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 تقديم  -
تعتبرر خيمرة االجتمراع مرن أألرم األشركال الهندسررية المرذكورة فري الكتراب المقردس ان لرم تكرن أألمهررا 

 على اإلطالق، وذلك بسبب التفاصيل الهندسية الدقيقة الخاصة بها، 
البنرراء الهندسرري لخيمررة االجتمرراع ألررو تحرردد حقيقرري وشررديد الصررعوبة لكررل مهنرردس  ورغرم ذلررك فرران

 خبير وكل عالم في الهندسة والرياضيات 
هوو عودم ذكور كافوة البيانوات الهندسوية الملعوبوة لنمعيوة بنواء الخيموة بالشوكل والسبب فري ذلرك 
جانرب اخخرر ان بيانرات ، فبرغم من البيانرات الشرديدة الدقرة المرذكورة نجرد علرى الالمباشر الواضح

عديردة غائبرة تقريبرراي بحيرث ان المهنرردس الرذد يرغررب فري  عرادة تصررميم وبنراء الخيمررة يقر  متحيررراي 
بكرررل معنرررى الكلمرررة حيرررث يجرررد جرررزء مرررن البيانرررات مرررذكور وواضرررح ودقيرررق لل ايرررة وجرررزء  خرررر مرررن 

 البيانات مختفي وغير ظاألر بالمرة 
ج البيانررات المختفيررة حتررى مررا يكمررل البنرراء الهندسرري وأمررام ألررذه المعضررلة نحرراول ان نقرروم باسررتنتا

 لخيمة االجتماع 
ولكرررن قرررد يسرررلل الررربعض لمررراذا نحرررن نهرررتم بالبنررراء الهندسررري لخيمرررة االجتمررراع  ولمررراذا نجتهرررد فررري 
اسررتكمال بياناتهررا المختفيررة  واالجابررة الترري لرردد ألرري ان الكترراب المقرردس ألررو الررذد قرردم لنررا البنرراء 

وقررررد ذكررررر قل موسررررى النبرررري البنرررراء الهندسرررري لخيمررررة االجتمرررراع بكررررل الهندسرررري لخيمررررة االجتمرررراع 
تفاصرريلها مرررتين، األولررى وألررو يسررجل األمررر اإللهرري والثانيررة وألررو يسررجل التقريررر عررن البنرراء الررذد 
اتمه وألو يريرد ان يككرد انره الترزم براألمر اإللهري  لرى أقصرى درجرة ممكنرةللل والرنة يظهرر الدقرة 

 ر لهالل الشديدة واالمانة التي ال نظي
 ذن النة المبارك ألو مرن قردم البنراء الهندسريللل الخرالق لره المجرد ألرو نفسره الرذد يعرر  أألميرة 
البناء الهندسي لخيمة االجتماع ونحن ألنا في موق  الطالب والخرالق لره المجرد ألرو المعلرم ونحرن 

 للل   نتنعمه ال نعر  ما يكتبه المعلم ولكنه يكتبه لنا لكي
اسرررة الهندسرررية التفصررريلية والكاملرررة للبنررراء الهندسررري لخيمرررة االجتمررراع ألرررو لررريس ألنررراك شرررك ان الدر 

   ينعمنا البناء الهندسي لخيمة االجتماعالهد  األساسي والحقيقي للنة المبارك الذد 
ولررررذلك فسررررو  نعتنرررري بالدراسررررة الهندسررررية التحليليررررة والتفصرررريلية الشررررديدة للبنرررراء الهندسرررري لخيمررررة 

البنراء ن داخرل تامرل فري ألرذه الدراسرة فرنحن محاصررو  تفسير او أداالجتماع ولن نتطرق  لى أد 
 ل يالهندس

 وقبل ان نبدأ الدراسة أود اإلشارة  لى ترتيب عناصر خيمة االجتماع طبقاي للنة المباركللل 
  :فالكتاب المقدس يذكر عناصر الخيمة بالترتب التالي

 تابوت العهد  -1
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والذد تم وضعه بعد نهاية كرل  مكان مذبح البخورمن الترتيب السابق، يظهر بكل وضوح غرابة 
عناصررر الخيمررة مررن الررداخل وحتررى بعررد مررذبح المحرقررة وبعررد ثيرراب ألررارون الكرراألن وتكريسرره فرري 

و وضع مذبح البخور مع المائدة والمنرارة صورة غير مفهومة بالمرة! ولماذا لم يضع المذابح معاي ا
 جداي وحتى ألو أقرب للتابوت منهما !  االنه قريب منهم

في الخيمة لدينا العديد من االسئلة المشابهة، سو  نتجاوز ما ال نسرتطيع اجابتره ونتركره ليحراول 
  خرون مساعدتنا في تقديم ألذه االجاباتلل 
وذلرك  تجنوب دراسوة ثيواب هوارون الكواهن وتكريسوهب على كل حال في تقسيم بناء الخيمرة، قمرت

بسررربب اننرررا نررردرس البنررراء الهندسررري لخيمرررة االجتمررراع وتركرررت صرررفحتين فرررارغتين فررري مكررران ثيررراب 
ألارون الكاألن وتكريس ألارون الكاألن حتى ما يحتفظا بترتيبهما ولكنني لم أقوم بدراستهما بسربب 

 رفها في ثياب ألارون الكاألنللل اننا نهتم بالبناء الهندسي وليس ألناك أية ألندسة نع
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 بالطبع ألذا التصر  قد ينقة من قيمة ألذه الدراسةللل 
ولكن دراسة ثيراب ألرارون الكراألن سرو  تردفعنا لوضرع تفسريرات وترلمالت داخرل ألرذه الدراسرة وانرا 

ولررذلك فانررا أحرراول بكررل وسرريلة تجنررب  ضررافة التررلمالت لبنرراء الخيمررة أريررد ان أجررد الرررابط الهندسرري 
يرات مررن أد نرروع حيررث الدراسررة الهندسررية بمفردألررا تمتلررل تمامرراي باالسررئلة الهندسررية الصررعبة والتفسرر

   والمعقدة 
 ومن أجل ذلك تتكون ألذه الدراسة من أثنين من الفصول فقط وألما: 

 
وألرررو يررردرس البنررراء الهندسررري لخيمرررة االجتمررراع وعناصررررألا بالترتيرررب الرررذد  الفصووول األول -

عنصرررر سررتتم دراسرررته بترتيبررره تبعررراي للرررنة المبرررارك  حيرررث كرررل –وضررعه الكتررراب المقررردس 
 وسو  يكون رقمه ألو نفس الرقم المذكور في القائمة السابقة 

 
يقرردم التعليقررات الهندسررية تنقرريح للبنرراء الهندسرري لخيمررة االجتماعررات فوألررو  لفصوول الثووانيا -

لهندسري البنراء اتشرابه واالسئلة غيرر المحلولرة فري البنراء الهندسري وكرذلك يقردم  شرارة عرن 
 للخيمة مع البناء الهندسي للهرم األكبر في الجيزةلل ! 

 
 مالحظات هامة 

سررم  52سررم، ولكررن طررول الررذراع فرري الهرررم األكبررر    5ل42ان طررول الررذراع الحررالي ألررو  -
وسو  نستخدم ألذه القيمة األخيرة في دراستنا النه من المنطقي ان خيمة االجتماع تلخذ 

هرررم حيررث ان موسررى النبرري تعلررم كررل حكمررة المصرررينن نفررس المقرراييس المسررتخدمة فرري ال
 سم  52فعندما يذكر كلمة "ذراع" ألو يذكر ذلك المقياس المستخدم في الهرم االكبر أد 

سررم وألررو يسرراود نصرر  ذراع مررن قيمررة الررذراع الحررالي ويعنرري ذلررك  23- 22ان الشرربر    -
 ذراع ذراع وسو  نعتبره ألكذا ب ض النظر عن قيمة طول ال 1/2ان الشبر   

 بوصة ألرمية )مثبتة بواسطة علماء الهرم األكبر(   64ل20  ألرمي ذراع 1 -
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 الفـصـــــــــل الأول
 

 البناء الهندسي لخيمة االجتماع
 مقدمة  -

 كما تمت اإلشارة في التقديم الموجود في بداية ألذه الدراسة 
جرزء ضرخم مرن البيانرات  في غيرابخيمة االجتماع الهندسية لدراسة اليتمثل التحدد األساسي في 

الهندسررية األساسررية بحيررث ان أد مهنرردس يريررد  عررادة بنرراء الخيمررة سرريواجه بهررذه المعضررلة والترري 
 سو  تقاومه بقوةللل 

 لكي أشرح ذلك بشكل أوضح أحتاج ان أقدم المثال التوضيحي التالي 
 

 مثال توضيحي: 
 ما هي قيمة سمك لوح الخيمة؟

 
 بية مطلية بالذألب يتم بناء الخيمة من ألواح خش

 وفي شرح التكوين الهندسي للوح الخشبي يقول لنا النة المبارك ما يلي 
 
 ( 16: 26" )خر ْلَواِحِد ِذرَاٌع َوِنْصٌف.\لعَّْوِح \لعَّْوِح َعَشُر َأْذُرٍع َوَعْرُض \ُلوُل 16"
 

 ما هي قيمة سمك اللوح؟   هو: السؤال

 
رغم انه يقول صراحة قيمة لوول وعورض الخشرب  النة ال يقول صراحة ما ألي قيمة سمك لوح

 وألو أمر عجيب! ولماذا لم يذكر السمك معهم !  لوح الخشب
ان سررمك لرروح الخشررب ألررو مثررال واحررد لكررم كبيررر مررن البيانررات الناقصررة فرري البنرراء الهندسرري لخيمررة 

سمك االجتماع وألذا ألو السبب األساسي في صعوبة بناءألا الهندسيلل فماذا نفعل  ما ألي قيمة 
 اللوح  

من المهم ان نفهم ان البيانات المذكورة عن خيمة االجتماع تشرح بناء ألندسي معين يقدمه هللا له 
المجد في الكتاب المقدس وان أية بيانات نقدمها نحن من عندياتنا سو  تركدد فري النهايرة لت يرر 

 ألذه الركية التي قدمها ألو تبارك أسمهلللل!
لل ولريس ان نفترررض ان مرا فرري عقولنررا ألرو مايريررد ان يقولرره الن "هللا اننرا نهررد  ان نفهرم مررا يقولرره

 ألو المعلم"  ذن يجب ان نحصل على قيمة سمك اللوح من النة المبارك نفسهلللل
 دعنا نحاول كما يليللل 
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 1قيمة سمك اللوح هي نصف ذراع

 

 
ف نوضوح أيون )الحظ الشكل السابق غير صحيح ولكننا نستخدمه لتوضيح الفكرة ثم الحقوا  سوو 

 خلأ هذا الشكل وكيفية تصحيحه( 
 

 20فران طولهرا ألرو  –يوضح لنا الصورة العامرة للخيمرة السابق لنلقي نظرة على الخيمةلللالشكل 
 ذراع(    9ألواح )أد  6ذراع( وعرضها ألو  30لوح )أد 

 ولكن النة المبارك يقول معلومة أخرى جديدة
تهررررا وألرررري ان حرررروائط الخيمررررة الخشرررربية يررررتم ت طي-

فرري الشرركل( ثررم  1بشررقق  سررمانجوني )الشررقق رقررم 
( ثررم فوقهررا 2فوقهررا شررقق شررعر معررزد )الشررقق رقررم 

( ثرم فوقهرا جلرود تخرس 3جلود كبرا  محمررة )رقرم 
 (للل كما يظهر في الشكل المقابلللل 4)رقم

 النة المبارك يقول معلومة ألامة جداي 
 ذراع  28لول شقة االسمانجوني هو وألي ان 

مانجوني ت طرررى لررروح الخشرررب حترررى وان شرررقة االسررر
 )كما يشير السهم(  ذراع من األرض 1قبل 

                                                 
قيمة سمك اللوح مذكور بنفس هذا التفسير في كتاب الشاكينة لمؤلفه االستاذ / ماهر ناشد وكذلك في  -1

 المصادر االجنبية 
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بينمرا ت طري ألرذا الرذراع شرقة  ذراع 1تكون مرتفنة عون األرض بلوول أد ان شقق األسمانجوني 
لوذِ رَاُع ِموْن \َوالذِ رَاُع ِموْن ُهَنوا وَ 13" والنة المبارك يوضح ذلك تماماي عندما يقول لناشعر المعزد 

ْلَمْسوَكِن ِموْن ُهَنوا َوِموْن \ْلَخْيَموِة َتُكوَنواِن ُموَدالََّتْيِن َعَعوا َجواِنَبِي \ْلَفاِضِل ِفي ُلوِل ُشوَقِق \َن ُهَناَك مِ 
 وماذا نفهم من ذلك !  ( ......13: 26)خر ُهَناَك ِلَتْغِلَيِتِه.

 
ال ذراع مررن كرر 9وت طرري شررقة االسررمانجوني منرره  (16: 26)خررر  ذراع 10ان ارتفرراع اللرروح ألررو 

 ذراع فقط من طول اللوح غير م طى بشقق االسمانجونيللل   1جانبي الخيمة بينما يكون 
 

ذراع موون  9ذراع موون العوووح فووي الجانووب الشوومالي و 9 ت طرريويعنري ذلررك ان شررقة االسرمانجوني 
 من طول الخيمة لللللل  العوح في الجانب الجنوبي

 خشب من ال ذراع 18ذراع =  9ذراع +  9 أد ان الشقة ت طي
 ( 2: 26ذراع )خروج  28 ولكن شقة االسمانجوني طولها

 
 ... والتي تغلي السقف من اللرف لعلرف ذراع 10إذن يبقا من الشقة فقل 

 ذراع!  10أي ان عرض الخيمة من الخارج يكون 
 

ألرواح  6الن العررض مكرون مرن   ذراع 9ولكن نحن ننرف ان عرض الخيمة مون الوداخل يكوون 
ِر 22ك "حسب النة المبار   ( 22: 26" )خرو ْلَ ْرِب َتْصَنُع ِستََّة َأْلَواح  \ْلَمْسَكِن َنْحَو \َوِلُمَكخَّ

 
هوو الواحد ذراع ناتج عن سمك الحوائل ععا الجانبين.. أي ان سمك الحائل  1ان الفرق وهو 
 نصف ذراع... 

