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 ملارتن لوثر  احتجاًجاو�سعون  سةاخلم
 ستيفن نيكيلس بقلم 

 :ستيفن نيكيلس بقلم  مقدمة

األستاذ راهب والاألخ مارتن، صارع . ١٥١٧ اعم أ�تو�ر ٣١يوم  وقع يف العالم بأ�مله. غ�َّ  بعينه يف يومٍ  فر�دٌ  حدٌث 
، األمر  صكوك الغفرانبيع �سبب  �شدةٍ  اكن م�عًجا روما. الاكثويلكيَّة يف كنيسة ال، ته ، لسنوات مع كنيساجلاميع

 . نلتعرَّف ىلع أبطاهلا وأحداثها أفالم هويلود.  مجيع مقومات القصة تمتلك .  اذلي لم ي�ن �دث سابًقا 

، األسقف الشاب آلربت 
ً

أصغر سنًا ما تنص عليه قوان� الكنيسة.  و�ن ، )Mainz( مي�مدينة  اذلي اكن منأوال
وهذا أيًضا اكن �الف   .مي�أن ي�ون رئيس أساقفة إبراشيَّة  لم ي�ن أسقًفا ىلع إبراشيت� فحسب، بل رغب يف  

  اعئلة دي ميديتيش من ، اذلي اكن يلو العارش . أطلق)Leo X( بابا روما يلو العارش آلربت  فناشد .قوان� الكنيسة
)De Medici،(  ة بتوظيف فنان� و�ات� أمثال رفائيل �ستنفد موارد الكنيسة املايلَّ   يك  ةألذواقه الفنيَّ   جبشعٍ   العنان

 وماي�ل أ�لو. 

رب�ة وافقة والبامل .، اكن ابلابا يلو العارش ىلع أهبة االستعداد لعقد الصفقةبابو�ًّا مع مناشدة آلربت طابًلا استثناًء 
والُمستقبل. لك هذا أسأم نفس الراهب مارتن    ،واحلارض  ،غفران عن خطايا املايضاللربت صكوك  آ  سيبيعة،  ابلاباو�َّ 

 طر�قنا للسماء؟  رشاءأ�ستطيع  :للتساؤل لوثر  ما دفع  .لوثر

نوفمرب اعم   ١نوفمرب ماكنة خاصة يف اتلقو�م الكنيس ألنه عيد مجيع القد�س�. يف  ١أ�تو�ر؟ �تل  ٣١ل�ن، ملاذا 
  ) Wittenberg(يتنربج  فيف مدينة  لعرضها  الُمجمعة حديثًا    املقدسة  ثارللرفات واآلم معرًضا ضخًما  ا قاكن سيُ   ،١٥١٧

الف، األ�ن يلم  نئات، إملايلمحوا  الرفاتليسجدوا أمام هذه  ماكناج من لك احلُجَّ  وسيأيت لوثر.  مسقط رأس
 ما من يشء بدا صوابًا.  .األعوام داخل املطهر. ما أثار حنق نفس لوثر داخله �شدةمن 

أ�تو�ر اعم  ٣١يف  ٩٥احتجاجاته وعددها يدون  �دأأمسك األستاذ اجلاميع مارتن لوثر بر�شته وغمرها يف �ربته و
هذه  لنفس وسط أخوته داخل الكنيسة. فقد أرضمت ل  فحًصا و�ثارة  ،. اكن الغرض منها إرضام نقاًشا ١٥١٧

أن الكنيسة ختطت مرحلة االسرتداد. اكنت يف حاجة   االحتجاجات كما كشفت .أ�رث ما يُعد نقاًشا  االحتجاجات
َ الكنيسة والعالم إىل األبد.    إىل إصالح. إصالح َغ�َّ
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 :بقلم مارتن لوثر  االحتجاجات

حتت إرشاف األب   يتنربجفاتلايلة يف  االحتجاجاتبدافع من املحبة للحق واشتياقًا إلظهاره يف انلور، ستُناقش 
.  يتنربج ف فيهما جبامعة لوثر، احلاصل ىلع ماجست� آداب الكتاب املقدس والالهوت، والُمحارِض ل مارتن الُمبَجَّ 
 ا أمامنا، تقديم ُحَججه مكتو�ة. األب لوثر من لن �ستطع احلضور للمناظرة شفهيًّ  يطلب  ذللك

 باسم ر�نا �سوع املسيح، آم�.

