ن الخ�ارج وم�ن ال�داخل واجهت الكنيسة 

من معلمين كذبة، ولكن ف�ي ك�ل محاكم�ة، ك�ان هللا دائم�ا م�ا يب�رهن عل�ى ص�الحه 
ن، ص�ورة تص�ف استش�هاد ك�اهن بمباركة الكنيسة وحفظها. وترسم لنا أول قص�تيْ 

وفت��اة مس��يحية كان��ت تح��ت ظ��ل العبودي��ة. وق��د يب��دو غريبً��ا، ف��ي كت��اب  ،مس��يحي
لق�د  .بسرد قصص لم�ؤمنين واجه�وا ميت�ات بش�عةالبدء شجيع الشباب المسيحي، لت

سعت الوثنية لمحو المسيحية من خالل عمليات القت�ل الوحش�ية للمس�يحيين، ولك�ن 
هللا ساند أوالده، حتى يقفوا بصالبة ف�ي مواجه�ة الم�وت. وق�د أله�م إيم�ان الش�هداء 

" عين��ي ال��رب م��وت أتقيائ��هعزي��ز ف��ي وش��جاعتهم، الكثي��ر م��ن أتب��اع المس��يح. "
 ).15:116(مزمور 

 *بوليكاربوس
 شهد للمسيح في حلبة المصارعة.

 *بالندينا
 شهيدة ليون.

 *قسطنطين
 مدافع عن الكنيسة.

 *أثناسيوس
 ضد العالم.

 *أمبروس
 أسقف ميالن.

 *مونيكا وأُغسطينوس

 أم مسيحية وابنها.
 *باتريك

 مبشر أيرلندا.
 
 



 
 

 
 بوليكاربوس

 
 في حلبة المصارعةشهد للمسيح 

 
 م 155 –م  69بوليكاربوس 

 
قال يسوع: "أبني كنيستي وأبواب الجحيم ل�ن تق�وى عليه�ا". وق�د بناه�ا بق�وة 
ومجد، فيسوع صعد من القبر مظهًرا نفسه حيَّا، وأرسل الروح القدس عل�ى ش�كل 
ل تالميذه الجبناء والمضطربين, إلى جنود بواس�ل للص�ليب،  ألسنة من النار, فتحوَّ

بجس��ارة, فانض��م اآلالف إل��ى  فش��فوا المرض��ى وأق��اموا الم��وتى ون��ادوا باإلنجي��ل
 ملكوت هللا، ولم يحدث شيء مشابه لهذا من قبل. 

د القادة اليهود للتالميذ، وتح�ذيرهم بع�دم التح�دث ع�ن يس�وع لْ وبالرغم من جَ 
إن ك�ان حق�ا أم�ام هللا أن نس�مع لك�م مرة أخ�رى, إال أن التالمي�ذ أج�ابوهم ق�ائلين: "

 نا أن ال نتكلم بما رأينا وسمعنا". ألننا نحن ال يمكن أكثر من هللا فاحكموا,
باع المسيح جريمة عقوبته�ا الم�وت، وذل�ك د أعلن األباطرة الرومان أن اتِّ وق

. خوفا من ازدياد عدد المس�يحيين، وك�رههم له�م المتن�اعهم ع�ن الس�جود لألص�نام
وب��دأوا ف��ي إلق��اء الل��وم عل��ى المس��يحيين ف��ي ك��ل كارث��ة واجه��تهم. وق��د تنه��د أح��د 

ق��ائالً: "إذا ف��اض النه��ر أو ح��دث جف��اف أو مجاع��ة أو انتش��ر وب��اء، المس��يحيين 
 يصرخ عبدة األصنام قائلين: "ألقوا بالمسيحيين إلى األسود".

وقد قتل الروم�ان الكثي�ر م�ن الرس�ل، فقطع�وا رأس ب�ولس وص�لبوا بط�رس 
حرقوا آخرين، وقطعوا رؤوسهم بالسيف، وألق�وهم للوح�وش. وق�د م�ات ه�ؤالء أو

نم��ا كان��ت كلم��ات المس��يح ت��رن ف��ي آذانه��م: "إن ك��ان الع��الم يبغض��كم القديس��ون، بي
 فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم".

وقد نمت الكنيسة بشكل أقوى في مواجهة االض�طهاد، وامت�دت إل�ى أقاص�ي 
روما، بل إلى أبعد من ذلك. وظهر جيل جديد من المسيحيين ليأخذوا مكان الرسل 

 ليكاربوس، وإليكم جزًءا من قصته.والتالميذ، من أوائل هؤالء كان بو



 
 

كان أسد يدور حول ذلك الشاب، الذي كان يقف في وسط حلب�ة المص�ارعة، 
بأقدامه المغروسة في الرمال، ورأسه المتأهبة لالنقض�اض علي�ه. وظ�ل الجمه�ور 

ينظ��ر بغض��ب إل��ى الش��اب م��ن مقص��ورة  الح��اكمك��ان يش��اهد ف��ي ص��مت، بينم��ا 
كام يطلقون عل�ى المس�يحيين لق�ب كف�رة، وذل�ك . وكان الحاإلمبراطور في المدرج

لرفض��هم الس��جود آلله��ة الروم��ان، وتق��ديم البخ��ور لألب��اطرة. وف��ي س��ميرنا، أم��ر 
الحاكم بإعدام أي مسيحي يرفض إنكار اإليمان. وهكذا وقف هذا الشاب ف�ي ثب�ات 

 يدور حوله األسد.
يف��ت وص��اح الح��اكم: "هل��م اآلن، أن��ت ش��اب وتنتظ��رك الحي��اة بأكمله��ا. ل��م 

األوان بع�د، فلق��د حل�ف بع��ض أص�دقائك اآلن بالقس��م لقيص�ر. س��أخرجك م�ن أم��ام 
األسود إذا أطعت". فهز الشاب رأسه رافًضا، ووقف ثابتًا بينما كان األسُد يقت�رب 
إليه. وقف األسد ثم انقض عليه، وفي لحظة اشتبكا وأخذ األسد في تمزيق الشاب، 

 :وهت��ف الجمه��ور وص��رخ بعض��هموأغل��ق األس��د فك��ه الرهي��ب وت��رنح الش��اب، 
 "الموت للكفرة".

وقام أحد الق�ادة الروم�ان منادي�ا: "ل�م يك�ن ه�ذا الش�اب س�وى ت�ابع"، وص�اح 
آخر: "نريد بوليكاربوس، قائدهم. الموت للكفرة!، الموت لبوليك�اربوس!" وأطل�ق 
الحاكم مرسوًما، فخرج�ت مجموع�ة م�ن الجن�ود إللق�اء الق�بض عل�ى بوليك�اربوس 

 ا.أسقف سميرن
كان بوليكاربوس قد تلقى التعاليم في شبابه، على يد يوحنا الرسول، وقد ق�اد 
الكثيرين لإليم�ان بيس�وع المس�يح. وعن�دما وج�د الجن�ود بوليك�اربوس، دفع�وه إل�ى 

وه حتى وقف أم�ام الح�اكم الروم�اني لإلقل�يم، وث�ار الش�عب عن�د رؤي�ة الحلبة وجرُّ 
 وت لبوليكاربوس!"بوليكاربوس، وهتفوا: "الموت للكفرة! الم

وقف الحاكم في ثوبه األرجواني المطرز في مقص�ورة اإلمبراط�ور، ونظ�ر 
 إلى بوليكاربوس في ثوبه المغبر بغضب، وأشاح بيده وهدأ الجموع.

 وسأل: "هل أنت بوليكاربوس معلم المسيحيين؟"



 
 

فقال الحاكم: "إرحم شيخوختك واحلف لقيص�ر وانق�ذ  فأجاب بوليكاربوس: "نعم".
، وأش���ر إل���ى الس���جناء المس���يحيين هن���اك وق���ل: "أَبِع���دوا الكف���رة". ف���أدار نفس���ك

بوليكاربوس وجهه بعيًدا عن السجناء وأشار إلى عبدة األصنام ورف�ع ص�وته إل�ى 
السماء وقال: "أَبِعدوا الكفرة". فغضب الشعب وصروا على أسنانهم عند س�ماعهم 

وح�اول الح�اكم إغ�راء " لهذه اإلهانة وصرخوا: "كيف يجرؤ عل�ى نعتن�ا ب�الكفرة؟
بوليك��اربوس م��رة أخ��رى ق��ائال: "احل��ف القس��م لقيص��ر، وس��أطلق س��راحك. أنك��ر 

فانتص��ب األس��قف واقفً��ا وأج��اب بص��وت واض��ح: "لق��د كن��ت خادًم��ا ل��ه  المس��يح!"
، فكيف أجدف على ملكي الذي خلصني؟" ستہ ل فصاح  وثمانين عاًما ولم يسئ إليَّ

محاوالت�ك لجعل�ي أحل�ف بقيص�ر س�تذهب  إن"فأجاب�ه:  الحاكم: "احل�ف بقيص�ر!"
فق��ال الح��اكم: "ل��ديَّ هن��ا وح��وش مفترس��ة  س��ًدى. اس��تمع إل��يَّ جي��ًدا: أن��ا مس��يحي".

فأج�اب  فأج�اب بوليك�اربوس: "أحض�رهم". وسألقي بك إل�يهم إذا ل�م تغي�ر رأي�ك".
الحاكم: "إذا لم تكن خائفًا من الوحوش، سأحرقك حيًّا". فق�ال بوليك�اربوس: "أن�ت 

دة لغير عَ بالنار التي تحرق لوقت قليل، ولكنك تجهل نار العقاب األبدي المُ  تهددني
 المسيحيين. لماذا تنتظر؟ هلم افعل بي ما تشاء".

فصاح أحدهم: "هذا هو معل�م آس�يا، أب�و المس�يحيين, ال�ذي يعلِّ�م الكثي�رين أال 
منقوع�ة يعبدوا آلهتنا، أحرقوه!" فقيدوه إلى س�ارية، وأح�اطوه بق�ش وم�ادة ملتهب�ة 

ف��ي الزي��ت وأخش��اب. وص��لى بوليك��اربوس بص��وت مرتف��ع: "ربّ��ي وإله��ي كل��ي 
القدرة، أبو ابنك المحبوب يسوع المسيح، والذي عرفناك من خالله. أباركك ألن�ك 
منحتني شرف هذا اليوم وهذه الساعة، التي سأَُعدُّ فيها ضمن ش�هدائك، أن�ت اإلل�ه 

 الدهور. آمين".األمين والحقيقي، لك المجد اآلن وإلى دهر 
 وأض��رموا الني��ران ف��ي مش��عل طوي��ل، وأخ��ذت ألس��نة الله��ب ف��ي اإلرتف��اع.
وشجعت جسارة بوليكاربوس في مواجهة الموت، المسيحيين المضطهَدين في كل 

 أنحاء اإلمبراطورية، ليثبُتوا في إيمانهم بالمسيح.
... 



 
 

 بالندينا
 

 شهيدة ليون
 

  م 177 -م  155بالندينا  
الش�ابة بالن�دينا للحص�ول عل�ى بع�ض اله�واء، بينم�ا كان�ت ملق�اة  َمةُ لهثت األ

على األرض الحجرية الرطبة. وقد ُش�نَِق الكثي�ر م�ن الس�جناء المس�يحيين ف�ي تل�ك  
الليلة، وأغلقت بالن�دينا عينيه�ا، حت�ى ال ت�رى الوج�وه الش�احبة الميِّت�ة. وفج�أة فُ�تح 

جن��ود الروم��ان ق��ائال: ب��اب الزنزان��ة ُمص��دًرا ص��ريًرا مزعًج��ا، وص��رخ أح��د ال
 "إنهضوا أيها الكفرة! وتعالوا معي".

ثم أُخرجت بالندينا م�ع بع�ض الس�جناء اآلخ�رين م�ن زنزان�اتهم إل�ى الحلب�ة. 
وبينم��ا ك��ان الرج��ال والنس��اء واألطف��ال المس��يحيون، يح��اولون حماي��ة أعي��نهم م��ن 

ن. وم�ن أشعة الشمس الساطعة, تم جمعهم مًعا في وسط الحلب�ة، ولع�نهم المش�اهدو
ج رأس�ه وق�ال  على منبر مرتفع ع�نهم، وق�ف ح�اكم الغ�ال بإكلي�ل م�ن الزه�ور يت�وِّ
له��م: "أنص��توا ل��ي أيه��ا الكف��رة. لق��د أهن��تم آلهتن��ا وجلب��تم غض��بهم علين��ا، ولك��ن إذا 
حلفتم بقيص�ر س�أطلق س�راحكم". فخ�يَّم الص�مت عل�ى الحلب�ة، وارتعش�ت بالن�دينا 

اثنت��ين م��ن ص��ديقاتها وص��لَّت حت��ى يمنحه��ا هللا الق��وة. ث��م خ��رج  يي��دأواعتص��رت 
القليل من المسيحيين خارج الحشد، وبوجه عابس حلفوا القسم لقيصر، وسمح له�م 
اإلمبراط��ور بت��رك الحلب��ة، ولك��ن األغلبي��ة وقف��وا ث��ابتين. فق��ال الح��اكم: "إًذا ف��أنتم 

جذَب الجن�ود العدي�د تختارون الوحوش والنار وقطع رؤوسكم بالسيوف". وعندئذ 
ح��وهم بالس��يوف،  م��ن المس��يحيين م��ن وس��ط الجماع��ة، وض��ربوهم بالس��ياط وجرَّ

 وهتف الشعب تعبيًرا عن الموافقة.
�ه إل�ى منص�ة الح�اكم   ثم خ�رج م�ن ب�ين الس�جناء ش�اب اس�مه فيتي�وس، وتوجَّ
قائالً: "فخامة الحاكم، إني بكل اتضاعہ أطلب منك السماح حتى أتحدث دفاًع�ا ع�ن 
المسيحيين، فبإمكاني أَن أثبت لك أنه ال يوج�د بن�ا ش�يء ك�افٌر أو ش�رير". فص�رخ 
به عب�دة األص�نام متج�اهلين طلب�ه، وس�أله الح�اكم ب�ازدراء: "ه�ل أن�ت مس�يحي؟" 

 فأجاب بصوت مرتفع وهو منتصب أمام الحاكم: "نعم".



 
 

س، ث�م وأشار الحاكم بيده إلى الجنود، الذين سحبوا س�يوفهم وأط�احوا ب�رأس فيتي�و
دعا الحاكم شماًسا بالكنيس�ة اس�مه س�انتكوس، م�ن ب�ين الحش�د الموج�ودين بالحلب�ة 

فس��أله: "أي��ن ُولِ��دت؟"  وس��أله: "م��ا اس��مك؟" فأجاب��ه س��انتكوس: "أن��ا مس��يحي".
فسأله: "هل أنت عبد أم حر؟" فأجابه: "أن�ا مس�يحي"، فب�دأ  فأجابه: "أنا مسيحي".

ف�أمر  ؛على كل األسئلة: "أنا مسيحي" الجنود في جلده وضربه ولكن ظلت إجابته
الحاكم الغاضب بسحق جسمه بين صفائح نحاس�ية س�اخنة، وم�ات س�انتكوس ثابتً�ا 

 في إيمانه.
ورجع��ت بالن��دينا وبع��ض الس��جناء اآلخ��رين إل��ى الس��جن، وظ��ل الس��جانون 

بالن��دينا الواهن��ة، م��ن الص��باح إل��ى المس��اء، فطعن��وا جس��دها بالس��كاكين،  نيع��ذبو
فها فوق المخلعة, وسخروا منها قائلين: "العن�ي المس�يح وق�ولي ع�ن وسحقوا أطرا

كل األعمال الشريرة التي يقوم بها الكفرة". فأجابتهم بالندينا: "أن�ا مس�يحية ونح�ن 
 ال نفعل شيئًا نخجل منه".

وفي نهاية اليوم لم يكن الجن�ود مص�دقين أنه�ا ال زال�ت تت�نفس, فجس�دها كل�ه 
نون فيم��ا بي��نهم: "م��ن ه��م ه��ؤالء المس��يحيون، فه��م ك��ان ق��د تهش��م. وتس��اءل الس��جا

يرحبون بالموت، بل ويبتهجون به؟" وفي اليوم التالي أحضر الجنود بالندينا م�رة 
أخ�رى م�ع بع��ض الس�جناء المس��يحيين إل�ى الحلب��ة، وعلقوه�ا عل��ى عم�ود خش��بي، 
 حتى تكون وجبة للحيوانات المفترسة. فرفعت بالندينا عينيها إل�ى الس�ماء وص�لَّت

 بصوت مرتفع: "أيها اآلب، اسندنا في معاناتنا من أجل مجد المسيح".
قين بأنياب  لقد شجع إيمانها اآلخرين، ومات المؤمنون الواحد تلو اآلخر ممزَّ
ه�ا الح�راس م�رة  الوح�وش، ولك�ن لدهش�ة الحش�د ل�م تم�س الوح�وش بالن�دينا, فجرَّ

ص�بي الحلب�ة، م�ع أخرى إلى السجن. وبعد بض�عة أي�ام أعادوه�ا م�رة أخ�رى إل�ى 
وشجعته بالندينا قائل�ة:  يبلغ من العمر خمسة عشر عاًما يدعى بونتيكاس. مسيحي

"تش��جع أيه��ا العزي��ز بونتيك��اس". وض��ربوهما م��رة أخ��رى بالس��ياط، وهاجمتهم��ا 
الوح��وش وس��رعان م��ا لق��ي بونتيك��اس مص��رعه. أم��ا بالن��دينا، فنج��ت م��ن الم��وت 

قًا بس�الم المس�يح. وق�ال أح�د ش��هود بجس�دها ال�دامي والمهش�م، وك�ان وجهه�ا مش��ر



 
 

العي��ان: "ب��دت كم��ا ل��و كان��ت م��دعوة إل��ى حف��ل زف��اف، ول��يس إل��ى اإللق��اء إل��ى 
 الوحوش".

بعد ذلك لفها مضطهدوها، الُمحبَطون والغاضبون، في شبكة وألقوا به�ا إل�ى 
ث��ور أخ��ذ يق��ذف به��ا ف��ي الحلب��ة. وأخي��ًرا ن��زل أح��د الجن��ود وقط��ع رأس��ها. وش��هد 

لم يروا قبالً امرأة عانت كل هذا، ولفت�رة طويل�ة كه�ذه. وأُلق�ي جس�د  الوثنيون أنهم
ن ف��ي ش��وارع لي��ون، ووق��ف الح��راس حت��ى وبع��ض المس��يحيين اآلخ��ري بالن��دينا،

 يمنعوا أصدقاءهم من دفنهم بشكل الئق.
وُس��ئل الح��راس: "لم��ا ال تس��محوا له��م ب��دفن موت��اهم؟" فأج��ابوهم: "حت��ى ال 

وبعد ستة أيام، أُحرقت  األمل الذي يعطيهم الشجاعة". يأملوا  في القيامة، فهذا هو
تل��ك األجس��اد، وأُلقي��ت ف��ي نه��ر ال��رون. وق��ال الح��راس: "واآلن، لن��رى إذا ك��ان 

 باستطاعتهم القيام مرة أخرى".
ونجا بعض المسيحيين من االضطهاد في ليون، وكتب�وا رواي�ة ع�ن الش�هداء 

براطوري�ة الروماني�ة، مش�جعين المؤمنين، وأرس�لوها إل�ى جمي�ع الكن�ائس ف�ي اإلم
 إخوتهم في اإليمان على الثبات في اإليمان.

... 
 قسطنطين

 
 مدافع عن الكنيسة
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م, باالض��طهاد  299لق��د أم��ر اإلمبراط��ور دقل��ديانوس، وتحدي��ًدا ف��ي ع��ام  
العظيم، الذي حطَّم فترة طويلة من السالم، عاشتها كنيسة المس�يح. والعتق�اده ب�أن 
المسيحييہن ق�د جلب�وا غض�ب اآلله�ة عل�يهم، س�عى دقل�ديانوس إل�ى مح�و المس�يحية 

ة، أن يق�دم ال�ذبائح لآلله�ة ف�أمر ك�ل م�ن يع�يش  ف�ي اإلمبراطوري� ؛مرة وإلى األبد
الوثنية وإال سيخسر ممتلكاته، ويوضع بالسجن أو يُساق إلى الموت. ودم�ر رج�ال 
اإلمبراط��ور ك��ل الكن��ائس، وص��ادروا ك��ل الكت��ب المقدس��ة وأحرقوه��ا ف��ي وس��ط 
الميادين العامة، وسجنوا القادة المسيحيين وجل�دوهم، ومطُّ�وا أجس�ادهم بالمخلع�ة، 



 
 

العذاب، وقطعوا رؤوس الكثيرين بالسيوف وأغرقوا آخرين وعذبوهم بكل أشكال 
 في البحر، وافترست الحيوانات المتوحشة بعًضا آخر، وأُلقي آخرون في النيران.

م، هدأ االض�طهاد ولكن�ه ل�م ينت�ِه.  305وعندما ترك دقلديانوس العرش عام 
وظ�ل الرج��ال الب��ارزون ف��ي الدول��ة، يح��اربون لس��نوات م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى 

لسلطة، وانتهى األمر ف�ي الغ�رب إل�ى قائ�َدْين، ي�دعى األول ماكس�نتيوس والث�اني ا
وس، فه���و رج���ل وثن���ي ذو لحي���ة س���وداء, ال يث���ق ف���ي يقس���طنطين. أم���ا ماكس���نت

المس��يحيين، وه��و ال��ذي حك��م روم��ا وإيطالي��ا. أم��ا قس��طنطين، وه��و رج��ل طوي��ل 
جيش��ه ع��ام  ع��ريض الكتف��ين، مؤيِّ��د للمس��يحية. وعب��ر قس��طنطين جب��ال األل��ب م��ع

م، وبدأ حملة غزو. وألنه منع رجاله من نهب المدن التي وقعت  في أس�ره،  312
 حصل على تأييد اإليطاليين.

وفي أحد األيام، وبينما ك�ان الج�يش يتج�ه جنوبً�ا ف�ي المس�اء أثن�اء الغ�روب، 
رأى قسطنطين صليبًا من نور في الس�ماء، وتحت�ه عب�ارة "به�ذا تنتص�ر". واعتق�د 

ه رأى عالمة من هللا، وظل قسطنطين إلى نهاية اليوم يفكر في معن�ى قسطنطين أن
هذه العالمة, وذهب إلى فراشه مرتبًكا. وبينما كان نائًما، ظهر له يس�وع  ف�ي حل�م 
ومعه نفس الصليب الذي كان قد رآه في السماء، وأمره يسوع بصناعة نم�وذج ل�ه 

 واستخدامه كرمز حماية  في الحرب.
فج��ًرا وأخب��ر رجال��ه ب��الحلم، وجم��ع ص��ائغي ال��ذهب واس��تيقظ قس��طنطين 

ووصف لهم العالمة، وأعطاهم التعليمات حت�ى يص�نعوها م�ن ال�ذهب والج�واهر. 
فق��ام الص��ناع بتغطي��ة رم��ح طوي��ل بال��ذهب، ورم��ح آخ��ر ق��رب قم��ة ال��رمح األول 
ليشكل صليبًا. وثبتوا من فوق إكليالً من الذهب المرصع بالجواهر الثمينة. وداخل 

ن م�ن أول ح�رفين  "تشي ره�و"يل وضعوا عالمة اإلكل وه�ي مون�وجرام مك�وَّ
م�ن اس�م المس�يح باليوناني�ة. وأص�بحت ه��ذه العالم�ة الراي�ة العس�كرية، الت�ي تتق��دم 

 قوات قسطنطين في معاركها.



 
 

وعن��دما ع��رض قس��طنطين الراي��ة عل��ى جيش��ه ووص��ف له��م حلم��ه، اب��تهج 
قل��ب قائ��دهم، وآمن��وا ب��أنهم ل��ن الجن��ود، واس��تمدوا ثق��تهم م��ن الثق��ة الت��ي غم��رت 

 يُهزموا. وأمر رجاله برسم الصلبان على دروعهم وخرجوا لمحاربة العدو.
وعندما سمع ماكسنتيوس بتقدم قسطنطين وقواته، ذه�ب ألخ�ذ مش�ورة كهن�ة 
األوث��ان، لمعرف��ة م��ا إذا كان��ت اآلله��ة تؤي��دهم، وق��اموا ب��ذبح الم��اعز، واس��تخدموا 

لهم كتاب ِعراف�ة، أن�ه ف�ي ي�وم المعرك�ة "س�يهلك ع�دو  أحشاءها ليروا الفأل. وتنبأ
الروم��ان". واس��تناًدا إل��ى ه��ذه العالم��ات الحس��نة، اتخ��ذ ماكس��نتيوس موقًع��ا ل��ه 
ولجيشه، يبعد تسعة أميال عن روما. ك�ان الموق�ع عل�ى أرض مس�توية ومنخفض�ة 
�ر ماكس�نتيوس  على نهر التيبر. وحتى يحول دون دخول قسطنطين إلى روم�ا، دمَّ

ر ميلفيان، وهو جسر حجري قديم، مصنوع على شكل عدة أقواس، وبنى بدالً جس
منه جسًرا من القوارب الخشبية، المتصلة ببعضها بسالسل حديدية يس�هل كس�رها 

 إذا حاول العدو عبور النهر.
وارت��دى ماكس��نتيوس درع��ا منقوش��ا مزخرف��ا، ونظ��م جيش��ه بحي��ث وض��ع 

ف�ي وس�ط الس�احة. أم�ا قس�طنطين، ذو  الجانبين، وحش�د المش�اة ىالفرسان على كل
فرس�ان  الشعر الطويل الغامق الذي كان يتطاير على كتفي�ه، فتق�دم فرس�انه وه�اجم

، ودفعه��م بق��وة فتراجع��وا ُمش��تَّتين. وح��ارب قس��طنطين الج��يش المض��اد دون ت��ردد
وجن���وده بض���راوة ودفع���وا ج���يش ماكس���نتيوس إل���ى ض���فة النه���ر. فم���ا ك���ان م���ن 

بين، إال أن اندفعوا عبر الجسر المصنوع من الق�وارب، ماكسنتيوس وجنوده الهار
الذي انهار تحت ثقلهم، وغرق الكثيرون، حيث أنهم ل�م يس�تطيعوا أن يطف�وا عل�ى 
السطح بمعداتهم الثقيلة. وج�ذب درع ماكس�نتيوس الف�اخر ص�احبه إل�ى الق�اع مث�ل 

، الص��خرة. عندئ��ذ ف��تح ش��عب روم��ا أب��واب المدين��ة لقس��طنطين، ورحب��وا بمنق��ذهم
 وهتفوا له وتّوجوه إمبراطوًرا على روما.

وخ��الف قس��طنطين ع��ادات روم��ا، عن��دما رف��ض أن يق��دم ال��ذبائح لج��وبيتر.  
ضطهاد الروماني. وصرح ف�ي الوكان أحد أول أعماله، أنه حرر المسيحيين من ا

مرس���وم أطل���ق علي���ه فيم���ا بع���د مرس���وم ميالن���و، ب���القول: "نح���ن نم���نح الحري���ة 



 
 

حتى يتبعوا أية ديان�ة يري�دونها، ونعل�ن أن�ه ق�د ت�م إلغ�اء ك�ل للمسيحيين بل للجميع 
القرارات السابقة، التي كانت قد صدرت ضد المسيحيين، وإذا أراد أح�د أن يك�ون 
مس��يحيًّا ف��ال يت��ردد، ب��ل ليفع��ل ذل��ك دون قل��ق ودون ت��دخل". ودع��ا المرس��وم إل��ى 

إل�ى لعظ�يم، وعودة كل الممتلكات التي صودرت من المسيحيين أثناء االض�طهاد ا
��رت، وذل��ك عل��ى نفق��ة الدول��ة. وأق��ر  إع��ادة بن��اء ك��ل الكن��ائس الت��ي كان��ت ق��د ُدمِّ

 قسطنطين بالحقوق القانونية للمسيحيين، بما في ذلك الحق في حوذة الممتلكات.
بع��د ذل��ك أص��در قس��طنطين تص��ريحا يفي��د ب��أن ي��وم األح��د عطل��ة رس��مية، 

م الرب، وأعفى ممتلكات الكنائس وأصبح من الممكن للمسيحيين أن يتعبدوا في يو
ا وراء إض�افة ص�بغة روحي�ة عل�ى اإلمبراطوري�ة، واألجور من الضرائب. وسعيً 

عيَّن المسيحيين في مناصب عليا، وتنفس المسيحيون رياح الحري�ة ف�ي ك�ل أنح�اء 
اإلمبراطوري��ة, ف��ألول م��رة يعتل��ي الع��رش إمبراط��ور يك��ون ص��ديقًا للمس��يحيين 

 ومدافًعا عنهم.
د تصريحاته قال قسطنطين: "إني أسعى حتى أجذب انتب�اه البش�رية، وفي أح

لطاع��ة الق��وانين اإللهي��ة المقدس��ة، ويزده��ر إيمانن��ا المق��دس ف��ي ظ��ل قي��ادة ي��ده 
القديرة". وتبرع قس�طنطين للكنيس�ة ب�أراضہ كثي�رة وأم�وال طائل�ة، وب�دأ برنامًج�ا 

ن لعبادة اإلل�ه الح�ق، بن�ى هائالً لبناء الكنائس. وحتى يمجد هللا ويجذب عبدة األوثا
كنائس مزخرف�ة بأعم�دة رخامي�ة ض�خمة، ونواف�ذ بزج�اج مل�ون، وح�وائط مطلي�ة 
بجميع ألوان قوس قزح. وأُسدل النجف المصنوع من الذهب والفضة من األس�قف 
المنقوش��ة، وُزيِّن��ت األرض بفسيفس��اء ملون��ة. وكثي��را م��ا ك��ان يس��دي قس��طنطين 

والمص��ممين، ال��ذين ك��انوا يش��تكون ف��ي بع��ض النص��ائح للمعم��اريين والمهندس��ين 
 األوقات من قلة عددهم في اإلمبراطورية لسد احتياجات مشروعاته البنائية.

وعن��دما ُم��دح قس��طنطين لم��ا أنج��زه ق��ال: "الفض��ل يرج��ع ل ف��ي ك��ل م��ا ق��د 
حققته, فال يعمل األفضل واإلنسان ينفذ ما ي�أمره ب�ه اإلل�ه". لق�د ع�اش قس�طنطين 

ظيم��ة، وك��ان يرت��دي ثيابً��ا أرجواني��ة مط��رزة بال��ذهب والج��واهر حي��اة ملكي��ة ع



 
 

الثمين��ة. وأراد أن يتمت��ع األس��اقفة المس��يحيون به��ذا البه��اء أيًض��ا، فأعط��اهم ثيابً��ا 
 مطرزة بالجواهر ومنازل فخمة.

وفوق كل ما عمله قسطنطين، كان سعيه إلع�الء راي�ة الس�الم والوح�دة  ف�ي 
إلس�كندرية، ض�د تع�اليم أري�وس ال�ذي ق�ال: "إن فعندما نشب النزاع في ا ؛الكنيسة

المس��يح مخل��وق م��ن اآلب وأن��ه أق��ل م��ن اآلب", دع��ا قس��طنطين مجمع��ا كنس��يًّا 
لالجتماع ليبتُّوا في هذا األم�ر، ويوض�حوا تع�اليم الكنيس�ة. قب�ل ه�ذا الوق�ت ببض�ع 

ان منفصالن، وتوصال إلى نتائج مختلفة فيما يخ�تص سنوات، ُعقد اجتماعان كنسيَّ 
فاجتمع ثالث مائة أسقف وبضع مئات آخرين من رج�ال الكنيس�ة،  ,تعاليم أريوسب

��ل قس��طنطين نفق��ات إقام��ة ه��ذا  لحض��ور مجم��ع نيقي��ة عل��ى البح��ر األس��ود، وتحمَّ
 المجمع.

ف��ي أول اجتم��اع ع��ام للمجم��ع، وق��ف ك��ل رج��ال الكنيس��ة، عن��دما حض��ر 
أش�ار فالآلل�ىء. قسطنطين في ثوبه المرصع بالذهب واألحجار الكريمة وتاج م�ن 

بيده مبتسًما وقال لهم: "أصدقائي األحباء، لقد ك�ان م�ن آم�الي العزي�زة أن أس�تمتع 
في يوم من األيام برؤية هذا المجمع، فأشكر هللا حاكم الكل، الذي قد منحني أعظ�م 

 البركات، بأن أراكم مجتمعين مًعا متحدين في أذهانكم".
كانة يسوع في الثالوث، وح�ول وظل الرجال يتناقشون لمدة شهرين، حول م

تع�اليم أخ�رى هام�ة. وع�ادة م�ا ك�ان ينض�م قس�طنطين له�ذه الجلس�ات ليش�ترك ف��ي 
النقاش. وقرر المجمع في نهايته، أن تعاليم الكتاب المقدس تقول: "إن يس�وع ل�يس 
بأقل من اآلب ولكنه مساوہ لآلب وللروح القدس في الق�وة والمج�د". وكتب�وا قانونً�ا 

وساند قسطنطين هذا القانون بحماس، مؤمنًا بحقيقة ذلك  .المسيحية ص أساسليلخِّ 
ًما لوحدة الكنيسة.  في الكتاب المقدس, مكرًما للمسيح ومدعِّ

مع ذلك لم يكن تأثير قسطنطين على الكنيسة إيجابيا في جميع األحوال، فلق�د 
تعليمات�ه، اتخذ سلطة تعيين األساقفة وعزلهم من الخدم�ة, وع�زل ك�ل م�ن يخ�الف 

 بمن فيهم أثناسيوس، أعظم مدافع عن اإليمان.



 
 

وك��ان قس��طنطين ي��دعو لمج��الس كنس��ية بحس��ب س��لطته الخاص��ة. وأدت ي��ده 
القوية في إدارة ش�ئون الكنيس�ة، إل�ى أن يستش�يره الكثي�ر م�ن المس�يحيين ب�دالً م�ن 

ال�ذين  قادة الكنائس. وأفسدت الثروة، التي منحها للكنيسة، الكثير من خدام الكنيسة
ولم يمِض وقٌت طويٌل حتى كانت المناصب الكنس�يَّة . أحبوا المال أكثر من المسيح

 تُباع وتُشترى لمن له القوة والثروة.
م، ف�ي عم�ر ين�اهز الخامس�ة والس�تين،  337ومع تدهور حالته الصحية عام 

طل��ب قس��طنطين أن يعتم��د، فخل��ع زي��ه اإلمبراط��وري واعت��رف بإيمان��ه بالمس��يح، 
جاب على أسئلة المعمودية: "هل تؤمن ب�اآلب الق�دير ويس�وع المس�يح اب�ن عندما أ

هللا، الذي ُولد بالروح القدس من العذراء مريم، وال�ذي ُص�لب عل�ى عه�د ب�يالطس 
البنطي، ومات وقام من األم�وات ف�ي الي�وم الثال�ث، وص�عد إل�ى الس�موات وجل�س 

عم�ده الك�اهن بالم�اء،  عن يمين اآلب وسيأتي ليدين األحياء واألم�وات؟" وبع�د أن
 ارتدى ثوبًا أبيض، وسافر إلى منزل فخم في مدينته، ووافته المنيَّة بعد عدة أيام.

قسطنطين المسيحية على الكنيسة بشكل كبي�ر، فالحماي�ة الت�ي لقد أثّر اعتناق 
منحه��ا إياه��ا، والث��راء ال��ذي أس��رفه عليه��ا بب��ذخ، جل��ب العدي��د م��ن التغي��رات غي��ر 

ي��اة والعب��ادة المس��يحية. غي��ر أن أص��الة إيم��ان قس��طنطين ظ��ل المتوقع��ة عل��ى الح
فقال البعض إنه استغل المسيحية لي�دعم حكم�ه  ؛موضع تساؤل البعض لعدة قرون

ف���ي اإلمبراطوري���ة، وح���اولوا إثب���ات كالمه���م باإلش���ارة إل���ى بض���عة ِحيَ���ل ك���ان 
قس��طنطين ق��د اس��تخدمها، وبع��ض األعم��ال القاس��ية الت��ي ق��ام به��ا. ويق��ول ال��بعض 
اآلخ�ر إن قس�طنطين ق�د وض�ع ثقت�ه ف��ي الس�يد المس�يح لغف�ران خطاي�اه، رغ�م ك��ل 
الضعفات التي ارتكبها. أما الحقيقة، فلن نعرفها ف�ي ه�ذه الحي�اة، ولع�ل قس�طنطين 

  نفسه قالها بشكل أفضل: "أنا أنتظر حكم المسيح". 
... 

 
 
 
 
 
 



 
 

 أثناسيوس
 

 ضد العالم
 

   م 373 –م  296أثناسيوس 
م، كان��ت هن��اك مجموع��ة م��ن األوالد  306ف��ي أح��د األي��ام المشمس��ة ع��ام  

يلعب��ون لعب��ة الكنيس��ة ويمثل��ون المعمودي��ة عل��ى ش��اطىء البح��ر. وك��ان أح��دهم، 
وي��دعى أثناس��يوس، يمث��ل دور القس��يس، وتل��ى عل��ى ول��د آخ��ر مراس��م المعمودي��ة 

ؤالء األوالد قائالً: "أنا أعمدك باسم اآلب واالب�ن وال�روح الق�دس". ول�م يع�رف ه�
أن اإلس��كندر أس��قف اإلس��كندرية الطيِّ��ب يش��اهدهم. وف��وجئ اإلس��كندر بم��دى دقت��ه  

فأعط��اه  ،ف��ي أداء ه��ذه المراس��م، فن��اداه ليط��رح علي��ه بع��ض األس��ئلة ع��ن إيمان��ه
 أثناسيوس إجابات عميقة أثرت فيه كثيًرا.

دأ  وبتشجيع من اإلسكندر وافق والدا أثناسيوس عل�ى رعاي�ة األس�قف ل�ه، ليب�
في دورة دقيقة لدراسة الكتاب المقدس، وكتابات آباء الكنيسة األولى وكالس�يكيات 
األدب الروماني واليوناني. وهكذا أصبح أثناسيوس الطالب المجته�د، ال�ذي يمتل�ئ 

 قلبه بمحبة الرب، المساعد الرئيسي لإلسكندر، أسقف اإلسكندرية.
في هذا الوق�ت ش�هدت الكنيس�ة تغي�رات عميق�ة، وذل�ك باعتن�اق اإلمبراط�ور 
قسطنطين المسيحية، وتصريحه بقانونية عبادة المسيحيين، وإعالنه أن ي�وم األح�د 

 عطلة أُسبوعية، ومنحه للكنيسة الكثير من الهدايا واألراضي واألموال.  
اطر جم�ة م�ن وبالرغم من تحرر الكنيسة من االضطهاد، فإنه�ا واجه�ت مخ�

الداخل، حيث بدأ المعلمون الكذبة في مهاجمة رسالة الكت�اب المق�دس، فيم�ا يتعل�ق 
ب���ال اآلب ويس���وع المس���يح وال���روح الق���دس. ب���دأت إح���دى ه���ذه الهجم���ات ف���ي 
اإلسكندرية، فبينم�ا ك�ان األس�قف اإلس�كندر، يحاض�ر بع�ض رج�ال الكنيس�ة ح�ول 

األس��قف ق��ائالً ل��ه: "أن��ت  الث��الوث المق��دس، وق��ف ق��س ي��دعى أري��وس لمقاطع��ة
مخطئ، فاآلب واالبن والروح القدس ليس�وا متس�اوين ف�ي المج�د، فيس�وع المس�يح 

. فُص��ِعق الجمي��ع عن�د س��ماعهم ه��ذا التعلي��ق، وخ��يَّم الص��مت "ل�يس إله��ا مث��ل اآلب
 على الغرفة، والتفتت أعين الجميع إلى األسقف انتظارا إلجابته.



 
 

ه الكلم�ات ونظ�ر ف�ي عيني�ه وق�ال ل�ه: ففزع األسقف عند انفجار أريوس به�ذ
 "يا أخي إن الكتاب المقدس يعلِّمنا بوضوح أن يسوع المسيح هو هللا".

فص��اح أري��وس ق��ائالً: "ال، إن االب��ن مخل��وق م��ن اآلب، إًذا فه��و أق��ل من��ه، 
 فهناك زمان لم يكن فيه لالبن وجود".

ري��وس، ف��دعا األس��قف النعق��اد اجتم��اع يض��م ق��ادة الكنيس��ة لفح��ص تع��اليم أ
وأدانوا هذه التعاليم ومنعوه من تعليمها لآلخرين. ولكن أريوس رف�ض أن يط�يعهم 
وسافر هنا وهناك، ليعظ ويكتب وينش�ر تعاليم�ه ف�ي جمي�ع كن�ائس اإلمبراطوري�ة. 
ولم يمِض وقت طويل حتى قَبِل معظم المسيحيين قول أريوس ب�أن: "هن�اك زم�ان 

 لم يكن فيه لالبن وجود".
المسيح بس�بب ه�ذه البدع�ة. أم�ا أثناس�يوس فك�ان يعم�ل م�ع  وانقسمت كنيسة 

األس��قف ف��ي ه��ذا الوق��ت، وينم��و ليص��بح رئ��يس المتح��دثين الرس��ميين ع��ن ح��ق 
المسيح. وتفجرت في بعض األماكن النزاعات والمشادات، وأثيرالش�غب وتش�اجر 
المس��يحيون ح��ول م��ا إذا ك��ان يس��وع ه��و هللا أم ال. ف��دعا اإلمبراط��ور قس��طنطين 

ف�اجتمع أكث�ر م�ن ث�الث  ؛اد اجتماع يضم قادة الكنيس�ة حت�ى يح�ل الس�الم به�االنعق
مائ��ة أس��قف وك��اهن م��ن جمي��ع أنح��اء اإلمبراطوري��ة الروماني��ة، لحض��ور مجم��ع 

 نيقية.
وأق��ام المل��ك قس��طنطين مأدب��ة ترحي��ب ف��اخرة، محيِّيً��ا رج��ال الكنيس��ة ال��ذين 

جواهر الثمينة. كان�ت ه�ذه كانوا يرتدون األثواب األرجوانية المرصعة بالذهب وال
المأدب��ة اختب��اًرا غريبً��ا عل��ى الكثي��رين م��ن المس��يحيين، ألنه��ا الم��رة األول��ى الت��ي 
موا بدال من أن يدانوا. ليس ذلك فقط، فقد ع�انق  يقفون فيها أمام اإلمبراطور، ليكرَّ
الملك قسطنطين رجال الكنيس�ة ال�ذين فق�دوا أطرافً�ا أو ع�انوا م�ن ع�ذابات أخ�رى 

 مانهم بيسوع المسيح، وقبَّل تجويف عين أحدهم كانت قد اقتلعت منه.بسبب إي
لق��د افت��تح قس��طنطين المجم��ع ق��ائالً: "يس��عدني رؤي��تكم هن��ا، ولك��ن م��ا يزي��د 

لذلك أطلب م�نكم ي�ا رج�ال هللا  ؛فرحتي، رؤيتي الوحدة بينكم والمحبة سائدة عليكم
ا لتحقي��ق الس��الم". األحب��اء، أن تتخل��وا ع��ن ك��ل أس��باب الن��زاع بي��نكم وأن تس��عو



 
 

ومرت عدة أسابيع مليئة باالنفعاالت، والمناقشات الحادة أحيانًا، وفي النهاي�ة اتف�ق 
رج��ال المجم��ع م��ع اإلس��كندر وأثناس��يوس، وكتب��وا ق��انون اإليم��ان النيق��وي وال��ذي 
شرح ما يجب أن يؤمن به المس�يحيون ع�ن هللا. غي�ر أن أري�وس وأتباع�ه رفض�وا 

ون، فطُِردوا من الكنيسة، ولك�نهم ل�م يرحل�وا به�دوء ب�ل ع�اد التوقيع على هذا القان
ك��ل م��نهم إل��ى موطن��ه واس��تمروا ف��ي نش��ر تع��اليمهم الكاذب��ة، متح��دِّين ب��ذلك ق��رار 

 المجمع.
أري��وس وبع��ض م��ن أتباع��ه إل��ى الع��ودة لمناص��بهم بع��ده وق��ت تطل��ع  وم��ر

عترف�وا القيادية في الكنيسة، فسعوا للحصول على دع�م اإلمبراط�ور قس�طنطين وا
فواف��ق  ؛ل��ه ب��أنهم ك��انوا عل��ى خط��أ، م��ع أنه��م ف��ي الحقيق��ة ل��م يغيِّ��روا معتق��داتهم

قس����طنطين عل����ى إع����ادتهم دون أن يستش����ير األس����اقفة، وكت����ب خط����اب تهدي����د 
ألثناس��يوس، ال��ذي أص��بح األس��قف بع��د وف��اة اإلس��كندر, ي��أمره ب��أن يعي��د أري��وس 

ن ش��روط، قب��ول ك��ل م��ن وأتباع��ه إل��ى الكنيس��ة ق��ائال: "أن��ت تعل��م أنن��ي أرغ��ب دو
يرغب في االنضمام إلى الكنيسة، فإذا سمعُت أنك منعت أح�ًدا، سأرس�ل ف�وًرا م�ن 

 يقيلك من منصبك ويرسلك إلى المنفى".
وعن��دما رف��ض أثناس��يوس أن يرض��خ لتهدي��ده، أم��ره قس��طنطين بمواجه��ة 

ف�اتهموه بتحط��يم بع�ض األث��اث  ؛نوبع�ض ال�تهم الغريب��ة، الت�ي لفقه�ا ل��ه األريوس�ي
ض ا لمق�دس, وبقط�ع ي�د أح�د األريوس��يين، وبتع�ذيب آخ�رين، وبأن�ه ح�اول أن يع��رِّ

د قس�طنطين أثناس�يوس  الرجال الذين كانوا قد أت�وا م�ن القس�طنطينية للج�وع. فج�رَّ
من منصبه ونفاه. وبعد سنتين مات اإلمبراطور وعاد أثناسيوس إلى منصبه أس�قفًا 

 لإلسكندرية.
اآلالف إلى جانبهم، بم�ن ف�يهم اإلمبراط�ور في هذه األثناء ربح األريوسيون 

الجدي��د قس��طنطيوس اب��ن قس��طنطين، وأقنع��ه األريوس��يون بنف��ي أثناس��يوس م��رة 
أخرى مع بعض قادة الكنيسة اآلخرين، الذين تمسكوا بقانون اإليمان النيقوي. ول�م 
يقب��ل ش��عب اإلس��كندرية بأس��قف م��ن األريوس��يين ليح��ل مح��ل أثناس��يوس، إل��ى أن 

 ود الرومانيون على ذلك.أجبرهم الجن



 
 

وتحمل أثناسيوس النفي من كنيسته خمس مرات، خالل س�نوات كفاح�ه ض�د 
األريوسيين. وفي إح�دى تل�ك الم�رات َعلِ�م أن�ه ق�د ُدفع�ت بع�ض النق�ود الثن�ين م�ن 
القتلة حتى يقتلوه, فاختبأ أثناسيوس لعدة سنوات في الصحراء مع بع�ض الرهب�ان. 

ا اختبأ في قبر أبيه لمدة أربعة أشهر. وفي إحدى ونجا مرة أخرى من الموت عندم
الم�رات، عن��دما َعلِ��م بخب�ر عزل��ه م��رة أخ�رى, تمس��ك ب��ه أعض�اء كنيس��ته وبك��وا، 

 فعزاهم أثناسيوس قائالً: "ابتهجوا، فهذه ليست سوى سحابة وستمر سريًعا".
وب��رغم أن المس��تقبل ب��دا أكث��ر ظالًم��ا، حي��ث رب��ح األريوس��يون المزي��د م��ن 

ى جانبهم، وبالرغم من أنه بدا كما لو كانت كل الكنيس�ة س�تقبل تع�اليمهم النفوس إل
الخاطئ��ة، إال أن أثناس��يوس ل��م يفق��د األم��ل وظ��ل يع��ظ ويكت��ب أن يس��وع إل��ه كام��ل 
ل الع�الم كل�ه  وإنسان كامل. وُعرف فيما بعد ب�ـ "أثناس�يوس ض�د الع�الم". فل�و تح�وَّ

 ية.عن الحق الكتابي سيتمسك به أثناسيوس إلى النها
ورح��ل أثناس��يوس ع��ن عالمن��ا ع��ن عم��ر ين��اهز الخامس��ة والس��بعين. وبع��د 
رحيله بفترة وجيزة، انهزم األريوسيون أخيًرا. واليوم يؤمن المسيحيون في جمي�ع 
أنحاء العالم بتعاليم الكتاب المقدس التي تنص على ألوهي�ة المس�يح. والش�كر يع�ود 

 مان.ل الذي أقام شخًصا مثل أثناسيوس ليحفظ اإلي
نؤمن بإله واحد اآلب ضابط الكل خالق السماء واألرض ما يُرى وما ال يُرى. 
نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحيد. المولود من اآلب قبل كل 
الدهور نور من نور. إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوہ لآلب في 

 ).قانون اإليمان النيقوي(... الجوهر
... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أمبروس
 

 أسقف ميالن
 

  م 397 –م  339أمبروس 
م، ف�ي كاتدرائي�ة م�يالن، وام�تألت الكاتدرائي�ة  374تفشت فتنة عظيمة ع�ام 

بالرج��ال والنس��اء واألطف��ال، وتش��ابك الرج��ال الغاض��بون باألي��دي م��ع جي��رانهم, 
ورن صدى الصيحات في كافة األنح�اء، وانقس�م الن�اس ح�ول م�ن يج�ب أن يك�ون 

ه��ؤالء ال��ذين ل��م –لمتص��ارعين جماع��ة م��ن األريوس��ييناألس��قف. وك��ان م��ن ب��ين ا
يريدون تنص�يب أس�قف أريوس�ي، وك�ان اآلخ�رون -يعترفوا بأُلوهية يسوع المسيح

لت الص�راعات إل�ى تهدي�دات  يريدون أسقفًا متمسًكا بحقيقة الثالوث المقدس. وتحوَّ
قف ودفعات واشتباكات، وبدا من المستحيل أن يتفق الجانبان على م�ن يك�ون األس�

 الجديد.
وخوفا من اندالع ش�غب ف�ي ذل�ك الوق�ت، وق�ف أمب�روس الح�اكم الروم�اني  

فب�رغم انح�دار أمب�روس م�ن  ؛للمدينة ليتحدث, وسرعان ما هدأ الناس احتراًم�ا ل�ه
إحدى األسر األكثر ثراًء وقوة في اإلمبراطورية الرومانية، إال إنه ل�م يتس�يَّد عل�ى 

ط��ف، حت��ى أنه��م ك��انوا يعتبرون��ه أب��ا ول��يس فق��د تمي��ز حكم��ه بالع��دل والل ،الش��عب
 حاكما وقاضيا.

فطلب منهم أمبروس أن يتبعوا النظام، ووبخهم على عدم المحبة، وحثهم أن 
يختاروا أسقفًا جديًدا بهدوء وس�الم. فخ�يَّم الص�مت عل�ى المك�ان وتب�ادل الكثي�رون 

يتح�دث أي ول�م يج�رؤوا عل�ى رف�ع أعي�نهم. ول�م أغل�بهم ق ُص�عِ ونظرات ارتب�اك، 
م��نهم حت��ى كس��ر الص��مت ص��وت ص��بي ص��غير ق��ائالً: "ل��يكن أمب��روس أس��قفًا". 
وبعدها صاح البعض اآلخر: "ليكن أمبروس أسقفًا"، ووافق الجمي�ع وس�رعان م�ا 

 هتف كل الجمع بصوت واحد: "ليكن أمبروس أسقفًا".
وق�ال له�م:  ،فرفع أمبروس يده ف�ي محاول�ة من�ه لته�دئتهم، ولك�ن ب�ال ج�دوى

اإلخوة لن أستطيع أن أكون أسقفًا لكم، فأنا غير م�درب للخدم�ة كم�ا إنن�ي ل�م  "أيها
أعتمد بعد". ولكن الناس كانوا قد وصلوا إلى قناعة بأنه هو من يستطيع أن يت�ولَّى 



 
 

هذا المنصب، وانتخبوه أسقفًا لميالن باإلجماع. بذل أمبروس ك�ل م�ا بوس�عه حت�ى 
ح��د أص��دقائه، وبع��ث برس��الة إل��ى يه��رب م��ن ه��ذا الواج��ب، فاختب��أ ف��ي من��زل أ

اإلمبراطور الروماني يطلب من�ه أن يعفي�ه م�ن ه�ذا المنص�ب, ولك�ن اإلمبراط�ور 
كان سعيًدا بهذا االختيار، وحثَّه عل�ى أن يت�ولى ه�ذا المنص�ب، إيمانً�ا من�ه أن ه�ذه 

 هي مشيئة هللا، فاعتمد أمبروس وبعد ثمانية أيام ُرسم أسقفًا.
وس ليخدم الرب، فحف�ظ  ف�ي قلب�ه وص�ية المس�يح ومنذ ذلك اليوم عاش أمبر

للش��اب الغن��ي: "اذه��ب وب��ع ك��ل مال��ك واع��ط الفق��راء فيك��ون ل��ك كن��ز ف��ي الس��ماء 
وتع��ال اتبعن��ي". فب��اع أمب��روس ك��ل ممتلكات��ه وك��ل كن��وزه األرض��ية وأعطاه��ا 
للفق��راء. وك��ان يرح��ب ب��أي ش��خص يري��د أن ي��راه ف��ي أي وق��ت، وغالبً��ا م��ا ك��ان 

 الة مع نفس مضطربة، أو في تلبية احتياجات الفقراء.يقضي الليل في الص
وانك��ب أمب��روس عل��ى دراس��ة الكت��اب المق��دس، واكتش��ف رس��الة الكت��اب 
المقدس الواض�حة ب�أن اآلب واالب�ن وال�روح الق�دس ه�م إل�ه واح�د، متس�اوون ف�ي 
المج�د والق��وة. وم�ن خ��الل عظات�ه اليومي��ة وكتابات�ه المستفيض��ة، داف�ع ع��ن عقي��دة 

مقدس، وأُلوهي�ة المس�يح، حاميً�ا الكنيس�ة م�ن التع�اليم األريوس�ة الكاذب�ة. الثالوث ال
كما أنه عرف أهمية الموسيقى في التسبيح وكت�ب بنفس�ه الكثي�ر م�ن الت�رانيم مث�ل: 

، وال��ذي يش��يد بوح��دة اآلب واالب��ن وال��روح "أيه��ا الث��الوث، أيه��ا الن��ور المب��ارك"
 القدس:

 كل الحمد ل اآلب
 زليكل الحمد لالبن األ

 والذي نعبده مع الروح
 لألبد واألبد. 

وأظه��رت روح��ه الدافئ��ة والمرح��ة حقيق��ة اإلنجي��ل، مثلم��ا أوض��حت عظات��ه 
تماما. وجاء أوغسطينوس إلى ميالن، ولم يكن مؤمنًا في ذلك الوقت، ولكن جذبته 
عظات أمب�روس ومحبت�ه. وبأس�لوبه اللطي�ف اس�تطاع أن يج�ذب أغس�طينوس ألن 

ة,  فقال أوغسطينوس: "لقد رحب بي هذا الرجل كما يرح�ب يثق في الرب ثقة حيَّ 



 
 

األب بابنه. في بادىء األمر لم أحب�ه كمعل�م للح�ق، ولكنن�ي أحببت�ه لطيبت�ه وكرم�ه 
 معي".

وبحسب اكتشاف اإلمبراطور الروماني ثيودوسيوس صديق أمب�روس، فإن�ه 
ئً�ا، بالرغم من محبة أمبروس ولطفه، فق�د ك�ان ف�ي بع�ض المواق�ف ص�ارما وجري

فغالبًا ما كان يمكث ثيودوسيوس ف�ي م�يالن، ويتعب�د ف�ي كنيس�ة أمب�روس. وب�رغم 
من كون ثيودوسيوس مسيحيا جادا، إال إنه كان ح�اد الطب�اع، فف�ي بع�ض األحي�ان 
كان غضبه يقوده إلصدار أحكام متهورة وظالمة. وهاجمته نوب�ة غ�يظ ف�ي إح�دى 

يكي، ف�أمر جن�وده ب�أن يث�أروا المرات، عندما سمع بالشغب الذي حدث في تس�الون
وقتل حينها في تلك المدينة سبعة آالف رجل وامرأة وطفل دون تفرقة ب�ين  ،بعنف

فغضب أمبروس من هذا القاتل، وكتب له خطابً�ا ف�ي غاي�ة الج�رأة  مذنب وبريء.
فاضًحا فعله الشرير، آمًرا إياه بأن يتوب. وفي األحد التالي ذهب اإلمبراطور إلى 

وبينم�ا ك�ان يص�عد درج�ات س�لم  ،قًعا أن يتناول من الفريض�ة المقدس�ةالكنيسة متو
الكاتدرائي��ة، وج��د أمب��روس واقفً��ا عل��ى الب��اب معترض��ا طريق��ه وق��ائال ل��ه: "كي��ف 
ستصلي وترفع ي�دك الت�ي م�ا زال دم القتل�ى يقط�ر منه�ا؟ كي�ف يمك�ن لمث�ل ه�اتين 

يم��ة عل��ى الي��دين أن تأخ��ذ جس��د ودم ال��رب؟ اذه��ب م��ن هن��ا، حت��ى ال تض��يف جر
 جريمة".

فتص��لب ثيودوس��يوس ف��ي مكان��ه، وكش��ف ع��ن دهش��ته ومفاجأت��ه بكلم��ات 
ورد اإلمبراطور عليه قائالً: "ولك�ن المل�ك داود ارتك�ب جريم�ة  ،أمبروس القاسية

فأجابه أمبروس: "إًذا فأنت تمثل�ت ب�داود  ،قتل ورغم ذلك حصل على غفران هللا"
ع�اد اإلمبراط�ور إل�ى قص�ره ف�ي خج�ل، في خطيته، فتمثَّل أيًض�ا ب�ه ف�ي توبت�ه". ف

ولكنه تاب واعترف بخطيته أمام كل الكنيسة ووعد ب�أن يفح�ص غض�به، بإعط�اء 
يوًما ليهدأ، قب�ل أن ي�أمر بقت�ل أي ش�خص. لق�د ح�زن ثيودوس�يوس عل�ى  30نفسه 

خطيت��ه ب��اقي أي��ام حيات��ه وق��ال: "لق��د ك��ان أمب��روس الرج��ل األول ال��ذي ق��ال ل��ي 
"إن�ه الرج�ل الوحي�د ال�ذي عرفت�ه ال�ذي اس�تحق أن يُرس�م وأض�اف ق�ائالً:  ،الحق"



 
 

أسقفًا". وعندما رقد ثيودوس�يوس عل�ى ف�راش الم�وت، دع�ا أمب�روس ورح�ل ع�ن 
 عالمنا بين ذراعيه.

ومرة تح�دى أمب�روس إمبراط�وًرا آخ�ر، ف�أمره اإلمبراط�ور فاالنتيني�ان ب�أن 
ذوا الكنيس��ة يس��لم الكنيس��ة لألريوس��يين، وعن��دما رف��ض, هج��م الجن��ود علي��ه ليأخ��

ب��القوة، فتحص��ن أمب��روس وأبرش��يته داخ��ل الكنيس��ة ألكث��ر م��ن أُس��بوع، مس��تغلين 
الوقت في الترنيم والص�الة، ف�أمر اإلمبراط�ور بانس�حاب الجن�ود خش�ية أن ي�ؤذي 
أمب��روس وأتباع��ه. وص��رح أمب��روس ق��ائالً: "إن اإلمبراط��ور ف��ي الكنيس��ة ول��يس 

 فوقها".
المرض، سيطر الخوف على المسيحيين في وعندما رقد أمبروس في فراش 

م��يالن، خش��ية ع��ودة النزاع��ات واالنقس��امات بع��د م��وت أمب��روس، ف��ذهب ش��يوخ 
فح�ثهم أمب�روس  ،المدينة لزيارت�ه، وص�لوا مع�ه ليمنح�ه هللا الش�فاء والعم�ر المدي�د

عل��ى الثق��ة ف��ي هللا وق��ال له��م: "أن��ا ال أخ��اف الم��وت ألن لن��ا إل��ه ص��الح". ورق��د 
ذه الزي��ارة ببض��عة أي��ام ف��ي مس��اء ي��وم الجمع��ة العظيم��ة، ودفن��ه أمب��روس بع��د ه��

أعضاء كنيسته صباح يوم عيد القيامة في الكنيسة، حتى يكونوا دوًم�ا ب�القرب م�ن 
 أسقفهم المحبوب.  

 أيها الثالوث أيها النور المبارك 
 يا وحدة القوة القديرة

 واآلن وقد غابت الشمس المتقدة
 نافارسل أشعتك إلى داخل قلوب

... 
 مونيكا وأغسطينوس 

 
 أم مسيحية وابنها

 
  م 430 –م  354أغسطينوس 
م، وضعت مونيكا ابنً�ا، وأطلق�ت علي�ه اس�م أغس�طينوس. ك�ان  354في عام 

ه��ذا الطف��ل موض��ع فخره��ا وفرحه��ا المس��تقبلي، وأص��بح ِحجُره��ا مرك��ز تعليم��ه 



 
 

ل��ه قص��ة وعبادت��ه لل��رب. وك��ان اس��م ال��رب يت��ردد كثي��ًرا عل��ى ش��فتيها، وش��رحت 
الخالص، كما كانت تنشد له الترنيمات التي تسبح يسوع المسيح مخل�ص روحه�ا. 
ولم يكن زوج مونيكا ال�وثني باتريس�يوس يس�اعدها ف�ي توجي�ه ابنهم�ا إل�ى هللا, ل�ذا 

ربِّ الول�د ظلت وحدها تعلمه أن يحب الرب ويخدمه. لقد تمسكت بوعود ال�رب: "
 )6:22أمثال( في طريقه فمتى شاخ أيضا ال يحيد عنه".

وعن��دما كب��ر أغس��طينوس، أدرك وال��ده أن ابن��ه يتمت��ع بعق��ل متمي��ز فق��ال: 
"بلدتنا الصغيرة ليست بالمك�ان المناس�ب لتعل�يم ص�بي يمتل�ك مث�ل ه�ذه المواه�ب، 

لذا أرسله والده وه�و ف�ي عم�ر  ؛فال بد من تعليمه جيًدا حتى يقوم بأعمال عظيمة"
معلم�ين ف�ي قرطاج�ة، أكب�ر مدين�ة ف�ي السادسة عشرة ليدرس على أي�دي أفض�ل ال

ت�ه أن يتمس�ك بالمس�يح ويع�يش  شمال أفريقي�ا ف�ي ذل�ك الوق�ت. أم�ا والدت�ه فق�د ترجَّ
ولك��ن بمج��رد ابتع��اده ع��ن المن��زل وس��فره إل��ى بل��دة روماني��ة مليئ��ة  ،حي��اة مقدس��ة

بجميع أشكال اإلثارة، غلبته الخطية. وبالرغم من محبته لوالدت�ه، إال إن�ه س�ار ف�ي 
الشريرة التي كان يتبعها أصدقاؤه الج�دد. واعت�رف أغس�طينوس فيم�ا بع�د  الطرق

 قائالً: "لقد ازدريت بنصيحة أمي واندفعت متهوًرا في حياتي".
وتعل���م أغس���طينوس الس���رقة، وأس���رف ف���ي ش���رب الخم���ور، وانغم���س ف���ي 
المالهي الشريرة، واعترف في إحدى الم�رات ق�ائالً: "لق�د تظ�اهرت أحيانً�ا ب�أنني 

طية لم أفعلها، فقط ليعجب بي أصدقائي". ورف�ض أغس�طينوس المس�يحية فعلت خ
واعتن��ق ب��دالً منه��ا الفلس��فات الش��عبية المعاص��رة. وكب��ر أغس��طينوس وكب��ر مع��ه 

 غروره وكان يقول: "سأصنع لنفسي اسًما عظيًما".
وعند سماع أمه لهذه األنباء، تملكها الخ�وف وحذَّرت�ه قائل�ة: "ي�ا بن�ي أخش�ى 

مع���وج ال���ذي تس���ير في���ه، فه���ذا الطري���ق ال يس���لكه إال م���ن أداروا م���ن الطري���ق ال
ظه��ورهم ليس��وع ول��يس وج��وههم". وذهب��ت مونيك��ا لتحص��ل عل��ى مس��اعدة م��ن 

ظه��ر ل��ه ش��ر ه��ذا الطري��ق األس��قف، وطلب��ت من��ه أن يتح��دث م��ع أغس��طينوس، ويُ 
ويعلمه م�ا ه�و ص�الح". فه�ز األس�قف رأس�ه رافًض�ا، فق�د ك�ان يع�رف توج�ه قل�ب 

ا اآلن لي�تعلم ع�ن  أغسطينوس في ذلك الوقت، وقال لها: "أغسطينوس ليس مس�تعّدً



 
 

يس��وع، فه��و ش��ديد اإلعج��اب بذات��ه، وتم��أل الب��دع الجدي��دة أفك��اره. اتركي��ه بمف��رده 
لفت���رة، وص���لِّ م���ن أجل���ه، وس���يعرف خط���أه وش���ناعة خطاي���اه بنفس���ه م���ن خ���الل 

ف متوس�لةً قراءاته". ولم تقبل مونيكا هذه اإلجاب�ة، فبك�ت وقبض�ت عل�ى ي�د األس�ق
فق�ال له�ا بص�رامة: "ال، اذهب�ي اآلن واتركين�ي، فم�ن المس�تحيل أن  ؛أن يكلم ابنها

يهلك ابن هذه الدموع". وبدت لها هذه الكلمات كما لو كانت آتية إليها م�ن الس�ماء. 
وبك��ت مونيك��ا وص��لَّت م��ن أج��ل ابنه��ا، ول��م تفق��د األم��ل ف��ي أن هللا س��ينقذ روح��ه. 

 "أغسطينوس ابن هذه الدموع لن يهلك". وكانت غالبًا ما تقول له:
مض��ت الس��نوات وأص��بح أغس��طينوس معلم��ا مرموق��ا، ولكن��ه اس��تمر ف��ي 

وعن��دما بل��غ الثالث��ين، انتق��ل م��ن ش��مال أفريقي��ا إل��ى مدين��ة م��يالن  ،رفض��ه لل��رب
اإليطالية، ليصبح واحًدا من أكبر معلمي هذه المدين�ة، وأخ�ذ مع�ه والدت�ه األرمل�ة. 

مب��روس ال��واعظ العظ��يم، ه��و أس��قف مدين��ة م��يالن. وذه��ب ف��ي ذل��ك الوق��ت ك��ان أ
أغسطينوس ليستمع إلى عظاته، ليس رغب�ةً ف�ي معرف�ة يس�وع ولك�ن ليس�تمع إل�ى 

ولدهش�ته  ،بالغة كلماته. وأخبر أغسطينوس أمبروس أنه ال يؤمن بيس�وع المس�يح
قبله أمبروس وأحبه، فقال عنه أغسطينوس: "لقد رحب بي هذا الرجل كما يرحب 

ب بابنه، وفي بادىء األمر لم أحبه كمعلم للحق، ولكنني أحببت�ه لطيبت�ه وكرم�ه األ
 معي". 

وبدأ أغس�طينوس يس�تمع للح�ق اإلله�ي بالت�دريج ف�ي عظ�ات أمب�روس, وب�دأ  
ف���ي ق���راءة الكت���اب المق���دس، وأه���داه أح���د األص���دقاء كتابً���ا ع���ن حي���اة الق���ديس 

هي�ة عل�ى تغيي�ر الحي�اة. ورأى فيه أغس�طينوس م�دى ق�درة النعم�ة اإلل ،أنطونيوس
ت�ه أن يث�ق ف�ي المس�يح. وب�دأت ولم تكف أمه ع�ن الص�الة م�ن أج�ل خالص�ه، وحثَّ 

الخ�وف م�ن ع�دم  ؛شكوك أغسطينوس حول المسيحية تخبو، وحل الخ�وف مكانه�ا
غفران خطاياه الكثيرة. وفي أحد األيام امتأل أغسطينوس بالش�عور بال�ذنب وذه�ب 

، وج�اء مع�ه ص�ديقه أليبي�وس. وفج�أة الته�ب قل�ب إلى الحديقة ليسكب قلبه أمام هللا
أغسطينوس، وانهمرت الدموع من عينيه, ولخجله جرى إل�ى نهاي�ة الحديق�ة حت�ى 
يبقى بمفرده، وألقى بنفسه أسفل شجرة تين وصرخ للرب قائالً: "إلى مت�ى ي�ا رب 



 
 

س���تبقى غاض���بًا من���ي؟ ه���ل س���تبقى غاض���با ِمنِّ���ي لألب���د؟ ي���ا إله���ي ال تُع���د لت���ذكر 
 ياي".خطا

وبينما كان أغسطينوس يصلي ويبكي، سمع طفال ينشد ترنيمة كانت كلماته�ا 
تقول: "خذ واقرأ، خذ واقرأ"، ولم يكن قد استمع من قبل إلى ترنيم�ة أطف�ال تق�ول 

 ؛ه��ذه الكلم��ات، ولكن��ه أخ��ذ تل��ك الكلم��ات كرس��الة م��ن هللا ليق��رأ الكت��اب المق��دس
ب��ل البس��وا "فأمس��ك بالكت��اب وفتح��ه عش��وائيًا، وق��رأ أول آي��ة وقع��ت عليه��ا عين��اه: 

) 14:13الرب يسوع المسيح وال تصنعوا تدبيًرا للجسد ألجل الشهوات". (رومية 
وف��ي الح��ال ف��تح هللا عين��ي أغس��طينوس، لي��رى أن��ه ال يوج��د غي��ر ص��الح المس��يح 

فلم يكن بحاجة إلى المزيد, فقد  الذي يستطيع أن يغطي خطاياه. ولم يكمل قراءاته،
د هللا على غفران خطاياه وعلى منحه هبة اإليمان.  غيَّر هللا قلبه ومجَّ

ودعا أليبي�وس وق�ال ل�ه: "عن�دما ق�رأت اآلي�ة، ش�عرت وك�أن قلب�ي ق�د ام�تأل 
فق�ال ل�ه أليبي�وس:  ؛بنور الثقة في المسيح، وُمِحيَ�ت م�ن داخل�ي ك�ل ظ�الل الش�ك"

فأراه أغسطينوس الفقرة, ولك�ن عين�ي أليبي�وس  ،تي قرأتها""دعني أرى الفقرة، ال
وقعت عل�ى اآلي�ة الت�ي تليه�ا: "وم�ن ه�و ض�عيف ف�ي االيم�ان ف�اقبلوه ال لمحاكم�ة 

، فإيم�اني ض�عيف، ولك�ن يس�وع  ؛األفكار" فقال أليبيوس: "هذه اآليات موجهة إليَّ
 يستطيع أن يقويني".

خ��ر ف��ي المس��يح، وه��رع وجث��ا أليبي��وس عل��ى ركبتي��ه، ووض��ع ثقت��ه ه��و اآل
الصديقان إلى الداخل ليخبرا مونيكا التي غمرتها الفرحة، واحتض�نت ابنه�ا قائل�ة: 
"ه��ذا م��ا كن��ت أص��لي م��ن أجل��ه ط��وال ه��ذه الس��نوات". وبعي��ون تملؤه��ا ال��دموع، 
رفعت يديها للسماء وصلت قائلة: "المجد لك يا رب، ألنك تس�تطيع أن تفع�ل أكث�ر 

 حي إلى فرح".مما نتخيل, فلقد حولت نَوْ 
ومنذ ذلك اليوم، امتألت نف�س أغس�طينوس ب�الجوع لمعرف�ة الكت�اب المق�دس 
والعبادة ب�ال انقط�اع، ويق�ول: "لس�ت أج�د م�ا يكفين�ي م�ن ح�الوة التأم�ل ف�ي عم�ق 

كتني حالوة تسبيح كنيستك".  كلمتك. أي دموع أذرف في ترنيماتك، وكم حرَّ



 
 

ا ثوبً�ا أب�يض عل�ى ض�وء واعتمد أغسطينوس على يد أمبروس، وهو مرتديً  
الش���موع، ف���ي خدم���ة عي���د القيام���ة م���ع اآلخ���رين ال���ذين قبل���وا اإليم���ان. واس���تقال 
�ه قلب�ه أن يع�ود إل�ى ش�مال  أغسطينوس من وظيفت�ه كمعل�م ف�ي م�يالن، وك�ان توجُّ
أفريقي��ا ليخ��دم ال��رب هن��اك. وف��ي إح��دى اللي��الي، بينم��ا ك��ان يس��تعد للرحي��ل، دار 

ال��ت ل�ه بابتس�امة واس�عة: "إن أعظ�م مس�رات ه��ذا ح�ديث طوي�ل بين�ه وب�ين أم�ه فق
 العالم، ال تقاَرن بأفراح السماء".

وكت��ب أغس��طينوس فيم��ا بع��د ه��ذه الكلم��ات: "عن��دما نتح��دث ع��ن هللا وع��ن 
اول الس�ماوية، ج�دالحياة األبدية مع القديسين، تمتلئ قلوبنا ب�العطش للش�رب م�ن ال

 ر الروح  في السماء".ويبدو هذا الشعور كما لو كنا قد لمسنا أول ثما
وف��ي إح��دى الم��رات قال��ت مونيك��ا البنه��ا وه��ي تنظ��ر لعيني��ه: "ي��ا بن��ي، ال 
أعرف لماذا أظل هنا على األرض، فالسبب الوحي�د ال�ذي كن�ت أري�د أن أبق�ى م�ن 
أجل��ه، ه��و أن أراك مس��يحيًّا قب��ل أن أم��وت، وق��د أران��ي هللا أكث��ر مم��ا طلب��ت, فلق��د 

 لم وأصبحَت خادًما للمسيح".رأيتك وقد احتقرَت مباهج العا
وبعد بض�عة أي�ام رق�دت مونيك�ا، وق�د أهلكه�ا اإلعي�اء وقال�ت ل�ه وللس�اهرين 
معه: "يمكنك أن تدفن جسدي في أي مك�ان". فس�ألها أح�د الس�اهرين: "أال تخ�افين 
أن تموتي وتُدفني بعيًدا عن وطنك؟" فرفعت رأسها وأجابته بصوت ض�عيف: "ال 

هللا". وجث�ا أغس�طينوس بجان�ب س�ريرها، وق�د م�أله الح�زن يوجد مكان بعي�د ع�ن 
وأمسك بيدها وصلى حتى انطلقت روحها لتكون مع هللا. وق�ال أغس�طينوس: "لق�د 

 أغلقت عينيها وشعرُت بطوفان من الحزن يجتاح قلبي".
وبعد أن دفن أغسطينوس والدته، عاد أخيًرا إلى شمال أفريقيا، وأص�بح أه�م 

طقة. وباس�تخدام س�يف كلم�ة هللا، خ�اض الكثي�ر م�ن المع�ارك قائد للكنائس في المن
ض��د المعلم��ين الكذب��ة ف��ي الكنيس��ة. وج��اءت أكب��ر التح��ديات الت��ي واجهت��ه م��ن 
بيالجي��وس وأتباع��ه. ك��ان تعل��يم البيالجيني��ة، أن خطي��ة آدم ل��م ت��ؤثر عل��ى جمي��ع 

رادت�ه البشرية, ولهذا من الممكن أن يعيش اإلنسان حياة تخل�و م�ن الخطي�ة وفقً�ا إل
الح�رة. وآمن��وا أن الخ��الص ل��يس هب��ة م��ن هللا، لكن��ه م��ن اس��تحقاق الن��اس. وأدرك 



 
 

أغسطينوس أن هذه التعاليم تعارض أساس تع�اليم الكت�اب، وأن رحم�ة هللا وح�دها 
ه��ي الت��ي خلص��ت اإلنس��ان، فوفقً��ا لرس��الة ب��ولس إل��ى أه��ل أفس��س: "بالنعم��ة أن��تم 

ح��د". أم�ن أعم��ال ك�يال يفتخ��ر  ل��يس .مخلص�ون وذل��ك ل�يس م��نكم، ه�و عطي��ة هللا
�� فكت��ب  ؛ه أغس��طينوس ك��ل طاقات��ه لمحارب��ة البيالجيني��ين وإع��الء نعم��ة هللاووجَّ

 ،خطابات، ودعا النعقاد مجامع كنسية، وسافر مسافات بعيدة للتحدث إلى الكنائس
ووعظهم قائالً: "لقد فسد اإلنس�ان بإرادت�ه الح�رة، ولك�ن إنس�ان هللا يس�وع المس�يح 

رة م�ن خ�الل يس�وع رة، فبإمكاننا اآلن أن ن�رى نعم�ة هللا المح�رِّ المحرِّ جاء بنعمته 
المس��يح". وبع��د س��نوات م��ن الكف��اح، انتص��رت رس��الة أغس��طينوس ع��ن نعم��ة هللا 

 ورحمته.
وقض��ى أغس��طينوس الس��نوات األربع��ين األخي��رة م��ن عم��ره، يع��ظ وي��نظم 

روى  ""االعت�رافصدقات للفقراء ويكتب كتبًا دفاعية عن المس�يحية. وف�ي كتاب�ه 
قصة حياته ومحبة هللا المخلِّص�ة. ه�ذا الكت�اب م�ا ه�و إال ص�الة إل�ى هللا، موض�ًحا 
فيه أن�ه ي�دين بخالص�ه لنعم�ة هللا ورحمت�ه فق�ط. وكت�ب ه�ذه الكلم�ات: "إله�ي، لق�د 

 صنعتنا لذاتك، ولن تجد قلوبنا راحتها إال فيك".
ط�وال حيات�ه، وظ�ل  أغسطينوس عن إرشاد الن�اس إل�ى طري�ق هللا ولم يُكفَّ 

يشكر هللا من أجل والدته قائالً: "إلهي وحبيب قلبي، أشكرك من أجل كل األعم�ال 
 الصالحة التي قامت بها والدتي، فهي كانت هبتك لي لتخلصني وترشدني".

... 
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في قلب باتريك الذي قفز من فراش�ه كانت كلمة قراصنة، كلمة تُلقي الرعب 

ونزل في سترته ونعليه هربا إلى الخارج. في ذلك الوقت كان كال والدي�ه ق�د ذهب�ا 
إلى المدينة، تاركين ابنهما البالغ من العمر ستة عشر عاًما بمفرده، لمتابع�ة الخ�دم 
حين بس�يوفهم  وممتلكاتهم بالبلدة. وجاء رجال ذوي لحى ُحمر من ك�ل جان�ب، مل�وِّ
وبِهراواهم، وأسروا باتريك والخدم وربطوا أيديهم. وبع�د أس�ر اآلالف م�ن الن�اس 
من جميع أنحاء البلدة، أخذهم القراصنة إل�ى البح�ر، فق�د خطف�وا بض�عة آالف م�ن 
القرية والق�رى المحيط�ة، وحش�دوهم عل�ى حاف�ة المي�اه وجمع�وهم وربط�وهم  ف�ي 

 مخازن السفن.
ل�م يفهمه�ا باتري�ك، ولكن�ه ك�ان يع�رفهم، كان القراصنة يتحدثون لغ�ة غريب�ة 

فك��ل م��ن ك��ان يع��يش ف��ي الض��فة الغربي��ة م��ن بريطاني��ا ك��ان يع��رف اللص��وص 
فمنذ أن تركت الجيوش الرومانية بريطانيا، تزايد عدد اللصوص م�ن  ،األيرلنديين

العبيد األيرلنديين. وكان باتريك يرتعش في غضب ويأس وهو في السفينة بجان�ب 
واألطفال، فلقد اعتقد أنه قد أُخذ ليعيش ما تبقى م�ن حيات�ه كعب�د  الرجال والسيدات

 في أيرلندا، ولن يرى عائلته أو يعود لوطنه مرة أخرى.
بعد أسبوع كان باتريك يقف فوق التالل الصخرية في شمال أيرلن�دا، يرع�ى 
الغنم لرئيس إحدى العشائر. كان يل�بس ثيابً�ا بالي�ة وتغذيت�ه س�يئة، وكان�ت مفاص�له 

لمه من الثلج والرياح. وكان ش�عوره ب�الحنين إل�ى وطن�ه ي�ؤلم معدت�ه، فلق�د ك�ره تؤ
األيرلن��ديين، وه��ذا م��ا أش���عل رغبت��ه ف��ي الحي��اة, فق���د أقس��م يوم��ا أن ي��رد عل���ى 

وحلف بين�ه وب�ين نفس�ه أن�ه س�يجعلهم  ف�ي ي�وم  ،األيرلنديين ما أظهروه من قساوة
 من األيام يدفعون ثمن قسوتهم.

خ�رى، ولم�س باتري�ك تغيي�ًرا غريبً�ا يح�دث ل�ه. ب�دأ ه�ذا مرت س�نة وراء األ
بش���عور بال���ذنب عل���ى خطاي���اه وع���دم إيمان���ه. ولك���ن عن���دما وص���ل ب���ه ض���ميره 



 
 

المضطرب إلى الي�أس، ش�عر ب�روح هللا يقت�رب من�ه فق�ال باتري�ك: "توجه�ت بك�ل 
اني كما يعزي األب ابنه".  قلبي إلى الرب إلهي، فلقد حرسني قبل أن أعرفه، وعزَّ

ك��ان  لت��انما أدرك أن هللا مع��ه، ب��دأت تتالش��ى الم��رارة والش��عور بالوح��دة الوبع��د
يش���عر بهم���ا، وح���اول أن يت���ذكر العظ���ات الت���ي ك���ان يس���تمع إليه���ا ف���ي كنيس���ته، 
والقصص الكتابية التي كان قد تعلمها من الكتاب المقدس. ووبخ نفسه عل�ى حيات�ه 

حض�ور عائلت�ه لكنيس��ة فب�الرغم م�ن  ؛ف�ي ص�باه، لع�دم اهتمام�ه ب�األمور الروحي��ة
مس�يحية، ومعرفت�ه بالمس��يح ووص�اياه، إال إن�ه ل��م يك�ن يكت�رث به��ذه األم�ور. وق��د 
ح��ذره أح��د القساوس��ة ق��بالً ق��ائالً: "ارح��م نفس��ك"، إال أن��ه تجاه��ل ه��ذه النص��يحة 

 ومضى في طريقه.
ولكن اآلن وهو عبد في أرض بعيدة، استطاع أن يتذكر القليل ال�ذي ك�ان ق�د 

، فلم يك�ن لدي�ه كت�اب مق�دس حت�ى يس�تطيع ق�راءة كلم�ة هللا، ولكن�ه تعلمه في صباه
كان يستطيع أن يصلي. فكان يستيقظ قبل بزوغ نور الصباح ليصلي، وك�ان يرف�ع 
صوته مئات المرات في اليوم إلى هللا، وإذا استيقظ  في اللي�ل ك�ان يص�لي قب�ل أن 

 ومحبت�ه داخل�ي، يعود إل�ى الن�وم م�رة أخ�رى. وك�ان يق�ول: "لق�د زادت مخاف�ة هللا
 ى إيماني".ولقد تقوَّ 

وبينم��ا كان��ت محبت��ه ل ت��زداد، م��ات كره��ه لأليرلن��ديين وتعلَّ��م لغ��تهم وفه��م 
ط��رقهم، فل��م يك��ن األيرلن��ديين يس��رقون األراض��ي األخ��رى فق��ط ولك��نهم ك��انوا 
يتشاجرون بعضهم مع بعض باستمرار، وكانت الخرافات والشعائر الغريبة تسود 

ن كهنتهم الوثنيون (الدرويد) يعتقدون بأنهم يمتلك�ون ق�وى س�حرية، عليهم. فلقد كا
ن الدرويد بجلود وريش الطيور، وك�انوا وبهذا كانوا يسيطرون على الشعب. وتزيَّ 
وكانت من تعاليمهم أن األرواح سكنت  ،يقدمون ذبائح حيوانية ويتنبأون بالمستقبل

فل��م  ؛ي أجس��اد أخ��رىاألش��جار، وأن أرواح البش��ر ع��ادت بع��د الم��وت وعاش��ت ف��
يكونوا قد سمعوا قبالً باألخبار السارة عن يسوع المسيح، فب�دأ باتري�ك يص�لي م�ن 

 أجل خالص من أسروه.



 
 

وفي إحدى الليالي، في السنة السادس�ة م�ن أَْس�ِره، رأى حلًم�ا وج�اءه ص�وت  
في الحلم يق�ول: "س�تعود قريبً�ا إل�ى وطن�ك، فس�فينتك ق�د أُِع�دت". وعن�دما اس�تيقظ 
باتريك من النوم، اتخذ هذا الحلم رسالة من هللا, فرسم خطة س�ريعة لله�رب. وف�ي 
ين يواجه�ون  الصباح الباكر للي�وم الت�الي، ف�ّر هاربً�ا م�ع علم�ه ب�أن األس�رى الف�ارِّ
الع�ذاب ب��ل والم�وت، ل��ذلك س�افر باتري��ك عل�ى الط��رق الخلفي�ة ل��يالً وس�ار مس��افة 

فوجد س�فينة عل�ى وش�ك اإلبح�ار، فق�ال مئتي ميلہ إلى أن وصل إلى ميناء بحري، 
باتريك للقبطان: "أريد أن أبحر معكم". ولكن عندما رأى القبطان أن�ه عب�ٌد، أجاب�ه 

ل باتري�ك بقسوة قائالً: "ال فائ�دة م�ن طلب�ك لل�ذهاب معن�ا. إرح�ل ع�ن هن�ا". وتح�وَّ 
 لكي يرحل، وصلى إلى هللا ليرشده, وقبل أن ينتهي من صالته قال له أحد البحارة

فص�عد باتري�ك  ،من على ظهر السفينة: "تعال أسرع ينبغي علينا أن نأخذك معن�ا"
إلى السفينة وسرعان ما أصبح  في طريقه إلى الحرية. وأخذ باتري�ك ف�ي مس�اعدة 
طاقم العمل في فك الحبال لإلبحار وتفري�غ الحمول�ة, وأخب�رهم بجس�ارة ع�ن ق�درة 

في مكان مهج�ور، وظل�وا يبحث�ون هللا وصالحه. وبعد فترة وجيزة، رست السفينة 
عن طعام لعدة أيام، وشعر كل من كان على سطح السفينة بالوهن والج�وع، فثبَّ�ت 

ن على باتريك وقال له: "قل ل�ي أيه�ا المس�يحي، أن�ت تق�ول القبطان عينيه المنهكتيْ 
إن هللا عظيم وكلي القدرة، لماذا إذن ال تصلي من أجلنا؟ نحن نعاني الجوع، وم�ن 

محتمل أن نرى إنسانًا مرة أخرى؟" فابتس�م باتري�ك وق�ال ل�ه: "آم�ن ب�الرب غير ال
إلهي من كل قلبك, ألنه ال يس�تحيل علي�ه ش�يء، فق�د يرس�ل ل�ك الي�وم طعاًم�ا حت�ى 
تشبع، ألن له الغنى في كل مكان". وبدا هذا المكان الصحراوي أكث�ر كآب�ة، وبع�د 

خ��ذوا يتغ��ذون عل��ى لح��م م��رور بض��ع دق��ائق، م��ر قطي��ع م��ن الخن��ازير أم��امهم، وأ
 الخنازير لعدة أيام.

وأخيًرا استأنف باتريك رحلته ووصل إلى وطنه بريطانيا. وابتهج�ت عائلت�ه 
وأصدقاؤه لرؤيته، واستقبلوه كما لو كان عائًدا م�ن الم�وت، وس�رد عل�يهم باتري�ك 

فق��الوا ل��ه: "لق��د عاني��ت  ؛قص��ة عبوديت��ه وإيمان��ه الجدي��د بيس��وع المس��يح وهروب��ه
، امكث هنا معنا في سالم وال تتركنا م�رة أخ�رى". فطل�ب م�نهم أال يحزن�وا الكثير



 
 

عل��ى معانات��ه وق��ال له��م: "لق��د انتزعن��ي هللا م��ن بل��دي وم��ن ع��ائلتي، حت��ى أعرف��ه 
 وأحبه".

وح��اول باتري��ك أن يس��تعيد حيات��ه القديم��ة، ولكن��ه ل��م يس��تطع إخ��راج ش��عب 
أيرلندا من تفكيره. وفي إحدى الليالي، وبينما كان نائًما، رأى في رؤيا شخًصا من 
أيرلندا وسمع أص�واتًا كثي�رة تتح�دث إلي�ه ف�ي ص�وت واح�د. وع�رف باتري�ك أنه�ا 

من�ك أيه�ا الفت�ى أن تعب�ر  أصوات األيرلنديين، فلق�د ص�رخوا إلي�ه بلغ�تهم: "نطل�ب
إلين��ا م��رة أخ��رى". وف��ي ليل��ة أخ��رى رأى حلًم��ا آخ��ر، وس��مع ص��وت األيرلن��ديين 
ينادونه. وجاءه صوت الرب قائالً: "من وضع حيات�ه م�ن أجل�ك ه�و ال�ذي يتح�دث 

واستيقظ باتريك من نومه تم�ألُه الس�عادة وق�د عق�د الع�زم أن ين�ادي بإنجي�ل  ،إليك"
 ا.يسوع المسيح  في أيرلند

وعندما أخبر باتريك أسرته وأصدقاءه بنواياه، ُصدموا وتوسلوا إلي�ه ق�ائلين: 
"ال تفعل هذا، فإذا سافرت إلى هناك ستؤسر مرة أخرى، وربما تُقتل. فبالتأكيد لن 
يطل�ب هللا ذل��ك م�ن ش��خص ق��د ع�انى الكثي��ر بالفع��ل". وح�اول ش��يوخ المجتم��ع أن 

ال ضرب من الحماقة". وقدمت ل�ه أس�رته يمنعوه قائلين له: "إن هذا الفعل ما هو إ
عين إلي��ه ب��دموع أن يبق��ى ف��ي المن��زل، فق��ال له��م: "أن��ا وأص��دقاؤه اله��دايا، متض��رِّ 

مستعد وبكل سرور، أن أبذل حياتي دون تردد من أجل اسم المس�يح، ف�إذا منحن�ي 
 هللا هذه الفرصة، أنا أريد أن أخدم في أيرلندا إلى أن أموت".

