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 أمري املرتمجني: ويليام تيندل 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

م هذا اإلسهام 1536-1494ويليام تيندل )حنو   م إسهاًما ضخًما يف اإلصالح يف إجنلرتا. قد يقول الكثريون إنه قدَّ ( قدَّ
(، Brian Edwardsعن طريق ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة اإلجنلزيية واإلرشاف ىلع نرشه. قال برايان إدواردز )

لم يكن فقط يمثِّل "قلب اإلصالح يف إجنلرتا"، لكنه اكن هو "اإلصالح وهو واحد من ُكتَّاب سري احلياة، إن تيندل  
طِلق عليه لقب  

ُ
نفسه يف إجنلرتا". وبسبب استخدام هذا املصِلح للغة اإلجنلزيية القوية يف ترمجته للكتاب املقدس، أ

  "أبو اللغة اإلجنلزيية احلديثة". 

به "رسول إجنلرتا". وال شك أنه بفضل إسهام تيندل الضخم  ( إىل حدِّ أن لقَّ John Foxeبل وقد تمادى جون فوكس ) 
 هذا، استطاع تغيري مسار اتلاريخ اإلجنلزيي واحلضارة الغربية. 

تيندل يف وقت ما يف أوائل   ، يف مقاطعة جلوسرتشاير  1494، ىلع األرجح اعم  تسعينيات القرن اخلامس عرشُودل 
اعئلة من املزارعني األثرياء املجتهدين وابلارزين، ومن صغار الواقعة يف ريف غرب إجنلرتا. اكنت اعئلة تيندل  

ك، واكنت دليهم املوارد اليت أتاحت هلم إرسال ويليام إىل جامعة أكسفورد. ويف اعم  ، دخل ويليام، ابلالغ 1506الُمالَّ
ال العمر اثين عرش اعًما، مدرسة ماجدالني، اليت اكنت بمثابة مدرسة إعدادية تلعليم قواعد  لغة، تقع داخل  من 

ماجدالني كويلدج جبامعة أكسفورد. وبعد قضائه اعمني يف مدرسة ماجدالني، اتلحق تيندل بماجدالني كويلدج، 
حيث تعلَّم قواعد اللغة، واحلساب، واهلندسة، وعلم الفلك، واملوسيىق، وابلالغة، واملنطق، والفلسفة. كما أحرز  

ًما رسيًعا يف اللغات حتت إرشاف أفضل األكاديميني الالكسيكيني يف إجنلرتا. وحصل ىلع درجة ابلاكلوريوس    تقدُّ
 . وقبل مغادرته أكسفورد، رُِسم اكهنًا. 1515، ثم ىلع درجة املاجستري يف اعم 1512يف اعم 

 كمربيدج وحانة احلصان األبيض 

يُعتَقد أنه حصل ىلع درجة علمية م ا. وهناك، اكنت  بعد ذلك، ذهب تيندل يلدرس يف جامعة كمربيدج، حيث 
الكثري من كتابات مارتن لوثر متداولة بني املعلِّمني والطالب، مسبِّبة الكثري من احلماس داخل احلرم اجلاميع. ويف  

  وسط هذه ابليئة، اعتنق تيندل احلقائق اجلوهرية للحركة الربوتستانتية.

وات، بدأت جمموعة صغرية من طالب  ، بعد نرش لوثر أطروحاته اخلمسة والتسعني فقط بثالث سن1520ويف اعم  
جامعة كمربيدج جيتمعون بانتظام ملناقشة هذا الفكر الالهويت "اجلديد". واكنوا جيتمعون يف حانة تقع داخل حرم  
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لكية كينج، تسَّمَّ حانة احلصان األبيض. وبينما اكنوا يناقشون مًعا أفاكر هذا الُمصلح األملاين، صارت هذه املجموعة  
  "أملانيا الصغرية". واحتوت هذه املجموعة ىلع العديد من قادة املستقبل يف حركة اإلصالح.تُعَرف باسم 

، شعر تيندل حباجة إىل االنسحاب من املناخ األكادييم، حىت يتسَّنَّ هل أن يفكر بمزيد من اتلمعُّن يف  1521يف اعم  
ونانية األصلية، واستيعابه جيًدا. وذللك،  حقائق اإلصالح. كما أراد قضاء وقت يف دراسة العهد اجلديد باللغة ايل