 
 .أي أن سمك اللوح هو نصف ذراع  
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 تعليق على تحديد سمك اللوح 

 
 سمك اللروح ألرو مثرال واحرد للعديرد مرن البيانرات التري ال تظهرر بشركل واضرح فري الرنة ان تحديد
 للل ونفهم من ذلك ما يلي:  المبارك

 
ان الخررالق تبررارك اسررمه ال يكتررب بشرركل مباشررر واضررح لنررا المعلومررة ولكنرره يكتبهررا بشرركل  -1

حسرب –مختفي نسبياي حيث يمكننا الوصول  ليها من خالل عملية البحث والدراسة وذلرك 
 النه تبارك اسمه يقدم المعرفة لمن يجتهد ولمن يريد  -ما اعتقد

 
المتعمقرة مرن و التحليليرة الهندسرية يعني ذلك انره تبرارك أسرمه يجبرنرا علرى القيرام بالدراسرة  -2

ويردعم ذلرك الدراسرة العميقرة للكتراب المقردس فري  –أجل الوصول لهذه البيانرات المختفيرة 
مرا يجعرل الدراسرة المتعمقرة للكتراب  –عالم بالتفسير المبسط مواجهة الركية المنتشرة في ال

 المقدس مطلوبة على قدم المساواة مع الدراسة المبسطة والتلميليةل 
 

وانمرا البيانرات  بيانوات ناقصوة فوي خيموة االجتمواعلويس هنواك ايوة يعني ذلك أيضراي انره  -3
اة ذو ذكراء أعلرى اج لمزيد من البحث للوصول  ليهرا واسرتنتاجها وربمرا تحتراج أشرختحت

 لركية المالحظات التي تفلت منا والتي من خاللها يمكننا استنتاج البيانات الناقصة 
 

ان االعتماد على كون النة لرم يرذكر البيانرات صرراحة والتوقر  عرن عمليرة البحرث مرن  -4
 أجل ألذا السبب ألو محض تضليلل 
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 ء خيمة الاجتماع قائمة البيانات غير المذكورة صراحة في النص المبارك لبنا

I-  اين يوضع تابوت العهد داخل قدس األقداس 
II-   )تابوت العهد خشب وسمك ما ألو سمك غطاء تابوت العهد )كرسي الرحمة 
III-   ما ألو ارتفاع الكاروب وما ألو عرض جناحيه وبياناته 
IV-    ما ألو ارتفاع الحجاب والسج 
V-   ما ألو ارتفاع المنارة وأبعادألا 
VI-  ة )الن الرررنة المبرررارك يحرردد ان المنرررارة توضرررع أمررام المائررردة فررري ايررن توضرررع المنرررارة والمائررد

ذراع ففرري أد نقطررة منهررا  20القرردس ولكررن فرري أد مكرران مررن القرردس الن طررول القرردس ألررو 
 توضع المنارة أمام المائدة( 

VII-   ما ألي أبعاد المرحضة النحاسية 
VIII- المحرقرة  ما ألي المسافة من باب خيمة االجتماع حترى المرحضرة النحاسرية ثرم  لرى مرذبح

 ثم  لى باب الدار الخارجية   
 طريقة دراسة خيمة الاجتماع 

 ان القائمة السابقة تقدم لنا  شارة عن كم البيانات المختفية في النةلل 
وانررررا أردت تقررررديم مثررررال تحديررررد سررررمك اللرررروح لتوضرررريح الكيفيررررة الترررري بهررررا سررررو  تررررتم دراسررررة خيمررررة 

 االجتماعلل 
ألررذه البيانررات المختفيررة ودمجهررا داخررل الهيكررل األساسرري لخيمررة وسررو  يتعررين علينررا محاولررة  يجرراد 

 االجتماع حتى ما يكون البناء الهندسي للهيكل كامالي 
 ولذلك فان لريقة دراسة خيمة االجتماع سوف تكون كما يعي: 

 نحن ندرس بالتتابع الذد سجله النة المبارك ونحن نتبعه بكل قلوبنالل    -1
ين المبرراركين الررذد كتبهمررا موسررى النبرري مررن نررة األمررر نحررن نرردرس العنصررر مررن كررال النصرر -2

اإللهري وكررذلك مرن نررة تقريرر موسررى النبري ففرري كرل عنصررر سرو  نضررع النصرين المبرراركين 
 أمام عيوننا 

 نقوم بدراسة التفاصيل الهندسية للعنصر والتكامل الهندسي بين العناصر سو   -3
لخيمررة ومررن المسررئول عررن نقرروم بتوضرريح كيفيررة نقررل العنصررر المرردروس مررن عناصررر اسررو   -4

 عملية النقل مع كتابة نة عملية النقلل  
 مالحظات وتعليق على العنصر المدروسل  سو  نقدم  -5

 نبدأ اخن دراسة عناصر الخيمة بالتفصيل 
 سائلين هللا تبارك اسمه بشفاعة قل والدة اإلله العذراء مريم ان يرشدنا للحق 
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 أولاً: تابوت العهد  

 
 
 النص  -1
 )تقرير موسى النبي( 9-1: 37خروج  )األمر اإللهي( 16-10:  25ج خرو 
ووْنِل \َخَشووِب َفَيْصررَنُعوَن َتاُبوترراي ِمررْن »10 ُطولُررُه لسَّ

ْرِتَفاُعررُه \ِذَراَعراِن َوِنْصررَ  َوَعْرُضرُه ِذَراَع َوِنْصررَ  وَ 
ل ِمْن َداِخرل  11ِذَراَع َوِنْصَ ل  يِه ِبَذأَلب  َنِقي   َوُتَ شِ 

رررريِهل َوَتْصررررَنُع َعَلْيررررِه ِ ْكِلرررريالي ِمررررْن َوِمررررْن َخررررارِ  ج  ُتَ شِ 
َوَتْسرررِبُك لَرررُه َأْرَبرررَع َحَلقَرررات  ِمرررْن 12َذأَلرررب  َحَواَلْيرررِهل 

أَلْرَبررِعل َعلَررى َجاِنبِررِه \َذأَلررب  َوَتْجَعُلهَررا َعلَررى َقَواِئِمررِه 
لثَّررررراِني َحْلَقتَررررراِنل \ْلَواِحرررررِد َحْلَقتَررررراِن َوَعلَرررررى َجاِنبِرررررِه \

ووووووْنِل \َعَصووووووَوْيِن ِمووووووْن َخَشووووووِب  َوَتْصووووووَن ُ 13 لسَّ
ووويِهَما ِبوووَذَهٍب.  ْلَنَصوووَوْيِن ِفوووي \َوتُوووْدِخُل 14َوُتَغشِ 

لتَّوواُبوُت \لتَّوواُبوِت ِلُيْحَمووَل \ْلَحَعَقوواِت َعَعووا َجوواِنَبِي \
لتَّاُبوِتل اَل \ْلَعَصَواِن ِفي َحَلَقاِت \َتْبَقى 15ل ِبِهَما

رررَهاَدَة \لتَّررراُبوِت \َوَتَضرررُع ِفررري 16تُْنَزَعررراِن ِمْنهَرررال  لشَّ
  لَِّتي أُْعِطيَكل\

ررررْنِط \لتَّرررراُبوَت ِمررررْن َخَشررررِب \َوَصررررَنَع َبَصررررْلِئيُل  لسَّ
ُطولُرررُه ِذَراَعررراِن َوِنْصرررَ  َوَعْرُضرررُه ِذَراَع َوِنْصرررَ  

ررراُه بِرررَذأَلب  َنِقررري   2ْرِتَفاُعرررُه ِذَراَع َوِنْصرررَ ل \وَ  َوَغشَّ
ل َوَصررَنَع لَرر ُه ِ ْكِلرريالي ِمررْن ِمررْن َداِخررل  َوِمررْن َخرراِرج 

َوَسرررَبَك لَررررُه َأْرَبرررَع َحَلقَررررات  ِمررررْن 3َذأَلرررب  َحَواَلْيررررِهل 
ْلَواِحرررِد \َذأَلرررب  َعلَرررى َأْرَبرررِع َقَواِئِمرررِهل َعلَرررى َجاِنبِرررِه 

َوَصررَنَع 4لثَّرراِني َحْلَقتَرراِنل \َحْلَقتَرراِن َوَعلَررى َجاِنبِررِه 
رراأُلَما بِررَذألَ \َعَصررَوْيِن ِمررْن َخَشررِب  ررْنِط َوَغشَّ ل لسَّ ب 

ْلَحَلقَرراِت َعلَررى َجرراِنَبِي \ْلَعَصررَوْيِن ِفرري \َوَأْدَخررَل 5
 لتَّاُبوِتلل\لتَّاُبوِت ِلَحْمِل \
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 مقدمة  -2
 تابوت النهد هو أقدس جزء في خيمة االجتماع ععا اإللالق 

 وداخل تابوت العهد قد تم وضع 
I-  لوحي الحجر الذد كتب هللا تبارك اسمه عليهما الوصايا العشر 
 
II- سنة في البرية شهادة لهم  40لة المن )وألي ُعشر االيفة( والذد أكله بنى  سرائيل طوال كي 
 
III- لَ ررِد َدَخررل ُموَسررى ِ لررى \َوِفرري 8ل " وأيضووا  يوجوود فووي تووابوت النهوود عصووا هووارون التووي أفرخووت

َذا َعَصررررا أَلرررراُروَن ِلَبْيررررِت الِود قَررررْد َأْفَرَخررررْتل َأْخَرَجررررْت فُ \َخْيَمررررِة  ررررَهاَدِة َواِا ُروخرررراي َوَأْزأَلررررَرْت َزأْلررررراي لشَّ
 ( 8: 17" )عدد َوَأْنَضَجْت لْوزاي 

 
IV-  تم صناعة تابوت العهد من خشب ال يسوس مطلي كله بذألب خالة 
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 لتابوت النهد  الهندسيةالبيانات دراسة  -3
 

 أبعاد تابوت العهد 

 ذراع   1.5ارتفاع ×  1.5عرض ×  2.5لول 
o (  قطر السقBD ) :2ذراع  915ل 
o قطر ال( مكعبBH :)3ذراع  278ل  
o ( قطر الجانبBG :)2ذراع  213ل 
o ( 2*2*3( +)2*2*2*5ل1+5ل2محيط التابوت  ) =ذراع 44  
o ( 2*5ل1*5ل1(+ )2*2*5ل1*5ل2مسررررراحة الترررررابوت   )5ل4+15  =

 ذراع مرب  19.5
o  ذراع مكنب  5.625  5ل1*5ل1*5ل2حجم التابوت 

 ألل تقول لنا أبعاد التابوت أد شي ! 
 ان نفهم أبناد التابوت بوضوح من المهم 

 
 لنعقي نظرة ععا االبناد النامة االخرى في الخيمة 

 االرتفاع  العرض  الطول  العنصر 
 ذراع 5ل1 ذراع 5ل1 ذراع 5ل2 تابوت العهد 
 ذراع 2 ذراع 1 ذراع 1 مذبح البخور 
 ذراع 3 ذراع 5 ذراع 5 مذبح المحرقة 

 ذراع  2 ذراع 1 ذراع 2 مائدة خبز الوجوه 
 ذراع  2ذراع  ذن االرتفاع فوق الحاجب يكون  5ل0حاجب ارتفاعه الولكن  5ل1ارتفاع المائدة 

 ذراع 10 ذراع 10 ذراع 30 المسكن 
 ذراع 4 ذراع 4 - المنارة 

 أبعاد المنارة مثبتة مع دراسة المنارة 
 مما سبق نالحظ لل  

لل واحود مختعوف ضوع متسواوين و نين ضوع ألناك دائمراي للعناصر الستة : المالحظة األولا -
 ولماذا  ماذا يريد ان يقول لنا !  

 ولموواذا السووتة النناصوور جميوو  ان هنوواك مبوودأ هندسووي واحوود يشوومل : المالحظووة الثانيووة -
 سنحاول  جابة ذلك الحقاي 
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 أين يوجد التابوت في الخيمة  
المبوارك أي شويء فعم يوذكر الونص ليس ألناك تحديد معين لوضع التابوت داخل قدس األقرداس، 

قردس مركرز التجاه عن  خرر بالنسربة للترابوت ولرذلك فران الترابوت سرو  يكرون متمركرز فري مميز 
 بالتحديد لللو األقداسلل 

 ذراع         4  (ظهر الخيمةال ربي )حائط الالمسافة من التابوت  لى  -
 ذراع  4  المسافة من التابوت حتى حجاب قدس األقداس  -
 ذراع  25ل3  تى خشب الحائط الشمالي المسافة من التابوت ح -
 ذراع  25ل3  المسافة من التابوت حتى خشب الحائط الجنوبي -
 ذراع  5ل8 المسافة من فوق التابوت )قبل ال طاء( وحتى سق  الخيمة  -
 ذراع  6  المسافة من فوق كاروب التابوت حتى سق  الخيمة  -
 

وت كمرا يظهرر سرابقاي، فران ذلرك يحتراج توضيح كيفيرة تحديرد المسرافات حرول الترابمن أجل الحظ/ 
لذلك أنا  -دراسة قدس االقداس بالتفصيل وألو ما قمنا به مع دراسة المسكن في في البند الخامس

 أقدم بيانات ألذه المسافات ألنا دون برألان وسو  نقدم البرألان بوضوح مع دراسة المسكنلل   
 

 عمعية نقل التابوت -4
ُخْذ َعَدَد َبنِري َقهَراَت ِمرْن َبرْيِن َبنِري الِود َحَسرَب َعَشراِئِرأِلْم َوُبُيروِت »2اُروَن: لرَّبُّ ِلُموَسى َوألَ \َوَقال 1

لُجْنرِد ِلَيْعَمرل َعَمرالي ِفري \ْبِن َخْمِسيَن َسَنةي ُكلِ  َداِخرل  ِفري \ْبِن َثالِثيَن َسَنةي َفَصاِعداي ِ لى \ِمِن 3 َباِئِهْم 
َيووْأِتي َهوواُروُن 5. أَلْقررَداسِ \اِلْجِتَمرراِع: قُررْدُس \َمررُة َبنِرري َقهَرراَت ِفرري َخْيَمررِة أَلررِذِه ِخدْ 4اِلْجِتَمرراِعل \َخْيَمررِة 

ْجفِ \ِحَجاَب ُلوَن لَمَحعِة َوُيَنز ِ \ْرِتَحاِل \َوَبُنوهُ ِعْنَد  َهاَدِة \َوُيَغلُّوَن ِبِه تَاُبوَت  لسَّ َوَيْجَنُعوَن َععْيِه 6لشَّ
 (6-1: 4عدد ) لَن ِمْن َفْوُق َثْوبا  ُكعُُّه َأْسَماْنُجوِنيٌّ َوَيَضُنوَن ِعِصيَّهُ ِغَلاء  ِمْن ِجعِد ُتَخٍس َوَيْبُسُلو

ان حجاب قدس األقداس ععيه دم وهذا هو سبب استخدام حجاب السجف لتغلية تابوت الحظ: 
 الشهادة بدل من حجاب قدس األقداس. 

