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 ثائر زيورخ: أولريش زوينجل 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

هو أهم ُمصِلح من املصِلحني القداىم.    خبالف مارتن لوثر، وهيرنيش بويلنجر، وجون اكلفن، اكن أولريش زوينجل
س الربوتستانتية السويرسية. عالوة ىلع ذلك، فإن اتلاريخ   وألنه من اجليل األول من الُمصِلحني، فهو ُُيَسب أنه مؤسِّ

قه اكلفن مبني   ا ىلع يَذَكره باعتباره أول الهويت ُمصلَح. ومع أن اكلفن تفوَّق ىلع زوينجل الحًقا الكهويت، اكن ما حقَّ
   جهود زوينجىل.

، يف ويدلهاوس، ويه قرية صغرية تقع  1484يناير اعم    1بعد ميجء لوثر إىل العالم بأقل من شهرين، ُودل زوينجل يف  
ىلع اجلانب الرشيق من سويرسا احلديثة، ىلع بُعد أربعني مياًل من زيورخ. واكن وادله، أولريش األب، قد ارتىق من  

جاًل ميسور احلال، ينتيم إىل الطبقة املتوسطة العليا، وكذلك مزاراًع ورايع غنم ناجًحا، فئة الفالحني، يلصبح ر
فضاًل عن كونه رئيس قضاة تلك املقاطعة. وقد أتاح هل هذا الرخاء توفري مستوى تعليم ممتاز البنه. وقد اكن أيًضا  

، مثل االستقاليلة الشديدة، والوطنية، والغرية  رب ا ملزنل ُغرِست فيه داخل أولريش األبن القيم السويرسية انلموذجية
  ىلع ادلين، واالهتمام احلقييق بادلراسة األكاديمية.

ر، فأرسله إىل عمه، اذلي اكن اكهنًا سابًقا، يلتعلم القراءة   الحظ أولريش األب إماكنيات ابنه الفكرية يف وقت مبكِّ
من  ن  تمكَّ املادي،  زوينجل  وادل  رخاء  وبفضل  اعم    والكتابة.  فيف  اتلعليم.  من  باملزيد  ابنه  رِسل 1494تزويد 

ُ
أ  ،

، أولريش، ابلالغ من العمر آنذاك عرش سنوات، إىل ماكٍن يعادل املدرسة اثلانوية يف بازل، حيث درس اللغة الالتينية
تابع  ،  1497أو    1496، واملوسيىق. وقد أحرز تقدًما رسيًعا دلرجة أن وادله نقله إىل برن يف اعم  اجلدالوفن   حيث 

(.  Heinrich Woeflinدراسته حتت إرشاف واحٍد من األتباع املشاهري للمذهب اإلنساين، وهو هيرنيتش ووفلني )
رهبان  الحظ  وعندما  انلهضة.  حلركة  األكاديمية  واملنهجيات  لألفاكر  كبري  بشلك  زوينجل  تعرَّض  وهناك، 

ه إىل نظامهم الرهباين،   لكن وادله لم يرغب يف أن يصبح ابنه راهبًا.ادلومينياكن مواهبه، حاولوا ضمَّ

  جامعة فيينا وجامعة بازل

، قام وادل زوينجل بإرسال ابنه إىل جامعة فيينا، اليت اكنت قد أصبحت آنذاك مركًزا للتعليم الالكسييك، 1498يف اعم  
 الفلسفة، وعلم الفلك، إذ اكنت ادلراسات اإلنسانية قد حلَّت حمل املدرسة السكوالستية. وهناك، درس زوينجل

اعم   ويف  القديمة.  الالكسيكية  والكتابات  املذهب 1502والفزيياء،  يف  راقيًا  تعليًما  وتلىق  بازل،  جبامعة  اتلحق   ،
( ويتنباخ  بتوماس  تأثَّر  دراسته،  أثناء  ويف  ييع  Thomas Wyttenbachاإلنساين.  وابتدأ  الالهوت،  علم  أستاذ   ،)
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سة. كما قام بتعليم اللغة الالتينية سعيًا منه إىل تليق مزيد من ادلراسات الالكسيكية.  االنتهااكت احلادثة يف الكني
 ( من هذه اللكية. 1506( واملاجستري )اعم 1504وقد حصل ىلع درجيت ابلاكلوريوس )اعم 

