
 ٣٠١سـالة لرا
 

وعسيوعسي يقلب  يقلب مواِئواِئمددالص الص ييكل  ارفةارفةييكلِفى الهِفى اله  
 

(Arabic – Over turning the tables) 
 

 يسوع يقلب مواِئد الصيارفة ِفى الهيكليسوع يقلب مواِئد الصيارفة ِفى الهيكل :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  عشَر ىثاِندد الالع  والِعشْرين نقرأحاِدىاألصحاح ال وِمن إنجيل متى
 

 "خَلودي سإ وعخْأ ويكل اِهللالى هرجج ميعالذين كانوا ي بيعونوي شترى ِفوناله يكل وقلبواِئ مد 
الصوكَارفِةي اِسرىب ِةاعالح ١."امم 

 
  ميعميعجج  وعوعسس ي ي  ججررأخْأخْ" ))١١(( .ةام هاٍثد ثالثة أحتْوقع شليمى أوريكل ِف إلى الهسيح الموعس يخَلا دمدنِع 

الذينالذينكانوا ي كانوا ي بيعبيعونونوي وي شترشترونىى ِف ِفوناله اله يكل وقلبيكل وقلبم واِئواِئ مددالص الص يوكَ وكَارفِةارفِةي راِساِسرىىب ب اعةِِةاعالح الح موقاَل ."اماممله م: "مكتوبمكتوبب ىىيِتيِت ب  
ببيتَتَيالص الِةالِة الصي ي ددعأأى وى وعنتمنتمج ج علتمعلتموهوهم غَغَ مارةَةَارلص و  ))٢٢((. "وصوص لصبعِم د اجهمإخْر نيكل اِهللاه :"تقدتقدمإإ  مليهِِهليع ع ممىىوع وع ررجىى ِف ِفج  

الهفَفَيكل فشَيكل فشَالهاهاهماأل ذأخَ ))٣٣((. "موالد يصخُرىِف ونيكل الهفرحين هِل ملين يروحببم ننأح بوهوانج ذبنَا ِهوا إليبر ووه 
يسوعالم و سيحوفِتهين: "أوصنّنّأوصا البا البن دن داواود٢."د

   

 

 تاِبوس الِك بقاماءا ج موع إلىجبالر و."خَِلصنَاخَِلصنَا"ا اهنَعة مامية آرمكِل ِهى ِفى األصل ."اانّنّأوصأوص" ةموكِل 
المسقد ذِلنَجد أن الهتافَك م قتبِمس نالم زور الثاِممشَن عرب عائِة الِمد :"هذا ههذا هووالي الي وومىى الِذ الِذمص نَنَ صععههالر الر بنَ نَ..ب بتهجبتهج  
  دِِدببلى األلى األإإ  نن أل ألححاِلاِل ص صههنّنّ أل ألببوا الروا الرددمم اح اح..ببم الرم الر باس باسىى اآلِت اآلِتاركاركببمم  ..ذذنِقنِقأأ  ببا را ر ي ي آِه آِه..صصلِّلِّ خ خببا را ر ي يآِهآِه  .. فيِه فيِهححفرفرونَونَ
ررححمتهوكَ. "متهذِلان كالم زمورِمقُنطِل ي نالشّاِه أفو أثنَِبع اءتاِف ههموه مي ِمحاألغْلون صِفان ى أينْ ِعديهمدلول عيِد ح 

وِت. ظالِّالمِل الكَلكةم "أوصاانّنّأوص".كَمُل تستع تعن الفَبير عح والتَرم كَ بالقاِدحيِبربِهصخلِّمِلشَع  .وقدتض منتافُ اله 
اللقب :"ابابن دن داواودد". ويشيرالِذِكسيح المِل إلى الم ى جاءخلِّ ليشَ صعبِل بْل.ه خِليصالع المأج ٣.عم  

 

 اوم. ة لهبيتاف الصة هاص خَوعس يب على الرِةتب والكَِةهنَاء الكَؤسر بض غَتْ الثالثة أثاراثُد األحلكِت 
ِمن الجموع  ثَدا ح لمادد امِتوه. وعس يبلر ِلمتافه هوه ويكلى اله ِفِةبي الصن ِمدثَ حيلزم اإلشَارة إليِه أن ما