إلع��داد ف��ي األدي��رة بفرنس��ا، ُرس��م باتري��ك مرس��الً وبع��د ع��دة س��نوات م��ن ا
أليرلندا، وببعض المساعدة أبحر ف�ي أح�د فرع�ي أيرلن�دا، عل�ى الش�اطئ الش�رقي 
للجزيرة، وقال لزمالئه: "لنصطد جيًدا، ألن هللا دعانا لكي نصبح صيادي الن�اس، 

 ولنكرز باإلنجيل للخليقة كلها".
ي، وقَبِ�ل تع�اليم باتري�ك، واعتم�د وعلى الفور رحب بهم ديتشو الحاكم المحل�

وتبعه الكثيرون من عشيرته، ومنح ديتشو باتريك قطعة أرض بها حظيرة كبي�رة، 
لها باتريك إلى أول كنيسة أيرلندي�ة، وق�ال باتري�ك: "نش�كر هللا، فه�ؤالء ال�ذين  فحوَّ

 كانوا يعبدون األصنام ولم يعرفوا هللا، أصبحوا يُْدَعْون اآلن أوالد هللا".



 
 

كانت عائلته وأصدقاؤه محقِّ�ين بش�أن الخط�ر ال�ذي س�يواجهه، فس�رعان  وقد
فلقد كرهه الدرويد، إلبعاده الن�اس ع�ن عب�ادة األص�نام،  ؛ما واجهته مقاومة شديدة

لذا قام معارضوه بخطفه وضربه وسجنه وتعذيبه. وفي إح�دى الم�رات أُِس�ر كعب�د 
، ولكن ف�ي ك�ل م�رة ك�ان مرة أخرى، وكاد ينجح أعداؤه في قتله اثنتي عشرة مرة

هللا ينق��ذه. وكت��ب باتري��ك ف��ي إح��دى الم��رات: "ف��ي ك��ل ي��وم كن��ت أتوق��ع القت��ل أو 
الخداع أو األس�ر، ولكن�ي ال أخش�ى ش�يئًا, فلق�د ألقي�ت بنفس�ي ب�ين ي�دي هللا الق�دير، 

 همك فهو يعولك". على الرب ألقِ ذاك الذي بيده كل شيء، كما يقول النبي: 
واجه�����ت باتري�����ك، ل�����م تك�����ن موجه�����ة إلي�����ه                               إن أكب�����ر المع�����ارك الت�����ي 

ا دائًم��ا للم��وت م��ن أج��ل إيمان��ه, ولكنه��ا كان��ت موجه��ة  شخص��يًّا, فق��د ك��ان مس��تعّدً
للم��ؤمنين الج��دد. وأكب��ر ح��ادث مأس��اوي ك��ان ف��ي الي��وم الت��الي لمعم��وديتهم, فلق��د 

ن مًع��ا, وقَبِ���ل عك��ف باتري��ك عل��ى تعل��يم مجموع��ة م��ن أه��الي الق��رى المجتمع��ي
الكثي��رون م��نهم المس��يح، وبع��د ع��دة أش��هر م��ن تعل��يمهم ع��ن اإليم��ان المس��يحي، 
استعدوا للمعمودية، وفي يوم المعمودية جاء جميعهم في ثياب بيض، وبدأ باتري�ك 
في مراسم المعمودي�ة بف�رح ق�ائالً: "أعم�دكم باس�م اآلب واالب�ن وال�روح الق�دس". 

رائع بالحياة الجديدة في المسيح، ولكن في اليوم  وتبع هذه المراسم احتفال جماعي
فبينم�ا كان�ت الش�مس تلق�ي بض�وئها ف�ي الص�باح الب�اكر، هج�م  ؛التالي حلت النكب�ة

جن��ود كوروتيك��اس (رئ��يس قبيل��ة لتج��ارة العبي��د) عل��ى القري��ة، وقطع��وا رؤوس 
 بعض الذين اعتمدوا بالسيف، وقتلوا األطفال الذين صادفوهم في الطريق، وباعوا
ل باتري��ك س��ريًعا إلنق��اذ النس��اء، ولك��ن كوروتيك��اس ورجال��ه  النس��اء كإم��اء. وت��دخَّ
قابلوا جهود باتريك باس�تهزاء. ودون خ�وف عل�ى حيات�ه، أدان باتري�ك القتل�ة علنً�ا 
وقال لهم: "يا أوالد إبليس، يا من تقطر أيديهم دًما، ستهلكون في يوم الدينونة بك�ل 

أشهد أمام هللا ومالئكته، أن مص�يركم ل�ن يتغي�ر م�ا ل�م اآلثام التي ارتكبتموها، فأنا 
 تتوبوا عن هذا الفعل الشائن وتحرروا األسرى".

وال نع��رف م��ا إذا ك��ان كوروتيك��اس ق��د أطل��ق س��راح األس��رى أم ال، ولك��ن 
 استمرار باتريك في إدانة العبودية زلزل أساس تجارة العبيد في أيرلندا.



 
 

لمدة أربعين عاًم�ا، وآم�ن اآلالف بالمس�يح لقد عمل باتريك بين شعب أيرلندا 
وتبع الكثيرون مثال باتريك، فذهبوا للتبشير حتى وصلت المسيحية أبعد من حدود 
أيرلندا. وف�ي أواخ�ر أي�ام حيات�ه، س�أله ال�بعض إذا م�ا ك�ان األم�ر اس�تحق ك�ل ه�ذا 
العناء، فأجابهم باتريك: "إن أعظم هبة حصلت عليها، هي معرفت�ي ب�ال ومحبت�ي 

 له، أما خدمته فكانت أعظم فرحي".
 درع القديس باتريك:

 
 أنا أربط على نفسي اليوم 

 اسم الثالوث القوي 
 بتضرع لنفس االسم

 الثالثة في واحد والواحد في ثالثة.
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 العصور الوسطى
 

 إشراق نور من الظلمة
 

الس�عي حت�ى م، ف�ي  1500م إل�ى  500لقد صارع المسيحيون بقوة من ع�ام 
يشرق اإلنجيل بنوره في الظالم السحيق والموحش للشعوب الوثنية، وقد كان ذلك 
الوقت وقت نجاحات عظيمة للكنيسة، ولكنه لم يكن وقت نضوج روحي, فب�الرغم 
من دور الكنيسة في تقدم ملكوت هللا في العديد من األنحاء، إال أن الجراحات التي 

، ترك�ت آثاره�ا ف�ي ص�ورة ع�ادات وممارس�ات أصابتها جراء حربها ضد الوثنية
 تعسفية.

 * البابا غرغوريوس األول     
 خادم خدام الرب                    

 * بونيفاس     
 لأللمان ُمرسلٌ                     

 * شارلمان     
 حامي الكنيسة                    

  عظيم* ألفريد ال    
 يملك مسيح                    

 * "أنسيلم"     
 الهوتي وراهب ورئيس أساقفة                    

 * برنارد الذي من كليرفو     

 حبيب المسيح                    

 * بيتر والدو والوالِدنسيون     

 األمين للكلمة                    

 * فرانسيس األسيزي      

 األخ األصغر                    



 
 

 * إليزابيث التي من المجر     

 خادمة الفقراء                    

 * جون ويكليف     

 كوكب الصبح لعصر اإلصالح                    

 * جون هاس     

 رائد اإلصالح                     
.... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 البابا غرغوريوس األول
 

 خادم خدام الرب
 

  م 604 –م  540غرغوريوس األول البابا 
في أواخر القرن السادس، أسرع إلى س�وق روم�ا المكش�وف، راه�ب أص�لع 
ذو عين��ين ب��راقتين وأن��ف منحني��ة قل��يال. ودون أن ينظ��ر للتج��ار أو يب��دي اهتماًم��ا 
بنداءات الباعة, أس�رع ه�ذا الراه�ب ال�ذي ي�دعى غرغوري�وس إل�ى س�وق العبي�د، 

فش�ق طريق�ه ب�ين الحش��ود،  ؛ذين ق�د وص�لوا م��ؤخًرايمل�ؤه الش�غف لي�رى العبي��د ال�
 سمون بالوسامة.ورأى بعض الصبية ذوي بشرة صافية وشعر فاتح يتَّ 

وسأل غرغوريوس تاجر العبيد ق�ائال: "م�ن أي بقع�ة ف�ي الع�الم ج�اء ه�ؤالء 
طل��ق عليه��ا إنجلت��را، حي��ث يب��دو ك��ل العبي��د؟" فأجاب��ه: "لق��د ج��اءوا م��ن جزي��رة يُ 

: "ه��ل س��كان ه��ذه الجزي��رة وثني��ون أم مس��يحيون؟" فأجاب��ه الش��عب هك��ذا". فس��أله
 التاجر: "وثنيون".

فأنَّ غرغوريوس: "وا حسرتاه"، وتنهد بعمق قائالً: "كم هو محزن أن يظل 
جب�ت أذه�انهم وأُخف�َي هذا الشعب ذو الوجوه البراقة، تحت سلطان الظلم�ة، وق�د حُ 

 عنها نعمة هللا".
عي�ون ه�ؤالء الص�بية وس�أل: "م�ا ه�و ونظر غرغوري�وس لم�دة طويل�ة ف�ي 

فقال غرغوريوس  العرق الذي ينتمون له؟" فأجابه التاجر: "إنهم يدعون إنجليز".
بابتسامة: "بل مالئكة وليسوا إنجليًزا, فهُم يمتلكون وجوهًا مالئكية، وأرى إنه من 
الص��واب أن يش��ارك ه��ذا الش��عب المالئك��ة ف��ي الملك��وت". وع��اد غرغوري��وس 

 فقيل له "أللي". هو اسم ملكهم؟" ليسأل: "وما
ورفع غرغوري�وس ذراع�ه نح�و الس�ماء وص�اح: "هللوي�ا، ال ب�د وأن يُس�مع 
مجد هللا في تلك األرض!" وش�عر غرغوري�وس بالش�فقة تج�اه أرواح البريط�انيين 
الضالين، وطلب من هللا أن يرس�له إل�ى اإلنجلي�ز، وتوس�ل إل�ى الباب�ا بن�دكت حت�ى 

الحال. ولكن بندكت تردد، ألن غرغوريوس ل�م يك�ن راهبً�ا يسمح له بالخروج في 
عاديا، بل كان شخًصا كنسيًّا مهما، وكان مسئوال عن التبرع�ات الت�ي تُق�دم لفق�راء 



 
 

روما، ولقد كان ينحدر من إحدى أغن�ى الع�ائالت الت�ي كان�ت تتمت�ع ب�القوة، وك�ان 
ك�ان واليً�ا عل�ى  معروفا في كافة أنحاء روما. وقبل أن يُرسم غرغوريوس راهبً�ا،

، كان يرتدي مالبس حريرية تتألأل بالجواهر، وك�ان حكم�ه لروم�ا  المدينة. وكوالہ
يتميز بالحكمة. ولكن عندما كان في قم�ة مج�ده وثرائ�ه، اس�تقال م�ن منص�به وب�اع 
أراضيه وبيوته، وأعطى المال للفقراء وللكنيسة، وقال: "أيها الرجال الصالحون، 

العالم يسبب المشقة". ثم بنى غرغوريوس ديًرا ودخل�ه،  إن الغنى الفاحش في هذا
 ليس كرئيسہ له، ولكن كراهب بسيط.

فيما بعد دع�اه الباب�ا ليخ�رج م�ن ال�دير حت�ى ي�دبر أم�ور ش�عب روم�ا، ولك�ن 
ف�ذهب وض�غط عل�ى  ؛غرغوريوس شعر بدعوة قوي�ة ت�دعوه إل�ى ش�عب بريطاني�ا

س أن تمتل�ىء جه�نم به�ذا الش�عب البابا ليسمح له بالذهاب وقال ل�ه: "إن�ه ألم�ر تع�ي
اللطيف". وعندما رأى بندكت غيرته، سمح له بالذهاب. وبدأ غرغوريوس رحلته 
ف��ي عجل��ة، ولك��ن عن��دما س��مع ش��عب روم��ا ب��ذلك، ش��عروا ب��الحزن لفك��رة ت��رك 
غرغوريوس لروما، فاحتشدوا واصطفوا عل�ى ج�انبي الطري�ق ال�ذي يتخ�ذه الباب�ا 

وبينما كان يمر صاحوا ب�ه ق�ائلين: "لق�د دم�رت  ,ليذهب إلى كنيسة القديس بطرس
كنيس��ة روم��ا بإرس��الك غرغوري��وس بعي��ًدا". وعن��دما س��مع الباب��ا ه��ذه الص��رخات 
المتكررة، أرس�ل الفرس�ان ليعي�دوا غرغوري�وس إل�ى ال�وطن. فع�اد غرغوري�وس 

 إلى واجباته، ولكنه استمر في الصالة من أجل خالص اإلنجليز.
مشاكل صعبة، مث�ل اص�طدامها بهجم�ة وراء وواجهت روما في ذلك الوقت 

األخرى م�ن قِبَ�ل البرب�ر. وتُرك�ت روم�ا خرب�ة, وتوج�ه الن�اس إل�ى الكنيس�ة س�عيًا 
وراء السالم وعودة النظ�ام. ووق�ع عل�ى ع�اتق أس�قف روم�ا، أي الباب�ا، أن يس�عى 
د الفق�راء بالمعون�ة, وأن يب�رم المعاه�دات م�ع ممال�ك  للدفاع عن المدين�ة، وأن ي�زوِّ

م أكث��ر ظالًم��ا, عن��دما ض��ربت األمط��ار  589برب��ر. وب��دا المش��هد ف��ي خري��ف ال
الغزيرة شمال إيطاليا ألسابيع, لتمأل نه�ر التيب�ر حت�ى فاض�ت ض�فافه لتتس�بب ف�ي 
غرق المئات من الناس، وأيًضا مخازن الحب�وب. وتب�ع ه�ذا الفيض�ان وب�اٌء اجت�اح 

المدين��ة حي�ث كان��ت  المدين�ة, فلق��ي اآلالف مص�رعهم، وفاح��ت رائح�ة الم��وت م�ن



 
 

فاجتمع ممثلو الكنيس�ة  ؛والبابا نفسه لقي حتفه في الوباء ،الجثث ملقاة في الشوارع
والشعب، وانتخبوا غرغوريوس باإلجم�اع ليُرس�م باب�ا، ولكن�ه رف�ض، مفض�الً أن 
يعود إلى الدير. وكتب خطابًا لإلمبراطور ف�ي القس�طنطينية طالبً�ا من�ه أن ي�رفض 

ولك�ن الن�اس حاص�روه وحمل�وه  ،الكثير من الخطط لالختباء هذا االنتخاب، ورسم
 م. 590إلى كنيسة القديس بطرس، ورسموه بابا في الثالث من سبتمبر 

وبع��دها كت��ب لص��ديق ل��ه ق��ائالً: " لق��د أص��ابني القن��وط ألنن��ي فق��دت ف��رح 
سكينتي، وعن�دما أب�دو خارجي�ا أن�ي ق�د علَ�ْوت، أش�عر داخليً�ا ب�أنني أنه�ار". وبع�د 

أش��هر كت��ب م��رة أخ��رى ق��ائالً: "عن��دما أدرك��ت أن ه��ذه كان��ت إرادة هللا, بض��عة 
استعدت صفاء ذهني". لكن االحتفاظ بسكينة الروح في وسط ه�ذا الوب�اء الرهي�ب 

 والتهديدات المتكررة من البربر، لم يكن سهالً.
خ��الل ه��ذا الوق��ت، ق��ام اللمب��ارديون ب��ذبح رج��ال الكنيس��ة وح��رق المن��ازل 

وقال غرغوريوس في إحدى عظاته: "عندما ننظر ألي مكان  ،والكنائسواألديرة 
ب�ت والق�رى هُِج�َرت، والحص�ون ُدم�رت والحق�ول  ال نرى غير البلية، فالم�دن ُخرِّ

ا. ام بإراقتهم لدماء الم�ؤمنين يوميًّ�اقتُلعت واألراضي ُدمرت، ويتفاخر عبدة األصن
ه البالي��ا". فق��اد غرغوري��وس وإل��ى اآلن ل��م تُق��دَّم توب��ة ع��ن الخطاي��ا تح��ت ك��ل ه��ذ

المدينة في اجتماعات صالة لمدة ثالثة أي�ام، وأخ�ذوا يرنم�ون التراتي�ل ويعترف�ون 
 بخطاياهم ملتمسين رحمة هللا.

وبالرغم من وحشية اللُّمبارديين، لم يُِكّن غرغوريوس لهم الكراهية، ولكن�ه  
ة إيطالي�ا: "بك�ل بذل أقصى جهده ليقودهم للمسيح. وفي إحدى المرات ق�ال ألس�اقف

قدرتكم وبكل قوى اإلقناع التي تتمتعون بها، فلتس�رعوا للمب�ارديين لي�أتوا لإليم�ان 
الصحيح. عظوهم بملكوت هللا بال ه�وادة". ونظ�م غرغوري�وس جيًش�ا لي�دافع ع�ن 
روم����ا، ودع����م األس����وار للحص����ار، وأرس����ل برس����ائل س����الم ألريول����ف رئ����يس 

الروماني��ة وتق��دموا حت��ى وص��لوا إل��ى  اللمب��ارديين. ولك��ن الغ��زاة س��حقوا الق��وات
بواب��ات المدين��ة، وش��اهد غرغوري��وس األس��رى الروم��ان مقي��دين، والحب��ال تح��يط 

فخرج خ�ارج األس�وار وقاب�ل أريول�ف. ك�ان  ؛برقابهم مثل الكالب يساقون كالعبيد



 
 

أريولف ذا رأس محلوقة من الخلف، وشعره الطويل مصفف من المنتص�ف، وق�د 
. وتناقش معه غرغوريوس بعقالنية، وعرض عليه هدن�ة سدل على جانبي وجههأُ 

فت�أثر أريول�ف بفص�احة غرغوري�وس  ؛وبعض األموال إذا ترك المدينة ف�ي س�الم
وشخص���يته، ووع���ده بع���دم مهاجم���ة روم���ا م���رة أخ���رى ط���وال فت���رة اع���تالء 

 غرغوريوس الكرسي البابوي لروما.
ك�ان يع�ظ وبرغم كل أعباء الحكم على روما عمل غرغوريوس دون كل�ل، ف

ويكت��ب تفاس��ير للكت��اب المق��دس، وي��نظم أم��ور الكنيس��ة، وينش��ر كلم��ة هللا ألراضہ 
فأرس��ل ع��دًدا م��ن الرهب��ان األتقي��اء بقي��ادة رئ��يس ال��دير أغس��طينوس (ل��يس  ؛بعي��دة

أغسطينوس ابن مونيكا) ليخبر اإلنجليز والساكسونيين القاطنين ف�ي بريطاني�ا ع�ن 
ن الرهبان يرتحل�ون ف�ي فرنس�ا، ف�ي ط�ريقهم األخبار السارة عن يسوع. وبينما كا

إل��ى إنجلت��را، س��معوا هن��اك أنب��اء مخيف��ة ع��ن اإلنجلي��ز وب��أنهم "براب��رة شرس��ون 
فق��رر الرهب��ان أن يتوقف��وا, ث��م أرس��لوا أغس��طينوس إل��ى  ؛يثرث��رون بلغ��ة غريب��ة"

غرغوريوس، فع�اد أغس�طينوس وتوس�ل إل�ى غرغوري�وس أن يلغ�ي ه�ذه المهم�ة 
الخطرة. لكن غرغوريوس أرسله مرة أخرى بحزم ولطف وكت�ب له�م يق�ول: "ي�ا 
أبنائي المحبوبين، من األفض�ل أال تأخ�ذوا مس�ئولية إتم�ام عم�ل عظ�يم, ث�م تترك�وه 

يته, لذا بمعونة هللا عليكم أن تقوموا بهذه المهمة المقدسة التي قد ب�دأتموها، فور بدا
وال يعوقكم في ذلك مشقات الرحلة وال ما يقوله لكم اآلخرون، وليحمكم هللا الق�دير 
بنعمته، وليمنحني بركة رؤية نتيج�ة تع�بكم ف�ي بيتن�ا الس�ماوي". فاس�تعاد الرهب�ان 

بش��روا اإلنجلي��ز بكلم��ة هللا. وبس��رعة قبلوه��ا ش��جاعتهم وأبح��روا إل��ى بريطاني��ا و
��د هللا  وأص��بحوا مس��يحيين. وعن��دما وص��لت ه��ذه األنب��اء إل��ى غرغوري��وس، مجَّ

م�ن يس�تطيع أن يعبِّ�ر ع�ن  ،وكتب ألغسطينوس يق�ول ل�ه: "المج�د ل ف�ي األع�الي
فرح��ة ك��ل القل��وب المخلَّص��ة! فم��ن خ��الل نعم��ة هللا وعملك��م، أش��رق ن��ور اإليم��ان 

 قلوب اإلنجليز". المقدس في
كما وقف غرغوريوس أمام الهرطقات مدافًعا عن الهوت المس�يح والث�الوث 
المق��دس وقيام��ة المس��يح بالجس��د م��ن ب��ين األم��وات. وكت��ب المئ��ات م��ن الرس��ائل 



 
 

والعدي��د م��ن الكت��ب بم��ا ف��ي ذل��ك دل��يالً للرع��اة، يس��تحثهم فيه��ا عل��ى تعل��يم الكت��اب 
فكتب يقول: "إن كلم�ة هللا تعض�د  ؛ن والجهالالمقدس لألغنياء والفقراء، وللمتعلمي

فهم الحك�يم وتغ�ذي الرج�ل البس�يط". وك�ان غرغوري�وس يع�رف أن ق�ادة الكنيس�ة 
فطال�ب أن يك�ون ؛ الخطاة، اللذين لهم عالقة سطحية بكلمة هللا، قد يُضللوا الرعي�ة

: "إن قادة الكنائس أتقياء ولهم القدرة على التعليم، وأمناء في كل شيء. فكان يقول
أعمال الواعظ تتحدث بصوت أعلى من كلماته، فحياته الصالحة  ترسم الخطوات 
التي  يتبعها الشعب". وعالوة على كل شيء استحث غرغوريوس رجال الكنيس�ة 

فقال غرغوريوس ألحد األساقفة:  ؛أن ينزعوا عنهم الكبرياء وأن يخدموا بتواضع
 االنسجام والوحدة للكنيسة كلها"."أحبِْب التواضع من كل قلبك، فالتواضع يجلب 

وعندما طلب أسقف القس�طنطينية ب�أن يلق�ب ب�ـ "الباب�ا الع�المي"، وح�اول أن 
يرفع نفسه فوق باقي قادة الكنائس, قاومه غرغوريوس بكل قوته، وكت�ب يس�تحث 
ق��ادة الكن��ائس وحك��ام الوالي��ات، ب��أن يرفض��وا طل��ب أس��قف القس��طنطينية ب��القول: 

سمه فوق أسماء الباقين". ولم يعتقد غرغوريوس ب�أن أح�د "بتكبر وضع األسقف ا
ّ◌م بع��د ذل��ك  ق��ادة الكن��ائس يمك��ن أن يك��ون ف��ي رتب��ة أعل��ى م��ن الب��اقين، كم��ا ع��لَّ
أس��اقفة روم��ا الالحق��ين. لق��د رف��ض اللق��ب المتكب��ر والف��اني: "األس��قف الع��المي"، 

ل أن يسمي نفسه "خادم خدام الرب".  وفضَّ
اء أو بيع األلقاب والمناصب الكهنوتي�ة، كما عارض غرغوريوس بقوة، شر

ومنع رجال الكنيسة من قبول أجر لقاء خدمتهم. وكان غرغوريوس يكتب الترانيم 
وأس��س مدرس��ة للم��رنمين لك��ي ترتق��ي بالتس��بيح ف��ي  ،والش��عر ويؤل��ف الموس��يقى

الكنيس��ة. وإح��دى أكث��ر التس��بيحات الت��ي دام��ت ف��ي الكنيس��ة، أُطل��ق عليه��ا اس��مه، 
 يمة الغرغورية".وتسمى "الترن

لكن لألسف قَبِل غرغوريوس، بل ونشر، بعض التع�اليم الت�ي تتع�ارض م�ع 
الكتاب المقدس, مثل المطه�ر وتمجي�د القديس�ين ورف�اتهم. وأخ�ذت ه�ذه المعتق�دات 

 جماعة من المسيحيين رفضها. تالخاطئة ألف سنة حتى استطاع



 
 

وه�ي ام�رأة وعلى فراش الموت، علم غرغوري�وس ب�أن ملك�ة اللمب�ارديين، 
مسيحية، أقنعت ملك اللمبارديين بالسماح لها بتعميد ابنهما، فكتب لها قائالً: "نح�ن 
نشاركك فرحتك، فبنعمة هللا ُوهب ابنك اإليمان المسيحي, فربِّي ملك المستقبل ف�ي 
مخاف��ة هللا". وف��ي أواخ��ر لحظ��ات حيات��ه أراد أن يك��رم هللا، فق��ال ألح��د أص��دقائه: 

ى أن تس�تنفد معان�اتي ص�بري، وأخش�ى أن ت�زداد خطاي�اي "صلِّ من أجل�ي، أخش�
م، وُدف��ن ف��ي كنيس��ة  604م��ارس  12بس��بب ش��كواي". وم��ات غرغري��وس ف��ي 

 القديس بطرس.
... 

 بونيفاس
 

 أللمانل ُمرسلٌ 
 

  م 754 -م  680بونيفاس 
بينما كانت رأسه المحلوقة تعك�س أش�عة الش�مس، تح�دى بونيف�اس جماع�ة الهس�يِّين 

يتركوا اآللهة الوثنية، ويكفوا عن عبادة شجرة البلوط المقدسة، وأن يرجعوا  األلمانية، أن
فه��ز الهس��يُّون، ذوي الش��عور الطويل��ة, رؤوس��هم وت��ذمروا عن��د س��ماع كلمات��ه  ؛للمس��يح

وغضبوا من سخريته من آلهتهم. كانت شجرة البلوط التي تح�دث عنه�ا بونيف�اس، ش�جرة 
حي��ث يتجم��ع عب��دة األص��نام إلقام��ة الم��آدب، عمالق��ة تق��ع ف��ي أعل��ى قم��ة جب��ل ُج��دنبرج، 

وك��ان الهس��يُّون يؤمن��ون بقداس��تها  ،ولتأدي��ة عب��ادتهم الوثني��ة، وتق��ديم ال��ذبائح الحيواني��ة
يعتق�دون أن ث�ور، إل�ه ش�رس،  وامعتقدين أنها مقدسة لإلله ثور، إله الب�رق والرع�د. وك�ان

نيف�اس أن يرجع�وا بع�د أحمر الشعر، يمتطي السحاب حامالً مطرقة عمالق�ة. فواع�دهم بو
فقال ل�ه أح�د الرؤس�اء: "إن ث�ور  ؛بضعة أيام ويحكموا من هو األقوى, ثور أم الرب اإلله

 سيضربك حتى الموت أيها الغبي".
بعد بضعة أي�ام ع�اد الهس�يون واعت�راهم الغض�ب، وتجمع�وا عن�د قم�ة الجب�ل ح�ول 

وانتظروا وصول بونيفاس، وازداد غضبهم قائلين: "من يظن في نفس�ه  ،الشجرة المقدسة
هذا الثرثار؟ فعندما يستخدم ث�ور مطرقت�ه الجب�ارة، سيش�عر بب�رق غض�به!" ووق�ف أح�د 



 
 

رؤساء العشائر وقال: "أين ه�ذا المس�يحي المت�بجح؟ لعل�ه خ�ائف م�ن المج�يء إل�ى هن�ا". 
أًس��ا عل��ى كتف��ه م��ع بع��ض اإلخ��وة وف��ي ه��ذه اللحظ��ة خ��رج بونيف��اس م��ن الغاب��ة ح��امالً ف

فانص��رف الجمه��ور عن��ه بعن��اد، وهمهم��وا ب��بعض  ,المس��يحيين، ووق��ف أم��ام الش��جرة
اللعنات. ووقف بونيفاس أمام الشجرة العمالقة وفأسه في يده، فصرخ أحد الرج�ال ق�ائالً: 
"كيف تجرؤ على تحدي قوة ث�ور؟" فق�بض بونيف�اس عل�ى الف�أس بق�وة واس�تعد ليض�رب 

ب��دأ الن��اس يح��ذرون بعض��هم ال��بعض، خوفً��ا م��ن أن يُض��َربوا بلطخ��ات ب��رق ف ؛الش��جرة
"ثور". ورفع بونيفاس فأس�ه وض�رب الش�جرة بك�ل قوت�ه، ونظ�روا بترق�ب إل�ى الس�ماء، 
ولكن لم تكن هن�اك أي�ة لطخ�ات م�ن الب�رق لتض�ربهم. ورج�ع بونيف�اس ليض�رب الش�جرة 

ق�ة ومال�ت, وتف�ّرق رج�ال بالفأس مرة أخرى، وسرعان ما تصدعت شجرة البل�وط العمال
. وتفتَّتَ�ْت الش�جرة إل�ى قط�ع  القبيلة عند سقوطها على األرض، محدثة صوت انفجار ع�الہ

 ونظر بونيفاس إلى وجوههم دون أن يتفوه بكلمة. ,غليظة
ادنا ص�وت م�رتعش ق�ائالً: "آباؤن�ا وأج�دحينئذ تقدم أحد القادة ورف�ع ذقن�ه وتح�دث ب

اآلله�ة، وهك�ذا فعلن�ا نح�ن، ولك�ن إذا كان�ت آلهتن�ا ال جاؤوا إلى هنا ليحص�لوا عل�ى رض�ا 
تقوى على حماية أماكنها المقدسة، فهم إًذا ال شيء". ثم وق�ف وأش�ار إل�ى بونيف�اس وق�ال 
له: "أخبرنا أيها الرج�ل التق�ي ع�ن إله�ك". فأش�ار بونيف�اس بي�ده إل�ى الن�اس ليقترب�وا من�ه 

 ,ال تش�بعه التق�دمات أو اله�دايا المالي�ةوقال لهم: "نحن نتحدث إليكم كرسل م�ن هللا، ال�ذي 
لكنكم ترتبطون به بالدم الذي سفكه من أجلكم". وح�اول قل�ة م�ن الن�اس أن ينحن�وا أمام�ه، 
ولكنه منعهم قائالً: "أيها األحباء، نحن أناس خطاة مثلكم، لكننا نؤمن أن ابن هللا رف�ع عن�ا 

كي تخلصوا، البد وأن تؤمن�وا فل ,خطايانا على جسده، عندما مات من أجلنا على الصليب
 به وتتبعوه وحده".

وشعر بونيفاس بانفتاحهم لقب�ول يس�وع المس�يح, فلق�د أص�غوا إل�ى ك�ل م�ا قال�ه له�م. 
وانتهز بونيفاس الفرصة، وأمر ببناء كنيس�ة باس�تخدام خش�ب الش�جرة المحطم�ة. وعن�دما 

ا وطن�ه, يح�ثهم عل�ى انفتح الهسيُّون أكثر على المسيحية، كتب رسالة إلى مسيحيي إنجلتر
االنضمام إليه في عمله. واستجاب المئات لطلبه وقال لهم: "دعون�ا نه�ب حياتن�ا م�ن أج�ل 
كلمة هللا، فال نكون مث�ل الرع�اة الم�أجورين ال�ذين يف�رون م�ن ال�ذئاب، ولك�ن ل�نكن رع�اة 



 
 

أمناء, يقظ�ين عل�ى قطي�ع المس�يح. دعون�ا نع�ظ بك�ل النص�ائح اإللهي�ة للش�رفاء واألدني�اء، 
لفق��راء واألغني��اء، لك��ل المس��تويات واألعم��ار بق��در م��ا يم��دنا هللا م��ن ق��وة". وم��ن خ��الل ل

 ن.سيح المئات بل اآلالف من الهسيِّيجهودهم انضم إلى كنيسة الم
وأوضح بونيفاس للمؤمنين الجدد، أنهم قد وهبوا حي�اتهم لل�رب ق�ائالً: "انص�توا ل�ي 

ي المعمودي�ة، فلق�د جح�دتم الش�يطان وك�ل أيها اإلخ�وة, وانتبه�وا جي�دا لم�ا ق�د جح�دتموه ف�
أعماله، وأعمال الشيطان هي: الكبرياء وعبادة األصنام والحسد والقتل والك�ذب والس�رقة 
والزنى واإلجهاض واإليمان بأعمال السحر، وغي�ر ذل�ك م�ن تل�ك األعم�ال الش�ريرة. لق�د 

ق��دير ف��ي الث��الوث تعه��دتم ب��أن تؤمن��وا ب��ال اآلب واالب��ن وال��روح الق��دس اإلل��ه الواح��د ال
 المقدس، وتعهدتم بطاعة كل وصاياه". 

واستطاع بونيف�اس نتيج�ة لعمل�ه المق�رب م�ع باب�ا روم�ا، أن ي�نظم الكن�ائس ف�ي ك�ل 
أنحاء ألمانيا، وأن يؤسس أدي�رة لت�دريب رج�ال ال�دين والعناي�ة ب�الفقراء، وتعل�يم األطف�ال 

ا، مس��تخدًما نس��خة يوميًّ��اب المق��دس ونس��خ الكت��اب المق��دس. وك��ان بونيف��اس ي��درس الكت��
مكتوبة بخط كبير، وذلك لضعف بصره. وسعا لغرس احت�رام الكت�اب المق�دس ف�ي قل�وب 
رجال القبيلة غير المتعلمين، فاعتاد بونيفاس قبل أن يعظ أن يقول: "انصتوا لسماع كلم�ة 

 هللا". وكان يمسك كتابًا كبيًرا للعهد الجديد مكتوبًا بحروف ذهبية.
لم يكن بونيفاس لطيفا مع كل المسيحيين، خاصة م�ن ك�ان يخ�الف  لكن ويا لألسف,

تعاليم الكنيسة الرومانية، مع أن الكثير من تلك التعاليم ك�ان مخالف�ا للكت�اب المق�دس، فلق�د 
كانت هناك مجموعة من المرس�لين المس�يحيين ال�رائعين ف�ي ألماني�ا، ك�انوا ق�د وف�دوا م�ن 

بس��بب س��ماحهم للقس��وس ب��أن يتزوج��وا، ولع��دم أيرلن��دا واس��كتلندا وب��الد أخ��رى, ولك��ن 
اعترافهم بالبابا رأًس�ا للكنيس�ة, تح�دث بونيف�اس ض�دهم ورف�ض العم�ل معه�م, حي�ث ك�ان 
يؤمن أن المسيحية لن تنتصر على مقاتلي القبائ�ل الوثني�ة، إال م�ن خ�الل ارتباطه�ا الق�وي 

 واتحادها بكنيسة روما.
ق�رر  73في تبشير الوثنيين، فف�ي عم�ر ومع تقدم بونيفاس في العمر لم تفتر رغبته 

أن يغادر ألمانيا ويبح�ر عب�ر نه�ر ال�رين م�ع بع�ض الرف�اق إل�ى فريزي�ا (هولن�دا) ووع�ظ 
القبائل الوثنية هناك. ك�ان بونيف�اس يع�رف أن�ه س�يواجه الخط�ر, ل�ذا ح�زم بع�ض األمتع�ة 



 
 

للرحل��ة ف��ي ص��ندوق خش��بي، وأخ��رج م��ن خزانت��ه كفن��ه ووض��عه ف��ي الص��ندوق واتخ��ذ 
ركب المتجه إلى فريزيا. من خالل عظات�ه وعظ�ات مس�اعديه، قب�ل الكثي�رون المس�يح الم

فغض�ب الكهن�ة ورؤس�اء  ؛واعتمدوا وحطموا أضرحتهم الوثنية وبن�وا الكن�ائس ب�دال منه�ا
القبائل الوثنية لتحول الكثيرين عن ديانتهم، فهددوه هو وأصدقاءه بالقت�ل إذا اس�تمروا ف�ي 

 يفاس وأصدقاءه استمروا في العمل ولم يتراجعوا.ولكن بون ،عملهم التبشيري
م، أقام بونيفاس ومساعدوه معسكًرا على نهر ب�وردا ب�القرب  754في أواخر ربيع 

وفي الصباح الباكر م�ن الخ�امس م�ن  ،من دوكوم، وجهز لتجمع كبير من المؤمنين الجدد
س جالًس�ا يق�رأ يونيو، عندما سقطت أشعة الشمس على السهل األخضر، بينما ك�ان بونيف�ا

الكتاب المقدس في خيمته، سمع صوتا بعيدا لجماع�ة كبي�رة تقت�رب م�نهم، فان�دفع خارًج�ا 
مبتهج��ا، متوقع��ا أن يرح��ب ب��المؤمنين الج��دد، لكن��ه رأى موج��ة م��ن المح��اربين ال��وثنيين 
بسيوفهم الالمعة يتسابقون فوق األرض الفسيحة ف�ي اتج�اه المعس�كر، مم�ا جع�ل أص�دقاء 

ولكن�ه أوقفه�م، وبص�وت ه�ادىء  ,ون نح�و أس�لحتهم لي�دافعوا ع�ن أنفس�همبونيفاس يس�رع
قال: "تشجعوا أيها األحب�اء، فه�ؤالء ال يس�تطيعون إال قت�ل الجس�د، فه�م ال يس�تطيعون أن 
ين��الوا م��ن أرواحن��ا، فوع��ود هللا ص��ادقة، والي��وم س��نكون مع��ه ف��ي المج��د األب��دي". بع��د 

 لب رفقائه.لحظات، تجمع الوثنيون وذبحوا بونيفاس وأغ
وبنعمة هللا، خلَّف وراءه تراثا عريقا من المسيحية الثابت�ة بق�وة ف�ي ألماني�ا، مؤسًس�ا 

 كنيسة قوية ومنظمة جيًدا، ولهذا ُعرف بونيفاس بـ "رسول ألمانيا".
... 

 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

 شارلمان
 

 حامي الكنيسة
 

  م 814 –م  742شارلمان 
العام�ة، عل�ى الش�اطئ م، شاهد الباعة المتواجدون في الس�وق 780نحو سنة 

الغرب��ي لفران��ك الن��د، مش��هًدا غريبً��ا, حي��ث عل��ت أص��وات اثن��ين م��ن الرهب��ان 
األيرلنديين فوق أصوات َوْقوقَِة الدجاج، وصيحات باعة السمك الج�ائلين، ينادي�ان 
ق��ائلَْين: "إذا أراد أح��دكم الحص��ول عل��ى بع��ض م��ن الحكم��ة، فلي��أِت إلين��ا ليحص��ل 

فتجم��ع الفرانكالن��ديون وفغ��روا عي��ونهم عل��ى  ؛كم��ة"عليه��ا، ف��نحن نبي��ع لك��م الح
الغرب��اء الواف��دين م��ن ال��دير األيرلن��دي الش��هير، حي��ث ي��تم حف��ظ الكت��ب المقدس��ة 
والكتابات القديمة ودراستها. ولعدة أيام لم يعرض الراهبان أي س�لع، ول�م يعرض�ا 

لتحص�لوا عل�ى أيًّا من كتبهما, لكنهما ظال فقط ينادي�ان: "حكم�ة للبي�ع، تع�الوا إلين�ا 
لك��ن رج��ال ك��ان  ،الحكم��ة". وض��حك الكثي��ر م��ن المش��اهدين واتهموهم��ا ب��الجنون

يع��رف أن المل��ك يُعج��ب بالحكم��ة، ويِج��دُّ ف��ي طلبه��ا، فأرس��ل رس��الة إل��ى القص��ر 
 الملكي. وفور وصول هذا النبأ إلى الملك شارلمان، استدعاهما إلى قصره.

وش�عر  ،ف�ي غرف�ة الع�رش فذهب الراهبان إلى القص�ر، حي�ث ت�م اس�تقبالهما
الراهبان بالرهبة حتى بلل العرق أي�ديهما, فلق�د ك�ان المل�ك ش�ارلمان معروفً�ا بأن�ه 
رجل حرب شرس، بل ورج�ل حدي�دي، يبل�غ طول�ه س�تة أق�دام، مفت�ول العض�الت 

وتفرس���ت فيهم���ا عين���اه الثاقبت���ان  ,وينس���دل ش���عره األب���يض الطوي���ل عل���ى كتفي���ه
ن بش��ريط م��ن القم��اش األب��يض, وك��ان يرت��دي وكان��ت رج��اله ملف��وفتي ,الواس��عتان

عباءة زرقاء طويلة ولباسا أسود المًعا مصنوًعا من الفراء، وعلى جنبه س�يف ذو 
 مقبض ذهبي.

وسألهما الملك قائالً: "هل صحيح ما يقول�ه الن�اس بأنكم�ا أحض�رتما الحكم�ة 
هللا نح�ن معكما؟" فأجاب الراهبان ورأساهما منكستان: "نعم لدينا الحكم�ة، وباس�م 

على أتم اس�تعداد لتعليمه�ا ألي أن�اس يس�تحقونها ويس�عون إليه�ا". فنظ�ر ش�ارلمان 
إلى الغ�ريبَْين، م�ن قم�ة رأس�يهما المحلوق�ة إل�ى أخم�ص أق�دامهما، وس�ألهما ق�ائالً: 



 
 

"وم��اذا تري��دون مقاب��ل حكمتكم��ا؟" فأجاب��اه: "نح��ن ال نطل��ب مق��ابالً أيه��ا المل��ك 
س���با لنق���وم في���ه بتعل���يم وت���دريب ذوي العق���ول العظ���يم، ولكنن���ا نطل���ب مكان���ا منا

الموهوبة، وبالطبع سنحتاج إل�ى طع�ام ومالب�س، فب�دون ه�ذه األش�ياء ل�ن نس�تطيع 
إتم��ام عملن��ا". فأش��رق وج��ه المل��ك بابتس��امة عريض��ة، ورب��ت بي��ده عل��ى ظه��ر 
الغريبين ورحب بهما في القصر الملكي. وللوقت أرس�ل أح�د ه�ذين ال�راهبين إل�ى 

م دي��ر ومدرس��ة، وأودع مس��ئولية مدرس��ة القص��ر ف��ي أي��دي الراه��ب إيطالي��ا لتنظ��ي
اآلخر وقال له: "ه�ذه المدرس�ة تض�م أوالد الن�بالء، وأيًض�ا أوالًدا م�ن أس�ر فقي�رة 
أبدوا رغبة وقدرة على التعلُّم. وتحدَّى ش�ارلمان الط�الب حت�ى يس�تخدموا عق�ولهم 

 بأقصى درجة، وليعملوا بجد.
وجي��زة، ذه��ب ش��ارلمان ليش��تبك ف��ي معرك��ة بع��د ب��دء مدرس��ة القص��ر بفت��رة 

خ��ارج ال��بالد لفت��رة طويل��ة، وعن��دما ع��اد منتص��ًرا، اس��تدعى ك��ل الط��الب ليمثل��وا 
أمام��ه ف��ي غرف��ة الع��رش، ليس��تعرض كتاب��اتهم وأش��عارهم. وانبه��ر ش��ارلمان م��ن 
تعبي��رات أبن��اء األس��ر الفقي��رة, أم��ا أبن��اء الن��بالء فق��دموا أعم��االً رديئ��ة. ف��نهض 

عرش�ه ودع�ا الط�الب ال�ذين أتقن�وا عمله�م، ليقف�وا ع�ن كرس�ي عل�ى شارلمان من 
يمين�ه. وانحن��ى المل��ك بوج��ه مبتس��م ق�ائالً: "أيه��ا األوالد، أش��عر باالمتن��ان نح��وكم، 
فلقد بذلتم قصارى جهدكم لتنفيذ أوامري، ولتتعلموا كل ما هو نافع لكم، فاس�تمروا 

يات وأدي�رة جي�دة وس�تكونون في الدراسة بجد واجتهاد إلى التمام، وسأمنحكم أسقف
مين في عيني".  دائما مكرَّ

ثم تحّول شارلمان بوجه عابس إلى الطالب الكسالى األثري�اء، ال�واقفين ع�ن 
يساره فأرع�د ف�يهم ق�ائالً: "أم�ا أن�تم ي�ا أبن�اء محب�ي اللَّ�ذات، ي�ا م�ن تعتم�دون عل�ى 
انحداركم من أسر عريقة وغنية، فلم تبالوا البتة بأوامري ب�ل أهمل�تم الس�عي وراء 

حماقات". ورفع شارلمان ي�ده اليمن�ى نح�و العلم، واسترسلتم في العبث وارتكاب ال
السماء وأقسم بيمين ضدهم وقال: "أقسم بملك السماء، أني ال أعترف اآلن بنبلكم! 
وأؤكد لكم أنكم لن تحصلوا على أي شيء ذي قيمة م�ن ش�ارلمان، م�ا ل�م تص�لحوا 

 حماقتكم السابقة بالكد في الدراسة". 



 
 

اغبين في التعل�يم، إذا بعلم�اء م�ن وعندما ذاع نبأ ترحيب الملك شارلمان بالر
كل أوروبا جاءوا ليعرضوا عليه خدماتهم، وكان من بينهم "أْلكِون"، وه�و راه�ب 
إنجليزي وأحد أعظم معلمي الكتاب المقدس واألدب والعلم المعاصرين. وق�د أنش�أ 

 أْلكِون مدرسة قصر جديدة تعلَّم فيها أطفال شارلمان.
ا أوزع الشهد ال�ذي بالكت�اب المق�دس، الخم�ر كان أْلكِون يقول عن عمله: "أن

العتيق��ة الت��ي م��ن الدرج��ة األول��ى، وثم��ر قواع��د اللغ��ة، والت��ألق المش��رق للنج��وم". 
وك��ان ش��ارلمان نفس��ه يجل��س ف��ي بع��ض المحاض��رات، وك��ان ي��أمر بق��راءة أش��هر 
الكت��ب عل��ى الم��أل أثن��اء تن��اول الوجب��ات، وك��ان الكت��اب المفض��ل ل��ه "مدين��ة هللا" 

 س. وأتقن المواد الدراسية بسرعة، وتعلم تحدث الكثير من اللغات.ألغسطينو
وأمر شارلمان بإنشاء المدارس في أنحاء مملكته الواسعة, وأصدر مرس�وًما 
يق��ول: "لتؤس��س م��دارس للكهن��ة ف��ي الم��دن والق��رى, وك��ل م��ن يري��د تعل��يم أبنائ��ه، 

تك��اليف  فليعلم��ه الكهن��ة دون ف��رض أي رس��وم". وبن��ى ش��ارلمان األدي��رة، ودف��ع
ترجمة ونسخ الكتب المقدسة، والمخطوط�ات القديم�ة الت�ي ت�م جمعه�ا م�ن األدي�رة 
البعي���دة بأوروب���ا وأيرلن���دا وبريطاني���ا. وأعط���ى ش���ارلمان تعليمات���ه حت���ى ي���درب 

تحت رعايتهم. في إحدى المرات كت�ب خطاب�ا غاض�با إل�ى أس�قف  الكهنةَ  األساقفةُ 
ذي تُع�اني في�ه ل�ربح النف�وس الض�الة ماينس يقول فيه: "يدهشني أنك في الوق�ت ال�

بمعون��ة هللا، ال ته��تم مطلقً��ا بتعل��يم رج��ال ال��دين الق��راءة الجي��دة، فك��ل الن��اس ال��ذين 
يعيشون حولك، يمكث�ون ف�ي ظ�الم الجه�ل, وبينم�ا تس�تطيع أن تض�يء له�م بعلم�ك 
الشخصي، تتركهم ليعيشوا في عمى روحي". وانتعش التعليم والبحث في أوروب�ا 

 قيادة شارلمان وقدوته.الغربية ب
وس���عى ش���ارلمان ل���يحكم مملكت���ه لمج���د هللا، وك���ان توقيع���ه "تش���ارلز مل���ك 
الفرانكالن��ديين بنعم��ة هللا". وك��ان يق��ول دائًم��ا: "ت��ذكروا بأنن��ا جميع��ا س��نمثل أم��ام 
كرسي المسيح". واعتاد شارلمان على حضور خدمات العبادة كل يوم والمشاركة 

ات العشية. وبدت المراس�يم الت�ي ك�ان يص�درها في صلوات الصباح الباكر وصلو
ش��ارلمان ف��ي ذل��ك الوق��ت، كعظ��ات أكث��ر منه��ا تص��ريحات ملكي��ة. وف��ي إح��دى 



 
 

المرات، قرأ المنادون واحًدا من تص�ريحاته ف�ي المي�ادين العام�ة، ف�ي كاف�ة أنح�اء 
المملكة قائالً: "اسلكوا بالتواضع واللطف بعضكم نح�و بع�ض, فالحس�د والكراهي�ة 

تبعد الن�اس ع�ن ملك�وت هللا. اعترف�وا بخطاي�اكم واعط�وا للفق�راء". وأخ�ذ والعنف 
شارلمان على عاتقه مسئولية العناية بالفقراء، فكان يقول: "اجبروا خاطر الفق�راء 
واألرامل واأليتام والغرباء واحموهم. ال يمنع أحد الملجأ أو الدفء أو الم�اء، ع�ن 

: "كن��ت غريبً��ا ف��آويتموني". وأه��دى المس��افرين عب��ر أراض��ينا، ف��ال بنفس��ه ق��ال
 شارلمان كميات كبيرة من ثروته للفقراء.

وكان شارلمان يقود قواته في المع�ارك مرت�ديًا درًع�ا حدي�ديًّا م�ن رأس�ه إل�ى 
قدميه. وظل شارلمان يشن الحروب طوال الستة واألربعين عاًما الت�ي حك�م فيه�ا, 

ه من بحر البلطيق حت�ى وص�ل فاتسعت مملكته أكثر من الضعف. أخيًرا امتد حكم
إل��ى إيطالي��ا، ول��م يص��ل حج��م المملك��ة إل��ى ه��ذا الح��د من��ذ أي��ام اإلمبراطوري��ة 
الروماني���ة. وواج����ه جيش����ه أعظ����م تح����دٍّ م����ن الساكس����ونيين ف����ي الش����مال. ك����ان 
الساكسونيون رجال حرب ُعرفوا بالشراسة والتعلق الشديد ب�آلهتهم الوثني�ة, فك�ان 

أداف��ع بنعم��ة هللا ع��ن كنيس��ة هللا، م��ن اعت��داءات  ش��ارلمان يق��ول: "م��ن واجب��ي أن
الوثنيين". وعندما انتصر جيش شارلمان على الساكسونيين ف�ي المعرك�ة، تعه�دوا 
بالمحافظة على السالم والصداقة، ولكن عن�دما ع�اد ج�يش ش�ارلمان إل�ى ال�وطن، 
دمر الساكسونيون األديرة وهدموا الكنائس وذبحوا المسيحيين، وهرب المبش�رون 
إلى فرانكالن�د م�ن األراض�ي الش�مالية، واس�تأنف ال�بعض م�نهم عمل�ه ف�ي الح�ال، 
عن��دما ع��اد ج��يش ش��ارلمان م��رة أخ��رى إل��ى الش��مال. وذه��ب أح��د المبش��رين إل��ى 
شارلمان مرتعدا من الع�ودة إل�ى الساكس�ونيين، وس�أل المل�ك ق�ائال: "م�اذا أفع�ل؟" 

: "علي�ك أن تع�ود إل�ى حق�ل خ�دم تك ف�ي اس�م المس�يح". فأجابه الملك بصوت ع�الہ
 فذهب المبشر وربح العديد من الساكسونيين إلى الكنيسة المسيحية.

أخيًرا وبعد ثالثين عاًما م�ن الح�روب، انتص�ر ش�ارلمان عل�ى الساكس�ونيين 
وأس��س حكم��ه عل��يهم. وف��ي أدراج انتص��اراته، أرس��ل المبش��رين لينش��روا كلم��ة 

اء وق��ت ك��ان ش��ارلمان يجب��ر اإلنجي��ل وليبن��وا الكن��ائس واألدي��رة والم��دارس. وج��



 
 

أس��راه عل��ى قب��ول المس��يحية والمعمودي��ة، فاس��تاء العدي��د م��ن ه��ؤالء الن��اس م��ن 
المس��يحية، ل��ذا نص��حه أَْلْك��ِون أن ي��ربح النف��وس للمس��يح م��ن خ��الل التعام��ل معه��م 
بلطف، والوعظ الُمْخلِ�ص ع�ن المس�يح, وق�ال ل�ه: "إذا ت�م تبش�ير الساكس�ونيين ذو 

ي�ر يس�وع الخفي�ف، مثلم�ا نخب�رهم ع�ن واج�بهم ل�دفع الم�ال، العقول العني�دة, ع�ن ن
حينئذ ربما ال يرفضون سر المعمودي�ة، فم�ا فائ�دة المعمودي�ة دون اإليم�ان؟ ف�نحن 
نس��تطيع أن نجب��ر الن��اس عل��ى المعمودي��ة، ولكنن��ا ال نس��تطيع أن نجب��رهم عل��ى 

وب أكث�ر اإليمان". وعمل شارلمان بنصيحة أْلْك�ِون، وق�دم المس�يحية ألس�راه بأس�ل
 لطفًا.

م، نه��ض ش��ارلمان لمس��اعدة الباب��ا لي��و الثال��ث، ال��ذي  800وف��ي ش��تاء ع��ام 
فتح�رى ش�ارلمان ع�ن تل�ك الواقع�ة وأع�اد  ،تع�رض لهج�وم الرع�اع ال�ذين عزل�وه

تنصيبه مرة أخرى. وفي يوم عي�د الم�يالد، تعب�د ش�ارلمان م�ع الباب�ا وم�ع جمه�ور 
ان��ت الكنيس��ة مزيَّن��ة بال��ذهب كبي��ر ف��ي كنيس��ة الق��ديس بط��رس ف��ي روم��ا. لق��د ك

وق���رب انته���اء  ،والس���تائر األرجواني���ة المط���رزة، ت���تألأل بض���وء آالف الش���موع
الخدم��ة، عن��دما نه��ض ش��ارلمان م��ن الص��الة, وض��ع الباب��ا تاًج��ا م��ن ال��ذهب عل��ى 
رأسه وكساه بثوبہ إمبراطوري أرجواني اللون، وانحنى أمامه وقبَّل طرف ثوب�ه، 

كنيس��ة ق��ائلين: "ليحي��ا المل��ك تش��ارلز أغس��طس ث��م ص��اح ك��ل الحاض��رين ف��ي ال
َج�ه هللا، ولت�دم انتص�اراته". ومن�ذ ذل�ك الي�وم لُق�ب  إمبراطور روما العظيم الذي توَّ

 شارلمان بإمبراطور روما.
وب�الرغم م�ن أن حي�اة ش�ارلمان كان�ت مليئ�ة بأعم�ال تس�تحق الثن�اء، إال إنه��ا 

ا، فف�ي إح�دى  كانت ملطَّخة أيضا بخطايا خطيرة. في بعض األحيان كان قاسيا ج�ّدً
ل، كم�ا أن�ه  المرات أمر بإعدام ما يزيد عن أربعة آالف م�ن الجن�ود األس�رى الُع�زَّ
تزوج وطلق عدة مرات في شبابه، وأيًضا في مش�يبه, متع�ديًا ب�ذلك عل�ى الوص�ايا 

 اإللهية التي تتعلق بالزواج.
ج ش��ارلمان ابن��ه ل��ويس إمبراط��ورً  ا ف��ي حض��ور وقب��ل وفات��ه بع��دة أي��ام، ت��وَّ

محفل كبير من رجال الدين والن�بالء، واس�تحثه أن يح�ب هللا ويخاف�ه، وأن يس�وس 



 
 

الكنيس��ة وي��دافع عنه��ا، وأن يه��تم ب��الفقراء ويحك��م بالع��دل. وعن��دما وض��ع الت��اج 
ال��ذهبي عل��ى رأس ابن��ه ق��ال: "مب��ارك هللا ال��ذي س��مح ل��ي برؤي��ة ه��ذا الي��وم ال��ذي 

 يُنصب فيه ابني على عرشي". 
وفي صباح يوم وفات�ه،  ،ة وجيزة، رقد شارلمان في فراش المرضوبعد فتر

رفع يده اليمنى مرتعشة نحو السماء ورسم عالمة الصليب، ث�م أغل�ق عيني�ه وأخ�ذ 
 يرتل بصوت ضعيف: "يا إلهي بين يديك أستودع روحي".

ق�وة ولم تُعد الكنيسة ف�ي أوروب�ا عل�ى حاله�ا بع�د حك�م ش�ارلمان، فلق�د حم�ى 
ونشر المسيحية في كافة البلدان الوثني�ة، وش�جع التعل�يم المس�يحي.  ،وسلطان البابا

لك�ن حكم��ه أث��ار بع��ض التس�اؤالت مث��ل: "ه��ل ال ب��د أن يك�ون المل��ك قائ��ًدا روحيًّ��ا 
ويق��ود الكنيس��ة؟ وكي��ف ينبغ��ي أن تك��ون العالق��ة ب��ين الكنيس��ة والدول��ة؟" فق��د ظ��ل 

طة األرض���ية ، ليحص���لوا عل��ى الس���للق��رون المل��وك ورج���ال ال��دين يتص���ارعون
 والروحية.

... 
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منذ زمن بعيد، عن�دما كان�ت إنجلت�را تح�ت حك�م المل�وك الساكس�ونيين، ك�ان 
"الف��ايكينجز" يهجم��ون عل��ى ال��بالد ويس��لبونها، ل��ذا خرج��ت مجموع��ة م��ن رهب��ان 

ليحّمل�وا الس�فن ب�األدوات الفض�ية واألعم�ال الفني�ة "كراوالند أبي" في أح�د األي�ام 
والمخطوطات وبعض الكنوز األخرى بكل جد. وأبحر ثالثون من هؤالء الرهبان 

وبق�ى "أب�وت ثي�ودور" م�ع  ،عبر النهر ليص�لوا بحم�ولتهم النفيس�ة إل�ى ب�ر األم�ان
مجموعة من الرهبان كبار الس�ن وبع�ض األطف�ال، فتفك�ر ثي�ودور ف�ي نفس�ه: "إن 

 غضبهم".   حفايكنجز سيجدون أننا بال حماية، وهذا سيكبال
ب��دأ ثي��ودور وم��ن مع��ه ف��ي إخف��اء ب��اقي األش��ياء الثمين��ة، ولبس��وا مالبس��هم 
الكهنوتي��ة وب��دأوا ف��ي التعب��د ف��ي الكنيس��ة. ولك��ن قل��وب "الف��ايكينجز" المش��تعلة 



 
 

يس�ة بالكراهية تجاه المسيحية، وشهوتهم في سلب الثروة، جعلتهم يهجمون على كن
موا ك�ل األجس�اد  الدير بسيوفهم الالمعة ويقطعون ثيودور, ويذبحون اآلخرين وكوَّ

وبع��د س��لب ال��دير، ترك��وه يش��تعل وخروج��وا لس��لب ب��اقي  ,وأش��علوا فيه��ا الني��ران
 المنازل والكنائس واألديرة.

وص����رخ مس����يحيو إنجلت����را إل����ى هللا ق����ائلين: "ي����ا رب نجن����ا م����ن غض����ب 
ل�دمار اس�تمرا لس�نوات. وأثبت�ت مملك�ة الساكس�ونيين الشماليين", ولكن المذبح�ة وا

المنقسمة بأنها غير قادرة على مواجهة الغزاة. وكان ساكسونيو إنجلترا ينح�درون 
من ساكسونيو ألمانيا الذين كانوا يعبدون األصنام، ث�م اس�تقروا ف�ي إنجلت�را وقبل�وا 

ألفري��د مل��ك حت��ى المل��ك وال - المس��يح هن��اك. وم��ع ك��ل ه��ذا ال��دمار ل��م ي��تمكن أح��د
م��ن ط��رد الف��ايكنجز" م��ن  - "ِويِس��ْكَس الَجس��ور، ال��ذي انح��در م��ن غ��رب ويِس��ْكس

المملكة، بالرغم من كل الصلوات التي رفعها، واألصوام التي كرسها، والمع�ارك 
ال حصر ل�ه  االتي قادها. وعلى مدى سبعة أعوام قاد العشرات من المعارك وعددً 

الم��زودين بس��الح أفض��ل، يح��ذوه أم��ل  م��ن المناوش��ات، ض��د ج��يش "الف��ايكنجز"
ضئيل في النصر النهائي. وف�ي ك�ل ع�ام ك�ان المزي�د م�ن س�فن "الف�ايكنجز" ت�أتي 

جنودهم إلى شاطئ إنجلترا. وهرب الكثير من الساكس�ونيين إل�ى م�ا وراء بمحملة 
البحار, أما الباقون، باستثناء الملك ألفريد، فخضعوا لس�لطة "الف�ايكنجز". وأخي�ًرا 

الفايكنجز" من طرد ألفريد من قلعت�ه إل�ى المس�تنقعات عن�د الحاف�ة الغربي�ة تمكن "
البعيدة لمملكته. وظن أغلب رعيته أنه لق�ي مص�رعه. وهن�اك تمك�ن م�ع مجموع�ة 

من شعورهم بالبرد وعدم الحصول على ما يكفي م�ن  بالرغم - األوفياءمن رجاله 
الخط�ط لينق�ذ مملكت�ه م�ن  من اإلغارة على طالئع من "الفايكنجز، ورس�م - الطعام
 الدمار.

خالل هذه الشهور التي امتألت بالمعارك، استمر ألفريد في ممارسة عبادت�ه 
اليومي��ة، فك��ان يس��تيقظ قب��ل ش��روق الش��مس دون معرف��ة أه��ل بيت��ه, وك��ان يتس��لل 
لي��ذهب إل��ى الكنيس��ة ليتعب��د. ك��ان يس��جد منبطًح��ا أم��ام هللا عل��ى األرض الحجري��ة 

ته وإرشاده. وقد كانت المزامير التي حفظها ألفريد عن ظهر الباردة، ليلتمس رحم



 
 

خلص�ني ي�ا هللا ألن المي�اه ق�د دخل�ت ي�ام المظلم�ة: "قلب، تمأل صلواته ف�ي تل�ك األ
 إلى نفسي. غرقُت في حمأة عميقة وليس مقر. مركبات هللا رب�وات أل�وف مك�ررة.

.معيني ومنقذي أنت.يا الرب فيها. ولكن هللا يسحق رؤوس أعدائه. اللهم أسرع  إليَّ
 رب ال تبطؤ".

ظهر له بريق أمل وأتيحت له الفرص�ة،  ,م 878ولم ينتظر طويالً، ففي عام 
عن����دما وج����د دوق ديفونش����ير، ال����ذي ك����ان ص����ديقًا أللفري����د، أن قلعت����ه محاط����ة 

بغتة مع بزوغ الفجر، وذبح رئيسهم وأجب�ر الع�دو ألفريد "بالفايكنجز" هجم عليهم 
ف��ي قل��وب  ، األم��ل ف��ي الحري��ةق��د أحي��ا ه��ذا االنتص��ار الس��احقب. لعل��ى اله��ر

. وانتهز ألفريد الفرصة وأرسل رسله إلى كل أنحاء البالد، ليس�تدعي الساكسونيين
النبالء واألحرار والفالحين ليجتمعوا في "غاب�ة س�يلوود" عن�د "حج�ر إيجب�رت". 

نيين ف�ي الظ�الم وفي اليوم المحدد في أوائل شهر مايو, سافر اآلالف م�ن الساكس�و
لمقابلة ملكه�م، وم�ألت ال�دموع عي�ون الرعي�ة عن�د رؤي�ة ألفري�د، الش�اب المفت�ول 
العضالت البالغ من العمر ثالثين عاًما، فكان لهم كما لو كان قد قام م�ن األم�وات. 

ت الق��رون وام��تألت الغاب��ة بص��يحات الفرح��ة، عن��دما ك��انوا يحيُّ��ون المل��ك ورنَّ��
لصالة ورفع التنين الذهبي، الذي كان رايتهم في الح�رب، ألفريد، الذي قادهم في ا

ودعاهم أن يس�تعدوا للح�رب. وبالهتاف�ات انتق�ل األم�ر م�ن ش�خص إل�ى آخ�ر أنن�ا: 
 "غًدا سنخرج لمواجهة العدو".

وس��مع الف��ايكنجز الش��ائعات ب��أن الساكس��ونيين ق��د ع��ادوا ليح��اربوا, فحش��دوا 
قائ�دهم العظ�يم. وبع�د الس�ير لي�ومين، لم�ع جنودهم عند "إدينجتون" بقيادة جوثرام 

درع ألفريد وسيفه تحت ضوء الشمس التي كانت على وشك المغيب, وق�اد ألفري�د 
له عل��ى هيئ��ة ح��ائط دف��اع ق��وي. فص��دوا هجم��ات جيش��ه إل��ى س��احة القت��ال، وش��كَّ 

فرسان ومشاة العدو واحدة تلو األخرى, وعندما بدأ جيش العدو في التراجع، هجم 
ن بشراسة وذبحوا "الفايكنجز" حتى تفرق جيشهم وف�روا م�ن أم�امهم، الساكسونيو

, وط��ارد "ج��وثرام" وم��ا تبق��ى م��ن اخترق��وا ص��فوفهموط��اردهم ألفري��د وجيش��ه و
جيشه، حتى حاصرهم في إحدى القالع القريبة. وبعدما أمضوا أربعة عشر يوًما، 



 
 

أن يع�رض عانوا فيها من العطش والج�وع، وخوفً�ا م�ن الم�وت طلب�وا م�ن ألفري�د 
 عليهم شروط االستسالم.

ولكن العاطف�ة المس�يحية حرك�ت قل�ب ألفري�د، وأم�الً ف�ي تحقي�ق س�الم دائ�م, 
ج�وثرام" وأتباع�ه ئ�ة ب�الكرم واللط�ف, وم�نح ألفري�د "عرض عل�يهم ش�روطه الملي

الحي��اة والحري��ة، بش��رط أن يرحل��وا بس��الم م��ن مملكت��ه، والتعه��د بع��دم ش��ن أي��ة 
الوة على ذلك فق�د قب�ل "ج�وثرام" المس�يح واعتم�د. على ويسكس. ع رخَ هجمات أُ 

وبعد ثالثة أسابيع، وبعد مغادرة ما تبقى من جيش "الفايكنجز" من ويِس�ْكس، ع�اد 
جوثرام، ومعه ثالثون م�ن أفض�ل رجال�ه، إل�ى مق�ر قي�ادة ألفري�د ال�ذي رح�ب به�م 
كأص��دقاء وكض��يوف ك��رام، وعن��دما ج��اء موع��د معمودي��ة ج��وثرام، ارت��دى ثوبً��ا 

اِبِ◌ِه أثن��اء المعمودي��ة، أب��ي ض ط��ويالً، ووق��ف إل��ى جان��ب ألفري��د ال��ذي خ��دم كع��رَّ
وبعدما عمده الكاهن باسم اآلب واالبن والروح القدس، حضن ألفريد عدوه القديم، 

ضى الساكسونيون اإلثني عشر يوًما بعد ه�ذا الح�دث ف�ي قواتخذه ابنا له بالتبني. و
لكثي��ر م��ن اله��دايا. ف��ي الس��نوات التالي��ة االحتف��ال، وق��دم ألفري��د لج��وثرام ورجال��ه ا

 رجع الكثير من الفايكنجز من الوثنية إلى المسيحية.
��ه ألفري��د ك��ل مجهودات��ه إلع��ادة بن��اء مملكت��ه. من��ذ   وبهزيم��ة الش��ماليين، وجَّ

صباه كان ألفريد يتخذ من شارلمان، المل�ك المس�يحي العظ�يم للفرنكالن�ديين، مثل�ه 
ي�ة ومحبت��ه للعدال��ة والتعل�يم المس��يحي، س��اهمت ف��ي األعل�ى، فغي��رة ش��ارلمان الدين

تشكيل رؤية ألفريد لمملكته. ولكن ِويِسْكس كانت تع�اني م�ن ال�دمار، والم�دن دون 
ولق��ي معظ��م الساكس��ونيين المتعلم��ين  ,رةدف��اع، وكان��ت الكن��ائس واألدي��رة م��دمَّ 

ز، وانح�ل األم�ن والق�انون وظل�ت جحاف�ل الف�ايكنج ,مصرعهم أو كانوا في المنفى
التي ال تتص�ل بج�وثرام، تش�كل تهدي�ًدا مس�تمًرا. وق�ال ألفري�د: "أن�ا ال أش�تهي ه�ذا 
�ن الم�دن  الُملك األرضي، ولكنني أشعر بأنه العمل ال�ذي أوكلن�ي هللا علي�ه". فحصَّ
وأحاطه���ا ب���القوات لص���د أي���ة هجم���ات فجائي���ة. وزاد ألفري���د م���ن ع���دد الفرس���ان 

، وبن�ى أس�طوال بحريًّ�ا ليه�زم الغ�زاة المسلحة، ليواج�ه جي�وش الف�ايكنجز الس�ريعة
 قبل أن يصلوا إلى الشاطئ.



 
 

بع��دما تقص��ى ألفري��د أح��وال الش��عب، والفس��اد الروح��ي ال��ذي وص��لوا إلي��ه، 
وانحالل القانون والنظام، كتب يقول: "لقد سلبنا الوثنيون جميع�ا". واس�تخدم كلم�ة 

ين جديدة للمملكة. وكان هللا وبعض القوانين الساكسونية القديمة، كإرشاد لَسنِّ قوان
ألفري��د يعل��م أن هللا أعظ��م َم��ْن يس��ن الق��وانين، وه��و الح��اكم الع��ادل, ل��ذا ب��دأ ألفري��د 

ال�رب إله�ك ال�ذي أخرج�ك م�ن أرض مص�ر م�ن بي�ت  أن�ا قوانينه بهذه الكلمات: "
" وأدرج ألفري��د ب��اقي الوص��ايا العش��ر  .العبودي��ة. ال يك��ن ل��ك آله��ة أخ��رى أم��امي

ضمن القوانين، وأيًضا بعًضا من أصحاحات سفر الخ�روج الت�ي تض�منت ش�ريعة 
موسى، وبعًضا من الوصايا المسيحية الت�ي ُذك�رت ف�ي العه�د الجدي�د. كم�ا اش�تمل 

 القانون على قائمة من جرائم محددة والعقوبات التي تُتخذ ضدها.
د ف�ي الجلس�ات الرس�مية، ليراق�ب حكم�ة القض�اة وغالبا ما ك�ان يجل�س ألفري�

وعدالتهم، وكان يستعرض الكثير من األحك�ام, خاص�ة القض�ايا الت�ي كان�ت تتعل�ق 
برعاية الفقراء. وكان يعتبر أن تحسين حالهم لهَُو من األوامر اإللهي�ة. وإذا ب�دا ل�ه 

، ك�ان يس�تدعي القاض�ي ليمث�ل أما م�ه ف�ي أن أحد القضاة قد حكم حكًما غي�ر ع�ادلہ
حجراته الملكية ويسأله: "لماذا حكمت بمثل هذا الحكم الظ�الم؟ ه�ل كان�ت تنقص�ك 
المعلوم���ات؟ ه���ل فض���لت طرفً���ا ع���ن اآلخ���ر؟ أم أخ���ذت رش���وة؟" وق���د اعت���رف 
الكثيرون بأنهم لم يتصرفوا بحكمة، وكان ألفريد يوبخهم ويقول: "أن�ا من�دهش م�ن 

ومن��ي، أخ��ذتم مناص��ب  غطرس��تكم، فم��ن خ��الل الس��لطة الممنوح��ة لك��م م��ن هللا
الحكماء واستمتعتم بمزاياها، ولكنكم أهملتم دراس�ة الحكم�ة وتطبيقه�ا، فأن�ا آم�ركم 

ص�بكم، أو أن تكرس�وا أنفس�كم للس�عي وراء الحكم�ة". اإما بالتنحي الفوري عن من
فكانوا يتعهدون جاثين على ركبهم، أن يسلِّموا أنفسهم للحكمة والعدل. وم�ن يفش�ل 

 الملك يستبعده من وظيفته.في فعل ذلك كان 
وندب ألفريد جهل ش�عبه وكت�ب ألح�د أص�دقائه يق�ول: "كثي�ًرا م�ا ي�أتي عل�ى 
ذهن��ي إنجلت��را، وك��م كان��ت ممتلئ��ة بالحكم��اء س��ابقًا، وك��م كان��ت األوق��ات س��عيدة 
حينذاك، قبل نهب وحرق كل ما كان بالمدينة، فكان رجال الدين يقومون بخ�دمتهم 

غرباء يأتون إلينا بحثا عن الحكمة والتعليم. واآلن علين�ا أن أمام هللا بغيرة، وكان ال



 
 

نبحث عن الحكماء في الخارج، إذا أردنا الحصول عليهم. عندما اعتليت الع�رش، 
ال أذك��ر أن��ي وج��دت رج��الً واح��ًدا يس��تطيع أن يت��رجم خطابً��ا م��ن الالتيني��ة إل��ى 

أنح��اء إنجلت��را اإلنجليزي��ة". ل��ذا أخ��ذ ألفري��د يبح��ث ع��ن رج��ال متعلم��ين م��ن كاف��ة 
بسخاء. وكرس الكثير م�ن األم�وال إلع�ادة بن�اء  أجورهم وأوروبا، وكان يدفع لهم

الكنائس واألديرة، وتحدَّى الرهب�ان والكهن�ة ليكرس�وا أنفس�هم للتعل�يم وك�ان يق�ول: 
"أتمنى أن يحصل كل الشباب، الذين ولدوا في عصر الحرية، على قدر كافہ م�ن 

ش�باب ال�ذين أب�دوا اءة الكتاب�ات اإلنجليزي�ة جي�ًدا". والالتعليم حت�ى يتمكن�وا م�ن ق�ر
ا، حصلوا على بع�ض التعل�يم الالتين�ي، كم�ا درس�وا األدب الروم�اني تقدما أكاديميًّ 

 واليوناني وكتابات آباء الكنيسة.
وقام ألفريد نفسه بصياغة حب المعرفة. وفي أحد األيام بينما كان يجلس م�ع 

ه "آس�ر" وهم�ا يتناقش�ان ف�ي مواض�يع ش�تى، ق�رأ أحد أصدقائه المثقفين ومستش�ار
 لتل��كآس��ر بص��وت مرتف��ع، فق��رة مكتوب��ة بالالتيني��ة. واب��تهج ألفري��د عن��د اس��تماعه 

الفقرة وطلب منه أن ينسخها له في كتيب، وكان ألفريد يحمله معه دائما. واكتش�ف 
"آسر" أن ألفريد قد مأل كل الصفحات البيضاء بالكتيب بالصلوات وبعض فق�رات 
م��ن الكت��اب المق��دس والش��عر. وعن��دما وج��د "آس��ر" إن��ه ال يوج��د مك��ان ينس��خ في��ه 
فقرة، قال أللفريد: "هل تقبل بأن أنسخ لك الفقرة على قطعة أخرى من الرق�وق؟" 

ا كتيبً�ا. طويلة م�ن الرق�وق مًع�ا ليص�نع منه� فطوى "آسر" عدة قطع ,فوافق ألفريد
ته�اء الي�وم، ك�ان "آس�ر" ق�د نس�خ وكان ألفريد ينظ�ر ل�ه ويس�تحثه ليس�رع. وقب�ل ان

أرب���ع فق���رات بالالتيني���ة ف���ي الكتي���ب، وجل���س ألفري���د ف���ي الح���ال ليترجمه���ا إل���ى 
 اإلنجليزية.

وكت�ب آس��ر فيم�ا بع��د ق��ائال: "رفع�ت ي��دي نح��و الس�ماء وش��كرت هللا الق��دير، 
 الذي زرع في قلب الملك مثل هذا الحماس العظيم لطلب المعرفة".

في عمل الترجمة، رس�م خط�ة وق�ال: "لق�د ت�ذكرت وبينما كان ألفريد يتوسع 
كيف ُكتب الكتاب المقدس في أول األمر باللغة العبرية، وعن�دما تعلم�ه اليون�انيون 
ترجم��وه وترجم��وا ك��ل الكت��ب األخ��رى أيًض��ا، إل��ى لغ��تهم. وهك��ذا ت��رجم ب��اقي 



 
 

المسيحيين الكتاب المقدس، وبع�ض الكت�ب األخ�رى إل�ى لغ�اتهم. ل�ذا يب�دو أن�ه م�ن 
فضل أن نترجم بعض الكتب المهمة إلى اللغة الت�ي نفهمه�ا جميًع�ا, الكت�ب الت�ي الم

يل��زم أن يعرفه��ا ك��ل الن��اس". وق��اد ألفري��د الطري��ق بترجم��ة كت��ب ألغس��طينوس 
وغرغوريوس وأعمال تاريخية وأشعار إلى اإلنجليزية. وبالمجهودات الت�ي ب�ذلها 

 ألفريد، تم إحياء التعليم في إنجلترا.  
الحات ألفريد، وعودة المملكة لرفاهيتها، تعهد ب�أن يه�ب نص�ف وبنجاح إص

دخله السنوي ل شكًرا له. وبفرح كرس ألفريد نص�ف ال�دخل الملك�ي ل�دعم رج�ال 
الكنيسة، في أعمالهم لخدمة الفقراء ولبن�اء الكن�ائس واألدي�رة والم�دارس الكنس�ية. 

باللي��ل لخدم��ة هللا. كم��ا ن��ذر ن��ذًرا خاش��ًعا ب��أن يه��ب نص��ف وقت��ه وطاقت��ه بالنه��ار و
وأثناء ملكه، كان ألفريد يكتب صلواته: "أيها الحكيم، لقد سعيت أن أعيش بصالح 

حيًّ����ا، وأن يت����ذكرني الرج����ال ال����ذين س����يأتون بع����دي باألعم����ال  عن����دما كن����تُ 
الصالحة".واس��تجاب هللا لص��لوات المل��ك ألفري��د بطريق��ة رائع��ة, وظل��ت البش��رية 

الح والتق�ي، وه�و الوحي�د دون جمي�ع مل�وك لقرون، تكرم ذك�رى ه�ذا الرج�ل الص�
 وملكات إنجلترا الذي لُقب بـ "العظيم". 
... 

 
 
 
 

 أنسيلم
 

 الهوتي وراهب ورئيس أساقفة
 

  م 1109-م  1033أنسيلم 
م، ك��ان يع��يش ش��اب ص��غير ي��دعى "أنس��يلم"، ف��ي مدين��ة  1040نح��و س��نة 

وتمي��زت ه��ذه  تس��مى "أَُوس��تا", ش��مالي إيطالي��ا عن��د أس��فل جب��ال األل��ب. ص��غيرة
اول المي�اه المنح�درة م�ن أعل�ى الجب�ال. واعت�اد ج�د المدينة باخضرارها وأص�وات



 
 

"أنس��يلم" أن يحمل��ق لس��اعات إل��ى قم��م الجب��ال المكس��وة ب��الثلج. وعن��دما أخبرت��ه 
والدته عن اإلله الواحد الحقيقي الذي يملك في األعالي، ظ�ن "أنس�يلم" أنه�ا تقص�د 

لب، فكان ينظر إلى الجبال المسنَّنة ويتس�اءل: "أي أن هللا يسكن على قمم جبال األ
 من تلك القمم الشاهقة المكسوة بالثلج تقود إلى هللا؟"

وفي إحدى اللي�الي رأى هللا ف�ي حل�م ي�دعوه للص�عود إل�ى قم�ة الجب�ل، وعن�د 
اقترابه م�ن أس�فل الجب�ل، رأى خ�دام هللا يحص�دون ف�ي حق�ول ذهبي�ة م�ن الحب�وب 

يلم" عل��ى كس��لهم وق��رر أن يخب��ر هللا ع��ن كس��لهم، فس��خط "أنس�� ؛بكس��ل وإهم��ال
فأسرع وتسلق الجبل حتى وصل إلى حجرة العرش الكبيرة. فحياه الرب بابتس�امة 
ودعاه ليجلس عند قدميه, وتحدث معه بأسلوب وّدي لطيف, وأخبره "أنسيلم" ع�ن 
ك�ل م��ا ف��ي قلب�ه. وف��ي اس��تمتاعه بمحب�ة هللا، نس��ي التقري��ر الس�يئ ع��ن الحص��ادين 

سالى الذي اعتزم أن يخبر هللا به، ثم استدعى هللا الوكيل المسئول الذي أحض�ر الك
معه خبًزا شديد البياض، لم يكن "أنسيلم" قد رأى مثله م�ن قب�ل. وتن�اول "أنس�يلم" 
من هذا الخبز الشهي ف�ي محض�ر هللا ف�انتعش. وعن�دما اس�تيقظ ف�ي الص�باح، آم�ن 

الحل��م ك��ان حقيقيًّ��ا، وأخب��ر أس��رته "أنس��يلم" أن م��ا اختب��ره عل��ى قم��ة الجب��ل ف��ي 
وأصدقاءه وكل أهل المدينة، بأنه "ذهب إل�ى الس�موات وأك�ل م�ن خب�ز هللا". ولم�ا 

 نمت معرفة "أنسيلم" بال، لم يفقد أبًدا حماسة طفولته وفرحه بالرب.
وقامت والدة "أنسيلم" بتعليمه اإليمان المس�يحي, ل�ذا عن�دما ح�اول أص�دقاؤه 

بين�ه وب�ين الش�ر. ولك�ن  له�ا، ح�االَ أن يغروه ليخطئ، فإن محبته لوالدته واحترامه 
والدته ماتت عندما بلغ سن المراهقة وأصبحت حياته جحيما، بسبب والده الش�رير 

ه ليرض�ي وال�ده، ولك�ن كلم�ا ك��ان ال�ذي ك�ان يعذب�ه. وب�ذل "أنس�يلم" ك�ل م��ا بوس�ع
يعمل على إرضائه، كلما زاد غض�به. وبروح�ه المنس�حقة، وخوفً�ا مم�ا ق�د يؤذي�ه, 

 هرب "أنسيلم" من منزله ومن بلده وبدأ حياته في أرض غريبة.
وبعد مرور بضعة أعوام، تجول فيها "أنسيلم" في أنحاء أوروب�ا, اس�تقر ف�ي 

اول الت�ي ديًدا، ُشيِّد على ضفة أحد الج�دير جنورماندي. وكان هذا الدبدير "بيك": 
كانت تتدفق خالل المروج، محفوفا من جانبي�ه ب�التالل المليئ�ة باألش�جار. وت�رأس 



 
 

ه��ذا ال��دير "النفران��ك" ال��ذي ك��ان عالًم��ا ومعلًم��ا عظيًم��ا، وجع��ل من��ه أه��م مرك��ز 
فك��ان الرهب��ان ينس��خون المخطوط��ات، وك��ان "النفران��ك"   ,تعليم��ي ف��ي المنطق��ة

تب الكتب، وكان كل ف�رد ف�ي ه�ذا ال�دير، حريًص�ا عل�ى إتم�ام عمل�ه وص�لواته. يك
وقام "النفرانك"  بإلحاق مدرسة بالدير، وقد التحق "أنسيلم" بهذه المدرسة عن�دما 
بلغ العشرين عاًما. وقد تسبب ذكاء "النفرانك" وتكريسه في إله�ام "أنس�يلم" حت�ى 

فته. وقرر "أنس�يلم" أن يه�ب حيات�ه ل يسعى هو اآلخر ليكون مع هللا ولتزداد معر
ف�ي بي�ك وق�ال ف��ي نفس�ه: "أري�د أن أص��بح راهبً�ا ولك�ن، أي��ن؟" فق�د اس�تبعد أدي��رة 

لذا أخذ يفكر م�رة  ؛كثيرة ُعرفت بأنظمتها الصارمة التي قد تعيق دراسته وكتاباته
أخرى في دخ�ول دي�ر بي�ك ولكن�ه ق�ال: "ال، فف�ي دي�ر بي�ك ل�ن أك�ون س�وى ش�يء 

لك بسبب قدرات "النفرانك" الرائعة. عليَّ أن أذه�ب إل�ى مك�ان أس�تطيع حقير، وذ
في��ه أن أع��رض معرفت��ي م��ن جان��ب، وم��ن جان��ب آخ��ر أخ��دم اآلخ��رين". وحالم��ا 
اكتشف "أنسيلم" غروره قال في نفس�ه: "لم�اذا يرغ�ب راه�ب ف�ي الحص�ول عل�ى 

دك جا نبًا، وك�ن كرامة ومجد أكثر من اآلخرين؟ ابتعد عن هذا الفكر، واطرح تمرُّ
راهبً��ا ف��ي المك��ان ال��ذي تك��ون في��ه أص��غر الك��ل". وهك��ذا حل��ق "أنس��يلم" رأس��ه، 
ه ف�ي العم�ل وتكريس�ه ل  وارتدى زي الرهبان ودخل دي�ر "بي�ك". وق�د س�اعده َك�دُّ
ومحبته لآلخرين، في اكتساب إعجاب اإلخوة. وفيما بعد، عندما ترك "النفران�ك" 

 ان "أنسيلم" باإلجماع ليقودهم.بيك ليعمل في مكان آخر, اختار الرهب
وكان "أنسيلم" يكتب في األوقات التي لم يكن يقود العبادة فيه�ا أو يص�لي أو 
ق "أنسيلم" في دراسة الكت�اب المق�دس والتأم�ل  يقود الرهبان أو يعلم األوالد. وتفوَّ
فيه, وَكتب ُكتبًا كثيرة, منها المعروف إلى اآلن الذي يشرح كيف أن موت المس�يح 

ى الصليب، وفَّى عدالة هللا وكرامته. وقد نالت كتاباته أعلى تقدير في كل أنحاء عل
أوروبا، وأجبرت الالهوتيين والفالسفة على إعادة التفكير في مفاهيمهم في الكثي�ر 

 من األمور.
وك��ان "أنس��يلم" يق��ول: "أن��ا ال أس��عى للفه��م حت��ى أوم��ن، ولكن��ي أوم��ن حت��ى 

ان ورج��ال ال��دين أن��ه بس��بب موهب��ة "أنس��يلم" أس��تطيع أن أفه��م". لق��د ظ��ن الرهب��



 
 

العقلية؛ يج�ب أن يك�رس المزي�د م�ن الوق�ت لكتابات�ه، وأن يت�رك تعل�يم األوالد ف�ي 
وس��ألوه: "لم��اذا تب��دد الكثي��ر م��ن وقت��ك ف��ي تعل��يم األوالد الكب��ار  ,مدرس��ة ال��دير

والشباب؟" فأجاب "أنسيلم": "إن الشاب يشبه قطع�ة م�ن الش�مع، ف�إذا ك�ان الش�مع 
ديد الصالبة أو شديد الليون�ة، فل�ن نحص�ل عل�ى أج�ود ص�ورة إذا ض�غطنا علي�ه ش

بين عل�ى الح��ق  ب�الختم. وهك�ذا الح��ال م�ع أعم��ار الن�اس، ف�إن المس��نين غي�ر الم��درَّ
اإللهي، يشبهون الشمع الصلب, واألوالد الصغار غير القادرين على فهم الحق�ائق 

أما الش�اب فه�و م�رن، إذا  ,الختم الروحية، يشبهون الشمع السائل، ال يمكنهم قبول
ولمعرفتي بهذه الحقيقة، فأنا أراقب ه�ؤالء الش�باب  ,علمته يمكنك تشكيله كما تريد

بانتب��اه ش��ديد، وأح��رص عل��ى ك��بح ك��ل أخط��ائهم ف��ي مه��دها، حت��ى يس��تطيعوا أن 
يشكلوا أنفسهم عل�ى غ�رار األتقي�اء, إذ ق�د ت�دربوا الت�دريب الص�حيح ف�ي ممارس�ة 

 القداسة".
مرة كان يزور الدير أحد رؤساء األديرة، وتق�دم بش�كوى إل�ى "أنس�يلم"  ذات

: "ما أطلبه هو أن تنهي قائالً  هو يهز رأسه باشمئزاز ,عن صعوبة تدريب األوالد
عملك معهم، فهم وحوش ال تقبل اإلص�الح، ونح�ن ال نتوق�ف ع�ن ض�ربهم باللي�ل 

ج�ب "أنس�يلم" واس�تعاد أو بالنهار، وكل ما يحدث أنه�م يص�بحون أش�ر ح�االً". فتع
وسأله: "ال تتوقفون عن ض�ربهم؟ وكي�ف سيص�بحون برأي�ك  ,ذكريات قسوة والده

فق��ال ل��ه "أنس��يلم":  ؛عن�دما يكب��رون؟" فأجاب��ه رئ��يس ال��دير الزائ�ر: "به��ائم غبي��ة"
"وه��ل ت��ربيهم ليص��بحوا به��ائم؟ ق��ل ل��ي، م��ا ال��ذي يح��دث إن زرع��ت ش��جرة ف��ي 

س��تطيع فروعه��ا أن تمت��د ف��ي أي إتج��اه، ح��ديقتك وطوق��ت ك��ل جوانبه��ا بحي��ث ال ت
فكي��ف س��تكون ه��ذه الش��جرة؟" فأجاب��ه رئ��يس ال��دير الزائ��ر: "ستص��بح ش��جرة ب��ال 
فائدة. وتكون جميع فروعها مجدولة ومعقودة". فقال ل�ه "أنس�يلم": "أال يك�ون ه�ذا 

وهك�ذا س�يكون  ,الخطأ خطأك أن�ت؟ فأن�ت م�ن أجبرته�ا عل�ى النم�و غي�ر الطبيع�ي
د ال��ذين تع��املهم بص��رامة وب��ال ح��ب أو لط��ف". وأش��ار علي��ه الح��ال م��ع األوال

"أنسيلم" باستخدام الحب وضبط النفس، لتدريب قلوب التالمي�ذ ليكون�وا ل. ف�نكَّس 



 
 

 ,رئيس الدير رأسه وانحنى على األرض وقال: "لقد حدنا حقًّ�ا ع�ن طري�ق الح�ق"
 وغادر المكان عازًما على تدريب األوالد بمحبة.