 .بأ�ملها  حياة املؤمن��    اتلو�ةأن ت�ون رضورة د �سوع املسيح قائًال "تو�وا"، قصسيدنا ح� نادى ر�نا و -١

 الكهنة.  يمنحه   اذلي احِلْل مارسة االعرتاف ورس اتلو�ة، أو طقس  ا نههذه أاتلو�ة  لكمةليس املقصود من  -٢

شهوات اجلسد  ا بإماتة خارجيًّ  تتج�َّ ة ال تو�ة داخليَّ  حيث ال توجد، فقطة ال تع� تو�ة داخليَّ مع ذلك، فإنها و -٣
 . املختلفة وأعماهل

، وستظل حىت  احلقيقيَّةة ذللك تظل عقو�ة اخلطية قابعة مع استمرار عدم الرىض عن اذلات، أي اتلو�ة ادلاخليَّ  -٤
 وات. ا ملكوت السمإىل دخونلا 

�سلطته اخلاصة أو  هو سواء ، أي من العقو�ات سوى تلك اليت فرضها إلغاء إلغاء، بل ال �ستطيع  ابا م ابلع ال يز -٥
 ة. �سلطة القوان� الكنسيَّ 

.  اإلل�عمل الغفران اتلأ�يد ىلع عنها وقد صفح إال باتلرص�ح أن اهللا  ،الصفح عن أي خطية ابلابا ال �ستطيع  -٦
يف الصفح    ابا أحد ما حق ابل  جتاهلإذا    .تهيف نطاق سلط  يف احلاالت اليت الصفح  ب�ل تأ�يد    ابلابا مع ذلك، �ستطيع  

 .تماًما   ، فستظل خطية هذا الشخص غ� مغفورةيف مثل هذه احلاالت

 ائبه، الاكهن. خاضع نلأيًضا  ه لشخص متضع يف لك يشء و� الوقت ذاته  ال يصفح اهللا عن أي إ�سان إال إذا غ�َّ   -٧

 ووفًقا هلا ال �وز فرض أي منها ىلع األموات. ،ال تُفرض قوان� اتلو�ة سوى ىلع األحياء -٨

اليت ختص املو�،    احلاالتمن مراسيمه    لكما استث�  من خالل ابلابا علينا باإلحسان    يُنعم  الروح القدسذللك ف  -٩
 حاالت الرضورة القصوى. و

لوني جاهلة ورش�رة � أعمال الكهنة اذلين  -١٠  . يف حاالت املرشف� ىلع املوت  لمطهر اتلو�ة لطقوس  ؤجِّ
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اكن األساقفة   فيما عد من الزوان اليت ُزرعت من الواضح أن تغي� قانون اتلأديب الكنيس إىل عقو�ة املطهر يُ  -١١
 نياًما.

 . احلقييق الكنيس وليس بعده، للتأ�د من انلدم   سابًقا اكنت قوان� اتلأديب الكنيس تُفرض قبل احِلْل  -١٢

 .إعفائهم منها ة وهلم احلق يف فهم أموات عن القوان� الكنسيَّ  . األموات من مجيع العقو�ات بموتهم  رلقد حترَّ  -١٣

 زاد ؛ فلكما ضعفت املحبة، ا عظيمً  ا ة للُمحترض و�بته غ� الاكملة خوفً حتًما ما جتلب ضعف احلالة الروحيَّ  -١٤
 اخلوف. 