الرايع يف غالر منصب  اشرتى  الفور  الرومانية، وىلع  الاكثويلكية  للكنيسة  تابًعا  زوينجل اكهنًا  وس، ويه رُِسم 
قبل  شائعة  ممارسة  احلصول ىلع منصب كنيس  سبيل  لألمري يف  املال  دفع  طفوتله. اكن  فيها  اليت قىض  الكنيسة 
الوقت يف  الوعظ، واتلعليم، والراعية، كما كرَّس نفسه لقضاء كثري من  اإلصالح. واكن زوينجل يقيض وقته يف 

ا درس كتابات آباء الكنيسة والكتابات الالكسيكية القديمة.  ادلراسة الشخصية، ُمعلًِّما نفسه اللغة ايلونانية؛ كم
أصبح زوينجل مفتونًا بالفالسفة والشعراء الوثنيني القداىم. ومن أهم ما حدث آنذاك هو أنه ابتدأ يقرأ كتابات 

ه.  ( ذات الطابع اإلنساين، وأعجب كثرًيا بعلمه األكادييم وتقوا Desiderius Erasmusديزيديريوس ايرازموس )
  بينه وبني إيرازموس. املراسالت اثلمينةوشلكَّ هذا بداية الكثري من 

اعم   من  غالروس،  يف  زوينجل  خدمة  فرتة  املرتزقة  1516إىل    1506خالل  من  جلمااعت  اكهنًا  مرتني  خدم   ،
هؤالء  السويرسيني من الشباب. اكنت هناك حاجة كبرية يف مجيع أحناء أوروبا إىل توظيف جنود سويرسيني، واكن  

اجلنود مصدر دخل رئيسي ا للمقاطعات السويرسية. بل وقد اكن ابلابا نفسه حماًطا حبرس سويرسيني. لكنَّ هذه  
منهم  العديد  زوينجل  شهد  هلم،  اكهنًا  وبصفته  حياتهم.  السويرسي  الشباب  أفضل  من  العديد  لكَّفت  املمارسة 

جرِب  يقاتلون بعضهم ابلعض، أي إنه رأى سويرسيني يقتلون سوي
ُ
م أجانب، وأ رسيني ىلع أرض أجنبية لصالح ُحاكَّ

( حبياة 1515مرات ال حرص هلا. وقد أودت معركة مارينيانو )شعائر الطقوس األخرية للمحترضين منهم  ىلع إقامة  
 حنو عرشة آالف شاب ا سويرسي ا. وهلذا، أصبح زوينجل شديد االستياء من انتهااكت هذا انلظام، وابتدأ يعظ ضده. 

ل  الوقت،  ذلك   فيف.  حاسًما   اكن  غالروس   يف  األخري  زوينجل  اعم ويبدو أن   للكتاب   إجنيل  فهم   إىل  زوينجل  توصَّ
عليه ينهل فيه بنهٍم.   زوينجل  وانكبَّ   ايلونانية،   باللغة  اجلديد  العهد  العام  ذلك  يف  إيرازموس   أصدر  فقد.  املقدس

اخلمسة   أطروحاته  لوثر  تسمري  قبل  ذلك  حدث  قلب.  ظهر  عن  األصلية  باللغة  بولس  رسائل  حفظ  إنه  ويُقال 
والتسعني ىلع باب كنيسة القلعة يف فيتنربغ بما يزيد قلياًل ىلع السنة. وبفضل دراسة زوينجل للكتاب املقدس، 

 بالرسالة نفسها اليت نادى بها لوثر بعد ذلك بوقت قصري، وكتب يقول: ودون معرفٍة منه بأفاكر لوثر، ابتدأ يعظ 