اعد إىل جلوسرتشاير، وتوَّلَّ وظيفة هناك، حيث عمل دلى اعئلة السري جون والش الرثية. وخالل هذا الوقت، أدرك  
تيندل أنه ال يمكن ابلتة أن يُكَرز إلجنلرتا باإلجنيل باستخدام الكتب املقدسة باللغة الالتينية، وأدرك أنه "من  

  حيل تثبيت العامة يف أيِّ حق من أيِّ نوع إال عندما يوضع الكتاب املقدس أمام أعينهم بلغتهم األم".املست

اكن الكهنة املحليون يأتون يف كثري من األحيان تلناول العشاء يف قرص السري والش، واعين تيندل بنفسه اجلهل 
ت، خاض تيندل جدااًل حاميًا مع رجل دين اكثويليك، املروِّع لرجال ادلين الرومانيني. ويف أثناء إحدى هذه الوجبا 

ح قائاًل: "من األفضل أن نكون بدون رشائع اهلل عن أن نكون بدون مراسيم ابلابا". فأجابه تيندل يف  ألنه رصَّ
"إذا أبقاين اهلل ىلع قيد احليا  الشهرية اتلايلة:  ى ابلابا ولكَّ مراسيمه"؛ ثم أضاف اللكمات  ة بلضع  جرأة: "إنين أحتدَّ

ا تعرفونه أنتم". ومن تلك   سنوات أخرى، فسوف أجعل الصيب اذلي يقود املحراث يعرف الكتاب املقدس أكرث ممَّ
  اللحظة فصاعًدا، صارت مهمة ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة اإلجنلزيية يه شغل تيندل الشاغل.

  إىل نلدن حاماًل معه خطة

لتمًسا احلصول ىلع ترصيح رسيم ببدء مرشوع الرتمجة. ورتَّب أن يلتيق بأسقف ، سافر تيندل إىل نلدن م1523يف اعم  
بًا بمرشوع الرتمجة اخلاص Cuthbert Tunstallنلدن، كوثربت تونستال ) (. شعر تيندل بأن تونستال سيكون مرحِّ

إذ خيش من حدوث    به، لكنه ىلع انلقيض واجه معارضة منه. اكن تونستال اعزًما ىلع مقاومة انتشار أفاكر لوثر،
. 1522اضطرابات يف إجنلرتا كتلك اليت حدثت يف أملانيا بعد إصدار لوثر للكتاب املقدس باللغة األملانية يف اعم  

للتعايلم  يروِّج  أن  شأنه  من  الشعب  أيدي  متناول  يف  اإلجنلزيية  باللغة  مقدس  كتاب  وجود  أن  تونستال  وعلم 
الاكثويل الكنيسة  ى  يتحدَّ وأن  يكمل  املصلَحة،  حىت  ابلالد  ملغادرة  سيضطر  أنه  تيندل  أدرك  ما  ورساعن  كية. 

 مرشوع الرتمجة. 

، يلبدأ عمل الرتمجة والنرش، واعش  ا أوروبقارة  إىل  ، أحبر تيندل، وهو يبلغ حنو اثلالثني من عمره،  1524يف أبريل اعم  
 ا وخارًجا ىلع القانون.منفيًّا عن إجنلرتا طوال السنوات االثين عرش األخرية من حياته، هاربً 
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بعد وصول تيندل إىل هامبورغ يف أملانيا، يبدو أنه ذهب إىل فيتنربغ أواًل يللتيق بلوثر، اذلي أسهم من خالل تأثريه 
عليه يف ختلُّصه من آخر بقايا السلطة ابلابوية. وهناك، بدأ تيندل يرتجم العهد اجلديد من اللغة ايلونانية إىل اللغة 

 اإلجنلزيية. 

، سافر تيندال إىل ُكولُونيا، وهناك أكمل ترمجته األوَّل للعهد اجلديد. ويف هذه املدينة الصاخبة،  1525 أغسطس اعم  يف
(، يمكنه أن يتوَّلَّ نرش  Peter Quentellاستطاع تيندل العثور ىلع رجل يعمل يف جمال الطباعة، وهو بيرت كوينتيل ) 

ال  احلفاظ ىلع رسية عملية  أراد  وقد  بذلك  ترمجته.  بت، فسمع  ترسَّ أخبار هذا املرشوع  ثمن، لكن  بأيِّ  طباعة 
(، فخطط يف احلال القتحام املطبعة. لكن، تلىقَّ  John Cochlaeusمعارض دلود لإلصالح، هو جون كوالكوس )

تيندل حتذيًرا مسبًقا، فجمع األوراق املطبوعة بعد طباعة عرش صفحات فحسب، وهرب يف أثناء الليل، اعبًرا نهر  
 الراين، حىت وصل إىل مدينة فورمس اليت اكنت أكرث تقباًل للربوتستانتية. 