  ة الشديد شابهته  أمور أخرى، خللق عقو�ة املطهر، مل  عنفضًال  ،  ي�يف يف حد ذاته وحدهإن هذا اخلوف والفزع    -١٥
 انلاجم عن ايلأس.  لفزع ا ب

عن يق�   ،عن اخلوف القر�ب من ايلأس ،ختالف ايلأساك عن السماء  ،عن املطهر ،اجلحيميبدو اختالف  -١٦
 .األمان

 .أن تزداد املحبةالفزع ويبدو من الرضوري أن يقل  املطهر،  اليت يف بانلفوس  فيما يتعلَّق -١٧

 . مزتايدةال �ستحقون �بة  همأو من الكتاب املقدس، ىلع أن باملنطق، سواء ا هناك برهانً  ال يبدو أن -١٨

نة،  ا اليت يف املطهر، أو ىلع األقل ليس مجيعه  انلفوس ىلع أن    ا برهانً   ال يبدو أن هناك   -١٩  ا،خالصه  واثقة منأو    متيقِّ
 ا �ن ىلع يق� من ذلك. حىت و�ن كنَّ 

اليت  العقو�ات بل تلك  ،"قد ُ�يت عنك لك العقو�ات" فهو ال يع� يف احلقيقة "مجيعها" ابلابا ، فبقول ذللك -٢٠
 . فرضها بنفسه

ظ صكوك الغفران�طئ  ذللك -٢١ ر اإل�سانُ� غفران ابلابا  ، اذلين يقولون إنه بصكوك واعَّ لك العقو�ات  من  رَّ
 �نال اخلالص. و

ب  اكن قد توجَّ حسب القانون الكنيس،  ، اليتو للنفوس اليت يف املطهر عقو�ة  ةأيَّ  عن ابلابا  يصفحال  الواقع يف  -٢٢
 .هذه احلياةيف  ا �سديدها عليه
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ال  الصفحمهما اكنت، فمن املؤ�د أن هذا أي إ�سان الصفح عن لك العقو�ات إذا اكن من املم�ن حًقا منح  -٢٣
 أي، 

ً
 ِقلَّة قليلة.ليم�ن منحه سوى لأل�رث كماال

 ص من العقو�ة. باتلخلُّ  والرنان العشوايئبهذا ي�ون قد ا�دع حتًما القسم األعظم من البرش بهذا الوعد   -٢٤

أو الاكهن  برشيته أىلع اليت لألسقف  السلطة اخلاصةىلع املطهر  اعم �شلٍك  ابلابا ع بها �شبه الُسلطة اليت يتمتَّ  -٢٥
 رعيته. ىلع

اليت يف احلقيقة   ،املفاتيح ليس بواسطة سلطة اليت يف املطهر، للنفوس  الصفحيمنح حسنًا ح�  ابلابا يفعل  -٢٦
ع.  ليست حبوزته يف هذه احلالة، بل   بواسطة صالة التشفُّ

 خارج املطهر.   تط� انلفس،  األموالح� ترن انلقود داخل صندوق    َمن يقولون إنه  ةيعظون بتعايلم �رش�َّ إنهم    -٢٧

ع  ، يزداد الطمع واجلشع، ل�ن استجابة صالة  األموالد ح� ترن انلقود داخل صندوق  من املؤ�َّ   -٢٨ الكنيسة  �شفُّ
 اهللا وحده.   قدرةيف  �

، مثلما يف رواية القد�س� سفر�نوس  منه الفراريف ترغب  من املطهراليت ما إذا اكنت انلفوس  يدري ن مَ  -٢٩
 و�اساكل؟

 الصفح اتلام. نوال  ناهيك عن استطاعته، ما من إ�سان ىلع يق� أن ندمه صادق -٣٠

صكوك الغفران. حًقا يندر وجود  حًقا إ�سان يبتاع  وجود تائبًا صادقًا، فمن انلادر أيًضا  وجود من انلادر  هبما أن -٣١
 هؤالء البرش. 