 

 للبحثسؤال 

يصنع التابوت من خشب لا يسوس ما هو سمك هذا 

 ؟الخشب

 ..  في الفصل الثاني من هذه الدراسة سنحاول اجابة هذا السؤال
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 )كرسي الرحمة(  غطاء تابوت العهدثانياً:

 
 
 
 
 
 
 
 النص -1

 9-6: 37خروج  22-17: 25خروج 
َوَتْصوووَنُ  ِغَلووواء  ِموووْن َذَهوووٍب َنِقووويٍ  ُلولُوووُه ِذرَاَعووواِن »17

َكرُروَبْيِن ِمرْن  َوَتْصَنعُ 18 َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذرَاُع َوِنْصفٌ 
ل َصررْنَعَة ِخَراَطررة  َتْصررَنُعُهَما َعلَررى َطَرفَررِي  ْلِ َطرراِءل \َذأَلررب 

لطَّرَرِ  ِمرْن أُلَنرا َوَكُروبراي \ِحداي َعلَرى \َفاْصَنْع َكُروباي وَ 19
ْلِ َطرراِء َتْصررَنُعوَن \لطَّررَرِ  ِمررْن أُلَنرراَكل ِمررَن \ َخررَر َعلَررى 

ْلَكُروَبرراِن َباِسررَطْيِن \ُكرروُن َويَ 20ْلَكررُروَبْيِن َعلَررى َطَرَفْيررِهل \
ْلِ َطرراِء \َأْجِنَحَتُهَمررا ِ لَررى فَررْوُق ُمَظلِ لَررْيِن ِبَلْجِنَحِتِهَمررا َعلَررى 

ْلِ َطرراِء َيُكرروُن \خَخررِرل َنْحررَو \ِحررد  ِ لَررى \َوَوْجَهاأُلَمررا ُكررلُّ وَ 
لتَّراُبوِت ِمرْن \ْلِ َطراَء َعلَرى \َوَتْجَعرُل 21ْلَكُروَبْيِنل \َوْجَها 

وووَهاَدَة \لتَّووواُبوِت َتَضوووُ  \. َوِفوووي قُ فَررروْ   لَِّتوووي ُأْعِليوووَك.\لشَّ
ْلِ َطراِء \َوَأَنا َأْجَتِمُع ِبَك أُلَناَك َوَأَتَكلَُّم َمَعَك ِمرْن َعلَرى 22

رَهاَدِة ِبُكرلِ  َمرا \للََّذْيِن َعلَرى تَراُبوِت \ْلَكُروَبْيِن \ِمْن َبْيِن  لشَّ
 ُأوِصيَك ِبِه ِ َلى َبِني ِ ْسَراِئيَلل

َوَصرررَنَع ِغَطررراءي ِمرررْن َذأَلرررب  َنِقررري   ُطولُرررُه ِذَراَعررراِن 6
َوَصرررررررررَنَع 7َوِنْصرررررررررَ  َوَعْرُضرررررررررُه ِذَراَع َوِنْصرررررررررَ ل 

ْلِخَراَطررررِة َصررررَنَعُهَما \َكررررُروَبْيِن ِمررررْن َذأَلررررب  َصررررْنَعَة 
ِحررررررداي َعلَررررررى \َكُروبرررررراي وَ 8ْلِ َطرررررراِءل \َعلَررررررى َطَرفَررررررِي 

لطََّرِ  ِمْن \َعَلى  ِحداي \لطََّرِ  ِمْن أُلَنا َوَكُروباي وَ \
ْلَكُروَبْيِن َعَلى َطَرَفْيِهل \ْلِ َطاِء َصَنَع \أُلَناَكل ِمَن 

ْلَكُروَبرراِن َباِسررَطْيِن َأْجِنَحَتُهَمررا ِ لَررى فَررْوُق \َوَكرراَن 9
ْلِ َطرراِء َوَوْجَهاأُلَمررا ُكررلُّ \ُمَظلِ لَررْيِن ِبَلْجِنَحِتِهَمررا فَررْوَق 

ْلِ َطرررراِء َكرررراَن َوْجهَررررا \خَخررررِرل َنْحررررَو \ْلَواِحررررِد ِ لَررررى \
 ْلَكُروَبْينِ \
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 مقدمة  -2
ان غطاء تابوت العهد )كرسي الرحمة( ألو العنصر األول المصنوع من الذألب الخالة ويليه 

 المنارة وألذين العنصرين فقط ألما المصنوعان من الذألب الخالةللل 
 ان السؤال األساسي في غلاء التابوت هو ما هو سمك الغلاء 

 دراسة الهندسية لبيانات ال طاء لبندأ ال
 
 دراسة هندسية )أبناد الغلاء(  -3
 ذراع  5ل1العرض ×  5ل2الطول ال طاء أبعاد  -
  915ل2 قطر ال طاء  -
 ذراع  8محيط ال طاء  -
 ذراع مربع  75ل3مساحة ال طاء  -
 

بشركل منفصرل عرن الترابوت  بيانات لول وعرض غلواء التوابوتلماذا يعطي تبارك اسمه  الحظ/
سه مع ان طول وعرض ال طاء يجب ان تكون مساوية لطول وعرض التابوت ما يجعرل البيران نف

ولكنه له المجد لم يذكر سمك غلاء التوابوت رغوم ان السومك لوه أهميوة التفصيلي ال معنى لره  
لمرراذا يعطرري لرره المجررد البيانررات  كبيوورة النووه يحوودد كميووة الووذهب الموضوووع فووي غلوواء التووابوت!

 غير المعروفة !  اتويحجب البيانالمعروفة لدينا 
 

 في دراسة غطاء تابوت العهد نحتاج معرفة أثنين من النقاط الهامة جداي 
 

I- سمك غلاء تابوت النهد  
II-   بيانات الكاروبيم التي توجد فوق التابوت 

 
  عن السؤال الثاني الخاص بالكاروبيمسوف أجيب فيما يعي 

حتووا الفصوول الثوواني موون هووذه وف نتركووه ولكوون سوومك الغلوواء وكووذلك سوومك خشووب التووابوت سوو
 الدراسة 
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II-   بيانات الكاروبيم التي توجد فوق التابوت 
  يتم استنتاجه فيما يعيو ذراع  2.5إن ارتفاع الكاروبيم هو 

 من أين ننرف هذه القيمة  
  

 أبناد الكاروبيم فوق كرسي الرحمة 
ْلِ َطراِء َوَوْجَهاأُلَمرا ُكرلُّ \ُهَما ِ َلى فَرْوُق ُمَظلِ لَرْيِن ِبَلْجِنَحِتِهَمرا َعلَرى ْلَكُروَباِن َباِسَطْيِن َأْجِنَحتَ \َوَيُكوُن 20"
 ( 20: 25ل" )خرو ْلَكُروَبْينِ \ْلِ َطاِء َيُكوُن َوْجَها \خَخِرل َنْحَو \ِحد  ِ َلى \وَ 

النبري ان النة ال يظهر لنا معلومة واحدة عن أبعراد الكراروبيم وربمرا كران ذلرك بسربب ان موسرى 
 حترراط حتررى ال يعبررد الشررعب الكرراروبيم حيررث ال أحررد يرررى التررابوت ماعرردا رئرريس الكهنررة مرررة فرري 
ذا ذكر بيانات تفصيلية عن الكاروبيم قد يقوم الشعب بصناعة مثال له خارج الخيمةلل   العام، واا

 
 ولكن كيف نصل لحقيقة أبناد الكاروبيم فوق كرسي الرحمة  

 للمعبد أعطنا مثاالي رائعاي قد يساعدنا بشدة في تحديد أبعاد الكاروبيم  ان سليمان الحكيم في بنائه
ْيتُررونِ \ْلِمْحررَراِب َكررُروَبْيِن ِمررْن َخَشررِب \َوَعِمررَل ِفرري 23" َوَخْمررُس َأْذُرع  24ل ْلَواِحووِد َعَشووُر َأْذُرعٍ \، ُععُوووُّ لزَّ

خَخررُرل َعَشرررُر َأْذُرع  ِمرررْن َطرررَرِ  َجَناِحرررِه ِ لَرررى \وِب ْلَكررررُ \ْلَواِحرررُد، َوَخْمرررُس َأْذُرع  َجَنررراُح \ْلَكرررُروِب \َجَنرراُح 
ُععُووووُّ 26خَخرررُرل ِقَيررراَس َواِحرررَد َوَشرررْكَل َواِحرررَد ِلْلَكرررُروَبْيِنل \ْلَكرررُروُب \َوَعَشرررُر َأْذُرع  25ل َطرررَرِ  َجَناِحرررهِ 

، \ْلَبْيرِت \َكرُروَبْيِن ِفري َوَسرِط لْ \َوَجَعرَل 27ل آلَخورُ \ْلَكوُروُب \ْلَواِحوِد َعَشوُر َأْذُرٍع َوَكوَذا \ْلَكُروِب \ لردَّاِخِليِ 
خَخرَرل \ْلَحراِئَط \خَخرِر َمرسَّ \ْلَكرُروِب \ْلَحراِئَط َوَجَنراُح \ْلَواِحرِد \ْلَكُروَبْيِن َفَمرسَّ َجَنراُح \َوَبَسُطوا َأْجِنَحَة 

 ( 27-23: 6مل  1" )خَخَرل\ْلَبْيِت َيَمسُّ َأَحُدأُلَما \َوَكاَنْت َأْجِنَحُتُهَما ِفي َوَسِط 
 

 ان ألذا النة المبارك يقول لناان 
 ارتفاع الكاروبيم = المسافة من لرف جناح لعكاروبيم األول إلا لرف جناح الكاروبيم الثاني

حيرث وضرع الترابوت داخرل المعبرد مرا  يمكن ان نفرض ان هذه هي نفسها نسب خيمة االجتماع
 ما يدعم فرض تساود النسب  يعني ان المعبد ألو صورة أخرى لخيمة االجتماع و 

ذن بالنسووبة لخيمووة االجتموواع المسووافة موون لوورف جنوواح الكوواروبيم األول إلووا لوورف جنوواح  وا 
 ذراع    2.5لعكاروبيم الثاني= لول غلاء التابوت وهو 

 
ذن فارتفاع الكاروبيم  ذراع 2.5كان  فوق تابوت النهد وا 
ذراع  4الحظ ارتفاع التابوت + ارتفاع الكاروبيم = 
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 مائدة خبز الوجوه ثالثاً:

 

 
 النص  -1

 16-10: 37خروج  25-23: 25خروج 
ررررْنِط ُطوُلهَررررا \َوَتْصررررَنُع َمائِررررَدةي ِمررررْن َخَشررررِب »23 لسَّ

ْرِتَفاُعهَررا ِذَراَع َوِنْصررَ ل \ِذَراَعرراِن َوَعْرُضررَها ِذَراَع وَ 
ل 24 يَها ِبَذأَلب  َنِقري   َوَتْصَنُ  َلَها ِإْكِعيال  ِموْن َوُتَ شِ 

َوَتْصووَنُ  َلَهووا َحاِجبووا  ِبَنووْرِض 25َذَهووٍب َحَواَلْيَهووا. 
ِشوووْبٍر َحَواَلْيَهوووا. َوَتْصوووَنُ  ِلَحاِجِبَهوووا ِإْكِعووويال  ِموووْن 

 ل َذَهٍب َحَواَلْيَها
 

َوَتْصررَنُع َلهَررا َأْرَبررَع َحَلقَررات  ِمررْن َذأَلررب  َوَتْجَعررُل 26
َواِئِمهَرررررا لَّتِررررري ِلقَ \أَلْرَبرررررِع \َواَيرررررا لزَّ \ْلَحَلقَررررراِت َعلَرررررى \
ْلَحَلقَرراُت ُبُيوترراي \ْلَحاِجررِب َتُكرروُن \ِعْنررَد 27أَلْرَبررِعل \

ْلَعَصررَوْيِن \َوَتْصررَنُع 28ْلَمائِررَدِةل \ِلَعَصررَوْيِن ِلَحْمررِل 
يِهَما بِرَذأَلب  َفُتْحَمرُل ِبِهَمرا \ِمْن َخَشِب  ْنِط َوُتَ شِ  لسَّ

َوَتْصررررررررررَنُع ِصررررررررررَحاَفَها َوُصررررررررررُحوَنَها 29ْلَمائِررررررررررَدُةل \
لَّتِرري ُيْسررَكُب ِبهَررال ِمررْن َذأَلررب  \َكْلَسراِتَها َوَجاَماِتهَررا وَ 

ْلَمائِررررَدِة ُخْبررررَز \َوَتْجَعررررُل َعلَررررى 30َنِقرررري   َتْصررررَنُعَهال 
 ْلُوُجوِه َأَماِمي َداِئماي \

ررررْنِط ُطوُلهَررررا \ْلَمائِررررَدَة ِمررررْن َخَشررررِب \َوَصررررَنَع 10 لسَّ
َراَع َوِنْصررَ ل ْرِتَفاُعهَررا ذِ \ِذَراَعرراِن َوَعْرُضررَها ِذَراَع وَ 

ل َوَصررَنَع َلهَررا ِ ْكِلرريالي ِمررْن 11 رراأَلا بِررَذأَلب  َنِقرري   َوَغشَّ
َوَصررررَنَع َلهَررررا َحاِجبرررراي ِبَعررررْرِض 12َذأَلررررب  َحَواَلْيهَررررال 

ِشْبر  َحَواَلْيهَرال َوَصرَنَع ِلَحاِجِبهَرا ِ ْكِلريالي ِمرْن َذأَلرب  
 َحَواَلْيَهال 