... فقد بدأُت أكرز    1516"من قبل أن يسمع أحد يف تلك املنطقة شيئًا عن لوثر، بدأُت أكرز بإجنيل املسيح يف اعم  
هين  باإلجنيل قبل حىت أن أسمع باسم لوثر... فإن لوثر، اذلي ظللُت أجهل اسمه ملدة اعمني آخرين   ىلع األقل، لم يوجِّ

  أو يعلِّمين شيئًا باتلأكيد، لكنين اتَّبعت الكتاب املقدس وحده".
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 واعظ شهري يف إينسيديلن 

رِغم زوينجل ىلع  
ُ
بسبب الضغوط السياسية، وما ألقاه زوينجل من عظات معارِضة خلروج اجلنود املرتزقة للقتال، أ

.  1518اكهٍن يف ديٍر للرهبان ابلينديكتيني يف إينسيديلن حىت اعم  ، وتوَّلَّ منصب  1516مغادرة غالروس يف اعم  
اكنت إينسيديلن مدينة منتجٍع معروفة باحتوائها ىلع مزار للعذراء مريم. واكن هذا املزار جيتذب أعداًدا كبرية من  

اج من مجيع أحناء سويرسا ومن خارجها أيًضا. وقد استمع هذا اجلمهور األكرب لوعظ زوين  جل، األمر اذلي  احلُجَّ
  جعل صيته ذائًعا، وأسهم يف اتساع نطاق تأثريه.

اكنت إينسيديلن مدينة أصغر من غالروس، وذللك اكنت واجبات زوينجل الكهنوتية أقل، األمر اذلي أتاح هل  
ذهيب  املزيد من الوقت دلراسة الكتاب املقدس وكتابات آباء الكنيسة، فقرأ كتابات أمربوسيوس، وجريوم، ويوحنا  

أصدره   اذلي  اجلديد  العهد  بايلد  نسخ  ذلك،  عالوة ىلع  إيرازموس.  كتابات  إىل  باإلضافة  وأوغسطينوس،  الفم، 
إيرازموس باللغة ايلونانية. وفيما اكن زوينجل يتفوَّق يلصري واعًظا ذي شعبية، ابتدأ يهاجم أيًضا بعض انتهااكت  

دأ وعظه ُيمل نربة إجنيلية أقوى. لكن، لم يكن زوينجل  الكنيسة، وحتديًدا ممارسة بيع صكوك الغفران، وابت
آنذاك قد رأى بعد أنه توجد حاجة إىل إحداث تغيريات يف معتقدات الكنيسة، لكنه شعر باألحرى بأن اإلصالح  

من  ينبيغ أن يكون إصالًحا مؤسسي ا وأخالقي ا يف املقام األول. كما ظل يف تعليمه معتمًدا ىلع آباء الكنيسة أكرث  
  الكتاب املقدس. فهو لم يكن متأهبًا بعد ملا يستلزمه عمل اإلصالح.

، استطاع تأثري زوينجل املزتايد أن يُكِسبه منصب "اكهن الشعب" يف كنيسة غروسمنسرت  1518يف ديسمرب اعم  
زاولة االعتيادية  )الاكتدرائية الكربى( يف زيورخ. اكن هذا املنصب رفيًعا للغاية. ويف احلال، توقف زوينجل عن المُ 

  1للوعظ وفًقا تلقويم الكنيسة؛ ويف املقابل، أعلن أنه سيعظ ىلع اتلوايل عرب أسفار اكملة يف الكتاب املقدس. ويف  
م سلسلة من العظات اتلفسريية يف إجنيل  1519يناير اعم   ، يف ذكرى ميالد زوينجل اخلامسة واثلالثني، ابتدأ يقدِّ

ة من ت  فسريه للنص ايلوناين هلذا اإلجنيل. وقد واصل هذا األسلوب اتلتابيع يف الوعظ إىل أن  مىت بأكمله، مستَمدَّ
انتىه من الوعظ عرب العهد اجلديد بأكمله. وقد استغرق منه هذا املرشوع املفعم بالطموح ست سنوات، ومهَّد  

  السبيل لعمل اإلصالح اذلي أعقب ذلك.