 ، مستوجب اهلالك األبدي هو وُمعلميه.الغفران خطابات  ألن دليهن يؤمن بيق� خالصه مَ  إن -٣٢

ر بثمن بها يتصالح اإل�سان مع قدَّ ال تُ من اهللا عطية هو ينبيغ أن �ذر اجلميع من ينادون بأن غفران ابلابا  -٣٣
 اهللا؛ 

 البرش.  يفرضها ة اليت العقو�ات اخلاصة بااللزتام بالطقوس الكنسيَّ ب تتعلَّق فقطهذا الغفران  هباتألن  -٣٤

  من املطهر أو رشاء امتيازات االعرتاف  رشاء انلفوس  يعزتمونبأن انلدم غ� رضوري ملن  َمن يُعلِّمون إن  -٣٥
 . ةتعايلم غ� مسيحيَّ ب ينادون
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 الغفران.  خطاباتالعقو�ة واخلطية، حىت بدون  عناتلام    الصفحتائب حقييق نوال مسييح  من حق لك  -٣٦

دون  حىت باهللا،  �محنه هلاملسيح والكنيسة؛ و  نَِعم، يف لك يًتا حيًا أو م إن اكن �شرتك لك مسييح حقييق، -٣٧
 الغفران.  خطابات

، ألنه، كما اذلي يمنحه ابلابا الكنيسة، االشرتاك يف نَِعم الصفح و مع ذلك، ال ينبيغ احتقار بأي صورة اكنت، و -٣٨
 اإلل�. صفح قلت سلًفا، إعالن بال

، توصية الشعب باإلكثار من صكوك الغفران من ناحية، و�  ا علمً  �الالهوتيِّ  أ�رثيصعب جًدا، حىت ىلع  -٣٩
 احلقييق.   إىل انلدم باحلاجة الوقت ذاته

ف من العقو�ات ما يدفع لكرهها، لطِّ يُ   املتسامح، ل�ن الغفران  و�بها �سىع انلدم احلقييق للخضوع للعقو�ات    -٤٠
 أو ىلع األقل يقدم أسبابًا لكرهها.

 من أعمال املحبة انلاسعتقد ي، كيال املناداة بغفران ابلابا حبذرٍ ينبيغ  -٤١
َ

و�
َ
 .باطًال أنها أ

 ون أن ابلابا ال يقصد �رشائهم لصكوك الغفران مساواتها بأعمال الرمحة.يلعلم املسيحيُّ  -٤٢

 الغفران؛ يُقرض املحتاج يفعل خً�ا من رشاء صكوك  وأالفق�  ييعط  نمَ  أنون املسيحيُّ يلعلم  -٤٣

. ل�ن �رشاء صكوك الغفران  أعمال املحبة  أعمال املحبة تنمو املحبة، يص� اإل�سان أفضل من خالل ما أنه بب  - ٤٤
  اإل�سان لألفضل، ال يشء سوى املز�د من العفو من العقو�ة. ال يتغ�َّ 

 من  َمن أن ون املسيحيُّ يلعلم  -٤٥
ً

، فهو ال ي�سب  ذلكيرى ُ�تاًجا و�تازه و�شرتي بنقوده صكوك الغفران بدال
خر نلفسه غضب اهللا.   غفران ابلابا بل يدَّ

 ما لم ي�ن  هأنون املسيحيُّ يلعلم  - ٤٦
ً

إلاعلة  ما هو رضوري فظ فإنهم ملزمون حب أ�رث ما �تاجون،  دليهم أمواال
 الغفران.دوه مطلًقا ىلع صكوك  أرسهم، وأال يبدِّ 

 وليس وصية.  ،أن رشاء صكوك الغفران أمر اختياري ون املسيحيُّ يلعلم  -٤٧

من أجله أ�رث من   بإخالصأن ابلابا، بمنحه صكوك الغفران، �تاج بل و�توق لصالتهم ون املسيحيُّ يلعلم  - ٤٨
 أمواهلم.
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إذا   ولكنها ضارة تماًما  ؛يضعون ثقتهم فيها أن صكوك عفران ابلابا نافعة هلم ما داموا ال ون املسيحيُّ يلعلم  - ٤٩
 .سببها خرسوا �افتهم هللا �

