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 اعلم الالهوت العهدي: هيرنيتش بويلنجر 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

( أشد ُمصِليح اجليل اثلاين تأثرًيا. وبصفته وريث أولريش زوينجيل يف زيورخ  1575-1504يُعتَََب هيرنيتش بويلنجر )
د اإلصالح السويرسي اذلي بدأه ذلك الرجل اذلي سبقه، وأن يكمله أيًضا. كتب   بسويرسا، فقد استطاع أن يوطِّ

  ( أن بويلنجر اكنPhilip Schaffفيليب تشاف ) 

ر العناية  رجاًل  لته  أهَّ وقد  ل...  اتلحمُّ ىلع  وقدرةٍ  بصٍَب  يتمتع  ومعتدًًل،  وشجااًع،  اإليمان،  اسخ 
األربع   السنوات  وخالل  اتلاريخ.  من  عصيبة  فرتة  يف  به  وانلهوض  احلقِّ  ىلع  للحفاظ  اإلهلية 

ًا منصب كبري القساوسة يف زيورخ، فاق إنتاجه األديب إنتاج   واألربعني اليت قضاها بويلنجر متويلِّ
مارتن لوثر، وجون اكلفن، وزوينجيل جمتِمعني. وقد أسهم ىلع حنو بارز يف انتشار اتلعليم الُمصلح  
األوروبية   القارة  أحناء  لكِّ  إىل  وصل  إذ  املدى،  بعيد  بويلنجر  تأثري  واكن  اإلصالح.  فرتة  طوال 

( بزيا  ثيودور  أن  دلرجة  العا Theodore Bezaوإجنلرتا،  "الرايع  بلقب  داعه  الكنائس  (  للكِّ  م 
  املسيحية".

، يف مقاطعة بريمغارتن السويرسية الصغرية، اليت تبعد مسافة عرشة أميال غرب  1504يويلو اعم   18ُودِل بويلنجر يف 
زيورخ. ووادله، اذلي اكن يُدََع هيرنيتش أيًضا، اكن الاكهن املحيل للمدينة، واكن مزتوًجا زواًجا مدنيًّا، أي زواًجا 

فيدركر )غري كنيس،   آنا  الاكثويلكية  Anna Wiederkehrمن  السلطة  املمارسة حمظورة رسميًّا من  (. اكنت هذه 
الرومانية، لكنَّ وادل بويلنجر استطاع احلصول ىلع ترصيح بهذا الزواج عن طريق موافقته ىلع دفع رضيبة سنوية  

. وأخرًيا، أصبح زواج وادلي بويلنجر  ألسقفه. واكن هيرنيتش اًلبن هو اًلبن اخلامس من هذا الزواج غري الرشيع
  ، عندما انضم بويلنجر األب إىل حركة اإلصالح.1529زواًجا رشعيًّا ورسميًّا يف اعم 

رة جًدا. فعندما اكن ًل يزال يف اثلانية عرشة من عمره،   قام وادل هيرنيتش الشاب بإعداده للكهنوت منذ سنٍّ مبكِّ
رِسل إىل امل

ُ
 إمريش، واملعروفة باسم مدرسة إخوة احلياة املشرَتكة. اكنت هذه املدرسة معقاًل  يف  درسة اتلابعة لدليرأ

د عليها علماء ًلهوت العصور  via antiqueتلعليم الطريق العتيق ) (، اذلي اكن يمثِّل طريقة اتلعلُّم القديمة اليت شدَّ
(. وهناك، تلَّقَّ بويلنجر  1308-1265( وجون دونز سكوطس )حنو  1274-1225الوسطى العليا، مثل توما األكويين )

ًما يف مبادئ املذهب اإلنساين، وباألخص يف اللغة الالتينية. ويف الوقت نفسه، وقع حتت تأثري حركة   تعليًما متقدِّ
( اإلفخارستيا devotion moderna"اتلكريس احلديث"  الرتكزي ىلع  بنوع من  الوسطى  القرون  َّسمت يف  ات اليت   ،)
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عميقة. اكن لكٌّ من أوغسطينوس وبرينار بني القادة األوائل هلذه احلركة اتلديُّنية. ثم أسهم توما واحلياة الروحية ال
ل والسيع   الكمبييس يف إحيائها يف كتابه بعنوان "اًلقتداء باملسيح". اجنذب بويلنجر إىل تشديد هذه احلركة ىلع اتلأمُّ

أيًضا،   الوقت  هذا  ويف  اهلل.  مع  شخيص  رويح  اختبار  املجال وراء  يف  للنظر  ًلفتة  كفاءة  يُظِهر  بويلنجر  ابتدأ 
   األكادييم.