يستخدم األحداث اليومية لتعليم الحقائق الروحية، ففي إح�دى وكان "أنسيلم" 
المرات, عندما خرج مع بعض الرهب�ان راكب�ين الخي�ل، ك�ان هن�اك أرن�ب يح�اول 

فاختبأ بين أق�دام حص�ان "أنس�يلم", فك�بح  ؛هتلتهمن أ ريدتالهرب من بضعة كالب 
األرن�ب المرتع�د، م�ن أن يختب�ئ ف�ي  تمكن"أنسيلم" جم�اح حص�انه ووق�ف حت�ى ي�

أمان تحت الحصان. وأخذت الكالب في النب�اح بص�وت مرتف�ع وتض�رب األرض 
ببراثنه��ا, ولكنه��ا ل��م تس��تطع أن تجب��ر األرن��ب عل��ى الج��ري م��ن أس��فل الحص��ان. 
وضحك بعض الرهبان وسخروا من األرنب الواقع في مأزق، فقال لهم "أنسيلم"، 

ن عيني��ه: "أتض��حكون عل��ى األرن��ب؟ ال يوج��د م��ا بينم��ا كان��ت ال��دموع تنهم��ر م��
يُضحك في هذا الحيوان التعس، فأعداؤه يحيطون به من ك�ل جان�ب، وخوفً�ا عل�ى 
حيات�ه ه�رب إلين�ا ك�ي ننق�ذه. وهك�ذا الح�ال م�ع روح اإلنس�ان، ف�األرواح الش�ريرة 
تقف متأهبة لتحاصرها وتطرحها في الموت األبدي، فتنظر ال�روح حوله�ا بح�ذر، 

ن يد تحميها، ولكن األرواح الشريرة تضحك وتَُسرُّ عن�دما ال تج�د ال�روح تبحث ع
من يساعدها". فطارد "أنسيلم" الكالب وقفز األرنب هاربً�ا، فتوق�ف الرهب�ان ع�ن 

 الضحك وتعلموا درًسا في الشفقة.
وأثناء السنوات التي خدم فيها "أنسيلم" في بيك، غزا ويلي�ام دوق نورمان�دي 

لى الساكس�ونيين ف�ي معرك�ة هاس�تنجز. وش�يَّد ويلي�ام كاتدرائي�ة إنجلترا وانتصر ع
حجرية ف�ي ك�انتربري، ودع�ا النفران�ك ليص�بح رئ�يس أس�اقفة ك�انتربري ورئ�يس 
الكنيسة في إنجلترا. وبعد وفاة ويليام المنتصر، أخذ "ويليام روفوس" ابن�ه مكان�ه، 

ن يجعلن�ي هللا رج�الً واستخدم الكنيسة والمملكة إلرضاء نزواته، وتفاخر قائال: "ل�
صالًحا". وبدأ الملك في بيع المناصب الكنسية ألعلى ُمزايد، وك�ان ي�رفض تعي�ين 
أساقفة بدال من الذين ماتوا، حتى يستحوذ على أمالك الكنيسة لنفس�ه، فك�ان يق�ول: 
 "إن كنيسة المسيح غنية، فلماذا ال أحصل على جزء مما تمتلك�ه لنفس�ي". وعن�دما

 ن الملك رئيس أساقفة جديد على كانتربري.، لم يعيِّ 1089 مات النفرانك عام



 
 

ليب��دأ ف��ي إنش��اء دي��ر ومدرس��ة.  1093وس��افر "أنس��يلم" إل��ى إنجلت��را ع��ام 
وعندما وصل إلى كانتربري، بايعه رجال الكنيسة والشعب ليكون رئ�يس أس�اقفة، 

يه�رب ولكن "أنسيلم" كان يرغب في أن يظ�ل راهبً�ا بس�يطًا، ل�ذا ف�رَّ م�ن المدين�ة ل
م��نهم. بع��د فت��رة وجي��زة، تقاب��ل أنس��يلم م��ع المل��ك "ويلي��ام روف��وس" ليخب��ره ع��ن 
خطط��ه بش��أن ال��دير, وعن��دما ج��اء إل��ى ال��بالط الملك��ي، نه��ض المل��ك م��ن عرش��ه 
ليحيي "أنسيلم" عن�د الب�اب، وبع�د أن دار بينهم�ا ح�ديث م�رح، طل�ب "أنس�يلم" أن 

"أنس��يلم" عل��ى انتهاك��ه  وف��ي ه��ذا الح��ديث وبخ��ه ,يتح��دث م��ع المل��ك عل��ى انف��راد
 ونه الخاصة.ؤالشرير للكنيسة، فاغتاظ الملك وقرر أال يتدخل "أنسيلم" في ش

وس��رعان م��ا داه��م المل��ك م��رض خطي��ر وأص��بح مه��ددا ب��الموت, فنص��حه  
النبالء بتعيين "أنسيلم" رئيس أساقفة عل�ى ك�انتربري. وعن�دما س�مع رج�ال ال�دين 

حات الف�رح والتص�فيق، ولك�ن "أنس�يلم" والشعب بهذه األنب�اء، انفج�رت م�نهم ص�ي
قاوم هذا القرار بك�ل ق�واه وتوس�ل إل�ى الن�بالء واألس�اقفة ق�ائالً: "أن�ا رج�ل ُمِس�ن، 
كيف أتحمل مسؤولية الكنيسة اإلنجليزي�ة؟ أن�ا راه�ب، ف�ال ت�دخلوني ف�ي أش�ياء ل�م 

 أحبها قبال، كما إني غير كفء لها".
يه��رب أمس��كه الش��عب وأخ��ذوه ول��م يقب��ل "أنس��يلم" ه��ذا التنص��يب، وقب��ل أن 

بالقوة إلى الكنيسة وهم فرحون ويرددون التراتيل. وُرسم "أنس�يلم" رئ�يس أس�اقفة 
على كانتربري، فبدأ العمل وهو محبط مشتاقًا إلى العودة إلى بي�ك. وتع�افى المل�ك 
وقاوم جهود "أنسيلم" في إنهاء بيع المناصب الكنسية وإيقاف الفس�اد ف�ي الكنيس�ة. 

سيلم" إلى حماية الكنيسة من الملك الجش�ع ول�يحفظ ح�ق الكنيس�ة ف�ي أن وسعى "أن
 تحكم نفسها.

واعتقاًدا من المل�ك بأن�ه يمتل�ك أراض�ي الكنيس�ة، ق�ال ألنس�يلم: "أليس�ت ه�ي 
ملكي حتى أفعل بها ما أشاء؟" فرد عليه "أنسيلم" بغض�ب: "ملك�ك، حت�ى تحميه�ا 

في "أنسيلم" من المملكة. وبع�د م�وت وليس لتبددها وتدمرها". وأخيًرا قام الملك بن
"ويلي��ام روف��وس" أم��ر المل��ك هن��ري األول بع��ودة "أنس��يلم" إل��ى إنجلت��را، ولك��ن 
عندما رفض "أنسيلم" األس�اقفة ورؤس�اء األدي�رة ال�ذين عي�نهم المل�ك دون موافق�ة 



 
 

الكنيسة، ه�دده المل�ك, ف�رد علي�ه "أنس�يلم" ق�ائالً: "أن�ا ال أخش�ى النف�ي أو الفق�ر أو 
ولك�ن بع�د  .ذيب أو الموت ألن هللا يقويني". فطرده الملك هنري من كانتربريالتع

مض��ي ث��الث س��نوات رق قل��ب المل��ك وواف��ق عل��ى م��نح الكنيس��ة س��لطة تعي��ين 
وس�ط ترحي�ب ص�اخب، وق�ام  ,المناصب الكنس�ية. وع�اد "أنس�يلم" إل�ى ك�انتربري

ة، وهك�ذا احتفظ�ت بتعيين أساقفة ورؤساء أدي�رة أتقي�اء ليق�ودوا الكنيس�ة اإلنجليزي�
 الكنيسة بسيادتها.

واستمر "أنسيلم" في خدمته كرئيس أساقفة وف�ي التأم�ل ف�ي الكت�اب المق�دس 
. وف��ي ف��راش الم��وت، ق��ال ل��ه أح��د أص��دقائه: 1109والكتاب��ة إل��ى ي��وم وفات��ه ع��ام 

ف��رد علي��ه  ؛"نعتق��د أن��ك س��تترك ه��ذا الع��الم لت��ذهب إل��ى قص��ر إله��ك الس��ماوي"
ف�ن "أنس�يلم" ف�ي كانت هذه هي إرادته فسأطيعها بسرور". ودُ  "أنسيلم" قائالً: "إذا

 كاتدرائية كانتربري بجانب صديقه القديم ومعلمه "النفرانك". 
.... 

 
 
 
 

 برنارد الذي من كليرفو
 

 حبيب المسيح
 

  م 1153-م  1090برنارد الذي من كليرفو 
بمدين�ة وقف األب وابنه في ي�وم م�ن أي�ام الخري�ف، ف�ي حديق�ة قلع�ة األس�رة 

"فونتيه" المطلة على التالل واألودي�ة الجميل�ة، الت�ي ف�ي برجان�دي، إح�دى الم�دن 
الفرنسية. كان األب تسكالين سوريل فارًس�ا ونب�يالً، وابن�ه برن�ارد يبل�غ م�ن العم�ر 
اثنين وعشرين عاًما، وكان عالًما وقائًدا بالفطرة. وكان تسكالين يتمنى ل�و أن ابن�ه 

فسأل الوالد ابنه: ؛ يم في أحد المناصب الحكومية الرفيعةيخدم دوق برجاندي العظ
"أخبرني يا بني بما تريده؟" فأجابه برنارد: "أبي، لقد عق�دت الع�زم عل�ى تك�ريس 
حياتي للمسيح، فسأكون راهبًا". ولم يكن تسكالين يدري بأن ابنه يعت�زم االنض�مام 



 
 

أن تك��ون راهبً��ا؟" إل��ى ال��دير, ف��احمرَّ وجه��ه وه��و يص��يح: "راهبً��ا! وأي��ن تعت��زم 
فأجاب برنارد "في سيتو". فانفجر وال�ده غاض�بًا وقال:"س�يتو! تل�ك الزريب�ة الت�ي 
تقع في المس�تنقعات حي�ث يب�دو الج�وع عل�ى الن�اس ويعمل�ون مث�ل العبي�د؟" فنظ�ر 
�ره ب�أن والدت�ه، أرادت من�ه أن يخ�دم الكنيس�ة، ل�ذا فق�د  برنارد في عيني وال�ده وذكَّ

عل�ى تكريس�ه ل ووفائ�ه لوالدت�ه. وعن�دما ذك�ر برن�ارد كلم�ة اتخذ هذا القرار بن�اء 
قد ماتت منذ سبعة أعوام وال يزال ألم فراقها  "ألِت"فزوجته  ؛هدأ تسكالين ,والدته

فق��د ربَّي��ا مًع��ا أوالدهم��ا الس��تة وابنتهم��ا عل��ى محب��ة ال��رب وخدم��ة  ،يعتص��ر قلب��ه
اآلخرين. وكانت "ألِت" تأخذ أوالدها معها, عندما تقوم بأعمال الرحم�ة للمرض�ى 

 والفقراء.
واستدرك برنارد قائالً: "الشهر الماضي عندما ذهبت لزيارة جاي وجيرارد 

منكس��ر القل��ب م��ن كث��رة ف��ي وق��ت حص��ارهما لقلع��ة جران��دي، امتطي��ت ج��وادي, 
 :ذنوبي, وساورني القلق بشأن مستقبلي، فت�رددت كلم�ات وال�دتي ف�ي أذن�يَّ م�راًرا

ث�م ذهب�ت إل�ى كنيس�ة ص�غيرة كان�ت  "ابني، أمن أجل ه�ذا جئ�ت ب�ك إل�ى الع�الم؟"
على جانب الطريق، ودخلتها وس�جدت عل�ى ركبت�ي وأخ�ذت أبك�ي وأص�لي. وف�ي 

ا م�ن محب�ة هللا وخرجت من الكنيس�ة واثقً� ,لحظة أزال هللا شكوكي ومخاوفي عني
ا أن أخدمه كراهب". عندئذ ظهر إخوة برنارد: ج�اي وجي�رارد وغفرانه، ومستعدًّ 

وبرثلماوس وأندرو في الحديقة وقالوا لوال�دهم: "ونح�ن أيًض�ا قررن�ا أن نخ�دم هللا 
 في سيتو، فهل تمنحنا بركتك؟" فانحنى تسكالين ومد ذراعه ليحتضن أوالده وق�ال
في هدوء: "ليبارككم هللا". ثم ابتسم وقال: "واآلن كون�وا معت�دلين، فأن�ا أع�رف أن 
ش��يئًا ل��ن يق��ف أم��ام غي��رتكم". ف��ودع اإلخ��وة وال��دهم، وبينم��ا ك��انوا ذاهب��ين ف��ي 
طريقهم، رأوا أخاهم الصغير نيفارد يلعب في ساحة القصر فقال له جاي: "وداًعا 

-لك كل أراضينا والممتلكات األرض�ية أيها األخ الصغير، فنحن ذاهبون وسنترك
فك��م ت��رى ستص��بح غنيًّ��ا؟" فق��ال نيف��ارد: "ه��ذا ل��يس ع��دالً، ف��أنتم س��تأخذون الس��ما 
وتترك��ون ل��ي األرض". ل��ذا عن��دما كب��ر نيف��ارد انض��م إل��ى إخوت��ه ف��ي ال��دير. ول��م 
يكتف برنارد بإقناع إخوته فقط باالنضمام إلى الدير، ولكنه أقنع أيًضا عمه وأكث�ر 



 
 

شرين من أصدقائه الذين ساروا وس�ط الغاب�ات والمس�تنقعات، حت�ى وص�لوا من ع
إلى بوابة سيتو الخشبية. ودق برنارد مقرعة الب�اب، فظه�ر رئ�يس ال�دير ف�ي زي�ه 

 األبيض وسألهم: "عما تبحثون؟" فأجابوه: "عن رحمة هللا ورحمتك".
يط به�م، ولم يكن العمل الشاق والثي�اب الخش�نة واألك�ل القلي�ل والخ�الء المح�

بمثابة تضحية بالنسبة لبرنارد, ولكنه�ا كان�ت مص�در س�عادته. وس�رعان م�ا أدرك 
رئ��يس ال��دير تك��ريس برن��ارد وشخص��يته القيادي��ة، فاخت��اره ليق��ود مجموع��ة م��ن 
الرهبان خارج سيتو. وعندما كان في الخامسة والعشرين من عمره، اتجه برن�ارد 

ف�ي ط�ريقهم. وف�ي أواخ�ر يوني�و ع�ام مع اثنى عشر راهبًا شماالً، وك�انوا يرتل�ون 
، وصلوا إلى منطقة منبسطة يحدها من الجانبين تالَّن من األحراش، وك�ان 1115

ولك�ن  ,هذا المكان مظلما وكان يحظ�ر دخول�ه، وأُطل�ق علي�ه اس�م وادي األفس�نتين
حالم��ا ب��دأ اإلخ��وة ف��ي إظه��ار ن��ور المس��يح هن��اك، أع��اد الس��كان تس��مية ال��وادي 

 " والتي تعني "الوادي الصافي".ليرفوكوأطلقوا عليه "
وقال برنارد للرهبان: "علينا أن ننزع عنا إرادتنا الشخصية غي�ر المتناغم�ة 

ف��اتبع برن��ارد نظام��ا دقيق��ا ووض��ع ج��دوال يومي��ا للص��الة والتأم��ل  ؛م��ع إرادة هللا"
والعب��ادة والعم��ل والراح��ة، فنق��وا األرض وأع��دوا الترب��ة للزراع��ة وش��يَّدوا مبن��ًى 

ا به كنيسة صغيرة وغرف للنوم وقاع�ة للطع�ام. وك�انوا ين�امون عل�ى أل�واح بسيطً 
خش��بية قاس��ية، واس��تخدموا أوراق الش��جر الجاف��ة كف��راش وغط��اء. وك��ان برن��ارد 

 يستمتع بدراسة الكتاب المقدس والتأمل فيه.
ح��رك كلم���ة هللا وم��ن ض��من تعليقات��ه قول��ه: "إن م���ن يمتل��ىء بمحب��ة هللا، تُ 

وكانت عظاته تشبه لوحات القماش المنسوجة بخيوط من آي�ات مشاعره بسهولة". 
الكتاب المقدس. وتعمق برنارد في الكتاب المقدس وقضى أكثر من عش�رين عاًم�ا 
ي��درس ويع��ظ م��ن س��فر نش��يد األنش��اد فق��ط. وك��ان يق��ول للرهب��ان:   "ي��ا إخ��وتي، 

وال نح�ن تعرفون كم يستحق هللا من�ا أن نحب�ه ب�ال ح�دود، ف�ال بك�ل عظمت�ه أحبن�ا أ
 الصغار والخطاة!، فإلى أي مدى يجب أن تكون محبتنا له؟"



 
 

، قال وليام رئيس دير مجاور له ما يلي: "للوهل�ة كليرفووفي وصف لزيارة 
األولى، عند دخولك إلى الدير بعد أن تهبط من التل، تشعر أن هللا موجود ف�ي ه�ذا 

تواض�ع الحقيق�ي لرج�ال المكان، فالوادي الهادئ يتحدث في بس�اطة َمبانِي�ه وف�ي ال
وال يقط�ع ه�ذا الص�مت س�وى موس�يقى الت�رانيم وص�وت  ,هللا الذين يعيشون هن�اك

 جرف الحديقة. لقد تعجبت واعتقدت أني رأيت سماًء جديدة وأرًضا جديدة".
، تواف��د الكثي��رون إلي��ه م��ن األغني��اء والفق��راء، كليرف��ووعن��دما ذاع ص��يت 

مناص��بهم ومك��انتهم ليرت��دوا ال��رداء  وحت��ى األس��اقفة واألم��راء ال��ذين تخل��و ع��ن
األب��يض. وك��ان تس��كالين وال��د برن��ارد، ه��و أكث��ر األش��خاص ال��ذين لق��وا ترحيبً��ا. 
وعندما ازداد عددهم، أرسل برنارد بعض الرهبان ليؤسسوا ديًرا جديًدا في أماكن 

بعي��ًدا ع��ن  كليرف��ووهك��ذا أسس��وا أكث��ر م��ن مائ��ة دي��ر. ول��م يعت��زل رهب��ان  ؛جدي��دة
لك��نهم ك��انوا يطعم��ون وي��أوون الغرب��اء ويع��الجون المرض��ى ويعتن��ون الع��الم، و

مجاعة شديدة, أفرغ برن�ارد ك�ل مخ�ازن األدي�رة  فرنسا بالفقراء. وعندما اجتاحت
 .بالطعام حتى لم يبَق لديهم شيء وأرسل الرهبان

ف�ي ك�ل أنح�اء أوروب�ا، ولج�أ إلي�ه  كرج�ل حك�يم وع�ادل وذاع صيت برن�ارد
، ط�البين نص�يحته وط�البين من�ه أن يف�ض النزاع�ات. وك�ان ملوك ونبالء وأس�اقفة
، لكن�ه كثي�ًرا م�ا ك�ان يس�افر ليس�اعد اآلخ�رين, وك�ان كليرف�وبرنارد ال يحب ترك 

يقول: "إن عمل هللا هو عمل�ي". وكان�ت ه�ذه األس�فار طويل�ة وخطي�رة، فلق�د عب�ر 
مم�رات جبال األلب ثالث مرات في برد الشتاء الق�ارس، وتحم�ل ال�ثلج المتجم�د و

الجب��ال غي��ر اآلمن��ة. وق��د أنق��ذ برن��ارد حي��اة الكثي��رين، بس��عيه إلح��الل الس��الم ب��ين 
أط��راف متحارب��ة، ول��م يخ��َش برن��ارد م��ن ق��ول الحقيق��ة بجس��ارة. وب��الرغم م��ن 
إخالص برنارد للبابا، لكن�ه كت�ب للباب�ا يوًم�ا يق�ول: "أن�ت دن�يء ... فأن�ت ل�م تتب�ع 

 كما إنك ال تفكر في هللا وال تخشاه". الشريعة اإللهية ولكنك اتبعت ملذاتك،
كما أظهر برنارد شجاعة بالغة عندما واجه الملك لويس السابع ملك فرنس�ا، 
عندما تصرف بقس�وة وق�ال ل�ه: "أن�ا أحث�ك عل�ى أن توق�ف طرق�ك الش�ريرة، ف�إذا 
تماديت يا سيدي في هذا الطريق، فإن عقاب خطيتك سيكون سريعا، وأنا ص�ممت 



 
 

ص�لواتي  :ن درع أو سيف، لكني أس�تخدم ذراع�ي وميراث�ي وهم�اأن أقف ثابتًا دو
 ودموعي".

، وقع برن�ارد ف�ي خط�أ كبي�ر عن�دما انض�م إل�ى ال�دعوة إل�ى 1145وفي عام 
الحمل���ة الص���ليبية لتحري���ر األراض���ي المقدس���ة م���ن المس���لمين. وكثي���ًرا م���ا ق���ام 

احتش��د الص�ليبيون بإزه��اق الكثي��ر م�ن أرواح األبري��اء. وتفج��رت المش�اكل عن��دما 
لك�ن راهب�ا ي�دعى رادول�ف س�افر  ,الرجال من جميع األنحاء ليشتركوا في الحرب

ف��ي جمي��ع أنح��اء رينالن��د ل��يعظ ق��ائالً: "الم��وت لليه��ود! وانض��م إلي��ه الكثي��ر م��ن 
الصليبيين وأخذ يقول لهم: "يا جنود المسيح، قبل أن تحاربوا الكفرة في األراضي 

 الرب". المقدسة، خلصوا وطننا من اليهود قتلة
وف��ي نوب��ة م��ن ال��بغض والكراهي��ة، ض��رب رادول��ف اليه��ود بالس��ياط، وقُت��ل 

ولك��ن قل��ة م��ن  ,المئ��ات م��ن الرج��ال والنس��اء واألطف��ال اليه��ود ف��ي أنح��اء ألماني��ا
الشجعان بذلوا أقصى ما بوسعهم لحماية اليهود، بينما األغلبي�ة م�نهم ل�م يتحرك�وا. 

س��رع ليوقفه��ا. وواج��ه الجم��اهير وعن��دما وص��لت أنب��اء الم��ذابح إل��ى برن��ارد، أ
الغاض��بة، وبجس��ارة ق��ال له��م: "دافع��وا ع��ن األراض��ي المقدس��ة، ولك��ن ال ت��ؤذوا 
اليهود، فالكتاب المق�دس ل�ن يس�مح لك�م بط�ردهم م�ن وس�طكم، فتجدي�دهم س�يحدث 

واآلن أوقف�وا ه�ذه المذبح�ة وال  ,يوًما، وس�ينظر له�م هللا م�رة أخ�رى بع�ين الرحم�ة
 ه الجماهير وانتهت المذبحة.فاستجابت ل ؛تؤذوهم"

وأهم من الكل، فإنه عندما يُذكر برنارد، فإنه يُذكر بأن�ه ُمح�ب المس�يح. فف�ي 
صالته كثيًرا ما كان يقول: "إله�ي وحبيب�ي، م�ا أعظ�م حب�ك ل�ي!" وكان�ت اآلي�ات 

ق���د فن���ي لحم���ي : "26: 73المفض���لة لدي���ه ف���ي الكت���اب المق���دس م���ن مزم���ور 
ق�ال: "أن�ا أخ�دم  كليرف�ووإلخوته في  إلى الدهر". وقلبي.صخرة قلبي ونصيبي هللا

 هللا بحرية، فالمحبة تحرر, وأنا أدعوكم يا إخوتي األعزاء كي تخدموا بمحبة".
 كليرف�ووكتب برنارد ترانيم تتحدث عن محب�ة المس�يح، وك�ان يرنمه�ا إخ�وة 

في الكنيسة وأثناء عملهم في المزارع، مم�ا جع�ل ال�وادي ي�دوي بتس�ابيح متناغم�ة 



 
 

وكانت ترنيمتا "يا يسوع ي�ا  ,جميلة. وظلت ترانيمه تُرنَّم منذ ذلك الحين وإلى اآلن
 حبة" و"أيها الرأس المقدس المجروح"، ِمن أَحب تلك الترانيم.فرحة القلوب المُ 

نبراًس��ا للمس��يحيين عب��ر العص��ور لتك��ريسہ وكان��ت حي��اة برن��ارد وكتابات��ه، 
ن, مص��لح جينيف��ا يق��ول: "عن��دما ك��ان ثي��ًرا م��ا ك��ان ج��ون ك��الفأعم��ق للمس��يح. وك

برن�ارد يتح��دث، كن��ت أش��عر كم��ا ل��و كان��ت الحقيق��ة نفس��ها تتح��دث". وق��ال م��ارتن 
 لوثر عنه: "لقد أحب برنارد المسيح، بقدر ما يستطيع اإلنسان أن يحب".

 لقلوب المحبةيا يسوع يا فرحة ا
 يا ينبوع الحياة، يا نور الناس

 السعادة التي تمنحها األرض منتهىمن 
 نعود عطشى لك من جديد.  

... 
 
 
 
 

 بيتر والدو والوالدنسيون
 

 األمين للكلمة
 

  م 1217 –م  1130بيتر والدو 
م، أثناء تجمع بعض األغنياء وذوي النفوذ ف�ي لي�ون، إح�دى  1170في عام 

الفرنسية، استمتع بيتروالدو، التاجر الغني، بالصحبة المحترم�ة ل�بعض م�ن المدن 
ه��ؤالء األغني��اء واحتف��ل معه��م. وتواج��د ف��ي ه��ذا المك��ان ك��ل ذي ش��أن: رؤس��اء 
الحكومات وقادة الكنائس والفرس�ان والن�بالء ورج�ال األعم�ال. وبينم�ا ك�ان وال�دو 

ألرض ميتً�ا، فوق�ف يتحدث ويضحك مع أحد ق�ادة الم�دن، وق�ع ه�ذا الرج�ل عل�ى ا
والدو مصدوًما ومرتعًشا، وأخذ يحدق في الرجل الملقى على األرض وق�د أص�بح 

ا، شبَِحيًّا. لقد كان وقع الموت المفاجئ له�ذا الرج�ل مث�ل ص�اعقة ون وجهه مبيضًّ ل



 
 

ه�ذا الش�خص، فه�ل أن�ا كون أوأخذ يقول لنفسه: "كان يمكن أن  ,البرق على والدو
 أنا مستعد للموت".

هذه الحادثة لم يستطع والدو أن يفكر في شيء سوى قَِصر الحياة وحال�ة بعد 
روحه. بعد ذل�ك بوق�ت قص�ير، وبينم�ا ك�ان س�ائرا ف�ي أح�د مي�ادين المدين�ة، س�مع 
ُمغنہ ينشد قصيدة عن حياة القديس أليكس، الذي باع كل ماله ليتبع المس�يح ويخ�دم 

ن هللا ليفع�ل نف�س الش�يء. ول�م اآلخرين. فتساءل والدو إذا ما كانت هذه دعوة له م�
يكتِف وال�دو بس�ماع بع�ض اآلي�ات الت�ي كان�ت تُق�رأ علي�ه باللغ�ة الالتيني�ة ك�ل ي�وم 
أح��د, ل��ذا اس��تأجر رجل��ْين متعلم��ْين حت��ى يترجم��ا ل��ه العه��د الجدي��د وبع��ض أج��زاء 
أخرى من الكتاب المق�دس إل�ى اللغ�ة الفرنس�ية. عن�دما ق�رأ الكت�اب المق�دس للم�رة 

، شعر برهبة وجمال الكلمات وقوتها، وبدت ل�ه رس�الة ال�رب يس�وع األولى بنفسه
كم�ا ل�و كان�ت موجه�ة  للشاب الغني: "اذهب بع كل مالك واع�ط الفق�راء واتبعن�ي"

 .هيلإ
باع كل ممتلكاته وأعطى المال للمحت�اجين، وب�دأ ف�ي  ,وهكذا فعل بيتر والدو

ق عل��ى م��ن تبع��وه تعل��يم اآلخ��رين ع��ن األخب��ار الس��ارة ع��ن يس��وع المس��يح. وأُطلِ��
"رجال ليون الفق�راء" وأطل�ق عل�يهم آخ�رون "الوالدنس�يين". وانتق�ل الوالدنس�يون 
في أزواج من بلد إلى آخر، مرتدين ثيابا بسيطة م�ن الكت�ان، ُحف�اة األق�دام دون أن 
يحملوا معهم أي نقود، وشرعوا في وعظ الفقراء وقراءة العه�د الجدي�د له�م باللغ�ة 

 الفرنسية.
والدو أو أصدقاؤه يعتزمون االنفصال عن الكنيسة، فلقد نظروا إلى ولم يكن 

 ,عملهم على أنه مساعدة للكنيسة حتى تعود إلى إيمان الرسل والمسيحيين األوائ�ل
لكن عندما طلب أسقف ليون م�ن وال�دو أن يتوق�ف ه�و وأتباع�ه ع�ن تعل�يم الكت�اب 

 هللا أكثر من الناس". المقدس للفقراء ووعظهم، رفضوا قائلين: "ينبغي أن يُطاع
وسافر القليل من الوالدنسيين إلى روما ليحصلوا على إذن من البابا ألكسندر 
الثالث، ليعظوا الناس ويعلم�وهم وليش�رحوا ل�ه عمله�م، وأعط�وه نس�خة م�ن العه�د 

فش�كل الباب�ا لجن�ة لدراس�ة األم�ر، فق�ال والت�ر م�اب، أح�د  ؛الجديد باللغ�ة الفرنس�ية



 
 

ز والذي ترأس اللجنة: "ليس لهم مك�ان ليمكث�وا في�ه، فه�م مث�ل رجال الدين اإلنجلي
الرس��ل يتبع��ون ال��رب ال��ذي ل��م يك��ن ل��ه أي��ن يس��ند رأس��ه". ولك��ن إيم��انهم البس��يط 
وحياتهم المتضعة، لم تنل استحسان اللجنة فأضاف م�اب: "ه�ذه المجموع�ة تت�ألف 

 من رجال جهال سذج".
إلجاب��ات الوالدنس��يين وانفج��ر رج��ال الكنيس��ة ف��ي الض��حك عن��د اس��تماعهم 

البسيطة عن أس�ئلتهم المعق�دة. وب�الرغم م�ن اس�تهزائهم بالوالدنس�يين إال أنه�م رأوا 
فقال ماب: "ه�م اآلن ف�ي ب�داياتهم ول�م  ؛في إيمانهم الطفولي وحماستهم ما يخشونه

تترس��خ أق��دامهم بع��د، ولك��ن إذا منحن��اهم موافق��ة الكنيس��ة س��ننجرف نح��ن أنفس��نا 
لباب��ا م��ن تعل��يم الكت��اب المق��دس، وعن��دما اس��تمروا ف��ي تبش��ير فم��نعهم ا ؛وراءه��م"

اآلخرين باألخبار السارة عن يسوع المسيح، صرح بأن هؤالء مهرطقون وأعداء 
عت الكنيسة قانونا ال يسمح بق�راءة الكت�اب المق�دس  لكنيسة روما. وسرعان ما شرَّ

لكت��ب المقدس��ة إال للكهن��ة فق��ط. وأض��افوا إل��ى قائم��ة الكت��ب المحظ��ورة بالكنيس��ة ا
 المترجمة إلى لغات العامة.

وب���دأ رج���ال الكنيس���ة ف���ي اض���طهاد الوالدنس���يين ف���أحرقوا الكثي���رين عل���ى 
 السواري مع نسخ الكتاب المقدس التي يمتلكونها، وطردوهم من ليون.

وهرب الوالدنسيون من جنوب فرنس�ا إل�ى ألماني�ا وسويس�را وإيطالي�ا، وإل�ى 
ون س��را ليتعب��دوا ف��ي الخ��الء أو ف��ي مجموع��ات م��ا أبع��د م��ن ذل��ك، وك��انوا يجتمع��

صغيرة في منازلهم. لم يشترك جميع الفرنس�يين ف�ي االض�طهاد، ف�ذات م�رة س�أل 
أسقف فرنسي أح�د الفرس�ان ق�ائال: "لم�اذا ال نط�رد الوالدنس�يين م�ن المدين�ة مثلم�ا 
أم��رت الكنيس��ة؟" فأجاب��ه: "ال نس��تطيع ذل��ك، ألنن��ا كبرن��ا معه��م وهن��اك أف��راد م��ن 

نا ق�د انض�موا له�م، كم�ا إنن�ا ن�رى أنه�م يحي�ون حي�اة ص�الحة وأمين�ة". وأينم�ا أسر
مكث الوالدنسيون، كانوا يعيشون ببس�اطة ويس�اندون بعض�هم ال�بعض، م�ن خ�الل 
األعم��ال اليدوي��ة والزراع��ة، وأص��بح ال��بعض م��نهم باع��ة ج��ائلين ليس��تطيعوا أن 

ب�س أو الج�واهر، ك�انوا ينشروا اإلنجيل، فبعد أن يشتري منهم الزبائن بعض المال
يسألونهم: "أليس لديكم أي شيء آخ�ر لتبيع�وه؟" فكان�ت إجاب�ة الوالدنس�يين: "نع�م، 



 
 

ال يزال لدينا جواهر أثمن من أي شيء آخ�ر، ويس�عدنا أن نعرض�ها عل�يكم، فل�دينا 
حجارة كريمة هي كلمة هللا، وهي شديدة اللمعان، لدرجة أنكم بضوئها تس�تطيعون 

كذا استطاعوا أن يخبروا من كانوا مستعدين لالستماع عن محب�ة أن تروا هللا". وه
هللا, وكانوا غالبًا ما يتركون وراءهم نسخة مكتوبة بخط اليد، هي جزء من الكتاب 
المقدس. ومن شدة حب الوالدنسيين للكتاب المقدس، ك�انوا يحفظ�ون أج�زاء كبي�رة 

 الجديد بأكمله.منه عن ظهر قلب، وبعض منهم كان يستطيع أن يتلوا العهد 
وعل��ى م��ر العص��ور، بينم��ا انجرف��ت كنيس��ة روم��ا بعي��ًدا ع��ن رس��الة الكت��اب 
المق��دس، ظ��ل الوالدنس��يون متمس��كين بالكت��اب المق��دس، باعتب��اره المرش��د اإلله��ي 
األعل���ى لش���عب هللا. ورف���ض الوالدنس���يون تع���اليم الكنيس���ة الروماني���ة المتعلق���ة 

الَمطهَ�ر وبع�ض التع�اليم األخ�رى غي�ر بغفرانات الكنيسة والصالة إلى القديس�ين و
الكتابية, وتحملوا االضطهاد بس�بب ه�ذا ال�رفض. ول�م يك�ن الكثي�ر م�ن المس�يحيين 
يؤمنون بما كان يؤمن به الوالدنسيون, إلى أن بدأ عصر اإلصالح بمجيء م�ارتن 

 لوثر خالل القرن السادس عشر.
الروماني�ة  ولم يقِض عص�ر اإلص�الح البروتس�تانتي عل�ى اض�طهاد الكنيس�ة

الذين ك�انوا يعيش�ون ف�ي -للوالدنسيين, ولكنه تسبب في تكثيفه. وواجه الوالدنسيون
أشرس هجوم عليهم عام -األودية الجبلية والسهول الخصبة لسافوي شمالي إيطاليا

 ، فمع الوعد بمنح بركات البابا، أصدر حاكم سافوي المرسوم التالي:1655
قطن�ون الس�هول واألودي�ة المنخفض�ة، أن "على كل أسر الوالدنسيين ال�ذين ي

يترك��وا من��ازلهم إل��ى وادي ألب��ين خ��الل ثالث��ة أي��ام، ويج��ب أن تُب��اع ك��ل ممتلك��ات 
 الوالدنسيين خالل عشرين يوما".

ح بالبقاء لكل من كان يتبع كنيسة روم�ا. ج�اء ه�ذا المرس�وم ف�ي وس�ط  وُصرِّ
إلى عبور الجبال المغط�اة الشتاء، وأُجبَر األطفال والشيوخ والمرضى والمقعدون 

ة والثل��وج. واحتش��د الوالدنس��يون مًع��ا للحص��ول عل��ى عاتي��ب��الثلوج عب��ر الري��اح ال
الدفء، وكانوا يشجعون بعضهم البعض على الثبات، ولُطخت الثلوج التي ساروا 



 
 

عليها بالدماء, وكان بإمك�انهم تف�ادي ه�ذه الكارث�ة ببس�اطة، بإنك�ار إيم�انهم واتِّب�اع 
 كنيسة روما.

بعد ذلك كتب رج�ل م�ا يل�ي: "لق�د كن�ت راعي�ا لكنيس�ة بل�غ ع�ددها ألف�ي ف�رد 
تقريبا, ولم يختر أي م�نهم إنك�ار اإليم�ان، وبكي�ت م�ن الف�رح وأيض�ا م�ن األس�ف، 

الذئاب، لم يتزحزح أي من ه�ؤالء الخ�راف  أولئكعندما رأيت أنه مع كل وحشية 
ليب الثقي��ل بش��هامة". ع��ن إيمان��ه، وش��كرت هللا عن��دما رأي��تهم يتحمل��ون ه��ذا الص��

ولقي الكثيرون حتفهم من الب�رد والج�وع، ولك�ن تلق�ى الن�اجون م�نهم ترحيبً�ا دافئً�ا 
من إخوتهم الوالدنسيين في األودية العليا، ودعوهم إلى بيوتهم وشاركوهم بك�ل م�ا 
كان لديهم. ولم يكتِف مضطهدوهم بطردهم من األودية السفلى، بل أرادوا القضاء 

 عليهم تماما.
د ما يقرب من  أل�ف رج�ل للح�رب، وت�م إرس�الهم إل�ى  15بحلول الربيع تجرَّ

أودية ألبين، وهجم الجنود على الوالدنسيين ب�ال رحم�ة. ول�م يكتف�وا بمج�رد ق�تلهم، 
بل عذبوهم بأقصى أشكال العذاب التي يمكن تخيُّلها. لقد أجبر الجن�ود اآلب�اء عل�ى 

ار من أحضان أمه�اتهم ومزق�وهم إربً�ا وانتُزع الصغ ,مشاهدة أطفالهم وهم يُقتلون
إربًا، وألقوا بآخرين أحياء في النيران، وق�ادوا أح�د اآلب�اء إل�ى الم�وت وق�د ُعلق�ت 
ح��ول رقبت��ه رؤوس أبنائ��ه الم��ذبوحين، وطُرح��ت الجث��ث ف��ي ك��ل مك��ان، وه��رب 
األحياء، واختبأ المئات منهم في كهف كبي�ر ف�وق حاف�ة جب�ل ش�ديد االنح�دار. لك�ن 

بوهم، وربطوا بعض�هم عل�ى ك�رات ودحرج�وهم ألس�فل الجب�ل، وألق�وا الجنود تعق
وأح��رق الجن��ود ك��ل ش��يء, الكن��ائس  ,بالنس��اء واألطف��ال م��ن عل��ى حاف��ة الص��خر

 والمنازل والمزارع والبساتين.
قال أحد الرجال: "لقد ك�ان وادين�ا يش�به الجن�ة, لكن�ه تح�ول إل�ى برك�ان ث�ائر 

النه�ار إل�ى ظلم�ة م�ن كث�رة ال�دخان". واجتم�ع يفيض بالنيران والرماد. لقد تح�ول 
وبع�دما  ,الناجون مًعا على الجب�ال ُمبتَل�ين باألس�ى، لك�ن ثق�تهم ف�ي هللا ل�م تتزح�زح

ف�ردوا هج�وم الجن�ود ف�ي  ؛تسلحوا بالشجاعة ومعرفة األرض, ق�رروا أن يق�اوموا



 
 

الكثير من المناطق، بالرغم من أن نسبة عددهم إلى عدد الجن�ود كان�ت ف�ي بع�ض 
 .100إلى  1األوقات حوالي 

وأرسل الوالدنسيون بخطابات إلى قادة البروتستانت األوروبي�ين، يط�البونهم 
فيها بأن يمدوا يد المس�اعدة م�ن إنجلت�را وألماني�ا وسويس�را وم�ا وراء تل�ك ال�بالد، 
فكتب�وا له�م يقول�ون: "ل��م تع�د دموعن�ا م��ن الم�اء ولكنه�ا أص��بحت م�ن ال�دماء، وق��د 

ارتع��د البروتس��تانت عن��د س��ماعهم به��ذه الم��ذابح، وه��دد اإلنجلي��ز خنق��ت قلوبن��ا". و
والسويس��ريون بالمحارب��ة م��ن أج��ل الوالدنس��يين إذا ل��م يوق��ف ح��اكم س��افوي ه��ذا 

 االضطهاد.
وهكذا عاد السالم، ولكن لم يستعد الوالدنسيون ما فقدوه م�ن ممتلك�ات، وظل�وا 

 ى إخالصهم للرب. لسنوات يعانون العديد من االضطهادات، ولكنهم بقوا عل
... 

 فرانسيس األسيزي
 

 األخ األصغر
 

  م 1226 –م  1181فرانسيس األسيزي 
احتش��د ك��ل أه��ل مدين��ة أس��يزي واآلب��اء ورج��ال ال��دين ف��ي المي��دان, وهتف��وا 
عن��دما أبص��روا الش��باب وه��م خ��ارجين لمحارب��ة بيرودج��ا, المدين��ة المنافس��ة الت��ي 
كان��ت تق��ع غ��رب أس��يزي، وك��ان يق��ف بي��نهم فرانس��يس بيرن��اردون، أح��د أكث��ر 

ه، فأنفق الكثير على الفرسان تأثيرا. وانتهز والده بيرتو هذه الفرصة ليتفاخر بثرائ
إمداد ابنه بأفضل الجياد واألسلحة والدروع, فلقد أراد أن يساعد فرانسيس أسيزي 
في االنتصار، وأمل أن تجعله ه�ذه المعرك�ة يتخل�ى ع�ن أحالم�ه الرومانتيكي�ة ف�ي 

 العظمة، وتجعله قانًعا باالستقرار والعمل في تجارة األسرة.
فابتس��م ل��ه  ,فرانس��يس وح��ارب بنُب��لفص��اح ب��ه أح��د الرج��ال: "ك��ن ح��ذًرا ي��ا 

فرانسيس وامتطى ص�هوة ج�واده. ل�م يك�ن التجهي�ز الرائ�ع لفرانس�يس فق�ط ه�و م�ا 
كان يجذب االنتباه, ولكن أيًضا خف�ة دم�ه ووس�امته جعلت�ه م�ن أفض�ل الش�باب ف�ي 
المدين��ة عل��ى م��دى س��نوات، فكان��ت الش��ابات تل��ّوحن ل��ه بباق��ات الزه��ور، وه��ن 



 
 

فالت بدون فرانس�يس الش�اعر والمغن�ي الم�رح اللطي�ف، يتساءلن كيف ستكون الح
الذي أطلقن عليه "ملك الحفالت". وبينم�ا ك�ان المح�اربون ف�ي ط�ريقهم للخ�روج، 
كان��ت أس��لحة فرانس��يس تلم��ع ف��ي ض��وء الش��مس، ورف��ع رمح��ه عاليً��ا ف��ي اله��واء 

 وجعل جواده يقف على قدميه الخلفيتين وصاح: "سأعود إليكم أميًرا عظيًما".
ت��أتي الري��اح بم��ا ال تش��تهي الس��فن. فق��د س��اءت أم��ور الح��رب وه��زم  ولك��ن

البيرودجي�ون ج��يش أس��يزي، وأس��روا فرانس��يس م��ع أربع��ين آخ��رين وألق��وهم ف��ي 
الس��جن مرب��وطين بالسالس��ل حي��ث الق��ذارة واألم��راض، حت��ى ُدفع��ت ع��نهم كفال��ة 
إلخراجهم. لقد قضى فرانس�يس ف�ي األس�ر أكث�ر م�ن ع�ام حت�ى اس�تطاع وال�ده أن 
يحرره ويعيده إلى منزله، ولكنه كان طريح الفراش يعاني من حمى شديدة. خ�الل 
األش��هر الت��ي ع��انى فيه��ا م��ن الم��رض، أخ��ذ فرانس��يس يفك��ر ف��ي حالت��ه الروحي��ة 

 وارتعد عندما فكر في يوم الدينونة.
وفي أحد األيام بعدما استعاد قوته، ذهب فرانسيس في نزه�ة وه�و ف�ي أبه�ى 

ب�ل رج�الً فقي�ًرا يرت�دي ثيابً�ا بالي�ة، فاجتاحت�ه فج�أة عاطف�ة ل�م ثيابه، وفي طريقه قا
يكن قد اختبرها من قبل. فتبادل فرانسيس ثيابه مع الرجل الفقي�ر عل�ى الف�ور. بع�د 
ذل��ك بوق��ت ل��يس ببعي��د, وف��ي طريق��ه عل��ى الس��هل ال��ذي يق��ع أس��فل أس��يزي، رأى 

ح ج��واده فرانس��يس رج��الً عل��ى الطري��ق يتوج��ه إلي��ه, فش��عر ب��الخوف فك��بح جم��ا
وتوق��ف, وك��ان الرج��ل ش��حاًذا أب��رص يس��أل ص��دقة. وكان��ت ي��ده المم��دوة ممل��وءة 
ب��القرح البيض��اء المرتش��حة، فارتع��د فرانس��يس َوه��مَّ أن يترك��ه ولكن��ه ش��عر فج��أة 
بالتزام نحو هذا الرجل، فنزل من عل�ى ظه�ر حص�انه وع�انق األب�رص وقبَّ�ل ي�ده 

ممتلئً�ا بالس�عادة م�ال، انص�رف المشوهة. وبعدما أعطى الرج�ل م�ا ك�ان لدي�ه م�ن 
 ا هللا.وهو يرنم ممجدً 

. ف�ي ه�ذه 10وفي األحد التالي, كانت القراءة الكتابي�ة ف�ي الكنيس�ة م�ن مت�ى 
ال تقتن�وا ذهب�ا وال فض�ة وال الفقرة ك�ان المس�يح يرس�ل تالمي�ذه ليبش�روا ويق�ول: "

". واب�تهج نحاسا في مناطقكم, وال مزودا للطري�ق وال ث�وبْين وال أحذي�ة وال عص�ا
فرانسيس عند سماعه لهذه الفقرة, وتأكد من دعوة هللا له. وقال: "هذا هو ما أري�ده 



 
 

بل هذا هو ما أتوق إليه من كل قلبي". ومنذ ذلك اليوم تغي�ر فرانس�يس وهج�ر ك�ل 
الرفاهي��ة األرض��ية، فأص��بح يرت��دي رداًء خش��نًا بن��ي الل��ون مربوطً��ا بحب��ل عل��ى 

عيش بين البرص، وكان يس�أل ص�دقة م�ن أجله�م خصره، ويسير حافي القدمْين وي
فلقد نظر لهم فرانسيس ك�أوالد مل�ك المل�وك،  ,ويغسل جراحهم ويخفف من آالمهم

 وعاملهم بلطف واحترام كخادم لسيده.
ول��م يعج��ب ه��ذا التغي��ر ش��عب أس��يزي، واعتق��دوا أن��ه مجن��ون ق��ذر. وعن��دما 

س��خروا من��ه وك��انوا مش��ى ف��ي وس��ط المدين��ة ف��ي ب��ادئ األم��ر ف��ي ثياب��ه البس��يطة، 
�باب، ولكن�ه ل�م يقاب�ل الش�ر  يصيحون: "اُبعد أيه�ا األحم�ق". ورم�وه بالقمام�ة والسُّ

ط�وبى لك�م إذا عي�روكم وط�ردوكم وق�الوا  بالشر، ووجد تعزيته في وعد ال�رب: "
عليكم كل كلمة شريرة من أجل�ي ك�اذبين. افرح�وا وتهلل�وا, ألن أج�ركم عظ�يم ف�ي 

الن�اس س�خرية من�ه, ألن�ه ل�م يحتم�ل رؤي�ة ابن�ه وه�و  ". وكان والده أكث�رالسموات
فحبس�ه وض�ربه وقيَّ�ده بسالس�ل ف�ي  ؛يدير ظه�ره لحي�اة الث�راء لك�ي يخ�دم الفق�راء

ح��ائط الس��رداب. وبق��ي فرانس��يس هك��ذا إل��ى أن حررت��ه والدت��ه عن��دما ك��ان وال��ده 
 منشغال في أعماله بعيدا.

"توب�وا ي�ا إخ�وتي  وسافر فرانسيس هنا وهن�اك يع�ظ بيس�وع المس�يح ويق�ول:
وأخواتي وانظروا إلى مخلصنا المبارك، واعلموا أن من يأتي للمسيح س�تُغفر ك�ل 
خطاياه, فتوبوا وافرحوا في الرب". وكان محور تعليمه ه�و إعج�از التجس�د, فلق�د 

 أراد أن يتعجب الجميع من سر التجسد اإللهي.
وًدا ذمنة م�ونظم فرانس�يس حف�الت عي�د الم�يالد خ�ارج مبن�ى الكنيس�ة، متض�

وتبنًا وثوًرا وحماًرا، حتى يشجع الناس على عبادة المسيح ويعمق معنى االحتف�ال 
بهذا العيد. وكان كل المتعبدين يحملون الشموع وينشدون الترانيم، وهكذا بدأ تقلي�د 

 مشاهد ميالد المسيح.
وعن���دما ذاع ص���يت فرانس���يس ج���اء ال���بعض لينض���موا لعمل���ه، فق���رأ له���م 

إن أراد أح�د أن ي�أتي ورائ�ي فلينك�ر نفس�ه ويحم�ل إنجيل مت�ى: "فرانسيس آية من 
) وق��ال فرانس��يس: "ه��ذه ه��ي حياتن��ا وه��ذا ه��و 24:16. (مت��ىص��ليبه ويتبعن��ي"



 
 

قانونن��ا، وحي��اة وق��انون ك��ل م��ن يري��د أن ينض��م إلين��ا، فس��نحتذي بإلهن��ا ف��ي تبش��ير 
اآلالف الفق��راء والعناي��ة بالمرض��ى". وس��رعان م��ا انض��م إلي��ه أن��اس بالمئ��ات ث��م ب��

وحلق��وا قم��م رؤوس��هم كعالم��ة الخض��وع المتض��ع ل، وارت��دوا أثوابً��ا بس��يطة بُنِّي��ة 
اللون، مثل فرانسيس الذي أطلق على مجموعته "اإلخوة األص�اغر", وق�ال: "لق�د 
ُدع��ي إخ��وتي باألص��اغر حت��ى ال يظن��وا أنه��م سيص��بحون عظم��اء". وب��الرغم م��ن 

عملوا بكد وتميزت حياتهم بالش�كر عدم امتالك فرانسيس وإخوته أي شيء، لكنهم 
والفرح والترنيم. وكثيًرا ما رنم فرانسيس م�ن المزامي�ر والت�رانيم، وكت�ب أش�عاًرا 

ن هذه الكلمات وعلَّم اإلخوة ترنيمها.  عن محبة هللا وجمال الخليقة، ووضع ولحَّ
وأحب فرانسيس الطبيعة، وكان يرى مجد هللا في كل شيء صنعه هللا، حت�ى 

لوقات كانت تُظهر عمل يديه العجيب، فقد ُخلقت هي أيًضا حتى تمجد أصغر المخ
هللا وتسبحه. وفي أحد األيام اقترب فرانسيس م�ن س�رب م�ن الطي�ور وق�ال: "أيه�ا 
الطي��ور، إخ��وتي، علي��ِك الت��زام أن تس��بحي خالق��ك ال��ذي كس��اِك ب��الريش وأعط��اِك 

ا صرص��ورً  عس��مأجنح�ة للطي��ران ويرع��اك دون أن تقلق�ي". وف��ي إح��دى الم�رات 
��دي هللا الخ��الق بأغاني���ِك فق��ال يزق��زق ايًّ��ليل : "غن���ي ي��ا أخت��ي الصرص���ورة، مجِّ

 المبهجة".
ازداد ع���دد "اإلخ���وة األص���اغر" وتع���دى الخمس���ة آالف، أرس���لهم وعن���دما 

وقال  ,فرانسيس إلى أنحاء العالم، وأخبرهم أن يبشروا بأمانة ويعيشوا حياة مقدسة
ومكم على الرب وهو يعولكم". وسافر اإلخوة إلى لهم قبل أن يصرفهم: "ألقوا بهم

أقاصي شرق أوروبا وشمال ألمانيا وجنوب األراضي اإلسالمية بأفريقي�ا، وغربً�ا 
إلى أسبانيا وإنجلترا. وأينما ذهبوا كانوا يخدمون الفقراء، فكانت حي�اتهم المتض�عة 

نيسة في ذل�ك الوق�ت بالفقر والخدمة، مثاالً جيًدا للكهنة والرهبان ليتبعوها، ألن الك
 كانت ممتلئة باألنانيين والكسالى.

وبالرغم من أن تواضع فرانسيس ومحبت�ه كانت�ا مث�االً لك�ل الم�ؤمنين، إال أن 
بعض معتقداته لم تكن كذلك, فعلى سبيل المثال قَبِل فرانسيس تع�اليم الكنيس�ة الت�ي 

غي�ر كتابي�ة. ول�م شجعت على عبادة العذراء مريم والصالة للقديسين وتعاليم أَُخ�ر 



 
 

يتراج��ع الكثي��ر م��ن الم��ؤمنين ع��ن ه��ذه التع��اليم إال بع��د عه��د اإلص��الح، أي بع��د 
 ثلثمائة عام بعد فرانسيس.

وعانى فرانسيس م�ن الم�رض واألل�م عل�ى م�ر الس�نين، وب�القرب م�ن نهاي�ة 
حياته كان قد فقد بصره. ولما كان على فراش الموت في عام�ه الراب�ع واألربع�ين 

ا بك أيها الموت". وقال ألصدقائه: "بالموت نستيقظ لنحيا إلى األب�د". قال: "مرحبً 
 لقد قابل الموت بالترنيم.

 -صالة القديس فرانسيس:
 إلهي، اجعل مني أداة لسالمك

 أينما تكون الكراهية اجعلني أبذر السالم
 وأينما تكون الجراح اجعلني أداة للغفران

 أينما يكون الشك اجعلني أداة لإليمان 
 أينما يكون اليأس اجعلني أداة للرجاء
 أينما يكون الظالم اجعلنى أداة للنور
 أينما يكون الحزن اجعلني أداة للفرح

 
 أيها السيد اإلله، امنحني أال أسعى وراء من يعزيني

 بقدر ما أسعى ألعزي آخرين
 أالّ أُُ◌فهم مثلما أَفهَم
 أالّ أَُحب مثلما أُِحب

 ففي العطاء نأخذ
 الغفران يُغفر لناوفي 

 وفي الموت نستيقظ لحياة أبدية.
... 

 
 



 
 

 إليزابيث التي من المجر
 

 خادمة الفقراء
 

  م 1231 –م  1207إليزابيث التي من المجر 
م.  1226تورنجي�ا وه�يس بألماني�ا ف�ي ص�يف  يْ لقد اجتاح�ت المجاع�ة واليتَ�

ي، الحقول والغابات، ب�احثين ع�ن النُق�وطاف الجوعى في  ي، ل الب�رِّ والت�وت الب�رِّ
وقش�روا قل�ف األش�جار، وك�انوا يلتهم�ون  ,ونبشوا األرض ب�احثين ع�ن أي ج�ذور

ولق�ي الكثي�رون مص�رعهم  ,أي حيوان ميت يقابلونه في بحثهم اليائس عن الطع�ام
جوًعا, وامتألت الطرق بجثثهم. في ذل�ك الوق�ت ك�ان ح�اكم المنطق�ة ال�دوق ل�ويس 

 ملة عسكرية ضد إيطاليا.ومعظم المحاربين، خارج البالد في ح
وعن�دما خرج��ت الجم��اهير البائس��ة وس�ارت عب��ر الطري��ق المنح��در الم��ؤدي 
���ون عل���ى األب���واب ط���البين الطع���ام، اس���تمعت الدوق���ة  إل���ى قلع���ة وف���ارتبرج، يلجُّ

وق��د كان��ت تبل��غ التاس��عة عش��ر م��ن عمره��ا، زوج��ة ل��ويس وابن��ة مل��ك  - إليزابي��ث
ك��ل  ,الجميل��ة ذات البش��رة الزيتوني��ة ,إل��ى ص��راخهم، فوض��عت الدوق��ة - المج��ر

طاقاتها نهاًرا وليال، حتى تخفف من معاناة شعبها. وخوفً�ا م�ن قي�ام ث�ورة, ح�ذرها 
مستش��ارو ال��دوق، لتك��ون أكث��ر حرًص��ا عل��ى األم��وال، وأن تض��ع حراس��ة مش��ددة 

ولكن إليزابيث لم تستمع لنصيحتهم، بل أفرغت ك�ل  ,على مخازن الحبوب الملكية
ل الملكية، وأعطت األموال للفقراء وأفرغت مخ�ازن الحب�وب ل�تطعم خزانات الما

الجوعى، وأعطت أوامره�ا لطب�اخي القص�ر حت�ى يخب�زوا الخب�ز ويطه�و الحس�اء 
 من شروق الشمس إلى مغربها، وقامت إليزابيث بتقديم الطعام للشعب بنفسها.

 ونظمت إليزابيث جهودها م�ع الرهب�ان والراهب�ات والكهن�ة. فنظم�ت توزي�ع
الطعام في جميع أنحاء البالد، بالمال الذي ُجمع م�ن بي�ع معظ�م جواهره�ا وبع�ض 

 ممتلكاتها األخرى.



 
 

وح��ذرها المستش��ارون ق��ائلين: "كف��ى، فإن��ك به��ذه الطريق��ة ستُفلِس��ين ال��دار 
الملك��ي". ولك��ن إليزابي��ث ل��م تس��تمع له��م، ولكنه��ا اس��تمرت وه��ي تش��عر باالمتن��ان 

 ين.لدعوة هللا لها لمساعدة المحتاج
وكان��ت إليزابي��ث تص��لي قائل��ة: "ي��ا هللا ك��م أش��كرك ألن��ك أعطيتن��ي الفرص��ة 

شخص يأتون إلى  900ألخدم الفقراء أصدقاءك األعزاء". وكانت إليزابيث تطعم 
القصر كل يوم، وكانت تحمل الطعام بنفسها للمرض�ى والض�عفاء ال�ذين يعج�زون 

ستش�فى ومن�زلْين لفق�راء عن تسلق الجبل ليصلوا إلى القصر. وأنش�أت إليزابي�ث م
أيزن���اخ. كان���ت ه���ذه المدين���ة تق���ع أس���فل القص���ر ذي الحج���ارة الرمادي���ة. وكان���ت 
إليزابي��ث تت��رك مالبس��ها الملكي��ة جانبً��ا وترت��دي م��رتين يوميًّ��ا عب��اءتْين ق��رويتْين, 

ب��المالبس وتس��ير حت��ى أيزن��اخ تهي��ئ فراش��ا للمرض��ى وت��ريحهم. وكان��ت تتب��رع 
وا  اواألحذية للقادرين جسديًّ  من الرج�ال والنس�اء وترس�لهم ليعمل�وا ب�الحقول، فيع�دُّ

األرض ويزرعونها، أمالً ف�ي إنت�اج محص�ول قلي�ل عن�د موع�د الحص�اد. وعن�دما 
استنفذت مالها، بدأت تعطي الفقراء قِناعاتها وأوشحتها الحريرية وبعض المالبس 

اعمل�وا ق�در األخرى، وكانت تقول: "بيعوا هذه األشياء حتى تس�دوا احتياج�اتكم، و
. "إن كان أح�د ال يري�د أن يش�تغل ف�ال يأك�ل أيًض�ا"طاقتكم، ألن الكتاب المقدس يقول: 

وعندما وصلت أنباء المجاعة إلى الدوق ل�ويس ف�ي إيطالي�ا، ع�اد مس�رًعا لوطن�ه، 
وعندما اقترب من فارتبرج، قابله موظفوه في الطريق واستنكروا ته�ّور إليزابي�ث 

حوا ق��ائلين: "لق��د ح��ذرناها ف��ي الص��رف وإفراغه��ا لك��ل م خ��ازن الحب��وب، وص��رَّ
 ولكنها لم تصغي".

فأوقف الدوق شكواهم قائالً: "دعوا إليزابيث ابنتي الرقيقة الص�غيرة, تعط�ي 
الفقراء بقدر ما تشاء، فطالما ال تمس فارتبرج وناومبرج، فصداقاتها لن ت�دمرنا". 

ن ذراعي��ه وأغرقت��ه وعن��دما وص��ل ل��ويس إل��ى المن��زل ألق��ت إليزابي��ث بنفس��ها ب��ي
بقبالتها، فأمسكها ب�ين ذراعي�ه وق�ال له�ا: "ي�ا زوجت�ي العزي�زة كي�ف أص�بح ح�ال 
فقرائك أثناء هذا العام الصعب؟" فأجابته بصوت لطيف وابتس�امة عريض�ة قائل�ة: 

 "لقد أعطيت هللا ما كان له، ولقد أبقى هللا لنا ما هو لك ولي".



 
 

الفق��راء، فج��اءت نتيج��ة م��ا ك��ان  أم��ا المحب��ة الت��ي م��ألت قل��ب إليزابي��ث نح��و
يروي��ه وال��دها ع��ن فرانس��يس األس��يزي، وع��ن ق��راره بخدم��ة هللا وترك��ه للغن��ى 
ومحبته للفقراء، فألهمه�ا أن تح�ذو ح�ذوه، فكثي�ًرا م�ا كان�ت تقاب�ل البُ�رص وتق�بِّلهم 
لهم، وتأخذ ستائر القص�ر وأقمش�ة الكت�ان وتقص�ها لتك�ون  وتصلي من أجلهم وتغسِّ

كانت تق�ول للع�املين معه�ا: "م�ا أس�عدنا! إذ ن�تمكن م�ن خ�الل ه�ذا و ,كمناشف لهم
العم��ل م��ن تنظي��ف وكس��اء ال��رب. وف��ي أح��د األي��ام، عن��دما ك��ان زوجه��ا مس��افًرا، 
عرف�ت شخًص�ا فقي��ًرا مص�ابًا ب��البرص, وك�ان ك�ل جس��ده س�قيًما ول��م يقب�ل أح��د أن 

لته ووضعت الدواء على قرحه، وجعل ته ينام ف�ي يساعده، فأخذته إلى القصر وغسَّ
سريرها، مما أفزع حماتها وموظفي القصر. وعندما عاد الملك أس�رعت أم�ه إلي�ه 
وقالت له: "تعال معي يا ولدي العزيز وسأريك ما فعلته إليزابيث. س�ترى شخًص�ا 
أحبته أكثر منك". وأخذت لويس من يده وقادته إلى غرفة نوم�ه وقال�ت: "زوجت�ك 

أمنعه��ا، س��ترى بنفس��ك أنه��ا تري��د أن  تض��ع البُ��رص ف��ي س��ريرك وال أس��تطيع أن
غير أن لويس لم ينتهر زوجته ولكنه امت�دحها لمش�اعر المحب�ة تصيبك بالبرص". 

الرحيمة، وبناء على طلبها أسس منزالً للبرص على طريق القص�ر. وعن�دما ك�ان 
لويس يُستَْدَعى من قلعته من أجل القيام بشؤون الدولة، كانت إليزابيث ترتدي ثيابًا 

ة غير مطرزة وتقضي وقتها ف�ي أعم�ال الرحم�ة والص�الة والص�وم، وعن�دما قاتم
وكان��ت تق��ول لخادماته��ا: "م��ا  يع��ود كان��ت ترت��دي أفض��ل مالبس��ها ومجوهراته��ا.

يدفعني الرتداء ه�ذه المالب�س، ل�يس الغ�رور أو التكب�ر، ولكنن�ي ال أري�د أن يش�عر 
زوج��ي بع��دم الرض��ا، وأعطي��ه فرص��ة ليخط��ىء عن��دما يج��د ف��يَّ م��ا ال يرض��يه". 

وبع�د أي�ام قليل�ة م�ن والدة ابنه�ا األكب�ر  ,وبارك هللا إليزابيث ولويس بأربعة أطفال
ا م��ن  "هيرم��ان" ارت��دت ثوبً��ا رماديًّ��ا وأخ��ذت الرض��يع ب��ين ي��ديها وتس��للت س��ّرً

القصر، وسارت حافية الق�دمين إل�ى كنيس�ة المدين�ة ووض�عت الطف�ل عل�ى الم�ذبح 
قائلة: "ربي وإلهي، بك�ل قلب�ي أعطي�ك ابن�ي كم�ا أعطيتن�ي إي�اه، أرج�وك أن تقب�ل 

 هذا الطفل الذي أغمره بدموعي ليكون من خدامك وأصدقائك وباركه".



 
 

م، حش��د ل��ويس جيش��ه وأبح��ر ف��ي حمل��ة ص��ليبية إل��ى  1227ف��ي خري��ف و
األراضي المقدسة، تارًكا إليزابي�ث واألطف�ال ف�ي رعاي�ة أخي�ه هن�ري. ولك�ن ه�ذه 
الرحل��ة ل��م تجل��ب س��وى الح��زن الش��ديد، فبع��د وق��ت قص��ير م��ن مغادرت��ه، أص��يب 

ال��ذين -ل��ويس بحم��ى أودت بحيات��ه، وف��ي نف��س الوق��ت ف��إن المس��ؤولين بالقص��ر
-تق��روا حماس��ة إليزابي��ث الديني��ة واس��تخدامها للث��روة الملكي��ة لمس��اعدة الفق��راءاح

حرض��وا هن��ري لينقل��ب ض��د إليزابي��ث. ولك��ي ي��دعم هن��ري دع��واه ف��ي حق��ه ف��ي 
الع��رش، أم��ر بط��رد إليزابي��ث وأطفاله��ا م��ن قص��ر ف��ارتبرج وم��ن ك��ل األراض��ي 

 الملكية.
ب��ددِت ممتلكاته��ا وق��ال له��ا أح��د المس��ؤولين بالقص��ر: "لق��د دم��رِت الدول��ة و

وجلب��ت الع��ار عل��ى زوج��ك، وعلي��ه، علي��ك أن تغ��ادري القص��ر عل��ى الف��ور ب��أمر 
الدوق هنري". وفي دهشتها من هذا الق�رار القاس�ي المف�اجئ، س�ألت إليزابي�ث إذا 

ف�رفض ه�ذا المس�ؤول طلبه�ا  ,كان من الممكن إمهالها بعض الوق�ت لتع�د لرحيله�ا
". وك�ان ه�ذا بع�د ظه�ر ي�وم م�ن أي�ام الش�تاء بحزم وقال: "اتركي هذا المكان فوًرا

الق��ارس، وكان��ت الري��اح الب��اردة ته��ب عل��ى س��فح الجب��ل، عن��دما دف��ع الح��راس 
بإليزابي��ث وأطفاله��ا ورفيقت��ين، خ��ارج أس��وار القص��ر وأغلق��وا البواب��ات المعدني��ة 
الضخمة خلفهم. فحملت إليزابيث طفلتها بين ذراعيه�ا، وأم�ا ب�اقي األطف�ال فك�انوا 

وهم سائرون عبر الممر الضيق المؤدي إلى أيزن�اخ. وعن�دما ح�ل المس�اء، يبكون 
كانت تبحث عن ملجأ لها وألطفالها، ولكن الدوق هنري كان قد َحظََّر أهل أيزن�اخ 

وأطاعه ش�عب أيزن�اخ الجب�ان. وبع�د  ,من مساعدة إليزابيث بأي شكل من األشكال
فقال�ت  ؛لم يفتح أح�د بيت�ه له�اسنوات من إنكارها لذاتها مكرسة نفسها في خدمتهم، 

إليزابي��ث وه��ي تبك��ي: "لق��د أخ��ذوا من��ي ك��ل م��ا ك��ان ل��ي، ول��يس ل��دي اآلن س��وى 
الصالة إلى هللا". أخيًرا سمح لها ص�احب فن�دق ب�أن تقض�ي اللي�ل ف�ي ك�وخ خلف�ي 
مخص��ص لخن��ازيره، ونام��ت إليزابي��ث وأطفاله��ا ف��ي ه��ذا الك��وخ. وعن��د منتص��ف 

طع���ام، س���معت إليزابي���ث ص���وت أج���راس دي���ر اللي���ل بينم���ا ن���ام أطفاله���ا دون 
الفرانسيسكان الذي شيَّدته هي وزوجها, فنهض�ت لتتعب�د م�ع الرهب�ان ذوي الثي�اب 



 
 

البُنيَّه، وطلبت م�نهم أن يرتل�وا ترنيم�ة ش�كر ل عل�ى المح�ن الت�ي أرس�لها له�ا، ث�م 
صلت بصوت مرتفع قائلة: "إلهي، لتكن مشيئتك، لقد ولد أطفالي من نس�ل ملك�ي، 

هم يعانون الجوع ول�يس له�م أي�ن يس�ندوا رؤوس�هم، فب�األمس كن�ت دوق�ة ف�ي  وها
قصور قوية، وكنت أمتلك الغنى الوفير، واليوم أنا ش�حاذة وال يوج�د م�ن يقبلن�ي". 
ومكث��ت إليزابي��ث وأطفاله��ا ف��ي الكنيس��ة لع��دة لي��الہ وقال��ت: "ه��ذا بي��ت هللا، وعل��ى 

 األقل لن يستطيع أحد أن يطردني منه".
ل حت��ى تطع�م أطفاله��ا، وفيم��ا بع�د ب��دأت تكس��ب ولج�أت إل يزابي��ث إل�ى التس��وُّ

عيشها من غزل الصوف. وفي فقرها كانت تحتجز جزًءا من كل وجبة لتساعد به 
المحتاجين, ولم تش�تكي ولكنه�ا قبل�ت نص�يبها بش�كر مت�ذكرة معان�اة ال�رب يس�وع، 

ال ي�أتي وصلت قائلة: "نعم يا رب، إن كنت س�تكون مع�ي س�أكون مع�ك، وأتمن�ى أ
 اليوم الذي يفصلني عنك".

وفيم��ا بع��د ف��إن الفرس��ان الُمس��تائين، ال��ذين ك��انوا أص��دقاء ال��دوق الس��ابق، 
هنري على إعطاء إليزابيث جزًءا من الممتلكات, فاستخدمت تلك الم�وارد  أجبروا

لبن��اء مستش��فى ولرعاي��ة الفق��راء، وبع��د ذل��ك أعط��ت ك��ل م��ا ل��ديها للفق��راء ب��ل 
 أخذت تغزل الصوف وتخدم المنبوذين.وصممت على الفقر، ف

وعندما سمع وال�دها مل�ك المج�ر ب�أن ابنت�ه تع�يش ف�ي فق�ر، أرس�ل له�ا عل�ى 
الفور سفيًرا ليحضرها إليه، فالسفيرالذي كان في أبهى ثيابه عندما وج�د إليزابي�ث 
تغزل الصوف في كوخ مظلم، انفجر في البكاء وقال: "هل رأى أحد من قب�ل ابن�ة 

ف؟" وركع على ركبتيه متوسالً إياها حتى تعود معه إل�ى المج�ر ملك تغزل الصو
حي��ث تعاَم��ل ك��أميرة، ولكنه��ا قال��ت: "أن��ا خاطئ��ة حقي��رة، ل��م أط��ع ن��اموس هللا كم��ا 
ينبغي أن يُطاع". فسألها: "من دفعك إلى هذه الحال�ة البائس�ة؟" فأجابت�ه: "ال أح�د، 

س�ه مث�اال ليعلمن�ي أن ولكن غنى ابن أبي السماوي غي�ر المح�دود، ال�ذي أعط�ى نف
 أحتقر الغنى".

فقال وهو باسطٌ ذراعيه إلليزابيث المكسورة: "هلم اآلن أيتها الملك�ة النبيل�ة، 
تعالي معي إلى والدك العزي�ز، تع�الي وامتلك�ي مملكت�ك وميراث�ك". فأجابت�ه: "أن�ا 



 
 

أرجو بالفعل أن أكون قد امتلكت ميراث أبي، أال وهو الرحمة األبدية لربنا يس�وع 
السفير بالرحيل، قامت من على مغزلها وأمسكت بي�ده برف�ق  مَّ المسيح". وعندما هَ 

وقالت له: "قل لوالدي العزيز ب�أني أس�عد ح�االً مم�ا ه�و علي�ه ف�ي بالط�ه الملك�ي، 
، عليه أن يفرح ألن لديه ابنة تخدم ملك السموات".  وعوض أن يحزن عليَّ

بب ارتف�اع حرارته�ا، وبعد مضي وق�ت قلي�ل، الزم�ت إليزابي�ث الف�راش بس�
وظلت تعاني لمدة أسبوعين يعتصرها األلم، ولكنها ظلت مملوءة بالس�الم مواظب�ة 
على الصالة، وكان�ت كلماته�ا األخي�رة إل�ى أص�دقائها: "لنتح�دث ع�ن يس�وع ال�ذي 

م  1231ن�وفمبر  19جاء ليفدي العالم، وهو سيفديني أيًضا". وماتت إليزابيث ف�ي 
 من عمرها.  وهي في الرابعة والعشرين

.... 
   
 

 جون ويكليف
 

 كوكب الصبح لعصر اإلصالح
 

  م 1384 –م  1330جون ويكليف 
م، عن��دما أُدي��ن  1378س��اد االض��طراب ف��ي جامع��ة أكس��فورد خ��الل ش��تاء 

فلق�د أدى  ؛جون ويكليف، رائد الفالسفة والاله�وتيين بأكس�فورد، م�ن كنيس�ة روم�ا
غرغوريوس الحادي عشر من أفكار ويكليف إل�ى أن يرس�ل إل�ى مل�ك سخط البابا 

إنجلترا ورئيس أساقفة كانتربري ورئ�يس جامع�ة أكس�فورد، خطابً�ا مختوًم�ا يعل�ن 
فيه بأن ويكليف مهرط�ق، فكت�ب يق�ول: "إن ج�ون ويكلي�ف يُخ�رج م�ن قلب�ه الق�ذر 

ة اله�الك، أشر وألعن الهرطقات، فه�و يأم�ل أن يخ�دع الم�ؤمنين ليق�ودهم إل�ى حاف�
ويريد أن يقلب الكنيسة وأن يجلب الدمار على أراضي الدول�ة. أَلق�وا الق�بض عل�ى 

 ويكليف في الحال، واحجزوه حتى يلتئم مجلس الكنيسة ليصدر حكمه النهائي".



 
 

وع��رف الجمي��ع أن ه��ذه الكلم��ات الص��ارمة الص��ادرة ع��ن الباب��ا، تعن��ي أن 
سبيل إلنق�اذه س�وى ب�أن يتراج�ع  ويكليف سيُحرق قريبا على السارية، وليس هناك

ويقول بأن تعاليم�ه كان�ت خاطئ�ة ويطل�ب الغف�ران. ولك�ن ه�ل س�يتراجع ويكلي�ف؟ 
وإذا لم يفعل، هل سيتم القبض عليه ويعدم؟ كان�ت ه�ذه ه�ي التس�اؤالت الت�ي ألق�ت 

 بظاللها على طالب جامعة أكسفورد وأساتذتها.
ن أق�وى واع�ظ وبرغم من ص�غر حجم�ه وض�عف جس�ده، إال أن ويكلي�ف ك�ا

ومعل��م ف��ي أكس��فورد. وكان��ت "الهرطق��ات الش��ريرة" الت��ي كت��ب عنه��ا الباب��ا ه��ي 
كالتالي: "قال ويكليف إنه يجب على البابا وجميع قادة الكنائس أن يخضعوا لكلم�ة 
هللا، وعليهم أن يكفوا ع�ن الس�عي وراء إش�باع ل�ذاتهم الخاص�ة، وأن يعيش�وا حي�اة 

ادل بأن الخب�ز والخم�ر ف�ي العش�اء الرب�اني ليس�ا كما ج ,الخدمة المتضعة البسيطة
هما جسًدا ودًما حقيقيين، ولكنهم�ا رم�ز وعالم�ة عل�ى الحض�ور الروح�ي للمس�يح 
مع أوالده. ولكن أول تعاليمه كان أن الكتاب المقدس هو المرشد األعل�ى للكنيس�ة، 
 وأن الكت��اب المق��دس للجمي��ع، فك��ان يق��ول: "لق��د ك��ان يس��وع يعل��م الن��اس ببس��اطة
بلغ��تهم الخاص��ة، وف��ي ي��وم الخمس��ين أعط��ى ال��روح الق��دس الرس��ل موهب��ة ال��تكلم 
بألسنة، حتى يستطيع كل واحد أن يستمع إلى األخبار السارة (اإلنجيل) بلغته الت�ي 

 يفهمها".
وهكذا عمل ويكليف وأتباعه على ترجمة الكتاب المقدس إلى اإلنجليزية مدة 

رك�زوا عل�ى ه�ذا العم�ل، ف�إذا ق�رأ ش�عب أحد عشر عاًما. وظ�ل يق�ول لمعاوني�ه: "
ب�اع يس�وع إنجلترا الكتاب المقدس بأنفسهم، سيكون هذا ه�و أفض�ل ض�مان له�م التِّ 

 المسيح والدخول إلى السموات".
ح أح�د رج�ال الكنيس�ة  ولكن هذه التعاليم تع�دَّت عل�ى ق�وانين الكنيس�ة, وص�رَّ

إلنجليزي��ة، فإعط��اء ق��ائال: "م��ن الهرطق��ة الحص��ول عل��ى الكت��اب المق��دس باللغ��ة ا
العامة الكتاب المقدس يشبه إلقاء الدرر قدام الخنازير". فرجال الكنيسة لم يرغب�وا 
ف�ي أن ي��درس الش��عب الكت��اب المق��دس بأنفس�هم، خوفً��ا م��ن أن يفق��دوا نف��وذهم وأن 

 يؤثر ذلك على وحدة كنيسة روما.



 
 

بإدان��ة وأراد الباب��ا أن يوق��ف ج��ون ويكلي��ف وآراءه م��رة وإل��ى األب��د، وذل��ك 
كتاباته والحكم عليه بالموت، فماذا يفعل ويكليف؟ هل س�يحاول إنق�اذ نفس�ه ويق�ول 
إن��ه ك��ان مخطئً��ا؟ ه��ل س��يقول ألتباع��ه ب��أن يترك��وا الكت��اب المق��دس جانبً��ا وأن 

ل��م يتراج��ع ج��ون ويكلي��ف البت��ة، ب��ل ك��ان يق��ول: "إن  ,يخض��عوا لق��ادة الكنيس��ة؟ ال
أكث�ر م�ن أي ك�اهن آخ�ر، وينبغ�ي أن تُط�اع  البابا ال يتمتع بسلطة إص�دار األحك�ام
 فأنا تحت عهد طاعة ناموس المسيح". ,كلماته، فقط عندما يتبع كلمات المسيح

وسأله أحد تالميذه يوًما قائال: "ما هو مصيرك؟ وماذا عن مكانك بالجامعة؟ 
وعن حياتك؟" فأجابه قائالً: "عندما أتيت إل�ى أكس�فورد م�ن ح�والي ثالث�ين عام�ا، 

منجذبًا لحكمة العالم، فلقد أردت الشهرة قبل أي شيء آخ�ر، ورغب�ت ف�ي أن كنت 
يكرمني الناس، ولكن أحمد هللا الذي خلَّص نفسي وأراني أمجاد كلمت�ه! وأن�ا عل�ى 

 أتم استعداد التباع تعاليم الكتاب حتى إلى الموت إذا لزم األمر".
ويكلي�ف، وتب�ع ثم جاء موت البابا غرغوريوس المفاجئ قبل أن ي�رى إع�دام 

��ن ويكلي�ف م��ن متابع��ة  ه�ذا ص��راع عني�ف ح��ول م�ن ينبغ��ي أن يخلف��ه، ص�راع مكَّ
تعليمه وكتاباته وترجماته وتدريبه للش�باب، لي�ذهبوا ويعظ�وا ب�الحق الكام�ل لكلم�ة 
هللا، وكان يقول لهم: "عيشوا حياة مصلية ومقدسة وأمينة. لتكن أعمالكم مستقيمة، 

م أي خط��أ, ألن مث��ال الحي��اة الص��الحة ه��و ال��ذي حت��ى ال يس��تطيع أح��د أن يج��د بك��
 يحرك اإلنسان، أكثر من الوعظ الصحيح وحده".

وبدأ المئات من الشباب، الذين ارتدوا ثيابًا بنية بسيطة، ف�ي التج�ول بالكت�اب 
المقدس المكتوب بخط اليد باللغة اإلنجيليزية، وسافروا في أنحاء بريطانيا يقرأون 

زون باألخب��ار الس��ارة ع��ن يس��وع المس��يح وينش��دون م��ن الكت��اب المق��دس، ويك��ر
مزامير التسايبح. وبدأ الطالب يتوافدون على أكس�فورد م�ن جمي�ع أنح�اء أوروب�ا، 
ثم عاد الكثيرون إلى وط�نهم ليترجم�وا الكت�اب المق�دس إل�ى لغ�اتهم ويخب�روا أه�ل 

وال  بالدهم عن يسوع المسيح بلغتهم. وأُطلق على هذه الجماعة اسم "لوالرديين".
يعرف أح�د لم�اذا أُطل�ق عل�يهم ه�ذا االس�م، لعل�ه ج�اء م�ن الكلم�ة القديم�ة "ل�ولين" 

 والتي تعني يرنمون.



 
 

اظه المتجولين: "بعد أن تنتهوا من عظاتكم، زوروا  وكان ويكليف يقول لوعَّ
المرضى والمسنين والفقراء والعميان والمقع�دين، وس�اعدوهم بق�در اس�تطاعتكم". 

ن ح��ب الن��اس، وقب��ل الكثي��رون المس��يح وب��دأوا وللوالرديُّ��وبه��ذه األعم��ال رب��ح ا
يتعلم��ون كلم��ة هللا ألول م��رة ف��ي حي��اتهم. ول��م يقب��ل الكهن��ة المحليُّ��ون ه��ذا األم��ر، 
وحصلوا على حكم يسمح لهم بوقف المبشرين، وكانوا ينتظرون مجيء المبشرين 

وش�كلوا دائ�رة  ولكن الناس انحازوا للكارزين ,عند دخولهم المدينة لينقضوا عليهم
 حولهم ليحموهم من أي أذى.

م، ب��دأ غض��ب كبي��ر أس��اقفة ك��انتربري يتص��اعد، بس��بب  1382وف��ي ع��ام 
ل�ذا دع�ا النعق�اد مجل�س كنس�ي لس�حقهم. ولك�ن  ؛التأثير المتزايد لويكليف وكارزيه

عندما شرع المجلس في كتابة حكم إدانة ضد ويكليف، ضرب لندن زلزال م�روع 
ي ك���انوا مجتمع���ين في���ه بعن��ف. وت���ردد رج���ال الكنيس���ة زل��زل حج���ر المبن���ى ال��ذ

المذعورون، من المضي قُُدما في هذا الموضوع، إيمان�ا م�نهم أن هللا ك�ان غاض�با 
�اهم بقول�ه: "أال تعلم�ون ب�أن األرض تطل��ق  ,م�ن عمله�م ولك�ن رئ�يس األس��اقفة قسَّ

إذا  أبخرتها الضارة التي تفقد ق�درتها عن�دما تخ�رج إل�ى األرض؟ ب�نفس الطريق�ة،
ا لمش�اكل الكنيس�ة". وعل�ى  تخلصنا من الرجال األشرار من مجتمعنا، سنض�ع ح�ّدً
ح ويكليف أن الرب قد أرسل هذا الزلزال، ليوبخ هرطقات رجال  صعيد آخر صرَّ

 الكنيسة، مثلما "ارتجفت األرض عندما مات يسوع على الصليب".
حت��ى وهك��ذا أدان المجل��س ويكلي��ف، وض��غط رئ��يس األس��اقفة عل��ى المل��ك 

يس��رع بإلق��اء الق��بض علي��ه ف��ي الح��ال، وق��ال للمل��ك: "إذا س��محنا له��ذا الهرط��وقي 
منش��دي  - باالس��تمرار، ف��إن دمارن��ا محت��وم. علين��ا أن نُس��ِكت ه��ؤالء الل��والرديين

المزامي��ر". ف��أمر المل��ك بإلق��اء الق��بض عل��ى ويكلي��ف والل��والرديين. وألن أم��ر 
 المجلس بإلغائه.االضطهاد صدر دون موافقة مجلس العموم، أمر 

وتجاه��ل رئ��يس األس��اقفة مجل��س العم��وم وعق��د مجلًس��ا كنس��يًّا ف��ي أكس��فورد 
واس�تدعى ويكلي��ف، ال�ذي ل��م يك�ن ف��ي ص�حة جي��دة ليق�ف أمام��ه. وتوس�ل أص��دقاء 
ويكلي��ف إلي��ه حت��ى ال يمث��ل أم��امهم, فأج��ابهم ويكلي��ف: "م��اذا تقول��ون، ه��ل أع��يش 



 
 

ا في انتظاره�ا". وهك�ذا واج�ه ويكلي�ف العاصفة فأن ن صامتًا؟ هيهات. فلتهُبِّ وأكو
مضطهديه ووبَّخهم على عدم سلوكهم وفق كلمة هللا، وعلى تضليل الش�عب وعل�ى 
استخدام مناصبهم من أجل تحقيق مكاسب أناني�ة. وق�ال ُمنهي�ا حديث�ه ب�القول: "ف�ي 
النهاية ال بد وأن تنكشف الحقيقة". وترك المجلس وخرج، ولم يتجرأ أعداؤه عل�ى 

 ه بأية كلمة.التفوُّ 
وهكذا طُرد ويكليف من جامعة أوكسفورد، ولكن انقس�امات الكنيس�ة وأيًض�ا 
الدول��ة، حال��ت دون الق��بض علي��ه وإعدام��ه. ول��م ينس��حب ويكلي��ف به��دوء، ولكن��ه 
استمر في الكتابة وترجمة الكتاب المقدس والوعظ قائالً: "ليس لقانون الكنيسة أية 

عق�دت الع�زم أن أك�ون مؤمنً�ا ف ق�ائالً: "لق�د وأض�ا ,سلطة عندما يق�اوم كلم�ة هللا"
 ا من كل قلبي بنعمة هللا، وسأظل ما حييُت أبشر بكلمة هللا وأدافع عنها".حقيقيًّ 

وبعد سنتْين توفي ويكليف جراء سكتة دماغية، ولكن أتباعه واصلوا العم�ل، 
غي��ر أن ق��ادة الكنيس��ة عق��دوا الع��زم عل��ى س��حق الل��والرديين، ف��أمروا بح��رق ك��ل 

كتب المقدس�ة المترجم�ة إل�ى اإلنجليزي�ة، وك�ل كتاب�ات ويكلي�ف، م�ع الكثي�ر م�ن ال
 اللوالرديين أنفسهم.

ومع ذلك فشل هذا االضطهاد الشرس ف�ي إطف�اء ن�ور اإلنجي�ل ال�ذي أض�اءه 
ال��رب م��ن خ��الل ج��ون ويكلي��ف، ولق��د أث��رت كتابات��ه فيم��ا بع��د عل��ى ق��ادة حرك��ة 

ف ويكلي�ف بأن�ه "كوك�ب ص�بح عص�ر تستانتية, وله�ذا الس�بب ُع�رواإلصالح البر
 اإلصالح".

م، أي بع�د وفات�ه ب�أربع وأربع�ين عاًم�ا، أخ�رج ق�ادة الكنيس�ة  1428في عام 
عظام ويكلي�ف. وكرم�ز عل�ى ش�جب تعاليم�ه، ت�م ح�رق بقاي�ا جس�د ج�ون ويكلي�ف 
وألقوا برماد جثته ف�ي مج�رى م�ائي يس�مى س�ويفت. وبع�د س�نين كثي�رة كت�ب عن�ه 

ز يقول: "لقد أحرق�وا عظام�ه وألق�وا رماده�ا ف�ي الس�ويفت، أحد المؤرخين اإلنجلي
ري��ان، ال��ذي حمل��ه إل��ى ج��دول األف��ون وم��ن األف��ون إل��ى جج��دول المي��اه س��ريع ال

سيفيرن ومن السيفيرن إلى البحار الضيقة ومنها إلى المحيط الكبير. ومثلما انتشر 
 رماد ويكليف، انتشرت رسالته في جميع أنحاء العالم".   
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م، عل�ى م�ا  1412أكت�وبر  2حصل كهنة براغ، الت�ي تق�ع ف�ي بوهيمي�ا، ف�ي 
ك��انوا يلتمس��ونه م��ن الباب��ا، وه��و إص��دار مرس��وم بإلق��اء الق��بض عل��ى ج��ون ه��اّس 

 يمنعه من وعظه ويحرمه كنسيًّا، ويدمر كنيسة "بيت لحم".
، بمثاب���ة الش���وكة غالاله���وتي وواع���ظ ب���رالق���د ك���ان ج���ون ه���اّس، الرائ���د 

المغروس��ة ف��ي جن��ب القساوس��ة لس��نوات، فلق��د كان��ت كنيس��ته "بي��ت لح��م" تع��ج 
بالشعب لما تقدمه من خدمات. وكان هاّس يقدم خدمته باللغة التشيكية, لغة الش�عب 
ول��يس بالالتيني��ة كم��ا طل��ب الباب��ا، فك��ان يع��ظ بكلم��ة هللا وي��دين كس��ل رج��ال ال��دين 

ندئذ، وبعد تحريض القساوسة وبع�ض م�ن ق�ادة المدين�ة، اجتم�ع حش�د وجشعهم. ع
غفير من الناس خارج مجلس الش�يوخ. وأخ�ذ ق�ادتهم ف�ي الص�ياح ق�ائلين: "هل�م ي�ا 
رجال، لنذهب إلى كنيسة بيت لحم ونلقي القبض على هاّس المهرطق، ونهدم هذه 

م وع��ن الكنيس��ة". ولك��ن ش��عب كنيس��ة "بي��ت لح��م" احتش��دوا دفاًع��ا ع��ن راع��يه
 كنيستهم.