ظإنه إذا علم ابلابا بابزتاز ون املسيحيُّ يلعلم  -٥٠ بطرس   كنيسة القد�س ل يف أن تتحوَّ  لرغب، صكوك الغفران واعَّ
 من أن تُب� من اللحم اليح وىلع جثث رعيته. إىل رمادٍ 

ً
 بدال

  بائعو تملّقهم م من ماهل اخلاص للكث��ن من ابلابا، كما أنه من واجبه، أن يقدِّ  ه من رغبةأنون املسيحيُّ يلعلم  -٥١
 . بطرس  كنيسة القد�س يع و�ن اضطرَّ بلمن أجل املال، حىت املتجولون صكوك الغفران  

روحه  ب نفسهأو حىت ابلابا  صكوك الغفرانندوب محىت و�ن رهن  ،اخلالص بصكوك الغفران باطليق� إن  -٥٢
 مقابله.

 إنما هم املناداة بصكوك الغفران يف كنا�س أخرى  ليك تتملكمة اهللا يف بعض الكنا�س  إساكتب يأمرن لك مَ  -٥٣
 .أعداء املسيح وابلابا 

من  لوعظ لاملمنوح  الوقت من مساٍو أو أطول بصكوك الغفران يُقىض وقت للمناداة إهانة لكمة اهللا ح�تتم  -٥٤
 .ذاتها   عظةأثناء ال ،اللكمة

  ، إذا اكن ُ�تَفل بصكوك الغفران، اليت � أمر ال يُذكر قيمته، جبرس واحدأنه ابلابا  أن ي�ون قصد  �ب -٥٥
  ، ومائة مو�ب   ،مائة جرس بإل�يل، اذلي هو أهم األمور وأعظمها،  أن يُوعظ با واحتفال واحد؛ فال بد    ،ومو�ب واحد
 ومائة احتفال.

 الكنيسة اليت يمنح منها ابلابا الغفران، لم يبحثها شعب املسيح كفاية وال يعرفها معرفة دقيقة.   كنوزإن  -٥٦

 بل فقط �معونها.  ،ال يوزعها اغبلية ابلاعة �انًا  نه ألزائلة ب�ل تأ�يد،  كنوزمن الواضح إنها ليست   -٥٧

، وجتلب ادلاخ�بلابا، دائًما ما تمنح انلعمة لإل�سان ا بدونحىت ألنه وال � استحقاقات املسيح والقد�س�،  -٥٨
 واجلحيم ىلع اإل�سان اخلاريج.  ،واملوت  ،الصليب

 ؛ قال ذلك حسب مفهوم هذه اللكمة يف عرصه.ء الكنيسةالكنيسة تتمثل يف فقرا   كنوزقال القد�س لورا�س إن    -٥٩

ع  -٦٠  ذلك الك�. ، �اليت ناتلها عن استحقاق املسيح ،الكنيسةمفاتيح ن إ نقول بال �رسُّ
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 القارصة ىلع نطاق سلطته.  والقضايا لغاء العقو�ات إلمن اجل� أن سلطان ابلابا اكٍف يف ذاته  هألن -٦١

 فائق القداسة. الإ�يل �د اهللا ونعمته  هوك� الكنيسة احلقييق  إن -٦٢

 خر�ن. آل� األ�رث بُغضًة، ألنه �عل األوَّ هو هذا الك� من الطبييع أن ل�ن  -٦٣

، ألنه هو الغفران  من الطبييع أن ي�ون ك� صكوك وىلع انلقيض،  -٦٤
ً

 ل�. خر�ن أوَّ عل اآل�األ�رث قبوال

 األغنياء.اكنوا يصطادون بها قبًال   كشبا  �  كنوز اإل�يللك فإن ذل -٦٥

 أرشاك �ُستخدم اآلن يف االنقضاض ىلع ثروات األغنياء.� الغفران   كنوز صكوك   -٦٦

ظ  ا ل هليهلِّ   اليتالغفران    صكوك إن    -٦٧ املاكسب   � يف احلقيقة كذلك، بقدر ما جتلب  م"عَ "أعظم انلِ   ا ىلع أنه  الواعَّ
 . ةاملاديَّ 