ى  ِفشير متى البَلجا س مبس حاه إليِهى طريِق ِفوهم تقدمهألنّ. شليم أورِةدينَ إلى مسيح الميسوع الغفيرة أثنَاء دخُول
  نن ِم ِماناًاناًصصغْغْأأوا وا  قطع قطعونونرروآخَوآخَ  .. الطريق الطريقىى ِف ِفممههابابوا ثيوا ثيشُشُ فر فركثركثر األ األععمموالجوالج":  يقوُلبإذ كتَ. اححفس األص بنِهإنجيِل

  ..دداواون دن دا البا البنَنَأوصأوص" : قائلينونخُرصانوا يوا كَ تبعوا والذينم تقد الذينوعموالج" ." الطريق الطريقىىا ِفا ِفوهوهشُشُر وفرر وفرججالشّالشّ
ممبباركىى اآلِت اآلِتاركباس باس م الرم الربب..  أوصاأل األىىا ِفا ِفنَنَأوص عىىاِلاِلع..  ولمولما دأأ  خَلخَلا دورورشليمِتشليمِت ارتجارتج الم دينَدينَ المة كلهلةلة قاِئ قاِئ..ااة كله::م م ن٤."؟؟ هذا هذان    
 

 قداءُل نتس :"قُ تتِففَكيو داعة يسوع مالِذ األسلوِبع ِف بِهامَلى تع ى الهيكل معالب ِةاعوالص ارفِةيوب ِةاع 
الحام؟م".اإلج ةاب :ال تتعارضالو داعة مالِحع رص على قدِةاسب اهللاِتي  .غِنى عي مله ا قالها وفيماح ِلمكلِّ إيض ن

ف. فعَل بهمقاَل لقدله م: "مكتوبمكتوبب ىىيِتيِت بب ب يتُتُيالص الِةالِة الصي ي ددعأأ و و..ىىعنتمنتمج ج علتمعلتموهوهم غَغَ مارةَةَارلص وصوص لص" .إنهؤالء لم ي اروا ع
قدسية العبةاد .را تننَمِكال يوصأن  وعسيالم سيحدخُل يإلى اله تغَيكل وياضِنى عاألم فيِهثِةاِدور الح  .أنّال شك ه 
 بإنجيل لوقا هكر ِذاءى ج الِذى التِقار البجُل الريخُان الشَعم ِسق أمثاُلد بِصوندبتع يواان كَالذينيكل  بالهانكَ

األصى أنّاح الثاِنحكَكَ" :هانانقد أوِح أوِح قد ىىإلي هِِه إليبالر بالر وح القدس أنّس أنّوح القدههال ي ال ي ررى المى الموقبَل قبَلتَتَو أن أن ي ي رى مرى مسيحسيحالر الر بفأتَ فأتَ..ب ى بالروح وح ى بالر
إلى الهحلتْحلتْيكل واكتَيكل واكتَإلى الهع ع يناهيناهبر ِة برِةؤيؤيالص الص بىبىي ي سسوعوكَ. "وعانباله أمثاُلضاًيكل أي ى الِت ت فنوئيَلة بنْنّ ح"لملمتكن تفارقْ تفارقْ تكن  

                                                
      إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع      ،                          ١٢: ٢١ إنجيل متى ١
    ١: ١ إنجيل متى ٢
                 ٣: ١  ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣٢: ١ ،   إنجيل لوقا ٣٧: ١٠ إنجيل مرقس   ، ٢٩ – ٢٤: ١١٨ سفر المزامير ٣
          ١٠ – ٨: ٢١ إنجيل متى ٤
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 وندبعت الم. ِفى بيِت اهللاعاًن م الفئتيعمج ي أن يقبُل الوعس يب الرإن .١"اراًاراً ونه ونهالًالً لي لياٍتاٍتلبلبام وِطام وِطووة بأصة بأصابدابد ع عالهيكَلالهيكَل
والمتعباتُدال مكان له ما معهؤالء الذين ج علوا باِهللاتَي غَ مةَاركَ.وص لص انال ب ِمد نيكل تطهير اله.وم غَن ير 
الربي سوعلي عيدهب ِلتاًي الِةلص والعبوِم. ةادناألح خِل نستَ الثالثِةاِثدفاِئ ِلصنَِتدوراًا أمدي ثالثة جرارة باالعتب: 