فقال له�م ه�اّس: "أيه�ا اإلخ�وة واألخ�وات، ه�ؤالء الن�اس يري�دون أن يعوق�وا 
كلمة هللا المقدسة ويحطموا كنيسة ُشيِّدت م�ن أج�ل خدمت�ه". فواج�ه أص�دقاء ه�اّس 
الجماهير الغاضبة المحتشدة، حتى انص�رفوا دون ه�اّس ودون أن ي�ؤذوا الكنيس�ة. 

مته، فوضع الباب�ا ك�ل مدين�ة ب�راغ تح�ت الحرم�ان ولكن أعداءه لم يكفُّوا عن مهاج
فحدث انقس�ام ف�ي  ؛ومنع الخدمات الكنسية، حتى تلقي السلطات القبض على هاسّ 

المدين���ة ب���ين مؤي���دي ه���اّس ومؤي���دي الباب���ا، وتف���اقم الت���وتر ونش���ب الكثي���ر م���ن 
النزاعات، ولم يذعن جون هاّس لحظر البابا، ولكنه اس�تمر ف�ي الك�رازة باألخب�ار 

وك�ان يق�ول: "لق�د أم�ر المس�يح تالمي�ذه ب�أن ي�ذهبوا إل�ى الع�الم  ,ارة عن يس�وعالس



 
 

وأض��اف: "ال يس��تطيع أي باب��ا أن يمن��ع م��ا طل��ب المس��يح أن  ,أجم��ع ويك��رزوا"
 يُعَمل".

وبالرغم من نفي ملك بوهيميا لهاّس من براغ، فإن الجموع كانت تحتشد في 
وبق�ي عل�ى اتص�ال بش�عب كنيس�ته الحقول والغابات والقرى والقالع لتستمع إلي�ه، 

وك�ان يتس�لل أحيانً�ا إل�ى المدين�ة لي�زورهم، وكت�ب له�م ف�ي  ,عن طريق الخطاب�ات
إحدى المرات: "إن أكثر شيء يريحني، ه�و أنن�ي أراك�م ج�اّدين ف�ي اتّب�اع الكت�اب 
م كل ما لديَّ من كلمة هللا". وك�ان بع�ض  المقدس، وأطلب منكم أن تصلُّوا حتى أقدِّ

قلقين بشأن سالمته، فطلبوا من�ه أن يتن�ازل بع�ض الش�يء للباب�ا, ف�رد  من أصدقائه
س�أظل أق�اوم،  ,عليهم قائالً: "سأعترف بالمسيح طالما يمنحن�ي النعم�ة للقي�ام ب�ذلك

فكل التعاليم الخاطئة حتى الموت، فالموت ال  أفضل من الحياة الباطلة". مَشرِّ
، وأخ�ذ ع�دد المناص�رين واستمر يكتب ويعظ ويقاوم حظر البابا لمدة ع�امين

ل���ه ف���ي التص���اعد. وعن���دما تص���اعد االض���طراب، خش���ي اإلمبراط���ور األلم���اني 
سيجيسموند من وصول االضطرابات إلى إمبراطوريته، لذا استحث ملك بوهيمي�ا 
على إرسال هاّس ليمثل أمام المجلس الكنس�ي ف�ي المدين�ة السويس�رية كونس�تانس. 

أذى ق��د يتع��رض ل��ه، وأعط��اه خطاب��ا ووع��د اإلمبراط��ور بحماي��ة ه��اّس م��ن أي 
رس��ميًّا للحماي��ة، لي��ذهب ويع��ود ب��ه م��ن كونس��تانس. فواف��ق ه��اّس بس��رور عل��ى 
ال��ذهاب, حي��ث ك��ان يت��وق لل��دفاع ع��ن تعاليم��ه أم��ام المجل��س، فكت��ب لإلمبراط��ور 

ل أم�ام المجل�س، وأرج�و أال أخش�ى قائال: "تحت الخطاب الرسمي بالحماية، س�أمثُ 
س�يح، ول�و اقتض�ى األم�ر أن ألق�ى حتف�ي م�ن أج�ل الح�ق من االعتراف بيسوع الم
 المذكور في شريعته". 

مبراط�وري إلوحذره الكثيرون من شعب كنيسته أال يثق في مرسوم األمان ا
ه��ذا ، وغرغ��رت أع��ين أح��دهم بال��دموع وه��و يأخ��ذ بي��د ه��اّس ويق��ول: "ل��يكن هللا 

ليج��ازك مل��ك  ,ج��ونمع��ك، أخش��ى أال تع��ود إلين��ا م��رة أخ��رى س��الًما، أيه��ا المعل��م 
 السماوات خيًرا عن التعاليم الصالحة والحقيقية التي تلقيتُها منك".



 
 

وودع ه��اّس ش��عب كنيس��ته ق��ائالً: "ت��ذكروا أن المس��يح ق��د ُع��ذِّب م��ن أج��ل 
مختاريه، وإذا كان م�وتي س�يمجد اس�مه ، فليمنحن�ي نعم�ة ألتحم�ل بش�جاعة الش�ر 

 لسالم األبدي والمجد األبدي".الذي سيلحق بي. ليحرسكم الرب وليقودكم إلى ا
وتوج��ه ه��اّس إل��ى كونس��تانس تح��ت حراس��ة اثن��ين م��ن جن��ود الكاتدرائي��ة 
المس��لحين. وأخ��ذت الرحل��ة عب��ر ألماني��ا إل��ى سويس��را ثالث��ة أس��ابيع، وخرج��ت 
الحشود لتشاهده ولتسمعه. وأينما ذهب كان يترك نسخة من الوص�ايا العش�رة، فل�م 

 ون شيئًا عن الكتاب المقدس.يكن الناس في تلك المناطق يعرف
وبالرغم من وعد اإلمبراطور بالحماية، فلم يمِض وقت طويل على وص�وله 
حتى ألقى الجنود القبض عليه وألق�وه ف�ي زنزان�ة متعفن�ة بج�وار بالوع�ة مفتوح�ة. 
وأث��رت الرائح��ة النتن��ة واله��واء المل��وث عل��ى ص��حته، وأص��ابته بص��داع ش��ديد 

الرغم م�ن حرمان�ه م�ن كتاب�ه المق�دس وم�ن كتب�ه، وداهمته نوبات تقي�ؤ ش�ديدة. وب�
وب��الرغم م��ن مرض��ه وجوع��ه وم��ن ربط��ه ف��ي السالس��ل ل��يالً ونه��اًرا، فإن��ه أََع��دَّ 
دفاع��ه. ولك��ن المجل��س ل��م يك��ن يعت��زم أن يعط��ي الفرص��ة له��اّس حت��ى ي��دافع ع��ن 

فطل��ب ه��اّس محاميًّ��ا  ؛نفس��ه، فق��رروا مس��بقًا أن يتن��ازل ع��ن تعاليم��ه وإال يُح��رق
رد عليهم بالنيابة عنه، فأجابوه: "نحن ال نمنح هذا االمتياز للمهرطقين". ف ليتحدث

 عني الرب يسوع المسيح، الذي سيكون قاضيكم قريبًا". قائالً: "إًذا فليحامِ 
وأخيرا وبعد المعاناة ألشهر من السجن والص�داع وآالم المع�دة، ت�م إحض�ار 

إل�ى االتهام�ات الموجه�ة إلي�ه.  هاّس إلى الكاتدرائية ليمث�ل أم�ام المجل�س، ويس�تمع
فأجلس���وه عل���ى كرس���ي خش���بي ع���الہ ف���ي وس���ط الكاتدرائي���ة، محاطً���ا ب���األمراء 
واألس���اقفة والكاردين���االت والاله���وتيين, بينم���ا اعتل���ى اإلمبراط���ور سيجيس���موند 
كرس��ي الع��رش، وفاح��ت رائح��ة البخ��ور المتبقي��ة م��ن الق��داس ال��ذي أق��اموه قب��ل 

ى المنض���دة، مجموع���ة كبي���رة م���ن الكت���ب ث���م وض���عوا أم���ام ه���اّس عل��� ,وص���وله
واألوراق، وس��ألوه ق��ائلين: "ه��ذه الكتاب��ات ل��ك، ه��ل تعت��رف بأنه��ا مليئ��ة بالتع��اليم 
الخاطئ�ة؟" فأج�ابهم ه�اّس: "أن�ا عل�ى أت��م اس�تعداد للتراج�ع ع�ن أي ش�يء به��ا، إذا 
أثبتم لي من الكت�اب المق�دس بأنه�ا خاطئ�ة". فتق�دم أح�د المستش�ارين وأمس�ك بأح�د 



 
 

، وصاح العديد من رجال المجمع: "احرقه". فطلب المستشار منهم الهدوء، الكتب
وعندما انتهى من الق�راءة س�أله: "ه�ل تتراج�ع  ,وقرأ فصال قصيرا بصوت مرتفع

عن هذا الكالم؟" وعندما حاول هاّس االستشهاد ببعض من فقرات الكتاب المقدس 
ن المجل�س ص�يحات تش�به وكتابات آباء الكنيسة ليدافع عن هذا الفصل، ارتفعت م�

عواء الذئاب وصرخوا قائلين: "دعك من حججك، أجب بنعم أو ال". وكلما ح�اول 
التحدث، كانوا يقاطعونه بصياحهم. وعندما استطاع أن يق�ول إن يس�وع وح�ده ه�و 

وطلب�وا  ,رأس الكنيسة وليس البابا، هز أعضاء المجلس رؤوسهم وض�حكوا علي�ه
فقال لهم: "من األفضل لي  ؛لس ويعترف بخطئهمنه مرة أخرى أن يقبل حكم المج

أن يعلق حجر الرحى حول عنقي وأُلقَ�ى ف�ي البح�ر، قب�ل أن أنك�ر الح�ق اإلله�ي". 
وسرعان ما قُِرىء الحك�م: "أن المجل�س المق�دس إذ يض�ع هللا وح�ده نص�ب عيني�ه 

 يدين جون هاّس بالعناد والهرطقة".
، وال أطلب إال أن توضحوا لي من فرد هاّس عليهم قائال: "لم أكن عنيًدا أبًدا

الكتاب المقدس أين أخطأت". ونظر هاّس إلى اإلمبراط�ور ال�ذي وع�ده بالحماي�ة، 
ثم جثا هاّس على ركبتي�ه وص�لى بص�وت  ,فاحمرَّ وجهه وأدار رأسه ولم يقل شيئًا

مرتف��ع ق��ائالً: "ي��ا مس��يح هللا، لق��د أدان المجل��س كلمت��ك. ي��ا رب   ي��ا يس��وع اغف��ر 
 فأنت تعلم بأنهم يتهمونني باطالً. اغفر لهم من أجل رحمتك العظيمة".ألعدائي، 

وتوال��ت ض��حكات رج��ال المجل��س ال��ذين أش��اروا بأص��ابعهم علي��ه وقلَّ��دوا 
ل المجل��س ه��اّس إل��ى حك��ام م��دنيين، وه��ؤالء حكم��وا علي��ه ب��الموت  ص��الته. وح��وَّ

وضعوا في ي�ده حرقًا. وقبل إعدامه، وضع ستة أساقفة ثيابًا كهنوتية حول كتفيه، و
كأس العشاء الرباني، ثم جردوه من زيه قائلين: "إن هذا الرجل لم يَُع�د خادًم�ا ف�ي 
كنيسة المسيح". ونزعوا منه الكأس وقال أحدهم: "نحن ننزع كأس الخالص من�ك 

 يا يهوذا اإلسخريوطي".
فأج��ابهم ه��اّس: "ولكنن��ي أث��ق ف��ي ال��رب أن��ي الي��وم س��وف أش��رب م��ن ك��أس 

ه، وضعوا عل�ى نيسوع المسيح في ملكوته". وبينما كانوا يلعنوالخالص مع الرب 
فقال هاّس:  ؛رأسه قبعة مرسوم عليها شياطين ومكتوب عليها: "رئيس الهراطقة"



 
 

"إن إلهي يسوع المسيح لبس تاجا من الشوك من أجلي، فِلَم ال أرحب بارتداء ه�ذا 
فنظر هاّس  ؛شيطان"من أجله؟" وصاح أحد األساقفة قائالً: "واآلن نسلم روحك لل

إلى السماء وقال: "أما أنا، فأستودع روحي بين يدي يسوع". وتحت حراس�ة أل�ف 
حارس مسلح، اقتادوا هاّس خالل ش�وارع المدين�ة، م�انعين الن�اس المحتش�دة عل�ى 
طول الطريق من التعرض له. وتبعهم جمع كبير إل�ى موض�ع تنفي�ذ حك�م اإلع�دام. 

دموع ف�ي عيني�ه ص�لى بع�ض اآلي�ات م�ن س�فر وهناك جثا هاّس عل�ى ركبتي�ه، وب�
المزامير وقال: "يا رب في يديك أستودع روحي، ساعدني يا رب أن أحتم�ل ه�ذه 

وربط��وا يدي��ه خل��ف ظه��ره  الميت��ة المش��ينة، م��ن أج��ل الك��رازة بإنجيل��ك المق��دس".
بسلسلة قديمة، وثبتوا رقبته في السارية، ثم قال: "إن رب�ي يس�وع ُرب�ط م�ن أجل�ي 

 وى من هذه، فلماذا أخجل إًذا من هذه السلسلة الصدئة؟"بسلسلة أق
وبينما ك�انوا يجمع�ون حول�ه الخش�ب والق�ش، ليض�رموا في�ه الني�ران، ص�اح 

فأجاب���ه ه���اّس: "وع���ن أي خط���أ  أح���د الن���بالء: "ال ي���زال هن���اك وق���ت للتراج���ع".
أتراجع؟ سأموت اليوم في اإليمان بإنجيل يسوع المسيح الذي كرزت به". وعندما 

لوا الني���ران ب���دأ يرت���ل بص���وت مرتف���ع ق���ائالً: "ي���ا يس���وع ي���ا اب���ن هللا الح���ي أش���ع
ارحمني". ثم ألق�وا بمالبس�ه وحذائ�ه ف�ي الني�ران، وجمع�وا ك�ل الرم�اد وألق�وه ف�ي 

 نهر الراين.
وق��د أله��م م��وت ه��اّس عش��رات اآلالف م��ن رج��ال مدينت��ه، ليتبع��وا المس��يح 

ع م���ارتن ل���وثر  بج���رأة. وبع���د م���رور مائ���ة ع���ام، ف���إن ثبات���ه ف���ي كلم���ة هللا ش���جَّ
والمصلحين اآلخرين في إيمانهم ب�أن الكت�اب المق�دس ه�و المقي�اس األعل�ى للح�ق. 
وم��دح ل��وثر ش��جاعة ه��اس وأمانت��ه وإيمان��ه، وكت��ب عن��ه ق��ائالً: "إذا ك��ان ه��اّس 

 مهرطقًا، إًذا ال يوجد شخص تحت الشمس يمكن أن يعتبر مسيحيا حقيقيا".
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عصر اإلصالح
 

 اإلنجيلتوضيح رسالة 
 

إن عص�ر اإلص�الح ك�ان بمثاب��ة نهض�ة روحي�ة اجتاح��ت أوروب�ا ف�ي الق��رن 
الس��ادس عش��ر الم��يالدي، وذل��ك بع��د أن اكتش��ف المص��لحون الحقيق��ة األساس��ية 
لإلنجيل، وهي أن الخطاة يتبررون بيسوع المسيح. ولقد خاطر الكثير من الرج�ال 

 والنساء الشجعان ليعلنوا هذه الحقيقة.
 * مارتن لوثر
 أبو عصر اإلصالح               

 * ويليام تيندال
 مترجم الكتاب المقدس إلى اإلنجليزية      

 * جون كالفن
 الهوتي اإلصالح      

 * آن أسكيو
 شاهدة الرب الجسورة      

 * التيمير وريدلي وكرانمار
 األساقفة الشهداء      

 * جون نوكس
 المصلح األسكتلندي      

 Jeanne d'Albret)* جان دالبريه (
 حةصلَ ملكة مُ       

 * رينيه
  دوقة فيرارا      
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م، وبينم��ا كان��ت الش��مس تُلق��ي بض��وئها  1517ف��ي أح��د أي��ام أواخ��ر ص��يف 

ال��ذهبي ف��وق مدين��ة ألمانيَّ��ة ب��القرب م��ن ح��دود ساكس��ونيا, ك��ان جم��ٌع غفي��ر م��ن 
الق�رويين والتج�ار والل��وردات والس�يدات ينتظ��رون بش�غف، ح��ين أُطلق�ت األب��واق 
معلنة عن اقتراب موكب كبير من مي�دان المدين�ة, يترأس�ه مح�افظ المدين�ة، وخلف�ه 
الكهن���ة والرهب���ان رافع���ين األع���الم الالمع���ة ذات األل���وان الحم���راء والبيض���اء 

لذهبي��ة الت��ي تمث��ل س��لطة الباب��ا. واألرجواني��ة، ُمَزيَّن��ة بص��ليب المس��يح والمف��اتيح ا
ودخل الواعظ الطواف في ردائه األبيض في عربة مزخرفة. وأخي�را وص�ل أح�د 
رجال الكنيسة ورفع وسادة مخملية مط�رزة بال�ذهب عليه�ا رق�وق، وكان�ت تح�وي 
صكوك غفران البابا، وهو خطاب ب�ابوي يم�نح الغف�ران. وبمج�رد وض�ع األع�الم 

 لجمع ووقف الواعظ "تيتزيل" ليعظ.حول رصيف في الميدان، هدأ ا
بدأ يعظ وهو يشير بإصبعه إلى الناس، ويتواصل معهم بعينيه ف�ي ك�ل ج�زء 
من الميدان قائال: "انصتوا يا أبنائي األعزاء، ألن هللا والقديس بط�رس ي�دعوانكم. 
هل تعلمون أن حياتكم تشبه سفينة صغيرة تحاص�رها عاص�فة ش�ديدة؟ إن الخطي�ة 

فكم، فه�ل تعتق�دون أنك��م س�تبلغون الس�ماء؟" وكش�فت عي�ون الن��اس والتجرب�ة تتق�اذ
المسدلة أن رسالة تيتزيل قد أصابت الهدف. وأضاف: "أما الي�وم ب�ل الس�اعة فلق�د 
حانت لكم الفرصة لتُمحى خطاياكم, حيث أن األب المقدس البابا ليو، أعلن غفرانا 

غفر لك�م دوق، وس�تُ خاصا لكم، فاعترفوا بخطاياكم وضعوا بعض النق�ود ف�ي الص�ن
 خطاياكم".

واس��تغل تيتزي��ل خ��وف الش��عب م��ن المطه��ر، وه��و مك��ان كان��ت الكنيس��ة 
ي��ذهب إلي��ه المس��يحيون بع��د  ،الروماني��ة تعتق��د ف��ي وج��وده ب��ين الس��موات والجح��يم

الم��وت ليع��اقبوا عل��ى خطاي��اهم وليتطه��روا منه��ا قب��ل دخ��ول الس��ماء. وأض��اف 
األع���زاء األم���وات. انص���توا جي���ًدا, أال تيتزي���ل: "وال تنس���وا ي���ا أبن���ائي أق���اربكم 



 
 

تسمعونهم ينادونكم من عذاب المطهر ق�ائلين: "اش�فقوا علين�ا! اش�فقوا علين�ا! نح�ن 
في عذاب رهيب وبإمكانكم أن تخلصونا بقدر قلي�ل م�ن الم�ال، أال تض�عون القلي�ل 
من العمالت ف�ي الص�ندوق وتفتح�ون لن�ا أب�واب الس�ماء؟" وأنه�ى كالم�ه ص�ائًحا: 

 أن ترن العمالت في الصندوق، تنطلق الروح من المطهر!""بمجرد 
وأس��رع الكثي��رون وأفرغ��وا جي��وبهم وع��ادوا إل��ى من��ازلهم ف��رحين متش��بثين 

ض من ش�عب بصكوك الغفران على صدورهم، ضمان غفران الخطايا. وأخبر بع
 ؛ع��ن رس��الة تيتزي��ل، وأروه ص��كوكهم بحم��اس ، قسيس��هم م��ارتن ل��وثرويتنب��رج

الذي كان يبلغ من العمر الرابعة والثالثين، وقد حلق قمة رأسه  فعبس مارتن لوثر
داللة على رهبنته وتنهد بعمق. فلقد اعتاد لوثر أن يشتري ص�كوك الغف�ران, وف�ي 
محاولت��ه للحص��ول عل��ى الغف��ران ك��ان حريص��ا عل��ى أداء ك��ل الواجب��ات الت��ي 

لس الرسول فرضتها الكنيسة، ومع ذلك ظلت خطاياه تؤرقه، إلى أن قرأ رسالة بو
ألن في�ه (أي اإلنجي�ل) معل�ن ب�ر هللا بإيم�ان إليم�ان، كم�ا , "17:1إلى أهل رومي�ة 

 هو مكتوب: أما البار فباإليمان يحيا".
ن في هذه اآليات، سببا ف�ي تح�ّول حي�اة ل�وثر، فلق�د وكان الحق اإللهي، المعلَ 

بثقت�ه بم�ا فعل�ه اكتشف أن الخاطئ ال يتبرر أمام هللا بأي عمل يق�وم ب�ه بنفس�ه، ب�ل 
المس��يح م��ن أجل��ه، فق��ال: "لق��د ش��عرت كم��ا ل��و أنن��ي ق��د ُول��دت م��ن جدي��د ودخل��ت 

وعرف��ت أن هللا ق��د منحن��ي ب��ر المس��يح باإليم��ان. لق��د ، الف��ردوس م��ن أوس��ع أبواب��ه
ل يسوع عني عقاب خطيتي على الص�ليب، وباإليم�ان يص�بح ب�ر المس�يح ه�و  تحمَّ

ي أنا". ولقد حررت هذه األخبار ال سارة ل�وثر م�ن النض�ال م�ن أج�ل الحص�ول برِّ
عل��ى نعم��ة هللا، م��ن خ��الل زي��ارة األم��اكن المقدس��ة وص��كوك الغف��ران واآلث��ار 

 المقدسة، وأصبحت خدمته تنبع من شعوره باالمتنان لخالصه.
وبدأ لوثر يع�ظ ب�أن الخط�اة يتب�ررون باإليم�ان بالمس�يح وح�ده، ولك�ن ش�عب 

ت��اب المق��دس، قبل��وا تع��اليم الكنيس��ة كنيس��ته ال��ذي ل��م يك��ن يع��رف ش��يئًا ع��ن الك
فلق��د آمن�وا بأن�ه يمك��نهم الحص�ول عل�ى الغف��ران م�ن خ��الل  ؛الروماني�ة دون نق�اش



 
 

صكوك الغفران والص�لوات للقديس�ين وتبجي�ل اآلث�ار المقدس�ة (أج�زاء م�ن عظ�ام 
 القديسين وبعض من خصل شعورهم وأسنانهم).

م�ن اآلث�ار  قطع�ة 17000وكانت كنيسة القلعة في وتنب�رج، تض�م أكث�ر م�ن 
 4المقدسة، وكانت هذه هي أكبر مجموعة في ألمانيا. وادَّعوا أن بين ه�ذه الرف�ات 

خص��ل م��ن ش��عر الع��ذراء القديس��ة م��ريم، وبع��ض م��ن الت��بن ال��ذي ك��ان ف��ي م��ذود 
خي�ر. وق�د ص�رح الطفل يسوع، وأحد مسامير الصليب وقطعة خبز من العش�اء األ

البابا ب�أن م�ن ي�زور كنيس�ة القلع�ة ف�ي ي�وم جمي�ع القديس�ين ليك�رم اآلث�ار المقدس�ة 
ويدفع بعض األموال، فإنه يقلل م�ن الوق�ت ال�ذي سيقض�يه ف�ي المطه�ر ب�أكثر م�ن 

 مليون سنة.
واشتاق لوثر أن يقود الناس خارج ظ�الم ه�ذه الخراف�ات واألعم�ال الباطل�ة، 

المسيح. ولقد شجعته فكرة تيتزيل عن الرنين: "بمجرد أن إلى نور اإليمان بيسوع 
 ؛تنطلق الروح من المطهر!" ب�أن يأخ�ذ موقفً�ا إيجابيًّ�ا ترن العمالت في الصندوق

فصرح علنًا بأن تعاليم تيتزيل وبيع صكوك الغفران، هي تعاليم زائفة. وكان يع�ظ  
الباب�ا، فل�يس ل�ه ه�ذا قائالً: "المسيح وحده هو من له س�لطان غف�ران الخطاي�ا، أم�ا 

السلطان، وال يستطيع تحرير األرواح م�ن المطه�ر، فل�و ك�ان لدي�ه ه�ذا الس�لطان، 
فلم��اذا ال يح��رر الجمي��ع م��ن المطه��ر ف��ي الح��ال؟ ولم��اذا ال يق��وم به��ذا العم��ل دون 

 مقابل؟" 
وكتب لوثر قائمة من خمس وتسعين حجة وأطروحة ضد ص�كوك الغف�ران. 

هذه القائمة على باب كنيس�ة القلع�ة، متح�ديًا ب�ذلك  م، علق 1517أكتوبر  31وفي 
قادة الكنيسة وعلماءها، ليناقشوا بيع هذه الصكوك. ثم قامت إح�دى المط�ابع بنش�ر 
هذه القائمة، وسرعان ما انتش�رت ف�ي جمي�ع أنح�اء ألماني�ا وخارجه�ا. وم�ا اعت�زم 

�ر ص�راجلوثر أن يناقشه مع أساتذة الجامعة ورجال كنيسة ويتنبر ًعا روحيًّ�ا، ، فجَّ
 غمر كل أنحاء أوروبا.

إيمانًا من لوثر بأن الكتاب قد علَّم اإلنسان بوضوح عن مشيئة هللا, أشار إل�ى 
أخط��اء تع��اليم كنيس��ة روم��ا ف��ي أم��ور كثي��رة مث��ل (اآلث��ار المقدس��ة والص��لوات 



 
 

للقديسين وحكم البابا)، ل�ذلك أطل�ق علي�ه الباب�ا لي�و اس�م "اب�ن الش�يطان"، وأص�در 
بابويًّا يصرح فيه بأن لوثر مهرط�ق، ول�ذا فق�د حرم�ه م�ن الكنيس�ة وأدان مرسوما 

كل كتاباته. واجتمع جمع غفير من الط�الب واألس�اتذة ف�ي مي�دان جامع�ة ويتنب�رج 
أمام مشعلة عظيمة، حيث قرأ ل�وثر نس�خة م�ن المرس�وم الب�ابوي بص�وت مرتف�ع. 

اب المق�دس، ف�إذا كن�ت وقال لوثر: "إن هذا المرسوم يدينني دون أي دليل من الكت
ل الموت ألف مرة عن التراجع ع�ن  مهرطقًا فأروني من الكتاب المقدس، فأنا أُفضِّ

ه عن الحق اإللهي المقدس". ثم ألقى لوثر بالمرسوم في الن�ار كلمة واحدة مما كتبتُ 
، وك��ان الجمي��ع يعرف��ون أن نتيج��ة موق��ف ل��وثر ض��د الكنيس��ة ه��و الم��وت حرقً��ا، 

ولك�ن ل�وثر أج�ابهم ق�ائالً: "ال  ،ب�أن يخف�ف الوط�أة ويص�مت فتوسل إليه أص�دقاؤه
 أستطيع أن أعارض تعاليم الكتاب المقدس، فأنا بين يدي هللا".

وق��د تس��ببت رس��الة م��ارتن ل��وثر ف��ي انقس��ام ألماني��ا، ف��البعض م��نهم ابتهج��وا 
عندما علموا أن الخالص يأتي باإليمان بيس�وع المس�يح وح�ده، بينم�ا ظ�ل آخ�رون 

والئه��م لتع��اليم كنيس��ة روم��ا. وأراد اإلمبراط��ور األلم��اني أن يس��وي ه��ذا عل��ى 
م، يض�م األم�راء  1521الموضوع مرة وإلى األبد، فدعا النعقاد اجتم�اع ف�ي ع�ام 

األلم��ان بمدين��ة "ورم��ز" ليس��تمعوا إل��ى ل��وثر وإل��ى بع��ض م��ن ممثل��ي الباب��ا حت��ى 
 يقرروا مصير لوثر.

ويتنب��رج: "ال ت��ذهب ي��ا م��ارتن،  فق��ال ل��ه أح��د األس��اتذة قب��ل خروج��ه م��ن
فاإلمبراطور يكره أفكارك وسيحرقونك حيًّا مثلما فعل�وا م�ع ج�ون ه�اس". فأجاب�ه 

 ،لوثر: "أنا أضع دعواي بين ي�دي هللا، ال�ذي خلَّ�ص الفتي�ة الثالث�ة م�ن أت�ون الن�ار
وحتى إن لم يخلصني، ف�إن حي�اتي ال تس�اوي ش�يئًا مقارن�ة بيس�وع المس�يح. ف�اآلن 

 قت التفكير في السالمة".ليس هو و
عندئذ اجتمع األمراء والنبالء واألساتذة والعلماء وقادة الكنيسة في "ورم�ز" 

ل��م يك��ن هن��اك ش��خص ج��الس فحت��ى ام��تألت القاع��ة العظم��ى بالحاض��رين وقوفً��ا، 
سوى اإلمبراطور تش�ارلز. وق�د ثبَّت�وا أعي�نهم عل�ى ل�وثر، ال�ذي وق�ف أم�امهم ف�ي 

 ".رداء الرهبان البني الخشن



 
 

وس��أله أح��د رج��ال الكنيس��ة، وه��و يلق��ي بكوم��ة م��ن الكت��ب والكتيب��ات عل��ى 
الطاول��ة الت��ي أم��ام ل��وثر: "ه��ذه كتابات��ك، ه��ل ت��دافع عنه��ا أم تتب��رأ منه��ا وتعت��رف 
بأخطائ��ك؟" فأج��اب ل��وثر وه��و ينحن��ي: "أيه��ا اإلمبراط��ور األعظ��م، أيه��ا األم��راء 

محوني إذا كن�ت ق�د أخفق�ت األجالء، أيها الل�وردات الرحم�اء، أطل�ب م�نكم أن تس�ا
في ذكر ألقابكم الصحيحة، فأنا لس�ت م�ن الحاش�ية الملكي�ة ولكنن�ي راه�ب، وأن�ا ال 
أستطيع أن أتبرأ من هذه األعمال، إال إذا أثبتم لي من الكتاب المقدس أني مخطئ، 
وعندها سأكون أول م�ن يلق�ي بكتب�ي ف�ي الن�ار".  فت�رددت أص�داء الهمهم�ات ف�ي 

 الضطراب, فلقد وضح أن لوثر لم يأِت ليتراجع بل ليقاوم.القاعة، وتصاعد ا
فطلب منه المدَّعون عليه بأن يقبل بأن يكون مرسوم البابا ومج�الس الكنيس�ة 
أعلى من الكتاب المقدس نفسه، فقالوا: "مارتن، أنت تدَّعي بأنك ال تعلِّ�م س�وى م�ا 

ه ويكلي�ف وه�اس ق�بالً. يعلِّمه الكتاب، وهذا ما يقوله جميع المهرطقين. ه�ذا م�ا قال�
مارتن، كيف تعتقد بأنك الوحيد الذي تفهم النصوص الكتابي�ة؟ ه�ل أن�ت أحك�م م�ن 
البابا ومن مج�الس الكنيس�ة العظم�ى؟ واآلن أج�ب علين�ا ببس�اطة، ه�ل تتخل�ى ع�ن 

 كتبك واألخطاء التي تحويها؟"
 فأجاب لوثر وهو يتأمل كل أركان القاع�ة بعيني�ه: "بم�ا أن جالل�تكم ترغب�ون
في سماع إجابة بس�يطة فس�أعطيها لك�م: إذا ل�م أَُدن م�ن الكت�اب المق�دس بوض�وح، 
فأن��ا ال أقب��ل س��لطة الباب��اوات ومج��الس الكنيس��ة وح��دها، ألنه��م عارض��وا بعض��هم 
ال��بعض، فض��ميري أس��ير كلم��ة هللا، وأن��ا ل��ن أتراج��ع ع��ن ش��يء. ه��ذا م��وقفي وال 

البابا وصاحوا عندما ترك ل�وثر أستطيع أن أغيره، فلتعنِّي يا هللا". فهسهس مؤيدو 
القاعة, وصرخ البعض: "أبعدوه". وتبعوه خارج المدين�ة مزمج�رين مث�ل ال�ذئاب. 

 وكان لوثر يشك أنه سيصل إلى ويتنبرج حيًّا.
في تلك األثناء وقف اإلمبراطور تشارلز في القاعة الكبرى وقال: "ال يمك�ن 

ديان��ة المس��يحية تك��ون أن يك��ون راه��ب واح��د عل��ى ح��ق، وش��هادة أل��ف ع��ام م��ن ال
خاطئ��ة". وأيَّ��ده األم��راء معلن��ين أن ل��وثر ع��دو للوالي��ة، وحكم��وا علي��ه ب��الموت. 
وعندما ترك لوثر "ورم�ز" متجهً�ا إل�ى الري�ف، خرج�ت وراءه فرق�ة مس�لحة م�ن 



 
 

الفرسان وألقت القبض عليه وأخذوه إلى قلعة قديم�ة مقام�ة عل�ى س�فح الجب�ل. ول�م 
، فلق��د ك��ان األمي��ر فري��دريك الساكس��وني ص��ديق يك��ن خ��اطفوه أع��داء ب��ل أص��دقاء

ختط�اف خوفً�ا م�ن أن يُقت�ل. وعن�دما ت�م ت�أمين الر له�ذا الوثر وحاميه، ه�و م�ن دبَّ�
 لوثر ضد أعدائه، بدأ يترجم الكتاب المقدس إلى األلمانية.

وكان لوثر يقول: "أريد أن يقرأ الناس الكتاب المقدس بأنفس�هم". ول�م يم�ِض 
مؤسس�ات الطباع�ة ف�ي إص�دار عش�رات اآلالف م�ن نس�خ  وقت طويل حتى ب�دأت

الكت��اب المق��دس باللغ��ة األلماني��ة، وتص��ارع عليه��ا الن��اس مش��تاقين لمعرف��ة حق��ائق 
 كلمة هللا.

وع��اد ل��وثر إل��ى ويتنب��رج ل��يعظ ويعل��م ويكت��ب. وإل��ى جان��ب ترجم��ة الكت��اب 
ات ع�ن المقدس كتب تفاسير لمعظم األسفار الكتابية، وعشرات م�ن الكت�ب والكتيب�

اإليمان المسيحي وعدًدا ال بأس به م�ن الت�رانيم. وكان�ت أعظ�م ه�ذه الت�رانيم: "هللا 
 ملجأ لنا وقوة طول المدى". ولقد أصبحت هذه الترنيمة نشيد عصر اإلصالح.

وت��وفي ل��وثر بع��د م��رض فج��ائي، ع��ن عم��ر ين��اهز الثاني��ة والس��تين. وكان��ت 
رت ي، ألن�ك ف�ديتني". ولق�د غيَّ�صالته األخيرة: "يا أبت�اه ف�ي ي�ديك أس�تودع روح�

كتابات ل�وثر وتعاليم�ه، أفك�ار ج�زء كبي�ر م�ن الع�الم المس�يحي. ووّج�ه الن�اس إل�ى 
الكتاب المقدس ليكون المرش�د الوحي�د المعص�وم لإليم�ان والحي�اة المس�يحية. ولق�د 

 استخدم هللا هذا الحق ليغيّر أفراًدا بل مجتمعات بأكملها في أنحاء العالم.
... 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ويليام تيندال
 

 مترجم الكتاب المقدس إلى اإلنجليزية
 

  م 1536 –م  1485ويليام تيندال 
عندما عرف ويليام تيندال، المح�روم م�ن حماي�ة الق�انون، أن رج�ال الكنيس�ة 
والمل��ك ق��د توص��لوا إل��ى مخبئ��ه, ح��زم أمتعت��ه وأخ��ذ ق��در م��ا اس��تطاع م��ن الكت��ب 
واألوراق وبالك��اد نج��ح ف��ي اله��روب م��ن الق��بض علي��ه. فلق��د أراد مل��ك إنجلت��را 

رى الت�ي ارتكبه�ا؟ لق�د وإمبراطور ألمانيا وباب�ا روم�ا قتل�ه. فم�ا ه�ي الجريم�ة الكب�
ن��دال أن يت��رجم الكت��اب المق��دس إل��ى اإلنجليزي��ة، إال أن ق��ادة الكنيس��ة ل��م تيأراد 

يري�دوا أن ي��تمكن الن��اس م��ن ق��راءة الكت�اب المق��دس بأنفس��هم وبلغ��تهم، فلق��د خش��ي 
القادة أن يقلل هذا من سلطانهم، لذا أصدروا مرس�وما ب�أن ترجم�ة ونش�ر وتوزي�ع 

 ة المألوفة، جريمة عقوبتها الموت.الكتاب المقدس باللغ
ولكونه عالًما جامعيًّا، توصل تيندال إلى اإليمان المخلِّص عن طري�ق ق�راءة 
العهد الجدي�د باليوناني�ة. فعن�دما درس الكت�اب بنفس�ه اكتش�ف أن الكثي�ر م�ن تع�اليم 
الكنيس��ة الروماني��ة مخ��الف لتع��اليم الكت��اب المق��دس، وتع��تم طري��ق الخط��اة إل��ى 

ولعدم قدرة معظم الناس على قراءة اليونانية أو العبرية أو الالتينية، ق�رر المسيح. 
تيندال أن يترجم الكتاب المقدس إلى اإلنجليزية، حت�ى يس�تطيع ك�ل ش�عب إنجلت�را 

 قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم.
وذات م��رة لق��ي بع��ض اآلب��اء ح��تفهم حرقً��ا ف��ي ك��وفينتري ب��إنجلترا، ألنه��م 

ة الرباني��ة والوص��ايا العش��رة باإلنجليزي��ة. ولق��د أبك��ت ه��ذه علَّم��وا أوالده��م الص��ال
الحوادث الوحشية تيندال، لذا وعظ من الكت�اب المق�دس، وح�ث الن�اس عل�ى اتب�اع 

 كلمة هللا.
وذات م�رة ص�رخ أح��د األغني�اء المتعلم��ين، ال�ذي ك��ان ق�د م��ّل م�ن استش��هاد 

بعيًدا عن ناموس هللا  تيندال بآيات من الكتاب المقدس، قائالً: "سيكون حالنا أفضل
 ،عما لو ابتعدنا عن قوانين البابا".  فأجابه تيندال: "وأنا أتحدى الباب�ا وك�ل قوانين�ه

وإذا أبقى هللا على حياتي، فسيعرف الفتى القروي عن الكت�اب المق�دس، أكث�ر مم�ا 



 
 

تع��رف أن��ت". وبس��بب الخط��ر المح��دق م��ن محاول��ة ترجم��ة الكت��اب المق��دس ف��ي 
ا ع���ام  لدال القن���اإنجلت���را، عب���ر تين��� إل���ى األراض���ي  ،م 1524اإلنجلي���زي س���ّرً

األوروبية الرئيسية. وكرجل مطاَرد، اجتاز أراضي غرب أوروبا وعمل بال كل�ل 
 في الترجمة وبقي متقدما عن مطارديه.

وبالرغم من الخطر والحياة القاسية، إال أنه انته�ى م�ن ترجم�ة العه�د الجدي�د 
وخب��أ التج��ار كت��ب العه��د الجدي��د ف��ي حم��والتهم، وطبع��ه وتهريب��ه إل��ى إنجلت��را. 

فتس��رب الكت��اب إل��ى ال��بالد ب��الرغم م��ن عم��الء المل��ك، ال��ذين فتش��وا ع��ن الكت��ب 
المحظورة ف�ي ك�ل الس�فن. ورغ�م ه�ذا دخل�ت ال�بالد اآلالف م�ن النس�خ مخب�أة ف�ي 
ص�ناديق الكت�ان أو برامي�ل الحب�وب. وعل�م ق�ادة الكنيس�ة وق�ادة الحكوم�ة ب�أنهم ل��و 

في إيقاف تيندال، فسيغمر البالد فيضان من الكتب المقدسة رخيص�ة ال�ثمن،  فشلوا
وهكذا سيتمكن الشعب من قراءة كلمة هللا  بأنفس�هم. وتمكن�وا بالفع�ل م�ن اإلمس�اك 

 بالكثير من نسخ العهد الجديد وحرقوها على المأل، وأعلنوا تيندال مهرطقًا.
د توقع�ت أن يحرق�وا العه�د وعندما وصلت هذه األخبار إلى تين�دال ق�ال: "لق�

الجديد، وقد يتمكنوا من حرقي أنا شخصيًّا ف�ي ي�وم م�ن األي�ام، ولكنن�ي راغ�ٌب أن 
أنفذ مشيئة هللا". وبعد انتهائ�ه م�ن ترجم�ة العه�د الجدي�د، انتق�ل تين�دال إل�ى المهم�ة 
األصعب، وهي ترجمة العبرية، اللغة األصلية للعهد القديم، إلى اإلنجليزية. وكان 

 ء الملك على مقربة منه.عمال
عن���دما وص���له أن أع���داءه عل���ى مقرب���ة من���ه، ح���زم  ،م 1529وف���ي ع���ام 

المخطوط��ات اإلنجليزي��ة، ألول خمس��ة أس��فار م��ن العه��د الق��ديم، الت��ي انته��ى منه��ا 
وهرب إلى أنْتِويرب ببلجيكا، وأخذ السفينة المتجهة إلى ه�امبرج بألماني�ا. وعن�دما 

ج، ش��كر هللا له��روب س��الم آخ��ر، ولك��ن عن��دما أبح��رت س��فينته ش��ماالً إل��ى ه��امبر
اقترب��وا م��ن ش��اطئ هولن��دا، ض��ربتهم عاص��فة قوي��ة وأخ��ذت مي��اه بح��ر الش��مال 
تتقاذفهم إلى أن دم�رت س�ارية الس�فينة ودفع�ت بالس�فينة المتعس�رة إل�ى الص�خور، 
وبالكاد نجا تين�دال وبع�ض الرك�اب اآلخ�رين م�ن الغ�رق، وذل�ك ب�القفز ف�ي المي�اه 

زح��ف إل��ى الش��اطئ. وف��ي دق��ائق قليل��ة تحطم��ت الس��فينة. وك��ان تين��دال الب��اردة وال



 
 

واقفًا على الشاطئ تحت المطر يرتعش وهو يرى كل كتبه تغرق، فقد ابتلع البح�ر 
عمل ثالث سنوات من الترجمة. ولكنه قرر أن يب�دأ ثاني�ة. واس�تقل تين�دال الس�فينة 

خ�روج والالوي�ين والع�دد التالية المتجهة إل�ى ه�امبرج، وت�رجم أس�فار التك�وين وال
ا إل�ى "أْنت�ويرب" ليت�ابع  والتثنية مرة أخرى. وعندما انتهى من ترجمتهم، عاد س�ّرً

 طباعتها وشحنها إلى إنجلترا.
ك��ان مين��اء "أْنت��ويرب", أغن��ى مين��اء ف��ي أوروب��ا، منف��ًذا لتج��ارة نش��طة م��ع 

وق�د ُدع�ي  إنجلترا، لذا كان يعيش في "أْنتويرب" عدد كبي�ر م�ن التج�ار اإلنجلي�ز.
تيندال، من تاجر إنجلي�زي تق�ي يُ�دعى توم�اس ب�وينتز، ليقض�ي بع�ض الوق�ت ف�ي 
منزله، وهكذا قبل تيندال الدعوة. ووفرت له أسرة بوينتز س�ريًرا مريًح�ا ووجب�ات 
جيدة ومكتبًا استخدمه في الترجمة. وفي أحد األيام تقابل تيندال مع شاب إنجلي�زي 

ى المضي قُدًما في عمله إذ قال له: "إن شعب يدعى هنري فيلبس، الذي شجعه عل
إنجلترا في حاجة إلى قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم". ولكن هنري فيل�بس ل�م يك�ن 
في الحقيقة سوى جاسوس، اس�تأجره ق�ادة كنيس�ة إنجلت�را ليختط�ف تين�دال ويق�وده 
للمحاكمة. وف�ي إح�دى األمس�يات دع�اه فيل�بس عل�ى العش�اء وقب�ل تين�دال ال�دعوة، 

ف��ي الطري��ق ق��اده إل��ى زق��اق ض��يق حي��ث ك��ان اثن��ان م��ن الح��رس ف��ي انتظ��اره، و
فانقضوا عليه وأوثقوه بالحبال وألقوا به في زنزانة رطب�ة ف�ي قلع�ة فيلف�ورد، أح�د 

 حصون العصور الوسطى.
ولم ييأس تيندال ب�الرغم م�ن مواجهت�ه لحك�م اإلع�دام، ول�م يك�ن يأس�ف عل�ى 

لق�ديم. وبق�ي ف�ي ه�ذه الحف�رة المليئ�ة ب�الفئران شيء. إال إنه ترجم فقط ثل�ث العه�د ا
لمدة ثمانية عشر شهًرا، إلى أن ض�عفت ص�حته، حي�ث أع�دت الس�لطات اتهاماته�ا 
ضده. أثناء ذلك حاولوا أن يرشوه وهددوه، بل وأيًض�ا ع�ذبوه، ليرت�ّد ع�ن موقف�ه، 

 إال إنه ثبت في إيمانه كالصوان.
اإليم�ان اب�ة مقال�ة عنوانه�ا: وفي وس�ط ظ�الم زنزانت�ه أع�د تين�دال دفاع�ه بكت

. وفي هذه المقالة شرح األخبار السارة الت�ي بالكت�اب المق�دس، أمام هللا وحده يبرر
موضًحا من نصوص الكتاب أن كل من يثق في المسيح، تُغف�ر ل�ه خطاي�اه. وبينم�ا 



 
 

كان في سجنه، أثر تيندال في السجان مثلما أثر الرس�ول ب�ولس ف�ي  س�جان فيلب�ي 
س�يحية وحجج�ه الثابت�ة، حت�ى أن الس�جان والكثي�ر م�ن أف�راد عائلت�ه بشخصيته الم

 آمنوا بيسوع المسيح.
وأخي��ًرا، عن��دما ب��دأت المحاكم��ة، وق��ف تين��دال بمف��رده، واتهم��وه بالهرطق��ة 
رون أم��ام هللا باإليم��ان فق��ط، ول��يس عل��ى المس��يحيين أن  لتعليم��ه أن الخط��اة يب��رَّ

م��ن ح��ق الن��اس ق��راءة الكت��اب المق��دس ي��ذهبوا إل��ى ك��اهن لين��الوا الغف��ران، وأن��ه 
 بلغاتهم. وهكذا دافع تيندال عن تعاليمه بآيات من الكتاب ورفض أن يتراجع.

فأدانته المحكمة بكل التهم الموجهة إليه وحكمت بحرقه عل�ى الس�ارية. وف�ي 
م، أوثق الحراس ويلي�ام تين�دال إل�ى عم�ود خش�بي، وأح�اطوه حت�ى  1536أكتوبر 

وقش وزند من الخشب مرش�وش بمس�حوق الب�ارود. وجل�س  خصره، بمادة ملتهبة
أعض��اء الكنيس��ة وكب��ار المس��ؤولين بالدول��ة ف��ي المقدم��ة عل��ى كراس��ي العظم��اء 
الم��زودة بوس��ائد، واحتش��د جم��ع غفي��ر م��ن أه��ل الم��دن ليش��اهدوا اإلع��دام. ورف��ع 

 تيندال صوته ليصلي آلخر مرة وقال: "إلهي، افتح عيون ملك إنجلترا".
لحراس الني�ران، ولق�ي تين�دال ميت�ة مؤلم�ة، ولك�ن هللا اس�تجاب وأشعل أحد ا

آلخر صالة له, فف�ي أق�ل م�ن س�نتين بع�د م�وت الش�هيد، م�نح المل�ك هن�ري الث�امن 
اإلذن بنشر الكتاب المقدس باللغة اإلنجليزية، وأصدر مرس�وًما بوض�ع نس�خة م�ن 

تخدمت ترجم�ة الترجمة اإلنجليزية للكتاب المقدس في كل كنائس المملكة. وق�د اس�
تيندال للكتاب المقدس كلمة مقابل كلمة على وجه التقريب في هذا الكت�اب المق�دس 

 اإلنجليزي األول المعتمد.
ولم يمِض وقت طوي�ل عل�ى م�وت تين�دال، حت�ى أعل�ن أس�قف إنجلي�زي ع�ن 
اجتماع لرجال الكنيسة وق�ال له�م: "إن العام�ة يعرف�ون الكت�اب المق�دس اآلن أكث�ر 

نا". وهكذا تحقق هدف حياة ويلي�ام تين�دال، وب�دأ ش�عب إنجلت�را ف�ي من الكثيرين م
 قراءة الكتاب المقدس بلغتهم وبأنفسهم.

... 
 
 



 
 

 
 

 جون كالفن
 

 الهوتي اإلصالح
 

  م 1563 –م  1509جون كالفن 
رج��ل ذو أن��ف طوي��ل مح��دب ووج��ه إل��ى جيني��ف وص��ل م،  1536ف��ي ع��ام 

ونزل ف�ي فن�دق باس�م مس�تعار شاحب وذقن أسود مشذب، ومعه بعض من رفاقه، 
هو "تشارلز دي إسبيفيل". وذهب مباشرة إلى غرفته وأغل�ق ب�اب الغرف�ة وجل�س 
شاكًرا من أجل فرصة القراءة والراحة التي حصل عليها. ولكن فرحته لم تكتم�ل، 
فبمجرد أن دخل المدينة، تعرف عليه أحدهم بأنه ليس تش�ارلز دي إس�بيفيل ولكن�ه 

 المطلوب من قِبَل ملك فرنسا.جون كالفن، الهارب و
ك�ان ك�الفن مص�لحا بروتس�تانتيًّا يبل�غ م�ن العم�ر س�بعة وعش�رين عاًم�ا، وق�د 

، ال�ذي يش�رح التع�اليم الرئيس�ية لكلم�ة هللا. وق�د أس�س الديان�ة المس�يحيةألَّف كتاب 
 أدان قادة الكنيسة وقادة الدولة كالفن وكتاباته.
ي أنا مثل هذه الهرطقات، ل�ن أت�ردد وكان الملك فرنسيس يقول: "إذا اتبع ابن

في قطع رأسه". ف�أمر فرنس�يس بإلق�اء الق�بض عل�ى ق�ادة البروتس�تانت الفرنس�يين 
وتعذيبهم وإعدامهم، ولهذا السبب هرب كالفن من فرنسا تحت اسم مستعار، وقاده 

محاط�ة بس�ور وبه�ا عش�رة  جيني�فبسويس�را. وكان�ت  جينيفطريق الهروب إلى 
 آالف بروتستانتي صّوتوا مؤخًرا لتصبح المدينة مدينة بروتستانتية.

وبينما كان كالفن يمكث في غرفته في إحدى الليالي، فوجئ بقرعہ عل�ى ب�اب 
غرفته، فس�أل: "م�ن الق�ارع؟" فج�اءه ص�وت ق�وي يق�ول: "ويلي�ام فاري�ل"، وك�ان 

للتخلص من عادات الكنيسة الرومانية  جينيففاريل معروفًا كواعظ جريء، يقود 
لتعود إلى تعاليم الكتاب المقدس، ف�دعاه ك�الفن لل�دخول. وب�الرغم م�ن ص�غر حج�م 
فاري�ل، إال إن�ه ان�دفع بق�وة إل�ى الغرف�ة مث�ل العاص�فة الرعدي�ة، وق�د تواف�ق وجه��ه 
الذي حرقته الشمس وشعره األحمر، مع شخصيته النارية. وقال وهو يشد على يد 



 
 

وة: "سيد كالفن، أشكر هللا عل�ى وج�ودك هن�ا، علي�ك أن تنض�م إل�ى العم�ل كالفن بق
معي على الفور". فأجاب�ه ك�الفن: "س�يدي، أن�ا ال أفهم�ك، فلق�د عق�دت الع�زم عل�ى 

أن هذا لن يحدث، فالبد  عتقدفي الصباح". فرد عليه فاريل: "ال، أنا أ جينيفترك 
ين�ة، وأن�ا بحاج�ة إل�ى مس�اعدتك". أن تبقى هنا، فلقد بدأ اإلصالح للتو في هذه المد

ا  فرد عليه كالفن: "لكن يا سيدي، أن�ا م�درس ولس�ت خادًم�ا، كم�ا إنن�ي خج�ول ج�ّدً
س ط��اقتي ف��ي الدراس��ات ول��يس ل��دي خب��رة ف��ي ه��ذا العم��ل، وأن��ا أن��وي أن أك��رِّ 

والكتابات". ورفض فاريل أن يقبل كلمة "ال" كإجابة، وتوسل إلى كالفن بأن يبقى 
وينظم الكنيسة. فوق�ف ك�الفن دون ح�راك وق�ال: "ي�ا س�يد فاري�ل، لق�د ويعلِّم الناس 

 ر حتى أدرس وأكتب".خَ وضعت خططي بالفعل، ويجب أال أرتبط بأية واجبات أُ 
فم��ال فاري��ل إل��ى األم��ام وه��و ج��الس عل��ى كرس��يه واش��تعلت عين��اه غض��بًا، 
وأش��ار بإص��بعه إل��ى ك��الفن وح��ذره بص��وت مرتف��ع ق��ائالً: "أن��ت ال تتب��ع س��وى 
رغباتك، وأنا أخبرك في اسم هللا القدير، أنك إذا ل�م تس�اعدنا ف�ي عم�ل ال�رب ه�ذا, 
سيعاقبك هللا ألنك تسعى إلى تحقيق رغباتك الخاص�ة أكث�ر مم�ا تس�عى إل�ى تحقي�ق 

 إرادته".
وجل��س ك��الفن ي��رتعش ف��ي ص��دمة م��ن الص��مت مرتعبً��ا، فلق��د جاءت��ه كلم��ات 

ديم. وقال بعد ذلك: "لقد شعرت كم�ا ل�و فاريل كما لو كانت من أحد أنبياء العهد الق
 .جينيفكان هللا يمد يده من السموات ويأسرني". وهكذا قرر كالفن البقاء في 

بفت��رة وجي��زة، ُعق��دت من��اظرة ديني��ة ف��ي  جيني��فوبع��د وص��ول ك��الفن إل��ى 
ل��وزان، واجتم��ع المواطن��ون ف��ي الكاتدرائي��ة لحض��ور المن��اظرة المفتوح��ة ب��ين 

الروم�ان. لق�د حض�ر ه�ذه المن�اظرة مائ�ة وأربع�ة وس�بعون الُمصلحين والكاثوليك 
وك�ان فاري�ل المتح�دث الرس�مي للمص�لحين وق�د  ،من رجال اإلكليروس الكاثوليك

ه بكلمة. 3وأخذوا يتناقشون لمدة  ،أخذ معه كالفن  أيام، ولكن كالفن لم يتفوَّ
كان فاري�ل يح�ث ك�الفن ويش�جعه عل�ى ال�تكلم، ولكن�ه ق�ال ل�ه: "أن�ت تع�رف 

ا كيف تجيب عن ك�ل األس�ئلة، فلم�اذا أت�دخل أن�ا؟" ف�رد علي�ه فاري�ل: "ولكن�ك جيدً 



 
 

تتمت��ع بنف��اذ البص��يرة والكثي��ر م��ن المعرف��ة، فم��ن المؤس��ف أن يمنع��ك خجل��ك م��ن 
 استخدامهما". 

ع�ى أح�د الكهن�ة ب�أن كتاب�ات أغس�طينوس وآب�اء الكنيس�ة دَّ اوفي اليوم الرابع 
حين: ص�لَ ة, وقال وه�و يش�ير بإص�بعه إل�ى المُ األوائل تدعم تعاليم الكنيسة الروماني

"أنتم تقفون ضد آباء الكنيسة". ولم يك�ن فاري�ل واثقً�ا م�ن اإلجاب�ة، فب�دأ يتلع�ثم ف�ي 
الرد. وهنا وقف كالفن ليتحدث وتثبتت كل األعين عليه. ونظ�ر مباش�رة ف�ي عين�ي 

 ابت�دقيق لم�الكاهن وقال: "أكرم آباء الكنيسة المقدسين! لو كنَت قد ق�رأت كتاب�اتهم 
لتقول مثل هذه الكلمات". وظل ألكثر من ساعة يستشهد م�ن ذاكرت�ه بفق�رات  تكن

كاملة من كتب أغسطينوس وترتليان وآخرين مثبتً�ا أن آب�اء الكنيس�ة ك�انوا يتفق�ون 
م��ع الكت��اب المق��دس وم��ع البروتس��تانت. وأض��اف: "احكم��وا بأنفس��كم إذا م��ا كن��تم 

كانوا يعلِّمون قاصرة". وبانته�اء معادين آلباء الكنيسة، واعترفوا أن معرفتكم عما 
ك�الم ك�الفن، ك�ان ق�د دم�ر ك�ل حج�ج القساوس�ة، ونظ�ر رج�ال ال�دين بعض�هم إل�ى 

ه��وا بكلم�ة واح��دة، ول��م يق�ف أح��د لي��دحض كالم�ه, ول��م يوج��د ب��ين بع�ض ول��م يتفوَّ 
الحاضرين من قد استمع إل�ى مجادل�ة مث�ل ه�ذه قب�ل. وبع�د م�رور ع�دة دق�ائق م�ن 

ح��د رهب��ان الفرنسيس��كان، ذو رداء بن��ي، ي��ربط خص��ره الص��مت الُمطبِ��ق، وق��ف أ
ا ل�دوًدا ا الرج�ل "ج�ون تان�دي" واعظً�ا وع�دوًّ بحبل، وتقدم إلى األمام. وقد كان هذ

للبروتستانت وقال: "بناء على ما ق�د اس�تمعت ل�ه للت�و، أعت�رف ب�أنني ق�د أخط�أت 
دت على الحق القدس ضد الروح  وبسبب الجهل عش�ت ف�ي الخط�أ ونش�رت ،وتمرَّ

واليوم أتنح�ى ع�ن  ،وأنا أطلب المغفرة من هللا ومن شعب لوزان ،التعاليم الخاطئة
منصبي كراهب، ومن اآلن فصاعًدا سأتبع المس�يح وتعاليم�ه النقي�ة فق�ط ال غي�ر". 
ولم يمِض وقت طويل على المناقشة حتى اعتنق البروتستانتية أكثر م�ن مائ�ة ق�س 

 وراهب وأخ، وربح اإلصالح "لوزان".
وي�زور المرض�ى ويعط�ي المش�ورة لم�ن  جيني�فك�الفن يع�ظ يوميًّ�ا ف�ي كان 

جامع�ة، وكت�ب تفاس�ير لمعظ�م أس�فار الكت�اب أنش�أ يحتاج إليه�ا، وي�نظم الكنيس�ة. و
ساعات ف�ي اللي�ل، وف�ي ك�ل تعاليم�ه ك�ان يرك�ز  4المقدس، ولم يكن ينام أكثر من 



 
 

ورحمت��ه ألوالده.  ة هللاكم�ا ك��ان يع�ظ ع��ن محب� ،عل�ى س�يادة هللا عل��ى ك�ل األش��ياء
ورج�ع الكثي�رون ليس�وع المس�يح للحص�ول عل�ى غف�ران الخطاي�ا، وهك�ذا تغي�رت 

. وك��ان يُق��ال إن الص��لوات وترتي��ل المزامي��ر ل��م تك��ن تتوق��ف ف��ي المدين��ة، جيني��ف
واختف��ى الش��جار واللع��ن والس��كر والمق��امرة، وت��م تش��ييد المستش��فيات والم��دارس 

 يتام بالرعاية.والمنازل للفقراء، وحظي األرامل واأل
من يكره جون كالفن وتعاليم�ه، فلق�د ك�ان يع�ظ ع�ن  جينيفولكن كان يوجد ب

طاع��ة وص��ايا هللا، وك��ان أع��داؤه األساس��يون ه��م المتح��ررون، ال��ذين أرادوا أن 
يعيش��وا حس��ب ش��هواتهم، وك��انوا يطلق��ون الرص��اص خ��ارج منزل��ه وأرس��لوا ل��ه 

ع��اده خ��ارج المدين��ة. وبس��بب وتمكن��وا ف��ي إح��دى الم��رات م��ن إب ،تهدي��دات بالقت��ل
إيم��ان ك��الفن ب��أن المس��يح وح��ده ه��و رأس الكنيس��ة، وأن الكنيس��ة ح��رة م��ن س��لطة 

الحاكم�ة. وف�ي إح�دى الم�رات  جيني�فالدولة، ك�ان عل�ى خ�الف دائ�م م�ع مج�الس 
حدثت أزمة عندما قرر المجلس الحاكم، أنه هو من يح�دد ع�ودة ش�خص لعض�وية 

ية، بعد ما فُ�ِرز أو منع�ه ق�ادة الكنيس�ة م�ن عش�اء الكنيسة وتناول الخبز والخمر ثان
 ولكن كالفن رفض تدخل الدولة في شئون الكنيسة. ،الرب

وج��اء العدي��د م��ن المتح��ررين، ال��ذين ك��انوا ق��د ُحرم��وا م��ن عش��اء ال��رب 
الرتكابهم خطايا ُمخزية، جاءوا إلى كاتدرائية القديس بطرس في أحد أيام اآلحاد، 

عزم على التناول من عشاء ال�رب ب�القوة إذا ل�زم األم�ر، حاملين سيوفهم عاقدين ال
وقاد كالفن المتعبدين، الذين مألوا الكنيسة، في الصالة وترتيل المزامي�ر ث�م ص�عد 
نا هللا إل��ى  الس��لم الحلزون��ي الم��ؤدي إل��ى المنب��ر الكبي��ر المرتف��ع وق��ال: "لق��د ض��مَّ

ى به، لذلك من خالل ابن�ه عائلته، كأعظم أب يهتم بأوالده. إنه يمنحنا الطعام لنتغذ
يمنحن�ا الخب�ز والخم��ر، جس�د ودم المس�يح ال��ذي يمنحن�ا الحي�اة، ولك��ن ه�ذا الطع��ام 

ب�دون اس�تحقاق ويلق�ي به�م إل�ى  ونالروحي يتحول إلى سم مميت، لكل م�ن يتن�اول
خراب هائل". وأنهى عظته قائالً: "لن أناول أي شخص كانت الكنيس�ة ق�د ق�ررت 

 ل لكل من يحاول أن يتناوله بالقوة".حرمانه من التناول، ووي



 
 

ثم نزل ووقف أمام مائدة التن�اول، وتق�دم المتح�ررون ف�ي إص�رار وس�يوفهم 
فنظ�ر إل�يهم ك�الفن مباش�رة وي�ده مم�دودة  ،إلى جانبهم، ليشتركوا ف�ي عش�اء ال�رب

ه األس�ود معلق�ة ف�وق الخب�ز والخم�ر وق�ال: يِّ�فوق الطاولة واألكمام الفضفاضة لزِ 
راَع��يَّ أو تأخ��ذوا حي��اتي ولك��نكم ل��ن تجبرون��ي عل��ى ت��دنيس مائ��دة "فلتكس��روا ذ

ت وج��وههم وانس��حبوا ف��ي خج��ل. وس��اد الص��مت ف��ي المك��ان وت��ّم  ال��رب". ف��احمرَّ
 االحتفال بعشاء الرب برهبة ووقار مقدس.

لقد كان جسم كالفن الهزيل يع�اني الكثي�ر م�ن األم�راض، إال أن ه�ذا ل�م يثن�ه 
التي كان يعاني فيها من مرض خطير، وج�ده أح�د  عن العمل. وفي إحدى المرات

أص�دقائه جالًس�ا عل��ى الس�رير يكت�ب خطابً��ا، فق�ال ل�ه: "أن��ت بحاج�ة إل�ى الراح��ة، 
هل تريد أن يجدني هللا عاطالً عندما  ؟دعك من عملك اآلن". فقال له كالفن: "ماذا

ل يأتي؟" وعندما كان على ف�راش الم�وت ك�ان آخ�ر م�ن زاره ص�ديقه ويلي�ام فاري�
فقال ل�ه ك�الفن: "ويلي�ام، إن المس�يح ه�و مكافأتن�ا ف�ي الحي�اة والم�وت". واس�تمرت 
كتابات كالفن في هداية الخطاة إلى يسوع المسيح، وتعليم المسيحيين أعم�ق تع�اليم 

 الكتاب المقدس.
... 

 آن أسكيو
 

 شاهدة الرب الجسورة
 

  م 1546 –م  1521آن أسكيو 
الثامن، عندما كانت كنيسة إنجلترا ال ت�زال في أواخر أيام حكم الملك هنري 

متمسكة بالكثير من المعتقدات الخاطئة، دخل زوج غاضب إلى منزله وصاح ف�ي 
زوجته التي تدعى آن. فلقد وبخ�ه أح�د القساوس�ة ب�القول: "زوجت�ك مهرطق�ة! لق�د 
أعلنت إنكارها لتعاليم الكنيسة". فأسرعت الش�ابة الجميل�ة آن أس�كيو إل�ى زوجه�ا، 

ي ج��ذبها م��ن ذراعه��ا وجره��ا إل��ى الب��اب األم��امي وألق��ى به��ا خ��ارج المن��زل، ال��ذ
 ذهبي وال تعودي مرة أخرى إلى هنا".اوصاح قائالً: "



 
 

وبعد أن طُردت آن من منزلها، لم تكن تعرف إلى أين تذهب، فذهبت لتعيش 
بالقرب من أخيها ف�ي لن�دن، ال�ذي ك�ان أح�د الح�راس الخصوص�يين للمل�ك هن�ري 

فها على الملكة "كاثرين ب�ار" وبع�ض النس�اء المس�يحيات المُ  ص�ات خلِ الثامن، فعرَّ
طلق اثنت�ين م�ن زوجات�ه في القصر. وكانت كاثرين الزوجة السادسة لهنري، فلقد 

 خريين.وقطع رأس اثنتين أُ 
وكانت أسكيو وبعض السيدات المسيحيات، يجتمعن يوميًّ�ا ف�ي غرف�ة الملك�ة 
الخاصة، ليستمعن إلى العظ�ات ويص�لين ويدرس�ن الكت�اب المق�دس. وب�الرغم م�ن 
إص�دار المل�ك لمرس�وم يحظ�ر ه�ذه االجتماع�ات، لكن�ه ل�م يك�ن يفع�ل ش�يئًا ليوق��ف 

 زوجته.
لق��د ك��ان ه��ذا الوق��ت ص��عبًا عل��ى بروتس��تانت إنجلت��را، ف��البرغم م��ن فص��ل 
هنري كنائس إنجلترا عن باقي كنائس روم�ا، لكن�ه ل�م يفع�ل ذل�ك ألن�ه ك�ان يعتن�ق 

ك�ان يري�د الحص�ول عل�ى الط�الق ال�ذي رف�ض  بلأفكار اإلصالح البروتستانتي، 
قائ��د الكنيس��ة . وظ��ل هن��ري وبع��ض م��ن مؤيدي��ه متمس��كين بعإي��اه الباب��ا أن يمنح��ه

فق��رر رج��ال  ،الكاثوليكي��ة الت��ي كان��ت تتع��ارض كثي��ًرا م��ع تع��اليم الكت��اب المق��دس
الكنيسة, الذين كرهوا اإلصالح, أن يجعلوا من آن أسكيو مثالً، بأن هجموا عليه�ا, 
أمالً ف�ي إث�ارة ذع�ر الملك�ة وآخ�رين م�ن القص�ر الملك�ي ليبتع�دوا ع�ن المص�لحين 

ي اإلعالن عن إيمانها، جعل�ت منه�ا ه�دفًا س�هالً. فق�د فجرأة أسكيو ف ؛البروتستانت
��ل ق��راءة خمس��ة أس��طر م��ن الكت��اب المق��دس ع��ن  قال��ت ف��ي إح��دى الم��رات: "أفضِّ
االستماع إلى خمسة قداسات في الكنيسة". وص�رحت علن�ا أن الخب�ز والخم�ر ف�ي 

بواس�طة الك�اهن إل�ى دم وجس�د حقيقي�ْين ليس�وع المس�يح،  نتح�والعشاء الرب ال ي
فتّم القبض على أس�كيو بس�بب ه�ذه المعتق�دات، وت�م إلقاؤه�ا  ؛تعلّم كنيسة روماكما 

 في السجن، واستجوبها محافظ لندن وأحد القضاة لمدة طويلة.
فسألها القاضي: "لماذا تقولين أنك تفضلين ق�راءة خمس�ة أس�طر م�ن الكت�اب 

المق�ددس المقدس عن االستماع إلى خمسة قداسات؟" فأجابته: "ألن قراءة الكت�اب 
تساعدني كثيًرا، أما االس�تماع إل�ى القداس�ات ف�ال يفي�دني عل�ى اإلط�الق". فس�ألها: 



 
 

، أك�ون غي�ر  "هل يسكن فيك روح هللا؟" فأجابت�ه: "إذا ل�م يك�ن روح هللا س�اكنًا ف�يَّ
 مخلَّصة ودون رجاء". 

وع��اد ليس��ألها: "ه��ل ت��ؤمنين أن القداس��ات الخاص��ة، تس��اعد أرواح ال��ذين 
ابت: "إن اإليمان ب�أن ه�ذه األش�ياء له�ا قيم�ة أكب�ر م�ن م�وت المس�يح انتقلوا؟" فأج

ألجلنا على الصليب، ضرٌب من الوثني�ة". فنظ�ر له�ا المح�افظ باحتق�ار وق�ال له�ا: 
"أنت امرأة حمقاء، ففي القداس وبعد أن يتلو الكاهن كلمات التكريس على الخب�ز، 

لخب�ز ال يزي�د ع�ن كون�ه خب�ًزا أال يتحّول إلى جسد الرب؟" فأجابته آن: "ال، فهذا ا
 مقدًسا أو مكرًسا".

فس��ألها "وم��اذا إذا تناول��ه ف��أر بع��د أن يكرس��ه الك��اهن، م��ا ه��و اعتق��ادك فيم��ا 
سيحدث لهذا الفأر أيتها المرأة الساذجة؟" فأجابت�ه أس�كيو: "ق�ل ل�ي أن�ت ي�ا س�يدي 

 نً��ا".م��اذا س��يحدث له��ذا الف��أر؟" فأجابه��ا ال��والي: "أن��ا أق��ول ل��ك إن��ه سيص��بح ملعو
 فابتسمت آن وقالت: "يا للفأر المسكين!"

ثم جاء "إدموند بونير" أسقف لندن، وزار أسكيو في السجن وقد عق�د الع�زم 
عل��ى أن ينت��زع منه��ا ارت��داًدا، فكت��ب له��ا قب��ل زيارت��ه قائم��ة بمعتق��دات اإليم��ان 

ناي�ة الكاثوليكي، ودفع بالقائمة إلى أيدي أسكيو وأمرها بأن توقع عليه�ا. فقرأته�ا بع
ثم كتبت أسفل الورقة: "أوافق على كل ما يتف�ق م�ع م�ا يقول�ه الكت�اب المق�دس م�ن 
المكتوب هنا". وعندما قرأ األسقف هذه العبارة، احمّر وجهه غضبًا وانت�زع منه�ا 
القلم وشطب ما كتبته ودفع إليها القلم والورقة مرة أخرى آمًرا: "وقّع�ي عل�ى ه�ذه 

و أوم�ن ب�الكثير م�ن معتق�دات الكنيس�ة الكاثوليكي�ة". الوثيقة". فكتبت: "أنا آن أسكي
فأسرع بالخروج من زنزانتها بعد أن أغضبه رفضها وقال: "إنها امرأة وال يمك�ن 

 أن تخدعني". 
وبعد انقضاء ثالث�ة أش�هر، نَقَله�ا األس�قف، لتمث�ل أم�ام محكم�ة الكنيس�ة الت�ي 

م أس�كيو: "لق�د بحث�ت أعلنت أنها مهرطقة، وحكمت عليها بالموت حرقًا. فقالت له�
ف��ي الكت��اب المق��دس بأكمل��ه ول��م أج��د يس��وع أو أح��د تالمي��ذه ق��د حكم��وا عل��ى أح��د 

 بالموت". وعندما عادت إلى زنزانتها كتبت قصيدة إيمان بالمسيح:



 
 

 مثل الفارس المسلح
 المتجه إلى الميدان
 سأحارب هذا العالم

 وسيكون اإليمان ترسي.
ن لتُع�ذب، أم�الً ف�ي أن تعط�يهم دل�يالً وأرسلت المحكمة أس�كيو إل�ى ب�رج لن�د

ضد سيدات القصر الملكي. وربط الجنود رسغيها ومعصميها بالسالسل وألقوا بها 
على الِمَخلَعة، وأداروا ذراعي اإلدارة، ج�اذبين ذراعيه�ا ف�ي اتج�اه، ورجليه�ا ف�ي 

ت أسكيو من األلم ك وقالوا لها: "أخبري عمن يتح�دى المل� ،االتجاه المعاكس. وتلوَّ
��ل الم��وت ع��ن  والكنيس��ة غي��رك، وانك��ري إيمان��ك وسنس��امحك". فأج��ابتهم: "أفضِّ
إنك��ار إيم��اني". وعن��دما رأى الح��راس بأنه��ا ل��ن تتراج��ع، أعادوه��ا إل��ى زنزانته��ا 
حي��ث جث��ت عل��ى ركبتيه��ا وص��لّت قائل��ة: "إن ع��دد أع��دائي أكث��ر م��ن ع��دد ش��عر 

رب ي�ا رب عن�ي ففي�ك رأسي، ولكن ال تدعهم يغلبونني بكلمات عديمة القيم�ة. ح�ا
 أضع ثقتي".
م، اجتمع جمع غفير لمشاهدة إعدام آن أس�كيو وثالث�ة  1546يوليو  16وفي 

س��جناء آخ��رين، أم��ام كنيس��ة الق��ديس برثولم��اوس ف��ي س��ميثفيلد بلن��دن. وبس��بب 
التعذيب، لم تكن آن قادرة على السير، لذا حملوها إلى السارية. وقبل اإلعدام، قدم 

شارت آن فيها إلى نقاط تتعارض مع تع�اليم الكت�اب المق�دس، األسقف عظة، وقد أ
وقالت: "إنه يخط�ئ وي�تكلم بعي�ًدا ع�ن الكت�اب المق�دس". وعن�دما أوث�ق الجن�ود آن 
على السارية وكانوا يعدون للحرق، وصل رسول يع�رض عف�و المل�ك إذا أنك�رت 

حرقً�ا م�ن آن إيمانها, فقال�ت آن: "ل�م آِت إل�ى هن�ا ألنك�ر س�يدي ورب�ي". ث�م مات�ت 
 أجل المسيح.

وبعد مرور عام، مات هن�ري الث�امن، وتق�دمت حرك�ة اإلص�الح س�ريًعا ف�ي 
إنجلت��را، وأص��بحت التع��اليم الت��ي مات��ت م��ن أجله��ا آن أس��كيو، ه��ي تع��اليم كنيس��ة 
إنجلترا. وال زالت شجاعة آن أسكيو أمام الم�وت، تض�يء كمث�ل رائ�ع عل�ى أمان�ة 

 المحن.هللا في دعم أوالده في وسط أشد 



 
 

 عليك أُلقي همي
 وبرغم حقدهم القاسي
عهم  لم يعرقلني تسرُّ

 ألن فيك بهجتي.
... 
 
 

 التيمير وريدلي وكرانمار
 

 األساقفة الشهداء
 

 م 1555 –م  1485هيو التيمير 
 م 1555 –م  1500نيكوالس ريدلي 
  م 1556 –م  1489توماس كرانمار 
جة على إنجلت�را، بحش�د قامت ماري تيودور، الملكة  1553في صيف  المتوَّ

ك��ل طاقته��ا لتعي��د كنيس��ة إنجلت��را ثاني��ة إل��ى كنيس��ة روم��ا الكاثوليكي��ة، فحرق��ت أو 
قطع�ت رأس أكث�ر م��ن ثلثمائ�ة رج�ل وام��رأة وطف�ل رفض�وا التخل��ي ع�ن إيم��انهم. 
وبس��بب قس��وتها لُقِّب��ت الملك��ة ب��ـ"ماري الدموي��ة". م��ن ب��ين ه��ؤالء الش��هداء ك��ان 

 ريدلي والتيمير.األساقفة كرانمار و
أم��ا توم��اس كرانم��ار، رئ��يس أس��قفة ك��انتربري، فعم��ل عل��ى ت��وفير الكت��اب 
المق��دس المت��رجم إل��ى اإلنجليزي��ة ف��ي ك��ل كنيس��ة بالمنطق��ة, وبمس��اعدة نيك��والس 

، مم�ا الص�لوات العام�ة ومق�االت ع�ن الديان�ةريدلي أسقف لندن الرائع كتب كتاب 
قدات كنيسة إنجلترا. ولقد فاقت جراءة أرسى أسس ممارسات العبادة الكتابية ومعت

األس��قف هي��و التيمي��ر ف��ي ال��وعظ باألخب��ار الس��ارة ع��ن يس��وع المس��يح، ع��ن أي 
 شخص آخر في إنجلترا.

لق��د عم��ل ك��ل م��ن التيمي��ر وري��دلي وكرانم��ار، ألكث��ر م��ن خم��س وعش��رين 
ء تمَّ إلق�ا 1553عاًما، على تقدم اإلصالح البروتستانتي في إنجلترا. ولكن في عام 



 
 

القبض عليهم بناء على أوامر الملكة ماري، وتم حملهم إلى برج لن�دن وال�زج به�م 
في زنزانات، وأُدينت كت�بهم بمرس�وم ملك�ي مثلم�ا أُدين�ت ق�بالً كت�ب ل�وثر وتين�دال 
وآخرين. وبعد معاناة امتدت لشهور، في زنزنات البرج المظلمة، تم إرس�الهم إل�ى 

 أكسفورد ليحاكموا.
غفير في كنيسة سانت ماري بأكسفورد، متلهف�ين لمتابع�ة وهكذا احتشد جمع 

محاكم�ة األس�اقفة المش�هورين. وتم�ت محاكم�ة التيمي�ر وري�دلي أوالً أم�ام محكم��ة 
مؤلف��ة م��ن س��لطات كنس��ية وأس��اتذة ج��امعيين. فق��ام رئ��يس الحك��ام واقت��رب م��ن 

 الرجل ذي الشعر األبيض، الذي كان يبلغ الس�بعين م�ن عم�ره، متظ�اهرا ،التيمير
بتعبيرات القلق عليه وقال له: "يا س�يد التيمي�ر، م�ن أج�ل محب�ة هللا راِع منص�بك، 
فلقد كنت في منصب أسقف وأنت رجل مثقف، ل�و ُم�تَّ اآلن فس�تموت دون نعم�ة، 
ألن���ه خ���ارج كنيس���ة روم���ا ال يوج���د خ���الص". وك���ان الكت���اب المق���دس الخ���اص 

المعلق��ة ح��ول عنق��ه بالتيمي��ر، معلقً��ا برب��اط جل��دي ف��ي حزام��ه، وكان��ت نظارت��ه 
مستترة على صدره. وبالرغم من اآلالم التي كان يعانيها، إال إنه وقف ثابتًا وق�ال: 
"أنا أعلم جيًدا من خالل كلمة هللا، أن الكنيسة الحقيقية توجد في ك�ل الع�الم، ولك�ن 
أساس��ها ل��يس ف��ي روم��ا فق��ط كم��ا تق��ول أن��ت، فالكنيس��ة الحقيقي��ة يحكمه��ا الكت��اب 

 المقدس".
ر رجل الكنيس�ة إل�ى التيمي�ر وري�دلي وأمرهم�ا ق�ائالً: "اقس�ما بوالئكم�ا فأشا

للبابا، واعترفا بهرطقاتكما لكي تنجَوا". ولكن التيمير وريدلي وقفا ثابتَْين وح�اوال 
أن ي�ردا بإجاب��ات م��ن الكت��اب المق��دس، ب�رغم أن أص��وات الم��دعين عليهم��ا كان��ت 

انوا مجموعة م�ن حيوان�ات حظي�رة تقاطعهما باستهجان. وبدا المحاكمون كما لو ك
وليس��وا أس��اتذة ج��امعيين. وبع��د انقض��اء ي��ومين ف��ي جلس��ات االس��تماع، حرمتهم��ا 
المحكمة الكنسية وحولتهما إلى الملكة ماري ليتلقيا عقابهما، وه�ذه ب�دورها أم�رت 

 بإعدامهما.
م، اجتمع معظم من ف�ي أكس�فورد، م�ن  1555أكتوبر  16وفي يوم الخميس 

ل" خارج البوابة الشمالية للبلدة، لمشاهدة اإلعدام. وكان ريدلي يرت�دي كلية "باليو



 
 

رداء أسود، أما التيمير فكان يرتدي معطفا باليًا وقبع�ة به�ا زر، وتع�انق ال�رجالن 
 بحرارة عندما التقيا  عند السارية.

وابتسم ريدلي قائالً: "ليكن قلبك قويا يا أخي، ف�ال إم�ا س�يخفف أل�م الني�ران، 
عطينا القوة لتحمله". فأوم�أ ل�ه التيمي�ر وق�ال: "هللا أم�ين، ول�ن ي�دعنا نج�رب أو سي

فوق ما نستطيع". وجث�ا كالهم�ا ف�ي الوح�ل وص�ليا وتح�دثا بكلم�ات هادئ�ة لتعزي�ة 
بعض�هما، وق�ام ك�اهن بإلق�اء عظ�ة ي�تهم فيه�ا ك�ال م�ن التيمي�ر وري�دلي  بالهرطق�ة 

ظ�ة طل��ب ري�دلي ب�أن يق�وال كلم��ات وي�دينهما لي�ذهبا إل�ى ن��ار الجح�يم. وبانته�اء الع
قليلة للش�عب، ولك�ن الك�اهن رف�ض بعن�ف وق�ال: "ال، يمكنكم�ا فق�ط أن ترت�دا ع�ن 
خطئكم��ا". فأجاب��ه ري��دلي: "إًذا فأن��ا أرف��ع دع��واي إل��ى هللا الق��دير، ال��ذي س��يدين 
الجمي��ع بالع��دل". ونزع��ا معاطفهم��ا واس��تعدا للم��وت. ورف��ع ري��دلي يدي��ه وص��لى 

السماوي، أشكرك من كل القلب، ألنك دعوتني ألكون أمينً�ا إل�ى  قائالً: "أيها اآلب
الم��وت. ي��ا رب ارح��م مملك��ة إنجلت��را وخلص��ها م��ن ك��ل أع��دائها". بع��د ذل��ك رب��ط 
الحراس األسقفين إل�ى الس�ارية بسلس�لة حديدي�ة وربطوهم�ا بق�وة ح�ول خص�رهما 

 وأحاطوهما بالقش والخشب.
، قال التيمير: "ابتهج يا سيد ريدلي وعندما تقدم منفّذ اإلعدام لألمام بالمشعل

وكن رجالً، ف�اليوم سنض�يء بنعم�ة هللا ش�معة ف�ي إنجلت�را ل�ن تنطف�ئ إل�ى األب�د". 
ق��ائال: "ي��ا رب اقب��ل روح��ي". وكرره��ا  ري��دليوعن��دما تص��اعدت الله��ب ص��رخ 

 التيمير من بعده.
في ذلك الوقت انتُزع زي الخدمة ع�ن توم�اس كرانم�ار، وأُلِ�بَس خرق�ا بالي�ة 

ع��د أن تع��رض للتهدي��د والتع��ذيب، فلق��د ح��ك مض��طهدوه يدي��ه وأص��ابعه إل��ى أن ب
سالت الدماء، عالمة على تجريده من خدمته الكنسية، وبالرغم من كل هذا رف�ض 
كرانمار أن يدين اإلصالح البروتستانتي أو كتاباته. ثم غيَّ�ر مض�طهدوه أس�لوبهم، 

ة بمن��زل عمي��د أكس��فورد، فنقل��وا كرانم��ار م��ن زنزانت��ه الرطب��ة إل��ى غرف��ة مريح��
وأغدق عليه األساتذة والكهن�ة بلطفه�م، مس�تحثين إي�اه ليع�ود إل�ى كنيس�ة روم�ا، إذ 



 
 

قالوا له: "دكت�ور كرانم�ار، ل�و تخلي�ت ع�ن بع�ض آرائ�ك، فس�تفوز بعط�ف الملك�ة 
 وتعود في الحال إلى منصبك في الكنيسة".

أبعدت�ه المعامل�ة  وبعد أن احتمل كرانمار المعاملة القاسية مدة ثالث س�نوات،
اللطيفة عن مساره، ومع مرور الوقت وافق على تغيير رأيه، بأن وقَّع أخيًرا على 
ورقة مكتوب فيها: "أنا توماس كرانمار، األسقف الس�ابق لك�انتربري، أتخل�ى ع�ن 
ك��ل الهرطق��ات واألخط��اء الت��ي ال تتف��ق م��ع كنيس��ة روم��ا، وأعت��رف أن الباب��ا ه��و 

ل��ى الجمي��ع أن يطيع��وه. كم��ا إنن��ي أوم��ن باألس��رار ال��رأس األس��مى للكنيس��ة، وع
المقدسة السبعة والمطهر والصالة إلى القديسين، وأعبِّ�ر ع�ن أس�في ع�ن اعتق�ادي 

 سلفًا بغير ذلك وقيادتي آلخرين بعيًدا عن كنيسة روما".
وطبع ق�ادة الكنيس�ة اعتراف�ه ه�ذا ونش�روه ف�ي ك�ل إنجلت�را، أم�الً ف�ي إحب�اط 

م�ن اعتراف�ه، أص�رت الملك�ة م�اري عل�ى موت�ه، وحكم�ت  البروتستانت. وبالرغم
ر قادة الكنيسة أن يتحدث كرانمار في صباح ي�وم  عليه بالحرق على السارية، وقرَّ

 إعدامه ضد اإلصالح ويحذر الجميع من اإليمان البروتستانتي.
وام��تألت كنيس��ة القديس��ة م��اري بالمش��اهدين، ال��ذين حض��روا ليس��تمعوا إل��ى 

ة وليشاهدوا موته. وتثبتت كل العيون عل�ى كرانم�ار ال�ذي ك�ان حديث كبيراألساقف
يرتدي رداء باليا وقذًرا، ووقف على منصة مواجهة للمنبر، وأحنى رأسه األصلع 
عندما سمع الواعظ ي�دين اإلص�الح ودور كرانم�ار في�ه. واس�تدرك ال�واعظ ق�ائال: 

إل��يكم  "ولك��ن، دكت��ور كرانم��ار اعت��رف بخطاي��اه وتخل��ى ع��ن أخطائ��ه وس��يتحدث
 اآلن".

ف��انخنى كرانم��ار وتنه��د بعم��ق وص��لى ق��ائالً: "أيه��ا اآلب ارحمن��ي أن��ا أش��ر 
الخط���اة، لق���د أخط���أت إل���ى الس���موات واألرض أكث���ر مم���ا أس���تطيع أن أص���ف، 
ف���ارحمني ي���ا رب م���ن أج���ل رحمت���ك العظيم���ة". ث���م انتص���ب ليواج���ه الش���عب 

ع�ض الكلم�ات واغرورقت عين�اه بال�دموع وق�ال: " قب�ل أن أم�وت أري�د أن أق�ول ب
الت��ي ق��د تمج��د هللا وق��د ترش��دكم إل��ى اإليم��ان". وبكلم��ات مهيب��ة اس��تحثهم ليحب��وا 
بعضهم بعًضا وليعتنوا بالفقراء، ث�م رف�ع ص�وته حت�ى يس�معه الجمي�ع وه�و يق�ول: 



 
 

"واآلن، آتي إلى ما يؤرق ضميري أكثر من أي ش�يء آخ�ر ق�د فعلت�ه ف�ي حي�اتي، 
د الحقيق�ة الت�ي ي�ؤمن به�ا قلب�ي. لق�د خش�يت فأنا اآلن أنكر كل ما قد كتبته ي�دي ض�

الموت فكتبت ارتدادي ألنقذ حياتي، لذلك ال بد وأن تلق�ى ي�دي العق�اب أوالً، ألنه�ا 
قد أخطأت بما كتبته ض�د قلب�ي. وعن�دما أُع�رَّض للن�ار ألُح�رق، ال ب�د وأن تُح�رق 

 مه الزائفة".يدي أوالً. وأما بالنسبة للبابا فأنا أرفضه ألنه عدو للمسيح بكل تعالي
فصاح أحدهم: "أوقفوا الفم المهرطق". وتفجرت الص�يحات والهمهم�ات ف�ي 
أرج��اء الكنيس��ة وج��اء األم��ر: " خ��ذ ه��ذا المهرط��ق بعي��ًدا!" وبينم��ا ك��ان الجمه��ور 

وه عب�ر رذاذ المط�ر إل�ى يسخر من�ه، س�حب الح�راس كرانم�ار م�ن المنص�ة وج�رّ 
 لي.نفس المكان الذي قُتل فيه صديقاه التيمير وريد

وحين بدأت النيران في االشتعال، مدَّ كرانمار ذراعه اليمنى، منفًذا لكلمات�ه، 
ووض��عها بإحك��ام ف��ي الني��ران وق��ال: "ه��ذه الي��د اليمن��ى الحقي��رة، ه��ذه الي��د الت��ي 

 أذنبت". ولقي هو أيًضا حتفه في النيران.
 أما الشمعة التي أضاءها التيمير وريدلي وكرانمار، فلم تنطفئ، فلقد شجعت
بسالتهم البروتستانت ليستمروا في عمله�م. وف�ي خ�الل س�نوات قليل�ة مات�ت م�اري 

 الدموية وعاد اإلصالح إلى إنجلترا مرة أخرى وبكل قوة.
... 