 جامعة كولونيا 

اعم   يف  سنوات،  ثالث  الالهوت  1519بعد  يدرس  ابتدأ  حيث  كولونيا،  جامعة  إىل  بويلنجر  انتقل   سيتالسكوًل، 
ا  )املدريس(  لة بعمق  اتلقليدي. اكنت كولونيا يه أكَب مدينة يف أملانيا، واكنت جذور الاكثويلكية  لرومانية متأصِّ

هناك، إذ اكنت اخلرافات ابلابوية واسعة اًلنتشار يف املدينة، واكن الصوفيون األملان جمتمعني هناك بأعداد كبرية.  
اكن األكويين وسكوطس قد علَّما هناك يف وقت سابق، وظلَّ تأثريهما السكوًليئ متأّصاًل بعمق يف كولونيا. لكنَّ  

قناع وًل سيما  بويلنجر اكن ىلع  الكنيسة،  آباء  إىل كتابات  أجراها، رجع  اليت  دراساته  ويف  اإلنساين.  باملذهب  ة 
دراسة   إىل  دفعه  املقدس  الكتاب  أولوية  ىلع  هؤًلء  إرصار  وإن  وأوغسطينوس.  الفم،  ذهيب  ويوحنا  أمَبوسيوس، 

  مالئه من الطالب.الكتاب املقدس بنفسه؛ وًلحًقا، أقرَّ بأن هذا املسىع لم يكن معروفًا دلى معظم ز

(، اذلي  1536-1466ويف أثناء وجود بويلنجر يف كولونيا، استمع إىل تعليم دسيدريوس إيرازموس الروتردايم )حنو  
اكن آنذاك من رواد املذهب اإلنساين. وقد أىلع إيرازموس من شأن الكتاب املقدس فوق منطق أرسطو، وسىع إىل 

ت إصالح الكنيسة عن طريق دراسة املذهب اإل  نساين وتعايلم املسيح األخالقية. لكنَّ كتابات لوثر يه اليت شَّكَّ
اهتمام   أثار  للحرق يف كولونيا، األمر اذلي  تتعرض  لوثر  أمام طريقة بويلنجر يف اتلفكري. اكنت كتب  أكَب حتدٍّ 

 Lociتاب  وفضول بويلنجر بشأن حمتواها. ورساعن ما استحوذت أفاكر لوثر ىلع عقل بويلنجر. كما أنه درس ك

Communes    (، اذلي اكن أول تناُول نظايم ومنهيج  1521)"األماكن املشرتكة"( ملؤلفه فيليب ميالنكثون )اعم
واتلَبير   اإلرادة،  عبودية  مثل  ابلارزة،  املصلَحة  العقائد  ميالنكثون  تناول  املؤلَّف،  هذا  ويف  اللوثري.  هوت  لالَّ

اتلأثري ىلع بويلنجر، إذ اكنت بذور اإلصالح تنغرس آنذاك يف ذهنه.    باإليمان وحده. أحدث هذا املؤلَّف مزيًدا من
وعندما بلغ السابعة عرشة من عمره، اعتنق احلق األسايس القائل إن اتلَبير هو باإليمان وحده باملسيح وحده. ويف 

 أثناء اختبار بويلنجر هذا اتلغيري الشخيص، حصل ىلع درجة املاجستري. 

جر إىل مسقط رأسه يف بريمغارتن رجاًل جديًدا. ثم واصل هناك دراسته ادلؤوبة للكتاب  ، رجع بويلن1522يف اعم  
املقدس، إىل جانب قراءته لكتابات آباء الكنيسة، ولوثر، وميالنكثون. ويف العام اتلايل، أصبح مديًرا للمدرسة  

م هلم  ، قام بتعليم ال1529إىل اعم    1523الواقعة يف دير سيسرتسيان يف اكبل. ومن اعم   رهبان يف العهد اجلديد، وقدَّ
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اتلعليم املصلَح. وبفضل تأثريه، حلَّت العبادة الَبوتستانتية حمل طقس القداس. باإلضافة إىل ذلك، أصبح العديد  
  من الرهبان ًلحًقا قسوًسا ُمصلَحني.