، اعنت زيورخ من تفِّشِّ مرض الطاعون، فمات ألفان من مواطنيها اذلين اكن عددهم يبلغ  1519ويف خريف اعم  
أيًضا   هو  أصيب  ذلك،  غضون  ويف  واملحترضين.  املرىض  لراعية  املدينة  يف  ابلقاء  زوينجل  واختار  آالف.  سبعة 
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الثة أشهر الكثري عن االتكال ىلع اهلل. كما زادت  باملرض، واكد يفقد حياته. وقد َعلَّمته فرتة تعافيه اليت دامت ث
  هذه اتلضحية الشخصية من شعبيته دلى انلاس.

 إدخال اإلصالح 

بينما اكن زوينجل يعظ عرب الكتاب املقدس، اكن يوضح ويرشح بعض احلقائق اليت يلتيق بها يف انلص، حىت وإن 
انلوع من الوعظ املبارش خايلًا من اتلحديات. فيف اعم  اكنت خمتلفة عن اتلقليد اتلارييخ للكنيسة. لم يكن هذا 

، اعرض بعض أعضاء كنيسته قانون الكنيسة بشأن تناول اللحم خالل فرتة الصوم الكبري، وأيَّد زوينجل هذه  1522
. ويف  املعارضة بناًء ىلع احلقائق الكتابية املختصة باحلرية املسيحية، ألنه رأى أن هذه القيود يه من ُصنع اإلنسان

تلك السنة نفسها، ألَّف زوينجل أول كتاباته الكثرية عن اإلصالح، وهو املؤلَّف اذلي أسهم يف نرش أفاكره يف لكِّ  
 أحناء سويرسا. 

، ابتدأ زوينجل يعمل مع قادة دينيني آخرين، ومع جملس املدينة، من أجل إجراء إصالحات  1522ويف نوفمرب اعم  
، كتب زوينجل أطروحاته السبعة والستني، اليت رفض فيها العديد  1523 يناير اعم  كربى يف الكنيسة وادلولة. ويف

من معتقدات القرون الوسطى، مثل الصوم اإلجباري، وعدم زواج الكهنة، واملطهر، والقداس، والوساطة الكهنوتية.  
، قضت مدينة زيورخ، تمثُّاًل 1524عالوة ىلع ذلك، ابتدأ يشكِّك يف استخدام األيقونات يف الكنيسة. ويف يونيه اعم  

أيًضا، اختذ زوينجل خطوة أخرى    1524بزوينجل واتبااًع آلرائه، بإزالة لكِّ األيقونات ادلينية من الكنائس. ويف اعم  
أيًضا من اإلصالح، حيث تزوَّج من آنا راينهارد، اليت اكنت أرملًة. ويبدو أن لك هذا حدث قبل أن يسمع زوينجل  

.شيئًا عن لوث   ر. فقد اكن ذلك عماًل إهلي ا مستقال  حبقٍّ

ليِغ القداس  1525أبريل اعم    14، اكنت حركة اإلصالح يف زيورخ قد اكتسبت شعبية كبرية. فيف  1525وحبلول اعم  
ُ
، أ

ما   اإلليه رسمي ا، وابتدأت خدمات العبادة الربوتستانتية تقام يف زيورخ وما حوهلا. واختار زوينجل أال يطبِّق سوى 
ُيَعلِّمه الكتاب املقدس، رافًضا أيَّ يشء آخر ليس هل سند كتايب رصيح. واكنت لكمات الكتاب املقدس تُقرأ، ويوعظ  
بسيطة  يتناولون اخلزب واخلمر يف ممارسة  ادلين وحدهم،  بأكملها، وليس رجال  الكنيسة  الشعب. واكنت  بلغة  بها 