 جون نوكس 
 

 المصلح األسكتلندي
 

  م 1572-م  1514جون نوكس 
م، المي�اه العاتي�ة  1547عبرت السفينة الشراعية الفرنسية "نوستر دام" عام 

عب��دا مقي��دين بالمج��اديف ليج��ذفوا  150للقن��ال اإلنجلي��زي، وك��ان هن��اك ح��والي 
بالس�فينة إل��ى األم��ام، وك��انوا مقي��دين بالسالس�ل ل��يالً ونه��اًرا إل��ى مقاع��د التج��ذيف. 
وع��انى ه��ؤالء العبي��د م��ن الش��مس والري��اح والمط��ر، وبالك��اد اس��تمروا عل��ى قي��د 

الم��اء. وانتش��ر الم��رض عل��ى الحي��اة، إذ تن��اولوا حصًص��ا ض��ئيلة م��ن البس��كوت و
فلق��د عوق��ب ه��ؤالء المجرم��ون،  ؛ظه��ر الس��فن المزدحم��ة، ولق��ي الكثي��رون ح��تفهم



 
 

األكثر عنفًا وقسوة في فرنسا، بقض�اء م�ا تبق�ى م�ن حي�اتهم عبي�ًدا عل�ى ظه�ر تل�ك 
ولك��ن أح��د ه��ؤالء العبي��د عل��ى ظه��ر "نوس��تر دام" ل��م يك��ن فرنس��يًا وال  .الس��فن

 33سكتلنديا يُدعى جون نوكس، وك�ان يبل�غ م�ن العم�ر مجرًما، ولكنه كان راعيا ا
 عاما.

لق��د ع��انى ن��وكس م��ن ع��ذابات تل��ك الس��فن، وذل��ك ألن��ه س��عى إل��ى إص��الح 
حا، ولكن�ه نش�أ ف�ي كنيس�ة تحظ�ر ص�لَ الكنيس�ة األس�كتلندية. ول�م يك�ن ن�وكس قب�ُل مُ 

ف��ي الجه��ل والخراف��ات. وك��ان ن��وكس يقب��ل تع��اليم  ق��راءة الكت��اب المق��دس وتغ��طّ 
ته دون نق����اش. ولك����ن عن����دما عب����رت أفك����ار م����ارتن ل����وثر، واإلص����الح كنيس����

البروتس��تانتي بح��ر الش��مال، ب��دأ ن��وكس ف��ي ق��راءة الكت��اب المق��دس بنفس��ه ه��و 
 17وكثيرون من األسكتلنديين. ووضع نوكس ثقته في المس�يح، بع�د ق�راءة يوحن�ا 

اِإللَ�هَ اْلَحقِيقِ�يَّ َوْح�َدَك َويَُس�وَع اْلَمِس�يَح الَّ�ِذي  َوهَِذِه ِه�َي اْلَحيَ�اةُ األَبَِديَّ�ةُ: أَْن يَْعِرفُ�وَك أَْن�تَ "
 ". أَْرَسْلتَهُ 

وتس��ببت أفك��ار اإلص��الح ف��ي انقس��ام أس��كتلندا، وق��بض ق��ادة الكن��ائس عل��ى 
بع��ض المص��لحين وقتل��وهم. وس��عى خط��أً بع��ض البروتس��تانت لالنتق��ام، فه��دموا 

قفة، وس��اد الخ��وف ممتلك�ات الكن��ائس، وقتل�ت عص��ابة ص��غيرة أح�د رؤس��اء األس�ا
واالش��تباه وتس��لح الن��اس وك��انوا يس��افرون ف��ي جماع��ات، حت��ى يكون��وا ف��ي أم��ان. 
وانضم نوكس إلى القضية البروتستانتية، واشترى لنفس�ه س�يفين وتط�وع لحراس�ة 
"جورج ويشارت"، صديقًا وواعظًا موهوبًا، عاش حياته مهدًدا بالقت�ل. وم�ع ذل�ك 

محب، حثَّ البروتستانت حتى يترك�وا العن�ف، فإن "ويشارت"، الرجل المسالم وال
ورغ��م ذل��ك ألق��ى ق��ادة الكنيس��ة الق��بض علي��ه وحرق��وه عل��ى الس��ارية ف��ي س��انت 

 أندروز.
وقال نوكس عنه: "لم يوجد في أسكتالندا رجل مبارك مثله". وأكمل نوكس 
عمل صديقه الشهيد، وأخذ يعظ في كل أنحاء أسكتلندا. وكان يقول: "بنعمة هللا 

يسوع المسيح وقوة موته وسلطان قيامته". ورجع اآلالف من األسكتلنديين  أُعلِن
إلى المسيح، فطلب حكام اسكتلندا من فرنسا أن تساعدهم، خوفًا من فقدان 



 
 

فهجمت السفن الحربية الفرنسية على قلعة سانت  ؛السيطرة على البروتستانت
أقرانه بالعبودية  أندروز، حيث كان نوكس يخدم كراعہ، وُحكم عليه وكثيرين من

ل نوكس في السفن الشراعية. وهناك في أسمال السجن البالية وقيود األرجل، تحمَّ 
الكدح القاسي، ومألت الجراح ظهره من جراء جلدات سائق العبيد. وقال الحقا 
عن هذه العذابات: "إن العذاب الذي عانيته في تلك السفن جعل قلبي يجهش 

والجراح التي مألت جسده وروحه، لم يهتز إيمانه بالبكاء". وبالرغم من الضرب 
 بال.

وفي إحدى المرات، عندما اقت�رب ن�وكس م�ن الم�وت بس�بب ش�دة الم�رض، 
سأله رجل أسكتلندي وعبد زميله يُدعى"جيمس ب�الفور" ق�ائالً: "ج�ون، ه�ل تعتق�د 
بأننا سنخرج من هنا أحياء؟" وكافح نوكس ليرفع رأسه ويجيب بص�وت ض�عيف، 

قائالً: " أنا أعلم أن هللا س�ينقذنا، وال ت�نَس أن الش�يطان جع�ل يوس�ف  ،سخولكنه را
يذهب إل�ى مص�ر ولك�ن هللا قص�د م�ن ذل�ك خي�ًرا لينق�ذ ش�عبه، ف�ال تفق�د الرج�اء ي�ا 

 سنعود لوطننا وسيمنحنا هللا النصرة". .أخي، فال أمين
وف����ي إح����دى الم����رات عب����رت الس����فينة "نوس����تر دام" داخ����ل األراض����ي 

نظ��ر إل��ى الش��اطئ, أتس��تطيع أن ااألس��كتالندية وق��ال "ج��يمس ب��الفور" لن��وكس: "
تقول أين نحن؟" فانتصب نوكس م�ن المقع�د الخش�بي الص�لب، ورف�ع عنق�ه ليلق�ي 
نظرة خاطفة على "سانت أن�دروز"، وأج�اب: "نع�م أعرفه�ا جي�ًدا، فأن�ا أرى ب�رج 

ن��اس لمج�ده، وأث��ق أن��ه الكنيس�ة حي��ث ف��تح هللا في�ه فم��ي ألول م��رة ألتح�دث أم��ام ال
مهم��ا ك��ان ض��عفي اآلن، فل��ن أم��وت إال بع��د أن أمج��د اس��مه المه��وب هن��اك م��رة 

 أخرى".
وبعد قض�اء م�ا يق�رب م�ن ع�امين مقي�ًدا بالسالس�ل، أطلق�ت فرنس�ا س�راحه، 
وذلك بعد تدخل البروتستانت اإلنجليز. وذهب نوكس إلى إنجلترا ليساعد ف�ي تق�دم 

إعج��اب المل��ك إدوارد الس��ادس، ال��ذي دع��اه  حرك��ة اإلص��الح هن��اك، وح��از عل��ى
ل��يعظ بانتظ��ام ف��ي القص��ر الملك��ي، وذل��ك لمعرفت��ه بالكت��اب وأس��لوبه الفع��ال ف��ي 



 
 

الوعظ. وبعد أن كان ن�وكس من�ذ ش�هرين عب�ًدا مقي�ًدا ف�ي الس�فن الفرنس�ية، أص�بح 
 ينادي بكلمة هللا أمام الملوك واألمراء.

الع��رش م��اري تي��ودور، الت��ي وبع��د الم��وت المف��اجئ للمل��ك إدوارد، اعتل��ت 
سعت إلى إعادة إنجلترا إلى الكنيسة الكاثوليكي�ة. وهك�ذا حكم�ت "م�اري الدموي�ة" 
باإلعدام على المئات من البروتستانت، ولكن ن�وكس ه�رب إل�ى سويس�را وأص�بح 

ب�الالجئين البروتس�تانت  جيني�ف. ورحب�ت كنيس�ة جيني�فمساعدا لجون كالفن ف�ي 
دوا احتياجاتهم بسخاء، وقال نوكس: "هذه هي أفض�ل من جميع أنحاء أوروبا وسد

 مدرسة للمسيح على األرض منذ أيام الرسل". 
عاًما في المنفى، عاد أخي�ًرا إل�ى أس�كتلندا، وأثن�اء  20وبعد أن قضى نوكس 

غيابه، أدانه قادة الكنيسة بالهرطقة، وأعل�ن القص�ر بأن�ه خ�ارج ع�ن الق�انون وك�ل 
رغ��م ذل��ك، عن��دما وص��ل ن��وكس إل��ى أس��كتلندا، ب ب��الموت. وم��ن اتص��ل ب��ه يعاقَ��

اجتمع جمع غفير لتحيته وليستمعوا إل�ى عظات�ه، فتح�دث إل�يهم بوض�وح وبعاطف�ة 
جياش�ة، ملهًم�ا إي��اهم ليتبع�وا المس�يح، ومش��جًعا له�م ليق�اوموا ك��ل م�ن ينك�ر عل��يهم 
 حريتهم في أن يعبدوا هللا كما يأمر الكت�اب المق�دس. وق�ال عن�ه أح�د األس�كتلنديين:
"إن ص��وت ه��ذا الرج��ل ق��ادر أن يض��ع فين��ا حي��اة ف��ي س��اعة واح��دة، أكث��ر م��ن 

ت في آذاننا".  خمسمئة بوق تصوِّ
وعندما وع�ظ ن�وكس ف�ي كنيس�ة س�انت أن�دروز، ت�ذكر الي�وم ال�ذي رأى في�ه 

 برجها من على ظهر السفينة منذ سنوات عدة، فمجد هللا ألمانته.
س����ية، أن يقض����وا عل����ى وح����اول حك����ام اس����كتلندا، بمس����اعدة الق����وات الفرن

البروتستانت ولكنهم ق�اوموا. وب�الرغم م�ن التهدي�د ومحاول�ة ض�ربه بالن�ار، إال أن 
ن�وكس اس��تمر فيم�ا يعم��ل ُملهًم�ا الكثي��رين ليتمس�كوا بإيم��انهم بش�جاعة. واس��تدعت 
ملكة اسكتندا نوكس عدة م�رات ليمث�ل أمامه�ا، وحي�ث إنه�ا كان�ت مقتنع�ة بس�لطتها 

ت ن�وكس والبروتس�تانت ال�ذين ك�انوا يعلِّم�وا الن�اس ب�أن على كل رعاياه�ا، احتق�ر
 يتبعوا هللا قبل أي شخص آخر.



 
 

وقالت الملكة لنوكس: "أنت تع�ظ الن�اس بأش�ياء ل�م أس�مح به�ا، وكي�ف يك�ون 
هذا صحيًحا وهللا يأمر الرعايا بأن يطيعوا حكامهم؟" فأجابها نوكس: "س�يدتي، إن 

بأن�ه ص�واب، ب�ل م�ا تعل�ن كلم�ة هللا بأن�ه رعاياك غير ملزمين باتب�اع م�ا تش�عرين 
حق". ولكن الملكة الصغيرة الجميلة كانت تتوقع خضوعا ك�امال م�ن ش�عبها، وم�ا 

ل وجهها األبيض الكريم�ي إل�ى األحم�ر، فأخ�ذت تهَ� ي وجهه�ا ث�م قاله نوكس حوَّ وِّ
قالت: "كي�ف تج�رؤ عل�ى التح�دث إل�يَّ هك�ذا؟ لق�د احتملت�ك كثي�ًرا، واآلن عل�يَّ أن 

قم". فأجابها قائال: "عليَّ أن أطيع هللا، فكلمته توص�يني ب�أن أتكل�م بالص�دق إل�ى أنت
 الجميع وأال أتملق أي شخص على وجه األرض".

وأخيًرا تسلط البروتس�تانت عل�ى أس�كتلندا، وأس�س ج�ون ن�وكس، م�ع بع�ض 
الرع��اة اآلخ��رين، كنيس��ة مؤسس��ة عل��ى الكت��اب المق��دس، وكت��ب ق��انون اإليم��ان 

ل��ذي يش���رح بوض��وح الحق���ائق األساس��ية الموج���ودة ف��ي كلم���ة هللا، س��كتلندي األا
ووضع اإلرش�ادات الكتابي�ة للعب�ادة. وق�د ح�ث ن�وكس الكن�ائس عل�ى بن�اء م�دارس 

 لتعليم كل األطفال األسكتلنديين.
وعندما تقدم نوكس في العمر، عانى كثيًرا من أمراض المعدة والت�ي ج�اءت 

ب�د ف�ي الس�فن. وب�الرغم م�ن ض�عفه الش�ديد، من المعاملة الشاقة التي عومل بها كع
الذي جعله محتاجا لمن يحمله إلى المنبر، استمر في الوعظ إل�ى ي�وم ممات�ه. وف�ي 

 جنازته قال أحد النبالء األسكتلنديين: "هنا يرقد رجل لم يخف أبًدا وجه إنسان".
... 

 

 )(Jeanne d'Albretجان دالبريه 
 

 صلحةملكة مُ 
 

  م 1572 –م  1528جان دالبريه 
ف���ي عه���د اإلص���الح ش���رع مل���وك فرنس���ا ف���ي اض���طهاد "الهوج���ونتيين" 
البروتس��تانت الفرنس��يين دون رحم��ة، خوفً��ا م��ن أن يتس��ببوا ف��ي انقس��ام مملك��تهم. 
وب���الرغم م���ن ح���رقهم عل���ى الس���واري وإغ���راقهم ف���ي األنه���ار وقط���ع رؤوس���هم 



 
 

بالسيوف، ف�إن ع�دد الهوج�ونتيين أخ�ذ ف�ي االزدي�اد، وه�رب الكثي�رون م�نهم مث�ل 
ون كالفن إلى سويسرا بسبب أمنه�ا. وبع�دما أص�بح ك�الفن الراع�ي الرئيس�ي ف�ي ج

 مالًذا ونموذًجا للهوجونتيين. جينيف، أصبحت كنيسة جينيف
ا في معظم أنحاء فرنسا، وكانوا يجتمعون في ن يتعبدون سرًّ كان الهوجونتيو

، ويق��رأون الكت��اب جيني��فالحق��ول والحظ��ائر ليس��بحوا ال��رب م��ن كت��اب تراتي��ل 
المقدس ويستمعون إلى العظات. ولقد تلقى الكثيرون من رعاتهم التدريب على ي�د 

ين، واس�تخدموا أس�ماء مس�تعارة ليحم�وا أنفس�هم. ، وع�ادوا متخفِّ�جيني�فكالفن في 
وك��ان ك��الفن يق��ول له��م: "أرس��لوا لن��ا الخش��ب وس��نعيده لك��م س��هاًما". وك��ان يقص��د 

بين الش�جعان إل�ى فرنس�ا، ع�المين أنه�م  ن. وعاد هؤالء الشبابالسهام الوعاظ المدرَّ
 سيواجهون الموت المحقق.

، س�اندت قض�ية الهوج�ونتيين ام�رأة ورع�ة 1560وفي يوم عيد الميالد ع�ام 
حت علنً�ا: "أن�ا واح�دة م�ن أتب�اع  شجاعة ، هي جان دالبريه ملكة نافار، التي ص�رَّ

يحكم��ان ناف��ار، المملك��ة إيم��ان المص��لحين". وكان��ت ج��ان م��ع زوجه��ا أنطوني��و 
الصغيرة المتحالفة مع فرنسا، وكانت تقع على ح�دود أس�بانيا. وك�ان أنطوني�و أح�د 
نبالء فرنسا، وكان على وفاق مع ملك فرنسا. ولعدة س�نوات كان�ت ج�ان وزوجه�ا 
يُحضران الخدام البروتستانت إلى قصرهما، وكانا يرسالن األموال ليدعما أولئ�ك 

ألن مملكتهم�ا  . ولكنهما كانا يخشيان م�ن إش�هار إيمانهم�ا،يفجينالذين هربوا إلى 
رة بالدول الكاثوليكية القوية. ولكن أخيًرا شعرت جان بأنه�ا الصغيرة كانت محاصَ 

وقال��ت: "إن إص��الح اإليم��ان المس��يحي  ،ال ب��د أن تس��اند الح��ق مهم��ا كل��ف األم��ر
م ش��عبي، إذا حقيق��ي وض��روري، وس��أكون غي��ر أمين��ة ل، ب��ل وجبان��ة أمام��ه وأم��ا

فش���لت ف���ي االنض���مام إلي���ه". ومثله���ا مث���ل ب���اقي البروتس���تانت، اعتنق���ت إيم���ان 
المصلحين ألن كنيسة روما كانت قد شردت بعيدا عن كلمة هللا, وقال�ت: "أن�ا أتب�ع 

 كالفن وباقي الوعاظ المصلحين طالما يتبعون كلمة هللا".
ءات تمن�ع ناف�ار م�ن واندفع مل�ك فرنس�ا ومل�ك أس�بانيا والباب�ا، ليتخ�ذوا إج�را

التخلي عن الكنيس�ة الروماني�ة، فوع�دوا أنطوني�و باألراض�ي واألم�وال إذا ص�رح 



 
 

بوالئ��ه ووالء مملكت��ه للكنيس��ة الروماني��ة، وواف��ق أنطوني��و، فانس��حق قل��ب ج��ان 
الفتقاده للشجاعة الروحية، وقالت: "لقد زرع شوكة في قلب�ي". وأحض�ر أنطوني�و 

كنها وه�ددها ب�الطالق إذا ل�م تُع�د إل�ى كنيس�ة زوجته إل�ى ب�اريس وس�جنها ف�ي مس�
روم��ا، ولكنه��ا رفض��ت. وحثه��ا بع��ض الق��ادة الفرنس��يين لتتب��ع زوجه��ا وح��ذروها 

ري إيمان��ك". ف��ردت عل��يهم ج��ان قائل��ة: ق��ائلين: "ق��د تفق��دين ك��ل ش��يء إذا ل��م تغيِّ��
"أفض��ل إغ��راق مملكت��ي ف��ي ق��اع المح��يط ع��ن أن أفع��ل ذل��ك". وهرب��ت ج��ان م��ن 

ف��ي مملكته��ا،  ُمص��لَحار، واس��تخدمت س��لطتها لتع��زز اإليم��ان الب��اريس إل��ى ناف��
ليعظ��وا ش��عبها،  جيني��فرت كن��ائس مملكته��ا م��ن الص��ور، ودع��ت رع��اة وطهَّ��

وأسست كلية لالهوت اإلصالح. وكتبت جان نفسها مقاالت تدافع فيها عن اإليمان 
ت ص��لح وتقن��ع ب��ه اآلخ��رين. وكان��ت تس��تخدم أمواله��ا الخاص��ة بانتظ��ام، وباع��المُ 

مجوهراتها لتدعم مدارس اإلصالح ولتدفع نفقات الرعاة وتطب�ع الكت�اب المق�دس، 
كما ترجمت الكتاب المقدس إلى بيرنوا، لغة نافار. وشجعت رعاياها عل�ى دراس�ة 

 الكتاب المقدس بأنفسهم.
ولكن الموقف ازداد خطورة بالنسبة للهوجونتيين الفرنسيين، فقد ذبح الجنود 

ين كانا يجتمعون ف�ي الحظ�ائر ليتعب�دوا، وذبح�وا ثالث�ة آالف في فاسي، المئات الذ
آخرين في تولوس. وأخيًرا تسلح الهوجونتيون ليدافعوا عن أنفسهم. وق�اد أنطوني�و 
جيًش��ا ف��ي معرك��ة ض��دهم، وحاص��ر إح��دى م��دنهم إل��ى أن تمزق��ت ذراع��ه ج��راء 

 صادرة من إحدى البنادق، ومات إثر هذا الجرح. برصاصةاإلصابة 
ج��ان تحك��م المملك��ة بمفرده��ا، وأص��درت مرس��وًما ف��ي ناف��ار، وأص��بحت 

ص��رحت في��ه بحري��ة العب��ادة لك��ل م��ن الهوج��ونتيين والكاثولي��ك، فأرس��ل له��ا الباب��ا 
بكاردينال فرنسي ليقنعها بحظر عبادة الهوجونتيين في مملكتها، وقال لها: "جاللة 

ق�دًما  ، وإذا مض�يتِ الملكة، لقد أضلِّك األشرار حتى يزرعوا ديانة جديدة في نافار
 ؛في هذا األم�ر فل�ن تنجح�ي أب�ًدا، ورعاي�اك ل�ن يناص�روها، وأع�داؤك س�يوقفونك

فل��يس لجاللت��ك مح��يط يحمي��ِك مث��ل الملك��ة إليزابي��ث ملك��ة إنجلت��را". وأطل��ق عل��ى 
الهوجونتيين قتلة ومتمردين ومه�رطقين. وأض�اف ق�ائالً: "ال تَ�َدعي ه�ؤالء الن�اس 



 
 

ت��ك، فأتوس��ل إلي��ك ب��دموع حت��ى تع��ودي إل��ى يفس�دون ض��ميرك، وص��الحك وعظم
الحظي��رة الحقيقي��ة". فمال��ت ج��ان إل��ى األم��ام ونظ��رت مباش��رة إل��ى عيني��ه وقال��ت 
بجرأة: "إن حججك الضعيفة لن تغير من تفكيري. أنا أخ�دم هللا وه�و يع�رف كي�ف 
يحمي قضيته، فإن رعاتنا ال يعظون عن شيء سوى الطاعة والصبر والتواض�ع، 

لنفس��ك، وأص��لي م��ن ك��ل قلب��ي حت��ى تع��ود أن��ت إل��ى الحظي��رة ف��احتفظ ب��دموعك 
 الحقيقية والراعي الحقيقي".

وأخيًرا تفجر الصراع بين الهوجونتيين والكاثوليك، وأدى إلى ح�رب وهل�ك 
 ,الج��انبين. وف��ي معرك��ة جارن��اك، عن��دما قُت��ل قائ��د الهوج��ونتيين ىاآلالف م��ن كل��

عل�ى االس�تمرار ف�ي الح�رب اضطربت القوات وأصبحوا غير واثقين في ق�درتهم 
فأسرعت جان إل�ى المي�دان م�ع ابنه�ا هن�ري وري�ث الع�رش، وق�ادت الرج�ال إل�ى 
النصر. ولكن جان كانت تكره إراقة الدماء، فأرس�لت إل�ى مل�ك فرنس�ا تق�ول: "أن�ا 
واثقة ف�ي ص�الحك وحب�ك األب�وي لش�عبك، فأتوس�ل إلي�ك حت�ى تنظ�ر إل�ى المأس�اة 

تركت رعاياك يتعبدون ككاثوليك أو مص�لحين، ف�إن التي سببتها هذه الحرب، فإذا 
 كل األمم ستُحيِّي اسمك".

م، كان�ت الح�رب ق�د أرهق�ت ك�ال الج�انبين  1571وفي النهاية وبحل�ول ع�ام 
فوقعا معاهدة سالم. ومن أجل دعم السالم اقترحت كاثرين دى ماديثي الملك�ة األم 

عل�ى أن�ه ل�و ت�زوج أمي�ر لفرنسا بأن يتزوج هنري ابن جان من ابنتها مارجري�ت، 
م��ن الهوج��ونتيين م��ن أمي��رة كاثوليكي��ة س��يحل الس��الم. ولك��ن ج��ان عارض��ت ه��ذا 
األمر بشدة، ولكن قادة الهوجونتيين في كل فرنس�ا ترجوه�ا أن تقب�ل ه�ذا ال�زواج، 
م��ن أج��ل إح��الل الس��الم، وق��الوا له��ا: "ربم��ا ت��ؤدي ه��ذه الزيج��ة إل��ى حري��ة ديني��ة 

 أعظم".
على مضض، ولكنه�ا ح�ذرت ابنه�ا ب�أن يبق�ى أمينً�ا لكلم�ة وافقت جان أخيًرا 

هللا، مهما فعلت زوجة المستقبل. وسافرت جان إلى ب�اريس لتهي�ئ لل�زواج، ولك�ن 
أثن��اء وجوده��ا هن��اك مرض��ت بش��دة، واعتق��د الكثي��رون بأنه��ا ق��د تس��ممت. وعل��ى 
فراش الموت، طلبت قراءة بعض األصحاحات م�ن إنجي�ل يوحن�ا ومات�ت. وكان�ت 



 
 

في أذنها كلمات يسوع: "في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلب�ت  تتردد
 ).33:16العالم" (يوحنا

وبعد مرور شهرين، تزوج هنري من مارجري�ت ف�ي ب�اريس، واجتم�ع ق�ادة 
الزف�اف الملك�ي، ولك�ن ك�اثرين  حف�ل الهوجونتيين من جميع أنحاء فرنسا لحضور

األبد، فقالت البنه�ا ب�أن الهوج�ونتيين ال  دي ماديثي كانت تعتزم التخلص منهم إلى
بد أن يُمحوا وإال فلن يستطيع أن يحك�م فرنس�ا، فاستش�اط تش�ارلز غض�با وص�اح: 
"أقسم بموت اآللهة أريد موت جمي�ع الهوج�ونتيين بفرنس�ا. نف�ذوا ه�ذا األم�ر عل�ى 
الف��ور". وبع��د ال��زواج بأي��ام قليل��ة تلق��ت الق��وات الفرنس��ية أم��ًرا ض��د الهوج��ونتيين 

 يقول: "اقتلوهم جميًعا بأمر الملك".
فانتش��ر رم��اة الس��هام والفرس��ان والمش��اة عل��ى ش��كل مروح��ي ف��ي ب��اريس، 
لمهاجم��ة عش��رة آالف هوج��ونتي، ال��ذين ك��انوا ف��ي زي��ارة ب��اريس آن��ذاك، وانض��م 
رع���اع ب���اريس إل���ى الجن���ود عن���دما ص���احوا: "اقتل���وهم. اذبح���وا الهوج���ونتيين!" 

رع، واقتحموا المنازل وكانوا يلقون به�م بغي�ر وخرجت الحشود بوحشية في الشوا
تردد من أعلى البنايات، وكانوا يركلون األطفال وكبار السن بال إحساس وألق�وهم 
ل�وا العرب�ات  في النهر ليغرق�وا. وح�اول الجن�ود تنظي�ف الش�وارع م�ن الجث�ت فحمَّ

ء إل�ى التي تجرها الخيول بالجثث، وألقوا بها في النه�ر، وم�ن كثرته�ا، تح�ول الم�ا
 اللون األحمر.

م، ف�ي عي�د الق�ديس برثلم�اوس،  1572أغس�طس  23وقعت هذه الحادثة في 
ولهذا سميت ذكرى هذا اليوم البشع، بيوم مذبحة القديس برثلم�اوس. واس�تمر قت�ل 
الهوجونتيين ألسابيع في جميع أنحاء فرنسا، وتم ذبح عشرات اآلالف من الرج�ال 

 والنساء واألطفال.
مذبحة ش�رارة الح�رب م�رة أخ�رى، واس�تمرت الح�رب حت�ى وأطلقت هذه ال

ج هنري ابن ج�ان ملًك�ا عل�ى فرنس�ا. وب�الرغم م�ن ع�دم تمس�ك هن�ري باإليم�ان  تُوِّ
إال إن�ه م�نح الهوج�ونتيين حري�ة العب�ادة بإص�داره لمرس�وم  ,والدتهإيمان  ,المصلَح

 نانتو، الذي ضمن الحرية الدينية لكل من الكاثوليك والهوجونتيين.



 
 

. وقب�ل 31 وكانت إحدى الفق�رات الكتابي�ة المفض�لة ل�دى ج�ان ه�ي المزم�ور
نِّ��ي ألَ ، كفاحه��ا وإيمانه��ا "جي��ًداموته��ا، طلب��ت قراءت��ه له��ا. ه��ذا المزم��ور يش��رح 

. تَفَكَُّروا فِي أَْخِذ  ةً ِمْن َكثِيِريَن. اْلَخْوُف ُمْستَِديٌر بِي بُِمَؤاَمَرتِِهْم َمًعا َعلَيَّ َسِمْعُت َمَذمَّ
. قُْلُت: [إِلَِه�ي أَْنَت].أَِض�ْئ بَِوْجِه�َك َعلَ�ى َعْب�ِدَك.  ْفِسي.نَ  ْلُت يَا َربُّ ا أَنَا فََعلَْيَك تََوكَّ أَمَّ

 َخلِّْصنِي بَِرْحَمتَِك".
... 

 رينيه
 

  دوقة فيرارا
 

  م 1575 –م  1510رينيه دوقة فيرارا 
صارمة ، أمر فرنسيس األول ملك فرنسا باتخاذ إجراءات 1534في خريف 

الهوج��ونتيين)، فق��بض عم��الء المل��ك عل��ى الرع��اة ض��د البروتس��تانت الفرنس��يين (
الهوج��ونتيين وع��ذبوهم، وأعلن��ت الكنيس��ة أنه��م مهرطق��ون. وحك��م المل��ك عل��يهم 

 بالموت حرقًا على السواري في عرض ضخم.
، إذا بالمل��ك فرنس��يس األول، ال��ذي ك��ان يرت��دي ثياب��ا 1535ين��اير  21وف��ي

حريرية أرجوانية وزوجته الملكة كالوديا التي كانت ت�تألأل ب�الجواهر الثمين�ة، إذا 
به يق�ود موكبً�ا ض�خما عل�ى ظه�ر ج�واد ف�ي أنح�اء ب�اريس، وت�بعهم ب�اقي األس�رة 

دام، ح���املين الش���موع الحاكم���ة وأص���حاب المقام���ات الرفعي���ة، س���يًرا عل���ى األق���
المضاءة. وكان رجال الكنيسة يحملون الرف�ات المقدس�ة عاليً�ا. وك�انوا ي�دَّعون أن 

يس��وع، وحج��ارة ُوِض��ع عل��ى رأس م��ن ض��من ه��ذه األش��ياء إكلي��ل الش��وك ال��ذي 
عليها الوصايا العشرة. وبعد الموكب، احتفلوا بمأدبة عظيمة ث�م  تموسى التي ُكتب

 .نتيينشاهدوا حرق ستة من الهوجو
فهرب قادة الهوجونتيين إل�ى ألماني�ا وسويس�را وناف�ارا وفي�رارا، الت�ي كان�ت 
إمارة ص�غيرة ف�ي ش�مال إيطالي�ا. وق�د هرب�وا إل�ى في�رارا ألن ريني�ه دوق�ة في�رارا 

وكان�ت ريني�ه ابن�ة مل�ك فرنس�ا الراح�ل ل�ويس  منحتهم المأوى وأحسنت ض�يافتهم.
َج�ت أخته�ا كالودي�ا  ملك�ة لفرنس�ا. ول�م يك�ن زواج ريني�ه ع�ام الثاني عشر، وق�د تُوِّ



 
 

م م�ن ال�دوق إرك�ول إس�تيه، دوق في��رارا، مؤسًس�ا عل�ى الح�ب ولكن�ه ك��ان  1528
ترتيبًا سياسيًّا، فلكي تح�تفظ إم�ارة في�رارا الص�غيرة باس�تقاللها، كان�ت بحاج�ة إل�ى 

وتطلًع��ا إل��ى  تك��وين عالق��ة ص��داقة م��ع فرنس��ا واإلمبراطوري��ة األلماني��ة والباب��ا.
ز ي��د فرنس��ا عل��ى ش��مال إيطالي��ا، رت��ب المل��ك فرنس��يس ل��زواج ريني��ه أخ��ت تعزي��

إال أن��ه بس��بب الف��روق الش��ديدة ب��ين ال��دوق وريني��ه ف��ي  ،زوجت��ه م��ن دوق في��رارا
المعتقدات الدينية، انفصال عن بعضهما. لقد كان الدوق إرك�ول م�ن مؤي�دي تع�اليم 

ين البروتس�تانت وعض�دت الكنيسة الكاثوليكية، أما رينيه فكانت من أتباع المص�لح
فلقد توفي والدا رينيه وهي صبية ص�غيرة، وقام�ت بتربيته�ا . الوعاظ الهوجونتيين

مدام سوبايز، مربي�ة األطف�ال الت�ي جاءته�ا م�ن إنجلت�را بنس�خة مخب�أة م�ن ترجم�ة 
ويكليف للكتاب المقدس، وفتح�ت عين�ي ريني�ه عل�ى كلم�ة هللا. وف�ي س�ن المراهق�ة 

ت المص�لحين الفرنس�يين، والحقً�ا أُحض�رت م�دام س�وبايز التهمت ريني�ه ك�ل كتاب�ا
إلى فيرارا كعضو في ال�بالط الملك�ي، فكانت�ا تص�ليان وتتعب�دان وتدرس�ان الكت�اب 
مًع��ا وتس���تمعان إل��ى الوع���اظ البروتس��تانت، ال���ذين كان��ت تحض���رهم ريني��ه إل���ى 

 قصرها.
وم��ع ازدي��اد االض��طهاد ف��ي فرنس��ا، ه��رب الكثي��رون م��ن الهوج��ونتيين إل��ى 

م��ن بي��نهم كليمون��ت م��اروت، ال��ذي ك��ان واعظً��ا ك��ان قص��ر ريني��ه ف��ي في��رارا، و
ق�انون الديان�ة ومترجًما لسفر المزامير إل�ى الفرنس�ية، وج�ون ك�الفن مؤل�ف كت�اب 

. وتسببت أنشطة رينيه في إغضاب زوجها، فقام بطرد مدام دي س�وبايز المسيحية
وكان يعترض س�بيل ك�ل  ,من القصر الملكي، ومنع رينيه من السفر خارج فيرارا

 رسائلها، وطرد البروتستانت من قصرها.
 اوعن��دما أم��ر ق��ادة الكنيس��ة بإلق��اء الق��بض عل��ى ك��الفن وم��اروت، س��اعدتهم

ريني��ه عل��ى اله��رب. وعن��دما اس��تدعى الباب��ا ال��واعظ اإليط��الي أورتش��ينو ليمث��ل 
 حي��ث جيني��فللمحاكم�ة ف��ي روم��ا, س��اعدته ريني�ه عل��ى اله��روب م��ن إيطالي�ا إل��ى 

عمل مع ك�الفن. واعت�ادت ريني�ه عل�ى إرس�ال النق�ود إل�ى الالجئ�ين البروتس�تانت، 



 
 

وأحضرت أنطونيو بروتشيللي، العالم اإليط�الي، إل�ى قص�رها ودعم�ت عمل�ه ف�ي 
 ترجمة الكتاب المقدس إلى اإليطالية.

وأرس��ل كهن��ة الجيس��ويت ف��ي في��رارا بخط��اب إل��ى الباب��ا يخطرون��ه في��ه ب��أن 
أثناء الصوم، وت�رفض حض�ور القداس�ات، وق�د ش�يدت كنيس�ة  الدوقة تتناول اللحم

فأرس�ل  ,صغيرة خاصة في القصر ال تحوي شيئًا عن الص�لب أو ص�ور للقديس�ين
البابا بممثل له ليستجوب رينيه، ولكنها رفضت رؤيته وقالت لزوجه�ا: "أن�ا أض�ع 

ألق�ى ثقتي في هللا وليس في غيره". وأحضر الدوق المحكمة الكنسية إل�ى في�رارا و
فطلب���ت ريني��ه من��ه أن يطل���ق  ؛ب��الكثيرين م��ن رعاي��اه البروتس���تانت ف��ي الس��جن

س��راحهم وكتب��ت ل��ه: "أتوس��ل إلي��ك باتض��اع ش��ديد أن تطل��ق المس��جونين ال��ذين 
أرسلتهم إلى المحكمة، وتذكَّر حزن آب�اء وأمه�ات وأطف�ال أولئ�ك ال�ذين س�جنتهم". 

 ولكن الدوق تجاهل مطالبها.
هير فانينو ف�انيني ف�ي ي�د ال�دوق، توس�لت إلي�ه ريني�ه وعندما وقع الواعظ الش

بالدموع حتى يطلق سراحه، فكان فانيني يعظ الجماهير الحاشدة مس�تخدما ترجم�ة 
بروتشيللي اإليطالية للكتاب المقدس، وعندما سافر إلى في�رارا ألق�ى رج�ال ال�دوق 

زانت�ه إكرول القبض عليه وألقوا به في السجن. وتجمعت الحشود خ�ارج ش�باك زن
ذي القضبان ليستمعوا إلى عظاته من كلم�ة هللا. ولك�ي يفرق�وا الحش�ود، نقل�وه إل�ى 
زنزانة داخلية. وكانت رينيه تزوره كثيًرا وتحض�ر ل�ه الطع�ام والمالب�س، وبعث�ت 

ولكن البابا أمر الدوق إرك�ول  ,برسائل بالنيابة عنه لقادة الكنائس وإلى ملك فرنسا
ر إمارت��ه م��ن ك��ل البروتس��تانت، واش��تكى ل��ه م��ن بح��رق ف��انيني ف��ي الح��ال وتطهي��
 تدخل رينيه بالنيابة عن فانيني.

فكتب ل�ه ال�دوق ق�ائالً: "إن زوجت�ي كثي�ًرا م�ا تتص�رف دون معرفت�ي وض�د 
إرادت��ي، وك��أمير مس��يحي ك��اثوليكي، فأن��ا أن��وي أن أعاق��ب ف��انيني العق��اب ال��ذي 

 يستحقه".
ن: "م��اذا يح��د المس��اجعن��دما وص��ل خب��ر إع��دام ف��انيني إل��ى الس��جن س��أله أ

س��يحدث ألوالدك؟" فأجاب��ه: "له��م أعظ��م وص��ي". فنظ��ر إلي��ه زميل��ه ف��ي الس��جن 



 
 

"ربن�ا  ق�ائالً: متحيًرا وسأله: "ومن ه�و الوص�ي عل�يهم؟" فأجاب�ه: ف�انيني بابتس�امة
 يسوع المسيح".

وأخذ الحراس فانيني من زنزانته إلى موضع اإلعدام ب�أمر ال�دوق، ودفع�وا  
فقال لهم: "وه�ل أن�ا بحاج�ة إل�ى قطع�ة الخش�ب ه�ذه لت�ذكرني  إليه بصليب خشبي,

بمخلصي؟ إن المسيح يملك على قلبي، بل هو محفور فيه". ثم شنق رج�ال ال�دوق 
 فانيني وألقوا بجسده في نهر بو.

وب��ذل ال��دوق إرك��ول ك��ل م��ا ف��ي وس��عه ليبع��د زوجت��ه ع��ن هرطقته��ا طالبً��ا 
لح�ال الكثي�ر م�ن المحقق�ين إل�ى فأرس�ل المل�ك الفرنس�ي ف�ي ا ؛مساعدة ملك فرنس�ا

فيرارا، وظلوا لثالثة أشهر يعظون رينيه يوميًّا ويستجوبونها بقسوة ف�ي معتق�داتها 
وفيما تفعله نيابةً عن البروتستانت، فأجابتهم قائلة بأنه�ا ليس�ت م�ن أتب�اع ل�وثر وال 
ك��الفن ولكنه��ا مج��رد مس��يحية. وع��زز تح��ديها م��ن س��طوة المل��ك، فحبس��ها حبًس��ا 

يًّا في القلعة، ووضع حارًسا خارج الباب ومنع بناته�ا م�ن رؤيته�ا وأرس�لهن انفراد
إلى دير. وهددها المحققون بالسجن مدى الحي�اة ب�ل وب�الموت، إذا ل�م تتراج�ع ع�ن 

 موقفها.
رينيه والدموع تمأل عينيه�ا، وافق�ت عل�ى االعت�راف  أُنِهَكتوأخيرا وبعد أن 

بخطاياها ألحد الكهنة وحض�رت الق�داس وانته�ت محنته�ا وأع�اد له�ا المل�ك بعًض�ا 
م��ن امتيازاته��ا، ولكن��ه أح��رق ك��ل كتبه��ا وأحاطه��ا بالجواس��يس وأخبره��ا بأن��ه ل��م 
 يص��دق إخ��الص اعترافه��ا، ولكن��ه تظ��اهر بتص��ديقها أم��ام الن��اس، ليُجنِّ��ب اإلم��ارة

فضيحة الهرطقة. وقال ابنها ألفونسو بأن�ه يعتق�د ب�أن والدت�ه كان�ت تس�تحق الم�وت 
حرقً��ا ألنه��ا مهرطق��ة. وقض��ى ك��ل م��ن ريني��ه وال��دوق الخم��س س��نوات الباقي��ة 

 .1559لزواجهما دون أن يتصالحا، إلى أن مات زوجها عام 
ا م���ع ق���ادة الق���د  متثل���ت ريني���ه ظاهريً���ا، ولكنه���ا أبق���ت عل���ى تواص���لها س���ّرً

بروتس���تانت، وأرس���لت ب���األموال لتس���اعد البروتس���تانت المنفي���ين ف���ي فرنس���ا ال
وسويسرا. وأصبح ألفونسو دوقًا بعد وفاة والده، واضطهد البروتس�تانت أكث�ر مم�ا 

��فع�ل وال��ده. وف��ي زيارت��ه إل��ى القص��ر الفرنس��ي ق��ال ألفونس��و: "أفَ  ل الع��يش م��ع ضِّ



 
 

ت�رة وجي�زة أص�در إن�ذاًرا الطاعون عن العيش مع الهوج�ونتيين". وبع�د تتويج�ه بف
لوالدت��ه يخيِّره��ا ب��ين ت��رك إيمانه��ا البروتس��تانتي أو الع��زل م��ن في��رارا إل��ى األب��د. 
جت عليها دوقة لمدة اثن�ين وثالث�ين عاًم�ا  واختارت رينيه أن تترك المدينة التي تُوِّ

وقبل أن ترحل كتبت البنها تقول: "يا بُنّي، لم أستطع أن أبوح  ,وعادت إلى فرنسا
 عن مكنونات قلبي، خوفًا من أن تغلبني دموعي". لك

ووج��دت ريني��ه فرنس��ا عل��ى ش��فا ح��رب أهلي��ة، فلق��د ص��رح برلم��ان ب��اريس 
بعقوب���ة اإلع���دام لك���ل م���ن يتعب���د كبروتس���تانتي، وق���ام الجن���ود والحش���ود ب���ذبح 

فتسلح الهوجونتي�ون الغاض�بون،  ؛الهوجونتيين في أكثر من عشرين مدينة فرنسية
س ودمروا الصور وحطموا النوافذ، وقتلوا بعض الرهبان والكهنة واقتحموا الكنائ

ش�خص مص�رعهم ف�ي إح�دى الم�دن عن�دما س�لب  200في بعض المناطق، ولق�ي 
 حش��د م��ن الهوج��ونتيين إح��دى الكات��درائيات، فأعلن��ت ريني��ه اس��تنكارها للعن��ف.

رض واستحثت الهوجونتيين قائلة: "علين�ا أن نقاب�ل الش�ر ب�الخير، فالمس�يحية تتع�ا
م��ع الكراهي��ة، فعلين��ا أن نس��عى للس��الم م��ع الجمي��ع". وعن��د عودته��ا إل��ى فرنس��ا، 
وض���عت ريني���ه ي���دها عل���ى ميراثه���ا وامتلك���ت قلع���ة مونت���ارجيس.  وبتص���اعد 
االضطراب، مدت خندق المياه ودعمت الجدران وأعدت المدافع ورحبت بالمئات 

 ,وا م��ن إراق��ة ال��دماءم��ن الالجئ��ين الكاثولي��ك والبروتس��تانت، ال��ذين ك��انوا ق��د هرب��
وشجعت ال�وعظ باألخب�ار  ,وأقامت في قلعتها كنيسة، حتى يتعبد فيها البروتستانت

 ىالسارة عن يسوع المسيح، في كافة أنحاء المدين�ة. ومنع�ت ريني�ه العن�ف م�ن كل�
الط��رفين، وأرس��لت جنوده��ا ليوقف��وا الس��لب والقت��ل، س��واء عل��ى ي��د الكاثولي��ك أو 

 الهوجونتيين.
معرك���ة ف���ي أنح���اء فرنس���ا، وهجم���ت الق���وات الكاثوليكي���ة عل���ى واش���تدت ال

مونت��ارجيس، وأمره��ا أح��د الق��ادة بتس��ليم قلعته��ا. وعن��دما رفض��ت، نص��ب م��دفعا 
إلطالق النار، فقالت له رينيه: "فكر جيًدا فيما ستفعله، فال يوج�د ف�ي ه�ذه المملك�ة 

غ�ر وأرى إذا من يستطيع أن يأمرني سوى الملك، فإذا أتيت، سألقي بنفس�ي م�ن الث
كنت ستجرؤ على قتل ابنة ملك". فتراجع القائد وسحب قوات�ه م�ن المدين�ة. وهك�ذا 



 
 

س�ن ض�يافتها ف�ي ك�ل أنح�اء رفت حماية رينيه وحُ تم إنقاذ القلعة والالجئين. وقد عُ 
 فرنسا، وأطلق الهوجونتيون على قلعتها اسم "فندق الرب".

رف أن�ك كن�ت ك�أم مرض�عة وابتهج جون كالفن بعملها وكتب لها ق�ائالً: "أع�
له��ؤالء الفق��راء ولإلخ��وة واألخ��وات المض��طهدين، ال��ذين ل��م يك��ن له��م مك��ان آخ��ر 

 ليذهبوا إليه، فال قد منحك شرفًا عظيما عندما سمح لك بحمل رايته".
م، بينم���ا كان���ت ريني���ه ف���ي ب���اريس، أم���ر المل���ك ب���ذبح  1572وف���ي ع���ام

دماء ف��ي الش��وارع، وُذب��ح الهوج��ونتيين ف��ي عي��د الق��ديس برثلم��اوس، وج��رت ال��
اآلالف، وكانت رينيه تسمع الصيحات والص�رخات، ومكث�ت ه�ي والنس�اء الالت�ي 
رافقنها لمدة أسبوع وراء باب مغلق، عليه ح�ارس مس�لح، وأس�رعت ب�العودة إل�ى 
مونت��ارجيس وفتح��ت أب��واب قلعته��ا لمئ��ات م��ن الهوج��ونتيين ال��ذين تمكن��وا م��ن 

 الهروب لحياتهم.
ليين عانت من المرض واألل�م وفعل�ت ق�در اس�تطاعتها لتبق�ى في العامين التا

عل��ى قي��د الحي��اة, ومات��ت ب��ين أص��دقائها المس��يحيين، ولكنه��ا كان��ت منفص��لة ع��ن 
أوالدها الذين رفضوا إيمانها. ورفض ملك فرنسا دفن جس�دها ف�ي س�انت دين�يس، 

 ضع جس�د ريني�ه ف�ي ت�ابوت خش�بيدفن ملوك وملكات فرنسا وأوالدهم، فوُ حيث يُ 
 بسيط، وُدفنت داخل قلعتها دون مراسيم.

ر ع��ن إيمانه��ا بيس��وع المس��يح، وف��ي وص��يتها ترك��ت عب��ارة طويل��ة، تعبِّ��
وختم��ت بمالحظ��ة ألوالده��ا تق��ول: "أص��لي أن يق��رأ أوالدي كلم��ة هللا ويس��تمعوا 

 إليها، حيث سيجدوا العزاء والمرشد الحقيقي للحياة األبدية".
... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 اإلصالحعصر ما بعد 
 

 شجاعة باسلة ونهضة رائعة
 

لق�د س�اد االض��طهاد والبرك�ات مع��ا ف�ي الق��رن الس�ابع عش��ر والث�امن عش��ر، 
الحرية الدينية، ولك�ن ال�روح الق�دس أنه�ض  القضاء علىوعمل أعداء الحق على 

 عدًدا ال حصر له من الناس ليؤمنوا بيسوع المسيح. 
 *جوستافوس أدولفاس 

 الملك المحارب     
 *ريتشارد كاميرون

 أسد العهد     
 *المارجاريتان

 شهيدتا سولواي     
 *جون بانيان

 السائح السعيد     
 *جوناثان إدواردز

 الهوتي النهضة العظيمة     
 *جورج هوايتفيلد

 واعظ النهضة العظيمة     
 *جون ويسلي

 العالم كله أبرشيته     
 *جون نيوتن

 تاجر عبيد خلصته النعمة     
  



 
 

 جوستافوس أدولفاس 
 

 الملك المحارب
 

  م 1632 –م  1594جوستافوس أدولفاس 
ف��ي العش��رينيات م��ن الق��رن الس��ابع عش��ر، ق��رر فردينان��د إمبراط��ور ألماني��ا 
�ل  ح ق�ائالً: "أُفضِّ الكاثوليكي وملك بوهيمي�ا أن يفن�ي اإليم�ان البروتس�تانتي، وص�رَّ

فسحق البروتس�تانت ف�ي بوهيمي�ا  تقطيعي إربًا على السماح باحتقار كنيسة روما".
ل أن أحكم دول�ة خرب�ة  ،وقتل عشرات اآلالف وشتَّت الباقين وأضاف قائالً: "أفضِّ

ع��ن دول��ة ملعون��ة". وبع��دما اكتس��ح الم��دن الح��رة أللماني��ا الوس��طى، ب��دأ الج��يش 
اإلمبراطوري في الزحف ش�ماالً، فتح�رك مل�ك ال�دانيمارك لي�وقفهم ولك�ن الج�يش 

 ؛هم واحت��لَّ ال��بالد وأغل��ق الكن��ائس واس��تولى عل��ى الممتلك��اتاإلمبراط��وري س��حق
 وبدا عمل اإلصالح في أوروبا كما لو كان معلقًا بخيط رفيع.

وم��ن ث��م ق��رر جوس��تافوس أدولف��اس دخ��ول المعرك��ة، فق��د ك��ان جوس��تافوس 
ًسا وملًكا على السويد، وكانت خسائر بروتستانت أوروب�ا تؤلم�ه، كم�ا  مسيحيًّا مكرَّ

م، وق�ف  1630 م�ايو 20قسوة جنود اإلمبراطور كانت تُمرض�ه. وف�ي  أن تقارير
، اليافع الطول قوي البني�ة وذو العي�ون الزرق�اء البراق�ة والش�عر سالملك جوستافو

الذهبي، أمام ممثلي الحكومة في قاعة دايت الكبرى بستوكهولم. وك�ان يحم�ل ب�ين 
. وبالرغم م�ن عم�ره ال�ذي ذراعيه ابنته كريستين التي تبلغ من العمر أربعة أعوام

لم يكن قد تجاوز الخامسة والثالثين، إال أنه كان قد حقق إنجازات عظيمة للسويد، 
 وذلك بتحقيق الكثير من االنتصارات في ساحة القتال والحكم بالعدل في وطنه.

وقال لهم بصوت وقور: "اآلن أنا أوشك البدء في أهم صراع، فلق�د أجبرن�ي 
على اللجوء إلى الحرب، بعد أن أهاننا واض�طهد أص�دقاءنا, اإلمبراطور فرديناند 

إخوتنا في اإليمان الذين تنهدوا طلبا للنجاة. وبمعونة هللا لن تذهب تنهداتهم هب�اًء". 
عندئ��ذ اس��تطالت الوج��وه ف��ي القاع��ة واعتص��رهم القل��ق، عن��دما ت��أملوا المخ��اطرة 

 المرعبة التي كانت تنتظر ملكهم وجيشهم.



 
 

أدرك المخاطر، ولهذا قبل أن أغادر ال�بالد، أس�تودعكم جس�ًدا  فقال لهم: "أنا
وروحا بين يدي هللا القدير، ليحميكم وليوحدنا جميًعا في السماء. نعم أس�تودعكم ي�ا 
شعب الس�ويد العزي�ز لحماي�ة هللا، وربم�ا يك�ون ه�ذا ال�وداع ه�و األخي�ر". وعن�دما 

جوس�تافوس بص�وت مرتف�ع أنهى الملك حديثه، انفجر الجميع ف�ي البك�اء، ف�دعاهم 
فوقف الجميع وأحنوا رؤوسهم وصلوا قائلين: "أيها الرب،  ؛وقال: "فلنصلِّ اآلن"

 الطف بنا وارحمنا وامنحنا النجاح لعمل أيدينا، وليمجدك هذا العمل".
وح��ين خرج��ت الجي��وش للح��رب، ض��ربت الري��اح العاتي��ة والبح��ر اله��ائج 

وبع��د م��رور خمس��ة  ،ر البلطي��قالق��وات الس��ويدية الت��ي كان��ت تح��اول عب��ور بح��
أس��ابيع، وق��ف ك��ل رج��ال المل��ك عل��ى أق��دامهم عل��ى األراض��ي األلماني��ة ورك��ع 
جوستافوس على الرمل وقادهم في الصالة قائالً: "ربي وإلهي، ي�ا م�ن ت�تحكم ف�ي 
الرياح والبحار، أي شكر وحمدہ أقدم لك على حمايت�ك لن�ا أثن�اء الرحل�ة الخطي�رة؟ 

فأنت تعلم يا رب بأني لم أحضر إلى هنا من أجل مجدي  أشكرك من أعماق قلبي،
الشخصي، ولكن من أجل مساعدة كنيستك الُمض�طهَدة، فاحمن�ا وانص�رنا ف�ي ه�ذا 
العمل المقدس". ثم وقف جوستافوس وهو يضع سيفه إلى جنبه ورأى الدموع ف�ي 
عي��ون رجال��ه فق��ال له��م: "ال تبك��وا، ولك��ن ب��األحرى ص��لوا ل م��ن ك��ل قل��وبكم، 

 لصالة الكثيرة تحقق النصر".فا
وشن جوستافوس هجوًما شامال، وبالرغم من ازدياد عدد جيش اإلمبراطور 
عن ع�دد ج�يش جوس�تافوس، إال أن النص�ر ك�ان حلي�ف الج�يش الس�ويدي، وحق�ق 
الجيش نصرا وراء اآلخر، وأجبر العدو عل�ى الف�رار وح�رر الُمض�طهَدين. ولك�ن 

بشراس��ة وهج��م عل��ى الم��دن األلماني��ة  س��رعان م��ا رد ج��يش اإلمبراط��ور وان��تقم
 الضعيفة التي تبعد عن الجيش السويدي.

وعن���دما اس���تولى ج���يش اإلمبراط���ور عل���ى ماْج���دبِرج، أم���ر تيل���ي القائ���د 
اإلمبراطوري بإعدام جماعي، وقام بجر الخدام في الشوارع وغطسهم في الزي�ت 

بالنس��اء واألطف��ال وأش��عل ف��يهم الني��ران، وأم��ر ب��إغالق كنيس��ة م��ن الخ��ارج مليئ��ة 
وأشعل النيران في المدينة كلها. وأخذ الجنود، الذين  ،وأحرقها حتى صارت رماًدا



 
 

انفجروا في الضحك، يمارسون رياضة تقاذف األطفال وإلقائهم ف�ي الني�ران. وق�د 
ألفًا م�ن مجم�وع س�كان المدين�ة ال�ذين بل�غ ع�ددهم ح�والي  30تم ذبح ما يقرب من 

 ألفًا. 34
دبرج ف�ي الوق�ت وستافوس، ألنه عجز عن الوصول إل�ى ماْج�وبكى الملك ج

المناس��ب لينق��ذهم، ولك��ن ه��ذه الحادث��ة أيقظ��ت البروتس��تانت األلم��ان م��ن غف��وتهم 
م، فإن جوستافوس 1631سبتمبر  6وأسرع اآلالف ليقفوا بجانب السويديين. وفي 

لي�ة ورجاله وجيش من البروتستانت األلمان وجدوا جيوش تيلي في الس�احات التال
خ��ارج قري��ة بريتنفيل��د، فش��كل رج��ال جوس��تافوس ص��فوف المعرك��ة م��ن جان��ب، 
وحلف��اؤهم األلم��ان ش��كلوا الص��فوف م���ن الجان��ب اآلخ��ر. وك��ان ص��وت ت���رانيم 

 المزامير مسموًعا من طرف الصف إلى الطرف اآلخر من الصف.  
أن��ا أعتم��د بع��د أن ارت��دى جوس��تافوس س��الحه ك��امالً وامتط��ى ج��واده ق��ال: "

على عدالة قض�يتنا أكث�ر م�ن اعتم�ادي عل�ى ذراعن�ا وحلفائن�ا، ف�نحن نح�ارب م�ن 
أجل مجد هللا واإليمان اإلنجيلي الحقيقي. فال شك أن إله كل صالح، الذى عبر بن�ا 
ينا حت�ى نحق�ق  البحار واألنهار، وخالل الحصون واألعداء بش�كل معج�زي، س�يقوِّ

وله��ذا س��نهاجم بش��جاعة، ف��ال معن��ا. ول��تكن ه��ذه الكلم��ات ه��ي ص��رخة  النص��ر،
حش��ودنا وبمس��اعدة الق��دير س��يكون النص��ر حليفن��ا". وك��ان ج��يش تيل��ي المتم��رس، 
بة،  والذي ال يُهزم، ق�د س�يطر عل�ى األراض�ي المرتفع�ة بالم�دافع الُمهي�أة والمص�وَّ

وط عدي��دة واجتم��ع مش��اة وفرس��ان اإلمبراط��ور، الم��دججون بالس��الح، ف��ي خط��
 استعداًدا للهجوم.

وسار جوستافوس إلى مرك�ز ص�فوفه، ون�زع قبعت�ه وص�لى بص�وت مرتف�ع 
ل وجه�ك ال�رحيم إلين�ا  قائالً: "أيها اإلله الصالح، أنت تملك النصر والهزيمة، فح�وِّ
نحن خدامك. لقد أتينا من بالد بعيدة وتركنا بيوتنا، لنحارب في هذه البل�د م�ن أج�ل 

��د اس��مك الق��دوس بمنح��ك إيان��ا النص��ر". ث��م أم��ر الحري��ة وم��ن أج��ل إن جيل��ك، فمجِّ
بالهجوم، وجلجلت أصوات طلقات المدافع في الميدان، وعندما هرع آالف الجنود 
عب��ر األراض��ي الجاف��ة المحروث��ة ح��ديثا، تص��اعدت س��حابة م��ن الت��راب حجب��ت 



 
 

الرؤية وهجم رجال تيلي س�بع م�رات عل�ى مرك�ز الص�فوف الس�ويدية، ولك�ن ف�ي 
م��رات نج��ح الج��يش الس��ويدي ف��ي ص��د الهج��وم. ث��م ع��ادوا لض��رب ج��يش  الس��بع

الص��فوف األلماني��ة البروتس��تانتية، وفص��لوه ع��ن الج��يش الس��ويدي، فه��رب معظ��م 
 األلمان في ذعر وبقي الجيش السويدي بمفرده في مواجهة جيش اإلمبراطور.

ووجه تيلي ك�ل ق�وة جيش�ه لمواجه�ة الج�يش الس�ويدي، فأس�رع جوس�تافوس 
األيسر وأعاد تنظيم قوات�ه، وج�رى ذهابً�ا وإياب�ا ليس�تحث جيش�ه ويش�جعه.  للجناح

وبع��د ص��د الهج��وم األول، ق��اد جوس��تافوس جيش��ه ليش��ن هجم��ة عل��ى األراض��ي 
فه�رب  ؛المرتفعة، ثم استولى على المدافع وأطلقوا النيران على أعدائهم بأسلحتهم

تافوس الج��يش اإلمبراط��وري م��ن أرض المعرك��ة ف��ي اض��طراب، فن��زع جوسس��
خوذت��ه ورك��ع عل��ى ركبتي��ه وش��كر هللا بف��رح عل��ى النص��ر العظ��يم. لق��د ح��رر ه��ذا 

دا ب��أي م��ن جي��وش النص��ر معظ��م بروتس��تانت ألماني��ا، ول��م يُع��د جوس��تافوس مه��دَّ 
اإلمبراطور، فس�ار بس�رعة عب�ر ألماني�ا، وش�كل بروتس�تانت ألماني�ا حلف�ا للحماي�ة 

تص�ارات لم�دة ع�ام، م�دعًما تحت قيادت�ه. وظ�ل جوس�تافوس يحق�ق مزي�دا م�ن االن
 قبضة البروتستانت.

ردينان��د حش��د الج��يش اإلمبراط��وري، براط��ور فف��ي ذل��ك الوق��ت أع��اد اإلم
وأرس��له ليس��حق جوس��تافوس أدولف��اس. فاس��تعد الجيش��ان للمعرك��ة خ��ارج مدين��ة 

م، وبع�د أن أع�د جوس�تافوس جيش�ه للح�رب،  1632ن�وفمبر  6لوتزين في صباح 
تن لوثر التي تتحدث عن الحرب المسيحية: "هللا ملجأ لنا بدأوا يرنمون ترنيمة مار

 وقوة على الدوام" وترنيمة "ال تخف من الخصم أيها القطيع الصغير".
 ال تخف من الخصم أيها القطيع الصغير 

 والذي يسعى بجنون إلى سحقك 
 ال تخف من غضبه وقوته

 وبالرغم من قلة شجاعتك في بعض األوقات
 ى قديسي الربفانتصاره الظاهري عل

 ال يدوم سوى لوقت قصير.



 
 

وجثا الجيش كله وص�لوا لل�رب م�رة أخ�رى، ث�م امتط�ى جوس�تافوس ج�واده 
وسار عبر صفوف الج�يش وق�ال له�م: "اس�تعدوا إلظه�ار ش�جاعتكم. اُثبت�وا وقِف�وا 
بعض��كم إل��ى جان��ب بع��ض وح��اربوا بش��جاعة م��ن أج��ل إيم��انكم وبل��دكم وملكك��م، 

د خطاب���ه غط���ت س���حابة كثيف���ة المي���دان وأخ���رت ول���يحفظكم هللا جميًع���ا". وبع���
جوس��تافوس ع��ن الب��دء ف��ي الهج��وم، ولك��ن عن��دما ب��دأت الس��حابة ف��ي االنقش��اع، 
حوالي الساعة الحادية عشرة، صرخ قائالً: "واآلن إلى األمام في اس�م ال�رب!  ي�ا 

 يسوع، دعنا نحارب من أجل مجد اسمك القدوس".
الً: "إل�ى األم�ام!" وق�اد الج�يش، وأشاح جوستافوس بسيفه عاليًا وص�رخ ق�ائ

الج�انبين، ث�م حش�د جوس�تافوس رجال�ه م�ن أج�ل ش�ن  ىواشتدت المعركة عل�ى كل�
هجم��ة مض��ادة، فص��اح وه��و يع��دو بج��واده ص��وب الع��دو ق��ائالً: "اتبع��وني أيه��ا 
الشجعان". وفي ظل اضطراب المعركة وعودة السحابة، انفصل جوستافوس عن 

أليس��ر ومزقت��ه، فوق��ع عل��ى األرض وب��دأت جيش��ه وأص��ابت طلق��ة ناري��ة ذراع��ه ا
 دماه تنزف فتقدم الجيش اإلمبراطوري.

 وسألوه: "من أنت؟"
فأج����ابهم جوس����تافوس: "أن����ا مل����ك الس����ويد والي����وم أوقِّ����ع ب����دمي حري����ة 
اإلمبراطوري��ة األلماني��ة ودينه��ا!" فف��تح الجن��ود ني��رانهم علي��ه وقتل��وه ف��ي الح��ال. 

نتقام. الت دماؤهم في عروقهم وسعوا لوعندما علم جيش السويد بموت ملكهم، غل
وبش���جاعة وض���راوة هجم���وا عل���ى الج���يش اإلمبراط���وري م���ن جمي���ع الجوان���ب 
واخترق��وا ص��فوف الع��دو وهزم��وهم، ولق��ي عش��رة آالف رج��ل مص��رعهم ف��ي 
المعرك��ة واس��تمرت الح��رب لس��نوات عدي��دة, ولك��ن جوس��تافوس ع��اش م��ا يكف��ي 

لماني��ا، وت��م إنق��اذ اإلص��الح ف��ي لض��مان بق��اء أراضہ بروتس��تانتية ح��رة قوي��ة ف��ي أ
 أوروبا.

... 
 
 



 
 

 
 

 ريتشارد كاميرون
 

 أسد العهد
 

  م 1680 -م  1644ريتشارد كاميرون 
, ف���ي األراض����ي المنخفض����ة المركزي����ة 1680ف���ي إح����دى أمس����يات ع����ام 

باسكتالندا، واجهت مجموعتان مس�لحتان بعض�هما ال�بعض ف�ي المس�تنقعات، وب�دا 
أفض�ل. أولئ�ك ه�م الفرس�ان جن�ود المل�ك تش�ارلز  عدد أحد الجانبين أكب�ر وتس�لحه

الثاني، والذين ظلوا لشهور يتعقب�ون أع�داءهم. وعل�ى الجان�ب اآلخ�ر وقف�ت فرق�ة 
دين بأسلحة ض�عيفة ول�م  صغيرة من الرجال، لم يزد عددهم عن ستين رجالً، مزوَّ

ول�م يك�ن ل�دى معظمه�م خي�ول  ،يكونوا جنودا مدربين، بل كانوا مزارعين وتجارا
متطوه�ا أثن��اء المعرك��ة، ول��م يك��ن قائ��دهم عس��كريًّا ولكن��ه ك��ان راعيً��ا. لق��د ك��انوا لي

 مؤمني العهد يقودهم ريتشارد كاميرون أسد العهد.
كان مؤمنو العه�د اس�كتلنديين ش�جعانًا، رفض�وا التن�ازل ع�ن ح�ريتهم الديني�ة 

وا لملك إنجلترا، وحاول الملك تشارلز أن يض�غط عل�ى مس�يحيي اس�كتالندا ليتعب�د
بأسلوب يناقض تع�اليم كنيس�تهم، ولك�نَّ م�ؤمني العه�د أعلن�وا بأن�ه: "ال يوج�د غي�ر 
المسيح رأًسا للكنيسة". وقال أحد وعاظهم للملك: "س�يدي، يوج�د باس�كتلندا ملك�ان 
ومملكتان، وهذان هما أنت رئيس الكومنولث ويسوع المس�يح المل�ك ومملكت�ه ه�ي 

 ا وال رأًسا ولكنك عضٌو".الكنيسة. في مملكة المسيح أنت لست سيدً 
ولم يكن ريتشارد كاميرون يحل�م بأن�ه س�يقود جيًش�ا ف�ي معرك�ة ض�د المل�ك، 
فلق��د ك��ان يع��يش حي��اة هادئ��ة كم��درس، حت��ى ذه��ب إل��ى إح��دى المن��اطق الريفي��ة 
واستمع إلى أحد الوعاظ في اجتماع س�ري. ولق�د ك�ان ه�ذا االجتم�اع غي�ر ق�انوني 

طاعت�ه ألوام�ر المل�ك، وهن�اك س�مع ريتش��ارد  يق�وده خ�ادم طُ�رد م�ن كنيس�ته لع�دم
 كاميرون عن يسوع وأصبح مؤمنًا.



 
 

ول��م يم��ِض وق��ت طوي��ل حت��ى أص��بح ك��اميرون واعظ��ا علماني��ا واس��تحث 
اآلخرين ليُقبل�وا إل�ى المس�يح لين�الوا غف�ران الخطاي�ا. ولك�ن رج�ال المل�ك اعت�ادوا 

ه��رب ك��اميرون عل��ى أن يقبض��وا عل��ى الخ��دام ويع��ذبوهم وأحيانً��ا يقتل��وهم، ل��ذا 
ومئ��ات آخ��رون عب��ر بح��ر هولن��دا، وهن��اك درس الكت��اب المق��دس بتركي��ز وُرس��م 
راعيًا. ولكن كاميرون كان قد عقد العزم على العودة إلى ب�الده حت�ى ل�و أدى ذل�ك 
إلى الموت المحقق. وقبل أن يترك هولندا، وض�ع خ�ادم اس�كتلندي ي�ده عل�ى رأس 

ؤمن وخ��ادم ليس��وع المس��يح، سيخس��ر ك��اميرون وص��اح ق��ائالً: "ه��ذه رأس راعہ م��
رأس�ه م��ن أج��ل س��يده وس��يكون ه��ذا ظ�اهًرا أم��ام الش��مس والقم��ر عل��ى م��رأى م��ن 

 العالم".
ا إل���ى اس���كتلندا، ظ���ل ك���اميرون يع���ظ ب���ين ال���تالل وف���ي  وبع���د عودت���ه س���ّرً
المستنقعات والحقول. ولكن عندما رأى قس�اوة جن�ود المل�ك، انض�م وأخ�وه مايك�ل 

س�كتالندا. وب�الرغم م�ن بدائي�ة أًعا لمحارب�ة ُمْض�طَِهِدي وبعض الرجال الشجعان م
س�كتالنديين م�ن الرج�ال ألالسالح وقلة التدريب، إال أنهم أقسموا على الدفاع عن ا

والس��يدات واألطف��ال األبري��اء. وق��ال ك��اميرون ألتباع��ه: "ال يح��بطكم قل��ة ع��ددكم، 
لعدد كبير من الرج�ال فعندما يأتي المسيح ليرفع شأن عمله باسكتالندا، فلن يحتاج 

 ليعملوا من أجله".
 1680يونيو  22ولتوضيح أهدافهم، ساروا بشجاعة إلى ميدان سانكوير في 

م منش��دين المزامي��ر ومص��لين، وق��رأوا ه��ذا التص��ريح: "نح��ن نتب��رأ م��ن تش��ارلز 
س��توارت ال��ذي ظ��ل يحك��م، أو ب��األحرى يس��تبد، بع��رش بريطاني��ا لس��نوات كثي��رة, 

على عرش اسكتلندا, ألن�ه ك�ذب وكس�ر العه�د م�ع هللا وم�ع فليس من حقه الجلوس 
كنيسته، ونحن تحت لواء ربنا يسوع المسيح، رئيس الخالص، نعلن الح�رب ض�د 

 الطاغية وكل رجاله كأعداء ليسوع المسيح".
عندئذ أعلن الملك تشارلز عن مكافأة كبرى لمن يلقي القبض عل�ى ريتش�ارد 
كاميرون حيًّا أو ميتًا. وبالرغم من مطاردته في كل الدولة، لم يبح أحد للجنود عن 
مك��ان ك��اميرون، ال��ذي ظ��ل يع��ظ ويخ��دم حت��ى أثن��اء هروب��ه. وأخي��ًرا التق��ى جن��ود 



 
 

المعركة أحن�ى ك�اميرون رأس�ه  الملك بريتشارد كاميرون ورجاله، وقبل البدء في
ورفع صوته وقاد رجاله في الصالة للمرة األخي�رة، طالبً�ا م�ن هللا أن يحم�ي حي�اة 

 أولئك الذين لم يستعدوا بعد للموت وقال: "ابِقِ◌ األخضر وخذ الناضج".
والتفت إلى أخيه المخلص وقال: "هلم يا مايك�ل، لنح�ارب حت�ى آخ�ر نس�مة، 

يوم الذي أموت في�ه وأن�ا أح�ارب أع�داء ال�رب, فه�ذا ه�و فلقد كنت أتوق إلى هذا ال
ْوا جم�يعكم  اليوم ال�ذي سنحص�ل في�ه عل�ى اإلكلي�ل". وش�جع أص�دقاءه ق�ائالً: "تق�وَّ
وحاربوا بشجاعة، فأن�ا أرى أب�واب الس�موات مفتوح�ة عل�ى مص�راعيها الس�تقبال 

ج��م ك��ل م��ن سيس��قط م��نكم الي��وم". ورنم��وا مًع��ا ترنيم��ة تس��بيح أخي��رة لل��رب. ث��م ه
ي عبر مي�دان المعرك�ة وكان�ت رم�احهم  عليهم الفرسان وكانت حوافر خيولهم تدوِّ
وسيوفهم تلمع. وبالرغم من ازدي�اد ع�دد جن�ود المل�ك ع�ن ع�دد م�ؤمني العه�د، إال 
أنه��م ق��اتلوا بش��جاعة، ولك��ن بانته��اء المعرك��ة ك��ان ريتش��ارد ومايك��ل ك��اميرون 

 والعديد من رجالهم قد لقوا مصرعهم.
الملك رأس ريتش�ارد ويدي�ه وأحض�روها إل�ى المجل�س ب�إدنبرج  فقطع رجال

كتذكار، وعندما دخلوا إلى المدين�ة وض�ع أح�د الجن�ود رأس ك�اميرون عاليً�ا عل�ى 
رأس رمح��ه وص��اح ق��ائالً: "ه��ذه رأس الخ��ائن المتم��رد". وأم��ر المجل��س بتعلي��ق 

ن يجرؤ رأس كاميرون ويديه في مكان عالہ بارز في إدنبرج ليكون تحذيًرا لكل م
على مقاومة الملك. وقبل تعليق الرأس والي�دين، ق�ام رج�ال المل�ك بعم�ل غاي�ة ف�ي 
القس��اوة، حي��ث ذهب��وا إل��ى وال��د ك��اميرون، ال��ذي ك��ان ملق��ى ف��ي الس��جن لمس��اندته 
لقض��ية م��ؤمني العه��د، وألق��وا ب��الرأس والي��دين ف��ي ِحْج��ِرِه وس��ألوه: "ه��ل تع��رف 

ائالً: "أعرفه�ا، أعرفه�ا فه�ي البن�ي، ابن�ي هذه؟" فرد وه�و يُقَبِّ�ل ال�رأس والي�دين ق�
العزيز". وإذ غلبه الح�زن، أجه�ش بالبك�اء وق�ال: "إن�ه ال�رب، ص�الحة ه�ي إرادة 

 الرب الذي لن يخطئ ولكنه جعل صالًحا ورحمة يتبعاننا كل األيام".
حتى أعداء ريتشارد كانوا معجبين بإيمانه وشجاعته، وإيمان وشجاعة والده 

" إن ه�ذه رأس وي�دا رج�ل لذين شاهدوا رأسه معلقا في إدنبرج:وأخيه. وقال أحد ا
 ا وواعظًا ومات مصليًا ومحاربًا". يً عاش مصلِّ 



 
 

س��كتلندا تع��اني م��ن االض��طهاد لثم��اني س��نوات بع��د م��وت ك��اميرون أوظل��ت 
وارت م�ن عل�ى وعائل�ة س�تحتى أطاح�ت النهض�ة العظيم�ة بالمل�ك تش�ارلز الث�اني 

بس��بب إيم��انهم، إال أن حي��اة وم��وت ريتش��ارد  الع��رش لألب��د. ورغ��م م��وت اآلالف
كاميرون، كانت واحدة م�ن أَلم�ع األض�واء للمس�يح أثن�اء أي�ام االض�طهاد المظلم�ة 

 تلك.
... 

 المارجاريتان
 

 شهيدتا سولواي
 

 م 1685 –م  1622مارجاريت ماكالتشالن 
  م 1685 –م  1667مارجاريت ويلسون 

القتل"، حي�ث ط�ارد جن�ود المل�ك م، في اسكتالندا "بزمن  1685ُعرف عام 
تش��ارلز الث��اني مل��ك إنجلت��را، آالف الرج��ال والنس��اء واألطف��ال وقتل��وهم بأقس��ى 
الط��رق الت��ي يمك��ن ألي عق��ل أن يتخيله��ا. ولم��اذا؟ م��ا ه��و الخط��أ الجس��يم ال��ذي 
ارتكبوه؟ وكيف أدينوا إلى الملك إلى ه�ذه الدرج�ة؟ كان�ت ه�ذه ه�ي ج�ريمتهم: لق�د 

بش��دة وآمن��وا أن��ه وح��ده رأس الكنيس��ة، وس��عوا لعبادت��ه كم��ا أحب��وا يس��وع المس��يح 
طل��ق عل�ى ه��ؤالء األس��كتلنديين الش��جعان "مؤمن��و أوص�اهم الكت��اب المق��دس. لق��د أُ 

 العهد".  
مارجاري���ت ماكالتش���الن  وك���ان هن���اك اثنت���ان م���ن م���ؤمني العه���د اس���مهما

آنفً�ا.  ومارجاريت ويلسون، وكانت�ا مم�ن لق�وا ح�تفهم أثن�اء "زم�ن القت�ل" الم�ذكور
كان��ت مارجاري���ت ماكالتش���الن أرمل��ة فقي���رة ذات ش���عر رم��ادي، وُعرف���ت ب���ين 
جيرانها بالمسيحية الكريم�ة والمكرس�ة، وكان�ت تع�يش باتض�اع ف�ي ك�وخ ص�غير. 
حذرها جنود الملك بأن تتخلى عن إيمانها وأال تعبد هللا إال بالطريقة الت�ي أم�ر به�ا 

ال أنه�ا ل�م تخ�الف ض�ميرها. وف�ي أح�د يقات، إاالملك. وبالرغم من التهدي�د والمض�
األيام وبينما كانت ساجدة تتعبد لل�رب، ان�دفع الجن�ود إل�ى منزله�ا وأخ�ذوها وألق�وا 

 بها في السجن، وهناك عانت من الجوع والبرد، إلى أن جاء يوم محاكمتها.



 
 

ورفض�ت مارجاري�ت ويلس��ون، الت�ي كان��ت تبل�غ الثامن�ة عش��رة م�ن عمره��ا 
لتي كانت تبلغ الثالثة عشرة, الخضوع ألوامر الملك فيما وأختها الصغرى أجنس ا

يتعلق بعبادتهما, فتجنبتا رجال الملك بأن عاشتا في الجبال والغاب�ات والمس�تنقعات 
مع آخرين من مؤمني العهد. وق�د أم�ر الجن�ود أهلهم�ا بع�دم زيارتهم�ا أو إم�دادهما 

ردة تس�للت األخت�ان, اللت�ان بالطعام أو الثياب أو المأوى. وفي أحد أي�ام الش�تاء الب�ا
كانتا تشعران بالوحدة والبلل والجوع, إلى المدينة لزيارة بعض األصدقاء، وبينم�ا 
كانتا تستمتعان بوجبة ساخنة ونار للتدفئة، تم اكتش�افهما والق�بض عليهم�ا، وألقي�ت 
مارجاريت ويلسون وأختها في السجن ُوحبِستا في حجرة اللصوص، وكانت أكث�ر 

إظالًما، ألنها كانت معدة ألشر المج�رمين. وانتظرت�ا ش�هرين ف�ي بك�اء الزنزانات 
 وأنين إلى أن جاء يوم محاكمتهما. 

م، مثل����ت الفتات����ان النحيلت����ان ومارجاري����ت 1685إبري����ل  13وف����ي ي����وم 
ماكالتش��الن أم��ام المحكم��ة، فح��دَّق به��ن القاض��ي وأعط��اهن آخ��ر فرص��ة للحري��ة 

ن الملك رأٌس على الكنيسة؟" فأجبن�ه به�دوء: وقال: "هل ستُقسمن بالقسم ُمعلناتہ أ
ف��رد عل��يهن ق��ائالً: "إًذا فالمحكم��ة ت��دينكن بالخيان��ة، إلنك��اركن س��يادة المل��ك  "ال".

على الكنيسة، ولحضوركن اجتماعات عبادة غير قانونية بالمدينة". ولكنهن وقف�ن 
المحكم��ة ف��أمرهن القاض��ي ق��ائالً: "اركع��ن أم��ام  ؛ه بأي��ة كلم��ةص��امتات دون التف��وُّ 

حتى أتلو عليكن الحكم". وعن�دما رفض�ن أرغمه�ن الح�راس بعن�ف عل�ى الرك�وع 
وأعل���ن القاض���ي ق���ائالً: "ت���دين المحكم���ة مارجاري���ت ماكالتش���الن ومارجاري���ت 
ويلس��ون وأج��نس ويلس��ون بتهم��ة خيان��ة حكوم��ة المل��ك، ل��ذا فقررن��ا الحك��م عل��يكن 

م�د، وس�تقفن هن�اك حت�ى بالموت حيث ستوثقن بأعمدة مثبتة ف�ي الرم�ل ف�ي مي�اه ال
 تفيض المياه وتغرقكن".

فتقدم السيد ويلسون والد الفتاتين إل�ى منص�ة القاض�ي، وتوس�ل إلي�ه بص�وت 
م�رتعش ب�أن ي�رحم ابنتي��ه، وألن أج�نس كان�ت ص�غيرة الس��ن واف�ق القاض�ي عل��ى 
إط��الق س��راحها إذا دف��ع وال��دها غرام��ة ق��درها مائ��ة جني��ه اس��ترليني. وهك��ذا دف��ع 



 
 

الغرام��ة الكبي��رة ع��ن ابنت��ه أج��نس، ث��م امتط��ى ج��واده وأس��رع إل��ى الس��يد ويلس��ون 
 إدنبرج ليستأنف أمام محكمة أعلى ليسقط الحكم عن مارجاريت.

ن من الس�جن إل�ى نف�ق يواصطحبت مجموعة صغيرة من الجنود المارجاريت
عميق، ليصلوا إلى خليج السولواي المؤدي إلى البحر األيرلندي، وثبت�وا عم�ودين 

أعم�اق رم�ل األرض الت�ي يغمره�ا الم�د, وأوثق�وا الم�رأة األكب�ر س�نًا  خشبيين إل�ى
عل��ى الس��ارية األبع��د ع��ن الش��اطئ أم��ا مارجاري��ت الص��غيرة فأوثقوه��ا ب��العمود 
األقرب من الض�فة، وذل�ك حت�ى تش�اهد مارجاري�ت الص�غيرة الس�يدة ماكالتش�الن 

والً، لعل ه�ذا وهي تحتضر أوال. أرادوا أن تالحظ الموت المرعب للمرأة األكبر أ
يحثها عل�ى التراج�ع. واحتش�د أص�دقاء الم�رأتين عل�ى الض�فاف مص�لين حت�ى ي�تم 

 الصفح عنهما.
ول��م تنط��ق مارجاري��ت الكبي��رة بكلم��ة عن��دما ارتفع��ت المي��اه الب��اردة حوله��ا 
وكان��ت تجاه��د لترف��ع رأس��ها ف��وق األم��واج لتل��تقط أنفاس��ها. فالتف��ت أح��د المنف��ذين 

فأجابت�ه: "أرى  بسخرية قائالً: "بماذا تصفينها اآلن؟"للحكم لمارجاريت الصغيرة 
المسيح يصارع هناك، فهل تعتقد أننا نحن من نعاني؟ بالطبع ال، بل المسيح فينا". 
وسرعان م�ا غط�ت المي�اه الجس�د المي�ت لمارجاري�ت ماكالتش�الن، وعن�دما ب�دأت 

 تقول:  25المياه ترتفع حول مارجاريت الصغيرة أخذت ترنم ترنيمة من مزمور 
.  ال تذكر خطايا صباي وال معاصيَّ

  .كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب
  الرب صالح ومستقيم. لذلك يعلِّم الخطاة الطريق

 يدرب الودعاء في الحق ويعلِّم الودعاء طرقه.
ولقد ترك معذبوها يديها حرة عندما أوثقوه�ا بالس�ارية وس�محوا له�ا بإمس�اك 

رومية األصحاح الثامن وق�رأت بص�وت أهل الرسالة إلى الكتاب المقدس، ففتحت 
فإني أحسب أن آالم الزمان الحاض�ر ال تُق�اس بالمج�د العتي�د أن يُس�تعلن  مرتفع: "

فين��ا". واس��تمرت إل��ى آخ��ر األص��حاح, "ف��إني مت��يقن أن��ه ال م��وت وال حي��اة وال 
وال عل�و وال عم�ق  مس�تقبلة مالئك�ة وال رؤس�اء وال ق�وات وال أم�ور حاض�رة وال



 
 

تق��در أن تفص��لنا ع�ن محب��ة هللا الت��ي ف�ي المس��يح يس��وع ربن��ا".  وال خليق�ة أخ��رى
وس��رعان م��ا ارتفع��ت المي��اه ف��وق عنقه��ا، فن��زل الجن��ود وفك��وا وثاقه��ا ورفعوه��ا 

 ؛آمرين إياها قائلين: "صلِّ للملك ألنه السلطة العليا على كل شخص في الكنيس�ة"
م��ن أج��ل خ��الص ك��ل الن��اس، وأتمن��ى أال يُ��دان فأجاب��ت مارجاري��ت: "أن��ا أص��لي 

أحد". فدفعوا برأسها تحت الماء ورفعوها مرة أخرى قائلين: "صلِّ للملك واحلفي 
 بالقسم".

ونادى شخص من بين الجمع قائالً: "عزيزتي مارجاري�ت، ق�ولي ل�يحفظ هللا 
الملك". فرفعت مارجاريت وجهه�ا الش�احب وكان�ت ش�فتاها ق�د تحولت�ا إل�ى الل�ون 
األزرق وحاولت التقاط أنفاسها وصلت قائلة: "يارب امنح الملك التوب�ة والغف�ران 

 والخالص، إن كانت هذه مشيئتك المقدسة".
ولك��ن رئ��يس  ,فص��اح الكثي��رون: "لق��د قالته��ا، لق��د قالته��ا، أطل��ق س��راحها"

الضباط كان يستشيط غضبًا وصاح: "لتذهب الكلبة إلى الجحيم، نحن ال نريد ه�ذه 
فأجابت��ه: "ال، ال، ل��ن أنط��ق به��ذا الحل��ف اآلث��م، فأن��ا  ,فلتحلف��ي بالقس��م"الص��لوات 

فس�خر منه�ا أح�د الجن�ود ق�ائالً: "اش�ربي  ؛واحدة من أوالد المسيح، دعن�ي أذه�ب"
جرعة أخرى". ودفع كتفها بسالحه وغمره�ا تح�ت المي�اه للم�رة األخي�رة، ومات�ت 

 هناك لمحبتها للمسيح ورغبتها في أن تتبع كلمته. 
... 

 
 جون بانيان

 
 السائح السعيد

 
  م 1688 –م  1628جون بانيان 

ية هذا الع�الم، وص�لت إل�ى مك�ان مع�يَّن حي�ث ك�ان  "وبينما كنت أسير في برِّ
هناك عرين، ورقدُت في هذا المكان ألنام، وعندما نمت حلم�ت حلًم�ا، وإذا برج�ل 
في ثياب رثة واقفًا في مكان ما، يط�ل بوجه�ه م�ن منزل�ه، ممس�كا بكت�اب ف�ي ي�ده، 



 
 

ف�تح الكت�اب ويق�رأ في�ه، وعن�دما وحامالً على ظهره حمالً ثق�يالً. فنظ�رت ورأيت�ه ي
 قرأ، بكى وارتعد ولم يستطع أن يكمل, فانفجر في بكاء مرير وقال: "ماذا أفعل؟" 

أح��د أكث��ر الكت��ب انتش��اًرا  "هك��ذا ب��دأ ج��ون باني��ان كتاب��ه "س��ياحة المس��يحي
وتفضيالً، فلقد كان هذا الكتاب يروي قص�ة مس�يحي س�افر إل�ى المدين�ة الس�ماوية. 

 قصة رجوع بانيان إلى المسيح، وإليكم قصته.ولقد كانت هذه 
في أحد األيام وبينما كان جون بانيان، الس�مكري المتج�ول، يمي�ل إل�ى ش�باك 
أحد المتاجر يلعن بصوت مرتفع, قال�ت ل�ه س�يدة فقي�رة وه�ي تض�ع إص�بعها عل�ى 
ا ألنك تسبُّ بأسوأ الكلمات، فأنت ستُفس�د ك�ل ش�باب  وجهه: "أنت أكثر األناس شّرً

نة إذا اتخذوك رفيقً�ا له�م". وكان�ت مالحظته�ا بمثاب�ة طعن�ة ف�ي قلب�ه، فتركه�ا المدي
بانيان خجالً ولم ينطق بكلمة، ول�م ي�ُزل خجل�ه س�ريًعا، ولكن�ه جعل�ه ض�عيفا وفاق�د 

وأخ�ذ يق�ول لنفس�ه: "آه ل�و ع�دت إل�ى ص�باي م�رة أخ�رى  ،الثقة في نفس�ه ومكتئبً�ا
 نات الشريرة".وعلمني والدي أن أتحدث دون استخدام هذه اللع

وتعهَّ��د باني��ان ب��أن يص��بح شخًص��ا جدي��ًدا، فتوق��ف ع��ن اللع��ن وب��دأ يق��رأ ف��ي 
الكت�اب المق�دس ويتح�دث ع�ن األم�ور الديني��ة. ك�ان باني�ان فخ�وًرا بإص�الح حيات��ه 
فقال: "أنا أرضي هللا كما يرضيه أي ش�خِص آخ�ر ف�ي إنجلت�را". وف�ي أح�د األي�ام 

ي بيدفورد، اقترب بانيان من بعض الس�يدات المشمسة بينما كان سائًرا في زقاق ف
الالتي كن جالسات في أح�د األروق�ة ف�ي اس�تراحة قص�يرة م�ن أعم�الهن فس�معهن 
يتحدثن عن هللا، وكتب بانيان الحقًا قائالً: "لقد اقتربت ألستمع لما يقُلن, فلق�د كن�ت 

ن�ت أس�تمع أنا ذاتي متحدثًا نشطًا آنذاك في األمور الدينية، ولكن في تلك اللحظ�ة ك
أعلى مني كثيًرا ولم أس�تطع اس�تيعاب م�ا يقل�ن، فلق�د  ولكنني لم أفهم شيئًا، فلقد كنَّ 

كن يتحدثن عن الوالدة الجديدة وعن عمل هللا في قلوبهن. لقد ك�ن يتح�دثن كم�ا ل�و 
أن الف��رح ه��و م��ا جعله��ن يتح��دثن، فلق��د ك��نَّ يتح��دثن بدماث��ة لغ��ة الكت��اب المق��دس 

 قلن كما لو كن قد وجدن عالما جديًدا".ومظهر النعمة في كل ما 
ن��ه. ول��م وت��ركهن باني��ان وه��و يض��رب عل��ى ص��دره وق��د تبخ��ر افتخ��اره بتديُّ 

يس��تطع أن ينس��ى ح��ديث ه��ؤالء الس��يدات م��ن فك��ره، فلق��د ك��ان إيم��انهن وف��رحهن 



 
 

ن تماما مع مخاوفه وشكوكه. وشعر كما لو أنه يع�اني م�ن ب�رودة ال�ثلج، متعارضيْ 
 بيدفورد الفقيرات تحت أشعة الشمس اللطيفة. بينما تستدفئ سيدات

فعاد بانيان إل�ى ه�ؤالء الس�يدات م�رة أخ�رى ليتح�دث معه�ن فقل�ن ل�ه: "أن�ت 
ف�وه عل�ى راع�يهن ج�ون جيف�ورد.  بحاجة إلى مقابل�ة راعين�ا"، وهك�ذا أخ�ذوه وعرَّ

ا س��ابقًا ف��ي الح��رب األهلي��ة ج��ال ش��جاًعا متق��دًما ف��ي الس��ن جن��ديًّ ك��ان جيف��ورد ر
اإلنجليزية، فحيَّاه جيفورد بحفاوة ودعاه للدخول. وسكب بانيان ما بقلبه لجيف�ورد، 
فصلى معه الراعي الُمسّن وبدأ يعلِّمه من الكتاب المقدس عن يسوع المس�يح. ك�ان 

 هذا الحديث أول األحاديث الطويلة التي تمت بينهما.
لمس الرب قلبه بعد زمن قصير، وبينما كان بانيان يتعبد في كنيسة جيفورد, 

وقال فيم�ا بع�د ع�ن ه�ذا الي�وم: "لق�د اقتحمتن�ي ه�ذه الكلم�ات فج�أة: تكفي�ك نعمت�ي، 
تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي"، وتكررت ث�الث م�رات، وأعتق�د أن ك�ل كلم�ة كان�ت 

م�ا يعطين�ي اآلب ف�إليَّ يُقبِ�ل وم�ن  "37 :6جب�ارة. ث�م ج�اءت ه�ذه اآلي�ة م�ن يوحن�ا 
ي ال يكون أفضل بسبب قلبي الجي�د وال  ".يُقبِل إليَّ ال أخرجه خارجا فرأيت أن برِّ

ي ك�ان ه�و المس�يح نفس�ه، ال�ذي ه�و ه�و  يكون أرادأ بسبب قلب�ي ال�رديء، ألن ب�رِّ
 أمًسا واليوم وإلى األبد.