 

ى إلى  أد ولو.رِهو بدب الر قامحيحاًا صورنَبد  نقم لم إن.... باإلثم باإلثم البر البر خلِط خلِط على علىبب الر الرسكتُسكتُال يال ي: : أوالًأوالً 
أعذاراً  يكلام الهد استخْوِء سِةتغطيِل ِةهنَ الكَاءؤسر مدا استخْمب ر.ب الرِتي بن ِمدينفِساج المر وإخِْدواِئ المقلِب
 ربينتِغ الموِدهلي ِلملِة العوِدجسير و لتيارفِةي الصِدواِئ وم.ة هللا ذبيحمقدا ي موِدجسير و بتيِةاع للبواحمس مهأنّ: ِهكهِذ
 نثوسى كورِنؤِمة إلى م الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرولس ببكتَ . باإلثم خلط البروزج وال يِب الذنْن ِمح أقبذر العإن

األصحس يقوُلاِداح الس :"فإنكمفإنكم  هاِهللا اِهللايكُليكُله الح الح ىفليتنَ."ى اِعا نرى قدة اسيكل اِهللاهالح الِذى ى هنَو حن.وإن نَ لم قم 
ة المي عا ملذاتٌ قلوبنَِداِئو على متْسا تكدمب ر.ِهيكِلتطهير هِل رِهو بدب الرا قامنَى تطهير ذواِتا ِفرنَو بدنحنَ

  ٢.قِّوح والح بالرِهادِت عبنا علهِغشْا يما ِمهطهر لي.ِدواِئ الملك ِت بقلِبب الرقاما دينَا بأيه نطهرم لفإن. ا بهاغلنَوانشَ
 

 الحوا إص إذا ابتغُ اِهللاِة بكنيسسئولين المتَلي .... المكتوب المكتوبززاواو نتج نتج أن أنطِبطِب إصالح الع إصالح العددنْنْ ِع ِعوزوزججال يال ي  ::ثانياًثانياً 
ر ِمأمنأم اوره .أنتكون ع يونهاِخ شَمة إلى المكتوِبصفال ي جوزله مأن يتع دوه .إنالر بي سوعحين قام  

قاَليكلبتطهير اله له م :"مكتوبمكتوبب يِتيِت بى بى بيتَتَيالص الِةالِة الصي ي ددعىىع".وأع الهيكَل ادإلى ب ِتيالٍة صح سالمكتوبب  .ولمنتِه ي 
مُلعالر ب يسنْ ِعوعذِلد كالح ِفد ى ببْل اِهللاِتي اتج هإلى الم رىض "الذينالذينج ج اءاءوا إلى الهيكل وشَيكل وشَوا إلى الهفاهفاهمم". "فلمأى ا ر
رؤسِةهنَ الكَاءِة والكتبالع اِئجى الِتبنَ صأل واعوالدي صخُرى ِفوناله يكل ويقولون: "أوصنَنَأوصا البا البن دن داواودغَ ."د واضب 

وقالوا له: "أتسأتسممععم فقاَل ..""؟؟ هؤالء هؤالءا يقوُلا يقوُل مله مي سنَنَ" :وعععمم..  أمأما قرا قرأتمقط ِم قط ِمأتم نأأ  نفواأل األاِهاِهفو طفال والرطفال والرع هضع هضيأتُأتُي  
تس؟؟بيحاًبيحاًتس".لقد أج ابهأخْو  بالمكتوِبمرجالذين علوا ِم جناله وقاًيكل ستج وةاري نْ ِمعَلجِمه حاباًرق مساً ِلدلعابدين 

يالحقيقينوفتح على ِمه صراعاِءفَِش ِلِهيالم رغَلِص وِل.ىضضاًار أي.ليتر وا فيِهنمتاٍف بهوتس ٣.جيٍدبيح وتم   
 