ت حياته.    ، أخذ بويلنجر عطلة مدتها مخسة أشهر، وقام برحلة إىل زيورخ. ويبدو أن هذه1527يف اعم   الرحلة غريَّ
س معه عالقة صار هلا تأثري كبري عليه   مها زوينجيل، واتلَّق بهذا الُمصِلح السويرسي، وأسَّ فقد حرض حمارضات قدَّ

  7وىلع مستقبل اإلصالح السويرسي. ثم ُُكِّف بمرافقة زوينجيل إىل املناظرة اليت ُعِقدت يف برن، واليت بدأت يف  
احلدث، ُعرِضت أطروحات برن العرش، وحظيت بالقبول. وطوال هذا الوقت، نال بويلنجر  . ويف هذا  1528يناير اعم  

امتياز إلقاء نظرة عن كثب ىلع عمل اإلصالح. بعد ذلك، ظلَّ بويلنجر يقوم برحلة سنوية إىل زيورخ ملناقشة أمور  
العالقة الوثيقة، أصبح زوينجيل ىلع ويٍع بإماكن يات بويلنجر يف فهم الكتاب  ًلهوتية مع زوينجيل. وبسبب هذه 

ل آنذاك يلصبح خليفة زوينجيل، مع أن أيًّا منهما لم يكن آنذاك يعرف ذلك.   املقدس. واكن بويلنجر يؤهَّ

 راعية كنيسة يف هاوزن وبريمغارتن 

القرية بمدينة هاوزن، اليت اكنت ىلع  1528ويف وقت ًلحق، يف اعم   ، أصبح بويلنجر راعيًا بدوام جزيئ لكنيسة 
يونيو، مبتدئًا بذلك عماًل أتاح هل تطوير مواهبه املنَبيَّة. ثم يف العام اتلايل،   21مقربة من اكبل. وألَّق عظته األوىل يف  

جَب بعد ذلك  
ُ
جاهر هيرنيتش األب باعتناقه اتلعليم الُمصلَح، وبدأ عملية إصالح كنيسته يف بريمغارتن. لكنه أ

ل استثنايئ يف مسار األحداث، خلف بويلنجر  ىلع اًلستقالة من منصبه بسبب مقاومة ش عب كنيسته هل. ويف حتوُّ
الكنيسة، فواصل اإلصالح الكتايب اذلي بدأه وادله، وأصبح معروفًا بلقب ُمصِلح   اًلبن وادله، صائًرا رايع هذه 

 بريمغارتن. 

السابق يف   ادلومينياكن  دير  إىل  سافر  الزواج،  يرغب يف  بويلنجر  أن  1529اعم  ، يف  نباخت أووإذ اكن  سمع  بعدما   ،
، لكن بقيت فيه امرأتان بهدف نرش   الراهبات هناك أصبحن ُمصلَحات. اكن دير الراهبات هذا قد خضع للحلِّ

( أديشفايلر  آنا  تُدََع  إحداهما  املاكن. اكنت  بروتستانتية يف  شهادة  مؤمنة  Anna Adischwylerوترسيخ  (، ويه 
ر أن تصري زوجته، وافقت. وىلع مدار السنني، ُرِزقا بأحد عرش طفاًل  حقيقية خمِلصة. وعندما طلب منها بويلنج

وقسوًسا   راعة  أصبحوا  الصبيان  من  الستة  أبنائهم  مجيع  أن  للنظر  الالفت  ومن  آخرين.  وتبنَّيا  صلبهم،  من 
  بروتستانتيني.

ن خالل إنتاجه الغزير يف  وىلع مدار العامني اتلايلني، ساعد بويلنجر يف نرش اتلعليم الُمصلح من خالل منَبه، وم
 الكتابة. ويف ذلك الوقت، بدأ سلسلته الطويلة تلفسري أسفار العهد اجلديد. 
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خ املعتقدات الَبوتستانتية املزتايد يف سويرسا، رساعن ما تعرضت ملقاومة اكثويلكية رومانية. وقامت  وبسبب ترسُّ
مخسة أقايلم )وًليات( اكثويلكية، بسبب انزاعجها من احتالل الَبوتستانتية ماكنة بارزة يف زيورخ، بإعالن احلرب  

الُمصلح يف أكتوبر اعم   ي1531ىلع هذا احلصن  لم  لزيورخ. ويف  .  نوع  إقليم بروتستانيت دعًما من أيِّ   11قدم أيُّ 
ا حربيًّا.   قسًّ هنا بصفته  اذلي اكن موجوًدا  وقُتل زوينجيل،  للَبوتستانتيني،  نُِصب كمني  أكتوبر، يف معركة اكبل، 

بما يف املناطق يف سويرسا،  بعض  إىل عودة  ذلك  أدى  مرضية.  قبول رشوط سالم غري  زيورخ ىلع  جَِبت 
ُ
ذلك  وأ  

   بريمغارتن نفسها، مرة أخرى إىل الاكثويلكية.