(، اذلي وافق ىلع إكمال  Peter Schoeffer، وجد تيندل رجاًل يعمل يف جمال الطباعة، هو بيرت شوفر )1526يف اعم  
اللغة  إىل  يرُتجم  اذلي  املقدس  الكتاب  من  األول  اجلزء  هو  هذا  واكن  اجلديد.  للعهد  اإلجنلزيية  ترمجته  طباعة 

عت منه حنو ستة آالف نسخة باللغة اإلجنلزيية ادلارجة والواضحة.  اإلجنلزيية من اللغة ايلونانية، ويُطبع آيِلًّا. وُطبِ 
القطن، ورساعن    باالت، ابتدأ تيندل عملية تهريب العهد اجلديد باللغة اإلجنلزيية إىل إجنلرتا يف  1526ويف ربيع اعم  

  ما فاق الطلب ىلع هذه الرتمجة الكميات املتاحة.

يَّة بشأن هذا اتلوزيع الرسِّّي لرتمجة تيندل للعهد اجلديد، فأثار ، عرفت السلطات الكنس1526وحبلول صيف اعم  
ذلك غضب لكٍّ من رئيس أساقفة اكنرتبري وأسقف نلدن، الذلين حاوال إعدام لكِّ نسخ ترمجة تيندل للعهد اجلديد  

خطرية.  جريمة  ُيَعد  به  اإلمساك  حىت  أو  بيعه،  أو  رشاءه،  أن  وأعلنا  عليها،  العثور  استطاعوا  هذه    اليت  لكنَّ 
  اإلجراءات أخفقت يف وقف انتشار ترمجة تيندل، بل لكُّ ما حدث هو أن الطلب عليها ازداد.

(، رئيس أساقفة يورك، ثالثة ممثِّلني إىل  Thomas Wolsey، أرسل الاكردينال توماس ووليس )1528يونيو اعم    18يف  
(، السفري اإلجنلزيي  John Hacket جون هاكيت )القارة األوروبية إلجراء حبث مكثَّف عن تيندل. كما أمر ووليس

يف ابلدلان املنخفضة )هونلدا(، بمطابلة حاكم ابلدلان املنخفضة بإصدار تفويض رسيم بإلقاء القبض ىلع تيندل.  
العثور ىلع  تيندل ذهب إىل ماربورغ طلبًا لألمان. ويف انلهاية، جاء يف تقرير هاكيت أنهم لم ينجحوا يف  لكن 

 تيندل. 
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 ترمجة أسفار موىس اخلمسة 

رِسل جون ويست ) 1528يف سبتمرب اعم  
ُ
جِريت حماولة أخرى تلقِّفِّ أثر تيندل، حيث أ

ُ
(، وهو راهب John West، أ

من إجنلرتا، إىل القارة األوروبية للقبض ىلع هذا الرجل اهلارب وإاعدته. وصل ويست إىل مدينة أنتويرب، مرتديًا  
ن تيندل، ففتش يف املدن بدقة، واستجوب أصحاب املطابع. وإذ استشعر تيندل هذا  مالبس مدنية، وابتدأ يبحث ع

الضغط، ظل ماكثًا يف ماربورغ، وقىض وقته يعلِّم نفسه اللغة العربية، اليت لم تكن تُدرَس يف اجلامعات اإلجنلزيية  
يرتجم أسفار موىس اخلمسة من اللغة  عندما اكن تيندل ال يزال طابًلا. وباكتساب تيندل هلذه املهارة اجلديدة، ابتدأ  

 العربية إىل اللغة اإلجنلزيية. 