 .كوهِسم ينأ ونريديانوا  وكَِه عليوده الير تآملقد ....ةة والكتب والكتبةِِةهنَهنَ الكَ الكَاِءاِءؤسؤسرر ك كسس ولي وليسلطان،سلطان،   له لهوعوعسسيي: : ثاِلثاًثاِلثاً 
سلوا خُفأردامهملهذا الغَِه إلي ولِك.ضر نم نأر سلوهمل و.ِهعليِموا بت تأثرقدكتب ي وحيقوُلِه بإنجيِلنا البشير : 
"وحينوحين  ججاءاءالخد الخد امإإ  املى رلى رؤسوالِف والِفةِِةهنَهنَاء الكَاء الكَؤس ريسيريسيينقاَلقاَل  ينهؤالء له هؤالء له مِل ِل::م مماذا لمأ ."؟؟ تأتوا بِه تأتوا بِهاذا لمجالخُاب دام: "لملميتكلم قط  قط  يتكلم 
 ِه بإنجيِلشير البمتى وكتب ."؟؟ ضللتم ضللتم قد قدضاًضاًييأأ  نتمنتمأأ  ألعلكمألعلكم" :ونريسي الِفمهابجأف ."اناننسنسثل هذا اإلثل هذا اإل هكذا ِم هكذا ِماناننسنسإإ

األصحابع يقوُلاح الس: "فلممَلمَلكْكْأأا ا فلمي ي سسوعاأل األهِِه هِذ هِذوع قواَلاَلقوب هتتْهتتْ بالج الج مموعِم ِموع ننّنّألأل  ..هِِه تعليِم تعليِمنهكَ كَه اناني علِّعلِّ يممههمكَ كَم ممننله له س س لطانلطان  
وليوليسكَ كَس الكتبو��َ�.. "ةِِةالكتب ِه بقوِلإنجيله: "فتقدفتقدممي ي سسوعوعوكلم وكلم ههمالًالً قاِئ قاِئم::  دفِِفدعللإإ  عىكلُّ كلُّى س ىىلطان ِفلطان ِف سالس الس موعلى األ وعلى األاِءاِءم ر٤."ضضر  
 

 تْابوأج. ؟ هذان م:لةِئا قالهة كدينَ المتْظيم ارتج عٍبوِكى مشليم ِفسيح إلى أور الموعسيول خُ ددنِْع 
الجموعحتِش المدة حوله :هذا يسوعى ِم الِذ النبىاِص نَنولِك.  الجليلِةرنْ ِعندما جاءوا إلى الهيكل عهنْرفوا ع أنّه  

ِمأكثر بى نَن. ارأوِة الجليل  أننَاِصر الِذى ِمنله س لطانأن ي طهر يتَ اهللاب .ا رأوأنله س لطانأن شِف يى 
الموفوقَ. ىرضهذا وذاك .ا  رأوأنله يتقبَلللة اِمة الكَ األحقي بيحاًتسجيداً وتملي ِمس نغياِل البنوح ِم بْل.بس ن 
اِهأفوع هيضِه البِن تسبيحاًأ اُهللا األطفال والرىالِذ .بيب الحكتب نْ عهب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسى ى كولوِسمِنِؤ إلى م

األصفيِهفيِه" :اح األول يقوُلحس س  ر أأرنني أأوو  ..ءِِءلْْل الِم الِم كلُّ كلُّلّّلحِِح ينني ي صاِلاِلصحهِِهنفِسنفِس ِل ِل الكّل الكّل بِه بِهحع الًالًاِماِم عالص الص لحلحبد ٥."م صليبِهم صليبِه بد 
 

 .ى قلبرفْ واع.ا اُهللا يىاختبرِن.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك  ..عزيزى القارئ 
 .ِنى بقوٍة ِمنْ لدِنك تؤيد إلهىليتك .اًديبأ  طريقاًىِنِد واه.ٌلاِط ب طريقٌى ِفان كَنإ  وانظر.ىار افكَرفْ واعىنِِّحامتَ
 فى .اوىما السانَأب .صالِتىأرفع  إنِّى.اً السِمك القدوسممجد.  عاِمالً بوصاياك. متمماً إرادتك.حيا حسب مشيئِتكأل

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.الّ على وعِدك متِك.اسم يسوع البار
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٣٨ – ٢٥: ٢ل لوقا  إنجي١
   ١٦: ٦ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٢
  ١٦ – ١٤: ٢١إنجيل متى               ، ٤: ١٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
     ١٨: ٢٨  &   ٢٨ :٧       إنجيل متى ،                            ٤٧ – ٤٥:  ٧ إنجيل يوحنا ٤
  ٢٠ – ١٩: ١ولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى   رسالة ب٥
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