أما بويلنجر، اذلي اكن قائًدا بروتستانتيًّا معروفًا، فتعرض للتهديد باإلعدام شنًقا يف بريمغارتن، فهرب إىل زيورخ.  
قِنع بالوعظ من فوق منَب زوينجيل الشاغر. اكن وعظ بويلنجر قويًا و

ُ
مؤثًرا دلرجة  وهناك، وبعد ذلك بثالثة أيام، أ

(، وهو  Oswald Myconiusأن انلاس هتفوا قائلني إنه بمثابة امليجء اثلاين لزوينجيل. وقال أوزوادل مايكونيوس )
واحد من أتباع زوينجيل، الَّكمات اتلايلة: "نظري طائر العنقاء األسطوري، نهض ]زوينجيل[ مرة أخرى من الرماد".  

السويرسية أن حيلَّ حملَّ زوينجىل رجٌل يتبَّنَّ القنااعت الُمصلحة نفسها،    اكنت ثمة أهمية حيوية بالنسبة للكنائس
نه من اًلجتهاد يف عمل الرب. ويف شخص بويلنجر، وجدت هذه الكنائس رجلها املنشود.   ويتمتع بطاقة كبرية تمكِّ

  كبري راعة مدينة زيورخ

من العمر آنذاك سبعة وعرشين اعًما فحسب، انتُِخب    ، بويلنجر، ابلالغ1531ديسمَب اعم    9بعد ذلك بستة أسابيع، يف  
باإلمجاع من جملس مدينة زيورخ ومواطنيها يلكون خليفة زوينجيل. وبعدما وافق املجلس ىلع أن يكفل حرية  
رجال ادلين يف الوعظ عن خمتلف جوانب احلياة يف املدينة، وافق بويلنجر ىلع توِّلِّ هذا املنصب، وأصبح أسقف  

ديسمَب،    23ي "كبري الراعة". وبذلك، توىلَّ قيادة احلركة املصلَحة يف سويرسا انلاطقة باللغة األملانية. ويف  أ  – املدينة  
اعتىل بويلنجر منَب اكتدرائية جروسمنسرت، وهو املنصب اذلي ظلَّ يشغله طوال أربع وأربعني سنة، حىت وفاته اعم  

ا 1575 الكنائس  ترأس بويلنجر  ادلور،  يشبه منصب . ومن خالل هذا  اإلقلييم، يف منصب  السنودس  ألخرى يف 
 "األسقف الُمصلح". كما اكن مسؤوًًل عن إصالح انلظام املدريس. 

. فطوال السنوات العرش األوىل من خدمته يف زيورخ، اكن يلقب ست أو سبع عظات   اكن بويلنجر واعًظا ًل يكلُّ
سبوع، يويم األحد واجلمعة، األمر اذلي أتاح هل أن يُكرِّس  ، ابتدأ يليق عظتني فقط يف األ1542أسبوعيًّا. وبعد اعم 

املسَّمَّ   الوعظ  أسلوب  يف  زوينجيل  خطى  ىلع  بويلنجر  سار  الكتابة.  من  صارم  جلدول   lectio continuaنفسه 
قدس.  )"القراءة املستمرة"(، واذلي يتمثَّل يف اًلنتقال من آية إىل األخرى بالرتتيب، عَب أسفار اكملة يف الكتاب امل 

ر عدد العظات اليت ألقاها بويلنجر   واكنت عظاته اتلفسريية كتابية، وبسيطة، وواضحة، وعملية. ويف الُمجمل، يقدَّ
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ت هذه العظات اتلفسريية أساًسا لكتب اتلفسري اليت   يف زيورخ بني سبعة آًلف وسبعة آًلف ومخسمئة عظة. وشَّكَّ
ت الكثري من أسفار الكتاب ا   ملقدس. أصدرها، واليت غطَّ

واإلخوة   واملنفيني،  والغرباء،  واأليتام،  لألرامل،  مفتوًحا  بيته  فقد اكن  الصدر.  واسع  راعيًا  بويلنجر  كذلك، اكن 
معاش   تدبري  من  تمكن  وقد  بل  مقابل.  أيِّ  دون  واملال  واملالبس،  الطعام،  املحتاجني  يعطي  واكن  املضطَهدين. 

وبنا  أبنائه  مع  أوًلده  وتعليم  زوينجيل،  الكتب  ألرملة  أوائل  من  واحًدا  وأصدر  خملًصا.  راعيًا  اكن  فقد  ته. 
الَبوتستانتية اليت هدفها تعزية املرىض واملحترضين. والعديد من املؤمنني املضطهدين يف إجنلرتا هربوا من ُحكم  

صبحوا من  ماري تيودور املستبد يف زيورخ، ووجدوا مالًذا بني ذرايع بويلنجر املفتوحة. ودلى عودتهم إىل الوطن، أ
 ابليوريتانيني اإلجنلزي الرواد.