وع��اد باني��ان إل��ى بيت��ه كم��ا ل��و ك��ان يس��ير عل��ى اله��واء, وق��ال: "أعتق��د أن��ه 
التي تقف أمامي عل�ى األرض بإمكاني التحدث عن محبته ورحمته، حتى للغربان 

المحروث��ة". وس��رعان م��ا انتخ��ب ش��عب بي��دفورد باني��ان ليص��بح مس��ؤوالً ع��ن 
الكنيسة، وأرس�لوه خارًج�ا ك�واعظ متج�ول للق�رى المج�اورة. وظ�ل باني�ان يكس�ب 

 عيشه كسمكري, ولكنه كان يمضي الكثير من وقته في الوعظ.
يجبر الجميع عل�ى العب�ادة في هذا الوقت أصدر الملك تشارلز الثاني قوانيَن ل

بحسب توجيه كنيسة إنجلترا، بغض النظر ع�ن الض�مير. ول�م يك�ن المل�ك يعت�رف 
كخ�دام  - هؤالء الذين خارج كنيسة إنجلترا, أمثال بانيان - بالوعاظ غير المرتسمين

م، خرج بانيان ليعظ في بي�ت ريف�ي داخ�ل  1660نوفمبر  12حقيقيين للرب. وفي 
وعن�د دخول�ه إل�ى الك�وخ، ل�م يحي�ه الن�اس بالفرح�ة الت�ي  حقل م�ن ش�جر ال�دردار،



 
 

اعتادوا أن يحيوه بها، بل بنظ�رات ترق�ب وتح�ذير م�ن الخط�ر. فلق�د تس�رب إل�يهم 
خب��ر ب��أن القاض��ي ق��د أص��در م��ذكرة للق��بض عل��ى باني��ان إذا ح��اول أن يع��ظ, ل��ذا 

وق�ال ل�ه  ،استحثه أعضاء من شعب الكنيسة بعدم المضي ق�دًما إل�ى ه�ذا االجتم�اع
أحد الرجال: "أخي بانيان، هل تعتقد أنه من الحكمة أن تستمر في االجتماع؟ ربما 

فأجابه بانيان بحزم: "كال، لن يحدث ه�ذا، ل�ن ي�وقفني  ؛علينا تأجيله إلى يوم آخر"
أحد ولن ألغي االجتماع لهذا السبب. هلم فلنبتهج، وال تدعنا نخاف. فالوعظ بكلم�ة 

ا و ال ينبغ�ي أن نخج�ل ألنن�ا س�نكافأ إذا عانين�ا م�ن أجل�ه". وام�تأل هللا عمل جيد ج�ّدً
الك�وخ بالن�اس، وب�دأ باني�ان بالص�الة، وبينم�ا ك�ان ممس�ًكا بالكت�اب المق�دس وعل��ى 

ح�وا ل�ه بم�ذكرة الق�بض  ؛وشك البدء في العظة، اندفع ضابط الشرطة ورجال�ه ولوَّ
 وأمر الضابط رجاله بالقبض على بانيان.

دون ب��ه، ق��ال لش��عبه: "م��ن م��راحم هللا أن نع��اني م��ن أج��ل وبينم��ا ك��انوا يبتع��
عمل الصالح، فمن األفضل أن نك�ون الُمض�طَهَدين ع�ن أن نك�ون الُمض�طَِهدين". 
وفي اليوم التالي وقف بانيان أمام القاضي الذي سأله قائالً: "لماذا ت�ذهب إل�ى ه�ذه 

بخدمات ديني�ة االجتماعات وتعظ؟ أنت سمكري، لماذا ال تركز في عملك؟ فقيامك 
غير قانوني". فأجابه بانيان: "أنا استجيب لدعوتي وأعظ بكلم�ة هللا أيًض�ا، وأنظ�ر 
لخدمتي وعملي، على أنهما الواجب الذي يجب أن أتممه طالما توفرت الفرصة". 
فقال له القاضي: "سيد بانيان، لقد قررت أن أرسلك إلى السجن إذا لم تَِعد بالتوقف 

س لالجتماع". فأجابه بانيان: "ل�ن أتوق�ف ع�ن ال�تكلم بكلم�ة عن الوعظ ودعوة النا
هللا، وسأس��تمر ف��ي إرش��اد وتعزي��ة وتعل��يم م��ن يرغ��ب م��ن الن��اس، وأعتق��د أن ه��ذا 
، ب��ل يس��تحق الم��دح ال الل��وم". فس��أله القاض��ي: "أال تح��ب  العم��ل عم��ٌل غي��ر م��ؤذہ
 زوجت��ك وأطفال��ك؟" وإذ ك��ان قل��ب باني��ان ينفط��ر عن��دما خط��رت ل��ه فك��رة ت��رك
زوجته وأطفاله األربعة أجاب: "نعم، وبشدة، ولكن مقارنة بيسوع المسيح، فأن�ا ال 

 أحبهم على اإلطالق". فأمر القاضي أن يأخذوه إلى السجن.
وأص��بح من��زل باني��ان اآلن زنزان��ة انفرادي��ة ب��اردة، وعن��دما أُِخ��ذ م��ن ب��ين 

ع���ن زوجت��ه وأوالده ق���ال باني���ان: "لق���د ش���عرت كم��ا ل���و ك���انوا يفص���لون لحم���ي 



 
 

ب بانيان مراًرا بأن يتخلى عن الوعظ ويعود إلى بيته، ولكنه ك�ان  عظامي". وُجرِّ
اترك أيتامك أنا أحييهم وأرامل�ك ، "11:49يقاوم وتعلق بالوعد المذكور في إرميا 

عليَّ ليتوَكْلن". وبدأ يصنع أربطة ألحذية جلدي�ة ليع�ول أس�رته، وكت�ب أح�د عش�ر 
". وعن��دما أتيح��ت ل��ه نعم��ة غني��ة ألش��رِّ الخط��اة"كتابً��ا بم��ا ف��ي ذل��ك قص��ة إيمان��ه: 

ال�ذين تجمع�وا ف�ي  الفرص�ة وع�ظ باني�ان لع�دد كبي�ر م�ن أعض�اء كنيس�ة بي�دفورد،
 سجنه.

وبع���د اثن���ي عش���ر عاًم���ا، ُخفِّفَ���ت الق���وانين الص���ادرة ض���د الوع���اظ غي���ر 
المرتس��مين، وأُطل��ق س��راح باني��ان، وألق��ى بنفس��ه ف��ي ال��وعظ والكتاب��ة وتنظ��يم 

جديدة. ولكن بعد ثالث سنوات، أبطل الملك رخصة الوعظ الت�ي منحه�ا الكنائس ال
لباني��ان وغي��ره م��ن الخ��دام غي��ر المرتس��مين، ورف��ض ج��ون باني��ان التوق��ف ع��ن 

س�ياحة الوعظ وأُلقِي في الس�جن لس�تة أش�هر أَُخ�ر. وف�ي ه�ذه األثن�اء كت�ب كت�اب "
صارات ف�ي " وهي قصة رمزية عن األفراح واألحزان والمعارك واالنتالمسيحي

الحياة المسيحية. وعندما بلغ التاسعة والخمسين أصيب بانيان بحم�ى ش�ديدة، وف�ي 
فراش الموت أخذ يشجع أصدقاءه بكلم�ات قليل�ة، ولك�ن م�ؤثرة، م�ن ه�ذه الكلم�ات 
قال ع�ن الص�الة: "م�ن األفض�ل عن�دما تص�لي أن يك�ون قلب�ك ب�ال كلم�ات ع�ن أن 

 تكون كلماتك بال قلب".
"س�ياحة  ن بانيان إلى السموات مثلما وصف في كت�ابوربما كان دخول جو

عن المسيحي والراجي عند أب�واب المدين�ة الس�ماوية: "وعن�د دخولهم�ا المسيحي" 
تغيرت هيئتهما، وكانا يرتديان مالبس تلم�ع كال�ذهب، ورن�ت ك�ل أج�راس المدين�ة 

 مرة أخرى من الفرح وقيل لهما: ادخال إلى فرح سيدكما".
 فليأِت إلى هنامن يتمتع بالشجاعة 

 فالمرء هنا سيظل ثابتا. فلتأِت الرياح أو يتغير الجو
 فال توجد معوقات تجعله يلين

 فنيَّته األولى المعلنة هي أن يصبح سائًحا.
... 



 
 

 
 
 

 جوناثان إدواردز
 

 الهوتي النهضة العظيمة
 

  م 1758 –م  1703جوناثان إدواردز 
الط�ابق الث�اني وخ�رج منه�ا رأس في منتصف إحدى الليالي فُتحت نافذة ف�ي 

رجل أخذ يصرخ قائالً: "أال تعلمون كم هي الساعة اآلن أيها الحمقى؟ عودوا إلى 
منازلكم وناموا!" فرد عليه قائد فرقة الش�باب والش�ابات ص�ائحا: "ِعم�َت مس�اًء ي�ا 
سيدي، لماذا ال تأتي لتنضم إلينا في سهرتنا؟" وانفجرت م�نهم ض�حكات ص�اخبة، 

وا يتناوبون بينهم زجاجة الُمسكر. فعاد الرجل للصياح قائالً: "لقد خرجتم بينما كان
عن نط�اق الس�يطرة أيه�ا الش�باب وتحت�اجون إل�ى مخاف�ة ال�رب ف�ي قل�وبكم". ف�رد 
عليه قائ�دهم ق�ائالً: "إن ك�ان الق�س إدواردز يعج�ز ع�ن تغييرن�ا، فبالتأكي�د س�تعجز 

لجمع��ة، بإمكان��ك أن تس��تمتع ي��وم أن��ت أيًض��ا، هل��م أيه��ا الرج��ل العج��وز إنه��ا ليل��ة ا
السبت أما نحن فسنمرح الليلة". وتوجهوا إلى الحان�ة وه�م ينش�دون األغ�اني، ول�م 

 يُعد أحٌد منهم إلى منزله إال مع شروق الشمس، حيث عادوا مترنحين.
م، الكثير من حفالت الخمر والس�كر ب�ين الش�باب ف�ي  1733لقد شهد صيف 

ش ه�ؤالء الش��باب م�ن أج�ل إش�باع م�رحهم ف��ي نورث�امبتون بماساشوس�تس، إذ ع�ا
ولكن  ،حفالت السكر والطواف الليلي، وشعر آباؤهم وشيوخ الكنيسة بالقلق عليهم

عام�ا وال�ذي ك�ان راعي�ا  29ليس مثل جوناثان إدواردز، الشاب الب�الغ م�ن العم�ر 
فقد اشتاق جوناثان إدواردز أن يت�ذوق ش�باب نورث�امبتون م�ا  ؛لكنيسة نورثامبتون

َوَملِ�ُك م�ن عم�ره، عن�دما ق�رأ تيموث�اوس األول�ى: " ةاختبره ف�ي السادس�ة عش�ر قد
هُوِر الَِّذي الَ يَْفنَى َوالَ يَُرى، اِإللَهُ اْلَحِك�يُم َوْح�َدهُ، لَ�هُ اْلَكَراَم�ةُ َواْلَمْج�ُد إل�ى َدْه�ِر  الدُّ

هُوِر. آِميَن" إذ فجأة مأل قلبه شعور بالفرحة ب�الرب وق�ال: "عن�دما ق�رأت تل�ك  ،الدُّ



 
 

الكلمات، غمر روحي شعور بمجد هللا وفكرت ف�ي مق�دار الس�عادة الت�ي ال ب�د وأن 
 أشعر بها عندما أستمتع بال وأعيش معه في السماوات".

وظل إدواردز يخدم في كنيسة نورثامبتون لست سنوات، ولك�ن عمل�ه هن�اك 
ا بسبب قس�اوة القل�وب. وب�دا المراهق�ون والب�الغون ف�ي غاي�ة البع�د ع�ن كان ُمحبِطً 

هللا. لقد كان إدواردز يعرف أنه على الم�ؤمن الحقيق�ي أن يول�د والدة ثاني�ة بإيم�ان 
م، ألقى إدواردز سلسلة من العظات ع�ن  1734حّي وبقلب جديد. وفي أوائل عام 

ه�ذه العظ�ات، وب�دأوا يمكث�ون بع�د اإليمان، وبدأ الشباب البالغون ف�ي االنتب�اه إل�ى 
 االجتماع ليناقشوا العظات.

وفي يوم من األيام جاءته شابة, كانت واحدة من أكث�ر فتي�ات المدين�ة تم�رًدا، 
وطرقت على بابه, واندهش بسرور ورحب بها ودعاها لتدخل إلى مكتبته، وقالت 

وعن�دما اعتق�دت له: "أيها الراعي، لقد سحقتني أثقال خطاياي في األي�ام الماض�ية 
بأن��ه ال يوج��د أم��ل، ه��دأ ال��رب قلب��ي ورفعن��ي". وبينم��ا هم��ا يتح��دثان س��ويًّا، تأك��د 
إدواردز ب��أن المس��يح ق��د لمس��ها، وق��ال له��ا: "أن��ا أوم��ن أن ال��رب ق��د أعط��اِك قلبً��ا 
جديًدا". وتغيرت حياتها في الحال، وتحّولت أنانيتها إلى محبة، ولم تفتها خدم�ة أو 

ق رْ إدواردز: "إنَّ خبر تغير هذه الشابة ك�ان بمثاب�ة ومض�ة بَ�اجتماع صالة. وقال 
 لقلوب الشباب في جميع أنحاء المدينة". 

وان��دفع الش��بان والش��ابات، وم��ن بي��نهم أش��ر خط��اة نورث��امبتون، مس��رعين 
للتحدث إليها، وأولئك ال�ذين ك�انوا يس�خرون م�ن الق�س إدواردز ويثي�رون الش�غب 

لمة في عظات�ه، وس�رعان م�ا ش�عر جمي�ع ش�عب في خدماته، يتمسكون اآلن بكل ك
المدين��ة, بجمي��ع أعم��ارهم، أن خطاي��اهم ق��د أثقل��تهم، فأخ��ذوا يص��رخون ليس��وع 

 طالبين المغفرة، ولم يكن هناك من يتحدث عن شيء سوى عن أمور هللا.
وف��ي المدين��ة ك��ان الجي��ران يجتمع��ون ل��يالً للص��الة وق��راءة الكت��اب، فق��ال 

ت مملوء بمثل هذه البهجة والمحبة. لقد كان هذا الوقت إدواردز: "لم يكن هناك وق
وقت فرح للع�ائالت، وذل�ك بس�بب خ�الص ال�رب. وف�رح اآلب�اء بأبن�ائهم ل�والدتهم 
الثاني��ة، واألزواج بزوج��اتهم والزوج��ات ب��أزواجهن". وف��ي غض��ون س��تة أش��هر، 



 
 

وجد أكثر من ثالثمائة ش�خص المغف�رة ف�ي يس�وع المس�يح، وامت�دت النهض�ة إل�ى 
ماساشوس�تس وكونيكتيك�ت، وق�د ك�ان ه�ذا ه�و فج�ر النهض�ة مدن أخرى ف�ي  عدة

 العظيمة.
لك��ن كثي��رين ف��ي نيوإنجالن��د ك��انوا يق��اومون ه��ذه النهض��ة بش��دة، فلق��د أدانه��ا 
بع���ض الرع���اة م���ن عل���ى من���ابرهم، وك���ان االنتق���اد أن جوناث���ان إدواردز يح���رك 

م�ن هللا". لك�ن الرع�اة  المشاعر. وقال المنتقدون: "إن هذا العمل ف�ي الحقيق�ة ل�يس
المؤي���دين إلدواردز ف���ي إنجلت���را وأمريك���ا، مث���ل إس���حق وات���س كات���ب الت���رانيم 
المشهور، استحث إدواردز لكتابة تقرير ع�ن تل�ك النهض�ة, ونف�ذ إدواردز مطلب�ه. 

تُق��رأ بش��غف  القص��ة الحقيقي��ة ع��ن عم��ل هللا العجي��ب"م كان��ت "  1737وف��ي ع��ام 
ه القص��ة ج��ورج هوايتفيل��د وج��ون ويس��لي عل��ى ج��انبي األطلنط��ي، وألهم��ت ه��ذ

 وآخرين.
وبمرور الوقت انطفأت نار النهضة، ولكن عن�دما حض�ر ج�ورج هوايتفيل�د، 

م، بدأت النهضة ف�ي االش�تعال م�رة أخ�رى  1740الواعظ اإلنجليزي، في أكتوبر 
وانتش�رت حت��ى وص��لت إل��ى المس��تعمرات األمريكي��ة، وانس��حقت أرواح عش��رات 

 ببكاء إلى المسيح من خالل عظاته.اآلالف وأقبلوا 
ولم يمِض وقت طوي�ل عل�ى وص�ول هوايتفيل�د إل�ى أمريك�ا، حت�ى أرس�ل ل�ه 
إدواردز بخطاب كتب فيه: "خالل رحلت�ك إل�ى نيوإنجالن�د، أال ترغ�ب ف�ي زي�ارة 
نورثامبتون؟ فبركات السماء تالزمك أينما تذهب، وك�م أتمن�ى إذا كان�ت إرادة هللا، 

عل��ى ه��ذه المدين��ة. أرج��وك أن تحض��ر وتس��دي ل��ي معروف��ا أن تح��ل ه��ذه البرك��ة 
 باإلقامة في منزلي".

وقَبِل هوايتفيلد الدعوة بل واستمتع بها بش�دة. ولق�د ت�أثر بش�دة بعالق�ة المحب�ة 
القوي��ة ب��ين جوناث��ان وزوجت��ه س��ارة حت��ى أش��علت رغب��ة ال��زواج بداخل��ه. وكت��ب 

 هذا الثنائي الرائع". هوايتفيلد عن عائلة إدواردز في جريدته: "لم أر مثل 
بزيارة هوايتفيلد، فاضت كنيسة نورثامبتون بالش�عب ال�ذي احتش�د لالس�تماع 
لهوايتفيلد الشهير، فلقد وعظ عن المسيح بقوة وعاطفة، حت�ى أن�ه ف�ي خت�ام العظ�ة 



 
 

ك��ان الجمي��ع يبك��ون بم��ن ف���يهم إدواردز، وهك��ذا اش��تعلت النهض��ة م��رة أخ���رى 
 واستمرت إلى ما يقرب من عامين.

في أثناء النهضة، كان إدواردز يعظ في كنائس أخرى ف�ي نيوإنجالن�د، وف�ي 
م، وق�ف عل�ى منب�ر كنيس�ة  1741يولي�و  8أحد أيام اآلحاد صباًحا، وبالتحديد يوم 

وتعلق��ت ك��ل  ،إنفيل��د، كونيكتك��وت، وكان��ت إنفيل��د ق��د أُهمل��ت أثن��اء ش��هور النهض��ة
وبدا بطوله ال�ذي يزي�د ع�ن  األعين بجوناثان إدواردز وهو يصعد درجات المنبر،

سم يفوق طول كل الحاضرين وقال: "استمعوا إلى كلمة هللا". ثم بدأ يقرأ من 180
لَِي النَّْقَمةُ َوالَجَزاُء. فِ�ي َوْق�تہ تَ�ِزلُّ أَْق�َداُمهُْم. إِنَّ يَ�ْوَم هَالِكِه�ْم قَِري�ٌب " 35:32تثنية 

مق�دس جانبً�ا وال�تقط ورق�ة المالحظ�ات َوالُمهَيَّآُت لهُْم ُمْسِرَعةٌ". ث�م وض�ع كتاب�ه ال
لعظته وبدأ يقول: "في هذه اآلية يحذرنا هللا م�ن اله�الك المف�اجئ ال�ذي ق�د يص�يب 
األشرار، فال يوجد ما يحمي األشرار من الجح�يم ف�ي أي وق�ت إال رض�ا هللا. أيه�ا 

م�ا يوج�د  الخطاة، تذكَّروا الخط�ر الرهي�ب ال�ذي أن�تم في�ه، لق�د أذنب�تم إل�ى هللا، وال
يستطيع أن يحميكم من السقوط في ن�ار الجح�يم غي�ر ي�ده ، وه�ذا ينطب�ق عل�ى ك�ل 

 من ليس في المسيح بينكم".
ين بخطاي��اهم عن��د  فم��ا ك��ان م��ن الرج��ال والنس��اء إال أن تنه��دوا وبك��وا مق��رِّ
س��ماعهم له��ذه الكلم��ات. وص��رخ ال��بعض متس��ائالً: "أن��ا ذاه��ب إل��ى الجح��يم! م��اذا 

أ إدواردز م��ن روعه��م وق��ال: "ل��ديكم اآلن يمكنن��ي أن أفع��ل لك��ي أخل��ص ؟" فه��دَّ
فرص��ة غي��ر عادي��ة، ف��اليوم يف��تح لك��م ال��رب أب��واب الرحم��ة ويق��ف مناديً��ا الخط��اة 
المس��اكين. ف��الكثيرون يس��رعون إلي��ه وقل��وبهم ممتلئ��ة بمحب��ة م��ن أح��بهم وغس��لهم 

 بدماه. كل من هو ليس في المسيح، ليستيقظ اآلن ويهرب من الغضب اآلتي".
نتهاء عظته ذاب الكثيرون م�ن البك�اء وارتع�د بعض�هم خوفً�ا. واس�تمر ومع ا

وبع�د إنه�اء مهمت�ه،  ،إدواردز لفترة طويلة يتحدث ويصلي مع النفوس المضطربة
كان الكثيرون منهم قد اطمأنت قلوبهم وآمنوا بالمسيح. ولقد استخدم هللا هذه العظة 

د، ولتأثيره�ا الق�وي أص�بحت لتغيي�ر إنفيل� الخطاة ف�ي ي�د إل�ه غاض�بہ" وعنوانها "
 أكثر العظات شهرة في أمريكا.



 
 

وظل إدواردز يخدم شعب كنيسته ألعوام، وربَّى أسرة كبيرة، وكت�ب الكثي�ر 
م���ن الكت���ب. وك���ان الرع���اة والعلم���انيون ف���ي أمريك���ا وأوروب���ا يعجب���ون بكتابات���ه 

ج��ال الالهوتي�ة، ولك��ن المش��اكل كان�ت تَُع��د ل��ه ف�ي نورث��امبتون، فلق��د ك�ان هن��اك ر
م، ح�ول عش�اء  1749وتفجرت المشكلة عام  ونساء ال يحبونه وال يحبون عظاته.

الرب، فلعدة سنوات كانت كنيسة نورثامبتون تسمح للناس بتناول الخب�ز والخم�ر، 
حتى وإن لم يكن لهم إيمان شخصي بيسوع المسيح، وق�د ك�ان إدواردز ي�ؤمن ب�أن 

أعل�ن ص�راحة ع�ن إيمان�ه المخلِّ�ص التناول من مائدة الرب ال يس�تحقه س�وى م�ن 
بيسوع المسيح. وعندما اتخذ إدواردز خطوات لتغيي�ر سياس�ة الكنيس�ة نح�و عش�اء 
الرب، اتهمه أعداؤه بأنه يصدر األحكام على الناس، وبأنه مثير لالنشقاق, وب�دأوا 
ت شعب كنيس�ته لعزل�ه, بع�د أن خ�دم ف�ي ه�ذه  في نشر األكاذيب عنه. وأخيًرا صوَّ

واآلن يُق���رأ ف���ي س���جل كنيس���ة  ثالث���ة وعش���رين عاًم���ا كخ���ادم مك���رس.الكنيس���ة ل
 م، تم فصل القس جوناثان إدواردز". 1750 يونيو 22  "في نورثامبتون ما يلي:

وفي عظة ال�وداع ل�م ينتق�د ول�م يُل�ق ب�اللوم عل�ى أح�د، ولكن�ه اس�تحثهم برق�ة 
ك��م، فكون��وا وأنه��ى عظت��ه به��دوء ق��ائالً: "وأخي��ًرا ي��ا إخ��وتي أودع ،ليعيش��وا لل��رب

ك���املين، متح���دي الفك���ر، عيش���وا ف���ي س���الم، ول���تكن محب���ة هللا وس���المه معك���م، 
وليبارككم هللا براعہ أمين، واذكروني ف�ي ص�لواتكم، وال تنس�وا اجتماعن�ا المرتق�ب 
المهي��ب ف��ي ي��وم ال��رب العظ��يم". وف��ي ذل��ك األح��د، ع��اد الكثي��رون إل��ى من��ازلهم 

توا  لفصل راعيهم. حزانى، متمنين لو لم يكونوا قد صوَّ
وأص���بح إدواردز ُمرس���ال لهن���ود هوس���اتونيك بس���توكبريدج، الت���ي كان���ت 
مستعمرة صغيرة على حافة غاب�ات ماساشوس�تس. وظ�ل يعم�ل لس�بعة أع�وام ب�ين 
الهن��ود الحم��ر وكت��ب ف��ي تل��ك الس��نوات العدي��د م��ن الكت��ب. ودعت��ه فيم��ا بع��د كلي��ة 

ه م�ات إث�ر إص�ابته بم�رض نيوجيرسي (برنستون الحقًا) ليك�ون عمي�ًدا له�ا، ولكن�
الجدري بعد وصوله إلى هناك بشهرين. وبينما كان على فراش الموت التفت إل�ى 

ال��ذي  ابنت��ه لوس��ي وق��ال له��ا: "وبالنس��بة ألوالدي س��تُتركون اآلن ب��ال أب، األم��ر
 عن األب الذي لن يخذلكم".أتمنى أن يحثكم على البحث 



 
 

لموت باستس�الم ه�ادئ به�يج بأن زوجها واجه ا وكتب طبيبه للسيدة إدواردز
ص�ابر ل��إلرادة اإللهي��ة. وأض��اف: "فالبنس��بة لزوج��ك فق��ْد فق��َد الم��وُت ش��وكته بك��ل 
م�ات مزعج�ة ف�ي حلق�ه،  تأكيد". وبالرغم من معاناة إدواردز من آالم رهيب�ة وتَورُّ
منعته من القدرة على البلع، إال أنه احتمل ذلك بسالم وفرح. وبعدما أرسل رسائل 

ته وأص��دقائه، نظ���ر حول��ه ف���ي الغرف��ة وق���ال: "واآلن أي��ن يس���وع المحب��ة ألس���ر
 الناصري، صديقي المخلص الذي لم يخذلني أبًدا؟"

... 
 

 جورج هوايتفيلد
 

 واعظ النهضة العظيمة
 

  م 1770 –م  1714جورج هوايتفيلد 
م، كان هناك مدرس جامعي يقود شخًصا ح�امالً  1734في أواخر أيام شتاء 

دخ��ل ب��ه إل��ى غرف��ة ص��غيرة ف��ي الط��ابق الثال��ث، وق��ال ل��ه حقيب��ة س��وداء، حت��ى 
المدرس: "إن جس�ده يفن�ى هب�اًء أيه�ا الطبي�ب". وف�تح ب�اب الغرف�ة به�دوء وهم�س 
قائالً: "أخشى أن يكون قد أص�يب ب�الجنون". وك�ان ملق�ى هن�اك ج�ورج هوايتفيل�د 

د الب�الغ الواح�د والعش��رين عام�ا م�ن عم��ره، طالبً�ا بجامع�ة أكس��فورد، وك�ان يجاه��
ن ببقعة سوداء كبي�رة ناتج�ة  ةاللتقاط أنفاسه ووجهه شاحب، وكانت إحدى يديه ملوَّ

 تين وجسده الهزيل مبلل بالعرق.عن لسعة الجليد، وكانت عيناه غائرتين محمرَّ 
فقال له الطبيب: "أيها الش�اب، لق�د دم�رت ص�حتك، فيب�دو أن�ك ل�م تأك�ل من�ذ 

هوايتفيل�د بص�وت م�رتعش كي�ف أسابيع. كيف وصلت إلى هذا الحال؟" فشرح ل�ه 
سعى إلنقاذ روحه م�ن خ�الل إنك�اره لذات�ه, وش�جعه عل�ى ه�ذا "الن�ادي المق�دس"، 
وهو جمعية دينية بأكسفورد يقوده�ا ج�ون ويس�لي وتش�ارلز ويس�لي. اتب�ع أعض�اء 

وس��رعان م��ا تف��وق هوايتفيل��د عل��ى  ،ه��ذا الن��ادي نظاًم��ا ص��ارًما للص��الة والص��وم
فكان يرتدي ثيابًا رثة وكان يمضي س�اعات عدي�دة  ك�ل أصدقائه في إنكاره لذاته، 

ص��باح ف��ي الص��الة خ��ارج المن��زل ف��ي ج��و م��ن التجم��د، وك��ان يقت��ات عل��ى قط��ع 



 
 

ص��غيرة م��ن الخب��ز الخش��ن والش��اي المرم��ري. وس��خر من��ه أقران��ه وأطلق��وا علي��ه 
"الرجل المجنون" وكانوا يلق�ون بكت�ل الط�ين علي�ه. وه�دده م�دير الكلي�ة بالفص�ل, 

ضاء النادي المقدس قالوا له بأنه قد تمادى في األمر كثيًرا. وبالرغم م�ن وحتى أع
كل هذا، ظل يعاني من الشعور بال�ذنب عل�ى خطاي�اه، ول�م يش�عر بأن�ه يقت�رب م�ن 

 هللا.
وقال هوايتفيلد للطبيب: "لقد ش�عرت ه�ذا الص�باح بض�عف ش�ديد حت�ى إنن�ي 

ح��زم ق��ائالً: "س��يد ص��عدت درج��ات الس��لم إل��ى غرفت��ي بص��عوبة. ف��أمره الطبي��ب ب
هوايتفيل�د، عل�يَّ أن ألزم�ك بمالزم��ة الف�راش، ف�إذا ل�م يحص��ل جس�دك عل�ى تغذي��ة 
كافية وراحة فإنك س�تلقى حتف�ك". وظ�ل هوايتفيل�د ألس�ابيع ف�ي س�ريره يح�اول أن 

ته ولكنه ك�ان يش�عر باإلحب�اط، وم�أله الش�ك ب�أن خطاي�اه ل�ن تُغف�ر أب�ًدا. يستعيد قوَّ 
ه��ذا  غيَّ��ر". وحي��اة هللا ف��ي روح اإلنس��انكت��اب يس��مى "ولكن��ه حينئ��ذ عث��ر عل��ى 

الكتاب أفكاره عن هللا وغفران الخطايا رأًسا على عقب، فلقد كان هوايتفيل�د ي�ؤمن 
بأن اإلنسان ينال رضا هللا من خالل أعماله الصالحة، ولكن بعد قراءة هذا الكتاب 

س�أُدان ! وعرف�ُت أن الش�خص ق�د  قال: "لقد أراني هللا بأنه عليَّ أَن أُولََد ثانيةً وإال
يذهب إلى الكنيسة ويص�لي ويتن�اول م�ن مائ�دة ال�رب، إال إن�ه يظ�ل غي�ر م�ؤمن". 
وبينم��ا ك��ان الكت��اب ال ي��زال ف��ي ي��ده، وق��ع هوايتفيل��د عل��ى ركبتي��ه وص��لى ق��ائالً: 

فن�ي كي�ف تك�ون  اأو إذا كنت مؤمنً  ؤمنہ "يارب إذا كنت أنا غير م غير حقيقي، عرِّ
 ال أُدان في النهاية".  المسيحية حتى

ولم تمِض أيام كثيرة حت�ى أدرك أن�ه ال يس�تطيع فع�ل ش�يء لين�ال الخ�الص، 
وأنه ال يوجد غير رحمة هللا الت�ي تس�تطيع أن تخلص�ه، وأص�بح واثقً�ا م�ن غف�ران 
المسيح لخطاياه. وعبَّر عن مشاعره ق�ائالً: "غمرن�ي ف�رح ال يمك�ن وص�فه عن�دما 

ا دخلت محب�ة هللا الغ�افرة إل�ى روح�ي المض�طربة. زال عني ثقل خطاياي, وعندم
وق��د كان��ت أفراح��ي مث��ل تي��ار ج��ارف ف��اض عل��ى الض��فاف, وش��عرت أن المس��يح 

 يعيش فّي وأنا فيه".



 
 

وأصبحت دراسة الكتاب هي هوايته ولذته وقال: "بدأت أقرأ الكتاب المقدس 
والشراب  وأنا على ركبتيَّ وأصلي على كل كلمة وسطر، فلقد كان هذا هو الطعام

الحقيقيَْين لروحي، ولقد حصلت على المعرف�ة الحقيقي�ة م�ن خ�الل ق�راءة كلم�ة هللا 
ف�ي ش�هر واح��د، أكث�ر م��ن المعرف�ة الت��ي حص�لت عليه��ا م�ن ك��ل كتاب�ات البش��ر". 
س ع�دة س�اعات ك�ل ي��وم لزي�ارة المس�جونين والفق��راء  وعن�دما اس�تعاد ص�حته ك��رَّ

فهم عن محب�ة ف�آمن الكثي�رون بيس�وع  ؛هللا للخط�اة والمسنين، وبكلمات بسيطة عرَّ
 المسيح. وعندما أتم هوايتفيلد دراسته الجامعية أصبح خادًما في كنيسة إنجلترا.

وب��ارك ال��رب عمل��ه من��ذ البداي��ة، والكن��ائس الت��ي ظل��ت لس��نوات خاوي��ة، 
أصبحت تموج بالناس أينما وعظ في إنجلترا. وفي بعض األوقات لم يك�ن بمق�دور 

كانا من كثرة الع�دد. وق�ال هوايتفيل�د: "لق�د ك�ان مدهًش�ا أن ت�رى الناس أن يجدوا م
الناس متسلقة دراب�زين ش�رفة األرغ�ون العلي�ا، وق�د تس�لقوا واجه�ات الكنيس�ة مم�ا 
ا، حتى أن بخار الماء الص�ادر ع�ن الت�نفس ق�د يتس�اقط مث�ل  جعل جو الكنيسة حاّرً

 صل إلى المنبر.وكنت أشق طريقي بينهم بصعوبة أل ،المطر من أعمدة الكنيسة
لق��د رج��ع اآلالف ليس��وع المس��يح لغف��ران خطاي��اهم، واص��طف الش��غوفون 
بطل��ب الغف��ران، م��ن الص��باح إل��ى منتص��ف اللي��ل للتح��دث مع��ه. وكان��ت عظات��ه 
المطبوعة تُباع مباشرة بعد طباعتها. وتشكلت مجموع�ات دراس�ة الكت�اب المق�دس 

 هذه األيام قبالً.في المدن والقرى أينما وعظ. لم تشهد إنجلترا مثل 
ولكن لم يكن الجميع سعداء بخدمة هوايتفيلد، فقد ش�عر ق�ادة الكنيس�ة ب�الغيرة 
من شعبيته، وأطلقوا عليه "مثير الرعاع"، وتذمر الرع�اة ألن أعض�اء الكنيس�ة ال 
يستطيعون إيجاد مكان عندما يعظ هوايتفيلد، وأغلق الكثير من الرعاة كنائسهم في 

 وجهه.
ايتفيل�د يواج�ه ص�عوبات ف�ي إيج�اد كنيس�ة تُف�تَح ل�ه، ق�رر ب�أن وعندما ب�دأ هو

يعظ في الهواء الطلق، وكانت فكرته في غاية الُجرأة، ألن قادة الكنائس اعتبروها 
فكرة غير مناسبة بل وأيضا خطية، إيمانً�ا م�نهم ب�أن ال�وعظ ف�ي المي�ادين ق�د يثي�ر 

ل�ق، خ�اطر هوايتفيل�د الجموع ويقودهم للتصرف الجامح. وبالوعظ ف�ي اله�واء الط



 
 

بمواجه�ة حك��ام كنيس�ة إنجلت��را، ولكن�ه ك��ان ق�د عق��د الع�زم عل��ى ال�وعظ بكلم��ة هللا 
فب��دأ ب��الوعظ ف��ي اله��واء الطل��ق ف��ي كينج��زوود، وق��د كان��ت  ؛مهم��ا كان��ت التَبِع��ات

مقاطع�ة م�نجم فح�م كبي�رة ب�القرب م��ن بريس�تول، فلق�د أراد أن يع�ظ هن�اك من��ذ أن 
بحاج��ة لل��ذهاب إل��ى أمريك��ا ل��تعظ ال��وثنيين، فهن��اك  أخب��ره أح��دهم ق��ائالً: "لس��ت

الكثي�رون م��نهم ف�ي كينج��زوود". ولق��د كان�ت كينج��زوود موطنً�ا آلالف م��ن عم��ال 
المناجم، الرجال والنساء واألطفال، الذين كانوا يعملون في ظلمة وخطر المن�اجم، 

م فلقد عاشوا في جهل وفقر. وتحاشى األغراب كينجزوود وذلك خوفا عل�ى حي�اته
ألنها مكان العنف، ولم تُبَن فيه�ا كنيس�ة أو مدرس�ة، ول�م يك�ن المجتم�ع اإلنجلي�زي 
يب��الي بعم��ال المن��اجم. ولك��ن هوايتفيل��د ك��ان يفك��ر بش��كل مختل��ف فق��ال: "إن قلب��ي 

 يتمزق من أجل عمال المناجم المساكين، فهم مثل الخراف التي بال راعہ".
ر، وك��ان ي��وم س��بت، دخ��ل وف��ي أح��د األي��ام ش��ديدة الب��رودة م��ن ش��هر فبراي��

هوايتفيلد ف�ي المم�رات الض�يقة لكينج�زوود، وفغ�ر عم�ال المن�اجم أف�واههم عن�دما 
وجدوا بينهم خادًما متعلًما حسن المظهر واقفً�ا بي�نهم يق�ول: "ط�اب ي�ومكم"، ويم�د 
يده إلى أحدهم ليصافحه، فإذا بالرجل الذي كان مغطى من قمة رأسه إلى أخم�ص 

يرف�ع ي�ده بت�ردد ويص�افح هوايتفيل�د، تارًك�ا طبق�ة س�وداء م�ن قدميه بتراب الفح�م، 
غبار الفحم على يد هوايتفيلد. فابتسم هوايتفيلد وقال: "سأعظ في الثانية اليوم على 

 التل في روزجرين، ويشرفني أن أراكم بين الحاضرين".
ونشر الكلم�ة ف�ي الش�وارع، وط�رق األب�واب، ووق�ف عن�د م�داخل المن�اجم، 

ع للحضور. وبحلول الساعة الثاني�ة، ك�ان هن�اك أكث�ر م�ن مئت�ي عام�ل داعيًا الجمي
منتظ��رين أم��ام الرابي��ة العش��بية، حي��ث اتخ��ذ هوايتفيل��د منص��ته. لق��د ش��كلت كلمات��ه 
سحبًا كثيفة رمادية اللون في الهواء البارد، عندما بدأ يعظ قائال: "أيه�ا األص�دقاء، 

الت�ل ال�ذي نق�ف علي�ه اآلن،  منذ زمن بعيد وقف الرب على منحدر ت�ل، يش�به ه�ذا
وِح ألَنَّ لَهُ�ْم وبين جموع تشبه هذه الجموع وعلَّمه�م ق�ائالً: " طُ�وبَى لِْلَمَس�اِكيِن بِ�الرُّ

َماَوات" (متى  ).3:5َملَُكوَت السَّ



 
 

ولق��د أذاب��ت ه��ذه الرس��الة قل��وب الكثي��رين، وألول م��رة أدرك��وا أن المس��يح 
وش��عروا ب��أن هوايتفيل��د يك��ن له��م محب��ة ص��ادقة. وت��ركهم هوايتفيل��د وق��د  ،أح��بهم

غمرته الفرحة، واعًدا إياهم بالعودة خالل أيام قليلة، وقال: "مبارك هللا، أن�ا أوم�ن 
م ه�ؤالء المس�تمعين ف�ي بأنني لم أكن يوًما مقبوالً أمام السيد مثلما كن�ت واقفً�ا ألعلّ�

ض، ولك�ن إذا حاول��ت إرض��اء البش��ر ل��ن أك��ون المي�دان المفت��وح. ق��د ينتق��دني ال��بع
 خادًما للمسيح".

وفي مساء أحد أيام األربعاء، وقف مرة أخرى على التل في كينجزوود وق�د 
غمرته أشعة الشمس هذه المرة، واجتم�ع م�ا يق�رب م�ن ألف�ي عام�ل منتظ�رين ف�ي 
صمت ت�ام. وأعل�ن له�م هوايتفيل�د بص�وت ق�وي، اس�تطاع الجمي�ع س�ماعه بس�هولة 

الً: "الحق أقول لك�م، ل�ن يس�تطيع أح�د أن ي�رى ملك�وت هللا، إال إذا ُول�د ثاني�ة". قائ
وظل لساعات يعظ ع�ن محب�ة المس�يح وع�ن عجائ�ب موت�ه عل�ى الص�ليب، وق�ال: 
"وبعد كل هذا هل تعتقدون بأن هللا سيُبعد أي خاطئ يأتي إليه؟ ال! اطرح�وا ع�نكم 

الت��ي ج��اء يس��وع ليم��وت عنه��ا، واترك��وا خطاي��اكم  مث��ل ه��ذه األفك��ار المخزي��ة
واس��معوه يق��ول: "إِْن َكانَ��ْت َخطَايَ��اُكْم َك��اْلقِْرِمِز تَْب��يَضُّ َك��الثَّْلِج. إِْن َكانَ��ْت َحْم��َراَء 

وِف". وِديِّ تَِصيُر َكالصُّ  َكالدُّ
وبانتهاء العظة ك�ان المئ�ات م�ن عم�ال المن�اجم يبك�ون، وأص�بحت وجنت�اهم 

األبيض م�ن دم�وعهم، وظ�ل العم�ال يحض�رون السوداء المغطاة بالفحم مخططة ب�
لألسابيع التالية، ليستمعوا إلى هوايتفيلد وهو يعظ في كينج�زوود. وآم�ن الكثي�رون 
��ْكر  بيس��وع المس��يح، وحول��ت ق��وة هللا ه��ذا المجتم��ع بش��كل عجي��ب، واختف��ى السُّ
والمقامرة والعن�ف. وب�دأت اجتماع�ات الص�الة ف�ي االنعق�اد ف�ي ك�ل األحي�اء، وت�م 

 مدرسة. تأسيس
كان هوايتفيلد يعظ في الخالء في ك�ل بريطاني�ا وأمريك�ا، مش�عالً ن�ار نهض�ة 
عظيمة في اإليمان بالمسيح، وشجع خ�دام آخ�رين لل�وعظ ف�ي المي�ادين، بم�ن ف�يهم 
ص��ديقاه الق��ديمان تش��ارلز ويس��لي وج��ون ويس��لي، الل��ذان قام��ا ب��دورهما بإرش��اد 

الخامس���ة والخمس���ين، ك���ان اآلالف إل���ى المس���يح. وقب���ل موت���ه ع���ن عم���ر ين���اهز 



 
 

هوايتفيل��د ق��د وع��ظ أكث��ر م��ن ثماني��ة عش��ر أل��ف عظ��ة، آلالف م��ن المس��تمعين ف��ي 
إنجلترا واسكتلندا وويلز وأمريكا. وال عجب في أن يُطلَق عل�ى ج�ورج هوايتفيل�د، 

 أعظم مبشر منذ أيام بولس الرسول.
... 

  
 جون ويسلي 

 
 العالم كله أبرشيته

 
  م 1791 –م  1703جون ويسلي 

م، وبعد فش�ل ج�ون ويس�لي الش�ديد كخ�ادم ف�ي جورجي�ا،  1737في ديسمبر 
وق��ف عل��ى ظه��ر الس��فينة المبح��رة م��ن ش��اطئ كارولين��ا إل��ى إنجلت��را وق��ال: "لق��د 

كا ليتجدد الهنود الحمر ولكن آه! من سيجددني أنا؟ م�ن سيخلص�ني يرأمذهبت إلى 
الحص�ول عل�ى رض�ا من قلبي غير الم�ؤمن؟" وظ�ل ويس�لي لع�دة س�نوات يح�اول 

هللا، من خالل إنكاره لذاته وااللت�زام ب�القوانين الديني�ة. وش�ّكل ه�و وأخ�وه تش�ارلز 
ويسلي مجموعة دينية بجامعة أكسفورد، أطلق عليها "الن�ادي المق�دس". وب�الرغم 
م�ن دراس�ة ه�ذه المجموع��ة الديني�ة للكت�اب المق��دس وص�التهم وص�يامهم وإعط��اء 

للمرض���ى، إال أن ت����دريباتهم الص���ارمة وأعم����الهم األم���وال للفق���راء ورع����ايتهم 
 الصالحة لم تعمل على منحهم السالم.

ي��ة المس��تعمرات األمريكي��ة ليعظ��ا،  لق��د أبح��ر ج��ون وتش��ارلز ويس��لي إل��ى برِّ
ولكن كثيرا ما كان جون ويسلي يسأل نفسه إذا ما كان هو شخص�يا ق�د ع�رف هللا. 

ين المورافي�انيين وال�ذين ك�انوا وبينما كان على ظهر الس�فينة، قاب�ل بع�ض المرس�ل
م��ن مس��يحيي ألماني��ا، ال��ذين أيقن��وا أن��ه ال يس��تطيع أح��د أن يخلِّ��ص نفس��ه بأعمال��ه 
الصالحة. وعندما رأى جون ويسلي إيمان المورافيانيين، الذي لم يس�تطع أن ي�راه 

فن�ي كي�ف يج�ب في نفسه، سأل أحدهم قائالً: "هل ل�ديك نص�يحة يمك�ن به�ا أن تعرِّ 
 في أمريكا؟" فأجابه المورافي�اني بلهج�ة ألماني�ة غليظ�ة: "أخ�ي، عل�يَّ أن أخدم هللا

أن أسألك أوال سؤالين وهما: هل يشهد روح هللا لروحك بأنك ابن ل؟ فنظ�ر ج�ون 



 
 

ويس��لي ف��ي عيني��ه نظ��رة طويل��ة ول��م يق��ل ش��يئًا. فع��اد الرج��ل ليس��أله: "ه��ل تع��رف 
مخل��ص الع��الم". فأوم��أ يس��وع المس��يح؟" فأجاب��ه ج��ون ويس��لي: "أن��ا أع��رف إن��ه 

فأج�اب  المورافياني برأسه وقال: "ه�ذا ص�حيح، ولك�ن ه�ل تع�رف أن�ه خلص�ك؟"
ويسلي بصوت خافت: "أنا أرجو أن�ه م�ات ليخلص�ني". فع�اد المورافي�اني ليس�أله: 
"ولك��ن ه��ل اختب��رت ذل��ك بنفس��ك؟" فتوق��ف ويس��لي للحظ��ات ث��م أج��اب مت��ردًدا: 

 غير صحيحة."نعم"، ولكنه كان يخشى أن تكون إجابته 
وبع��د مض��ي س��نتين محبطت��ين ف��ي أمريك��ا، ق��رر ج��ون ويس��لي الع��ودة إل��ى 
إنجلترا, ولكن خالل هذا الوقت العصيب، فهم ويسلي حالة قلب�ه الحقيقي�ة أم�ام هللا. 
وعندما ك�ان مبح�ًرا إل�ى وطن�ه، كت�ب ف�ي ص�حيفته: "وه�ذا م�ا تعلمت�ه ف�ي أقص�ى 

يُِس�رُّ هللا، ورج�ائي الوحي�د أن�ي إذا أن قلبي كله شرير، وال يوج�د ب�ي م�ا –األرض
بحثت عن المسيح سأجده وأوجد فيه، وليس لي بري الخاص بل بر هللا الذي ي�أتي 

 باإليمان".
وقابله أخوه تشارلز في لندن بعدما غادر أمريك�ا ببض�عة أش�هر، وبح�ث ك�ل 
من جون وتشارلز عن الراعي المورافي�اني بيت�ر ب�ويلير، ال�ذي ك�ان ي�زور لن�دن، 

فأجابه تشارلز: "نعم". وع�اد  ل بويلير تشارلز قائال: "هل ترجو أن تخلص؟"وسأ
ليسأله: "وألي سبب ترجو ذلك؟" فأجاب: "ألنني قد بذلت قصارى جه�دي ألخ�دم 

فهز بويلير رأسه وبدأ جون يتحدث عن األعمال الص�الحة كطري�ق إل�ى هللا,  ؛هللا"
 وأن ت�تخلص م�ن أفك�ارك ه�ذه".ولكن بويلير قاطعه قائالً: "أخي، ي�ا أخ�ي، ال ب�د 

فسأله ويسلي: "هل عليَّ أن أتوقف ع�ن ال�وعظ؟ وكي�ف يمك�ن أن أع�ظ اآلخ�رين، 
"ب��الطبع ال". فس��أله ج��ون: "ولك��ن ب��َم  :وأن��ا نفس��ي غي��ر م��ؤمن؟" فأجاب��ه ب��ويلير

فأجابه بويلير: "عظ عن اإليم�ان حت�ى تنال�ه، ث�م بع�د أن ت�ؤمن س�تعظ ع�ن  أعظ؟"
ة أسابيع، حص�ل تش�ارلز عل�ى اإليم�ان الح�ي ف�ي يس�وع اإليمان". وبعد مرور عد

المسيح، بعد ق�راءة تفس�ير م�ارتن ل�وثر لرس�الة غالطي�ة. فق�ال: "لق�د وج�دت اآلن 
 السالم مع هللا، ورأيت أنني باإليمان وحده خلصت". 



 
 

وبعد ثالثة أيام حضر جون اجتماع دراس�ة الكت�اب المق�دس، ف�ي من�زل أح�د 
لي: "في المساء ذهبت على مضض إلى اجتماع ف�ي المورافيانين، وقال جون ويس

ش��ارع ألديرس��جات، وب��دأ أح��دهم يق��رأ م��ن مقدم��ة ل��وثر لرس��الة ب��ولس إل��ى أه��ل 
رومية، وفي الساعة التاسعة إال رب�ع، وبينم�ا ك�ان يص�ف التغيي�ر ال�ذي يحدث�ه هللا 
في القلب من خ�الل اإليم�ان بالمس�يح، ش�عرت ب�دفء غري�ب ف�ي قلب�ي، وش�عرت 

بالمس��يح بالفع��ل، والمس��يح وح��ده منحن��ي الخ��الص، وتأك��دت بأن��ه ق��د  ب��أنني آمن��ت
حمل عني خطاياي وخلصني من ناموس الخطية والموت". وأسرع ج�ون ويس�لي 
وأص��دقاؤه ليخب��روا تش��ارلز ويس��لي، وان��دفعوا إل��ى غرفت��ه وأعل��ن ج��ون: "أن��ا 

منذ أيام أومن!" وفرحوا جميًعا وصلوا ورتلوا الترنيمة التي كان تشارلز قد كتبها 
 قليلة مضت.

ووعظ ك�ل م�ن ج�ون وتش�ارلز بق�وة جدي�دة، ولك�ن رع�اة لن�دن اس�تاؤوا م�ن 
حماستهم ورسالتهم فأغلقوا كنائسهم ف�ي وج�وههم، ل�ذا ب�دأوا يعظ�ون ف�ي المن�ازل 
والسجون والمستشفيات، داعين الجميع ليقبل�وا إل�ى يس�وع المس�يح باإليم�ان. وف�ي 

يلد يعظ لجماهير غفيرة ف�ي اله�واء الطل�ق. ذات الوقت كان صديقهم جورج هوايتف
واس��تحث هوايتفيل��د ج��ون ويس��لي عل��ى ال��وعظ ف��ي الخ��الء حت��ى ال يعوق��ه ق��ادة 
الكنائس. ولقد أراد هوايتفيلد, الذي عقد العزم على ت�رك لن�دن متجهً�ا إل�ى أمريك�ا, 
أن يتولى ويسلي مس�ئولية ال�وعظ ال�ذي ب�دأه ف�ي كينج�زوود، فواف�ق ويس�لي وأت�ى 

هوايتفيل�د وه��و يع�ظ هن�اك وق��ال ويس�لي: "ف�ي الب��داءة جاه�دت ألقب�ل ه��ذه  ليش�اهد
الطريقة الغريب�ة م�ن ال�وعظ ف�ي الخ�الء، ألنن�ي كن�ت مؤمن�ا ب�أن خ�الص النف�وس 

 خارج الكنائس يشكل خطية".
وفي اليوم التالي، غادر هوايتفيلد وبدأ ويسلي يعظ في الهواء الطلق، ووق�ف 

إلى ثالثة آالف نفس، وأقبل الكثيرون م�نهم إل�ى  متوتًرا على تل صغير، وبدأ يعظ
يسوع المسيح لغفران خطاياهم، وقال أحد الرجال عن ويس�لي: "بمج�رد أن ص�عد 
ل وجهه إلى المكان ال�ذي كن�ت أق�ف في�ه،  على المنصة، مرر يده على رأسه وحوَّ



 
 

 ،وعندما تحدث اعتقدت أن كل رسالته كانت عن�ي ،واعتقدت بأنه ثبَّت عينيه عليَّ 
 وعندما انتهى قلت: " هذا الرجل يستطيع أن يخبر بأسرار قلبي". 

وسافر ويسلي في كل أنحاء إنجلترا، وتحدث إلى أعداد أكبر م�ن الجم�اهير، 
ووصف ويسلي ردود أفعالهم في صحيفته قائالً: "كثيرون من الذين سمعوا، بدأوا 

تبَق ف�يهم ق�وة". يدعون هللا بصرخات عالية ودموع غزيرة، والبعض انهاروا ولم 
وبدأ قادة المدن يخ�افون م�ن تجم�ع الحش�ود، وام�تعض ق�ادة الكن�ائس م�ن التركي�ز 

 على اإليمان الشخصي بيسوع المسيح.
وعندما كان ويسلي يعظ في أحد األيام ب�القرب م�ن مدين�ة ب�اث، أوقف�ه رج�ل 
رفيع المستوى وسأله: "بأي سلطان تفعل ه�ذا؟" فأجاب�ه ويس�لي: "بس�لطان يس�وع 

مسيح". فقال له الرج�ل وق�د احم�ّر وجه�ه: "ولك�ن ه�ذا االجتم�اع غي�ر ق�انوني". ال
فأجابه ويسلي: "إن االجتماعات غير القانونية، ه�ي تل�ك الت�ي تثي�ر الش�غب ول�يس 
هذا االجتماع". فرد عليه الرج�ل ق�ائالً: "ولكنن�ي أق�ول بأن�ه غي�ر ق�انوني، كم�ا أن 

ا حض�ر ه�ؤالء الن�اس إل�ى هن�ا؟" وأري�د أن أع�رف لم�اذ ،عظاتك تثير ذعر الناس
فتقدمت من بين الجمع امرأة عجوز، وردت عليه قائلة: "فلتعتِن أنت بجسدك، أم�ا 
نحن فنعتني بأرواحن�ا، فلق�د أتين�ا إل�ى هن�ا لنحص�ل عل�ى غ�ذاء ألرواحن�ا". فوق�ف 

 الرجل صامتًا ومحدقًا في األرض، واستمر ويسلي في وعظه.
وتح�دث ويس�لي ع�ن إح�دى المن�اطق  ،فةكثيًرا ما كانت الجموع صعبة وعني

ق���ائالً: "بع���د انتهائن���ا م���ن العظ���ة وخروجن���ا، اس���تقبلنا الن���اس بالس���خرية وبع���ض 
الحجارة وكت�ل الط�ين". وف�ي إح�دى الم�رات، وبينم�ا ك�ان ماش�يًا خ�الل بريس�تول 
ليعظ، ثارت بعض الغوغاء عليه, وقال ويسلي: "لقد كان الشارع ممتلئً�ا م�ن أول�ه 

، وك��انوا عل��ى اس��تعداد الب��تالع ال��ذين أخ��ذوا يس��بُّون ويلعن��وناس إل��ى آخ��ره بالن��
األرض من كثرة العنف والغضب". وعندما استعدت الجم�اهير لالنقض�اض عل�ى 
ويسلي، استدعى المحافظ الشرطة التي أعادت األمن. في مرة أخرى ذهب بع�ض 

 المسيح.المشاغبين لالستماع لوعظه، وعندما استمعوا إلى العظة آمنوا بيسوع 



 
 

من أصدقاء ويسلي على وعظه في الهواء الطلق، وقال  ونواعترض الكثير
ل��ه أح��دهم: "كي��ف تب��رر ذهاب��ك إل��ى أبرش��يات خ��دام آخ��رين ل��تعظ؟ كي��ف تجم��ع 
المسيحيين الذين ليس�وا تح�ت رعايت�ك، ليرنم�وا المزامي�ر ويص�لوا ويس�تمعوا إل�ى 

الع��الم كل��ه عل��ى أن��ه  تفاس��ير الكت��اب المق��دس؟" فأجاب��ه ويس��لي: "أن��ا أنظ��ر إل��ى
أبرشيتي، وأعتقد أنه من المناسب بل من الصالح أن أعلن عن الخالص لك�ل م�ن 

 يرغبون في االستماع إلى األخبار السارة".
وكثَّف ويسلي مجهوداته في المناطق التي كان يع�يش أغل�ب أهله�ا ف�ي الفق�ر 

دور والجه���ل، وبقب���ول الن���اس للمس���يح، ب���دأ ويس���لي ف���ي جم���ع األم���وال لبن���اء 
االجتماعات ودور األيتام والمدارس. ولكن جون ويسلي ل�م يك�ن يمك�ث ف�ي مك�ان 
واحد لوقت طويل، لكنه أخذ يسافر من مكان إل�ى آخ�ر، عل�ى ظه�ر حص�انه ل�يعظ 

وسرعان م�ا أدرك أن الن�اس بحاج�ة إل�ى التعل�يم المس�تمر والتش�جيع حت�ى  ،الناس
 ؛، بعملية غزل حبل م�ن الرم�لينموا في اإليمان. وشبَّه ويسلي الوعظ دون رعاية

لذا قام بتدريب الق�ادة ليتلم�ذوا الم�ؤمنين الج�دد، وليعلِّم�وهم ق�راءة الكت�اب المق�دس 
وليص����لوا ويخ����دموا اآلخ����رين. وأُطل����ق عل����ى ك����ل م����ن اتب����ع أس����اليب ويس����لي 
"الميثودس��ت" أي اإلص��الح، ونظم��ت مجموع��ات اإلص��الح "الميثودس��ت" ف��ي 

طل��ق عاي��ة وع��اظ ممتط��ي الخي��ول، وال��ذين أُ المنطق��ة، عل��ى أس��اس دوائ��ر تح��ت ر
 عليهم "ممتطو الدوائر".

وفي خالل خمسين عاًم�ا ه�ي م�دة خدمت�ه، تح�رك ويس�لي مس�افة تزي�د عل�ى 
عظ��ة. أم��ا تش��ارلز ويس��لي ال��واعظ  40.000مي��ل، وخ��دم أكث��ر م��ن  250.000

ترنيم�ة، م�ن بينه�ا: "م�ع  7000المخلص أيًضا، فقد اشتهر بكتابة الت�رانيم، فكت�ب 
 مالك هللا جند لرعاة قد ظهر"، و"المسيح اليوم قام".

وحتى بلغ عمر الثامن�ة والثم�انين، ل�م يك�ف ج�ون ويس�لي ع�ن العم�ل وق�ال: 
"أن��ا اآلن رج��ٌل عج��وز، فاس��د م��ن قم��ة رأس��ي إل��ى أخم��ص ق��دمي, ولك��ن ال��رب 
باركني ولم أتراَخ في العمل، فيمكنني الوعظ والكتابة". وعن�دما ك�ان عل�ى ف�راش 

 قال ألصدقائه: "أفضل ما في األمر أن هللا معنا!"الموت 
... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جون نيوتن
 

 تاجر عبيد خلصته النعمة
 

   م 1807 -م  1725جون نيوتن 
ض��ربت العاص��فة القوي��ة المي��اه الب��اردة لش��مال المح��يط األطلنط��ي، وأث��ارت 

فالري��اح الت��ي بلغ��ت س��رعتها ثم��انين م��يال ف��ي الس��اعة، واألم��واج الت��ي بل��غ  ،ن��وًءا
ارتفاعها ثالثين ق�دما ض�ربت س�فينة التج�ارة اإلنجليزي�ة جريهون�د، حت�ى أوش�كت 
عل��ى الغ��رق، وتَحطَّم��ت األش��رعة والس��واري. وم��ع  ك��ل موج��ة مزب��دة، فاض��ت 

د البحارة للوصول المياه على سطح المركب جاذبة معها العديد من الرجال. وجاه
 إلى المضخات لسد التسرب.

كان جون نيوتن، البحار الذي بلغ م�ن العم�ر الثاني�ة والعش�رين عاًم�ا، م�بلال 
ومرتجفًا مالزما لمقبض دفة السفينة، باذال قصارى جهده ليبق�ي الس�فينة ف�ي ِحال�ة 
مستقرة. وجعله الخوف من الموت أن يفحص حياته، فمألت�ه ذكري�ات عص�يانه ل 

اليأس ألنه سخر ولعن هللا لسنوات كثي�رة وق�ال ف�ي نفس�ه: "أن�ا أغ�رق تح�ت ثق�ل ب
 خطاياي في المحيط وإلى األبد".

لقد كانت حياة نيوتن في بدايتها سعيدة وواعدة، فكان والده بحاًرا وكان بعيًدا 
ف��ي معظ��م األوق��ات، ولك��ن والدت��ه الت��ي كان��ت مس��يحية مكرس��ة، أغرقت��ه بالح��ب 

 ،ير بقصص وآيات م�ن الكت�اب المق�دس وت�رانيم إس�حق وات�سومألت عقله الصغ
 وكانت كثيًرا ما تقول له: "عندما تكبر ستكون خادًما أمينًا للرب".



 
 

وعندما بلغ نيوتن السابعة من عم�ره، مات�ت والدت�ه وهك�ذا ُح�رم م�ن التربي�ة 
الروحية. ولم يمِض وقت طويل حتى تزوج والده من سيدة أخرى، لم تكن تهتم به 

بالرب, وتالشى الضوء المسيحي من البيت. وكان غالبًا ما يُترك ج�ون بمف�رده أو 
ف��ي المن��زل، فتش��بَّع بالص��فات الس��يئة الت��ي اكتس��بها م��ن جيران��ه، واس��تبدل إيم��ان 
والدته بالكذب واللعن، ال�ذي تعلم�ه م�ن أص�دقائه. وك�ره ني�وتن حيات�ه ف�ي المن�زل 

البح�ر. وعن�دما بل�غ ني�وتن الحادي�ة والمدرسة، لذا توس�ل إل�ى وال�ده أن يأخ�ذه إل�ى 
عشرة، بدأ العمل كصبي في كابينة س�فينة وال�ده. وت�أقلم بس�رعة عل�ى حي�اة البح�ر 
وأساليب البحارة الشريرة. وبعد بضع سنوات، ترك س�فينة وال�ده وب�دأ يعم�ل عل�ى 

 سفن أخرى، إلى أن انتهى به األمر أن يعمل على سفينة تجارة عبيد.
بالرج��ال والنس��اء واألطف��ال األفارق��ة، ال��ذين حطم��ت ل��م يك��ن ني��وتن يب��الي 

تجارة العبيد حياتهم. وكان نيوتن يكبلهم بالقيود، ويعبئهم مثل السردين أسفل ظه�ر 
قب�ل الوص�ول إل�ى ش�واطئ الع�الم الجدي�د،  يموت�ونالسفينة، وكان الكثيرون م�نهم 

ة مث�ل من القذارة والم�رض. لق�د ك�ان يعتب�رهم ه�و وب�اقي البح�ارة، مج�رد بض�اع
 قصب السكر أو شمع العسل.

وبم��رور الس���نوات، أص���بح ني���وتن بح���اًرا متمرًس���ا ومش���اغبًا, وب���دأ يحتق���ر 
وم�أل ط�اقم  ،رؤساءه، وأخ�ذ يؤل�ف أغ�اني مبتذل�ة، س�خرت م�ن القبط�ان والس�فينة

السفينة الجو بهذه األغنيات الشريرة. واعترف نيوتن فيم�ا بع�د ب�القول:"لم أرتك�ب 
 اآلخرين في كل مناسبة". إغواءِ ط، ولكني اعتدت على الخطايا بيد رفيعة فق

ف�ي ع��دة م�رات، إل��ى انتق��ادات  ئلق�د كره��ه رؤس�اؤه، فلق��د أدى س�لوكه الس��ي
َي ظهر نيوتن وُربطت يداه وقدماه إلى قضبان من الخش�ب وُجل�د عل�ى  عامة، فَُعرِّ
ق جسده، حتى خارت قواه وفقد وعيه. وفي موقف ما، لكي يهرب م�ن  ظهره وُمزِّ
القبطان القاسي، ذهب إلى قبط�ان آخ�ر ف�ي أفريقي�ا عل�ى م�تن س�فينة تج�ارة عبي�د، 

إل�ى أَْس�ِره ه�و شخص�يًّا كعب�د. وف�ي األوق�ات الت�ي ل�م يك�ن ني�وتن  وانتهى به األمر
وخش�ي  ئ،يعمل فيها، كان يُحبس ويعيش على حصة قليلة من األرز والسمك الني�

 أن تنتهي حياته كعبد بائس على الشواطئ األفريقية.



 
 

وبدأ والد نيوتن يقلق على ابن�ه، فطل�ب م�ن قباطن�ة الس�فن الت�ي كان�ت تغ�ادر 
يبحث��وا عن��ه، فقابلت��ه س��فينة جريهون��د التجاري��ة، عل��ى ش��واطئ غ��رب إنجلت��را أن 

أفريقيا وقال له القبطان: "والدك قلق عليك، ونحن نرحب بانضمامك إلينا والعودة 
إلى إنجلترا". فانضم إليهم نيوتن وبدأت رحلة العودة إلى إنجلترا شماالً، وبالقرب 

يدة. وهك�ذا وج�د ني�وتن نفس�ه من الوطن، ضربتهم رياح عاتية وأمواج البحر الشد
موثقًا بمقبض دفة السفينة جريهون�د، الت�ي عل�ى وش�ك الغ�رق، وش�عر بأن�ه محط�م 
مث��ل الس��فينة الت��ي تتقاذفه��ا الري��اح. ف��ي ه��ذه اللحظ��ة، تحول��ت أفك��اره إل��ى المس��يح 
ألول م��رة من��ذ س��نين ع��دة، وتس��اءل: "لق��د م��ات المس��يح ع��ن الخط��اة، ولك��ن ه��ل 

الرهيب��ة؟ لق��د رفض��ت حقيق��ة هللا الت��ي علمتن��ي إياه��ا س��يغفر خطاي��اي الكثي��رة و
 والدتي، فهل يمكن أن يغفر لي؟"

وعندما انتهت نوبت�ه عل�ى الس�فينة وخم�دت الري�اح قل�يالً، وج�د كت�اب العه�د 
ليض�ع حيات�ه  13: 11الجديد وبدأ في القراءة. وقد ألهمته اآلية المذكورة ف�ي لوق�ا 

تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة، فك�م  فإن كنتم وأنتم أشرار بين يدي هللا: "
السماء يعط�ي ال�روح الق�دس لل�ذين يس�ألونه". فق�ال ني�وتن  بالحري اآلب الذي من

في نفسه: "إذا كان هذا الكتاب ص�ادقًا، فالوع�د الم�ذكور ف�ي ه�ذا الكت�اب ال ب�د أن 
أن  إذن عل�يَّ  ،يكون صادقًا أيًضا. لقد وعد بأن يمنح الروح القدس لك�ل م�ن يس�أله

أص��لي، وإن ك��ان ه��ذا م��ن هللا، س��يحقق وع��ده". وص��لى ب��دموع طالبً��ا الغف��ران 
 والحياة الجديدة.

وظلت السفينة طافية، وعندما لمس نيوتن األرض مرة أخرى، ك�ان شخًص�ا 
وذهب على الفور لحضور الكنيسة ولتناول عشاء ال�رب، ون�ذر ب�أن يخ�دم  ،جديًدا

بج�د، كم�ا ق�رأ أفض�ل الكت�ب المس�يحية الت�ي هللا. وقد درس نيوتن الكتاب المق�دس 
ن صداقات مع جورج هوايتفيلد وآخرين من القادة المسيحيين.  وجدها، وكوَّ

ول��م يم��ِض وق��ت طوي��ل حت��ى ش��عر ني��وتن ب��دعوة هللا ل��ه لاللتح��اق بالخدم��ة 
وذل��ك بتش��جيع م��ن أص��دقائه، واجت��از اختب��ارات الرس��امة لكنيس��ة إنجلت��را، وب��دأ 

دينة الفقيرة التي تقع شمال لندن. وقال عن ه�ذه البل�دة: "لق�د يرعى في "أولني" الم



 
 

أرس��لني هللا إل��ى هن��ا، ل��يس الكتس��اب شخص��ية المتح��دث، ولك��ن ل��ربح األرواح 
 للمسيح".

وبس��بب رعايت���ه المليئ��ة بالمحب���ة وص��لواته وزيارات���ه، رب��ح قل���وب ش���عب 
ات "أولن��ي"، وب��دأ اجتم��اع ص��الة يعق��د ف��ي وس��ط األس��بوع، ع��الوة عل��ى اجتماع��

اآلحاد المسائية في منزله. وبالرغم من عدم إنجابه لألطفال، ك�ان ني�وتن وزوجت�ه 
يحب��ان األطف��ال وق��ال: "أري��د أن أتح��دث إل��يهم، وأن أش��رح له��م الكت��اب المق��دس 

فأس��س اجتماًع��ا لألطف��ال ال��ذين فرح��وا بقصص��ه المثي��رة  ؛بط��ريقتهم الطفولي��ة"
رعان م�ا ب�دأ يجتم�ع حول�ه أكث�ر وبنماذج السفن التي كان يصنعها من الورق. وس�

 من مئتي طفل كل أسبوع، ليتعلموا عن األمور اإللهية.
وب��دأ ني��وتن يس��تخدم موهبت��ه الش��عرية، ف��ألف مئ��ات الترنيم��ات، وف��ي بع��ض 
األوقات كان يكتب ترنيمة أسبوعيًّا الجتماع الصالة. وأكث�ر الترنيم�ات المحبوب�ة: 

" و"م�ا أحل�ى اس�م يس�وع عل�ى مس�مع "النعمة العجيبة" و"أعمالك المجيدة تتحدث
 المؤمنين".

وكتب نيوتن قصة خالصه، التي أصبحت م�ن أفض�ل المبيع�ات ف�ي إنجلت�را 
وأمريكا. وعمل نيوتن بال كلل ليوقف تجارة العبيد في اإلمبراطوري�ة البريطاني�ة، 
فكت��ب الكتيِّب��ات وش��هد أم��ام البرلمان��ات، وأله��م بع��ض رج��ال الدول��ة مث��ل ويلي��ام 

 س، الستخدام نفوذهم ليوقفوا تجارة العبيد.ويلبرفور
ورغم شهرته واتس�اع دائ�رة معارف�ه، ل�م يفق�د نظرت�ه بأن�ه ك�ان خاطئً�ا لكن�ه 
مخلَّص بالنعمة. وفي فراش الموت قال ألحد أصدقائه: "لقد فقدت ذاكرتي تقريبً�ا، 

 ص عظ��يم".أث��يم وأن هللا مخلِّ�� ئولكنن��ي ال زل��ت أذك��ر أم��َرْين، وهم��ا أنن��ي خ��اط
 تب الكلمات التي نقشت فيما بعد على شاهد قبره:وك

 جون نيوتن
 الذي كان ملحًدا ومتحرًرا،

 خادم العبيد في أفريقيا،
 خلُص برحمة هللا ومخلصنا يسوع المسيح



 
 

 وأُعيد ثانية وُغفرت له خطيته،
 وُعيِّن ليعظ عن اإليمان

 الذي طالما سعى ليدمره.
والثم��انين، وبقي��ت حيات��ه الت��ي تغي��رت، وتُ��ُوفي ني��وتن عن��دما بل��غ الثاني��ة 

 وترنيمات الحمد التي كتبها, شاهدة على نعمة هللا العجيبة.
 نعمة عجيبة! ما أروع الصوت 

 الذي أنقذ بائًسا مثلي 
 أما اآلن ُوِجدت ،لقد كنت ضاالً 

 وكنت أعمى واآلن أبصر. 
...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 اإلرساليات الحديثة
 

 البشارة إلى أقصى األرض
 

في القرن الثامن عشر والتاسع عشر التهبت قلوب مسيحيي بريطانيا 
وإنجلترا، بدعوة هللا، لتبشير جميع األمم باألخبار السارة عن يسوع المسيح، 

 فأرسلوا رواد المرسلين إلى أقاصي األرض.
 *ديفيد برينيرد

 مبشر هنود أمريكا الشمالية               
 *وليام كاري
 بو اإلرساليات الحديثةأ               

 *ديفيد ليفنجستون
 مرسل مكتشف               
 *جون باتون
 شاهد آكلي لحوم البشر               

 *هادسون تيلور
 مؤسس إرسالية الصين الداخلية               

 *إمي كيرمايكل
 أم األطفال المنبوذين               

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 ديفيد برينيرد
 

 أمريكا الشماليةمبشر هنود 
 

  م 1747 –م  1718ديفيد برينيرد 
م، شق رجل وحصانه طريقهما  1745في إحدى الليالي المظلمة من ربيع 

على طول ضفة نهر ساسكويهانا. كان ذاك هو ديفيد برينيرد المبشر، البالغ من 
العمر سبعة وعشرين عاًما، إذ جال يبشر الهنود القاطنين في القرى المتناثرة 

طول النهر. كان يسافر تحت األمطار الغزيرة والرياح العاتية, ولم يكن  على
يحصل على كفايته من الراحة، فكان يتوسد األرض، مما أجهده. وهاجمته حمى 
شديدة، جعلته يتلوى من ألم معدته ورأسه، وبدأ يعاني من سعال شديد أدى إلى 

ر على ملجأ في أسرع وقت، خروج الدم من فمه. وفكر في نفسه قائالً: "إذا لم أعث
 فسألقى حتفي في هذه المنطقة الموحشة".

كان ديفيد قد قضى بين الهنود سنتين، وبالرغم من عظاته التبشيرية 
وصلواته وأعمال المحبة التي ال تُحصى, فإن الهنود ظلوا متمسكين بعبادة 

سينتهي  األصنام، واحتساء الخمر وأعمال العنف والخرافات. واآلن يبدو أن عمله
بموته المبكر، فضغط على حصانه ليتقدم إلى األمام بأقصى ما يمتلكه من قوة، 
وصلى قائالً: "إلهي، أنا على أتم استعداد للموت ألكون مع المسيح، ولكنني أتوق 
للعيش حتى أرى خالص الهنود". حينئذ رأى أمامه كوًخا خشبيًّا بين األشجار، 

ى وصل إلى الباب. وسمح له التاجر فنزل من على حصانه وأخذ يترنح حت
الهندي، الذي كان يعيش هناك، بالدخول وقدم له الطعام وهيأ له سريًرا. وبعد 
عدة أيام من الراحة، اختفت الحمى واستعاد صحته وامتطى جواده عائًدا إلى 

 منزله، على حدود بنسيلفانيا بين هنود ديالوير.



 
 

ْينَسلُّ إلى األماكن الهادئة ليصلي  وبعدما عاد سالًما إلى كوخه الصغير، بدأ
صلواته الليلية وهو ساجد في المستنقع الرطب قائالً: "مبارك أنت أيها اآلب 
السماوي. لقد حفظتني سالًما عبر مئات األميال، ولقد استعدت صحتي". ثم 
صرخ إلى هللا من أجل الهنود قائالً: "إلهي، طأطىء السموات وانزل، واعمل 

 بينهم". أعماالً عجيبة
وبعد مضي وقت قصير، سار برينيرد ومترجمه الهندي ثمانين ميالً في 
االتجاه الجنوبي الشرقي، وتوغال في غابات نيوجيرسي ليبشرا باألخبار السارة 
عن يسوع المسيح، لقبيلة هندية تعيش بالقرب من منطقة يُطلق عليها 

ن النساء واألطفال، كروسويكسانج. وعندما وصل هناك، لم يقابل سوى القليل م
حيث أن تلك القبيلة كانت تعيش في مستوطنات صغيرة متناثرة على طول عدة 
أميال. ومن خالل مترجمه الهندي بدأ يعظهم، ولدهشته لم يهزأ المستمعون منه، 
بل على العكس فقد أنصتوا إليه باهتمام. ومع انتهاء عظته قال لهم: "أتمنى أن 

امت السيدات في الحال وانتشرن في جميع الجهات. أزوركم مرة أخرى غًدا". فق
: "إلى أين تذهبن؟" فأجبنه: "لنخبر أصدقاءنا بأن يأتوا ليستمعوا برينيردفسألهم 

إلى كلمة هللا". وهكذا أخذ يعظهم كل يوم، وكان عدد السامعين يتزايد ولم 
لبرينيرد  يعترض أي منهم على ما كان يقوله، ولكنهم تعلَّقوا بكل كلمة. ولم يسبق

 رسالة يسوع المسيح إلى هذا الحد.أن رأى هنوًدا متقبلين 
وبعد مرور اثني عشر يوًما، وبينما كان يُعد نفسه للعودة إلى بيته بديالوير، 
جاءته امرأتان هنديتان تبكيان، وقالت له إحداهما: "أتمنى أن يغيِّر هللا قلبي". 

اقترب منه رجل ُمِسنٌّ وقد وقالت له األخرى: "أريد أن أجد المسيح". ثم 
اغرورقت عيناه بالدموع وهو يسأل: "ما الذي سيحدث لروحي المسكينة؟" 
فوعدهم برينيرد بالعودة سريًعا إن شاء هللا. وفي الطريق الذي اتخذه شماالً، 
صلى قائالً: "يا أبتاه، أنت وحدك الذي تستطيع أن تفتح آذان هؤالء المساكين 

 لوبهم إليك، فغيِّرهم يا رب بنعمتك المخلِّصة".عبدة األصنام، وتجذب ق



 
 

وبعد شهر، عاد مرة أخرى إلى كروسويكسانج ووجد تحّرًكا عظيًما لروح 
هللا في المكان، فلقد كان الهنود شغوفين أن يجدوا السالم مع هللا، حتى أنهم أوقفوا 

ة. وعندما احتفاالتهم الوثنية ولم يتناولوا أي طعام، قبل أن يطلب برينيرد البرك
هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا هللا، بل أنه هو أحبنا وعظهم من اآلية: "

وأرسل ابنه كفارة لخطايانا"، قلما ُوِجدت عيون لم تدمع بين الجموع الذين 
 اجتمعوا في ذلك المساء حول برينيرد.

والشابات، الذين كانوا يبكون على األعمال  نوالرجال والنساء والشبا
الشريرة التي قاموا بها، سألوه قائلين: "ماذا نفعل حتى نخلص؟" وصرخوا: 

وكانوا  ،"ارحمني، ارحمني!" وآمن الكثيرون بيسوع المسيح لغفران خطاياهم
يأخذون أيدي أصدقائهم ببهجة قائلين: "تعالوا وسلِّموا قلوبكم ليسوع المسيح، فهو 

 لح، تعالوا واستمتعوا به".صا
وعن عمل هللا بين الهنود قال برينيرد: "لقد كان مثل رياح عاتية عظيمة 
هبت علينا". وسرعان ما آمن كل هنود المنطقة تقريبًا، وقدموا عبادة قلبية ل. 
وكتب برينيرد يقول: "لقد اعتقدت كثيًرا بأنهم على استعداد لحضور عبادة تدوم 

فأنا ال أعرف جماعة من المسيحيين،  ة بفرح إذا استطاعوا،وعشرين ساع أربع
 يسود بينهم حضور هللا والمحبة األخوية مثلما رأيت فيهم".

وعاد ديفيد برينيرد إلى بيته، طالبا من هللا أن يسكب نعمته على قلوب أهل 
كروسويكسانج. وكان رجل شرير يعيش في ديالوير القاسية، مثلما فعل مع هنود 

. كان هذا ديالويربالقرب من كوخه، بالقرب من أحد تفرعات نهر  ديالوير
الرجل كاهنًا هنديًّا للسحر والعبادة الروحية، ولقد كان يحث الناس على االبتعاد 
عن تعليم برينيرد. وبالرغم من كونه رجال سكيرا وقاتال، إال أن الهنود كانوا 

، ألن ئالً: "استمعوا إليَّ يخشعون لغنائه واهتزازاته ورقصه، فقد كان يصيح قا
."  قوة األرواح تعيش فيَّ

في بعض األوقات كان برينيرد يتمنى لو أن هللا ذبح ذلك الكاهن، فلقد بدا 
كما لو كان يقضي على أي شوق لدى الهنود نحو يسوع المسيح، إذ كان مثل 



 
 

ولكن عندما عاد برينيرد من  ،الماء الذي يُسكب على أول شعلة للنار فيطفئها
كروسويكسانج، استمع الكاهن إلى عظاته بتنهد ودموع وقال لبرينيرد: "أشعر 
بكلمة هللا في قلبي، الذي سكنته الشياطين سابقًا". وآمن بيسوع المسيح، وتحّول 
تكبره وغضبه إلى تواضع ولطف. وأخذ يقول لآلخرين: "إذا كان هللا يستطيع أن 

وأصبح هذا الرجل أقرب صديق  يغسل خطاياي، فبإمكانه أن يغفر لكم أيًضا".
لبرينيرد، وكان يسافر معه عندما كان يعظ القبائل المجاورة. وفي أحد أيام شهر 
فبراير الباردة، وبينما كان يعظ جماعة هندية بالقرب من النهر، وقف أحد البوو 
(الكهنة) وصرخ قائالً: "ُكف عن األكاذيب واخرج من هنا وإال سألقي عليك 

بتعويذة شؤم". وقبل أن يجيبه برينيرد، سار صديقه الهندي وعلى أصدقائك 
 فلتلقِ ووقف في مواجهة البوو (الكاهن) وقال: "نحن ال نخاف من سحرك، 

بتعاويذك. ليس لك سلطان إليذائنا، فمنذ زمن ليس ببعيد كنُت واحًدا من البوو 
ي، وكرهت أيًضا كالم الواعظ، ولكني وبعد وقت، شعرت بكلمات هللا في قلب

واختفى سلطان الشيطان من داخلي، وامتأل قلبي بالسالم والحب". ومد يده نحو 
 الرجل الُمسن قائالً: "وستغيرك كلمة هللا أيًضا حين تشعر بها في قلبك".

في تلك الليلة كتب برينيرد في مذكراته عن صديقه يقول: "مجًدا ل على 
عن بولس قد تحقق أيًضا فيه، التغيير العجيب الذي حدث في هذا الرجل، فما قيل 

 فهو يبشر باإليمان الذي حاول قبالً تدميره".
ر، وكان خَ وخالل العام والنصف التاليين انتشرت النهضة إلى قبائل أُ 

برينيرد يمضي عشرين ساعة أسبوعيًا على صهوة حصانه، ويقطع آالف األميال 
مستمرة كالسعال  ليعظ ويعلم ويعمد الهنود. وكان كثيًرا ما يعاني من أمراض

لم يكن بمقدوره الوعظ، امتطى ووالصداع الرهيب. وعندما أصبح ضعيفًا، 
جواده عائًدا إلى نيوإنجالند، ليتلقى الرعاية الطبية، وليغيِّر الجو أمالً في التعافي. 
أحيانًا كان يشعر بقليل من التحسن عندما يسافر، ولكن عندما وصل نورثامبتون 

ديد منزل جوناثان إدواردز، خارت قواه، فاعتنى به بماساتشوستس، وبالتح
إدواردز وعائلته ألشهر عديدة، إلى أن شارف على الموت. وكتب برينيرد عن 



 
 

الوقت الذي قضاه هناك قائالً: "لقد كان يشبه جزًءا صغيًرا من السماء". وكان 
ا برينيرد مصدر تشجيع إلدواردز، فقال إدواردز عنه: "لقد وجدته شخًصا روحيًّ 

 عميقًا تفيض صلواته من كل قلبه".
ته، التي عبَّر فيها عن اوخالل سنوات خدمته، كان برينيرد يحتفظ بمذكر

شكوكه وصراعاته وأفراحه. ولم يقصد أن يقرأها آخرون، ولكن وهو على فراش 
الموت، حثه أصدقاؤه على أن يَسمح بنشرها كشهادة عن نعمة هللا. وبعد الكثير 

وافق، ولكنه قال: "ولكن بشرط أن توضع بين يدي جوناثان إدواردز من اإللحاح 
 ليقرر األجزاء التي ستكون أكثر تمجيًدا للرب".

وقبل موته قال برينيرد: "لقد أوشكت على الوصول إلى األبدية، فأنا أشتاق 
أن أكون هناك، وكل ما أتمناه هو أن أمجد هللا في السماوات". ومات برينيرد في 

وراجع جوناثان  م، وكان قد بلغ التاسعة والعشرين عاًما. 1747كتوبر أ 9صباح 
حياة ومذكرات ديفيد م وقُِرئت " 1749 وتولى نشرها عام إدواردز مذكراته،

" في أمريكا وأوروبا. وألهمت هذه المذكرات، الكثير من المبشرين، منهم برينيرد
هللا على مثال ديفيد  وليام كاري وديفيد ليفينجستون لسنوات عديدة، ليخدموا

برينيرد. والتزال هذه المذكرات إلى يومنا هذا تتحدى المسيحيين ليتبعوا الرب 
 بقلب كامل.

... 
 وليام كاري

 
 أبو اإلرساليات الحديثة

 
  م 1834 –م  1761وليام كاري 

م كان هناك صانع أحذية فقير، يعمل في ورشة بكوخه في  1787في عام 
بمولتون. وكانت يداه الخشنة المصبوغة تشكل الجلود أطراف قرية إنجليزية 

بمهارة, ولم يكن وليام يصنع حذاء، لكنه كان يحيك بالجلد رسم جزيرة من جزر 
البحر الجنوبي، على خريطة جلدية للكرة األرضية، حيث ُرسمت أراضي العالم 

 أجمع بألوان مختلفة من الجلود، وُوضعت جميعها بدقة في الحجم والموقع.



 
 

قد غطت أحد حوائط الورشة بالكامل خريطة من الورق، مرسومة يدويًّا، و
وقد وضع عليها كاري عالمات لكل أمة في أنحاء العالم، بعدد سكانها وحالتها 
أمام هللا، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو عبدة أصنام. وبينما كان يعرض 

أتي إلى مشغله، كان الخريطة والكرة األرضية المصنوعة من الجلد، لكل من ي
يذرف الدموع على ماليين البشر، الذين يلقون حتفهم دون يسوع المسيح. وكان 
يشير إلى أمة وراء األخرى ويقول: "وهؤالء عبدة أصنام وهؤالء عبدة أصنام 

 وهؤالء عبدة أصنام..".
إلى جانب صناعة األحذية، كان وليام كاري يخدم في الكنيسة المعمدانية 

اعظ، وكان يرشد الناس إلى المسيح، ويسافر بال كلل ليعظ القرى بمولتون كو
وقد ألقى أحد أصدقائه عليه باللوم إلهماله صناعة األحذية من أجل  ؛المحيطة

عمله التبشيري، فرد عليه كاري: "أهمل عملي؟ إن عملي يا سيدي هو امتداد 
على تحمل  ملكوت المسيح، فأنا ال أصنع األحذية أو أصلحها، إال لتساعدني

 نفقاتي".
وآمن بالرب الكثيرون من الذين استمعوا إلى كاري، ولكنه كثيًرا ما كان 
يشرد بذهنه بعيًدا، في النفوس الضائعة في المناطق األخرى، الذين يعيشون دون 
البشارة السارة بيسوع المسيح. وعندما بلغ كاري الثانية والعشرين، قرأ كتاب 

كتشف اإلنجليزي الذي أبحر حول العالم، ليرسم ذلك الم، "رحلة كابتن كوك"
مسارات البحار، وليضم األقاليم للعرش البريطاني، وكتب عن شعوب األراضي 

 ولم يستطع كاري ترك الكتاب حتى انتهى منه. ،التي اكتشفها
إن قراءته عن خطايا وتعاسة شعوب العالم التي تعيش دون المسيح، أشعلت 

ها لم يكن ينهي صالته، إال بعد أن يطلب من هللا من رغبته ليصبح مبشًرا, وبعد
أجل خالص الوثنيين، وذلك بالرغم من عدم اقتناع الكنيسة في تلك األيام بالحاجة 
إلى نشر رسالة المسيح في البالد البعيدة. كما قرأ كاري عن جون إليوت وديفيد 

صبحا بطلْين في ن اللذْين بشرا هنود أمريكا الشمالية، وقد أبرينيرد، الخادميْ 
 اإليمان وفي قضية اإلرساليات العالمية.