 مقارنة بنعمة اهللا وتقوى الصليب.  يف اغية الصغر ف� نَِعم  يف احلقيقة، مع ذلك، -٦٨

 لصكوك الغفران ب�ل تبجيل واحرتام.  ابلابا مندو� استقبال بلزمون ات مُ األساقفة وراعة اإلبراشيَّ إن   -٦٩

بما يرونه   الرجالهؤالء خشية أن يعظ  ب�ل أذانهم، واإلنصات انلظر ن بتمعُّ أ�رب  بدرجةٍ  ولكنهم ُملزمون  -٧٠
 ابلابا.به  ضهم خبالف ما فوَّ 

 الغفران ابلابوي.ب بما يتعلَّقعارض احلق ن يُ ملعونًا وأناثيما لك مَ  -٧١

ظ ومبارً� لك َمن �رتس ِمن فحشاء  -٧٢  صكوك الغفران واستباحتهم.  واعَّ

 جتارة صكوك الغفران.إىل ، بأي صورة اكنت، اإلساءة يدبِّرون ن  �ستشيط ابلابا غضبًا ىلع لك مَ  -٧٣

ضد أوئلك اذلين �ستغلون ذر�عة وجود صكوك الغفران ملهامجة املحبة واحلق رب �شلك أ� بل يثور عمًدا  -٧٤
 قدس� و�هانتهما.المُ 

اكن قد  ي إ�سان حىت لو دلرجة أنها تغفر أل عظيمة جًداة  قمة احلماقة واجلنون اعتبار صكوك الغفران ابلابو�َّ  -٧٥
 ارت�ب خطية ُمشينة كخطية إهانة وادلة اإلهل. 
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فيما يتعلَّق ة العرضيَّ ة ال يمكنها �و حىت أصغر اخلطايا ونؤ�د �ن، نقيض ذلك، أن صكوك الغفران ابلاباو�َّ  -٧٦
 باذلنب. 

هذا جتديف ىلع   .أعظم ا نَِعمً  أن يمنحفلن �ستطيع  ، إن اكن هو ابلابا اآلن،بطرس القد�س حىت  يُقال إنه -٧٧
 ىلع ابلابا. و بطرس القد�س 

فه: أي،حتت  م األعظم  عَ يمتلك انلِ   بابا ىلع اإلطالق،وأي    ،احلايل  ابلابا حىت    هنإ، نقيض ذلك،  نقول  -٧٨   ، اإل�يل  ترصُّ
 . ١٢كورنثوس  ١ومواهب الشفاء إلخ... كما هو مكتوب يف  ،ةوالقوات الروحيَّ 

ظة، اذلي يرفعه ن �شارات انلبالة ابلاباو�َّ قول إن الصليب الُمز�َّ  -٧٩ صليب يعادل قيمة ، صكوك الغفران واعَّ
 جتديف.  هواملسيح، 

سيُحاسبون ىلع   انلاسب�  هذا الالكمبانتشار اذلي �سمحون � والالهوتيِّ  ،اتوراعة اإلبراشيَّ  ،األساقفة إن -٨٠
 . ذلك

لبابا ل  املهابة الواجبةاحلفاظ ىلع  ،  الُمثقف�  ىلعحىت  جتعل من الصعب،  بصكوك الغفران    اجلا�ةهذه املناداة  إن    -٨١
 . ةالالذعة من الرعيَّ  األسئلةمن  حىت من التشنيع، أو 

املوجودة هناك،  انلفوس ابلا�سة  ومن أجلسة املحبة املقدَّ بدافع : "ملاذا ال ُ�� ابلابا املطهر، مثل ما ي� أسئلة -٨٢
إن األسباب السابقة  ؟ كنيسةاليت تُب� بها  املشينةيف مقابل األموال إن اكن يعتق عدًدا ال حرص هل من انلفوس 