(، ولعب  1536وإذ اكن بويلنجر يتمتع بإماكنيات ًلهوتية كبرية، اشرتك يف كتابة إقرار اإليمان اهلالفييت األول )اعم  
(. اكن إقرار اإليمان اهلالفييت األول هو أول إقرار  1549دوًرا رئيسيًا يف إصدار وثيقة "إمجاع تيجورينوس" )اعم  

اخلالفات  إ حلسم  وبويلنجر  اكلفن  من  حماولة  فاكنت  تيجورينوس"،  "إمجاع  وثيقة  أما  قويم؛  سويرسي  يمان 
الَبوتستانتية حول العشاء الرباين. ويف أثناء املناقشات اليت دارت حول هذه الوثيقة، داع بويلنجر اكلفن إىل زيورخ  

 William، سافر اكلفن وويليام فاريل )1549مايو اعم    20إلجراء حمادثات وجًها لوجه. قبل اكلفن هذه ادلعوة. ويف  

Farel  ل اكلفن وبويلنجر إىل اتفاق مًعا بشأن الفرائض، وهو اًلتفاق ( إىل زيورخ، حيث اتلقيا مع بويلنجر. وتوصَّ
بويلنجر يف    ، ساهمالعقائديةالوثائق  اذلي أسهم يف توحيد اجلهود الُمصلحة يف جنيف وزيورخ. ومن خالل تلك  

ادة محاس سويرسا يف بدايات عملية إصالحها. هاجم بويلنجر عقيدة لوثر عن احلضور املزدوج يف العشاء الرباين،  زي
دة األخرى.   ودحض تعليم طائفة "معيدي املعمودية" عن املعمودية. لكنه ظل منفتًحا جتاه خمتلف احلراكت املتشدِّ

(، وإلزيابيث األوىل  1550ويلنجر، ومنهم إدوارد السادس )اعم  خالل هذا الوقت، اكن امللوك اإلجنلزي يطلبون مشورة ب
(. واكن بويلنجر حيسب قادة كنيسة إجنلرتا رجال دين مصلَحني، ورشاكء هلم يف رصاعهم مع روما. وقد  1566)اعم  

  )"عقود"( للكٍّ من امللك إدوارد السادس والليدي جني جراي.   Decadesأهدى بويلنجر أجزاء من كتابه بعنوان  
وىلع نطاق أوسع، حافظ بويلنجر ىلع تواصل جيد مع القادة الُمصلحني اآلخرين يف لكِّ أحناء العالم الَبوتستانيت،  

وأسهمت مشورته احلكيمة واملتوازنة يف تقديم اتلوجيه واإلرشاد   .س يهمن  ًلندغراف  اكن  ومنهم فيليب، اذلي  
     اذلي اكن كثريون يف حركة اإلصالح يف أمس احلاجة إيله.

من   والكثري  آنا،  زوجته  ماتت  املأساوية، حيث  الوفيات  من  الكثري  بويلنجر، اعىن  من حياة  األخرية  السنوات  يف 
. وأصيب بويلنجر نفسه باملرض الشديد خالل املوجة اثلانية من  1565-1564بناتهما، إثر تفيش الطاعون يف اعيم  
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 1575سبتمَب اعم    17لت حاتله الصحية ضعيفة، وتويف يف  تفيش الوباء. ومع أنه خرج من الوباء ىلع قيد احلياة، ظ
اليت أسهمت يف  السيادية  إرثًا غنيًّا من حقائق انلعمة  تاراًك وراءه  الة،  أربعة عقود من اخلدمة ادلؤوبة والفعَّ بعد 

  إضفاء ترتيب ًلهويت وكنيس ىلع اإلصالح.

 

س ورئيس هيئة "خدمات وان باشون" )  ن ا ستيفن لوس د.   (، اليت يقع مقرها يف  OnePassion Ministriesهو مؤسِّ
داًلس. وهو عضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وأستاذ وعميد لقسم ادلكتوراة يف اخلدمة بكلية ماسرت  

الكتب، منها   العديد من  ألَّف  الوعظ اتلفسريي. وقد   The Passionate Preaching ofلالهوت، ومدير معهد 

Martyn Lloyd Jones    مه مارتن لويد جونز"(، و)"الوعظ الشغوف اذلي )"جون    John Knox: Fearless Faithقدَّ
 )"حلظة انلطق باحلقيقة"(.  The Moment of Truthنوكس: إيمان ًل خيىش شيئًا"(، و

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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