 
 

لقد كانت كنيسة كاري تنتمي إلى جمعية نورثامبتون المعمدانية، وكان خدام 
الجمعية يجتمعون كل عام ليشجعوا بعضهم وليصلوا مًعا. وفي أول اجتماع 
يحضره كاري، طلب منه الرئيس أن يقترح موضوًعا للمناقشة، فوقف كاري 

المجموعة وقال: "لنناقش معا إذا ما كانت الوصية التي أعطاها هللا للرسل  أمام
 ليعلِّموا جميع األمم، ليست ُملزمة لجميع الخدام الالحقين حتى انتهاء العالم".

فرد عليه خادم أكبر بصوت أجش: "اجلس، اجلس أيها الشاب! أنت شخص 
هذا دون أن يستشيرك أو متحمس، فإذا أراد هللا أن يغيِّر الوثنيين، سيقوم ب

يستشيرني". ولكن كاري رفض التخلي عن فكرته, فألح على الخدام، كل بمفرده، 
على الحاجة الملحة إلرسال بعثات تبشيرية. فقال أحد الخدام فيما بعد: "لقد نظرنا 
إلى هذا األمر على أنه خطة غير عملية ولم نشجعه عليه، ولكنه لم يُكّف عن 

 واحد تلو اآلخر، حتى أثر علينا".ذلك، فتحدث إلينا 
م، حاول كاري مرة أخرى، وقدم مقالة من  1791وفي اجتماع الخدام عام 
تحقيق في التزام المؤمنين باستخدام الوسائل لتجديد سبع وثمانين صفحة بعنوان" 

وفي مقالته، قدم جدالً ُمقنًعا عن اإلرساليات العالمية، فكتب يقول:  الوثنيين".
اقين للخروج إلى العالم أجمع، من أجل المسيح حتى تُفتح كل  "علينا أن نكون توَّ
األبواب المغلقة. إن التجار البريطانيين يحتشدون في شبه القارة الهندية وبالد 

يد الملعونون في عمق أفريقيا، فهل الفرس والصين وجرينالند. ويتوغل تجار العب
 نحن المؤمنين أقل عزيمة وجرأة من هؤالء؟"

وفي االجتماع التالي للجمعية، ألقى كاري العظة االفتتاحية، واستشهد بآيات 
من الكتاب المقدس، شجع بها الخدام على إنشاء جمعية اإلرساليات، وتحداهم 

، وحاولوا عمل أشياء عظيمة من بعبارة ال تُنسى: "توقعوا أموًرا عظيمة من هللا
أجل هللا". وبالرغم من شدة تحرك مشاعر الخدام، إال أن خوفهم وشكوكهم عادت 

فشعر كاري بخيبة األمل، وشد أندرو فولير  ؛إليهم، فرفضوا اتخاذ هذه الخطوة
وهو راعہ له تأثيره, وصاح به قائالً: "أال يوجد شيء آخر نستطيع  ،من ذراعه

 فعله؟"



 
 

س فولير متأثًرا بكالم كاري، واستحث الخدام على إعادة النظر في فنُخِ 
توا إلنشاء جمعية لإلرساليات وفي أقل  ؛األمر، فامتألوا بالحماسة وتشجعوا وصوَّ

من عام، كانت الجمعية قد أرسلت إلى الهند اثنين من المبشرين، هما جون 
 توماس ووليام كاري.

ذه الحماقة ال تخرج إال من شخص وعندما علم والد كاري بخططه قال: "ه
مجنون". ولكن كاري كان على قناعة كاملة بمهمته فقال: "أنا واثق تماًما بأن 

 إرادة السماء تحتم عليَّ الذهاب".
وبعد قضاء خمسة أشهر في عرض البحر، وصل كاري وزوجته وأوالده 
وجون توماس إلى كالكوتا بالهند، وشعر كاري باألسى من أجل الهندوس 
الواقعين في فخ نظام الطوائف القاسي، حيث سلَّموا، دون نقاش، بأن حياتهم 
يحكمها القدر، وبأن هناك حياة أفضل تنتظرهم في المستقبل، من خالل إعادة 

 ،تجسد أرواحهم. كانوا يسجدون ألصنام، تمثل آالف من اآللهة الحقيرة المتنازعة
ير كبيرة، ليتمزق لحمهم ورأى كاري الرجال وهم يلقون بأنفسهم على مسام

وعظامهم، وآخرين مرفوعين في الهواء على خطاطيف، مغروسة في ظهورهم 
كل هذا إلرضاء اآللهة. وكانوا يقدمون اإلجالل كل  ؛ويتأرجحون في الهواء

صباح لنهر الجانجز. ونذرت بعض النساء العاقرات بالتضحية بطفل للنهر 
ال حصر له من األطفال في النهر، حيث المقدس إذا وهبهم أطفاال، فأُلقي بعدد 

 غرقوا أو أكلتهم التماسيح وفاًء لنذور األمهات.
وفي إحدى األمسيات شاهد كاري بعينيه حرق إحدى أرامل قبيلة ساتي وقد 

فذهب إلى عدد من الذين كانوا  ،كانت هذه العادة من الممارسات الشائعة في الهند
تقفون هنا؟" فأجابوه: "لنحرق جثة رجل مجتمعين على ضفة النهر وسأل: "لماذا 

 ميت وزوجته".
ورأى السيدة مرتدية ثوبًا أبيض بجانب كومة كبيرة من الخشب، ترقد  
عليها جثة زوجها الُمتَوفَّى. وحاول كاري بكل قوته أن يقنعهم بأنهم يرتكبون 
جريمة قتل بحرق المرأة، ولكنهم دفعوه بعيًدا قائلين: "إن هذا العمل مقدس 



 
 

ظيم، فإذا كنت ال ترغب في رؤيته اترك المكان". فرد عليهم بجرأة قائالً: "بل ع
سأبقى وأشاهد هذه الجريمة وسأشهد عليها أمام عرش هللا". وبينما كانت المرأة 
تصعد بهدوء على الكومة، صاح بها كاري قائالً: "ال تلقي بحياتك في التهلكة، 

ولكن المرأة تجاهلت توسالته  ،فلن يصيبك مكروه إذا رفضِت أن تُحَرقي"
ورقدت إلى جانب جثة زوجها، وتم تغطيتهما بكومة كبيرة من أوراق الشجر 
الجافة، وضغطوا على األوراق بأعمدة من خشب البامبو، مما منع حركة المرأة. 
وعندما أشعلوا النيران، بدأ الناس في صياح الفرح لشيفا إله الدمار. وإذا كانت 

وتركهم  ،فلم يكن ليُسمع صوتها من ضجيج الحشد المجتمعالمرأة قد صاحت، 
 كاري وهو يرتعد، وقد أعياه رعب المنظر.

وبذل كاري مجهوًدا كبيًرا لتعلم اللغة البنغالية المستخدمة في تلك المنطقة 
من الهند، وفي زمن قليل تعلم ما يكفي ليقدم عظة بسيطة. وفرح الناس في الكثير 

كانت تنقصهم الشجاعة لطاعة تلك العظات، وكانوا من القرى بوعظه، ولكن 
يقولون: "نحن نرغب في اتباع تعاليمك بقلوبنا، ولكننا لن نستطيع أن ننفذ ذلك 

 . إًذا، ال بد وأن يعتنق البراهميون اإليمان أوالً."ألنه انتهاك لتراثنا
كان البراهميون أعلى طائفة، كما كانوا الروحيين للمنطقة وكان من 

الوصول إليهم بالرسالة المسيحية، وقد كانوا في بعض األوقات الصعب 
اع الطرق، ليسخروا من عظات كاري ويقذفونه بالحجارة، فكان يستأجرون قطّ 

 غالبًا ما يعود إلى منزله، ووجهه مرضوض وتسيل منه الدماء.
 ،ودرس كاري الكتابات المقدسة للهندوس، وفاجأ البراهميين بمعرفته بدينهم

كل يوم، وألكثر من ستة أعوام، في تقديم معاناة يسوع المسيح وموته واستمر 
 ورغم ذلك لم يؤمن أحد بالمسيح. ،على الصليب من أجل الخطاة

منذ وصوله األول إلى الهند، كان كاري يصلي حتى يرسل هللا المبشرين 
وكتب لجمعية اإلرساليات يقول:  ،لينادوا بالبشارة السارة عن يسوع المسيح

ند بحاجة إلى عشرة آالف خادم لإلنجيل، أال ينبغي على كل كنيسة أن تعد "اله
 الخدام وترسلهم إلى الخارج؟"



 
 

وفي السنة السادسة له في الهند، انضم إليه مبشران، هما "جاشوا 
مارشمان" و"ويليام وارد"، وعمل الثالثة كرجل واحد واتخذوا شعاًرا لهم عبارة 

هللا، وحاول عمل أشياء عظيمة من أجل هللا". كاري: "توقع أشياء عظيمة من 
ونظموا سويًّا مبنى لإلرسالية بسيرامبور، وهي مدينة تحت الحكم الهولندي 
وكانت تبعد قليالً عن كالكوتا. ولم يمِض وقت طويل على وصول مارشمان 
ووارد، حتى قبل المسيح نجار هندوسي يدعى كريشنا بال. وأخبر كريشنا 

حد أصدقائه عن المسيح، فآمنوا هم أيًضا، وقال: "لقد أزال هللا زوجته ونسيبته وأ
عنا خطايانا، واآلن هو كل شيء لنا، ومن اليوم فصاعًدا، فإن لعنات وبركات 

 البراهميين ال قيمة لها".
وكسر كريشنا وآخرون نظام الطائفة، بتناولهم الطعام مع المبشرين، فسخر 

. وفي إحدى الليالي، وبعدما حاصروا منه جيرانه الغاضبون، وهددوه وضربوه
منزله وجروه خارجا، وجد كاري زوجة كريشنا تسير على الطريق مرتعبة 
وباكية, فهدأ من روعها والدموع تسيل من عينيه، وقال لها: "إن أمانتكم مع 
المسيح قد جلبت عليكم هذا الكرب، وسيحتفظ هللا بدموعك في زقِّه، ولن يتخلى 

 عنك أبًدا".
الجماهير لقتل "كريشنا بال" وعائلته في تلك الليلة، ولكن الحاكم  وخططت

الهولندي علم بهذه المؤامرة وقام بحمايتهم. وبدأ كريشنا ينادي باألخبار السارة 
لجيرانه، فآمن الكثيرون بيسوع المسيح. ولكن أعضاء من الطوائف العليا سخروا 

و عامل نظام؟ هل آمن أي من منه قائلين: "ما أهمية أن ينتهك الطائفة نجار أ
 البراهميين؟"

ولكن خالل بضعة أشهر، انتهك أحد البراهميين الطائفة، ورافق كريشنا 
وباقي المرسلين، وعندما أخبر أصدقاءه من الطائفة العليا عن إيمانه بيسوع 
المسيح، لعنوه وقذفوه بالروث، فقال لهم: "إن اللعنات من أجل المسيح تلذ لي". 

ل ك ل من قبل المسيح من الهندوس السخرية والتهديدات وأعمال العنف، وتحمَّ
فأُلِقي رجل خارج المدينة، بعد أن مألوا عينيه وفمه وأذنيه بالطين، وتم خطف 



 
 

ولكن عدد المؤمنين ظل في النمو. وكتب كاري  ،الكثيرين وقتل واحد على األقل
بشدة لو أكل معنا  في إحدى رسائله يقول: "منذ ثمانية عشر شهًرا، كنا نفرح

واحد من الهندوس، أما اآلن ففي بعض األوقات يصعب علينا إيجاد مكان لكل من 
 يأتون إلينا".

واستثمر كاري معظم وقته في ترجمة الكتاب المقدس، حتى يستطيع الناس 
قراءة كلمة هللا بأنفسهم. كان يسهر الليالي ويستيقظ مبكًرا، وكثيًرا ما كان يتجاوز 

غذائية ليستمر في العمل. وقال أحد مساعديه من المترجمين الهنود: "أي وجباته ال
نوع من األجساد يمتلك السيد كاري؟ أنا ال أستطيع أن أفهمه، فال يبدو عليه 
الجوع أو التعب أبًدا، وال يترك شيئًا إال بعد أن ينتهي منه". وتمكن كاري، 

المقدس إلى ست لغات وترجمة ن الهنود، من ترجمة الكتاب وومساعدوه المترجم
م كل هذه العهد الجديد إلى أكثر من ثالثين لغة. وعندما ُسئِل كاري كيف تعلَّ 

اللغات أجاب: "لن يعرف الناس ما يستطيعون عمله إال بعد أن يحاولوا القيام به، 
فأنا أستطيع أن أكدح وأن أثابر، وهذه هي موهبتي الوحيدة، أما هللا الذي يستطيع 

فيمكنه أن يبارك أي واحد  ،ل من خالل صانع أحذية ما عمله معيأن يعم
 ويستخدمه".

وألهمت غيرة إرسالية وليام كاري الكثير من المجموعات المسيحية 
المختلفة ليرسلوا المرسلين. وخالل بضعة سنوات من رحيله إلى الهند، أسست 

ية األجنبية كنيسة إنجلترا واسكتلندا الميثودوست (اإلصالح) هيئات لإلرسال
وكتب أحد  ؛وجمعية لندن اإلرسالية، والعديد من الجمعيات اإلرسالية األمريكية

مؤرخي الكنيسة يقول: "لقد انتشرت الشعلة التي أضاءها وليام كاري من تل إلى 
آخر، مثل نيران المنارة حتى أدركت اإلشارة كل كنيسة مسيحية، واستجابت 

 اإلرساليات الحديثة".للدعوة". ولهذا أُِطلق عليه "أبو 
وعندما رقد كاري في فراش الموت، في عمر يناهز الثانية والسبعين، زاره 
ب له  صديق وأحصى كل اإلنجازات التي تممها كاري في حياته كمرسل، فصوَّ



 
 

وليام كاري ما قاله بصوت ضعيف قائالً: "لقد كنَت تتحدث اآلن عن وليام كاري، 
 م كاري، بل تحدث عن مخلِّص وليام كاري".وعندما أرحل، ال تتحدث عن وليا

... 
 ديفيد ليفنجستون

 
 مكتشف مرسل 

 
  م 1873 –م  1813ديفيد ليفنجستون 

م،  1844واجهت قبيلة باخاتله بجنوب أفريقيا مشكلة عصيبة في فبراير 
حيث كانت األسود تهجم على حظائر الماشية لتأكل الغنم والبقر. وقد كانوا 

األسود مسحورة، فأخبروا ديفيد ليفنجستون، المرسل المسيحي الذي يعتقدون بأن 
يبلغ من العمر الثانية والثالثين، والذي كان يعيش بينهم قائلين: "لقد سلمتنا القبيلة 
المجاورة لقوة األسود". وبالرغم من معرفة قبيلة باخاتله، بأنهم لو قتلوا أسًدا 

ي األسود المنطقة، إال أن خوفهم من واحًدا من مجموعة من األسود، فستترك باق
األرواح الشريرة التي تسكن األسود، جعلهم غير راغبين في قتل أحد األسود 

 ليحموا قطعانهم.
فقال لهم ليفنجستون: "تشجعوا، وأنا سأساعدكم لتتخلصوا من هذه 

فوافق الرجال وخرجوا ومعهم ليفنجستون ببندقيته، وتسلح أهل  ،الوحوش"
ام، ووجدوا األسود عند تل صغير مكسو باألشجار، فشكلوا دائرة المنطقة بالسه

حول األسود، وصعد أهل القبيلة التل ببطء، ولكن عندما بدأت األسود تهجم، 
تفرق الرجال ولم يستخدموا أسلحتهم، فلم يطلق ليفنجستون الرصاص، خوفًا من 

سدا رابضا إصابة أحد الرجال. وعندما عادوا إلى القرية، الحظ ليفنجستون أ
ب بندقيته وأطلق طلقتين  ؛خلف شجرة، على بعد حوالي ثالثين ياردة، فصوَّ

فصاح رجال القبيلة: "لقد أصيب! لقد أصيب!" وقفزوا ورفعوا أيديهم وقالوا: 
"لنذهب كي نرى". وذهبوا حيث األسد، وبينما كان ليفنجستون يفحص ذيل األسد 

ا حتى أضع طلقات أُخر المصاب من خلف األشجار، صاح بهم: "انتظرو



 
 

بالبندقية". وبينما كان يضع الطلقات، سمع صيحة فأدار رأسه ورأى األسد 
المجروح يهجم عليه. وسقط ليفنجستون، واألسد مًعا على العشب الطويل، وعضَّ 
األسد ذراع ليفنجستون وأخذ يهزه كما يهز الكلب الفأر. وعندما حاول أحد 

جستون وعض ِرْجَل رُجلہ وكتَف آخر قبل أن يسقط الرجال طَْعَن األسد، ترك ليفن
 فجأة صريًعا، متأثًرا بجراح الرصاص.

ولقد هشمت تلك العضة كتف ليفنجستون، الذي رقد عدة أيام وقد شارف 
ومرت عدة أشهر قبل أن يستعيد قواه.  ،على الموت، من نَْزف الدم ومن الحمى

سد ممسًكا بك بين فكيه؟" فأجابهم بعد: "فيَم كنت تفكر عندما كان األ اوسألوه فيم
وهو يغمز بعينيه: "كنت أتساءل بأي جزء مني سيبدأ". وبالرغم من قدرته على 
المزاح حول الهجوم، إال إنه كان يعاني من آالم مبرحة لفترة طويلة، ولم يعد 

 بمقدوره أن يرفع ذراعه فوق كتفه.
وعمله بأفريقيا.  وبالرغم من الخطر والمشقة، كان ليفنجستون يحب حياته

وكشاب، ألهمته حياة المرسلين الرواد، مثل وليام كاري وهنري مارتن. لقد درس 
ليفنجستون الطب والكتاب المقدس، ألنه أراد أن يشفي أجساد ونفوس أولئك الذين 
لم يعرفوا يسوع المسيح. وقال ليفنجستون: "لم يكن لدى هللا سوى ابن واحد، 

منى أن أحيا وأموت في هذه الخدمة". وبينما كان يدرس وكان مرسالً وطبيبًا، وأت
 ،في لندن، تقابل مع الدكتور روبرت موفات، وهو مرسل إلى جنوب أفريقيا

وسأله ليفنجستون: "هل تعتقد بأنني سأستطيع المساعدة في أفريقيا؟" فأجابه 
لقد موفات: "بالطبع، إذا ذهبت شماالً إلى المقاطعة الشاسعة غير المستعَمرة، ف

وقفت صباًحا في أحد األيام، ورأيت األدخنة المتصاعدة من آالف القرى التي لم 
 تطأها أقدام مبشر قبالً".

وعندما وصل ليفنجستون إلى أفريقيا الجنوبية، توسل إليه المرسلون هناك 
حتى يبقى بالقرب من مراكز اإلرساليات المؤسسة، ولكن ليفنجستون قال لهم: 

هاب إلى الشمال، حيث لم يذهب أي مرسل من قبل، وحيث "إن اشتياقي هو الذ
لذا انتقل ليفنجستون إلى داخل أفريقيا، وعندما وصل إلى قبيلة  ؛يسود الظالم"



 
 

فقال لهم:  ،باكوين، وجد الناس ورئيسهم سيشيل، شغوفين باالستماع إلى رسالته
سيح سيعيش "إن ابن هللا قد نزل من السماء ليموت عنا، وكل من يؤمن بيسوع الم

معه في السموات". كما حذرهم قائالً: "ولكن يوم الدينونة آتہ ال محالة، وكل من 
يموت بدون غفران، سيُفقد إلى األبد". وقال له سيشيل: "من عادة أمتنا عندما 
تأتي إلينا أفكار جديدة، أن نسأل أسئلة عنها، فهل لي أن أسألك عن بعض األمور 

تون: "بالطبع أرجوك". فسأله سيشيل: "لقد أخبرتنا عن ديانتك؟" فأجابه ليفنجس
عن يوم الدينونة اآلتي، فهل كان أسالفكم يعرفون بهذه الدينونة اآلتية؟" فأجابه 
ليفنجستون: "نعم كانوا يعرفون, فالكتاب المقدس يقول لنا بأن هللا سيجلس على 

لمسيح، عرش أبيض عظيم ليحاكم كل الناس، وهؤالء الذين لم يعرفوا يسوع ا
سيلقَْون في جهنم لألبد". فأجابه سيشيل، وقد شحب وجهه وبدأت يداه ترتعشان: 
"إن حديثك هذا أفزعني، وجعل كل عظامي ترتعش، لقد خارت قواي، فقد كان 
أسالفي يعيشون في نفس الزمان الذي كان أسالفك يعيشون فيه، فكيف لم يرسلوا 

توا جميًعا في الظالم، دون أن يعرفوا إلى لهم عن هذه األشياء الرهيبة قبالً؟ لقد ما
أين كانوا ذاهبين". عند ذلك شعر ليفنجستون بالحزن العميق في قلبه، ألن 

فأجابه ليفنجستون: "أنا حزين لهذا  ،المسيحيين لم يأتوا إلى هذه الشعوب قبل ذلك
وع التأخير، ولكن سيأتي اليوم الذي يعرف فيه العالم أجمع األنباء السارة عن يس

فوقف سيشيل ورفع ذراعه، وأشار شماالً إلى صحراء كاالهاري ؛ المسيح"
الشاسعة وقال: "لن تستطيع عبور هذه األرض لتصل إلى القبائل البعيدة". ولقد 
أشعلت كلمات سيشيل قلب ليفنجستون. ومنذ تلك اللحظة، بدأ في التخطيط لعبور 

لمسيح. ولقد استدعى صحراء كاالهاري، ليبشر القبائل الشمالية بيسوع ا
ليفنجستون مسيحيين من القبائل الجنوبية، ودربهم ليصبحوا معلمين وطنيين 

ولكن رسالته أغضبت  ؛ليذهبوا إلى القبائل الشمالية برسالة يسوع المسيح
البويريين، الجماعة المنحدرة من المستعمرين الهولنديين، الذين كانوا قد استقروا 

وقد كان بعض البويريين،  ؛وا السكان السود عبيدهممؤخًرا في المنطقة، واعتبر
 يجبرون سكان المنطقة على العمل دون أجر.



 
 

وفي أول مقابلة لليفنجستون مع قائدهم قال له قائدهم: "عليك أن تعلِّم السود 
بأنهم ليسوا متساوين معنا". وأضاف آخر منهم: "أنت تضيع وقتك هباًء، 

فقال لهم ليفنجستون: "إذن لنُجِر  ؛تعلِّم األفارقة"فبإمكانك أن تعلِّم القردة مثلما 
ن األفضل في القراءة، المواطنون الذين يساعدونني أم أنتم". اختباًرا لنرى مَ 

 ولكن البويريين رفضوا الخضوع لالختبار.
وبعد مرور بضعة أشهر من اإلعداد، فكَّر ليفنجستون بأنه حان الوقت ليعبر 

القبائل الشمالية البعيدة. وقرر اثنان من  صحراء كاالهاري، ليتواصل مع
الصيادين اإلنجليز االنضمام إليه، ومع بعض المرشدين الوطنيين، انطلقوا خالل 

 كاالهاري.
وأرسل رئيس على حافة الصحراء برسالة إلى ليفنجستون يسأله: "إلى أين 
ستذهب؟ فالشمس والعطش سيقتالنك، وبعدها سيلقي كل الرجال البيض باللوم 
عليَّ ألني لم أنقذك". فأرسل ليفنجستون بهدية إلى هذا الرئيس قائالً: "ال تقلق، 

 فالبيض لن يلقوا باللوم على أحد سوانا إذا لقينا مصرعنا".
واستمروا ألسابيع في طريقهم شماالً، عابرين كاالهاري في الجو الحارق. 

انوا يوشكون وفي بعض المرات كانوا يرتحلون ليومين أو ثالثة دون ماء، وك
على الموت من العطش حتى يجدوا نبع ماء، إلى أن وصلوا إلى نهر واسع 
وعميق، تبعوه لثالث مائة ميل حتى وصلوا إلى شواطىء بحيرة شاسعة، كان 
أهل المنطقة يطلقون عليها "ْنجامي". وعندما وصل الخبر إلى إنجلترا بأن ديفيد 

رة "ْنجامي"،  كرمته الجمعية ليفنجستون عبر صحراء كاالهاري، واكتشف بحي
 الجغرافية الملكية وملكة إنجلترا.

لم تكن رحلته عبر صحراء كاالهاري هي الوحيدة من نوعها، ولكنها كانت 
سلسلة رحالته، فلقد كان الوقت الذي يمضيه في االستكشاف، أكثر من  ىأول

يزي، الذي الوقت الذي كان يقضيه في الوعظ، فقاد بعثة استكشافية إلى نهر زامب
أَطلق عليه "طريق هللا السريع إلى الداخل". وقد كان أول رجل أبيض يكتشف 
شالالت فيكتوريا. وذاع صيت ليفنجستون بعد نشر الكتاب الذي وصف فيه 



 
 

اكتشفاته ومغامراته وشعب أفريقيا وأرضها. وكان بإمكانه أن يعود إلى إنجلترا 
ل الفقر وخدمة التبشير عن أفضِّ  كبطل قومي ورجل غني، إال إنه قال: "ال زلت

 الغنى والراحة، وهذا هو اختياري".
ولم يكن أصعب ما واجهه ليفنجستون أثناء رحالته هو نقص الماء أو هجوم 
الوحوش، ولكن رؤية بشاعة تجارة العبيد، وقال عنها: "من المستحيل أن تبالغ 

أني أصارع في مدى شر تجارة العبيد، فما شاهدته يُمِرِ◌ض النفس، حتى 
ألطرده من ذاكرتي، ولكن مشاهد العبودية تعود إليَّ تلقائيًا وتجعلني مرتعبًا من 

وصلى قائالً: "أيها اإلله القدير، المعونة! وال تترك هؤالء القوم  ؛قساوتها"
 البائسين لتاجر العبيد والشيطان".

ضي وفي إنجلترا انتقد البعض ليفنجستون قائلين بأنه ليس صوابًا بأن يق
ولكنه عارضهم بقوله: "إن أهدافي هي  ؛مرسٌل معظم وقته في االكتشافات

المساعدة في القضاء على تجارة العبيد، وأن أُحضر كلمة هللا السماوية للشعب 
الساكن في الظلمة". فقد كان يؤمن بأنه بإعداد الطرق التي تؤدي إلى داخل 

. كان يتمنى بأن تنتهي تجارة أفريقيا، فإنه يمهد الطريق لمرسلين آخرين ليتبعوه
ف العالم بشناعتها، وعندما تُفتح دواخل أفريقيا إلى  العبيد في أفريقيا بعدما عرَّ

 السفر والتجارة المشروعة.
ه ليفنجستون كان يسعى إلى تحرير أسرى تجارة العبيد. وفي  وحيثما توجَّ

المساقين خالل رحلته االستكشافية لزامبيسي، أسرع إلى عدد كبير من المواطنين 
الغابات إلى سوق العبيد، وكتب عنهم يقول: "لقد رأينا صفًّا طويال من الرجال 
والنساء واألطفال، متجمعين ويسيرون حول التل إلى الوادي، يقودهم مسلحون 
بالبنادق، وكانوا يحيطون بهم من أول الصف ومنتصفه وآخره. ولكن عندما 

لمجانين تاركين العبيد وراءهم. لقد جروا رأَْونا، اندفعوا إلى الصحراء مثل ا
بسرعة حتى إننا لم نلمح سوى قبعاتهم الحمراء ونعال أقدامهم. وانشغلنا نحن في 

وكانت مهمتنا أصعب في تحرير الرجال، حيث أحاط  ،تحرير النساء واألطفال
 بعنق كل رجل عصا يبلغ طولها ستة أقدام، متقاطعة مع قضيب حديدي عند



 
 

حررنا الرجال واحًدا تلو اآلخر. وقد أشعل الرجال الذين تم تحريرهم . لقد الرقبة
عصي التي كانت تحيط بأعناقهم وطهوا وجبة لهم وألبنائهم. لقد بدت الالنيران في 

ا، كُحلم وليس  حقيقة. تالحرية لهم جميلة جّدً
وظل ليفنجستون يستكشف طوال حياته الباقية، محتمالً الحمى واألمطار 

عتداءات الحيوانات وتهديدات القبائل ومصاعب أَُخر ال حصر لها. الغزيرة وا
م أية تضحية،  وعندما ُسئل كيف قدَّم كل هذه التضحيات؟ أجابهم بالقول: "لم أقدِّ
وال ينبغي علينا أن نتحدث عن أية تضحيات، عندما نتذكر التضحية العظمى التي 

 نفسه عنا".قدمها المسيح، عندما ترك عرش اآلب في المجد ليبذل 
وقبل بضعة أسابيع من موته، عن عمر يناهز الستين، كتب في جريدته: "ال 
ع نفسي بالرب  يوجد شيء على األرض يجعلني أترك عملي في يأس، فأنا أشجِّ
وسأمضي قُدًما". ومات ليفنجستون وهو يصلي، حيث وجده مساعدوه راكًعا بال 

وبعد وفاته، تبعه المئات من حراك على جانب السرير، ورأسه منكس بين يديه. 
 المرسلين إلى وسط وجنوب أفريقيا، وقَبِل الكثير من األفارقة يسوع المسيح.

... 
 
 
 
 
 

 جون باتون
 

 شاهد آكلي لحوم البشر
 

  م 1907 –م  1824جون باتون 
إن مياكي قائد حرب آكلي لحوم البشر، اندفع بغضب بوجهه المخطط 
بالطالء األحمر واألسود، وعنَّف رجاله، وأهاجهم وهو يصيح قائالً: "إن ميسي 
وعبادة يهوه قد جلبت الكثير من المتاعب ألرضنا". وأضاف قائالً: "من منكم 

فقفز رجال القبيلة  سينضم إليَّ لمحاربة ميسي وأصدقائه الذين يتعبَّدون معه؟"



 
 

حوا برماحهم.  الذين كانوا يثبِّتون الريش في جدائل شعرهم، وصاحوا ولوَّ
وأضاف قائالً: "لنطبخ جسده قبل أن تغرب الشمس، ونعطيه لكل قرية 
بالجزيرة". وأسرع رجال القبيلة خالل الغابات لقتل ميسي، وكان صدى 

ي في الجزيرة.  صيحاتهم الرهيبة يدوِّ
مواطنو الجزيرة على جون باتون،  هو االسم الذي أطلقكان ميسي ه

المرسل االسكتلندي إلى "تانا"، وهي جزء من سلسلة جزر جنوب المحيط 
الهادئ، والذي أطلق عليه نيوهيبرايدز (فانواتو). وكان جون باتون يشاهد 
ويستمع ويصلي، من كوخه المعلق فوق شجرة كستناء، حيث كان يختبئ من 

 رجال القبيلة.
وقد ظل جون باتون يبشر شعب تانا باألخبار السارة عن يسوع المسيح 
لثالث سنوات، ولكن محاربي تانا العدوانيين، لم يقبلوا الكلمة بفرح، بل تمسكوا 
بأصنامهم الحجرية ومعتقداتهم الخرافية وشعائرهم. ولم تكن عبادتهم تنبع سوى 

قتل واالنتقام، قد ألقت من الخوف. وكانت هناك دائرة مفرغة من الحروب وال
بسحابة مظلمة على الجزيرة، فقد كان القوي يترك الضعيف والشيخ ليموتا، وكان 

. كان ضرب الزوجة وقتلها شائًعا هناك، وكانوا إماءاألزواج يعاملون زوجاتهم ك
وكانت أعظم متعة  ،يكرمون الَكَذبة واللصوص والخونة، على أنهم رجال أقوياء

 كله.لهم هي قتل عدو وأ
ولكن باتون اتخذ موقفًا قويَّا ضد ضرب النساء وقتلهن، بالرغم من تحذير 

إال إنه لم يستسلم. وفي  ،المرسلين في الجزر المجاورة أن هذا يعني موته المحقق
إحدى المرات، عندما كان يتوسل لوضع حد لسوء معاملة السيدات، قال له أحد 

نا، نعننا أو يطأبدا، كما أنهن لن يخف الرؤساء: "إذا لم نضرب نساءنا، فلن يعملن
ن أو ثالثة منهن، ستخشى الباقيات، يْ تولكن عندما نضربهن ونقتلهن ونأكل اثن

 ويسلكن باتضاع لعدة سنوات قادمة".
ولم يعد باستطاعة باتون حصر المرات التي حاول فيها شعب تانا قتله، ففي 

جمجمته بهراواتهما  إحدى المرات، هاجم محاربان منزله عازمْين على سحق



 
 

ولكن كالب باتون وثبوا في وجهيهما وأنقذوا حياته. وفي مرة أخرى  ؛الحربية
كمن له أحد آكلي لحوم البشر، وألقى عليه ثالث سهام، ولكنهم أخطأوه. وكثيًرا ما 
كان يهرب لحياته من موت محقق. وفي أحد األيام سمع ثغاًء غريبا صادرا عن 

ن األمر، فوجد نفسه محاطا بعصابة من الرجال عنزاته، فأسرع للتحقق م
المسلحين الجاهزين لالنقضاض عليه. فتحدث إليهم بلطف وَحْزم قائالً: "إذا 
قتلتموني، سيعاقبكم الرب يهوه على هذه الخطية الشنعاء. أنا أحبكم وأريد لكم 
الخير، فإذا قتلتموني، ستكونون قد قتلتم أعز صديق لكم". ثم بدأ يصلي بصوت 
مرتفع من أجلهم ومن أجل جميع شعب تانا. وعندما انتهى من صالته، كان 

 الرجال قد غادروا المكان.
وفي إحدى المرات، أحاطت مجموعة من محاربي "مياكي" منزله ليقتلوه، 
ولكن جاءهم نبأ بأن سفينة حربية إنجليزية تبحر نحو الميناء، فهرب رجال القبيلة 

ن نفس اليد التي منعت األسود من لمس دانيآل، في ذعر. وقال باتون: "أومن أ
 منعت هؤالء المتوحشين من أذيتي".

ولكن الموت هاجم بيت باتون في تانا، فبعد وصول باتون وزوجته بستة 
أشهر، وضعت األم ابنهما األول، ولكن في غضون أسابيع قليلة لقي االثنان 

ع مغطى بالمرجان حتفهما إثر اإلصابة بحمى شديدة, فدفنهما في قبر مرتف
أصدقائه على  حضِّ األبيض المسحوق. ورغم وطأة شعوره بالوحدة واألسى و

 ترك الجزيرة، إال أنه ظل في تانا، إيمانًا منه بأن هللا يريده هناك.
أما اآلن، ومن مخبإِه فوق شجرة الكستناء وسعي المحاربين لقتله، فقد أدرك 
باتون بأن الوقت قد حان للمغادرة، فأخذ كتابه المقدس وبعض صفحات الترجمة 
"التانيَّة" وبطَّانية، وهرب من الجزيرة، في الوقت الذي وصلت فيه سفينة 

عيَّن ويها باتون حول العالم، إنجليزية، فترك تانا. وبعد مرور عدة أعوام، جاب ف
فيها بعض المرسلين الجدد وجمع األموال من أجل تأسيس إرسالية نيوهيبرايدز، 
وتزوج مرة أخرى، عاد إلى الخدمة، ولكن ليس إلى تانا، حيث أنها ظلت 
خطيرة، ولكنه ذهب إلى آكلي لحوم البشر، في "أنيوا" أقرب جزيرة إلى "تانا". 



 
 

واستجابتهم الباردة لرسالته، إال أنه كان يعتني بمرضاهم،  وبالرغم من تهديداتهم
وأتقن لغتهم وظل يخبرهم عن يسوع المسيح. وبالتدريج نما اهتمامهم بكالمه، 
وآمن بعض منهم بالرب، ثم جاء الحدث الذي تسبب في تغيير كل من بالجزيرة 

 تقريبًا.
، وكان الناس كانت أنيوا جزيرة مرجانية مسطحة، يندر سقوط المطر عليها

فقرر جون باتون  ؛كثيًرا ما يمرضون طوال العام من قلة مياه الشرب النظيفة
حفر بئر، بعد الصالة لينجحه الرب، بالرغم من خوفه أن تكون المياه، غير 

 صالحة للشرب إذا ُوجدت.
وفي صباح أحد األيام قال باتون ألحد الرؤساء ذي الشعر الرمادي والبشرة 

ر بئًرا عميقة في األرض، لنرى إذا كان هللا سيعطينا ماء عذبًا المجعدة: "سأحف
من أسفل األرض". فنظر له الرجل وعيناه متسعتان وقال له: "المطر ال يأتي إال 
من فوق، فكيف تتوقع من جزيرتنا أن تفيض بالمطر من أسفل؟" فقال له: "إن 

حدث هذا هنا الماء العذب في وطني، يأتي مندفًعا من األرض، وأتمنى أن ي
فقال له الرجل بأسى: "آه يا ميسي، إن عقلك يسير في اتجاه خاطئ، وإال  أيًضا".

في اليوم التالي اختار باتون بقعة بالقرب من بيت  ما كنت ستتحدث بهذا الكالم".
اإلرسالية، وأخذ معه فأسا ومجرفة ومطرقة وعتلة، وبدأ مهمته الشاقة بالحفر في 

يحرز تقدما بطيئًا تحت الشمس االستوائية الحارقة. ونظم وكان  ،الطين والمرجان
 الرئيس العجوز لرجاله نوبات ليراقبوا باتون.

كان الرئيس العجوز يقول لرجاله: "يا له من مسكين ميسي، فهكذا يبدأ 
راقبوه وتأكدوا بأنه لن يحاول  ،الجنون، وال يمكنك أن تطرد فكرة من أذهانهم

اهد يوًما وراء اآلخر لحفر البئر، وُجرحت يداه قتل نفسه". وأخذ باتون يج
ثم ثبَّت بكرة بسيطة، وربط حبال مثبَّت به دلو إلزالة الطين  ،كت عضالتهنهِ وأُ 

 كلما توغل في الحفرة.
في هذه األثناء كان الرئيس يتوسل إليه قائالً: "دعك من هذا الجنون، فال 
يوجد مطر في العمق في أنيوا، فإذا وصلت إلى ماء، ستغرق في البحر 



 
 

وستلتهمك أسماك القرش". وعندما وصل بالحفرة إلى ثالثين قدًما، وجد أن 
يكون الماء التربة رطبة، فابتهج باتون ولكنه في نفس الوقت، كان يخشى أن 

مالًحا. في ذلك المساء، أقبل على مخاطرة كبيرة واضًعا ثقته في صالح الرب، 
نا أرجو بل وأومن، أن يرسل لنا هللا أوقال لرجال القبيلة: "تعالوا إلى البئر غًدا، و

فاجتمع الرئيس ورجاله عند الفجر حول البئر,  ؛ماء المطر من باطن األرض"
ن، فاندفع الماء ومأل قاع الحفرة، يْ يَ خرأُ ن لحفر لقدميْ عندما قفز باتون وبدأ في ا

وتذوق باتون الماء بيده، فجثا على ركبتيه ليحمد الرب، فلقد كان الماء عذبًا. ثم 
مأل إبريقا وأخذه لرجال القبيلة المنتظرين، وأعطاه للرئيس العجوز، الذي غمس 

بوجه مشرق:  إصبعه في الماء بحذر، ووضع بعض القطرات في فمه، ثم صاح
فأجاب باتون: "يهوه، إلهي  "مطر، نعم إنه مطر، ولكن كيف حصلت عليه؟"

ع". فحدق أعطاه لنا من أرضه استجابة لعملنا وصلواتنا. اذهبوا وانظروا وهو ينبُ 
 الرجال واحد تلو اآلخر في البئر، وتملكتهم الدهشة من "مطر الرب".

عمل الرب يهوه! فلم  وقال الرئيس العجوز متعجبا: "ميسي، عجيب هو
لقد انقلب العالم رأًسا على عقب منذ  ،يساعدنا أي من آلهة أنيوا بهذه الطريقة قبالً 

أن أتى يهوه إلى أنيوا! ميسي هل ستستحوذ على ماء هذا البئر بمفردك، أم 
ستسمح لنا بمشاركتك إياه؟" فأجابه باتون بابتسامة عريضة: "بل سأسمح لك 

منه، وبأن تأخذوا منه ما تريدون، فأنا أومن بأنه سيوجد  ولكل شعبك بأن تشربوا
دائًما ما يكفينا جميًعا، وكلما استخدمناه كلما تجدد ماؤه، فهذه هي الطريقة لكثير 

 من عطايا هللا للناس، ومن أجل هذا نحمد اسمه".
فأخذ الرئيس العجوز باتون من يده جانبًا، وهمس في أذنه قائالً: "ميسي، 

ي أستطيع مساعدتك األحد القادم، فهل تسمح لي بالوعظ عن البئر؟" أعتقد بأنن
ووافق باتون، وذاع الخبر في جميع أنحاء الجزيرة، بأن الرئيس ناماكي سيلقي 

فاجتمع جمع غفير وقد مألهم الشغف، وعندما وقف الرئيس  ؛العظة يوم األحد
لينتبه الجميع  ليتحدث هدأ الجميع، وارتجف صوته من شدة انفعاله، وهز سالحه

منذ أن جاء ميسي  ،فقال: "أصدقائي شعب أنيوا، استمعوا إلى كلماتي ،إلى كلماته



 
 

إلينا، كان يتحدث عن أشياء كثيرة عجيبة لم نكن نستطيع استيعابها، وظننا أنها 
 ،أكاذيب، فلقد قال: إن يهوه يحبنا وأرسل ابنه يسوع المسيح لندخل إلى السماء

أن يرسل لنا المطر من باطن األرض، ولكننا ضحكنا وقال إن يهوه يستطيع 
عليه، لكننا اآلن نحن نصدق كالمه، فبقوة هللا استطاع ميسي أن يخرج المطر من 
باطن األرض. وإذا كان هللا يهوه يستطيع أن يرسل المطر من األرض، فلماذا ال 

أرى اإلله يرسل لنا ابنه من السموات؟ واآلن أنا رئيسكم أومن بأنه عندما أموت س
يهوه الذي ال يُرى، كما قال لي ميسي، مثلما رأيت المطر وهو يخرج من باطن 

 األرض، فأنا ناماكي أؤيد يهوه!"
في نفس اليوم جمع الرئيس العجوز، والكثير من شعبه، أصنامهم وحرقوها 
وذهبوا إلى باتون، مشتاقين أن يتعلموا عن هللا. في السنوات التالية آمن معظم 

يوا بيسوع المسيح، وترجم باتون الكتاب المقدس إلى لغتهم وعلمهم شعب أن
القراءة. ولم يعد باتون أبًدا إلى تانا، ولكنه عاش حتى شاهد آخرين يعيدون بدء 

وابتهج عندما عرف أن بعًضا من شعب تلك الجزيرة المظلمة قد  ،عمله هناك
 قبلوا الرب.

وأحفاد أحفاده، طريقه في خدمة واتبع العديد من أوالد باتون وأحفاده 
 .ئالمسيح في جزر جنوب المحيط الهاد

... 
 هادسون تيلور

 
 مؤسس إرسالية الصين الداخلية

 
  م 1905 –م  1832هادسون تيلور 

اجتمع جمع غفير حول هادسون تيلور متلهفين لسماع رسالته، وكان هذا 
باالستماع عن يسوع أمًرا غير عادي، حيث أن الصينيين لم يهتموا كثيًرا 

 1854المسيح، منذ وصول تيلور إلى شانغهاي منذ ثمانية عشر شهًرا في مارس 
فلقد جعله مظهره، بشعره األصفر ومالبسه اإلنجليزية، مختلفًا عن مستمعيه.  ؛م

كان تيلور يرتدي ُصدرة مزدوجة ومعطفا إنجليزيا به صفوف من األزرار من 



 
 

ينيون، فكانوا يحلقون شعور رؤوسهم تاركين األمام والخلف، أما الرجال الص
ذيل حصان طويل من الخلف، وكانوا يربطونه بشريط من الحرير. واستمع 
الناس إليه بانتباه، ولكن كان هناك شخص واقف في المقدمة، بدا عليه االنتباه، 
وقد انتبه إلى كل كلمة. وانبهر تيلور باهتمام الرجل، واستدار نحوه في ختام 

فأجابه  وسأله: "حسنا أيها المحترم، ما رأيك فيما قد استمعت إليه؟"رسالته 
الرجل وهو ينحني له: "أجل، أجل، ما تقوله صحيح جدا بال شك، ولكن أيها 
المعلم األجنبي المحترم، هل لي أن أسألك سؤاالً؟" فابتسم تيلور ابتسامة 

 أل من فضلك"؟فأجابه: "اس ،عريضة، فلقد جاء إلى الصين خصيًصا لهذا السبب
فقال له الرجل: "لقد كنُت طوال الوقت أتأمل في ردائك، ولكن لم يتضح األمر في 
ذهني، فالثوب األنيق الذي ترتديه يحتوي في أحد جانبيه على عدد من األشياء 
الدائرية، تبدو مثل األزرار، ومن الناحية المقابلة، هناك فتحات في القماش، ربما 

األزرار؟" فأجابه هادسون: "أجل إنها مصممة لهذا تكون مصممة لتدخل بها 
الغرض". وقد حزن في قلبه وتهدَّل كتفاه، عندما أدرك أن اهتمام الرجل كان 

 بمعطفه وليس بيسوع المسيح.
واستطرد الرجل قائالً: "إن الغرض من هذا التصميم الغريب مفهوم,   فال 

الباردة أو عند هبوب الرياح، بد أنه ُصمم ليغلق المعطف األنيق في األجواء 
ولكن أيها المعلم األجنبي، ما ال أستطيع استيعابه، هو الغرض من األزرار 
المثبتة في منتصف الظهر". وانضم إليه الناس متسائلين: "أجل لماذا؟ ماذا عن 
تلك األزرار التي في المنتصف؟" ولم يستطع هادسون تيلور أن يعطيهم سببًا 

ار عديمة الفائدة الموضوعة لتزيين المعطف. وفي الوقت الذي مقنًعا للثالثة أزر
بدأ فيه الجمهور باالنصراف ظلت الكلمات: "في منتصف ظهر" ترن في أذنه، 

 فمن الواضح أن مالبسه اإلنجليزية قد أعاقت رسالته.
وبعد وقت قصير وبينما كان يجلس، واضًعا ساقا فوق األخرى، ويأكل 

ر باستخدام القضبان، نظر إليه العديد من طبقًا من بيض البط مع األ رز المحمَّ
الصينيين وقال أحدهم: "انظروا كيف يستخدم القضبان بشكل جيد؟" وأضاف 



 
 

فقرر  ؛آخر: "أيها المعلم المحترم، إذا حلقت رأسك وارتديت ِزيَّنا، ستكون مثلنا"
، وصبغه تيلور أن يبدو مثل الصينيين، فحلق رأسه تارًكا ذيل حصان في النهاية

الحذاء الصيني، بدا صينيًّا  حتذىباللون األسود. وعندما وضع الثوب الحريري وا
 من قمة رأسه إلى أخمص قدميه.

وفي اليوم التالي عندما خرج ليعظ، كان التغير الذي حدث في الناس 
ملحوظًا، فلقد استقبلوه هذه المرة كضيف محترم وليس كأحد األجانب، وركزوا 

بدالً من التركيز في مالبسه. وبالرغم من ترحيب الصينيين فيما كان يقول 
بمظهره الجديد، فإنه قابل معارضة شديدة من اإلنجليز من أعضاء مؤسسة 
المستوطنة الدولية بشانغهاي، الذين ضحكوا عليه وتجنبوه، بل وقالوا عنه: "إنه 

ز من مظهره بعض  يسيء إلى الهيبة البريطانية في عيون المواطنين". وتقزَّ
الُمرسلين اآلخرين وظنوا أنه قد فقد عقله. ولكن تيلور لم يغيِّر من موقفه وقال: 

 ا".ليصبحوا إنجليزً  ال"علينا أن نسعى لنجعلهم مسيحيين 
بعد ذلك عندما عرض الزواج على إحدى الشابات اإلنجليزيات من مؤسسة 

مر، وقالوا لها: المستوطنة الدولية، رفض األوصياء عليها أن يدعوها تفكر في األ
"إنه ليس رجال فاضال بل جعجاًعا، كما أنه يرتدي مالبس صينية". وبالرغم من 
النقد الالذع الذي تعرض له من أهل وطنه، إال أنه شعر بأن الرب يبتسم له، 
فاستمر في طريقه وكتب لوالديه يقول: "البد أن أنتظر هللا وأثق به، وكل شيء 

 سيصبح على ما يرام".
ادسون تيلور لساعات طويلة في الوعظ واالهتمام بالمرضى وعمل ه

ق معرفة الصينيين باألخبار  ومساعدة الفقراء، والبحث عن طرق جديدة ليعمِّ
السارة عن يسوع المسيح. ولكن سرعان ما أعياه عبء عمله وأُجبِر على العودة 

 إلى وطنه ليستعيد صحته.
على الحائط خريطة كبيرة هناك في لندن في مكتبته الصغيرة، كان يعلق 

للصين. وفي كل يوم عندما كان ينظر إليها، كان يجد عينيه تبتعدان عن المدن 
ن إلى المناطق الشاسعة في الصين الداخلية، حيث يعيش الماليين اتجهوتالساحلية 



 
 

ذلك ألن المرسلين قد ُمنعوا من  ؛دون معرفة أي شيء عن الرب يسوع المسيح
المدن الساحلية القليلة. وعندما تملّك هادسون الشعور  الخروج خارج حدود بعض

باحتياج الصين الداخلية الشديد، ذهب لزيارة قادة جميع جمعيات اإلرساليات 
 ،بانجلترا، وتوسل إليهم قائالً: "عليكم أن تفتحوا الصين الداخلية أمام اإلنجيل"

، كما أن هذا األمر ولكنهم رفضوا طلبه قائلين: "ليس لدينا ما يكفي من الُمرسلين
ومع الحرب األهلية التي تدور في الصين، لن نستطيع أن نتوغل إلى  ،مكلف جدا

 الداخل، حتى لو كان لدينا المال والرجال".
ولكن تيلور رفض االستسالم، فسافر عبر البالد، واستحث الناس في 

نجلترا اجتماعات الصالة وفي الكنائس قائال: "إن إمبراطورية الصين أكبر من إ
األراضي  تلكبمائة وأربع مرات، وهناك أكثر من أربعة ماليين يعيشون في 

وال يوجد في األراضي  ،الواسعة، ومع ذلك لم يقبل المسيح سوى بضعة آالف
 الداخلية مرسل واحد، وهناك مليون شخص يموتون كل شهر بدون هللا".

روى قصة أثرت وفي تجمع كبير لقادة الكنيسة اإلنجليزية واألسكتلندية، 
بشدة في المستمعين فقال: "في أحد األيام، وبينما كنت مبحًرا على متن سفينة 
صينية، رأيت شابا صينيا يسقط من على سطح المركب في المياه الضحلة القذرة، 

فنظرت  ،فقفزت من فوق سطح السفينة على أمل العثور عليه ولكنني لم أنجح
حولي بارتباك، ورأيت بالقرب مني قارب صيد يحتوي على شبكة مثبت بها 

فقلت لهم: "تعالوا  ؛خطاطيف، وكنت على يقين بأن هذه الشبكة تستطيع أن تنقذه
وألقوا بالخطاف في هذه المنطقة بسرعة، فهناك رجل يغرق". فأجابوني قائلين: 

وني عما هو سهل! فهناك رجل "ليس هذا باألمر السهل". فقلت لهم: "ال تحدث
يغرق". فقالوا: "نحن مشغولون بالصيد ولن نستطيع المجيء". فقلت لهم: "دعكم 
من الصيد، فسأعطيكم أكثر مما تكسبونه من الصيد، ولكن أرجوكم فلتأتوا اآلن". 
فسألوني: "كم ستدفع لنا؟" فأجبتهم: "ال يوجد وقت لمناقشة هذا األمر اآلن! 

سأعطيكم خمسة دوالرات". فأجابوني: "لن نقوم  ،يع الفرصةتعالوا وإال ستض
 أعطنا عشرين دوالًرا وسننقب عنه". فأجبت: "ليس لديَّ  ،بهذه المهمة بهذا الثمن



 
 

" هذا المبلغ، ولكن تعالوا بسرعة وسأعطيكم كل ما معي!" فسألوا: "كم معك؟
حرك القارب بت: "ال أعرف بالضبط، حوالي أربعة عشر دوالًرا". وأخيًرا تفأج

ببطء، وألقوا بالشبكة، وفي أقل من دقيقة رفعوا جسد الشخص المفقود. وبدأ 
الصيادون يطالبون بالمال بغضب، فيما كنت أحاول أن أجعله يتنفس، ولكن كل 

 مجهوداتي باءت بالفشل فلقد كان الشاب قد مات.
اع وبالرغم من عدم تفوه أي شخص من السامعين بكلمة, إال أن تيلور استط

ا بسبب الالمباالة الباردة للصيادين،  أن يرى في وجوههم العابسة غضبًا باّرً
عبدة األصنام، ونلومهم على  ،فاستطرد تيلور قائالً: "نحن ندين هؤالء الصيادين

ولكن ماذا عن  ،موت هذا الشاب، ألنهم كانوا يستطيعون إنقاذه ولكنهم لم يفعلوا
دي؟ وماذا عن الوصية الواضحة (اذهبوا إلى الماليين الذين نتركهم للهالك األب

 العالم أجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها؟)"
وبعدما انتهى تيلور من حديثه، أسرع الكثيرون ليتعهدوا بالمعونات المادية، 
وسرعان ما انضم سبعة رجال ونساء إلى هادسون تيلور وزوجته ماريا. وهكذا 

 ُولدت إرسالية الصين الداخلية.
نت إرسالية الصين الداخلية، مختلفة عن جميع اإلرساليات األُخر، فلقد كا

احتفظت بمقر الرئاسة في الصين، وكانت تطالب كل المرسلين بأن يرتدوا 
المالبس الصينية وأن يحلقوا شعورهم على الطريقة الصينية، ومنعتهم من 

يلور عن هذا مطالبة الكنائس أو األشخاص بإعانات مالية مباشرة. وقد عبَّر ت
قائالً: "لقد شعرت أنه من األفضل أن نترك أنفسنا مفتوحين، لنستقبل الهبات 
المالية بحسب ما يصنع هللا في قلوب أوالده ليرسلوها إلينا". وعندما كان يقلق 

 "هللا متكفل بعمله". :أحدهم بشأن المال، كان يقول له
مع ثالثة مرسلين ، ذهبت عائلته 1866وعند عودة تيلور إلى الصين عام 

آخرين إلى يانجشاو، حيث لم يكن هناك غريب قد عاش قبالً. وبعد وصولهم 
بوقت قصير، وزع زعماء المدينة  بيانات تحذير في جميع أرجاء المدينة تقول: 
"احذروا األجانب!" ونشروا األكاذيب التي تقول إن المرسلين خطفوا األطفال 



 
 

أحد المسئولين وقال له: "أنا أعرف خططكم وأكلوهم. وفي أحد األيام، استدعاه 
 جيًدا، فأنتم تعتزمون خداع قلوبنا، ثم االستيالء على جميع األرض".

وفي إحدى الليالي، هاج الشعب الصيني بعد أن استمعوا إلى إشاعة تقول 
وعشرين طفالً، فأحاط آالف من المشاغبين ببيت  ابأن المرسلين قد اختطفوا أربعً 

لين مشاعل في أيديهم، وبدأوا في إلقاء الطوب على النوافذ وهم اإلرسالية، حام
يصرخون "الشياطين األجانب!" وأدرك تيلور أن أملهم الوحيد في النجاة، هو 

فصلى صالة قصيرة،  ؛استدعاء القوات من لدى حاكم المدينة ليفُض الحشود
: وذهب مع رجل آخر لطلب المساعدة. فصرخ أحدهم وهو يشير إليهم قائالً 

"الشياطين األجانب يحاولون الهرب". وبالكاد استطاع تيلور وصديقه الوصول 
 اإلى المدينة، هاربَْين من مجموعة من الرجال الغاضبة، الذين كانوا يقذفونهم

بالحجارة. وعندما وصال، خارت قواهما داخل مبنى مجلس المدينة، وكانت 
وتركهما رئيس مجلس المدينة الدماء تسيل منهما، وصاحا: "أنقذونا! أنقذونا". 

إلى ما يقرب من ساعة، بينما كانت أصوات الغوغاء ترن في أرجاء المدينة. 
وقال له رئيس مجلس المدينة بابتسامة ماكرة: "سيد تيلور، أخبرني بما فعلته 

فأجابه تيلور بانحناءة: "سيادة الحاكم، نحن نعيش في مدينتكم  بهؤالء األطفال".
نقترف أي خطأ، وأنت مسؤول عن الحفاظ على القانون  بشكل قانوني، ولم

والنظام، وستُحاَسب إذا ما فُقدت أي روح". وبعد كثير من التردد، وافق الحاكم 
على إرسال بعضہ من رجاله، ولكن تيلور كان يخشى أن يكون الوقت قد تأخر. 

يا وعندما عادا مع الحراس المسلحين، وجدا أن بيت اإلرسالية قد احترق جزئ
ووجدا األثاث متهشًما والكتب محروقة ومبعثرة حول فناء المنزل، وقد سرق 
اللصوص معظم ممتلكاتهم، ولم تكن هناك أية عالمة على وجود حياة بالداخل. 
ولكن في وسط حالة الشغب، قفزت ماريا واألطفال وباقي المرسلين من النافذة 

فلتوا إلى غرفة خلفية بمنزل أحد بالطابق الثاني، واختبأوا في بيَّارة البئر ثم أ
الجيران، حيث وجدهم تيلور مصابين ولكن على قيد الحياة. وفي وقت متأخر من 
تلك الليلة، وبعد مغادرة الحراس، جاء اللصوص لسرقة ما تبقى من ممتلكاتهم، 



 
 

فخرج هادسون إلى فناء البيت ووقف على كرسي مكسور وقال: "لقد جئنا من 
مصلحتكم، فإذا كنا نريد أن نلحق بكم األذى فهل كنا سنأتي بالد بعيدة من أجل 

غير مسلحين؟ أو مع نسائنا وأطفالنا؟ سرقتم ممتلكاتنا بدون سبب، وحاولتم حرق 
مع أننا لم  ،منزلنا، واآلن تعودون بجشع لتسرقونا وتلحقوا بنا المزيد من الضرر

ا، لن نرد لكم الشر عليكم حجًرا، وحتى إن آذيتمون نلقِ نرفع عليكم عصا، ولم 
ولكن إلهنا الذي نضع ثقتنا فيه، قادر على حمايتنا وعلى معاقبتكم إذا  ،بالشر

 أغضتموه". فانسحب اللصوص في خجل.
وفي اليوم التالي طلب منهم قائد حرس المدينة أن يغادروا يانجشوا، وقال 

اسة لهم: " إن رجالي ال يستطيعون تهدئة الناس. سأرسلكم بعيًدا تحت الحر
 بالقوارب، وعندما ننتهي من ترميم المنزل سندعوكم للعودة".

وقضى المبشرون الثالثة أشهر التالية، بعيًدا في الصالة حتى يليِّن الرب 
قلوب الناس في يانجشوا. وعند عودتهم، وجدوا الشعب مستعدا لالستماع عن 

آلن عند أرجلهم يسوع المسيح، وهؤالء الذين كانوا يحاولون قبالً قتلهم، جلسوا ا
ليتعلموا منهم. وسرعان ما وضع الكثيرون من أهل المدينة ثقتهم في يسوع 
المسيح من أجل غفران الخطايا. في تلك األثناء، رسم تيلور خططًا إلرسال 

 المزيد من المرسلين إلى الصين الداخلية.
في السنوات التالية، أرسلت إرسالية الصين الداخلية مرسلين من الرجال 

وقبل وفاة هادسون تيلور عن عمر يناهز  ؛والنساء إلى جميع محافظات الصين
الثانية والسبعين، كان هناك ما يزيد عن ألف ُمرسل في الصين الداخلية، وقد 

 جذب هللا مئات اآلالف من الصينيين من خالل مجهوداتهم.
... 

 إمي كيرمايكل
 

 أم األطفال المنبوذين
 

  م 1951 –م  1867إمي كيرمايكل 



 
 

في طفولتها علمتها والدتها أن تطلب أي شيء من هللا، ألنه وعد بأنه يسمع 
ويستجيب. وهكذا ركعت إمي، البالغة من العمر ثالث سنوات، إلى جانب السرير 
وصلت بحرارة قائلة: "إلهي الحبيب، أرجوك اجعل لون عيني أزرقا بدالً من 

ها ونامت واثقة بأنها ستستيقظ البني، آمين". وبهذه الكلمات صعدت إلى فراش
بعيون زرقاء متألقة. وفي الصباح أسرعت إمي إلى المرآة، لتكتشف بأن عيونها 

وبينما كانت خيبة األمل تملؤها، فجأة أدركت بأن اإلجابة  ؛ال تزال بنية كما كانت
بـ "ال" مثلها مثل "نعم" وتعلمت درًسا قيًِّما، أن هللا يستجيب إلى الصلوات ولكن 

 البًا ما تكون إجابته بـ "ال".غ
لقد قام السيد كيرمايكل وزوجته بتربية أوالدهما األربعة وبناتهما الثالث 

فلقد وضعا القواعد السلوكية  ،تربية حازمة رصينة، ولكن بنظرة مبتهجة للعالم
بوضوح، وكانا يعاقبان أوالدهما على الفور، عن عدم الطاعة. وكان على األوالد 

كل العقوبات بأدب وبقولهم: "أشكرك يا أبي" أو "أشكرك يا أمي". أن يتقبلوا 
وكان هناك جرس يدعو األسرة لقضاء وقت في التأمل، فكان والد إمي يقرأ 
الكتاب المقدس، ويخبر األطفال قصصا عن الشهداء من الرجال والنساء الذين 

 ضحوا بكل شيء حتى يبقوا ُمخلِصين للمسيح.
فاجئ اختبارا إليمانها، وبرغم صعوبته، إال أنها لم وكان موت والد إمي الم

تَُصب بالشك والغضب، ولكنها استخدمت حزنها لتخدم اآلخرين بإخالص، 
 خاصة في التخفيف عن عبء والدتها في رعاية إخوتها الصغار.

ل آخر أعظم في حياة إمي، ففي صباح أحد أيام اآلحاد المطيرة وحدث تحوُّ 
وبينما كانت في طريقها إلى الكنيسة مع عائلتها، قابلوا امرأة والرياح العاتية، 

عجوز تحمل حمال ثقيالً، فأشفقت هي وإخوتها عليها، وحملوا عنها حملها 
فاستاء أعضاء كنيستها الوجهاء عندما شاهدوا هذا المنظر.  ؛وساروا معها

رين مع وبالرغم من شعور إمي وإخوتها بالخجل واإلحراج، إال أنهم ساروا متعث
المرأة العجوز. وفجأة لمعت الكلمات التي ذكرت في كورونثوس من خالل 

َولَِكْن إِْن َكاَن أََحٌد يَْبنِي َعلَى هََذا األََساِس َذهَبًا، قطرات المطر من السماء: "



 
 

ا، فََعَمُل ُكلِّ َواِحدہ َسيَِصيُر َظاِهًرا، ةً، ِحَجاَرةً َكِريَمةً َخَشبًا ُعْشبًا قَّشً ألَنَّ اْليَْوَم  فِضَّ
 َسيُبَيِّنُهُ. ألَنَّهُ بِنَارہ يُْستَْعلَُن، َوَستَْمتَِحُن النَّاُر َعَمَل ُكلِّ َواِحدہ َما هَُو".

وكتبت إمي فيما بعد هذه الكلمات: "إن الوميض الذي يصيب بالعمى أتى 
فلقد كان كل شيء عاديًّا حولنا، وواصلنا دون أن أقول شيئًا ألحد،  ؛وذهب

ولكنني علمت بأن هناك شيئًا قد حدث غيَّر قِيَم الحياة، ولم يعد هناك شيء ذو 
قيمة سوى األمور األبدية". وتحرك قلب إمي نحو أطفال الحي، فنظمت لهم 

ة. وأحبت إمي السيدات برنامجا أسبوعيا لدراسة الكتاب المقدس والترتيل والصال
الفقيرات المنبوذات من معظم أعضاء الكنيسة، وكانت الحواجب ترتفع، داللة 
على الدهشة، عندما كانت تدخل إمي الكنيسة مع السيدات "الالتي تنتمين للجانب 

 خزي من المدينة".المُ 
وإلى جانب أولئك الذين كانوا بحاجة إلى المسيح في مجتمعها، كانت إمي 

ن أجل الماليين التي ال تحصى من اآلسيويين، الذين كانوا يعيشون في تصلي م
ظالم الوثنية والمعتقدات الخرافية. وكانت تشعر كما لو أن يد هللا تدفعها إلى حقل 
اإلرساليات البعيدة. ولكن ماذا عن والدتها األرملة؟ هل ستتركها؟ فكتبت إمي 

فردت  ؛ي خدمة المسيح في آسيالوالدتها خطابًا طويال، تصف لها عن رغبتها ف
عليها والدتها قائلة: "إمي الغالية، لقد أعارني الرب إياِك كل هذه السنوات، فهل 
أستطيع أن أرفض عندما يطلبك اآلن لتذهبي عني؟ بالطبع ال  يا إمي، فالرب لك 
وأنت له، ليأخذك أينما يشاء وليستخدمك حسب مشيئته". فشكرت إمي هللا بدموع 

م، تركت  1895ى رد والدتها، وخالل فترة قصيرة، تحديًدا في عام الفرح عل
 وطنها واتجهت إلى جنوب الهند.

لقد طغت على أحاسيس إمي رؤيتها للفقر والمناظر الغريبة واألصوات 
والروائح التي يعيش فيها الهنود، وعبوديتهم لألصنام وتقدمات البخور والزهور 

عدم تعاطفهم مع الفقراء. كما أنها الحظت والطعام، لصور خشبية أو معدنية، و
 أن نظام الطوائف الصارم، قد ألقى بالظالم الروحي على البالد.



 
 

لقد كان نظام التصنيف، هو أساس الديانة الهندوسية، فال بد وأن يولد كل 
شخص تحت ظل طبقة معينة وفي مكانة اجتماعية محددة، وهناك يبقى. ويفرض 

لذي ستتزوج به، كما يفرض عليك عملك ومكان عليك هذا التصنيف الشخص ا
 ساوته قلبها.قإقامتك. وعندما علمت إمي المزيد عن هذا النمط من الحياة، كسرت 

وفي أحد األيام، عندما كانت في زيارة ألحد أكواخ األسر الفقيرة، رأت إمي 
وكان صبيًّا صغيًرا يعاني آالًما مبرحة إثر إصابته بمرض في عينيه. فلم يكن ينام 

عينيه المتورمتين المحمرتين. وعادت لزيارة هذه األسرة  كّ يبكي باستمرار، ويحُ 
بعد شهرين ووجدت الصبي وقد أوشك على الموت وال يزال يبكي من عينيه 

إليهم قائلة: "أرجوكم، خذوه إلى المستشفى،  كيرمايكلالملتهبتين. فتوسلت 
امة: "ال، لن نستطيع أن نفعل فبإمكانهم أن يساعدوه هناك". فأجابها األب بصر

ذلك، فالذهاب إلى المستشفى يتعارض مع تصنيفنا". فسألتهم: "وهل ستتركونه 
يعاني إلى أن يموت أو يصاب بالعمى؟" فأجاباها وهما يهزان أكتافهما: "وماذا 

ت إمي ثم تركت المنزل وهي تبكي، نستطيع أن نفعل؟ هل نكسر تصنيفنا؟" فصلَّ 
عن التفكير في المعاناة التي ال لزوم لها للصبي الصغير. لقد ولم تستطع أن تكف 

جعل نظام التصنيف الهندوسي اعتناق المسيحية عسيرا على أي رجل أو امرأة، 
فقبولهم للمسيح يعني انتهاكهم لنظام التصنيف، فكل من كان يقبل  ؛فتى أو فتاة

ت فتاة تفكر في اعتناق فكان ،المسيح كان يُهدَّد بالقتل، والبعض منهم قُتل بالفعل
 المسيحية فقال أبوها: "سأحرقها بالنار قبل أن تفعل ذلك".

كانت المخاطر تحيط بالمبشرين أيًضا، ففي إحدى المرات، عندما قبلت 
إحدى الفتيات المسيح وهربت لتختبئ في بيت اإلرسالية, أحرقت أسرتها مدرسة 

. وفي أحد خطاباتها إلى وكانت التهديدات تحيط بهم من كل جانب ،اإلرسالية
وطنها كتبت إمي تقول: "صلوا حتى نستطيع نحن جنوده المكرسين بالخارج، أن 

تتمنى أن تقضي أيامها في  كيرمايكلنلقي بقفازات طفولتنا ونحارب". وكانت 
السفر، لتخبر الناس عن يسوع المسيح، أو لتقيم اجتماعات تبشيرية، ولكن جاءتها 

 غ من العمر سبعة أعوام، غيَّرت مسار حياتها.فتاة تدعى بيرليز، تبل



 
 

كانت والدة بيرليز قد أرسلتها إلى معبد هندوسي كـ "خادمة لآللهة"، ولكن 
بيرليز لم ترغب في المشاركة في أعمال المعبد الشريرة، فهربت من المعبد 

ولكن والدتها خشيت  ،وعادت إلى والدتها وتوسلت إليها حتى ال تعيدها إلى هناك
غضب اآللهة، فأجبرتها على العودة إلى المعبد. ولكن بيرليز رفضت البقاء، من 

 مرة الهروب من وبالرغم من وضعها تحت المراقبة الشديدة، إال أنها تمكنت

باإلرسالية بدونافور، وتوسلت إليها  كيرمايكلمنزل  إلى ووجدت طريقها أخرى،
األعمال الشريرة التي  كيرمايكلحتى تمكث لديها. ووصفت الطفلة الصغيرة ل

تُجرى في المعبد، فقالت لها إمي وهي تحتضنها: "بيرليز، لك مكان بيننا". وهكذا 
في إنقاذ األطفال الذين تم نذرهم للمعابد، وسرعان ما بدأت  كيرمايكلبدأ عمل 

 في لعب دور األم لعشرات األطفال.
". ووجدت هناك مثل هندي قديم يقول: "األطفال يوثقون أقدام أمهاتهم

أن هذا المثل حقيقي، ففي بادئ األمر كانت تشعر باإلحباط عند تغيير  كيرمايكل
حفاظاتهم وتنظيف أنوفهم وإعداد الوجبات الكثيرة وهدهدة الصغار منهم حتى 

ل عن ما يبدو ذا فائدة كيرمايكليناموا. وتساءلت  : "هل من الصواب التحوُّ
إلى  - واالجتماعات المسيحية المعتادة وغيرها) التبشيرية (الرحالت مثل - عظيمة

 مربية أطفال؟"
ولكن بعد مرور بعض الوقت، كانت إمي مسبيَّة بصورة المسيح وهو 
مؤتزر بالمنشفة وواقف ليغسل أرجل التالميذ، فلم يكن السيد ينظر إلى الخدمات 
المتواضعة على أنها خدمات صغيرة غير هامة. وهكذا تركت إمي األطفال 

ه. وكان األطفال ايوثقوا أقدامها" عن طيب خاطر، من أجل محبة من ثُقِبت قدم"ل
ي" وكانت هي تناديهم "براعم اللوتس". وعندما زاد ينادونها بـ "أما" وتعني "أمِّ 

عدد األطفال، بنوا لهم مدرسة وعيادة طبية. وبالرغم من إصرار إمي على النظام 
البهجة, فكانت تقول: "ال بد وأن تحيط والطاعة، إال أنها سعت لتمأل حياتهم ب

الضحكات باألطفال" فكانت تضحك وتلعب معهم ومألت المنزل بالترنيم. وكانت 
ور زتعلِّمهم كيفية زراعة الورود في الحديقة، وذلك بإعداد التربة وببذر الب



 
 

ها، فكانت الزهور الجميلة تحيط بالمنزل طوال العام، وذلك بسبب الجو وريِّ 
 جنوب الهند. الدافئ في

خمسين عاًما تربي األطفال من أجل الرب، وكتبت كتبًا  كيرمايكلوظلت 
عن األطفال، وعن األحزان واألفراح التي تمر بحياة المؤمن. وال تزال العشرات 
من كتبها تطبع، لتلهم المؤمنين ليتبعوا خطوات يسوع المسيح. وماتت إمي عن 

ا. وتحقيقًا عمر يناهز الثالثة والثمانين، وُدفنت في األرض التي كانت تعمل به
لرغبتها، لم يوضع شاهد قبر ليدل على موضع دفنها. واستمرت مؤسسة دونافور 

 ، ووفرت مكانًا لألطفال المحتاجين.كيرمايكلفي تكملة عمل 
... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 العصر الحديث
 

 المسيح تأييد
 

عاًما األخيرة, تأثرت الكنيسة بع�دم إيم�ان الع�الم الح�ديث, ولك�ن  150في الـ 
 وا المسيح وصحة الكتاب المقدس. من هؤالء:ؤيِّدأقام لنفسه شهوًدا جسورين لي هللا

 * تشارلز سبرجين
 أمير الوعاظ   

 * مسيحيو الصين
 في ثورة المالكمين  

 * أبراهام كويبر
 الهوتي ورجل دولة  

 * ج. جريشام ماكين
 جسور من أجل الحق  

 * سي. إس. لويس
 مؤلف نارنيا  

 ورمبراند* ريتشارد 
 ُعذِّب من أجل المسيح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 تشارلز سبرجين

 
 أمير الوعاظ

 
  م 1892 –م  1834تشارلز سبرجين 
م، بمدين���ة س���تامبورن ب���إنجلترا، ك���ان ب���اب مكتب���ة الق���س  1843ف���ي ع���ام 

الص�بي الص�غير، تش�ارلز س�برجين ال�ذي  النظ�ر سبرجين مفتوًحا جزئيًّا، فاسترق
يبلغ تسعة أع�وام، حي�ث ك�ان ج�ّده يض�ع رأس�ه ب�ين كفي�ه ويتنه�د بعم�ق بينم�ا ك�ان 
حاجباه مقطَّبَْين. فلقد ك�ان الق�س س�برجين جالًس�ا حزين�ا عل�ى توم�اس رودز، أح�د 
أعضاء كنيسته المرتدِّين، والذي أدار ظهره للكنيسة وقضى كل وقته في الش�راب 

 مالة في الحانة المحلية.حتى الث
وعندما رأى الصبي الص�غير ج�ّده ال�ذي ك�ان بطل�ه، ف�ي ه�ذه الحال�ة، ح�زن 
قلبه. وعندما فكر في السيد رودز، ض�اق ص�دره وارتج�ف ص�دغاه، وعق�د الع�زم 
أن يفعل شيئًا. فاندفع إلى الغرفة وقال لجّده: "سأقتل رودز العجوز، أجل سأقتله". 

دفاع، حاول أن يهدئ من روعه وقال: "اهدأ يا عزيزي. فجّده الذي ُصدم بهذا االن
من غير الالئق أن تتحدث بهذا األسلوب، وإذا اقترفت أي خط�أ س�تقبض الش�رطة 
 عليك". فأجابه تشارلز: "لن أقترف أي خطأ يا جّدي ولكني سأقتله، أجل سأقتله". 
وخ��رج تش��ارلز م��ن المن��زل وس��ار ف��ي المم��ر المل��يء باألترب��ة متوجه��ا إل��ى 
الحان��ة،  ونظ��ر إل��ى الغرف��ة المزدحم��ة بال��داخل، م��ن خ��الل ناف��ذة متس��خة. ورأى 
السيد رودز جالًسا مستلقيا على كرسيه يضحك من كل قلبه. ف�دفع تش�ارلز الب�اب، 
واقترب بجرأة من السيد رودز وأشار إليه بإصبعه وقال: "ماذا تفعل هنا بجلوسك 

ب راعيك. أنا أخجل منك، فل�ن مع األشرار؟ أنت عضو في الكنيسة وقد كسرت قل
 أكسر قلب راعيَّ بكل تأكيد".

واس��تدار تش��ارلز وأس��رع ليخ��رج م��ن الب��اب. وعن��د عودت��ه إل��ى من��زل ج��ّده 
أعلن قائالً: "لقد قتل�ت رودز العج�وز، ول�ن يح�زن قل�ب ج�ّدي العزي�ز بع�د اآلن". 

ن فشحب وجه القس سبرجين وجذب تشارلز إليه وسأله: "ماذا فعل�ت ي�ا بن�ي؟ وأي�



 
 

كنت؟" فأجابه تشارلز: "لم أقم بأي شيء ضار يا جّدي، ولكنن�ي كن�ت أق�وم بعم�ل 
 هللا، وهذا كل ما في األمر".

ثم خرج تشارلز ليلع�ب تارًك�ا ج�ّده قلقً�ا ومتحي�ًرا بش�أن م�ا فعل�ه. ول�م يم�ِض 
وقت طويل حت�ى حض�ر الس�يد رودز، وق�رع ب�اب الق�س س�برجين األم�امي وق�ال 

ل: "أنا آسف بالفعل يا راع�يَّ العزي�ز، ألن�ي أحزن�ت قلب�ك. وعيناه مثبتتان إلى أسف
أنا أعرف أن ما فعلته كان خطي�ة، لكنن�ي طالم�ا أحببت�ك وم�ا كن�ت ألفع�ل ذل�ك ل�و 

 أني فكرت قليالً".
فاحتضن القس سبرجين السيد رودز وأكد له على محبته وغفرانه، ث�م أخب�ر 

دما أفك�ر ب�أن رج�ال ُمِس�نًّا السيد رودز القس سبرجين بما فعله تش�ارلز وق�ال: "عن�
مثل��ي يج��ب أن ي��وبَّخ وي��ؤدَّب م��ن طف��ل ص��غير مث��ل تش��ارلز أخج��ل. لق��د ش��عرت 
بالغضب لما قاله، ولكنني أعرف أن كل ما قاله صحيح وبأنني مذنب. لذا وضعت 
غلي��وني جانبً��ا ول��م ألم��س ِجَعت��ي، وأس��رعت خارًج��ا ف��ي موض��ع خ��الء، وس��كبت 

اي ورَجْوت منه الغفران. وأنا أثق أن هللا برحمت�ه نفسي أمام هللا، واعترفت بخطاي
قد غفر لي. واآلن لقد أتيت ألطلب منك أن تسامحني، ولن أحزن قلبك مرة أخرى 
ي��ا راع��يَّ الحبي��ب". وكان��ت توب��ة الس��يد رودز حقيقي��ة ودائم��ة، فلق��د ت��رك طرق��ه 

ا أمينًا في العبادة والصالة".  اآلثمة وظل مسيحيًّا جاّدً
رعرع تشارلز في كنيسة وبيت مسيحيين، حي�ث تعل�م األخب�ار وبالرغم من ت

الس�ارة ع��ن المس��يح جي��ًدا، إال أن��ه ل��م يك��ن ق�د حص��ل عل��ى قل��ب جدي��د م��ن ال��روح 
القدس. وكتب سبرجين في هذا الشأن: "كان النور موجوًدا، ولكنني كنت أعم�ى". 

أثقلت�ه وعندما بلغ الخامسة عش�رة، ف�إن ض�ياعه أم�ام هللا وإحساس�ه ب�ذنب خطاي�اه 
كثي��ًرا. وف��ي ص��باح أح��د أي��ام اآلح��اد، ف��ي وس��ط عاص��فة ثلجي��ة، دخ��ل كنيس��ة 
ميثودست (إص�الح) ص�غيرة، ونف�ض ال�ثلج م�ن عل�ى معطف�ه وحذائ�ه وجل�س م�ع 
القليل�ين م�ن المتعب�دين. ولك�ن الراع�ي ل�م يحض�ر، وأخي�ًرا تق�دم إل�ى المنب�ر رج��ل 

لتفت��وا إل��يَّ ا" دس:نحي��ف ك��ان ت��اجرا غي��ر م��تعلم، وق��رأ س��طًرا م��ن الكت��اب المق��
واخلصوا يا جميع أقاص�ي األرض، ألن�ي أن�ا هللا ول�يس آخ�ر". وق�ال: "أص�دقائي 



 
 

. الكثي��رون م��نكم  األع��زاء، ه��ذا ال��نص ف��ي غاي��ة البس��اطة، فه��و يق��ول التفت��وا إل��يَّ
وا الراحة ف�ي نفوس�كم". وبع�د جدينظرون إلى أنفسهم ولكن ال فائدة من هذا، فلن ت

نظر إلى س�برجين وق�ال: "أيه�ا الش�اب، أن�ت تب�دو بائًس�ا، أن تحدث لبضع دقائق، 
وس��تظل بائًس��ا، بائًس��ا ف��ي حيات��ك وبع��د ممات��ك، إذا ل��م تط��ع ه��ذا ال��نص، ولك��ن إذا 
أطعت اآلن ستخلُص". وفي الحال نظر سبرجين إلى يس�وع المس�يح، ال�ذي ص�نع 

طوي�ل  منه إنسانًا جديًدا. ثم انض�م تش�ارلز إل�ى كنيس�ة معمداني�ة، ول�م يم�ِض وق�ت
على انضمامه حتى بدأ الوعظ. ولك�ن كيفي�ة بدئ�ه ال�وعظ وه�و ف�ي عم�ر السادس�ة 

 عشرة كانت مذهلة.
في ص�باح أح�د أي�ام الس�بت، ف�إن الس�يد فينت�ر، م�دير إح�دى الجمعي�ات الت�ي 
ترسل الوعاظ غير المرتسمين إلى القرى البعيدة، قام باس�تدعاء تش�ارلز س�برجين 

مس�اء ي�وم األح�د؟ فهن�اك ش�اب غي�ر معت�اد عل�ى وسأله: "هل تذهب إل�ى تيفرش�ام 
قيادة الخدمة سيعظ هن�اك وسيس�عد بص�حبتك". فيم�ا بع�د أُعج�ب س�برجين ببراع�ة 
طل��ب فينت��ر، فالش��اب ال��ذي ك��ان س��يعظ ه��و س��برجين نفس��ه. وح��دث األم��ر هك��ذا: 
عندما الح مس�اء ي�وم األح�د، ب�دأ رحلت�ه إل�ى تيفرش�ام م�ع الش�اب ال�ذي طل�ب من�ه 

إل�ى أن اللطيف�ة،  ده، وفي طريقهما تشاركا سويًّا في بعض األحاديثفينتر أن يساع
قال سبرجين: "أتمنى أن تش�عر بحض�ور هللا الليل�ة أثن�اء ال�وعظ". فتوق�ف الرج�ل 
من هول المفاجأة وقال: "لم أعظ قبالً في حي�اتي، ول�ن أس�تطيع القي�ام به�ذا، فأن�ت 

سبرجين لدقيقة عاجًزا عن من سيعظ، فلقد طُلِب مني أن أرافقك وأدعمك". فوقف 
الكالم، ثم توسل إلى اآلخر قائالً: "أنا لست راعيًا، فأنا أيًضا لم أعظ م�ن قب�ل كم�ا 
أني غير مستعد على اإلطالق". فرد عليه اآلخر قائالً: "ولكن يا سيد سبرجين أن�ا 
هنا ألشارك في أي جزء آخر من الخدمة، ولكن إذا ل�م تع�ظ أن�ت ه�ذا المس�اء فل�ن 

ن��اك عظ��ة". ف��أحنى س��برجين رأس��ه وهي��أ نفس��ه ليق��دم أفض��ل م��ا يمكن��ه، تك��ون ه
وصلى قائالً: "إلهي، ساعدني ألخبر هؤالء القرويين المساكين عن ح�الوة يس�وع 

تيفرش�ام، دخ�ال غرف�ة منح�درة قل�يالً لك�وخ مس�قوف ب�القش، حي�ث وف�ي  ومحبته".
ف��ى ش��عوره اجتمع��ت بع��ض األس��ر الفقي��رة للعب��ادة، وح��ال الب��دء ف��ي ال��وعظ، اخت



 
 

باالرتباك حي�ث ق�دم رس�الة بس�يطة ع�ن محب�ة المس�يح، وانبه�ر القروي�ون بكلمات�ه 
الفص��يحة والحماس��ية واس��تولى عل��ى انتبه��اهم، واغرورق��ت الكثي��ر م��ن العي��ون 

 بالدموع.
ا، ك�م تبل�غ  ومع انتهاء الخدمة، سألته إحدى السيدات قائلة: "نحن ممتنون جّدً

عليك م�ن عم�ري، وال تفك�ري غي�ر ف�ي يس�وع  من العمر؟، فأجابها سبرجين: "ال
". وأطلق��وا علي��ه: "ال��واعظ الص��بي" وتوس��لوا إلي��ه ليع��ود هالمس��يح وم��ا ال يرض��ي

إليهم مرة أخرى. وسرعان ما بدأ تش�ارلز ف�ي ال�وعظ ك�ل مس�اء، ف�ي كاف�ة أنح�اء 
المنطقة الريفية وفي األجران وبيوت المزرعة وحجرات االجتماعات. وآمن ع�دد 

ن�اس بيس��وع المس�يح، وانتقل��ت أنب�اء "ال��واعظ الص�بي" م��ن قري�ة إل��ى كبي�ر م��ن ال
 أخرى.

وس��أل أح��دهم تش��ارلز ق��ائالً: "كي��ف تفع��ل ذل��ك؟" فأجاب��ه: "أب��ذل قص��ارى 
 جهدي ألتحدث بلغة إنجليزية بسيطة واضحة يستطيع الطفل فهمها". 

م، عن�دما بل�غ تش�ارلز س�برجين الس�ابعة عش�ر م�ن عم�ره،  1851وفي ع�ام 
حص�وله عل�ى ش�هادة جامعي�ة أو ت�دريب ف�ي كلي�ة الاله�وت، اس�تدعته  ورغم عدم

كنيسة قرية ووتربيتش ليكون راعيها. وكان أعضاء الكنيسة األربعون ف�ي كنيس�ة 
صغيرة، كانت قبالً خطيرة للحمام، وكان الفقر والسكر والجريمة يسيطرون عل�ى 

كم��ا وص���فها  ووترب��رج، إل���ى أن "قل��ب هللا القري���ة بأكمله��ا رأًس���ا عل��ى عق���ب"،
 سبرجين.

وبعد أن بدأ سبرجين في ال�وعظ بوق�ت قص�ير، ب�دأت الكنيس�ة ف�ي االزدح�ام 
وكان المتشردون والمجرمون متصلبو الرقبة، الذين جاءوا ليسخروا من "الواعظ 
الص��بي" ينهم��رون ف���ي البك��اء, وق���ال س��برجين: "إن المك��ان ال���ذي ك��ان ممتلئً���ا 

خال منها، ألن الرج�ال ال�ذين اعت�ادوا عل�ى  بالسرقة، بل وجميع أنواع الجرائم، قد
ارتك��اب ه��ذه الج��رائم، ك��انوا ف��ي بي��ت هللا مبتهج��ين لس��ماعهم ع��ن يس��وع المس��يح 
المصلوب". وكانت التسبيحات المبهجة تدّوي ف�ي ك�ل زق�اق ومم�ر، تل�ك األم�اكن 

 التي لم يكن يُسمع فيها سوى الصراخ واللعنات.



 
 

نظ�ار كن�ائس لن�دن. وب�الرغم م�ن ولم يمِض وقت طويل حتى لفت سبرجين أ
محبت��ه العميق��ة لش��عب كنيس��ة ووترب��رج، قَبِ��ل دع��وة كنيس��ة ش��ارع ني��و ب��ارك ف��ي 
لندن، فلقد كان يتوق أن يوص�ل رس�الة الحي�اة إل�ى مالي�ين النف�وس الض�ائعة الت�ي 
كانت تعيش في تلك المدين�ة العظيم�ة. وكان�ت كنيس�ة ش�ارع ني�و ب�ارك تت�ألف م�ن 

. لك�ن 200من كانوا يحضرون إلى الكنيسة لم يتعدَّ ال�ـ شخص، ولكن عدد  1200
في خالل أسابيع قليلة من وصول سبرجين، بدأ الن�اس ف�ي االزدح�ام ف�ي الكنيس�ة. 
وكان المستمعون يزدحمون خارج الشبابيك المفتوحة ليس�تمعوا إل�ى العظ�ة. فق�رر 

ا. وأثن��اء تش��ييدها اس��تأ جروا قاع��ة موظف��و الكنيس��ة بن��اء كنيس��ة جدي��دة كبي��رة ج��ّدً
آالف ش�خص يزدحم�ون ليس�تمعوا  10حيث كان أكثر من  حدائق سوريموسيقى 

إلى عظة سبرجين كل أحد. وقَبِل المسيح عدد ال يحصى من جمي�ع الطبق�ات، م�ن 
 النبالء األثرياء إلى الشحاذين.

ا ل��يعظ ف��ي واح��دة م��ن أكب��ر قاع��ات  وح��دث ذات م��رة، عن��دما ك��ان م��دعّوً
سبرجين أن يزور القاعة في اليوم السابق للعظة، ليبح�ث االستماع بلندن، أن قرر 

عن أفضل موقع للمنبر. وحتى يختبر إلى أي مدى سيُسمع صوته، ص�اح بص�وت 
مرتفع: "هوذا حمل هللا الذي يرف�ع خطي�ة الع�الم". وك�ان هن�اك عام�ل ف�ي موض�ع 
 عالہ في إحدى الشرفات العلوية، وقد اس�تمع إل�ى تل�ك الكلم�ات الت�ي نخس�ت قلب�ه،

 ، وأس��رع إل��ى منزل��ه وس��رعان م��ا وج��دوتملَّك��ه الش��عور بال��ذنب، ف��ألقى بأدوات��ه
 الغفران والحياة الجديدة في يسوع المسيح.