مت هل هذه املدينة املزدهرة خدمة طباعة جيدة، وتعاطًفا 1529ويف اعم   ، انتقل تيندل من ماربورغ إىل أنتويرب. وقدَّ
جلديد، استطاع تيندل  من بعض الرفقاء اإلجنلزي، باإلضافة إىل طريق تصدير مبارش إىل إجنلرتا. وحتت هذا الستار ا

ده كبري دلرجة تمنعه من أن يظل باقيًا يف هذه   إكمال ترمجته ألسفار موىس اخلمسة، لكنه شعر بأن اخلطر اذلي يهدِّ
املدينة الكبرية. كما أدرك أن أسفار موىس اخلمسة جيب أن تُطبَع يف ماكن آخر. وذللك، استقل تيندل سفينة اكنت  

متها   يف  إبله مبحرة إىل مصب نهر أملانيا، ثم ذهب من هناك إىل هامبورغ. لكن اعصفة اعتية رضبت السفينة، وحطَّ
 ابلحر،   يف  مجيعها   اخلمسة   موىس   ألسفار  وترمجته  وكتاباته،  تيندل،  كتب  فُِقدت  ولألسف، قبالة الساحل اهلونلدي.

 . الصفر  من أخرى  مرة العمل يبدأ أن واضطر

، ويه  (von Emersons)  مزنل فون إيمرسونزامبورغ. وهناك، تمَّ استقباهل يف  ثم يف انلهاية، شقَّ تيندل طريقه إىل ه
اعئلة اكنت داعمة بشدة لإلصالح. ويف وسط تلك ابليئة اليت اتسمت باحلماية، توَّلَّ تيندل املهمة الشاقة املتمثلة 

.  1529م  يف إاعدة ترمجة أسفار موىس اخلمسة من اللغة العربية. واستغرقت هذه املهمة من مارس إىل ديسمرب من اع 
، ُطبعت أسفار موىس اخلمسة باللغة اإلجنلزيية يف أنتويرب، ثم جرى تهريبها إىل إجنلرتا وتوزيعها 1530ويف يناير اعم  

 هناك.

نوفمرب اعم   )1530ويف  توماس كرومويل  امللك هرني  Thomas Cromwell، حاول  (، وهو واحد من مستشاري 
ىلع للسيطرة  أخرى  اسرتاتيجية  اتباع  )  اثلامن،  فوجان  ستيفن  فلكَّف  تاجر  Stephen Vaughanتيندل،  وهو   ،)

إجنلزيي اكن داعًما لإلصالح، بالعثور ىلع تيندل. ونيابًة عن امللك، صدرت تعليمات إىل فوجان بأن يعرض ىلع 
ل، وردَّ عليه  تيندل راتبًا، ورجواًع آمنًا إىل إجنلرتا. وعندما وصل فوجان إىل القارة األوروبية، أرسل خطابات إىل تيند

. إال أن تيندل خيش أن ينقض  1531تيندل، وُعقدت بينهما سلسلة من االجتمااعت الرسية يف أنتويرب يف أبريل اعم  
امللك وعده بالرجوع اآلمن، األمر اذلي من شأنه أن ينيه ىلع عمل الرتمجة. وذللك، أخرب تيندل فوجان بأنه سيعود  

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

ك شخًصا آخر برتمجة الكتاب املقدس إىل اللغة اإلجنلزيية. وقال تيندل إنه  فقط برشط واحد، وهو أن يُكلِّف املل
إذا فعل امللك ذلك، فإنه سيعود إىل إجنلرتا، ولن يرتجم ثانيًة ابلتة، وسيكرس حياته خلدمة امللك حىت املوت إذا لزم  

 األمر. 

ة: "إنين أرى أنه ]أي تيندل[ ال ينشد  يونيو، كتب فوجان إىل كرومويل من أنتويرب اللكمات البسيطة اتلايل 19ويف 
سوى نغمة واحدة". بتعبري آخر، اكن فوجان يقصد أن تيندل لن يغريِّ رأيه، ولن يعود إىل إجنلرتا، إال إن لكَّف امللك 

 أحدهم بإصدار كتاب مقدس باللغة اإلجنلزيية.