 
ل َوَجَعررَل َذَهووبٍ  َوَسووَبَك َلَهووا َأْرَبووَ  َحَعَقوواٍت ِموونْ 13

لَّتِررررري ِلَقَواِئِمهَرررررا \أَلْرَبرررررِع \َواَيرررررا لزَّ \ْلَحَلقَررررراِت َعلَرررررى \
ْلَحَلقَرراُت ُبُيوترراي \ْلَحاِجررِب َكاَنررِت \ِعْنررَد 14أَلْرَبررِعل \

ْلَنَصووَوْيِن \َوَصووَنَ  15ْلَمائِررَدِةل \ِلْلَعَصررَوْيِن ِلَحْمررِل 
وووواُهَما ِبووووَذَهٍب لِ \ِموووْن َخَشووووِب  ووووْنِل َوَغشَّ َحْمووووِل لسَّ

ْلَمائِررَدِة \لَّتِرري َعلَررى \أَلَوانِررَي \َوَصررَنَع 16ْلَماِئووَدِة. \
لَّتِرررري \ِصررررَحاَفَها َوُصررررُحوَنَها َوَجاَماِتهَررررا َوَكْلَسرررراِتَها 

ل  ُيْسَكُب ِبَها ِمْن َذأَلب  َنِقي  

 )يحمل المائدة بنو قهات(عمعية نقل المائدة 
ررَحاَ  وَ \َأْسررَماْنُجون  َوَيَضررُعوَن َعلْيررِه  لُوُجرروِه َيْبُسررُطوَن ثَررْوبَ \َوَعلررى َمائِررَدِة 7 ررُحوَن وَ \لصِ  أَلْقررَداَح \لصُّ

ِكيِبل َوَيُكوُن \َوَكاَساِت  َوَيْبُسرُطوَن َعلْيهَرا ثَرْوَب ِقْرِمرز  َوُيَ طُّوَنرُه ِبِ َطراء  ِمرْن 8لردَّاِئُم َعلْيرِهل \لُخْبُز \لسَّ
 (8-7: 4)عدد ِجلِد ُتَخس  َوَيَضُعوَن ِعِصيَُّهل

 مقدمة  -2
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المائرردة ترمررز للمررذبح وخبررز الوجرروه يرمررز لجسررد الرررب لرره المجررد وألنرراك شرررح مسررتفيض عررن خبررز 
في  6رغي  في صفين ) 12ان خبز الوجوه على المائدة يكون الوجوه في الكتاب المقدس، حيث 

 لكل ص (لللل
 
َصرفَّْيِن ُكرلَّ َوَتْجَعُلهَرا 6 ْلَواِحرُدل\ْلقُرْرُة \َيُكروُن ُعْشرَرْيِن ل ْثَنرْي َعَشرَر ُقْرصراي \ َوتَْأُخُذ َدِقيقا  َوَتْخِبُزهُ »5 

َصرر    ُلَبانرراي َنِقي رراي َفَيُكرروُن ِلْلُخْبررِز َوَتْجَعررُل َعلَررى ُكررلِ  7ل لرررَّب ِ \لطَّرراأِلَرِة َأَمرراَم \ْلَمائِررَدِة \َصرر    ِسررتَّةي َعلَررى 
ل " لررَّبِ  َداِئمراي ِمرْن ِعْنرِد َبنِري ِ ْسرَراِئيَل ِميثَاقراي َدأْلِري راي \ُبُه َأَمراَم ِفي ُكلِ  َيْوِم َسْبت  ُيَرت ِ 8 ِتْذَكاراي َوُقوداي ِللرَّبِ 

 ( 9-5: 24)ال 
 

وهم يأكعون المن ولم يكن هنا  يأتون بالدقيق ليخبزوا الخبز لوال األربنين سنةمن أين كانوا 
أية مزروعات تزرع !  
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 الدراسة الهندسية  -3
 أبناد مادة خبز الوجوه

  1.5ارتفاع ×   1عرض ×   2لول 
 ( 25: 25" )خرو َوَتْصَنُ  َلَها َحاِجبا  ِبَنْرِض ِشْبٍر َحَواَلْيَها.25" لكن  

 والشبر هو نصف ذراع
 

 ذراع حتى حافة المائدة نفسها  5ل1ويعني ذلك ان ارتفاع المائدة يكون 
 ذراع 2حتا نهاية الحاجب ارتفاع المائدة ولكن 

 فتكون بياناتها لمائدة من االرتفاعات ل ألناك أثنينولذلك فان 
 قبل الحاجب ذراع  1.5ارتفاع × ذراع  2لول × ذراع  1عرض  -

 وكذلك 
 فوق الحاجب ذراع  2ارتفاع × ذراع  2لول × ذراع  1عرض  -
 

 )تشير األسهم في الشكل المقابل لعحاجب( 
ذراع  1.5ويكوون لمائودة نهاية ايجب ان نفهم ان المائدة لها أثنين من االرتفاعات االول حتا 

  2ذراع 2نهاية الحاجب ويكون والثاني حتا 
 ذراع  2360ل2 (BDقطر السق  ) -
 ذراع أسفل حاجب المائدة(  5ل1)الرتفاع ذراع  80ل1 (DGقطر الجانب ) -
 ذراع أعلى حاجب المائدة(  2)الرتفاع ذراع  236ل2 (DGقطر الجانب ) -
 ذراع أسفل حاجب المائدة( 5ل1ذراع )الرتفاع  5ل2(   BGالقطر االمامي ) -
 ذراع أعلى حاجب المائدة(  2ذراع )الرتفاع 82ل2(   BGالقطر االمامي ) -
 ذراع  6925ل2 (BHقطر المكعب ) -
 ذراع مربع(  3ومساحة الحاجب  –ذراع  16ذراع )محيط الحاجب  5ل0ارتفاع الحاجب  -
وكرذلك لتوابوت لسومك خشوب افي ال الب سو  يكرون مسراود  سمك خشب المائدةالحظ ان  -

وسرو  نقروم باسرتنتاج سرمك خشرب ترابوت  موذبح المحرقوةوأيضراي  سمك خشب مذبح البخور
 العهد مع دراسة المسكن وقدس األقداسللل  

                                                 
ن سف  الغرفة ةكون في كك  ررم.. نالحظ الحظ في الهرم الكبير ةكون لغرفة الملكة أثنين من االرتفاعات ال - 2

ان المائدة ترمز للسيدة ق. والدة اإلله النها ري التي تام  خبز الوجوو  والو ي ةرموز لسويدنا ربنوا ةسووي المسوي .. 

وإذن فالمائدة ري الملكة ولها أثنين من االرتفاعوات وحرورة الملكوة فوي الهورم لهوا أثنوين مون االرتفاعوات رو  ذلوك 

 مصايفة؟ 
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 المساحة والمحيل والحجم لعمائدة 
 ذراع  5ل1ارتفاع × ذراع  1عرض × ذراع  2األبعاد طول  -
 ذراع  36المحيط    -
 ذراع مربع  13المساحة    -
 ذراع مكعب  3.75   الحجم -

 ذراع(  2المساحة والمحيل والحجم لعمائدة م  الحاجب )ارتفاع المائدة أصبح 
 ذراع ( 40المحيط ) -
 ذراع مربع(   16المساحة ) -
  ذراع مكعب(  5الحجم ) -
 
 مالحظات وتنعيقات  -4
 
ذراع ففي أي نقلوة مون  20أين توض  المائدة في خيمة االجتماع الن لول القدس يكون  -

ألررذا السرركال يجررب ان نجيبرره بعررد دراسررة  ه النشوورين ذراع توضوو  المائوودة وأمامهووا المنووارة هووذ
 المنارة الن كالألما مرتبطين ببعضهما البعضلل  

 
أيضاي نقطة أخرى كان ينب ي ان تردرس فري ترابوت العهرد وألري أيضراي موجرودة فري مائردة خبرز  -

حعقوات النناصور منوا  مو  دراسوة وسوف يوتم دراسوة كافوة  !!الحعقات األربنةالوجوهللل وألري 
 مذبح البخور 

  
 اسئعة البحث  -5
رررِكيِبل\َوَكاَسررراِت  الحرررظ "لل - ( أد سررركيب للمائررردة  فانررره لررريس ألنررراك ايرررة 8-7: 4)عدد لللل"لسَّ

 سكائب توضع للمائدة فاد كاسات تكون مرفقة بها ! 
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 : المـنار ة    رابعاً 

 
 النة  -1

 24-17: 37خروج  40-31: 25خروج 
ل َعَمرَل »31 ْلِخَراَطرِة \َوَتْصَنُع َمَنراَرةي ِمرْن َذأَلرب  َنِقري  

ْلَمَنرررراَرُة َقاِعررررَدُتَها َوَسرررراُقَهال َتُكرررروُن َكْلَسرررراُتَها \ُتْصررررَنُع 
َوِسرررتُّ ُشرررَعب  َخاِرَجرررَة 32َوُعَجُرأَلرررا َوَأْزأَلاُرأَلرررا ِمْنهَرررال 
َمَناَرة ل  ْلَواِحِد َثاَلُث ُشَعبِ \ِمْن َجاِنَبْيَهال ِمْن َجاِنِبَها 

ِفرررري 33لثَّررراِني ثَررراَلُث ُشرررَعِب َمَنررراَرة ل \َوِمرررْن َجاِنِبهَرررا 
ْعَبِة \ ل \لشُّ ْلَواِحرَدِة ثَراَلُث َكْلَسرات  َلْوِزيَّرة  ِبُعْجرَرة  َوَزأْلرر 

رررْعَبِة \َوِفررري  لثَّاِنَيرررِة ثَررراَلُث َكْلَسرررات  َلْوِزيَّرررة  ِبُعْجرررَرة  \لشُّ
ل َوأَلَكررررَذا ِ لَررررى  ررررتِ  \َوَزأْلررررر  ررررَعِب \لسِ  ْلَخاِرَجررررِة ِمررررَن \لشُّ

ْلَمَناَرِة َأْرَبُع َكْلَسات  َلْوِزيَّة  ِبُعَجِرأَلا \َوِفي 34ْلَمَناَرِةل \
ْنَبَتْيِن ِمْنَها ُعْجوَرٌة َوَتْحوَت \َوَتْحَت 35َوَأْزأَلاِرأَلال  لشُّ

وووْنَبَتْيِن ِمْنَهوووا ُعْجوووَرٌة َوَتْحوووَت \ وووْنَبَتْيِن ِمْنَهوووا \لشُّ لشُّ
ووتِ  \ُعْجووَرٌة ِإَلووا  ووَنِب \لسِ  ل ْلَمَنوواَرةِ \ْلَخاِرَجووِة ِمووَن \لشُّ

َتُكررروُن ُعَجُرأَلرررا َوُشرررَعُبَها ِمْنهَرررال َجِميُعهَرررا ِخَراَطرررَة 36
ل \وَ  َوَتْصرَنُع ُسرُرَجَها َسرْبَعةيل 37ِحَدَة ِمرْن َذأَلرب  َنِقري  

ل َفُتْصوووووووَنُد ُسوووووووُرُجَها ِلُتِضووووووويَء ِإَلوووووووا ُمَقاِبِعَهوووووووا
ل َوَماَلِقُطَها َوَمَناِفُضرهَ 38 ِمرْن َوْزَنرِة 39ا ِمرْن َذأَلرب  َنِقري  

َواْنُظررْر 40أَلَواِنرريل \َذأَلررب  َنِقرري   ُتْصررَنُع َمررَع َجِميررِع أَلررِذِه 
 ْلَجَبِلل\لَِّذد ُأْظِهَر َلَك ِفي \َفاْصَنْعَها َعَلى ِمثَاِلَها 

ل َصرررررْنَعَة \َوَصررررَنَع 17ل  ْلَمَنررررراَرَة ِمررررْن َذأَلرررررب  َنِقرررري  
َنررراَرَة َقاِعرررَدَتَها َوَسررراَقَهال َكاَنرررْت ْلمَ \ْلِخَراَطرررِة َصرررَنَع \

َوِستُّ ُشَعب  18َكْلَساُتَها َوُعَجُرأَلا َوَأْزأَلاُرأَلا ِمْنَهال 
ْلَواِحرررِد ثَررراَلُث \َخاِرَجررَة ِمرررْن َجاِنَبْيهَرررال ِمرررْن َجاِنِبهَرررا 

لثَّررراِني ثَررراَلُث ُشرررَعِب \ُشرررَعِب َمَنررراَرة ل َوِمرررْن َجاِنِبهَرررا 
ررررعْ \ِفرررري 19َمَنرررراَرة ل  ْلَواِحررررَدِة ثَرررراَلُث َكْلَسررررات  \َبِة لشُّ

ل َوِفرري  ررْعَبِة \َلْوِزيَّررة  ِبُعْجررَرة  َوَزأْلررر  لثَّاِنَيررِة ثَرراَلُث \لشُّ
ل َوأَلَكرررَذا ِ لَرررى  رررتِ  \َكْلَسرررات  َلْوِزيَّرررة  ِبُعْجرررَرة  َوَزأْلرررر  لسِ 

رررَعِب \ ْلَمَنررراَرِة \َوِفررري 20ْلَمَنررراَرِةل \ْلَخاِرَجرررِة ِمرررَن \لشُّ
َوَتْحرَت 21َلْوِزيَّرة  ِبُعَجِرأَلرا َوَأْزأَلاِرأَلرال  َأْرَبُع َكْلَسرات  

ررررْعَبَتْيِن ِمْنهَررررا ُعْجررررَرَة َوَتْحررررَت \ ررررْعَبَتْيِن ِمْنهَررررا \لشُّ لشُّ
ررْعَبَتْيِن ِمْنهَررا ُعْجررَرَةل ِ لَررى \ُعْجررَرَة َوَتْحررَت  ررتِ  \لشُّ لسِ 

َعِب \ َكاَنْت ُعَجُرأَلا َوُشَعُبَها 22ْلَخاِرَجِة ِمْنَهال \لشُّ
ل \ال َجِميُعهَرررا ِخَراَطرررَة وَ ِمْنهَررر ِحرررَدَة ِمرررْن َذأَلرررب  َنِقررري  
َوَصرررَنَع ُسرررُرَجَها َسرررْبَعةي َوَماَلِقَطهَرررا َوَمَناِفَضرررَها 23

ل  ِمرْن َوْزَنرِة َذأَلرب  َنِقري   َصرَنَعَها 24ِمْن َذأَلب  َنِقي  
 َوَجِميَع َأَواِنيَهال