شبيه ثيابًا  يرتدي  الاكهن  واكن  الرباين.  املذابح  للعشاء  قدام  وليس  املحارضات،  قااعت  يف  تُرتَدى  اليت  بتلك  ة 
الكنسية الاكثويلكية. وتم حظر تبجيل العذراء مريم والقديسني، وحظر بيع صكوك الغفران، وُمِنعت الصلوات  

  ألجل املوىت. وبهذا، صار االنفصال عن روما اكماًل.
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دون   معيدو املعمودية: ُمصِلحون متشدِّ

،  (Anabaptists)  يًضا جدااًل مع مجاعة جديدة ُعِرفت باسم "معيدي املعمودية" أو األنابابتيستخاض زوينجل أ 
. ومع أن زوينجل أحدث تغيريات كبرية، لم يَر هؤالء  1523ويه حركة إصالح أكرث تشدًدا، نشأت يف زيورخ اعم  

معم قضية  اكنت  املعمودية،  ملعيدي  فبالنسبة  يكيف.  ما  ق  حقَّ أنه  مسألة  املؤمنون  األهمية  يف  تل  املؤمنني  ودية 
االنفصال عن الكنيسة الاكثويلكية الرومانية. وسىع معيدو املعمودية إىل إاعدة بناء اكملة للكنيسة، اكنت أشبه  

   باثلورة.

للكنيسة   الفوري  باإلصالح  مطابلهم  ىلع  ورد ا  د.  التشدُّ مفرطة  املعمودية  معيدي  مقرتحات  أن  زوينجل  رأى 
، حثَّ زوينجىل ىلع االعتدال واتلحلِّ بالصرب يف تلك املرحلة االنتقايلة لالنفصال عن كنيسة روما، وأشار  واملجتمع

ىلع معيدي املعمودية أن ُيتملوا اإلخوة األضعف، اذلين اكنوا ال يزالون يقبلون تعايلم الُمصلحني بشلك تدرييج.  
دين.لكن هذا األسلوب تسبَّب فقط يف اتساع فجوة اخلالف بني    زوينجل وهؤالء املتشدِّ

ر األحداث. فقد جتاوب معيدو   واكن أمٌر أصدره ُحاكم زيورخ يقيض بتعميد لك األطفال الرضع يف املدينة هو ما فجَّ
دوا أطفاهلم   املعمودية مع هذا األمر بأنهم جابوا شوارع زيورخ يف احتجاجات ومظاهرات صاخبة. وبداًل من أن يعمِّ

. كما رفضوا تأكيد زوينجل سلطة جملس 1525بعضهم ابلعض بسكب املياه أو اتلغطيس يف اعم  الرضع، عمَّدوا  
 املدينة ىلع شئون الكنيسة، وأيَّدوا الفصل اتلام بني الكنيسة وادلولة. 

عِدم ابلعض م
ُ
ليِق القبض ىلع قادة طائفة معيدي املعمودية، واتُّهموا بالرتويج تلعايلم حترِّض ىلع اثلورة. وأ

ُ
نهم غرقًا.  أ

 وليس معروفًا دلينا ما إذا اكن زوينجل قد أيَّد أحاكم اإلعدام هذه أم ال، لكنه ىلع األقل لم يعارضها.

 اجلدل حول العشاء الرباين 

يُدََع احلضور   الرأي اذلي  الرباين. تبَّنَّ لوثر  العشاء  ابتدأ جدٌل خيتمر بني زوينجل ولوثر حول  يف تلك األثناء، 
[، وهو االعتقاد بأن جسد املسيح ودمه يكونان حارضين يف، أو من خالل، أو حتت،  consubstantiationاملزدوج ]

عنرصي اخلزب واخلمر. فقد أكَّد وجود حضور فعل للمسيح يف العنارص، لكنه حضوٌر خيتلف عن اتلعليم الاكثويليك 
نارص اخلزب واخلمر تتغريَّ إىل جسد املسيح  [، واذلي يقول إن عtransubstantiationالروماين املعروف باالستحالة ]