 القبض عليه يف أنتويرب 

انتقل تيندل إىل مزنل يف أ1534يف أوائل اعم    ،( (، وهو تاجر  Thomas Poyntzنتويرب ضيًفا ىلع توماس بوينزت 
(، اكتب سرية حياة تيندل، "مصدر دعم جيد، ورجاًل  David Daniellإجنلزيي ثري اكن، حبسب قول ديفيد دانييل )

م هل راتبًا.   ماهًرا، وصديًقا، ووفيًّا". وقد صار تيندل حتت محاية بوينزت، حىت أنه قدَّ

وإذ شعر تيندل باألمان، رشع يف العمل ىلع استكمال تنقيح ترمجته للعهد اجلديد. واحتوت هذه الطبعة اثلانية ىلع  
. وأصبح تيندل آنذاك جييد اللغة العربية بقدر إجادته  1526ما يقرب من أربعة آالف تعديل وتصحيح لطبعة اعم  

ترمجة اجلزء اتلايل من العهد القديم، من سفر يشوع حىت سفر   للغة ايلونانية، األمر اذلي أتاح هل العمل برباعة ىلع
  أخبار األيام اثلاين.

عِطي شخٌص يُدََع هاري فيليبس )
ُ
( مبلًغا كبرًيا من املال من وادله  Harry Phillipsويف غضون ذلك يف إجنلرتا، أ

ل كبري يف الكنيسة غري معروف  وؤيك يدفعه لرجٍل يف نلدن. لكن فيليبس قامر بهذا املال وخرسه. ووصلت إىل مس
  نفسه  فيليبس  أوقع  اليت  بالورطة  معلومات  –( أسقف نلدن  John Stokesleyربما اكن جون ستوكسيل )  -االسم  

  فيليبس  يأس  وبسبب.  تيندل  ىلع  والعثور  األوروبية  القارة  إىل  السفر  مقابل  املال  من  كبرًيا   مبلًغا   عليه  فعرض   فيها،
، وابتدأ جيري االتصاالت الالزمة مع اتلجار  1535وصل إىل أنتويرب يف أوائل صيف اعم  و  العرض،  هذا  قبل  الشديد،

األيام،   أحد  ثم يف  بثقته.  وفاز  وكوَّن معه عالقة صداقة،  أن خيدعه،  استطاع  تيندل،  اإلجنلزي. وعندما عرث ىلع 
ليق  استدرج تيندل إىل شارع ضيق، حيث ألىق اجلنود القبض عليه. وبعدما قىض تيندل اث 

ُ
ين عرش اعًما هاربًا، أ

 القبض عليه أخرًيا.

ثم جرت مداهمة ملزنل بوينزت، واالستيالء ىلع بعض مقتنيات تيندل. إال أن خمطوطته الضخمة اليت اكنت حتوي 
ترمجته للعهد القديم من سفر يشوع إىل سفر أخبار األيام اثلاين جنت بشلٍك ما من هذه املداهمة. فقد اكنت، ىلع  
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)  األرجح، انلهاية، يف طبعة ماثيو للكتاب  John Rogersيف حوزة جون روجرز  تيندل، اذلي طبعها يف  (، صديق 
  (.1537املقدس )اعم 

 مسجون يف فيلفوورد 

ُسجن تيندال يف قلعة فيلفوورد، اليت تقع ىلع بعد ستة أميال شمال بروكسل. وهناك، ظل تيندل يعاين ويذبل ملا 
...  يقرب من اعم ونصف، فيما اك ن جُيَرى اتلجهزي ملحاكمته. وكتب فوكس قائاًل إن تيندل "اكن ُُيِدث تأثرًيا يف 

  أعدائه"، ألنه خالل فرتة سجنه "يقال إنه اقتاد حارس السجن وابنته، وغريهم من أهل بيته، إىل اإليمان باملسيح".

هت إيله قائمة ط 1536ويف أغسطس اعم   دين بتهمة  ، خضع تيندل أخرًيا للمحاكمة، ووُجِّ
ُ
ويلة من االتهامات، ثم أ

سِلم إىل السلطات  
ُ
اهلرطقة. ويف ذلك ايلوم نفسه، ُعِزل تيندل من منصبه الكهنويت يف خدمة كنسيَّة علنيَّة، ثم أ

 العلمانية ملعاقبته، وصدر ضده ُحكم باإلعدام. 

عِدم تيندل شنًقا يف  
ُ
حِرقت جثته، وتمَّ تفجريها  1536أكتوبر اعم    6أ

ُ
إىل أشالء باستخدام ابلارود. لكن يف  ، ثم أ

 مرحلة ما قبل وفاة تيندل، هتف بكلماته األخرية الشهرية قائاًل: "يا رب، افتح عيين ملك إجنلرتا".

 

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

الكتب، منها  لالهوت،   العديد من  ألَّف  الوعظ اتلفسريي. وقد   The Passionate Preaching ofومدير معهد 

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

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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