 نقل المنارة
روِء َوُسرُرَجَها َوَمالِقَطهَرا َوَمَناِفَضرَها َوَجِميرَع  ِنَيرِة َزْيِتهَرا \طُّروَن َمَنراَرَة َوَيْلُخُذوَن ثَرْوَب َأْسرَماْنُجون  َوُي َ 9 لضُّ
 لَعَتلررِةل\َوَيْجَعُلوَنهَررا َوَجِميررَع  ِنَيَتهَررا ِفرري ِغَطرراء  ِمررْن ِجلررِد ُتَخررس  َوَيْجَعُلوَنررُه َعلررى 10لتِرري َيْخررِدُموَنَها ِبهَررال \

 (10-9: 4)عدد 
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 مقدمة  -2
 رة ألي أحد العناصر الهامة جداي في الخيمة وألي تحتود أسئلة كثيرةلل المنا
َفُتْصووَنُد ُسووُرُجَها ِلُتِضوويَء ِإَلووا المهمررة األساسررية للمنررارة واضررحة مررن الررنة الكتررابي المبررارك ان 

 ( 37: 25)خرو  لُمَقاِبِعَها
 

 الصعوبة األساسية في المنارة ألو عدم فهم النة المبارك!
ْعبَ \ِفي 33  ْعَبِة \َوِفي َكْأَساٍت َلْوِزيٍَّة ِبُنْجَرٍة َوَزْهٍر.  َثاَلثُ ْلَواِحَدِة \ِة لشُّ لثَّاِنَيِة َثاَلُث َكْلَسرات  َلْوِزيَّرة  \لشُّ

ل َوأَلَكَذا ِ َلى  تِ  \ِبُعْجَرة  َوَزأْلر  َعِب \لسِ   ( 33: 25)خرو  ْلَمَناَرِةل\ْلَخاِرَجِة ِمَن \لشُّ
 ( 34: 25)خرو  ِبُنَجرَِها َوَأْزَهارَِها.َبُع َكْلَسات  َلْوِزيَّة  ْلَمَناَرِة َأرْ \َوِفي 34
 
 كاسات لوزية بنجرة )مفرد( وزهر )جم  غير محدد الندد(  3في الشنبة  -
 كاسات لوزية بنجرها )جم !( وأزهارها )جم !(  4وفي المنارة  -

 كم عدد الكاسات والزألرات والعجرات التي توضع في كل شعبة ! 
 الكاسات والزألرات والعجرات التي توضع في المنارة ! وكم عدد 

 
{25:33} Three bowls made like unto almonds, [with] a knop and a 

flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other 

branch, [with] a knop and a flower: so in the six branches that come out 

of the candlestick (Exo 25: 33) (old English)  
 
{25:34} And in the candlestick [shall be] four bowls made like unto 

almonds, [with] their knops and their flowers  (Exo 25: 33) (old 

English) 

  

 

On the lampstand itself four bowls shall be made like blossoms each 

with its ornamental knob and flower  (Exo 25: 33) (Modern Version)  

 
 دعنا ندرس ألذه النصوة االنجليزية لعلنا نفهم اعداد الكاسات والزألرات والعجرات في المنارة 
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{25:33} Three bowls made like unto almonds, [with] a knop and a 

flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other 

branch, [with] a knop and a flower: so in the six branches that come out 

of the candlestick (Exo 25: 33) (old English)  
كاسات لوزية وعجرة واحدة وزألرة واحدة وألو نة واضرح  3ألذا النة يقول لنا ان كل شعبة بها 

 م(  1600نسخة الملك جيمس مترجمة حوالي  –ال لبس فيه )نة من نسخة انجليزية قديمة 
 

{25:34} And in the candlestick [shall be] four bowls made like unto 

almonds, [with] their knops and their flowers  (Exo 25: 33) (old 

English) 

 كاسات لوزية وعجراتها )جمع( وزألرات )جمع(  4ألذا النة يقول لنا ان المنارة بها 
اسررات )أيضرراي ألررذا نررة مررن نسررخة انجليزيررة رغررم ذكررر أعررداد الك وألررو غيررر محرردد العررداد الجمررع! 

 م(  1600نسخة الملك جيمس مترجمة حوالي  –قديمة 
 

On the lampstand itself four bowls shall be made like blossoms each 

with its ornamental knob and flower  (Exo 25: 33) (Modern Version)  

 
كاسررات وان كررل كرراس يكررون برره عجرررة وزألرررة ويعنرري  4هررا ألررذا الررنة يقررول لنررا ان المنررارة نفسررها ب

زألرررات )وألررو نررة مررن الكترراب المقرردس االنجليررزد الحررديث الررذد  4عجرررات و 4كاسررات و 4ذلررك 
 يباع حالياي من دار الكتاب المقدس في مصر(  

ولكرن ألررذا الفهررم ال ينسررجم مرع النصرروة السررابقة ال العربرري وال االنجليرزد القررديم وال ينسررجم حتررى 
االيرة السرابقة مباشررة فري نفرس النسرخة االنجليزيرة الحديثرة التري تبراع مرن دار الكتراب المقردس  مع

 حيث يقول النة المبارك 
Three bowls shall be made like almond blossoms on one branch, with 
an ornamental knob and a flower (exo 25: 33) 

 حدة وزألرة واحدة كاسات وعجرة وا 3فالنة المبارك يقول 
فرراذا كرران يقصررد لرره المجررد عجرررة وزألرررة لكررل كرراس كرران يعنرري ذلررك ثررالث كاسررات وثررالث زألرررات 
 وثالث عجرات! ان عدم فهم النة المبارك ألو الصعوبة التي تق  في سبيل فهمنا للمنارةللل  

 
 4ون هنواك كاسوات وعجورة واحودة وزهورة واحودة ولكون لعمنوارة يكو 3الحظ/ هل يمكن ان يكوون لعشونبة 

 زهرات ذلك سوف يخعق شكل غير منسجم لعمنارة! حتما  هذا فهم خالئ 4عجرات و 4كاسات و
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 الدراسة الهندسية  -3
 لم يحدد النة أبعاداي واضحة للمنارة، فنحن ال نعر  ارتفاعها وال عرضها وال أية مسافات 

 وزنة ذهوب كامعوةالتها من معلومة واحدة ليس  ال نعرفها عن األبعاد انها مصنوعة وجميع مشتم
 ( 61 24: 37( ، )خرو 64 39: 25)خروج 

 شاقل ذألبل 3000كجم وألي تساود  30المنارة مصنوعة من وزنة ذألب واحدة   -
 المنارة تكون مكونة من ستة شعب باإلضافة  لى المنارة نفسها!  -
ُعب تختل  عن المنارة! الُشعب بها ) -  عجرة(  زألرة و   كاسات و 3الش 
 قطع    ل كل شعبة بها ذلك يجع -
 ( اتعجر    و اتزألر     كاسات و 4ولكن المنارة نفسها بها ) -
 عجرات توجد عن نقطة اتصال كل شعبتن ببعضهما  3ثم ألناك  -

 

 السكال ألو ما ألي ألذه األشياء )الكاسات والزألرات والعجرات( ألل ألي أجزاء لزينة المنارة ! 
ْعَبِة \ِفي 33" ل َوِفي ْلَواِحَدِة َثاَلُث \لشُّ رْعَبِة \َكْلَسات  َلْوِزيَّة  ِبُعْجَرة  َوَزأْلر  لثَّاِنَيرِة ثَراَلُث َكْلَسرات  َلْوِزيَّرة  \لشُّ

ل َوأَلَكَذا ِ َلى  تِ  \ِبُعْجَرة  َوَزأْلر  َعِب \لسِ   (58  33: 25" )خروج ْلَخاِرَجِة ِمنَ \لشُّ
 

 الهندسية الرئيسية عن المنارة تكون كما يلي: الأسئلة 

 

 الشكل الهندسي لعمنارة   ما هو -1
 
 المنارة  وارتفاع ما هو عرض  -2
 

 أين توض  المنارة في القدس   -3
 

فونحن ال ننورف موا هوو الشوكل  السوؤال األولكما أوضحت ان عودم فهوم الونص تمنننوا مون حول 
 الهندسي لعمنارة 

 دعنا نحاول االجابة ععا السؤالين الباقيين فيما يعي ولكن 
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  أبعاد المنارة :إجابة السؤال الثاني

 

 المنارة؟ وارتفاع ما هو عرض 

ان عررض المنرارة يكرون مسراود لطولهررا الن شرجرة اللروز تكرون مربعررة وشرجرة اللروز توصرلنا  ليهررا 
 باالعتماد على النة اإللهي المبارك 

ْعَبِة \ِفي 33" ذن فعررض المنرارة 33: 25" )خررو ْلَواِحَدِة َثاَلُث َكْلَسات  َلْوِزيَّة  ِبُعْجرَرة  َوَزأْلرر  \لشُّ (لل واا
 يساود ارتفاعهالل 

 
 ما هو ارتفاع المنارة؟  

 

َفُتْصوووَنُد "ان ارتفررراع المنرررارة محكررروم بطرررول اإلنسررران الن الكررراألن يضرررع كرررل يررروم زيرررت فررري المنرررارة 
 (لل ونفهم من ألذا النة المبارك ما يلي:  37: 25" )خرو لُسُرُجَها ِلُتِضيَء ِإَلا ُمَقاِبِعَها

 
I-  ولوذلك فارتفاعهوا ة ال يمكن ان تكون أعلى من طول اإلنسان ليصل  ليها ان المنار

 )وألو أعلى طول ممكن لإلنسان(ل ذراع  4األععا سوف يكون حوالي 
 

 
II-  ذراع 4أد  عوورض المنووارة يكووون مسوواوي الرتفاعهووا النهووا مربنووةونسررتنتم مررن ذلررك ان 

كتررراب خيمرررة  ( )يقرررول مكلررر طولهرررا مسررراود لعرضرررها )حيرررث شرررجرة اللررروز تكرررون مربعرررة
 االجتماع الراألب القمة مرقوريوس االنبا بيشودلل انها تشبه شجرة اللوز!( 

 
  ذن فارتفاع المنارة ألو  ذراع  4واا
  ذراع 4عرض المنارة ألو 
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 إجابة السؤال الثالث : مكان المائدة والمنارة

 
فوي الناحيوة الجنوبيوة أموام مائودة خبوز النهوا توضو   في القودس  توض  المنارةأين 

ولكن اين توض  في الخيمة بالتحديد الن الوجوه التي توض  في الناحية الشمالية! 
ذراع ففووي أي مكووان موون هووذه النشوورين ذراعووا   20لووول القوودس موون الووداخل يكووون 

 توض  المنارة أمام المائدة   
 

 ماذا يقول لنا النة المبارك  
 

( ماذا تعني انهرا 37: 25" )خرو لِلُتِضيَء ِإَلا ُمَقاِبِعَهاَفُتْصَنُد ُسُرُجَها َوَتْصَنُع ُسُرَجَها َسْبَعةيل 37
 تضل مقابلها ! ماذا يريد ان يقول لنا  لللل 

 
ان ذلك أمر ألام لل اية فالمنارة تضل مقابلها وليس لشل واحد محدد ولكن لكرل مرا يوجرد مقابلهرا! 

موة تقوول لنوا بوضووح وهوذه المنعو  كذلك لمذبح البخوروتضئ  تضئ لمائدة خبز الوجوهفالمنارة 
 ان 

 

  المسافة بين المنارة ومذبح البخور= المسافة بين المنارة والمائدة 
 

 وهذا سوف يساعدنا في تحديد مكان المنارة في داخل القدس 
 دعنا نحاول القيام بذلك فيما يعي ...  
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 تحديد مكان المنارة في القدس 

 
 أية أبعاد أخرى( ألي مجرد أفكار قد تصيبل ان محاولة االستنتاج لطول وارتفاع المنارة )و 

 وألناك  شكالية معقدة في الواقع في تحديد أبعاد المنارة لل يمكن شرحها كما يلي
ان المبدأ الأساسي لتحديد ارتفاع المنارة وبعدها عن مائدة خبـز ومـذبا البخـور هـو 

بنـاء علـى هـذا انها تضئ لكل منهما وبالتالي أمكننا تحديد مكـان المنـارة وارتفاعهـا 

 المبدأ.  

 لكن الحظ المثال التالي:  
 
 على ألذه المسافة تتوق  على عدد من العوامل منها  Aفان  ضاءة الشمعة لنقطة    

 زاوية انتشار الضوء  -1

 Aارتفاع النقلة  -3  سمك فتيعة الشمنة  -2

 اننا نفهم ان 
 

  لبخورالمسافة بين المنارة والمائدة = المسافة بين المنارة ومذبح ا
 

 ونعر  أيضاي ان 
 لللل المسافة بين المائدة والمنارة = عرض الخيمةللل

 ذراع  2ولكن ارتفاع مذبح البخور يكون 
مسرراود والررذد يكررون ذراع  2  ذراع  0.5ارتفرراع الحاجررب + ذراع  1.5ألررو أمررا المائرردة فارتفاعهررا 
 الرتفاع مذبح البخور 

 ذراع  2  ارتفاعلى نفهم من ذلك ان ضوء المنارة ينتشر بناء ع
 من ذلك نفهم 

ذراع وألررو ارتفرراع  2ذراع )أعلررى ارتفرراع ممكررن للمنررارة( وحتررى  4ان ضرروء المنررارة ينررزل مررن ارتفرراع 
 مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه لينير لكليهما 

وبناء على ألذه االستنتاجات السابقة سو  يمكننا استنتاج المسافة من حجاب قدس االقرداس  لرى 
 يلي كما  المنارة
ليقو  ظول والذي يمن  نوور المنوارة عون خبوز الوجووه فوق الخبز المائدة حاجب نفهم دور ولكن 

 ععا الخبز ويظل الخبز مختفيا !!فقل الحاجب 
 (6: 3" )خرو ألنه خاف أن ينظر إلا هللا فغلا موسا وجهه"

 )تابع(  تحديد مكان المنارة في القدس

mailto:mrwaheid1@yahoo.com
mailto:gfrancis@yandex.ru


 لوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين بسم الثا
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 تاايةة   روسيا اال –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

mrwaheid1@yahoo.com – gfrancis@yandex.ru +222550186 /201022532292 +          

29 

 

 مكان المائدة والمنارة
 

 ذراع9بين المنارة والمائدة = المسافة بين المنارة ومذبح البخور = المسافة 
 

 ولكن المائدة توض  مباشرة أمام المنارة ما ينني ان المثعث يكون متساوي االضالع .. 
 