وظل تشارلز س�برجين راع�ي كنيس�ته حت�ى وفات�ه ع�ن عم�ر ين�اهز الس�ابعة 
والخمسين. وقد استخدم سيف عظاته وكتاباته الكتابية، ض�د خ�دام الفك�ر الليبرال�ي 

عص�مة الكت�اب المق�دس واس�تخفُّوا بالخطي�ة وأنك�روا قيام�ة المس�يح  الذين رفضوا
بالجسد. وقال عنهم سبرجين: "إن أعداء اإليمان هؤالء، ينتظرون منا أن ندعوهم 

 إخوة وأن نتحالف معهم!"
ال وأن يعظ باإلنجيل فقط، ولكن س�برجين قد حثَّه الكثيرون أن يتجنب الجدو

م��ان المس��يحي، وع��ن كلم��ة هللا، وق��ال: "إن ش�عر باض��طراره إل��ى ال��دفاع ع��ن اإلي



 
 

الجدال ليس أمًرا يسعد أحد أبناء هللا، لكنه يفض�ل أن يك�ون ف�ي ش�ركة م�ع ال�رب، 
عن االنشغال بالدفاع عن اإليمان أو لمهاجمة الضالل. ولكن جن�دي المس�يح ال ب�د 

 وأن يتبع أوامر سيده".
لم، فكان يع�ظ وعلى مر السنين أصبح سبرجين أشهر واعظ مسيحي في العا

لعشرات اآلالف من الناس كل أسبوع. وكتب سبرجين تفاسير ألجزاء م�ن الكت�اب 
المقدس وبعض الكتب التعبُّدية األخ�رى، الت�ي بي�ع منه�ا مالي�ين النس�خ، فمن�ذ أي�ام 
هوايتفيلد وويسلي، ل�م يب�ارك هللا ش�عبه ب�واعظ إنجلي�زي مثل�ه. وإل�ى يومن�ا ه�ذا ال 

 توبة تجذب الناس إلى يسوع المسيح.تزال كتاباته وعظاته المك
... 

 مسيحيو الصين 
 

 في ثورة المالكمين
 

  م 1901 –م  1900ثورة المالكمين 
ب��دأ الق��رن العش��رون باض��طهاد عني��ف ف��ي الص��ين، ف��إن أعض��اء المجتم��ع 
الس��ري وال��ذين ُعرف��وا ب��المالكمين وبك��راهيتهم لألجان��ب والمس��يحيين، ب��دأوا ف��ي 

المسيحيين عبر البالد، مثل: "المس�يحيون األش�رار يس�ببون إطالق األكاذيب على 
م، عاقدين العزم على قت�ل ك�ل المرس�لين  1900الشغب في بالدنا". واندفعوا عام 

ع��ت عص��اباتهم وحطم��وا  األجان��ب والمس��يحيين الص��ينيين ف��ي ال��بالد. وهك��ذا تجمَّ
لكثي�رون م�ن الكنائس وأحرقوا المنازل وقتلوا اآلالف من المسيحيين. وقد خ�اطر ا

الصينيين المسيحيين بحياتهم، من أجل حماية المرس�لين، وواجه�وا الم�وت بإيم�ان 
 وشجاعة.

م، كان القس مينج في م�ؤتمر كنس�ي ببك�ين، عن�دما  1900وفي أواخر مايو 
جاءت األنباء بأن المالكمين يحطمون طريق السكة الحدي�د ال�ذي يص�ل ب�ين بك�ين 

ر العودة إل�ى منزل�ه ف�ي الح�ال، ف�ي ح�ين أن أص�دقاءه، ال�ذين ك�انوا  وموطنه، فقرَّ
قلقين على سالمته، توسلوا إلي�ه حت�ى يبق�ى بي�نهم، ولكن�ه ق�ال له�م: "إن المرس�لين 
". وع�اد إل�ى بيت�ه. وب�الرغم م�ن الخط�ر المح�يط ب�ه،  وأعضاء الكنيسة بحاجة إل�يَّ



 
 

استمر في وعظه لشعب كنيسته وفي كنيسة الشارع. وسأله رجل محت�رم ف�ي أح�د 
أليام قائالً: "لماذا ال تتوارى ل�بعض الوق�ت؟" فأجاب�ه مي�نج: "أن�ا راع�ي القطي�ع، ا

فهل أتركهم؟" وطلب منه شخص آخر أن يترك المرسلين األجانب، فلكون�ه رج�الً 
صينيًّا، يستطيع أن يجد مكانًا آمنًا بسهولة حتى تمر األزمة. فرد عليه مي�نج ق�ائالً: 

س��أبقى وأحي��ا أو أم��وت معه��م". وبنهاي��ة ش��هر "إن المرس��لين ق��د وقف��وا بجانبن��ا و
يوني��و، ك��ان المالكم��ون ق��د س��يطروا عل��ى المدين��ة، وك��ان الك��ل يع��رف أن ه��ؤالء 
الذين يعيشون في مبنى اإلرسالية في عداد الموتى. وكان ال يزال لدى المس�يحيين 

ن ن األجانب الثالثة، فكاوالصينيين الوقت ليهربوا من مبنى اإلرسالية، أما المرسل
 من الصعب خروجهم خفية.

تو لقد اتفقت م�ع ص�ديق ل�ي أن يخبئ�ك –فجذب القس مينج ابنه وقال له: "تي
من المالكمين، أما أنا فال أستطيع أن أتخلَّى عن أصدقائي المرسلين والمس�يحيين، 
الذين ليس لهم أحد يعتمدون علي�ه س�واي، ولكنن�ي أري�دك أن ترح�ل لتكم�ل العم�ل 

ح�ل م�ن ه�ذا الع�الم". فأجاب�ه ابن�ه وال�دموع ف�ي عيني�ه ق�ائالً: الذي بدأته بع�د أن أر
"أبي، أريد أن أمكث هنا معك، فأنا ال أخشى الموت". فأجابه وال�ده: "ال، إذا قُتِلن�ا 

ت��و -جميًع��ا فم��ن س��يبقى ليخب��ر ه��ؤالء المس��اكين ع��ن يس��وع المس��يح؟" وتس��لق ت��ي
ياته. وفي الي�وم الت�الي، الجدار المرتفع لمبنى اإلرسالية في منتصف الليل ونجا بح

عندما كان القس مينج يعظ في كنيسة المدينة، اقتحم المالكم�ون الكنيس�ة وض�ربوه 
على رأسه وجروه إلى معبد وثني، وأمروه بأن ينكر إيمانه وأن يكشف عن مك�ان 
المسيحيين الذين بالمدينة. وبالرغم من حرقهم لكتفه بشموع مشتعلة، ومن فص�لهم 

لمفصل، لم يخبرهم مي�نج بش�يء. وعن�دما اتض�ح له�م بأن�ه ل�ن إحدى ذراعيه عن ا
 يتعاون معهم، سحب المالكمون سكاكينهم وأردوه قتيالً.

تو ليدرس في أكاديمية مسيحية، حيث تم إعداده للخدم�ة، ث�م ع�اد -وذهب تي
إل��ى مدينت��ه ليكتش��ف أن جمي��ع أف��راد عائلت��ه تقريبً��ا ق��د قُتل��وا بواس��طة المالكم��ين، 

عر بالحزن أو الوحدة، فكيف ك�ان يمكنن�ي أن أفك�ر م�ن ش�هور قليل�ة، فقال: "ال أش
أثناء الرعب الذي أثاره االضطهاد، بأنني سأكون قريبًا م�ع أص�دقائنا المس�يحيين، 



 
 

وب�أنني س�أحظى بفرص��ة للدراس�ة، وب�أنني سأس��تطيع أن أذه�ب ك�ل ي��وم أح�د إل��ى 
ق�د ك�ان هللا ص�الًحا الكنيسة مع مئات من شعب الرب، الذين نجوا من المالكمين؟ ل

ا معي".   جّدً
كانت السيدة كاو وابنتها جيسيكا، التي تخرجت حديثًا م�ن مدرس�ة اإلرس�الية 
ببكين، امرأتين جميلتْين وذكيتْين وتقيتْين، وقد قضت السيدة كاو أيامه�ا ف�ي تبش�ير 
السيدات بيسوع المسيح. وكانت تزور العيادات الطبية والمنازل لتوزع كتبًا ونب�ًذا 
مسيحية والكتب المقدسة، وتشارك الناس بإيمانها بالمسيح. وفي أح�د األي�ام عن�دما 
�ع المالكم�ون بغض�ب عن�د بواب�ة التجم�ع الس�كني  كان زوجها ف�ي س�فر بعي�د، تجمَّ
حيث كانت تعيش، وصاحوا وهم يركلون البواب�ة ق�ائلين: "اقتل�وا اقتل�وا!" وأخ�ذوا 

ع النساء واألطفال المرتعدون ف�ي أح�د يصيحون قائلين: "أين عائلة الكاو؟" فاجتم
أركان الفناء، أما السيدة كاو فخرجت بهدوء من بابها وقال�ت: "نح�ن عائل�ة الك�او، 
أما هؤالء النساء واألطفال فه�م غي�ر مس�يحيين. نرج�وكم أن تس�محوا ل�ي والبنت�ي 
بأن نضع معاطفنا ونذهب معك�م". ف�أمر قائ�د المالكم�ين ق�ائالً: "خ�ذهم وأوثقه�م". 

الت السيدة كاو بلطف: "نحن نس�اء، لم�اذا توثقونن�ا؟ نح�ن مؤمن�ون ب�الرب، وإذا فق
وعدنا بأننا لن نهرب، فبالتأكيد لن نهرب". فزمجر القائد وقال وه�و يرم�ق الس�يدة 
كاو بنظ�رة غض�ب: "أوثقه�م بإحك�ام ل�ئال يهرب�وا". فربط�وا أباهمهم�ا مًع�ا بإحك�ام 

هما. وفي طريق البوابة، التفتت الس�يدة خلف ظهرْيهما، ودفعوا بالسيدتين من منزل
ك��او إل��ى جاراته��ا المرتع��دات والمجتمع��ات ف��ي الفن��اء وقال��ت له��ن: "أخ��واتي، لق��د 
كنت اليوم السبب في ه�ذا الرع�ب الواق�ع عل�يكن. ال�وداع، إن ُس�مح ل�ي أن أراُك�ن 
م��رة أخ��رى، فسيس��عدني ذل��ك، أم��ا إذا ل��م أس��تطع، ف��أرجو أن نتقاب��ل ف��ي الس��ماء، 

ا إذا آمنتن جميعكن بيسوع المسيح". ودفعهما المالكمون إلى الش�ارع  وسأبتهج جّدً
المليء باألتربة، وقادوهما عبر جمهور غاضب. وصاح أحدهم: "انظ�روا ت�ابعتْي 
الشياطين األجنبيتين اللتْين ألقى المالكمون القبض عليهما. سرعان ما س�تنتهيان". 

لواعظة؟" فأجاب�ه آخ�ر: "أج�ل، وال وصاح آخر: "أليست هذه السيدة كاو، المرأة ا



 
 

بد أن تكون هذه الفتاة الجميلة ابنتها، تلك التي كانت تدرس لسنوات م�ع الش�ياطين 
 األجانب في بكين".

وكان يستحيل على السيدة كاو أن تسير بسرعة، ألن قدميها كانت�ا متب�اطئتين 
"أس�رعا!" مثل األطفال، بس�بب ال�ربط الُمحك�م. وك�ان المالكم�ون يص�يحون بهم�ا 

 وهم يضربونهما على ظهريهما بالحد المسطح لسيوفهم.
فاعترض��ت جيس��يكا قائل��ة: "إن ق��دَمْي وال��دتي ص��غيرتان، ويص��عب عليه��ا 
السير، فال تستعجلونها هكذا". فدفعهما المالكمون إلى األمام بعنف إلى ساحة أحد 

. فنظ�رت المعابد الوثنية، حيث أُجبرتا على الوق�وف تح�ت أش�عة الش�مس الحارق�ة
السيدة كاو في عيون جيسيكا وسألتها: "هل تش�عرين ب�الخوف؟" فأجابته�ا: "أم�ي، 
يسوع معنا، فال يوجد ما يُخيفُني؟" فطلبت السيدة كاو من جيسيكا بأن تص�ليا مًع�ا، 
فجثتا على ركبهما في التراب، وأي�ديهما موثق�ة خل�ف ظهريهم�ا وص�لَّتا ف�ي وس�ط 

م��ن الص��الة، ابتس��مت الس��يدة ك��او والتفت��ت إل��ى الجمه��ور الس��اخر. وعن��دما انتهت��ا 
ابنتها وقالت: "جيسيكا، أنا أرى يسوع قادًم�ا، فه�ل ترين�ه؟" ف�ردت عليه�ا: "أم�ي، 
أنا أومن أن يس�وع حاض�ر دائًم�ا م�ع م�ن يحبون�ه". ث�م فص�ل المالكم�ون األم ع�ن 

 االبنة، ودفعوا السيدة كاو عبر ممر، وحكموا عليها باإلعدام.
لحراس إلى الموضع الذي ستلقى فيه حتفها، قالت السيدة ك�او بعد أن أخذها ا

لقائ��د المالكم��ين: "أن��ا مج��رد ُمدان��ة، ولكنن��ي أطل��ب من��ك خدم��ة واح��دة وه��ي ب��أن 
تعطيني القليل من الوقت ألصلي ألب�ي الس�ماوي". فمنحه�ا ه�ذا القائ�د دقيق�ة حي�ث 

علون". ثم قام منف�ذ ركعت وصلت قائلة: "يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يف
 الحكم على الفور بقطع رأسها.

أما جيسيكا فلم تمت بالس�يف، ولكنه�ا مات�ت بع�د بض�عة أش�هر إث�ر إص�ابتها  
بمرض، وقالت لوالدها وهي على فراش الموت: "أبي، سأسبقك ألرى وجه أمي، 
وأهم ما أوصيك به هو أن تتمس�ك بح�ق هللا المق�دس، وأن ت�ذهب حي�ث أن�ا ذاهب�ة، 

 تي السماوي".إلى بي



 
 

أثناء ثورة المالكمين ُعرفت محافظة شانس�ي بمحافظ�ة الش�هداء، ول�م ي�دَِّخر 
حاكم شانسي جهًدا في قتل المسيحيين. وفي أح�د األي�ام، ق�اد الجن�ود ح�والي س�تين 
مرس��الً وأطف��الهم مث��ل الماش��ية إل��ى س��احة قص��ر الح��اكم، ال��ذي م��ر بعيني��ه عل��ى 

دى بنات المرسلين، ذات شعر ذهبي، تبلغ من المرسلين وأمر بقتلهم. ثم تقدمت إح
العمر الثالثة عشر عاًما، ووقفت أمام الحاكم, وسألته بصوت مرتفع سمعه الجمي�ع 
قائل��ة: "لم��اذا تخطط��ون لقتلن��ا؟ أل��م ي��أِت أطباؤن��ا م��ن ب��الد بعي��دة ليهب��وا حي��اتهم 
ا لشعبكم؟ لقد ُشفي الكثيرون وك�انوا مص�ابين ب�أمراض خطي�رة. لق�د جل�ب أطباؤن�

إل���ى اآلالف م���ن بي���وتكم الص���حة والس���عادة، أم���ن أج���ل ه���ذه األعم���ال الص���الحة 
ستقتلوننا؟" فطأطأ الحاكم رأسه ولم يتفوه بكلمة. فأضافت الفتاة قائلة: "لق�د حض�ر 
مبشرونا من بالد أجنبية، وبشروا بيسوع المسيح لمدمني المخ�درات وللمق�امرين، 

امة، وليحب�وا وال�ديهم ويطيع�ونهم، وخلصهم يسوع، وأعطاهم القوة ليعيش�وا باس�تق
أمن أجل هذا العمل الصالح تقتلوننا؟" فاحمرَّ وجه الحاكم وتغيَّر، وأشار إل�ى أح�د 
الجنود الذي جذب الفتاة بسرعة من شعرها، وقطع رأس�ها بض�ربة خاطف�ة واح�دة 

ن ف�ي س�احة يمن سيفه. وفي لحظات كان كل الرجال والسيدات واألطفال المسيحي
لقوا حتفهم. إال أن أحد األساتذة الصينيين، الذين ك�انوا ف�ي س�احة قص�ر القصر قد 

الحاكم ذل�ك الي�وم، انبه�ر م�ن ش�جاعة وه�دوء المس�يحيين وه�م يواجه�ون الم�وت، 
وأخب��ر ه��ذا األس��تاذ أح��د المرس��لين بع��د ع��دة س��نوات ق��ائالً: "لق��د رأي��ت تس��عة 

ف�ي لحظ�ة الم�وت،  وخمسين رجالً وامرأة وطفالً يُقتلون ف�ي ذل�ك المس�اء، وحت�ى
كانت وجوههم تشع بابتسامة سالم. إًذا فليس من الغريب أن تقودني هذه الش�جاعة 
العجيب��ة ألبح��ث ف��ي كت��ابكم المق��دس، وأن تَف��رض عل��يَّ ب��أن أوم��ن ب��أن الكت��اب 

ع وق�ال: المقدس هو حقًا كلمة هللا". واستدار إل�ى المرس�ل، وعين�اه مليئت�ان بال�دمو
خ�الص لن�ا نح�ن الخط�اة، إال م�ن خ�الل المخل�ص يس�وع  "أنا مقتنع بأن�ه ال يوج�د

 المسيح".
وبعد أن سحقت القوات األوروبية واألمريكي�ة المالكم�ين، أجب�روا الحكوم�ة 
ض المسيحيين، الذين رفعوا الدعاوى ع�ن فق�دان ممتلك�اتهم أثن�اء  الصينية بأن تعوِّ



 
 

جوا من مخابئهم الثورة. أما المرسلون والمسيحيون الصينيون الذين نجوا، فقد خر
أولئ�ك ال�ذين –وعادوا إلى منازلهم. لقد واجهوا تح�ديات عظيم�ة ليغف�روا ألع�دائهم

 قتلوا أحباءهم ودمروا منازلهم. 
أما السيد تشين، الشاب الذي َعمَل واعظًا مثل والده، فعندما عاد إلى مدينته، 

ْح�رق،  فس�أله وجد أن والده ووالدته واثنت�ين م�ن أخوات�ه ق�د قُتل�وا وأن منزل�ه ق�د أُ 
أحد المسؤولين: "ما هو التعويض الذي تطلبه مقابل خسارتك؟" فأجاب�ه: "ال أري�د 
تعويًض�ا ماديًّ�ا، ولكنن�ي أري�د أن أذه�ب إل��ى م�ن قتل�وا أهل�ي وأبش�رهم باإلنجي��ل". 

 وبالفعل ذهب وأخبر القتلة عن محبة يسوع المسيح وغفرانه.
المس��يحيين، فم��ا م��ن أس��رة  قت��ل المالكم��ون ف��ي مدين��ة ش��ينمينفو العدي��د م��ن

مسيحية إال وفقدت أبًا أو أًم�ا أو ابنً�ا أثن�اء الث�ورة. وكت�ب الن�اجون م�ن المس�يحيين 
اسما ألشخاص ساهموا في عملية القتل، أمالً في االنتقام. ولك�ن بع�د  250قائمة بـ 

مرور سنوات قليلة، اجتاحت النهضة المسيحية ش�ينمينفو، وف�ي أح�د االجتماع�ات 
هجم المالكمون على منزلي وقتلوا  1900، وقف أحد الشباب وقال: "عام الكنسية

والدي، ومنذ ذلك الوقت شعرت بأنه عندما أكبر، عليَّ أن أثأر لهذا الُج�رم، ولك�ن 
خالل األيام األخيرة، جعلني الروح القدس أشعر بالبؤس حتى ل�م أك�ن أس�تطيع أن 

ه يس�تحثني ب�أن أغف�ر للقتل�ة، حبًّ�ا آكل أو أنام أو أن أفعل أي شيء. فأنا أعرف بأن�
 250في يسوع المسيح". وفي اليوم التالي، أحضروا القائمة التي تض�م أس�ماء ال�ـ 

ا ل، لق�د منحن�ي نعم�ة أقدامهم، وقال أحد الرجال: "مجدً قاتال ومزقوها وسحقوها ب
ألغفر لمن قتلوا والدي". وفي السنوات التي تلت ث�ورة المالكم�ين، أس�رع اآلالف 

ن المرسلين المسيحيين إلى الصين ليحلّوا محل هؤالء الذين لقوا مصرعهم. وقد م
قبل��ت المس��يح أع��داد كبي��رة م��ن الص��ينيين، وتأسس��ت الكن��ائس المزده��رة ف��ي ك��ل 

 محافظة، وقد تحقق في الصين القول المأثور بأن "دم الشهداء هو بذار الكنيسة".
... 

 
 
 
 



 
 

 أبراهام كويبر
 

 الهوتي ورجل دولة
 

  م 1920 –م  1837 أبراهام كويبر
ختم األستاذ حديثه قائالً: "وهكذا أيها السادة، وف�ي ض�وء ك�ل م�ا تعلمت�ه ف�ي 
السنوات األخيرة من خالل دراسة حديثة للكتاب المقدس، ال أستطيع أن أقب�ل قي�ام 

 جسد المسيح من األموات كحقيقة تاريخية".
يم�ألون قاع�ة المحاض�رات، فنهض طلبة الالهوت الهولنديون، ال�ذين ك�انوا 

على أقدامهم وصفقوا بشدة. وكان أحد هؤالء أبراه�ام ك�ويبر، ال�ذي ك�ان يبل�غ م�ن 
عاًما، وكان يتدرب على الرعاية. وبالرغم من نشأته وسط عائلة علمته  21العمر 

بأن الكتاب المقدس هو كلمة هللا المعص�ومة م�ن الخط�أ، إال أن�ه انخ�رط ف�ي الفك�ر 
م. ولق���د ك���ان 1858أن ب���دأ الدراس���ة ف���ي جامع���ة لي���دن ع���ام  الليبرال���ي بمج���رد

الليبرالي��ون ينك��رون معج��زات يس��وع المس��يح وأُلوهيت��ه، كم��ا أنه��م رفض��وا م��ن 
 الكتاب المقدس كل ما يعجز العلم الحديث عن إثباته.

وفي غضون أربعة أعوام، كان كويبر قد حص�ل عل�ى درج�ة ال�دكتوراه ف�ي 
عاية كنيس�ة قري�ة بيس�د. وعن�دما وص�ل إل�ى تل�ك الالهوت ، وتزوج وقَبِل دعوة ر

الكنيسة، قال له أحد أعضائها: "يا حضرة الق�س، س�تجد ف�ي ه�ذه الكنيس�ة القليل�ين 
من الساخطين، فهم غريبو األطوار، أشخاص ناقدون يؤرقون حياة الرعاة، ولكن 

عل من سبقوك ا، فال تباِل بهم مثلما فأنهم من الطبقة الفقيرة اقتصاديًّا واجتماعيًّ  بما
في الخدمة". ولكن كويبر ل�م يرغ�ب ف�ي تجاه�ل أي عض�و م�ن أعض�اء أبرش�يته, 
فتح��دث م��ع العدي��د مم��ن يطل��ق عل��يهم "الس��اخطون"، ووج��دهم أناًس��ا مكرس��ين 
يأخ���ذون كلم���ة هللا عل���ى محم���ل ج���ّدي. وكان���ت إح���دى ه���ؤالء ت���دعى بيت���رونيلال 

، وعن��دما ك��ان يفش��ل ب��التوس، وكان��ت ت��زدري بالعظ��ات الت��ي ال تق��دم بقل��ب كام��ل
الراعي في الوعظ بالحق الكتابي كان�ت تج�د عزاءه�ا ف�ي ق�راءة الكت�اب المق�دس، 

 وبعض الكتب القديمة العظيمة لكنيسة العصور السابقة.



 
 

ولم يكن وعظ كويبر يؤثر في بيترونيلال, بل كانت تحتقر أفك�اره التحرري�ة، 
ًرا بعظات��ه. وعن��دما ب��دأ وخش��يت أن تنج��رف الكنيس��ة بعي��ًدا ع��ن الح��ق الكت��ابي ت��أث

كويبر في زيارة أعضاء أبرشيته، أخبرها أحد جيرانه�ا ق�ائالً: "إن الراع�ي ي�زور 
الناس في حيِّنا وربما يزورك قريبًا". فأجاب�ت بيت�رونيلال بح�ّدة: "ال ش�أن ل�ي به�ذا 
الرج��ل". ولك��ن ص��ديقتها ذكَّرته��ا ب��القول: "ولك��ن ال تنس��ي ي��ا بيت��رونيلال أن روح 

ل��دة وأن��ه س��يذهب إل��ى األبدي��ة". فأدرك��ت بيت��رونيلال أن ص��ديقتها عل��ى قسيس��نا خا
حق، ورحبت بالقس كويبر عندما جاء لي�دعوها إل�ى الكنيس�ة. وتح�دثت بيت�رونيلال 
مع�ه، وش��اركته بإيمانه�ا الح��ي بالمس��يح، وبرجائه�ا الواث��ق ف��ي الس�ماء. وقال��ت ل��ه 

يًضا ال ب�د وأن يك�ون ل�ك بوقار وهي تنظر إلى عينيه مباشرة: "أيها القس، وأنت أ
نف��س اإليم��ان والرج��اء، وإال س��تهلك إل��ى األب��د". وع��اد ك��ويبر م��راًرا وتك��راًرا 
ليتحدث مع بيترونيلال وباقي المؤمنين المخلص�ين م�ن ش�عب كنيس�ته. ك�ان يس�تمع 
إليهم ويجادلهم، وحاول أن يجد أرًضا مشتركة بي�نهم ولكن�ه غالبً�ا م�ا ك�ان يمض�ي 

لهم ألي حلول وسطية، فلقد أصروا بعناد على قبول الكت�اب منزعًجا، من عدم قبو
المقدس كما هو بالكامل، أو عدم قبول�ه عل�ى اإلط�الق، وعل�ى عب�ادة هللا عل�ى أن�ه 

 الرب المسيطر على كل األشياء، أو عدم عبادته على اإلطالق.
نفس��ه ينج��ذب نح��وهم. والح��ظ أن اإلع��داد للعظ��ة أص��بح  ولس��بب م��ا، وج��د

نفس�ه ف�ي  هم. ولم يم�ِض وق�ٌت طوي�ٌل حت�ى وج�دبعض الوقت معأسهل بعد قضاء 
مفت��رق ط��رق، فق��ال لنفس��ه: "عل��يَّ إم��ا أن أح��اربهم بش��دة، أو أن أتف��ق معه��م ف��ي 
اإليمان بالكتاب المقدس، والسيادة المطلقة لنعمة هللا". وسرعان ما اعتنق أفكارهم 

بركة لقلب�ي، كم�ا ك�ان بكل قلبه. وكتب فيما بعد قائالً: "لقد كان إصرارهم الراسخ 
ه��و إش��راق كوك��ب الص��بح ف��ي حي��اتي، فلق��د ج��ذبوني بلغ��تهم البس��يطة، لعب��ادة هللا 

 وتمجيده، الذي يشاء ويعمل كل األشياء حسب مسرته الصالحة".
كويبر في كلمات ه�ؤالء الفالح�ين الهولن�ديين، نف�س الحق�ائق الت�ي  ولقد وجد

 . ف�درس ك�ويبر كتب عنها جون كالفن مصلح جينيف، من�ذ أكث�ر م�ن ثالثمائ�ة ع�امہ
يد وتقدير جديد، وأصبح شعار ك�الفن: "هللا ل�ه ك�ل الس�يادة" ُكتب كالفن بمفهوم جد



 
 

ه، وب��دأت عظات��ه ش��ت ك��ل م��ا عمل��ي��دة أنعش��عار ك��ويبر أيًض��ا. وإذا ب��روح جد ه��و
�� ��ع ف��ي  دتمجِّ عدال��ة هللا وقداس��ته ومحبت��ه، وب��دأ ي��زور رعيت��ه ب��إخالص، ويتوسَّ

قراءاته، ويعقد فصوالً أسبوعية لتعليم الكتاب المقدس، ويكتب المق�االت للص�حف 
والجرائد المسيحية، ويقف إلى جانب الكتاب المقدس ضد المتح�ررين. وكثي�ًرا م�ا 

ة صباًحا، إل�ى أن تتوس�ل إلي�ه زوجت�ه لين�ام. وكان�ت كان يعمل حتى الساعة الرابع
بركة هللا تالزم جه�وده، حي�ث قب�ل الخط�اة يس�وع المس�يح، كم�ا س�عى المس�يحيون 
ليعيش��وا حي��اة أكث��ر تقديًس��ا وإثم��اًرا. ول��م يم��ِض وق��ت طوي��ل حت��ى ُعرف��ت عظات��ه 

 وكتاباته في جميع أنحاء هولندا.
أوترخ�ت، ث�م أمس�تردام أكب�ر مدين�ة وبعد فترة، قَبِل الدعوة ليخدم ف�ي مدين�ة 

ف��ي الدول��ة، حي��ث تح��دَّى المس��يحيين لينض��موا إل��ى الحي��اة السياس��ية، حت��ى يع��ود 
المجتمع الهولندي إلى جذوره الكتابية. ولكن البعض انتقدوه قائلين بأنه ل�يس عل�ى 
الرعاة التدخل في شئون الحكومة. فرد عل�يهم ك�ويبر ق�ائالً: "إن الخ�وف والخج�ل 

 ة".لَ اسة، ال يُمتُّ للمسيحية وال األخالقية بصِ من السي
لذا باإلضافة إل�ى ال�وعظ والتعل�يم والقي�ام بمهام�ه الرعوي�ة، س�اعد ف�ي قي�ادة 
الحزب المعارض للثورة، وهو حزب مسيحي لإلصالح. وفي خطابہ شهير، ألهم 
ك��ويبر أعض���اء الح���زب للقي���ام ب���دورهم بقول���ه: "نح���ن م���دعوون للتمس���ك براي���ة 

لننخرط بشجاعة في المعركة، ليس من أجل الحص�ول عل�ى ش�رف أو الصليب، و
س��لطة شخص��ية، وال م��ن أج��ل مناص��ب علي��ا أو مكاس��ب مادي��ة، ولك��ن م��ن أج��ل 
المس��يح ومس��تقبل ش��عبه، وم��ن أج��ل الخ��الص الروح��ي لبل��دنا، حت��ى عن��دما يع��ود 

ب�ل  المسيح يجد على أرضنا, التى سالت عليها قبالً دماء الش�هداء, ش�عبًا ال يقاوم�ه
 يمجده بالتهليل!"

في بادئ األم�ر، ك�ان مرش�حو معارض�ي الث�ورة يخس�رون ف�ي االنتخاب�ات، 
ولكن كويبر لم يفقد األمل، وكتب قائالً: "نحن نعم�ل م�ن أج�ل المس�تقبل، ف�نحن ال 
نكت��رث بالنص��ر الظ��اهري الح��الي، ولك��ن بالنص��ر النه��ائي، فالقض��ية بالنس��بة لن��ا 

دث���ه اآلن، ولكنه���ا الق���وة الت���ي سنس���تطيع أن ليس���ت الت���أثير ال���ذي نس���تطيع أن نح



 
 

نمارسها في الخمسين سنة القادمة، كما إنها ال تتعلق بالعدد القليل ألعض�ائنا اآلن، 
ولك��ن الع��دد ال��ذي سينش��أ م��ن األجي��ال األح��دث وال��ذين سيص��بحون رج��االً له��م 

 مبادؤنا. فنحن نعلم أن ساعة النصر ستأتي يوًما".
خالل كتاب�ات ك�ويبر وأعم�ال الح�زب المع�ارض  بَّه الشعب الهولندي منوتن

للث��ورة، للحاج��ة إل��ى التغيي��ر. وبع��د س��نوات م��ن المقاوم��ة، ت��م انتخ��اب ك��ويبر ف��ي 
البرلمان، والحقًا عن�دما س�يطر الح�زب المع�ارض للث�ورة عل�ى البرلم�ان، أص�بح 
كويبر رئيًسا للوزراء في الدولة. وفي محاولة منه ليجعل ن�ور المس�يح يش�رق ف�ي 

سنتيمتر مربع لم يُعلِن في�ه المس�يح  : "في كل الحياة البشرية ال يوجدلبالد قالكل ا
ع��ن س��يادته المطلق��ة مص��رًحا: "ه��ذا ِمْلك��ي". وعم��ل ك��ويبر عل��ى زي��ادة حري��ة 
االختي�ار ف�ي التعل��يم م�ن المرحل�ة االبتدائي��ة إل�ى التعل�يم الج��امعي، إيمانً�ا من�ه ب��أن 

ل�ى م�دارس مس�يحية أو خاص�ة، ال ب�د وأن أولياء األمور ال�ذين يرس�لون أبن�اءهم إ
ضوا بمقدار المال الذي ت�وفره ه�ذه الم�دارس للدول�ة. وانته�ت خدمت�ه الناجح�ة  يعوَّ

 كرئيسہ للوزراء بعد أربعة أعوام.
وبع��دما س��ئم م��ن س��يطرة الاله��وتيين الليب��راليين عل��ى الجامع��ات والن��دوات 

راليين يقوم��ون ب��ه، فق��ال: الهولندي��ة، أعل��ن ك��ويبر ب��دون تحف��ظ بم��ا يعتق��د أن الليب��
"إنه��م ي��دمرون اله��وت الكنيس��ة، ويس���رقون كت��اب الكنيس��ة المق��دس وي���دمرون 

 - مع بعض من يش�اركونه الفك�ر - حريتها في المسيح". وهكذا أسس أبراهام كويبر

"الجامع��ة الح��رة". ولق��د أُطل��ق عليه��ا الح��رة، ألنه��ا ل��م تك��ن خاض��عة للبرلم��ان أو 
في هولن�دا جامع�ات مس�تقلة  عة للدولة. وبما أنه لم يكن يوجدالكنيسة الليبرالية التاب

م�ن قب�ل، ق��ال الناق�دون: "ل�ن تس��تمر ه�ذه الجامع��ة أكث�ر م�ن خم��س س�نوات". أم��ا 
كويبر، الذي كان يعلِّم الالهوت في الجامع�ة الح�رة، فق�د أله�م الط�الب م�ن البداي�ة 

 1ل البيوريت�انقائالً: "نحن نريد تدريب رجال م�ن الجراني�ت والص�لب، رج�ال مث�
الق��دامى, يقف��ون بثب��ات. رج��ال مث��ل رج��ال العه��د الق��دامى، ل��و اض��طرهم األم��ر، 
يحاربون الشيطان وجهًا لوجه. رجال ال يتطلعون إلى مكان مريح وه�ادئ، ولك�ن 

 يجترئون أن يخوضوا معارك الرب".



 
 

وب��الرغم م��ن عم��ر أبراه��ام ك��ويبر، ال��ذي بل��غ الثالث��ة والثم��انين، إال أن��ه ل��م  
اعد، بل ظل نشطًا كرجل كنيسة وعضو في الحزب المعارض للثورة، وداعًم�ا يتق

للجامعة الحرة اليانعة، وكاتبا لتأمالت كتابية أسبوعية في الص�حف. وب�الرغم م�ن 
تفوق��ه ك��راعہ وع��المہ ومؤل��ف وأس��تاذ ج��امعي ورج��ل دول��ة وزوج وأب، فق��د ت��يقن 

 كويبر أن ما يهم في النهاية هو تمسكه بالمسيح.
... 

 جيه جريشام ماكين
 

 جسور من أجل الحق
 

  م  1937 –م  1881جيه جريشام ماكين 
في العقود األول�ى م�ن الق�رن العش�رين، ان�دلعت معرك�ة ض�ارية ف�ي كن�ائس 
الواليات المتحدة األمريكية، فكان الالهوتي�ون الليبرالي�ون ه�م ه�ؤالء م�ن رفض�وا 

المس��يح وقيامت��ه م��ن الكثي��ر م��ن حق��ائق الكت��اب المق��دس، مث��ل معج��زات يس��وع 
األموات. ونشروا نفوذهم باحتاللهم الكثير من كليات الالهوت والمنابر. وكان من 
يق��اوم ه��ؤالء، م��ن ك��انوا يتمس��كون بعص��مة الكت��اب المق��دس وبالحقيق��ة التاريخي��ة 
للمسيحية. ولقد كانت كلية الالهوت في برنستون، هي أشهر كلية اله�وت للكنيس�ة 

متحدة األمريكية، وكانت تؤيد المسيحية الكتابي�ة، ف�ي الوق�ت المشيخية بالواليات ال
 الذي اعتنق فيه الكثير من كليات الالهوت األمريكية الفكر

   ____________________ 
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ع�ن اإليم�ان المس�يحي غي�ر الليبرالي. وكان أساتذة برنستون من أق�وى الم�دافعين 

 الليبرالي، وكان أكثرهم بروزا جيه جريشام ماكين.
وبالرغم من اعتناق معظم الطوائف لاله�وت الليبرال�ي ف�ي العش�رينيات م�ن 
القرن العشرين، إال أن الكنيسة المشيخية بالواليات المتحدة األمريكية، تحت قي�ادة 

م�ايو  22ه�اري فوس�ديك ف�ي  إل�ى أن اعتل�ى ،رجال برنستون، قاوم�ت ه�ذا الفك�ر



 
 

م، منبر الكنيسة المشيخية األول�ى ف�ي نيوي�ورك، وق�دم عظ�ة بعن�وان "ه�ل  1922
سينتص��ر األص��وليون؟" وأطل��ق فوس��ديك عل��ى مطالب��ة األص��وليين رج��ال ال��دين 
بالتمسك بالعقائد التاريخية للمسيحية، باألمر المأساوي، وقال: "إن عقولنا الحديث�ة 

الكثير من التعاليم الكتابية عن يسوع. وأضاف: "ال بد وأن لن تستطيع أن تستخدم 
تتغير المسيحية لتناسب هذا العصر العلمي الحديث". وقُرئت هذه العظة في جميع 

 أنحاء الواليات المتحدة.
وهن��ا نه��ض م��اكين لي��دافع ع��ن اإليم��ان المس��يحي، فك��ان يس��افر ك��ل أس��بوع 

الجامع��ات، أو ل��يعظ ف��ي الكن��ائس، تقريبً��ا ليتح��دث ف��ي الم��ؤتمرات الكتابي��ة، وف��ي 
محذًرا المسيحيين من االنجراف بعيًدا عن الكتاب المق�دس. وكت�ب كتاب�ا بعن�وان " 

أوضح فيه بأن الليبرالية ليست مسيحية، ولكنها دين مختلف المسيحية والليبرالية" 
��حتماًم��ا. و م��اكين أن المس��يحية كان��ت ترتك��ز دائم��ا عل��ى عم��ل المس��يح عل��ى  وضَّ

وأن الم���ؤمنين يخلُص���ون م���ن خطاي���اهم، ألن المس���يح تحّم���ل عق���اب  الص���ليب،
خطاي��اهم عل��ى الص��ليب. أم��ا الليبرالي��ون ف��ال يب��الون كثي��ًرا بالخطي��ة، وينظ��رون 
للمسيحية على أنه�ا مجموع�ة م�ن األفك�ار يمك�ن أن نع�يش به�ا. وق�ال م�اكين: "إن 

دث، ه��ذا المس��يحية ال تعتم��د عل��ى مجموع��ة م��ن األفك��ار، ولكنه��ا تعتم��د عل��ى ح��
 الحدث هو حياة وموت وقيامة يسوع المسيح".

ف�ي "المس�يحية والليبرالي�ة"  تسبب الجّدل القوي الذي أثاره م�اكين ف�ي كتاب�ه
أعين الكثيرين من المسيحيين، على الطبيعة الحقيقية لليبرالية، وشجعهم عل�ى  فتح

مساندة اإليمان. لكن الليبرالية كان�ت ق�د انتش�رت بس�رعة بالفع�ل، حت�ى أن رئ�يس 
م��ع برنس��تون الجدي��د، ك��ان يري��د أن يُح��دث تغيي��ًرا بالكلي��ة لتص��بح أكث��ر توافقً��ا 

يقن��ع ق��ادة الكنيس��ة ب��أن م��اكين الليب��راليين. وظ��ل رئ��يس برنس��تون لع��دة س��نوات 
واألساتذة اآلخرين مخطئون، وأن برنستون ستصبح أفضل إذا انفتحت أكثر عل�ى 

الكنيس�ة س�اندة اآلراء الليبرالية للكتاب المقدس. وبالتدريج بُذلت الجهود لتُضعف م
المش��يخية وكلي��ة الاله��وت ف��ي برنس��تون، للموق��ف الكت��ابي. خ��الل ذل��ك الوق��ت، 

ات، إلصراره على حتمية تمس�ك الكنيس�ة بالكت�اب وكثير من العدااكتسب ماكين ال



 
 

المقدس، ولمحاربته الليبراليين، فوصف أحد أساتذة برنستون ماكين بأنه "شخص 
ق��اسہ ومتش��كك والذع". وأص��بح الهج��وم الح��اد عل��ى شخص��ه أم��ًرا عاديًّ��ا، ولك��ن 

 ماكين حارب بجرأة من أجل الحق.
م، عن��دما اجتم��ع أكث��ر م��ن ثمانمائ��ة  1929بلغ��ت األزم��ة ذروته��ا ف��ي ربي��ع 

راعہ وش��يخ ف��ي الجمعي��ة العمومي��ة الس��نوية للكنيس��ة المش��يخية بالوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة، بمدين��ة س��انت ب��ول بمينيس��وتا. وكان��ت الجمعي��ة ق��د خطط��ت لتص��ّوت 
حول السماح لكلية الهوت برنستون بالبقاء على أفكارها الت�ي اعتنقته�ا ألكث�ر م�ن 

، أم إع�ادة تنظيمه�ا لص�الح الليب�راليين. فطل�ب م�اكين وقت�ا كافي�ا لمناقش�ة مائة عام
القضية قبل التصويت، ولكن لم يُسمح سوى بخم�س وعش�رين دقيق�ة للنق�اش، ول�م 

ه��ا ع��ن خم��س دق��ائق. فوق��ف بحلت��ه الس��وداء ورب��اط عنق��ه مني��زد نص��يب م��اكين 
كن�ا نن�ادي  : "نحن في برنس�تونقائالً  األسود، وبوجه غاضب تحدث بصوت قوي

بإنجي��ل غي��ر محب��وب ونح��ن ال نخج��ل من��ه. فلق��د حص��لنا عل��ى س��لطتنا ل��نعظ به��ذا 
اإلنجيل، ليس بحكمة منا، ولكن من الصفحات المباركة من كلمة هللا. إال أن العالم 
أخ��ذ ينج��رف ت��دريجيًّا بعي��ًدا ع��ن اإلنجي��ل، إذ أن ع��دًدا ال حص��ر ل��ه م��ن الكلي��ات 

يعد يساند بش�ارة الكت�اب المق�دس كم�ا ك�ان يفع�ل  ومعاهد الالهوت حول العالم، لم
قبالً. فالكثيرون يتطلعون إلى برنستون لتقول شيئًا ضد عدم اإليمان الحديث، وفي 

ف���إذا دم���رتم برنس���تون القديم���ة الي���وم، س���يفرح  ,ص���الح الح���ق الكام���ل لكلم���ة هللا
 يص�لحان الكثيرون، ألنهم يعتقدون أن البشارة القديمة والكت�اب المق�دس الق�ديم، ال

ولك��ن إذا ك��ان هن��اك ع��دد كبي��ر س��يفرح، فهن��اك أيًض��ا ع��دد كبي��ر  ,له��ذا الزم��ان
 سيحزن".

وبالرغم من كلمات ماكين، إال أن الجمعية ص�وتت لتغيي�ر برنس�تون، َوربِ�ح 
الليبرالي��ون حت��ى ف��ي برنس��تون. وس��رعان م��ا ان��زوت تع��اليم برنس��تون الكتابي��ة 

وثالثة أساتذة آخرين في ترك برنستون، إال القوية. وبالرغم من عدم رغبة ماكين 
أنه��م ق��دموا اس��تقالتهم وأسس��وا كلي��ة اله��وت ويستمينس��تر بفيالديلفي��ا، وق��د عق��دوا 

 العزم على جعلها مخلصة للكتاب المقدس في كل شيء.



 
 

وبعد سنوات قليلة، اندلع نزاع شديد جديد في الكنيسة المشيخية، ك�ان م�اكين 
اإلرس�اليات األجنبي�ة بع��ض المرس�لين ال�ذين ك��انوا طرفً�ا في�ه. فلق�د أرس��ل مجل�س 

ينك��رون بع��ض أساس��يات اإليم��ان المس��يحي. عل��ى س��بيل المث��ال، كان��ت إح��دى 
الس��يدات الت��ي أُرس��لت إل��ى الص��ين، متش��ككة ف��ي أن يك��ون المس��يح ق��د ج��اء إل��ى 
األرض, فكانت تق�ول: "إن ال�وعظ ع�ن المس�يح أم�ر ال قيم�ة ل�ه". فاش�تكى م�اكين 

لمجلس وقالوا: "ال بد وأن نعود إل�ى س�لطان كلم�ة هللا، فليُ�نهض هللا وآخرون إلى ا
رجاالً ونس�اًء، يمض�ون قُ�دًما ح�املين اإلنجي�ل إل�ى أقص�ى األرض ب�دون خج�ل". 
وحاول ماكين وزمالؤه بأن يحملوا الجمعية العمومية على تصويت، يطالب جميع 

 ك.المرسلين بالتمسك بالحق الكتابي، إال إنهم ُمنعوا من ذل
وعندما رفض مجلس اإلرس�اليات األجنبي�ة التمس�ك برس�الة مس�يحية حقيقي�ة 
ف��ي مج��ال اإلرس��اليات، ق��ام ع��دد م��ن الش��يوخ والرع��اة بتش��كيل الهيئ��ة المس��تقلة 
لإلرس��اليات األجنبي��ة، وعيّن��وا م��اكين رئيًس��ا له��ا. ول��م يرس��لوا س��وى مس��يحيين 

. ف��أمرت الجمعي��ة م��ؤمنين بالكت��اب المق��دس ليخب��روا الن��اس ع��ن يس��وع المس��يح
العمومي��ة م��اكين واآلخ��رين ب��إغالق الهيئ��ة المس��تقلة، وه��ددوهم إذا ل��م ينف��ذوا ه��ذا 

سيتم اعتبارهم خارجين عن القانون وغير أوفياء للكنيسة. فكتب ماكين أنه األمر، 
ا من ثمانين صفحة يرد فيه على الجمعي�ة العمومي�ة، موض�ًحا أن أم�ر الجمعي�ة  رّدً

فقال ماكين: "لن أستطيع أن أطيع أمركم ألُنه�ي  ؛ستور الكنسيالعمومية ينتهك الد
عالقت��ي بالهيئ��ة المس��تقلة لإلرس��اليات األجنبي��ة، فه��ذا األم��ر يتع��ارض م��ع إنجي��ل 

 المسيح، وقد يتضمن استبداالً للسلطة اإللهية بالسلطة البشرية".
وب��الرغم م��ن ك��ون جريش��ام م��اكين راعيً��ا تقيًّ��ا ومخلًص��ا للكت��اب المق��دس 

دستور الكنيسة المشيخية، فقد تم استدعاؤه ليمثُل أمام محكمة الكنيس�ة. وتناول�ت ول
صحف الواليات المتحدة هذه القصة، ونشرت النيويورك تايمز قصة في صفحتها 
األولى تحت عنوان: "ماكين يحاَكم كعاصہ". وقد بنى ماكين دفاعه على حقيقة أن 

كم��ة الكنيس��ة رفض��ت إعط��اءه أم��ر الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر ق��انوني. ولك��ن مح



 
 

م، أدانت���ه المحكم���ة  1936م���ارس  29الفرص���ة ليتح���دث أثن���اء المحاكم���ة. وف���ي 
 وجردته من رسامته كراعہ.

وأغض���ب الظل���م ال���ذي وق���ع عل���ى م���اكين الكثي���رين، فكت���ب أح���د مح���رري 
الص��حف:"أغرب محاكم��ة كنس��ية أدان��ت األس��تاذ جريش��ام م��اكين بالعص��يان عل��ى 

أنه عالم عظيم وإخالصه غي�ر مش�كوك في�ه. ه�ذا الرج�ل  الكنيسة المشيخية، برغم
الذي ظل يحّذر الكنيسة لعش�رين عاًم�ا م�ن انجرافه�ا وراء الفك�ر الليبرال�ي، بعي�ًدا 
ع�ن بش�ارة الكت��اب المق�دس". وق�ال أح��د الرع�اة: "ل��ن تتحم�ل أي�ة كنيس��ة ف�ي ه��ذه 

 األيام فقدان مؤمنين باإلنجيل، على شاكلة جريشام ماكين". 
ي��دة طائف��ة جد - ن اتفق��وا مع��ه ف��ي أفك��ارهم��ع بع��ض مم�� - ّكل م��اكينوهك��ذا ش��

وأطلق��وا عليه��ا الكنيس��ة المش��يخية األرثوذوكس��ية، وحرص��ت ه��ذه الطائف��ة عل��ى 
إعالن كل الحقائق الكتابية. ولكن ماكين لم يع�ش ط�ويالً ليس�اعد ف�ي بن�اء وتوجي�ه 

شمال داكوتا في الشتاء يدة، فبعد تأسيسها بشهور قليلة، سافر إلى ائفة الجدهذه الط
القارس في رحلة تبشيرية، حيث كان�ت درج�ة الح�رارة تص�ل إل�ى عش�رين تح�ت 
الصفر. وبالرغم من شعوره باأللم، وبعجزه عن التقاط أنفاس�ه، إال أن�ه وع�ظ ع�دة 
مرات حتى نُقل إلى المستشفى، بعد أن أصيب بالتهاب رئوي. ولم يستطع األطباء 

حم��ى، وم��ات جي��ه جريش��ام م��اكين ع��ن عم��ر ين��اهز الس��يطرة عل��ى اإلص��ابة أو ال
ا لطاعة المسيح  الخامسة والخمسين، وكانت من بين كلماته األخيرة: "أنا ممتن جّدً

 الفعالة، فبدونها ال أمل".
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سي إس لويس
 

 مؤلف نارنيا
 

  م 1963 –م  1898سي إس "جاك" لويس 
يتنزهان في عصر أح�د  منذ ما يقرب من مئة عام مضت، كان هناك صبيان

األيام، وقد كان الصبيان أخْوين وصديقْين أيًضا. وعندما اقتربا من منزلهما، رأي�ا 
قوس قزح المًعا، وبدا كما لو كان القوس ينتهي في الفناء األمامي لمنزلهم�ا. فق�ال 
جاك ألخيه األكبر وارين: "انظر، قوس قزح ينتهي ب�ين البواب�ة والب�اب األم�امي. 

حضر مجرفة ونبحث عن قِدر الذهب. فحف�ر الص�بيان بك�ل قوتهم�ا حف�رة تعال ولن
كبي��رة. وعن��دما ح��ل الظ��الم، أص��بحا منهَك��ْين وُمحبطَ��ْين، ف��دخال المن��زل عاق��دْين 
العزم على استكمال الحفر في الصباح. ولك�ن ف�ي المس�اء، بمج�رد ع�ودة وال�دهما 

قانوني�ة ف�ي الفن�اء، من مكتبه، سقط ف�ي الحف�رة وط�ارت قبعت�ه وتن�اثرت أوراق�ه ال
لته مغطاة بالوح�ل. ف�امتأل غيظً�ا إذ ك�ان يعتق�د أن األوالد ق�د فدخل إلى المنزل وحُ 

ا . لقد كان يحب أبناءه، ولكن خيالهما القوي وروحهم�ا المغ�امرة، له حفروا هذا فّخً
 كثيًرا ما أصابت صبره.

ا، ف�ي لقد كان جاك ووارين يعيشان مع وال�ديهما، ف�ي بيلفاس�ت ش�مال أيرلن�د
منزل كبير مبني من الطوب، مكّون م�ن ثالث�ة طواب�ق، يط�ل عل�ى البح�ر وال�تالل 
المحيطة. وكان الص�بيان يحب�ان األروق�ة الطويل�ة والحج�رات المشمس�ة، ولكنهم�ا 
كان�ا يفض��الن العلِّي��ة الت��ي كان�ت ب��نفس ط��ول المن��زل كل�ه، وك��ان ي��رن به��ا ص��دى 

خالل قراميد (ط�وب) الس�طح.  صوت جريان المياه في المواسير، وصفير الرياح
وكان��ا يس��تلقيان ف��ي ه��دوء ف��ي إح��دى غ��رف العلِّي��ة، حي��ث ال يس��تطيع أح��د أن 

فكان�ا  ؛يزعجهما. كانت هذه الغرفة ممتلئة باألوراق واألل�وان والطباش�ير واألق�الم
يرس��مان الص��ور ويكتب��ان القص��ص، فف��ي ه��ذا المك��ان خلق��ا عالمهم��ا الخي��الي. 

خيه لكنه كان األكثر إبداًعا، وكان اسم جاك الحقيقي وبالرغم من صغر جاك عن أ
هو كليف، ولكن عندما بلغ الرابعة من عمره، أطلق على نفسه اسم جاكسي، ومنذ 

 ذلك اليوم أصبحت أسرته وأصدقاؤه ينادونه بجاك.



 
 

كان جاك يسعد بقصص الفرسان في المعركة وقصص الحيوان�ات الخيالي�ة، 
بيتريكس بوتَر، ل�ذا أنش�أ مدين�ة الحيوان�ات حي�ث َحَك�م مثل تلك الموجودة في كتب 

الملك أرنب بمساعدة السيد "بيتر" الفأر والسيد "ب�ين" الض�فدع وآخ�رين كثي�رين. 
ولم يكتِف جاك بوصف وتوضيح مدينة الحيوان�ات وشخص�ياتها، ب�ل ألَّ�ف تاريًخ�ا 

ف��ألَّف عالم��ه . أم��ا واري��ن ينك��امالً للحيوان��ات، فرج��ع إل��ى ال��وراء آلالف الس��ن
فصمم خ�رائط تفص�يلية ورس�ومات ل�ألرض، تش�تمل  ؛الخيالي، وأطلق عليه الهند

على جداول مواعيد القطارات والسفن الذاهب�ة والعائ�دة. ودم�ج الص�بيان الع�الَمْين 
مًع��ا، وأطلق��ا عليه��ا "بوكس��ين". ونم��ت بوكس��ين وتط��ورت لع��دة س��نوات. وعن��دما 

ج��اك يكت��ب ل��ه كثي��ًرا ع��ن آخ��ر أح��داث س��افر واري��ن إل��ى إنجلت��را لي��درس، ك��ان 
"بوكسين"، فكتب له في إحدى المرات قائالً: "إن بوكسين في الوقت الح�الي تم�ر 
باض���طراب، فلق���د وص���لت أنب���اء تفي���د ب���أن المل���ك أرن���ب س���جين، فالبروس���يلون 
والبوكسونيون على خالف شديد، والجنرال كويكستيب يرسم الخطط إلنقاذ المل�ك 

 أرنب".
ويس وزوجته يحب�ان الق�راءة، وك�ان بيتهم�ا مليئً�ا بالكت�ب. وب�دا وكان السيد ل

، كما لو كانت الكتب في ك�ل مك�ان، ع�دد ال حص�ر ل�ه م�ن تانلعيني جاك الصغير
"فالكتب في حج�رة المكتب�ة وحج�رة الرس�م وف�ي حج�رة تعلي�ق المع�اطف،  - الكتب

الن�وم وكتب ال تستطيع الوصول إليها في قاع صندوق الكتب، وكتب في حج�رات 
وكتب تصل إلى األكتاف في حجرة العلِّية". وقد قرأ جاك ووارين الكثير م�ن تل�ك 

ج�اك، الفرنس�ية والالتيني�ة واألدب.  ابنه�ا الكتب. وف�ي البي�ت علَّم�ت الس�يدة ل�ويس
ولكن قبل عيد ميالده العاشر ماتت بم�رض الس�رطان, وبموته�ا اختف�ى م�ن حيات�ه 

موته�ا بفت�رة وجي�زة أرس�له وال�ده بعي�ًدا إل�ى  قدر كبير من الس�عادة واألم�ان. وبع�د
مدرسة إنجليزية داخلية. وهكذا بدأت أع�وام طويل�ة م�ن الوح�دة والمش�قة، تتخلله�ا 
فترات قصيرة من العطالت السعيدة التى كان يقضيها ب�المنزل م�ع وال�ده وواري�ن 

 شقيقه.



 
 

وعندما بلغ ج�اك الثامن�ة عش�رة م�ن عم�ره، حص�ل عل�ى منح�ة دراس�ية ف�ي 
ق ج�اك ف�ي دراس�ته وأص�بح جام عة أُكسفورد، أقدم وأشهر جامع�ة ب�إنجلترا. وتف�وَّ

مدرًسا للغة اإلنجليزية هناك. وخالل أيامه الدراس�ية بالمدرس�ة والجامع�ة، أص�بح 
شخًصا ينكر وجود هللا، شخًصا متكبًرا أنانيًّا، يؤمن بأن تفكيره أكثر  - لويس ملحًدا

ينظ�ر إل�ى هللا كمت�داخل ف�ي ش�ؤونه، فك�ان يري�د تعقيدا من أن يؤمن بال. كما كان 
أن يتركه الجميع وشأنه. وكمدرس له احترامه بجامعة أكس�فورد، ك�ان يتطل�ع إل�ى 
حياة مكرسة لذاته، يفعل بها ما يشاء. ولكنه كتب فيم�ا بع�د ق�ائالً: "إن هللا، الص�ياد 

 العظيم، فاز بسمكته ولم أكن أتخيَّل أن الشَّص كانت في فمي".
جوعه ليسوع المس�يح ب�دأ ب�بطء، ح�ين ب�دأ يكتش�ف أن ُكتَّاب�ه المفض�لين إن ر

مسيحيون، وقد كتبوا عن حياة مليئة بالعجائب والف�رح، فالمس�يحية، لل�بعض عل�ى 
األق��ل، ل��م تك��ن مج��رد مجموع��ة م��ن الق��وانين. ث��م راف��ق بع��ض رج��ال أكس��فورد 

ب��أن هن��اك حق��ائق  الب��ارزين، ال��ذين ك��انوا يؤمن��ون بالكت��اب المق��دس، وال��ذين أَرْوه
تاريخية قوية تدعم المسيحية. ولسنوات عدة قرأ المزيد عن المسيحية واستمر ف�ي 

 يد في صباح يوم مشرق.ل إيمانهم بالمسيح. ثم جاء التجدمناقشة أصدقائه حو
يجلس مستغرقًا ف�ي التفكي�ر العمي�ق ف�ي العرب�ة المج�اورة  ك)كان لويس (جا

ي طريقهما إلى حديقة الحيوانات. وكت�ب ل�ويس لدراجة أخيه البخارية، حين كانا ف
عن تلك اللحظة قائالً: "عندما انطلقنا، لم أكن أومن أن يسوع المسيح هو اب�ن هللا، 

 ولكن عندما وصلنا إلى حديقة الحيوانات آمنت".
وب��الرغم م��ن اس��تمرار ل��ويس ف��ي تدريس��ه بجامع��ة أُكس��فورد، إال أن عم��ل 

بعض الطلبة المؤمنين، النادي السقراطي ال�ذي ك�ان حياته تغيّر جذريًّا، فشكَّل مع 
يستض��يف المناقش��ات ب��ين المس��يحيين وغيرالمس��يحيين. وبع��د أن ُع��رف ل��ويس 
بذكائ��ه ورجاح��ة عقل��ه، أص��بح م��ن الص��عب إيج��اد ش��خص مع��ارض للمس��يحية 

ا للنقاش معه، وك�ان ال مكانً�ا يجل�س  ط�الب يم�ألون الكراس�ي، وم�ن ال يج�دمستعّدً
 رّد لويس على آراء غير المؤمنين. على األرض ليسمع



 
 

وفي إحدى المناقشات، فإن أحد الفالسفة الذين ينتمون إلى الم�ذهب النس�بي، 
أنهى خطابه قائالً: "العالَم غير موجود، وإنجلت�را غي�ر موج�ودة، وأُكس�فورد غي�ر 
موجودة وأنا واثق بأني غير موجود". وعندما نهض ل�ويس لي�رّد ق�ال: "كي�ف ل�ي 

رجل غير موجود؟" واستخدم لويس مواهبه الفكرية والكتابية بقوة،  أن أتحدث مع
فكت�ب كتبً�ا أوض�حت كي�ف أن المس�يحية وح�دها الت�ي تعط�ي معن�ى للحي�اة، فكت�ب 
يقول: "أنا أومن بالمسيحية، كما أومن بأن الشمس أشرقت، ليس فقط ألني أراه�ا، 

لم يُجل بخاطرهم  ولكن ألنني أرى كل شيء بواسطتها". وقد تجّدد الكثيرون ممن
ق��بالً ق��راءة الكت��اب المق��دس أو االقت��راب م��ن ب��اب الكنيس��ة. ق��رأوا كتب��ه وقبل��وا 

 المسيح.
وف���ي أوائ���ل األي���ام الس���وداء للح���رب العالمي���ة الثاني���ة، ض���ربت الط���ائرات 
�ل أكب�ر  األلمانية لن�دن ودّم�رت المن�ازل وقتل�ت اآلالف. وأرادت الحكوم�ة أن ترحِّ

م من الخطر الموجود بالمدينة، لذا تم توجيه نداء استغاثة عدد من األطفال لحمايته
الق��ديم المص��نوع م��ن الط��وب  - للق��رى اإلنجليزي��ة. وف��تح س��ي إس ل��ويس، منزل��ه

أنه لم يكن قد ت�زوج ول�م  مثل الكثيرين لألطفال المحتاجين. وبمَ  - بالقرب من بِركة
 .يكن لديه أطفال، استطاع إيواء عدد كبير من األوالد والبنات

وبع��دما تع��رف ل��ويس باألطف��ال، ان��دهش بس��بب قل��ة م��ا ق��رأوا، وبمحدودي��ة 
خيالهم، وتذكر الكتب والعالم الخيالي الذي صنعه في طفولته. وكان يقّدر كم يفتقر 
إليه هؤالء األطفال. وفي أحد األيام جاءته فتاة كان�ت منش�غلة باستكش�اف المن�زل، 

غرفة بالطابق العلوي، وطلبت من  وثار فضولها حول خزانة المالبس الكبيرة في
ل��ويس أن ت��دخلها، فف��تح له��ا ل��ويس الب��اب، وب��دأت الفت��اة تتج��ول ف��ي الغرف��ة ح��ول 
المعاطف الثقيلة المعلقة بالداخل، وتساءلت إذا كان يوجد أى شيء خلفها. وتركت 
الفت��اة الغرف��ة وأس��رعت إل��ى الخ��ارج لتلع��ب، ولك��ن س��ؤالها حف��ز عقل��ه، فق��رر أن 

طفال ليحفز خي�الهم ويرش�دهم ليس�وع المس�يح. وأطل�ق ل�ويس عل�ى يكتب قصة لأل
. وتب�دأ القص�ة هك�ذا: "ك�ان هن�اك أربع�ة األسد والساحرة وخزانة المالب�سالقصة 

أطفال أسماؤهم بيتر وسوزان وإدموند ولوسي، وكان�ت أح�داث ه�ذه القص�ة ت�دور 



 
 

يتهم م��ن ح��ول م��ا ح��دث له��م عن��دما أُرِس��لوا بعي��ًدا ع��ن لن��دن، أثن��اء الح��رب لحم��ا
الغارات الجوية، حيث تم إرسال هؤالء األطفال إلى منزل أستاذ جامعي متقدم في 
العم��ر، ك��ان يع��يش ف��ي وس��ط المنطق��ة الريفي��ة. وتب��دأ المغ��امرات عن��دما تنس��حب 
لوسي إلى حجرة المالبس وتجد أنها تؤدي إلى عالم س�حري يُ�دعى نارني�ا، مل�يء 

، وأق�زام وحيوان�ات ناطق�ة. وكان�ت بحيوانات نصفها آدمي والنصف اآلخ�ر م�اعز
هناك ساحرة بيضاء قد ألقت بتعوي�ذتها الش�ريرة عل�ى نارني�ا فجعلته�ا ش�تاًء دائًم�ا. 
ولم يكن عيد الميالد (الكريسماس) يأتي إليها أبًدا. ولكن يأتي أسالن األسد والمل�ك 

م الحقيق�ي لنارني��ا ليبط�ل ه��ذه التعوي��ذة، حي�ث ض��حى بحيات��ه لينق�ذ اآلخ��رين. ويق��و
أسالن من الموت ويهزم الساحرة ويحل السالم في األرض". أراد لويس أن ي�رى 
األطفال الصلة بين انتصار أس�الن، وانتص�ار م�وت وقيام�ة يس�وع المس�يح. وبع�د 
هذه القصة األولى، كتب لويس سلسلة من الكتب ع�ن ع�الم أس�الن، وأطل�ق عليه�ا 

 "سجالت نارنيا".
ال يمكن قه�ر الن�ازيين، وم�أل الخ�وف  م، عندما بدا أنه 1941وفي أغسطس 

م��ن المس��تقبل عق��ول الرج��ال والنس��اء اإلنجلي��ز، ق��ّدم ل��ويس سلس��لة م��ن األحادي��ث 
اإلذاعية حول اإليم�ان المس�يحي، وق�ال أح�د الرج�ال ع�ن ه�ذه األحادي�ث: "أت�ذكر 
وجودي في حانة مليئة بالجنود في أحد أيام األربعاء، في الساعة الثامنة إال ربًع�ا، 

ما فتح ساقي الخمر الراديو ليستمع إلى لويس، فصاح به أحد الجنود: "أتستمع عند
إل��ى ه��ذا الرج��ل؟" فأجاب��ه الس��اقي: "أج��ل فه��و يس��تحق االس��تماع إلي��ه". وأنص��ت 
الجندي وتابع الحديث بأكمله، فبصوته الدفيء وسرعة بديهته، دافع عن المسيحية 

ن ل�ويس يق�ول لمس�تمعيه ف�ي بمنطق وحجة، وشجع الناس على اتباع المس�يح. فك�ا
الراديو: "إذا نظرتم ألنفسكم، عل�ى الم�دى البعي�د ل�ن تج�دوا إال الكراهي�ة والوح�دة 

وا ليس���وع المس���يح، فس���تجدونه والي���أس والغض���ب وال���دمار والفس���اد. لك���ن انظ���ر
ون معه أن كل شيء آخر قد زال". وقال أحد الرجال الذين تأثروا بل�ويس: وستجد

اة بأكملها بل وكل شيء بال معنى. لقد أردنا مفتاح�ا لمعن�ى "لقد بدت الحرب والحي



 
 

الك�ون، ول�ويس ق��دم لن�ا ه�ذا المفت��اح، ب�ل وأفض�ل م��ن ذل�ك فلق�د أع��اد إلين�ا إيمانن��ا 
 المسيحي القديم، حتى نقبله بثقة جديدة".

وق��د دع��ا رئ��يس قساوس��ة الق��وات الجوي��ة الملكي��ة ل��ويس، ليتح��دث للض��باط. 
كل أسبوع، ليتحدث إليهم في كل أنحاء البالد، محاوالً فكان يسافر في عطلة نهاية 

أن يقنعهم ليؤمنوا بالمسيح. وبعد انتهاء الحرب، امتدح رئيس ال�وزراء البريط�اني 
"ونستون تشرشل" لويس، لمجهوداته الت�ي ب�ذلها أثن�اء الح�رب. ولق�د كت�ب ل�ويس 

كن رج�الً غنيًّ�ا، العديد من الكتب، وأصبحت جميعها الكتب األكثر مبيًعا، لكنه لم ي
 ألنه تبرع باألموال التي ربحها، للخدمة ولألعمال الخيرية.

م، إال أن كتبه استمرت في إرشاد الناس  1963وبالرغم من وفاة لويس عام 
إلى يسوع المسيح. ويوج�د تقريبً�ا خمس�ون ملي�ون نس�خة م�ن كتب�ه مطبوع�ة الي�وم 

 بلغات مختلفة. 
... 

 ريتشارد ورمبراند
 

 أجل المسيحُعذِّب من 
 

  م 2001 –م  1908ريتشارد ورمبراند 
م، هزم أكثر من مليون جندي روسي رومانيا، وأنشأوا  1944في أغسطس 

حكوم��ة ش��يوعية، مث��ل تل��ك الت��ي كان��ت باالتح��اد الس��وفيتي. وكان��ت ه��ذه الحكوم��ة 
حكومة دكتاتورية متوحشة، تسجن وتقتل عشرات اآلالف من األبرياء. وأم�الً ف�ي 

على المسيحية وإبادتها إلى األبد، ص�ادر الش�يوعيون ممتلك�ات الكنيس�ة، السيطرة 
ترخيص حكومي. وبع�د أن تس�لموا الس�لطة، جمع�وا إال بومنعوا الرعاة من العمل 

ك��ل الهيئ��ات المس��يحية ف��ي م��ؤتمر بروماني��ا، بل��غ ع��ددهم أربع��ة آالف، م��ا ب��ين 
أم��ام ص��ورة كبي��رة  قساوس��ة وأس��اقفة ورع��اة، ف��ي البه��و الكبي��ر لمبن��ى البرلم��ان،

لل��دكتاتور الروس��ي س��تالين. وخوفً��ا م��ن الس��جن والتع��ذيب والم��وت، ب��دأ الق��ادة 
المس��يحيون واح��ًدا بع��د اآلخ��ر يمت��دحون الحكوم��ة الش��يوعية الجدي��دة، معلن��ين أن 

 الشيوعية والمسيحية لهما نفس األهداف، ومن الممكن أن ينجحا مًعا.



 
 

 ريتش�ارد ورمبران�د، ق�ٌس ل�وثريٌّ م�اع كان م�ن ب�ين الجالس�ين ف�ي ه�ذا االجت
م��تعلٌم  تعليًم��ا رفيًع��ا، وزوجت��ه س��ابينا. فنظ��رت س��ابينا إل��ى زوجه��ا بعي��ون متَّق��دة 
بالغضب وقالت له: "ريتشارد، قف واغسل هذا الع�ار ع�ن وج�ه المس�يح، فه�ؤالء 
الرج��ال يبص��قون ف��ي وجه��ه". فهم��س له��ا ريتش��ارد ق��ائالً: "إذا قم��ُت به��ذا العم��ل 

".ستخسرين زوجك  ". فأجابته سابينا: "ال أريد أن أكون مع زوجہ جبانہ
وهكذا نه�ض ريتش�ارد وطل�ب اإلذن للتح�دث، وس�ار إل�ى المنب�ر ونظ�ر ف�ي 
وجوه الجالسين، وتحدث في مكبر الصوت، الذي نقل رس�الته عل�ى اله�واء للدول�ة 

، بأكملها. وذكَّر ورمبراند المستمعين بقوله: "من واجب�ي ك�راعہ، أن أمج�د المس�يح
فوالؤنا ال بد وأن يكون له في البداية ول�يس للس�لطات األرض�ية". وعن�دما تح�دث 
ورمبران��د انفج��ر التص��فيق م��ن ك��ل أرج��اء القاع��ة، وقف��ز الكثي��رون عل��ى أق��دامهم 

فاحمّر وجه أح�د المس�ؤولين الش�يوعيين وص�اح ب�ه ق�ائالً: "لق�د ت�م س�حب  هاتفين.
آخ��ذ اإلذن ف��ي التح��دث م��ن هللا". اإلذن بالتح��دث من��ك". فأجاب��ه ورمبران��د: "أن��ا 

فقطع عنه المسؤولون مكبر الصوت وانتهى االجتماع ف�ي حال�ة م�ن االض�طراب. 
وك��ان ك��ال م��ن ورمبران��د وس��ابينا، يعلم��ان ب��أن ورمبران��د س��يدفع ثم��ن جراءت��ه، 

 ولكنهما كانا يؤمنان بأن األمر يستحق ما فعله.
م، وبينم���ا ك���ان  1948الحقً���ا ف���ي ص���باح أح���د أي���ام اآلح���اد المش���رقة ع���ام 

ورمبران�د يس�ير بمف�رده إل��ى الكنيس�ة، اقترب�ت من�ه س��يارة س�وداء ُمص�درة ص��وتا 
منذًرا ب�التوقف، وقف�ز منه�ا عم�الء م�ن الب�وليس الس�ّري الش�يوعي وقبض�وا عل�ى 
ورمبراند ودفعوه إلى المقع�د الخلف�ي وانطلق�وا إل�ى الس�جن. ومن�ذ تل�ك اللحظ�ة ل�م 

 ن ما إذا كان حيًّا أو ميتًا.تكن زوجته أو ابنه ميهاي يعرفا
ت�ة عل��ى وب�دأ المحقق�ون يس�تجوبون ورمبران�د لس��اعات تح�ت األض�واء المثبَّ 

عيني��ه، وق��الوا ل��ه: "اكت��ب أس��ماء ك��ل األش��خاص ال��ذين تع��رفهم، وأي��ن تق��ابلهم 
وعالقتك بهم". وكان الشيوعيون يريدون معرفة من س�اعدوه عل�ى طباع�ة ونش�ر 

االجتماع��ات المس��يحية الس��رية. ولك��ن ورمبران��د الكت��ب المقدس��ة، وعل��ى أم��اكن 
 رفض أن يبوح بأي شيء يتعلق بأنشطة اآلخرين.



 
 

وهكذا بدأت رحلة تعذيبه، ف�أجبره الح�راس عل�ى الوق�وف لع�دة س�اعات ف�ي 
صندوق ضيّق ذي أشواك معدنية حادة خارجة من جميع الجدران، فتوّرمت قدماه 
وارتعشت رج�اله. وعن�دما ك�ان ينه�ار، كان�ت األش�واك الح�ادة تم�زق جس�ده. كم�ا 

يجلدون�ه ويطعنون�ه  كانوا يضربون قدميه إلى أن تسيل منها الدماء. وك�ان مع�ّذبوه
بالسكاكين ويصيحون به قائلين: "لماذا ال تستسلم؟ أنت مج�رد جس�د ودم وس�تنهار 

بيه قائالً: "أال توجّد ش�فقة ف�ي قل�وبكم؟" فأج�ابوه: في النهاية". فسأل ورمبراند معذِّ 
حياة بعد اآلن، ولن نُعاقَب على الشر الذي  بة لنا، هللا غير موجود وال توجد"بالنس
 ، فبإمكاننا أن نفعل ما يحلو لنا".نقترفه

فأخذ ورمبراند يقول لنفسه: "لقد ُجلد يسوع وُصلب، وم�ن دواع�ي س�روري 
أن أشاركه آالمه". وعندما فشل مع�ه االس�تجواب والتع�ذيب، ح�اولوا غس�ل مخ�ه، 
فس��محوا ل��ه بتن��اول قس��ط قلي��ل م��ن غ��ذاء الخن��ازير الق��ذر، وكس��رات م��ن الخب��ز، 

رر رس�الة لم�دة س�بعة عش�ر س�اعة ف�ي الي�وم، لش�هور وعلّقوا مكبرات صوت لتك�
وسنوات. وك�ان فح�وى ه�ذه الرس�الة ه�و: "الش�يوعية ص�الحة أم�ا المس�يحية فه�ي 
حماق����ة، استس����لم. الش����يوعية ص����الحة أم����ا المس����يحية فه����ي حماق����ة، استس����لم". 
و"المس��يحية ميِّت��ة، ال يوج��د م��ن يحب��ك اآلن". وتس��بب غس��يل الم��خ ف��ي إص��ابة 

 ، ولكن ورمبراند تعلق بإيمانه بالمسيح.السجناء بالجنون
وفي أحد األيام، اس�تدعى أح�د المس�ؤولين الكب�ار ورمبران�د، وع�رض علي�ه 
الحرية والعودة إلى عائلته وحياة رغدة وقيادة كنيسة لوثرية للرومانيين، وقال له: 
"نح��ن بحاج��ة إل��ى رج��ل مثل��ك، ف��إذا كن��ت عل��ى اس��تعداد لمس��اعدتنا ف��ي محارب��ة 

يمكنك أن تب�دأ حي�اة جدي�دة ف�ي الح�ال، فم�ا قول�ك؟" فأجاب�ه ورمبران�د: الخرافات، 
�ر ف�ي األم�ر"، وك�ان ورمبران�د يفتق�د زوجت�ه وابن�ه  "أحتاج إلى بعض الوقت ألفكِّ
بشدة، فكان اإلغراء لقبول عرض المسؤول قوي. فعاد إلى زنزانته، وألقى بنفس�ه 

ألرض األسمنتية. وفي ووجهه إلى أسفل وصرخ ل حتى يساعده. وبللت دموعه ا
اليوم التالي استدعاه المس�ؤول م�رة أخ�رى، فق�ال ورمبران�د له�م: "ال أش�عر ب�أنني 
مس��تحق أن أص��بح أس��قفًا، فأن��ا ل��م أك��ن مس��تحقًا ب��أن أك��ون راعيً��ا ب��ل وال حت��ى أن 



 
 

أن�ا  - أكون مس�يحيًّا، فالمس�يحيون األوائ�ل ذهب�وا إل�ى الم�وت وه�م يقول�ون ببس�اطة
أفعل ذلك. لقد كنت أفكر ف�ي قب�ول عرض�ك المخج�ل، ولكنن�ي  ولكنني لم - مسيحي

ال أستطيع قبوله". فس�أله المس�ؤول: "ه�ل تع�رف معن�ى ذل�ك لمس�تقبلك؟" فأجاب�ه: 
"لقد فك�رت جي�ًدا، وأش�عر بالس�عادة إن كن�ت أع�اني م�ن أج�ل م�ا أوم�ن أن�ه حقيق�ة 

 محققة".
ن�د. وق�د والحقا بدأ شاب شيوعي، يدعى المالزم جريك، ف�ي تع�ذيب ورمبرا

أم��ره ه��ذا الش��اب بكتاب��ة اعت��راف يس��رد في��ه جرائم��ه الت��ي ارتكبه��ا ض��د الحكوم��ة 
�ل آي�ات م�ن الكت�اب المق�دس للس�جناء ف�ي  الشيوعية. واعترف ورمبراند بأن�ه وصَّ
الزنزانات المجاورة له، مستخدما شفرة "م�ورس"، ولكن�ه كت�ب: "ل�م أتح�دث أب�ًدا 

يح، الذي وهبنا محبة ألعدائنا. أنا أشفق ضد الشيوعية، فأنا أحد تالمذة يسوع المس
 عليهم وأصلي من أجل تغييرهم، حتى يصبحوا إخوتي في اإليمان".

ح جريك به�راوة التع�ذيب، وال�تقط اعت�راف إيم�ان ورمبران�د وب�دأ  كتي�ب فلوَّ
في قراءته. وما أن بدأ في القراءة، حتى النت تعبيراته الصارمة، ووضع هراوته 

على وجهه االضطراب، وسأله: "لماذا تقول بأنك تحبن�ي؟ أن�ا  جانبا وفغر فاه وبدا
أعرف أن هذه إحدى الوصايا المسيحية، ولكنني ال أوم�ن بأن�ه يوج�د م�ن يس�تطيع 
أن يطبِّقه��ا، فأن��ا ال أس��تطيع أن أح��ب شخًص��ا س��جنني لس��نوات، وق��د حرمن��ي م��ن 

 الطعام وعذَّبني".
وص��ية، فعن��دما أص��بحت فابتس��م ورمبران��د وق��ال: "األم��ر ال يتعل��ق بتطبي��ق 

مس��يحيًا، ك��ان األم��ر كم��ا ل��و كن��ت ق��د ُول��دت م��ن جدي��د بشخص��ية جدي��دة، مليئ��ة 
بالمحبة". وظال يناقشان المسيحية والشيوعية لمدة ساعتين. وبحجة التحقي�ق، أخ�ذ 
جريك يستدعي ورمبراند كل يوم لمدة أسبوعين تقريبًا، ليستمع عن محبة المس�يح 

مق وقال: "لقد نشأت كملحد، ولن أكون أي شيء آخر"، فتنهَّد جريك بع ؛وغفرانه
ولكنه بدأ في اإلنصات الجيد إلى ورمبراند وفي دراسة الكتاب المقدس، وسرعان 
ما وضع ثقته في يس�وع المس�يح. وف�ي الي�وم الت�الي، وق�ف الض�ابط الش�يوعي ف�ي 

 رتظ�اهزيّه الرسمي واعترف بخطاياه لورمبراند. ومنذ ذلك الوقت، ك�ان جري�ك ي



 
 

ا بأقصى ما لدي�ه م�ن  بأنه ضابط ُمخلِص للشيوعية، ولكنه كان يساعد السجناء سّرً
قوة. لكن لم يمِض وقت طويل حتى اكتُِش�َف أم�ره، وأص�بح ه�و اآلخ�ر واح�ًدا م�ن 

 الذين ُسجنوا من أجل المسيح.
وبعد ُمضي ثماني سنوات ونصف، تم إطالق سراح ورمبران�د فج�أة، وذل�ك 

خ�ارج بواب�ات الس�جن وه�و إلى جماعي، ودفع به الحراس بعد إصدار قرار بعفو 
يرتدي ثيابًا رثَّة قذرة، فشقَّ طريقه إل�ى بوخارس�ت، حت�ى وص�ل إل�ى ب�اب منزل�ه 
ْين أم س�جينَْين، حيَّ�ْين أم  األم�امي، ول�م يك�ن ي�دري إذا م�ا كان�ت زوجت�ه وابن�ه ُح�رَّ

قيق�ة ث�م ص�رخ "أب�ي!" ش�ابًا ط�ويالً، ح�دق ب�ه لد تَْين. وعن�دما فُ�تح الب�اب، وج�دميِّ 
وكان هذا الشاب ابنه ميهاي، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاًما، ولم يكن ورمبراند 
قد رآه منذ أن كان في التاسعة من عمره. وجرت سابينا إليه م�ن المط�بخ وتع�انقوا 

 جميًعا.
"أري�د أن أخبركم�ا بش�يء. وقال لهما ورمبراند، وهو يحاول إخفاء دموع�ه: 

م��ع  لبهج��ة، فلق�د جئ�ت م��ن بهج�ة التواج�دني جئ�تكم م��ن الب�ؤس إل�ى اا ب�أنال تفتك�ر
المسيح بالسجن، إلى بهجة التواجد معه في أس�رتي". وق�ال ل�ه ميه�اي: "أب�ي، لق�د 
واجهَت الكثير، وأريد أن أعرف ما تعلمت�ه م�ن آالم�ك". فاحتض�ن ورمبران�د ابن�ه 

ثانيًا: المسيح ه�و  ,اك إلهأوالً: هن ؛وأجابه قائالً: "كان هناك أربعة أشياء في ذهني
وأخي��ًرا: المحب��ة ه��ي أفض��ل الط��رق". فأوم��أ  ،ثالثً��ا: هن��اك حي��اة أبدي��ة ،مخلص��نا

 ميهاي برأسه وأخبر والده بأنه قد عقد العزم مؤخًرا على أن يصبح راعيًا".
يالحظ أن السلطات منعت ورمبراند م�ن ال�وعظ أو االنض�مام إل�ى أي عم�ل 

زوجت��ه س��ابينا ف��ي خدم��ة الكن��ائس الس��رية. وك��ان دين��ي، ولكن��ه ب��ذل نفس��ه م��ع 
ورمبراند يعظ لمجموع�ات مس�يحية مختبئ�ة ف�ي األدوار التحتي�ة والعلِّي�ات وأيًض�ا 
فى الميادين المفتوحة. وإذا سألهم أحد عن تجمعهم وترنيمهم كانوا يجيبون: "نحن 

ثر م�ن نحتفل بعيد ميالد". وكان العدي�د م�ن األس�ر المس�يحية الص�غيرة تحتف�ل ب�أك
ثالث��ين أو أربع��ين عي��د م��يالد ف��ي الس��نة الواح��دة! وك��ان ورمبران��د يع��رف ب��أن 
نشاطاته ال بد وأن تُكتَشف من البوليس السّري، فكان كثيًرا ما يصلي قائالً: "ربي 



 
 

إذا كن��ت تعل��م أن هن��اك أشخاًص��ا بالس��جن أس��تطيع مس��اعدتهم وإنق��اذ أرواحه��م، 
 ر".فردَّني إليه وأنا سأحتمل ذلك بكل سرو

ا، هجم�ت الش�رطة الس�رية عل�ى منزل�ه  وبعد أن قضى ورمبراند س�نتين ح�ّرً
في وسط الليل واعتقلوه مرة أخرى، حيث قضى خمس سنوات أَُخر م�ن التع�ذيب. 
ولك��ن عن��دما أُطل��ق س��راحه م��رة أخ��رى، ع��اد إل��ى عمل��ه مباش��رة ليخ��دم الكن��ائس 

ب الكت��ب المقدس��ة الس��رية. وك��ان مس��يحيو الع��الم الح��ر، يق��دمون المس��اعدة بتهري��
والكت��ب المس��يحية واألم��وال لألس��ر المس��يحية المنكوب��ة. وكان��ت رغب��ة ورمبران��د 
البق�اء ف��ي روماني�ا، ولك��ن ق�ادة الكن��ائس اس�تحثوه ليرح��ل وق�الوا ل��ه: "ك�ن ص��وت 

 المسيحيين المضطَهَدين إلى العالم الحر".
كوم�ة آالف دوالر للح 10وهكذا دفعت مجموعت�ان مس�يحيتان فدي�ة قيمته�ا   

الش��يوعية، حت��ى يطلق��وا س��راح ورمبران��د وأس��رته ليخرج��وا م��ن روماني��ا. وقب��ل 
رحيله أخبرت�ه الش�رطة الس�رية، أن ي�ذهب إل�ى الغ�رب وي�تكلم ع�ن المس�يح مثلم�ا 
شاء، وأال يتحدث بشيء ضد الشيوعية حتى ال يخطفه عمالؤه�م ويقتلون�ه". وقب�ل 

ول مس��ؤول ش��يوعي أم��ر رحيل��ه م��ن روماني��ا، وض��ع ورمبران��د وردة عل��ى قب��ر أ
باعتقال��ه وتعذيب��ه، وق��ال ورمبران��د: "أك��ره النظ��ام الش��يوعي ولكن��ي أح��ب الن��اس، 
فبإمكان الشيوعيين قتل المسيحيين، ولكنهم لن يس�تطيعوا قت�ل محب�تهم تج�اه أولئ�ك 

 الذين قتلوهم".
ووصل ورمبراند وسابينا إلى أمريكا، وأسسا هيئ�ة للمس�يحيين المض�طَهَدين 

وكان��ت ه��ذه الهيئ��ة ترس��ل الكت��ب  "ص��وت الش��هداء".، وأطلق��ا عليه��ا ح��ول الع��الم
المقدسة ألسر المسيحيين الش�هداء، وتش�جعهم وترس�ل له�م إعان�ات، وكان�ت تُخب�ر 

 العالم عن األعمال الوحشية التي تُرتَكب ضد المسيحيين.
م، ع��اد ورمبران���د  1989وبع��د انهي��ار الحكوم��ة الش���يوعية بروماني��ا ع��ام 

ا إل��ى أرض ال��وطن، ح��املين رس��الة يس��وع المس��يح إل��ى الكن��ائس وزوجت��ه س��ابين
المزدحم��ة، وأيًض��ا التلفزي��ون الق��ومي. وق��د أسس��ا مكتب��ة مس��يحية ومطبع��ة لنش��ر 

حد. وقد عرضت عليهم الحكوم�ة وتوزيع الكتب المسيحية ومستلزمات مدارس األ



 
 

بق زنزان�ة يدة مكانا ليخزنا به الكتب، واتضح لهم أن هذا المك�ان ك�ان فيم�ا س�الجد
فق�ال ورمبران�د وه�و يك�تم دموع�ه، الت�ي  ؛ُحبس بها ورمبراند لم�دة ث�الث س�نوات

سالت عندما رأى الزنزانة مليئة بالكتب المس�يحية: "لق�د فع�ل هللا أفض�ل م�ا يمك�ن 
 وابتسم مبتهًجا". ،عمله

وبشَّر كل من ورمبراند وسابينا بغفران يسوع المس�يح مس�تحثَّْين الروم�انيين 
ا للشيوعيين، ويص�لّوا م�ن أج�ل رج�وعهم إل�ى هللا. وكان�ت رس�الته الت�ي أن يغفرو

كتبها منذ عشرين عاًما ه�ي نفس�ها: "أحب�وا مض�طهديكم، أحب�وا نفوس�هم وح�اولوا 
 أن تربحوهم ليسوع المسيح".

... 
  



 
 

ي��دة ق��ائلين: "مس��تحق أن��ت أن تأخ��ذ الس��فر وتف��تح جدوه��م يترنم��ون ترنيم��ة 
ل ب��دمك، م��ن ك��ل قبيل��ة ولس��ان وش��عب وأم��ة،  ُذبح��ت واش��تريتناختوم��ه، ألن��ك 

 )10-9: 5وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على األرض". (رؤيا 
ولما فُتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قُتلوا من أجل كلمة 

قائلين: "حتى  وصرخوا بصوت عظيم. الشهادة التي كانت عندهم هللا ومن أجل
لقدوس والحق، ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على متى أيها السيد ا

أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا  فأُعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم األرض"،
-9: 6يُقتَلوا مثلهم. (رؤيا  حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا، العتيدون أن

11( 
نازلة من السماء من عند يدة، جدوأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم ال

من السماء ق�ائال: "ه�وذا  وسمعت صوتا عظيما .ُمهيأة كعروس ُمزينة لرجلها، هللا
نفس�ه يك�ون  مسكن هللا مع الن�اس وه�و سيس�كن معه�م وه�م يكون�ون ل�ه ش�عبا، وهللا

من عيونهم، والموت ال يكون فيم�ا بع�د، وال  وسيمسح هللا كل دمعة معهم إلها لهم.
(رؤي�ا  .األمور األولى ق�د مض�ت" راخ وال وجع فيما بعد، ألنيكون حزن وال ص

2:21-4 (             
 

ة  ثم جاء إليَّ واحد من السبعة المالئكة، الذين معهم السبعة الجامات المملوَّ
الضربات األخيرة، وتكلم معي قائال: "هلم فأريك العروس امرأة  من السبع

عال، وأراني المدينة العظيمة  عظيم جبل إلى بالروح بي وذهب ف.الخرو
أورشليم المقدسة، نازلة من السماء من عند هللا لها مجد هللا، ولمعانها شبه أكرم 

 )11-9:21حجر، كحجر يشب بلوري. (رؤيا 
 

 

 