  ستكون
ً

 ". تفاهةأ�رث   ، بينما األخ�ةأ�رث عدال

اليت أقيمت  أموال الوقف    ابلابا   يرد ة لألموات، وملاذا ال  واذلكرى السنو�َّ   اجلنائزاسات  قدَّ   �ستمر إقامة  "ملاذا  :أو  -٨٣
 املطهر؟" اُعتقوا من  َمنمن أجل  أن تُقام الصالة أنه من اخلطأ، طاملا باسرتجاعها ، أو يأذن بأسمائهم

وعدو هلما أن �شرتي من املطهر   لرش�رٍ  ون�سمحأنه من أجل املال  ،لبابا لهللا و الصالح اجلديد"ما هذا  :أو - ٨٤
 وال يعتقوها بدافٍع من املحبة اخلالصة، �سبب حاجة تلك انلفس اتلقيَّة واملحبو�ة؟ هللا، عز�زة ىلع ا تقيَّةً نفًسا 

بمنح  ء إهماهلا، اكفية اآلن ا طو�ل جرَّ  زمن منذ  قد اُلغيت، اليت يف الواقع ةالكنسيَّ  اتلو�ة"ملاذا تُعد قوان�  :أو -٨٥
 الة؟" ة وفعَّ كما لو إنها ال زالت حيَّ ، الغفرانصكوك 
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بطرس هذه من ماهل  القد�س ة "ملاذا ال يب� ابلابا، اذلي تفوق ثروته ايلوم ثروة أثرى األثر�اء، اكتدرائيَّ : أو - ٨٦
 من مال فقراء املؤمن�؟" 

ً
 اخلاص، بدال

هلم احلق يف الصفح واالشرتاك  ن  مَ ل،  منحهي   يالكنيسة اذلاالشرتاك يف نَِعم  ابلابا، وما    يقدمه"ما الصفح اذلي    :أو  -٨٧
 ام، بواسطة انلدم الاكمل؟"اتل

ما يفعله اآلن مرة  يف ايلوم  مائة مرة ابلابا  فعل أ�رث ما لو  اليت يم�ن أن تأيت للكنيسة "ما الرب�ة األعظم  :أو - ٨٨
 الكنيسة؟" االشرتاك يف نَِعم و هذه الغفراناتلك مؤمن واحدة، ومنح ل 

 "بما أن ابلابا يطلب، بصكوك غفرانه، خالص انلفوس  أو أخً�ا:  - ٨٩
ً

  من املال، ملاذا أبطل صكوك الغفران بدال
 ؟" مساو�ةة عليَّ ا املمنوح� قبًال، طاملا هلما ف والصفح

ة، يعرض الًك من الكنيسة وابلابا �او�تها بردود منطقيَّ  دون، وحدها  بالقوة املقنعة هذه ة الرعيَّ حجج  إن قمع  -٩٠
 � غ� مقتنع�. لسخر�ة أعدائهما، و�رتك املسيحيِّ 

يف الواقع، ملا أث�ت من    .مجيع هذه الشكوك   زالتلوقصده،    ابا حسب نية ابل  عن الغفرانات  الوعظ  تمذللك، إذا    -٩١
 األساس.

 وال سالم. سالم"،   ،دين "سالماذلين ي�ذبون ىلع شعب املسيح مردِّ م� املعلِّ مجيع   إًذا، يلهلك -٩٢

 ي�ن هناك صليب. صليب"، حىت إن ولم  ،شعب املسيح "صليبل يقولونم� اذلين ومبارك لك املعلِّ  -٩٣

 ؛ او�ةواهل ،واملوت  ،باع املسيح، رأسنا، يف طر�ق اآلالم� باملثابرة يف اتِّ ينبيغ وعظ املسيحيِّ   -٩٤

 يق� سالم زائف.وليس بكث�ة،  ضيقاٍت بدخول السماء من ي�ونوا ىلع يق� هكذا و -٩٥

 

 : هذا انلص مأخوذ من كتاب

Stephen J. Nichols, ed., Martin Luther’s Ninety-Five Theses (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2002). 
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 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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