 من الشكل المقابل يكون 
Cمذبح البخور : Aالمنارة :     B مائدة خبز الوجوه : 
 

 راع ذ 9المثعث متساوي األضالع كل ضع  = 
 ( ABيقع في منتص  المسافة  C)وذلك الن مذبح البخور 

 درجةل  60وألو أيضاي متساود الزوايا كل زاوية   
 CDومن نظرية فيثاغورس يمكن ببساطة حساب الطول 

 وألو المسافة من الحجاب وحتى مكان المائدة وألي نفس المسافة من الحجاب للمنارة 
  CDمربع  75ل60(   AD)مربع  25ل20 –( AC)مربع  81وألذه المسافة تساود   

 ذراع  CD =7.8إذن 
 

ذن المسافة بين الحجاب والمائدة هي   ذراع = المسافة من الحجاب لعمنارة  79.7وا 
 

 وينني ذلك ان
 ذراع 12.2ذراع ومن المائدة لباب الخيمة = 7.8المسافة من الحجاب لعمائدة = 
 ذراع     12.2لمنارة لباب الخيمة = ذراع ومن ا 7.8والمسافة من الحجاب لعمنارة =

 
ال نأخذ في االعتبار أبناد المائدة او المذبح عند تحديد المسافات الننا نتنامول هنا الحظ: نحن 

ولكون مو  دراسوة المسوكن سووف نودرس بالتفصويل مكوان المائودة والمنوارة  –م  أرضية الخيموة 
 تبنا  ألبنادهما.  
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 المسكن خامساً 

 

 النص  -1
 19 -8: 36خروج  14-1: 26خروج 

ررررا »1 َعَشووووِر ُشووووَقِق ْلَمْسررررَكُن َفَتْصررررَنُعُه ِمررررْن \َوَأمَّ
ُبووووٍص َمْبوووُروٍم َوَأْسوووَماْنُجوِنيٍ  َوُأْرُجوووَواٍن َوِقْرِموووٍز. 

طُرروُل 2َحائِررك  َحرراِذق  َتْصررَنُعَهال  ِبَكووُروِبيَم َصووْنَنةَ 
ررررقَِّة \ ُض ْلَواِحررررَدِة َثَمرررران  َوِعْشررررُروَن ِذَراعرررراي َوَعرررررْ \لشُّ
رررقَِّة \ ل ِقَياسررراي وَ \لشُّ ِحرررداي ِلَجِميرررِع \ْلَواِحرررَدِة َأْرَبرررُع َأْذُرع 
رررررَقِقل \ رررررَقِق َبْعُضرررررَها \َتُكررررروُن َخْمرررررَس ِمرررررَن 3لشُّ لشُّ

َمْوُصوَل ِبَبْعض  َوَخْمرُس ُشرَقق  َبْعُضرَها َمْوُصروَل 
ل  َوَتْصررَنُع ُعررريى ِمررْن َأْسررَماْنُجوِني   َعلَررى 4بِررَبْعض 
قَّ \َحاِشَيِة  رِل \لطَّرَرِ  ِمرَن \ْلَواِحرَدِة ِفري \ِة لشُّ ْلُمَوصَّ

قَِّة \ْلَواِحِدل َوَكَذِلَك َتْصَنُع ِفي َحاِشَيِة \ لطََّرِفيَِّة \لشُّ
ِل \ِمَن  َخْمِسيَن ُعْرَوةي َتْصَنُع ِفي 5لثَّاِنيل \ْلُمَوصَّ

قَِّة \ ْلَواِحَدِة َوَخْمِسريَن ُعرْرَوةي َتْصرَنُع ِفري َطرَرِ  \لشُّ
ررقَّ \ ررِل \لَّررِذد ِفرري \ِة لشُّ ْلُعررَرى \لثَّرراِنيل َتُكرروُن \ْلُمَوصَّ

ل  َوَتْصرررررررَنُع َخْمِسررررررريَن 6َبْعُضرررررررَها ُمَقابِرررررررَل ِلرررررررَبْعض 
ل َوَتِصرررُل  رررقََّتْيِن َبْعَضرررُهَما \ِشرررَظاظاي ِمرررْن َذأَلرررب  لشُّ
ِحرررررردايل \ْلَمْسررررررَكُن وَ \بِررررررَبْعض  ِباأَلِشررررررظَِّةل َفَيِصرررررريُر 

ْعرررَزى َخْيَمرررةي َعلَرررى َوَتْصرررَنُع ُشرررَققاي ِمرررْن َشرررْعِر مِ »7
طُررروُل 8ْلَمْسرررَكِنل ِ ْحرررَدى َعَشرررَرَة ُشرررقَّةي َتْصرررَنُعَهال \
رررررقَِّة \ رررررقَِّة \ْلَواِحرررررَدِة َثاَلثُررررروَن ِذَراعررررراي َوَعرررررْرُض \لشُّ لشُّ
ل ِقَياسراي وَ \ ِحررداي ِلإْلِْحرَدى َعَشررَرَة \ْلَواِحرَدِة َأْرَبررُع َأْذُرع 

ررَققِ \َوَتِصررُل َخْمسرراي ِمررَن 9ُشررقَّةيل  َوْحررَدأَلا َوِسررت اي  لشُّ
ررَقِق َوْحررَدأَلال َوَتْثنِرري \ِمررَن  ررقََّة \لشُّ اِدَسررَة ِفرري \لشُّ لسَّ
َوَتْصرررَنُع َخْمِسررريَن ُعرررْرَوةي َعلَرررى 10ْلَخْيَمرررِةل \َوْجرررِه 

ررررقَِّة \َحاِشررررَيِة  ررررِل \لطََّرِفيَّررررِة ِمررررَن \ْلَواِحررررَدِة \لشُّ ْلُمَوصَّ
ررقَِّة ِمررَن \ ْلَواِحررِد َوَخْمِسرريَن ُعررْرَوةي َعلَررى َحاِشررَيةِ \ لشُّ

ْلَعَمرررِل \َفَصرررَنُعوا ُكرررلُّ َحِكررريِم َقْلرررب  ِمرررْن َصررراِنِعي 8
ْلَمْسرررررررَكَن َعَشررررررررَر ُشررررررررَقق ل ِمرررررررْن ُبرررررررروة  َمْبررررررررُروم  \

يَم َصررررْنَعَة َوَأْسررررَماْنُجوِني   َوُأْرُجرررروان  َوِقْرِمررررز  ِبَكررررُروبِ 
ررررقَِّة \طُرررروُل 9َحائِررررك  َحرررراِذق  َصررررَنَعَهال  ْلَواِحررررَدِة \لشُّ

ررررقَِّة \َثَمرررران  َوِعْشررررُروَن ِذَراعرررراي َوَعررررْرُض  ْلَواِحررررَدِة \لشُّ
ل ِقَياسررررررررراي وَ  رررررررررَقِقل \ِحررررررررداي ِلَجِميرررررررررِع \َأْرَبررررررررُع َأْذُرع  لشُّ

ل \َوَوَصررَل َخْمسررراي ِمرررَن 10 ررَقِق َبْعَضرررَها بِرررَبْعض  لشُّ
ل \ْمسررررراي ِمرررررَن َوَوَصرررررَل خَ  رررررَقِق َبْعَضرررررَها بِرررررَبْعض  لشُّ

َوَصرررَنَع ُعررررىي ِمرررْن َأْسرررَماْنُجوِني   َعلَرررى َحاِشرررَيِة 11
قَِّة \ رِل \لطََّرِ  ِمَن \ْلَواِحَدِة ِفي \لشُّ ْلَواِحرِدل \ْلُمَوصَّ

ررررقَِّة \َكررررَذِلَك َصررررَنَع ِفرررري َحاِشررررَيِة  لطََّرِفيَّررررِة ِمررررَن \لشُّ
رررِل \ ِسررريَن ُعرررْرَوةي َصرررَنَع ِفررري َخمْ 12لثَّررراِنيل \ْلُمَوصَّ
ررقَِّة \ ْلَواِحررَدِة َوَخْمِسرريَن ُعررْرَوةي َصررَنَع ِفرري َطررَرِ  \لشُّ
ررقَِّة \ ررِل \لَّررِذد ِفرري \لشُّ لثَّرراِنيل ُمَقاِبلَررةي َكاَنررِت \ْلُمَوصَّ
ل \ َوَصررررررَنَع َخْمِسرررررريَن 13ْلُعررررررَرى َبْعُضررررررَها ِلررررررَبْعض 

ررررقََّتْيِن َبعْ \ِشررررَظاظاي ِمررررْن َذأَلررررب  َوَوَصررررَل  َضررررُهَما لشُّ
ِحرررررررردايل \ْلَمْسررررررررَكُن وَ \بِررررررررَبْعض  ِباأَلِشررررررررظَِّة َفَصرررررررراَر 

َوَصرررَنَع ُشرررَققاي ِمرررْن َشررررْعِر ِمْعرررزيى َخْيَمرررةي فَررررْوَق 14
طُرروُل 15ْلَمْسررَكِنل ِ ْحررَدى َعَشررَرَة ُشررقَّةي َصررَنَعَهال \
رررررقَِّة \ رررررقَِّة \ْلَواِحرررررَدِة َثاَلثُررررروَن ِذَراعررررراي َوَعرررررْرُض \لشُّ لشُّ
ل ِقَياسراي وَ ْلَواِحرَدِة َأْرَبرر\ ِحررداي ِلإْلِْحرَدى َعَشررَرَة \ُع َأْذُرع 

رَقِق َوْحرَدأَلا َوِسرت اي \َوَوَصَل َخْمساي ِمَن 16ُشقَّةيل  لشُّ
رررَقِق َوْحرررَدأَلال \ِمرررَن  َوَصرررَنَع َخْمِسررريَن ُعرررْرَوةي 17لشُّ

ررررررقَِّة \َعلَررررررى َحاِشررررررَيِة  ررررررِل \لطََّرِفيَّررررررِة ِمررررررَن \لشُّ ْلُمَوصَّ
يَن ُعرررررْرَوةي َعلَرررررى َحاِشرررررَيِة ْلَواِحرررررِدل َوَصرررررَنَع َخْمِسررررر\
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رررِل \ َوَتْصرررَنُع َخْمِسررريَن ِشرررَظاظاي 11لثَّررراِنيل \ْلُمَوصَّ
ل َوتُررْدِخُل  ْلُعررَرى َوَتِصررُل \أَلِشررظََّة ِفرري \ِمررْن ُنَحرراس 

ْلَفاِضرُل \ْلُمَدلَّى \َوَأمَّا 12ِحَدةيل \ْلَخْيَمَة َفَتِصيُر وَ \
ررررررقَِّة \ْلَخْيَمررررررِة ِنْصررررررُ  \ِمررررررْن ُشررررررَقِق  ررررررَلِة \لشُّ ْلُمَوصَّ

ِر \ َوالرذِ َراُع 13ْلَمْسرَكِنل \ْلَفاِضُل َفُيَدلَّى َعَلى ُمرَكخَّ
ْلَفاِضِل ِفي ُطوِل \لذِ َراُع ِمْن أُلَناَك ِمَن \ِمْن أُلَنا وَ 

ْلَخْيَمرررررِة َتُكوَنررررراِن ُمرررررَدالََّتْيِن َعلَرررررى َجررررراِنَبِي \ُشرررررَقِق 
ْلَمْسررررررررَكِن ِمررررررررْن أُلَنررررررررا َوِمررررررررْن أُلَنرررررررراَك ِلَتْ ِطَيتِررررررررِهل \

ِغَطررررراءي ِلْلَخْيَمرررررِة ِمرررررْن ُجلُررررروِد ِكَبرررررا    َوَتْصرررررَنعُ 14
 ُمَحمََّرة ل َوِغَطاءي ِمْن ُجُلوِد ُتَخس  ِمْن َفْوُقل

رررررقَِّة \ رررررَلِة \لشُّ َوَصرررررَنَع َخْمِسررررريَن 18لثَّاِنَيرررررِةل \ْلُمَوصَّ
ْلَخْيَمرررررَة ِلَتِصرررررريَر \ِشرررررَظاظاي ِمررررررْن ُنَحررررراس  ِلَيِصررررررَل 

َوَصررررَنَع ِغَطرررراءي ِلْلَخْيَمررررِة ِمررررْن ُجلُرررروِد 19ِحررررَدةيل \وَ 
 ْوُقل ِكَبا   ُمَحمََّرةي َوِغَطاءي ِمْن ُجُلوِد ُتَخس  ِمْن فَ 
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 المسكن )خيمة االجتماع(
 صورة خارجية توضيحية 

 
 
 ذراع  4نرض الذراع و  28شقق، لول الشقة  10 هي هي شقق االسمانجوني و  1اللبقة رقم  .1
 ذراع  4نرض الذراع و  30شقة، لول الشقة  11 هيشقق شنر المنزي و  2اللبقة رقم  .2
 يذكر لها أبناد هي غلاء من جعود الكباش المحمرة لم  3اللبقة رقم  .3
 هي غلاء من جعود التخس لم يذكر لها أبناد  4اللبقة رقم  .4
 صورة توضيحية لعتركيب الخاصة بالخيمة  

 
 

شوقة لوول  11صورة توضيحية لشوقق شونر المنوزي وعودد   
 10أذرع وارتفاعها  4ذراع وعرضها  30كل منها 

وأسووفل الشووقق يظهوور الهيكوول الخشووبي لعخيمووة والووذي لولووه 
لوووح( وعرضووه موون الخووارج  20ذراع ) 30الخووارج هووو  موون
  ذراع سمك حائلي الجوانب(   1ألواح +  6ذراع ) 10هو 
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 الحظ: هذه الرسومات تكون خالئة
 
 
 
 

 )رسومات موجودة ععا االنترنت(
 
 
 

 والسبب في ذلك هو 
ذا مررراأو ظهرررر الخيمرررة الحرررائط ال ربررري )ان ألنررراك عررروارض توضرررع فررري  كررران  مررركخر المسررركن( واا

اللرروحين المررزدوجين بهررذه الصررورة فرري ظهررر الخيمررة سررو  لررن يمكررن وضررع العارضررة علررى ظهررر 
الخيمة الن ألناك لوح مرتفع عن لوح  خرر برل يجرب ان يكرون الظهرر مسرتوى حترى مرا يرتم وضرع 