الرباين هو يف   العشاء  إن  القائل  الرأي  فتبَّنَّ  أما زوينجىل،  القداس اإلليه.  أثناء  الاكهن يف  يباركها  ودمه عندما 
  األساس تذاكٌر ملوت املسيح، أي إنه تذاكر رمزي.
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، اتلىق فيه هذان  1529اربورج يف أكتوبر اعم  ويف حماولة تلحقيق الوحدة داخل حركة اإلصالح، ُعقد اجتماع يف م
الُمصلحان وجها لوجه، مع لكٍّ من مارتن بورس، وفيليب ميالنكثون، ويوهانس أوكوالمباديوس، وغريهم من القادة  
الربوتستانتيني. ويف هذا االجتماع، وافق مجيعهم من حيث املبدأ ىلع أربعة عرش بنًدا من ابلنود اخلمسة عرش اليت  

للكنيسة،    ُطرِحت اتلارخيية  الكنيسة وادلولة، ومعمودية األطفال، واالستمرارية  العالقة بني  بينها  أمامهم، ومن 
وغريها أيًضا. لكنهم لم يتوصلوا إىل اتفاق بشأن العشاء الرباين. قال لوثر إن "زوينجل ‘رجل صالح جًدا’، لكنه من  

ة إيله بدموٍع بهدف حتقيق الرشكة". وعلَّق لوثر ىلع زوينجل  ‘روح أخرى’". وباتلايل، رفض لوثر يد زوينجل املمدود 
  ومؤيِّديه بني زمالئه قائاًل: "أعتقد أن اهلل قد أعىم عيونهم".

العجيبة، حدث أن زوينجل املفارقات اتلارخيية  ، اذلي اكن معارًضا فيما سبق ملمارسة استخدام  ويف واحدة من 
. فبسبب تصاعد الزناع بني الربوتستانتيني  1531اجلنود املرتزقة يف احلرب، مات هو نفسه يف ساحة املعركة يف اعم  

والاكثويلكيني، محلت املقاطعات األسلحة، ورساعن ما اندلعت احلرب. فذهبت مدينة زيورخ إىل املعركة لدلفاع  
ا ضد مخسة أقايلم اكثويلكية أاغرت عليها من اجلنوب. ورافق زوينجل جيش زيورخ إىل أرض املعركة  عن نفسه

أكتوبر  11ومع أنه اكن يرتدي درواًع، ومتسلًحا بفأس احلرب، أصيب جبروح بالغة يف  .خيدم يف احلرب  قًسا بصفته 
ت القوات اجلنوبية باتلمثيل جبثته، حيث قطعوا . وعندما وجده جنود العدو منطرًحا وجرُيًا، قتلوه. ثم قام1531اعم  

  جسده إىل أربعة أجزاء، ومزقوا رفاته إىل أشالء، وأحرقوها، ثم خلطوا رماده بالروث ونرثوه يف اهلواء.

وايلوم، يف كنيسة ووتر بمدينة زيورخ، جند تمثااًل لزوينجىل يف ماكن ظاهر، يقف حاماًل الكتاب املقدس يف إحدى  
ا يف ايلد األخرى. يعربِّ هذا اتلمثال عن تأثري زوينجل الشديد ىلع اإلصالح السويرسي القوي. ومع أن  يديه، وسيفً 

خدمته يف زيورخ اكنت قصرية األمد نسبيًا، لكنه حقق الكثري. ومن خالل موقفه ابلطويل يف ادلفاع عن احلق،  
 .يك يتبعوا خطاه استطاع إصالح الكنيسة يف زيورخ، ومهد السبيل للُمصلحني اآلخرين 

 

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

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

Martyn Lloyd Jones   "مه مارتن لويد جونز )"جون    John Knox: Fearless Faithو(،  )"الوعظ الشغوف اذلي قدَّ
 )"حلظة انلطق باحلقيقة"(.  The Moment of Truthنوكس: إيمان ال خيىش شيئًا"(، و
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 .يلجونري نرش هذه املقالة يف األصل يف موقعتم 
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