 العارضة  
 ولذلك فالشكل الصحيح يكون كما يليلل 

ظهرر الخيمرة للرداخل بحيرث ان الحرائط وكما يظهر في الشركل فران اللروحين المرزدوجين يكونرا فري 
 ال ربي الخارجي للخيمة يكون مستوى ما يجعل ألناك  مكانية لوضع العارضة على ألذا الحائطل  
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 الشكل الصحيح لعخيمة يكون كما يعي 
 
 
 
  

 
 

 ومن أجل مزيد من الدقة فيما يلي أقدم رسماي توضيحياي قمت برسمه كامالي 
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 س األقداس الشكل الهندسي الداخعي لقد
 

 
 
 

الشكل السابق يظهر اللوحين المزدوجين في الحائط ال ربي للخيمة )ظهر الخيمة( ويظهر 
 انهما يوجدان داخل قدس األقداس 
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 مقدمة  -2
 المسكن ألو الحاود لكل األجزاء المقدسة في خيمة االجتماع وألو ذو أألمية كبيرة جداي 

تي ترتبط بين بعضها بالعوارض ويلتي فوقها الشرقق وألري ويتكون المسكن من األلواح الخشبية وال
أنواع من الشقق والتي تكون على الترتيب: شقق األسمانجوني والتي تكون األولى فروق األلرواح  4
 جلود كبا  محمرة ثم جلود تخستلتي شقق شعر المعزد فوق شقق األسمانجوني ثم ثم 
 الدراسة الهندسية  -3
I- ماع )من الخارج( أبناد خيمة االجت 
  10×  10×  30االرتفاع  × العرض × الطول  -
  62لEG   31قطر السق   -
  166لAG   33قطر المكعب  -
  14لGB   14قطر الجانب  -
II-  )أبناد خيمة االجتماع )من الداخل 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذراع من طول  1من داخل المسكن ألناك لوحين مزدوجين في نهاية الخيمة وألما يستهكال 
 ذراع من طو الخيمة  5ل0لكن اللوح الواحد أد حائط ظهر الخيمة نفسه يستهلك المسكن 

 لذلك ألناك أطوال مختلفة للخيمة من الداخل كما تشير األسهم 
o  ذراع  1ذراع الت اللوحين المزدوجين يستهلكان  29السهم األول العلود يكون طول

 كامل( ذراع أد عرض لوح 5ل1)ويستمر ألذا الطول بال ت ير حنى عرض 
o  ذراع الن الحائط الخلفي يكون لوح واحد سمكه  5ل29السهم المتوسط يكون طول

 أذرع من عرض الخيمة( 6ذراع حتى عرض  5ل29نص  ذراع )ويظل الطول 
o  ذراعل   30السهم السفلي وألو يمثل الطول الكامل من الخارج وألو يساود 

 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com
mailto:gfrancis@yandex.ru


 لوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين بسم الثا
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 تاايةة   روسيا اال –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

mrwaheid1@yahoo.com – gfrancis@yandex.ru +222550186 /201022532292 +          

37 

 إذن أبناد الخيمة المتوسلة هي كما يعي:  
  10×  9×  5ل29االرتفاع   × رض الع× الطول  -
 ذراع    8لEG  30قطر السق   -
 ذراع  42لAG  32قطر المكعب  -
 ذراع 42لGB   13قطر الجانب  -
 
III-  المساحات والمحيلات 
 ذراع 400محيط من الخارج    -
 ذراع 306محيط من الداخل    -
 2ذراع 1400مساحة من الخارج    -
  2ذراع 1282مساحة من الداخل    -
 3ذراع 3000ن الخارج   الحجم م -
وألو حجم اللوحين  15 –وألو الحجم من الداخل  2655) 3ذراع 2655الحجم من الداخل    -

 الحجم الفعلي الداخلي لخيمة االجتماع(   3ذراع  2640المزدوجين   
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IV –  دراسة تفصيعية لقدس األقداس والقدس كل بمفرده 
 

 أولاً: قدس الأقداس 

 
 

 من الخارج الأبعاد 

 ذراع  10× ذراع  10× ذراع  10االرتفاع   × العرض × الطول 
 

 من الداخل الأبعاد 

 ذراع  10ارتفاعه ×  5ل9طوله ×  9عرض قدس االقداس 
 ذراع  6ذراع يكون في المسافة بين اللوحين المزدوجين والتس تساود  5ل9الطول  -
 ذراع  9اس ولكن عند اللوحين المزدوجين على الجانبين يكون طول قدس األقد -
 
 

 

 تابوت العهد 
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لرريس ألنرراك فرري قرردس األقررداس سرروى تررابوت العهررد وكمررا أوضررحنا فرري دراسررة تررابوت العهررد ان  -1
  التابوت يحتل مركز قدس األقداس

وقد تم ذكر المسافات بين التابوت وكافة جوانب الخيمة عند دراسة تابوت العهد، ونكتب ألذه  -2
 د من التوسع البيانات ألنا أيضاي مرة أخرى من أجل مزي

 ذراع         4 المسافة من التابوت  لى حائط ظهر الخيمة )نهاية الخيمة(  -أ
 ذراع  4  المسافة من التابوت حتى حجاب قدس األقداس  -ب
 ذراع  25ل3  المسافة من التابوت حتى خشب الحائط الشمالي  -ج
 ذراع  25ل3  المسافة من التابوت حتى خشب الحائط الجنوبي -د
 ذراع  5ل8 التابوت )قبل ال طاء( وحتى سق  الخيمة  المسافة من فوق -ه
 ذراع  6  المسافة من فوق كاروب التابوت حتى سق  الخيمة  -و

 ذراع  24   أيضاي المسافة من باب الخيمة  لى التابوت تكون  -3
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 الشقق المغطاة لقدس الأقداس 

 
ق شررعر المعررز نحررن نرردرس شررقق االسررمانجوني فقررط النهررا المباشرررة فرروق األلررواح وسررتكون شررق -

 مطابق لها والباقي فوقهما 
شرقق معرايلل مررتبطين بلشرظة مرن  5شرقق معراي و 5تنقسرم  لرى جرزأين  10شقق االسرمانجوني  -

 الذألب والتي توجد فوق حجاب قدس األقداس لل 
 شقق 5يعني ذلك ان بدء من قدس االقداس وحتى نهاية الخيمة، يكون كل ذلك م طى بر  -
ذراع ويعني ذلك  4ذراع وعرض الشقة الواحدة  10الخارج يكون لكن طول قدس االقداس من  -

 ما يلي 
o  شقة من شقق االسمانجوني ت طي كل سق  قدس االقداس  5ل2ان 
o 2شقة اخخرين من شقق االسمانجوني ت طي طول ظهر الخيمة  5ل 
o  شررقة البرراقيين ي طرروا كامررل ارتفرراع  5ل2ذراع ويعنرري ذلررك ان  10ارتفرراع لرروح الخشررب

 حائط في ظهر الخيمة ألواح ال
 
 السؤال الهام هو أين يوجد تابوت النهد بالنسبة لعشقق   -
ذراع مون حجواب قودس االقوداس  4التابوت يوجد اسفل الشقة الثانية الن التابوت ععا بند  -

ذراع هي عرض الشوقة بالكامول ويننوي ذلوك ان هنواك شوقة كامعوة تنتهوي قبول ان  4وقيمة 
 تصل إلا بداية التابوت 

ذراع يننووي ذلووك ان الشووقة  1.5وت يووتم تغليتووه بالشووقة الثانيووة والن عوورض التووابوت التوواب -
 1.5 –عورض الشوقة  4ذراع لعوداخل ) 2.5تغلي عرض التابوت ويبقا بها ايضا  مسوافة 

 عرض التابوت( 
 

 دعنا ننظر إلا قدس األقداس بمزيد من التنمق كما يعي 
 
 
 
 
 

 رؤية متعمقة لقدس الأقداس 
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  النازلة تشير إلا نهاية العوح وينني ذلكاألسهم : 
  السهم النازل األيمن يشير لنهاية العوح الخامس وبداية العوح الراب  في نفس النقلة ان 
  ان السهم النازل األيسر يشير لنهاية العوح الثاني وبداية العوح الثالث في نفس النقلة 
  النهد األسهم الصاعدة تشير لعخلول الموازية لجوانب تابوت 
 

 وماذا نفهم من ذلك  
 اننا هنا أمام كنز عظيم دعنا نحاول دراسته بوضوح 
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 محراب تابوت العهد 

 
 التصميم الهندسي يستغل العوحين الثالث والراب  لينمال كمحراب لتابوت النهد 

 

 ماذا ينني ذلك 
 دينمحدلعوحين ان التابوت بلوله ال يق  موازي أللواح متنددة ولكنه يق  موازي  -
 وهما العوح الثالث والراب   -
بين ألواح الحائل  العوحين المتوسلينلعمصادفة ان العوحين الموازي لهما التابوت يكونا  -

 الغربي الخعفي لخيمة االجتماع 
 ذراع 3=  1.5+ 1.5هو  4و 3لول العوحين  -
 ذراع   2.5ولكن لول تابوت النهد هو  -
 
تماما  مثل حضن اآلب في ) يعملان كمحراب للتابوت 4و 3ان اللوحين  -

 الهيكل الذي ينمل كمحراب لعمذبح رغم ان المذبح ال يوجد داخل حضن اآلب( ... 
 0.25مسوافة  4ذراع من البداية وكوذلك العووح رقوم  0.25مسافة  3يترك العوح رقم  -

أي المسافات الخارجة عن حدود التابوت وهذه  ذراع من النهاية لتكون هوامش المحراب
ظهر متساوية كما يبدو في الشوكل الهندسوي موا يؤكود قصود المصومم لوه المجود المسافات ت

ذراع بالتحديووود  0.25محوووراب لعتوووابوت ..وان يتووورك مسوووافة  4و 3ان يجنووول األلوووواح رقوووم 
 لتكون هوامش محراب التابوت... 

ذراع "هوووامش  0.25المسووافات المظععووة فووي الشووكل ععووا الجووانبين هووي المسووافات  -
 محراب التابوت( 

 دعنا نرى ذلكذراع هي أمر هام جدا  جدا ...  0.25لمسافة ا -
 
 
 
 
 
 
 

 ن النص الكتاب المبارك أوال : م
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َصوور تبووَراَب ةَعأفبوووَب 10 ووَرائْي  َموونأ أَحأ بأووَع إْسأ َورب

َت  تأ نَفأْسي َموأ ألَبأَراْر َولوتَكبنأ خْخَرتْوي \بْعَدٍَي؟ ْلتَمب

 ( 10: 23)عدد  «.َكآْخَرتْْهمأ 
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 حجرة المعكة في الهرم األكبر ب ثانيا : محرا
 

 
 
 

 ذراع في محراب حجرة المعكة  0.25ها هي قيمة 
 

 ذراع  0.25ان لدينا اآلن محراب آخر ونفس القيمة 
 

 ذراع كهامش لعمحراب   0.25هما نفس المسافة لماذا كال المحرابين لدي
ان ذلك حتما  دليل إلا تشابه الشكل الهندسي لخيمة االجتماع والشكل الهندسي 

 لعهرم... 
 

 ولكن ماذا يريد ان يقول لنا  
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 ثانياً: القدس 

 

 

I-  أبعاد القدس 
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 من الخارج 

 ذراع  10× ذراع  10× ذراع  20االرتفاع   × العرض × الطول 
 ن الداخل م

 ذراع  10× ذراع  9× ذراع  20االرتفاع   × العرض × الطول 
 1/2بسربب ان سرمك الحرائط سرواء الشرمالي او الجنروبي    9)عرض القدس مرن الرداخل يسراود 

 ذراع( 1ذراع والذد ألو سمك اللوح فمجموعهما  
 
II-  محتويات القدس 

 اعمدة )سندرسه الحقاي(  4الحجاب: يقع الحجاب على باب قدس األقداس محمول على  -1
السج  وألو مشابه تماماي للحجاب ولكن يوجد على باب القدس نفسره وألرو محمرول علرى  -2

 خمسة أعمدة )وايضاي سندرسه الحقاي(للل 
)وألرذه المسرافة تكرون م طراة بخمسرة ذراع  20إذن المسافة بين الحجاب والسوجف هوي  -3

عرررن الحجررراب حيرررث يرررتم  شرررقق اسرررمانجوني متصرررلة معررراي واحررردة واحررردة وتكرررون األشرررظة
االتصررال بجررزء شررقق االسررمانجوني اخخررر الررذد ي طرري قرردس األقررداس وظهررر الخيمررةللل 
يقررول ذلررك لنررا ان جميررع عناصررر القرردس تكررون منسررجمة معرراي جررداي النهررا م طرراة بالشررقق 

 المتصلة معاي كوحدة واحدةلل 
 والمنارةللل عناصر محددة ألي مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه  3يوجد داخل القدس  -4
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III –  موضع كل من مذبا البخور ومائدة خبز الوجوه والمنارة في تحديد

 ؟تبعاً لأبعادها القدس

 
 فيما البيانات التي لدينا عن مواق  هذه النناصر الثالثة نسجل 

 
َوَتْجَعلُرُه 6تبعراي للرنة المبرارك "مذبح البخور يكون مباشرة أموام حجواب قودس االقوداس  -1

ررَهاَدِةل قُردَّاَم \لَّررِذد َأَمراَم تَرراُبوِت \َجرراِب ْلحِ \قُردَّاَم  ررَهاَدِة َحْيررُث َأْجَتِمررُع \لَّررِذد َعلَرى \ْلِ َطرراِء \لشَّ لشَّ
 (6: 30" )خرو ِبكَ 

توجوود مائوودة خبووز الوجوووه فووي الجانووب الشوومالي مباشوورة أمووام المنووارة التووي توضوو  فووي  -2
 الجانب الجنوبي 

ئوودة خبووز الوجوووه، امكننووا اسووتنتاج ان ح كمووا تضووئ لماببسووبب ان المنووارة تضووئ لعمووذ -3
... كموا ذراع  9المسافة مون موذبح البخوور لعمنوارة = المسوافة مون المائودة لعمنوارة = 

 يظهر بالشكل التالي 
 

 في الشكل المقابل 
A  ترمز لعمنارة 
B  ترمز لمائدة خبز الوجوه 
C  ترمز لمذبح البخور 

 ننرف ان المائدة مباشرة أمام المنارة 
 ذا المثعث متساوي االضالع إذن ه

AB = BC = CA  =9  ذراع 
 CDومن مبادئ الهندسة البسيلة يمكننا ان نستنتج قيمة المسافة النمودية 

والتي هي المسافة بين حجاب قدس االقداس وحتا مائدة خبوز الوجووه وهوي تسواوي نفوس 
 المسافة من الحجاب حتا المنارة 

 ذراع  CD  =7.75     أي ان
 

 د المسافة السابق ال يأخذ أبناد مائدة خبز الوجوه والمنارة في االعتبار ان تحدي
 لذلك دعنا ندرس هذه النناصر بالتفصيل فيما يعي...  

 المكان المحدد لمذبا البخور  -1
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 الشكل السابق يظهر بوضوح مذبح البخور 
 

  = ذراع  9عرض الخيمة من الداخل 
 ذراع  1لول ضع  مذبح البخور = 

 ذراع  4إذا المسافة ععا جانبي مذبح البخور تكون متساوية وكل منها = 
 

  = ذراع  20أما لول الخيمة فهو 
 ذراع  1لول ضع  مذبح البخور = 

 ذراع  19إذا المسافة ععا أمام مذبح البخور وحتا باب سجف الخيمة = 
 

  ...التقسيم بالنسبة لعوحين ععا كال الجانبين 
 1.5ذراع ولكن لول العوح يكون  1ل ضع  مذبح البخور هو من الشكل يظهر ان لو

ذراع ولذلك فان السهم المماس لضع  مذبح البخور يقل  العوح ععوا الجانوب الشومالي 
ذراع اسووفل  0.5ذراع أععووا السووهم و 1وكووذلك العوووح ععووا الجانووب الجووونبي لمسووافة 

 السهم.. 
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 لمائدة خبز الوجوه المكان المحدد  -2

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ذراع  75ل7نعر  ان المسافة من حجاب قدس األقداس  لى مائدة خبز الوجوه ألي 
 ولكن كي  نلخذ أبعاد المائدة في االعتبار عند وضع المائدة  

 
 كما يظهر في الشكل السابق 

 ذراع  75ل7المسافة من حجاب قدس االقداس  لى المائدة والتي تساود   
 ذراع 75ل7وحتى النقطة المتوسطة للمائدة    ان المسافة من حجاب قدس االقداسأد 

 ذراع للل كي  يتم وضعها   2ولكن المائدة طولها 
 لقد وضنت لول المائدة موازي للول الخيمة واعتقد انه أمر منلقي 

ذراع وانا أعتقد ان المائدة موضوع معتصقة بحائل  1ذراع وعرضها هو  2ان لول المائدة هو 
  .حائلالس هناك فراغ بين المائدة وبين أي ليالمجاور لها الخيمة 

 ينني ذلك   ذاوما
 ان المائدة توض  بلولها موازيا  للول الخيمة 

ذن النقلة المتوسلة في لول المائدة تكون منتصف المائدة أي ان   وا 
 تكون البند بين الحجاب ومنتصف المائدة أي الخل المنصف للول المائدة  7.75المسافة 

 ذراع  1لمائدة انقسم إلا قسمين كل قسم يساوي ما ينني ان لول ا
 القسم األول فوق السهم المنصف في اتجاه حجاب قدس االقداس 

 كما يظهر بالشكل السابق ....والقسم الثاني اسفل السهم المنصف 
 ونفهم من ذلك ان
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المسافة من حجواب قودس االقوداس حتوا النورض االول القريوب لمائودة خبوز الوجووه )أقورب  -
 ذراع  6.75لعمائدة عن الحجاب( = نقلة 

المسووافة موون حجوواب قوودس االقووداس حتووا النوورض الثوواني البنيوود لمائوودة خبووز الوجوووه )أبنوود  -
 ذراع  8.75نقلة لعمائدة عن الحجاب( =

 وفي الفرق بين هاتين النقلتين توجد المائدة بلولها  -
 
لمائودة، وننورف ان ذراع وهو مالصق لحائل الخيمة القريب مون ا 1أما عرض المائدة فهو  -

ذن المسافة أمام المائودة = 1ذراع وعرض المائدة هو  9عرض الخيمة هو  ذراع  8ذراع وا 
)لكن الحظ قيمة هذا النرض غير صحيحة فان المنارة توض  مباشرة أمام المائدة ما يننوي 

 يقل بقيمة عرض المنارة ايضا ( سوف ان هذا النرض 
 
 2تا حاجب المائدة ... والمائدة لها ارتفاع ثاني وهوو ذراع ح 1.5أما ارتفاع المائدة فهو  -

ذن  10ذراع حتا فوق حاجب المائدة ... ونحن ننورف ان ارتفواع لووح الخيموة هوو  ذراع وا 
ذراع تكون فارغة فوق المائدة وحتا السقف )أي حتا شوقق االسومانجوني فوي  8المسافة 

 سقف الخيمة( 
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  لها ح الخيمة المجاورةالتداخل بين طول مائدة خبز الوجوه وألوا
 كما درسنا المائدة تق  بين نقلتين ععا لول الخيمة 

 ذراع وهي المسافة بين الحجاب وأول نقلة من المائدة 6.75النقلة األولا عن مسافة  -
 ذراع وهي المسافة بين الحجاب وأخر نقلة من المائدة 8.75النقلة الثانية عن مسافة -
 لوح ...  20و عدد ألواح جانب خيمة االجتماع ه -
ذراع داخل قودس  1ألواح داخل قدس االقداس ولكن العوح الساب  ينقسم إلا  7يوجد منها  -

عود ألوواح الخيموة فوي )الحوظ داخل القدس وهذا التقسويم يقووم بوه الحجواب  0.5االقداس و
  (حتا باب السجف بالترتيبنستمر الحائل الغربي خعف التابوت و ألواح جانب من نبدأ 

 
ذراع مون الحجواب ... وننورف ان لوول قودس  6.75الولوا لعمائودة تقو  ععوا بنود النقلة ا -

 16.75ذراع أي ان النقلووة األولووا لعمائوودة تقوو  ععووا بنوود  10األقووداس موون الخووارج هووو 
لووح  11ذراع يننوي  16.75ذراع من الحائل الغربي الذي هو حائل نهايوة الخيموة ولوول 

  ..بيمن بداية الخيمة أي من الحائل الغر  ورب 
ذراع ولكن القيمة التوي  16.5ذراع عرض العوح =  1.5× لوح  11ان الحسابات بسيلة  -

 ! ) رب ( ذراع  0.25 ذراع ...! والفرق بينهما 16.75لدينا هي 
 
  12إذن النقلة األولا من مائدة خبز الوجوه تأخذ رب  ذراع من العوح رقم  -
 ذراع  1.25فيتبقا منه  12ذراع من العوح رقم  0.25إذن نخصم  -
 
المورو بودء يكمعوه ثوم يتماموا  و  12ذراع، إذن لول المائدة مر بجوار العووح  2لول المائدة  -

 ولكن لم يكمعه  13بجوار العوح رقم 
 

ذراع ونحون ننورف  0.75=  12ذراع الباقي من العوح رقوم  1.25 –ذراع لول المائدة  2 -
 ذراع وينني ذلك ما يعي  1.5ان عرض العوح هو 

 

إلوا جوزئين متسواويين ...  13لة النهائية من مائدة خبوز الوجووه تقسوم العووح رقوم ان النق -
ذراع يمر إلا جواره بواقي لوول المائودة والجوزء الثواني وهوو مسواوي لوه  0.75الجزء األول 

 ايضا  يكون خارج لول المائدة.... 
 بوضوح مكان مائدة خبز الوجوه داخل الخيمة  هرهكذا يظ

 لمنارة لالمكان المحدد  -3
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مائوودة الموون حجوواب قوودس األقووداس وهووي مباشوورة أمووام  7.75نحوون ننوورف ان المنووارة ععووا بنوود 
 ذراع  4ذراع وارتفاعها هو  4استنتجنا ايضا  ان عرض المنارة هو 

ذن كيف يمكن وض  المنارة وتحديد أبنادها بدقة   وا 
 دعنا نحاول القيام بذلك فيما يعي 

ذراع  4حجواب قوودس االقوداس تنصووف عورض المنووارة والوذي هووو  ذراع موون 7.75المسوافة  -
ذراع ينصف عورض المنوارة  7.75كما استنتجنا، ولذلك فالسهم عند النقلة المنصفة ععا 

 ذراع تحت السهم...  2ذراع فوق السهم و 2إلا 
 ذراع  5.75ينني ذلك ان النقلة األولا واألقرب من المنارة لعحجاب تكون ععا مسافة =  -
ة الثانية )األخيورة( واألبنود مون المنوارة لعحجواب تكوون ععوا مسوافة مون حجواب قودس النقل -

 ذراع كما يظهر في الشكل  9.75االقداس =
الشكل يظهر تقسيم األلواح تبنا  لعتصور الذي شرحناه في المائدة ولكون هوذا التقسويم غيور  -

يجنوول هووذا  موثوووق بووه الن المنووارة غيوور مربنووة او مسووتليعة بوول هووي فووي صووورة شووجرة مووا
 التقسيم غير موثوق به... 

 12ذراع من اللوح  25ل0فقط نعرف ان النقطة الأولى للمنارة تكون على بعد  -

  14ذراع من اللوح  25ل0والنقطة الثانية )الأخيرة( للمنارة تكون بعد 

 مراراً في هندسة الخيمة!!! ذراع 1/4اننا نرى تكرار قيمة 
 سجف باب الخيمة  -4
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 أعمدة قواعدها من نحاس  5فان سجف باب الخيمة يكون محمول ععا  كما يظهر
 

 ذراع  2.25المسافات متساوية بين االعمدة كل منها 
 

 أعمدة فقل  4الحظ ف حجاب قدس االقداس كان هناك 
 ذراع  2وكانت المسافات بين كل عمودين هي 

 
 الخامس ونالحظ ان مذبح البخور اما حجاب قدس األقداس أخذ مكان النمود 

 ذراع  1والن ضع  المذبح = 
 ذراع  2كانت المسافات بين االعمدة 

 
ذراع هووي قيمووة هامووة جوودا  النهووا مجموعهووا هووو الووذي أعلووا  1/4ونفهووم موون ذلووك ان قيمووة 
 المساحة لمذبح البخور 

 وينني ذلك بوضوح 
ي ذراع الزائووودة فووو 1/4ان موووذبح البخوووور أمكووون لوووه ان يوضووو  فوووي هوووذا المكوووان بسوووبب قيموووة 

المسافات بين األعمدة فوامكن لعموذبح ان يوضو  مكوان النموود الخوامس ويسوتهعك هوذه القيموة 
 ذراع  2فتصبح المسافات بين اعمد حجاب قدس االقداس هي ذراع من كافة المسافات  1/4
 

ذراع والمسوافة  2هذا االستنتاج ستكون له اهميته عندما نفهوم الفورق الهندسوي بوين المسوافة 
  وهو سؤال هندسي مانزال نحاول فهمه أهميته!  ذراع... 2.25
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 للقدس الشقق المغطاة 

 ان شقق االسمانجوني تكون منقسمة  لى مجموعتين 
 شقق معاي  5شقق معاي و 5

 شظظاي من ذألب توضع داخل عراود  50وتتصل المجموعتان معاي عن طريق 
 بها االشظة  أد ان احد المجموعتان يكون بها عراود والمجموعة الثانية يكون

 واالشظة تكون مباشرة فوق حجاب قدس االقداس 
شقة كل حيرز  5ل2وكما رأينا فان مجموعة الشقق الخمسة التي ت طي قدس األقداس ي طي منها 

شقة ي طي ظهر الخيمرة ويظهرر مرن ذلرك ان االجرزاء  5ل2قدس االقداس بينما الجزء الباقي وألو 
شرقة  5ل2ظهر الخيمة وألو الحرائط ال ربري فت طيرة اوالي  الجانبية تم ثنيها ألي االخرى على حائط

 ذراع وألو قيمة ارتفاع اللوح  10شقة    5ل2حيث عرض مجموع ألذه 
ثم فوق ألذا ال طاء المطابق لسق  الخيمة يرلتي جرانبي شرقق االسرمانجوني ليرتم ثنيهرا أيضراي فروق 

 يد من طبقات الشقق ال طاء االول لهذا الحائط ال ربي فيكون الحائط ال ربي م ل  بعد
 

 ألنا ندرس الشقق الخاصة بالقدس 
 شقق من االسمانجوني  5وألي 

شقق من شعر المعزد الن الشقة السادسة من شعر المعزد يتم ثنيهرا فري  5ويكون مطابق ايضاي 
 وجه الخيمة ما يعني انها ال تكثر في وضع شقق السق  

 العواص  الترابية في الصحراء( )ربما يثنيها في وجه الخيمة ليحمي باب الخيمة من 
 

 االن نبدأ دراسة شقق االسمانجوني فوق القدس 
 شقق  5ألي مجموعة من 
 ذراع وألو مساود لطول القدس  20ذراع،  ذن مجموع الشقق    4والن عرض الشقة 

ويعنرري ذلررك ان الشررقق الخمسررة ت طرري مررن االشررظة وحتررى برراب خيمررة االجتمرراع أد كامررل طررول 
 القدس 

 نعر  مكان كل عنصر في القدس بالنسبة للشقة التي فوقه  نحاتم ان
 دعنا نحاول عمل ذلك فيما يلي 
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 الشقة فوق مذبح البخور 
 4مذبح البخور ألو مالصق للحجراب فهرو يكرون اسرفل الشرقة األولرى مباشررة والن الشرقة عرضرها 

ذراع ي طررري  3و ذراع فررران الرررذراع األول مرررن الشرررقة وحرررده ي طررري مرررذبح البخرررور والجرررزء البررراقي وألررر
 ذراع  3المسافة امام مذبح البخور لمسافة 

 
 فوق المائدة  قالشق

 توضع مائدة خبز الوجوه مباشرة أمام المنارة ويعني ذلك انهما يكونا تحت نفس الشقق 
 ذراع من حجاب قدس االقداس  75ل6نقطة المائدة االولى أد اول نقطة للمائدة تكون على بعد 

 ذلك  25ل1ذراع تكون أسفل الشقة الثانية ويبقى بها  75ل6النقطة على مسافة 
ذراع مررن  75ل0ذراع ويعنرري ذلررك ان الشررقة الثرراني تنتهرري ويررتم اسررتهالك مسررافة  2طررول المائرردة 
 الشقة الثالثة 

 ذراع  0.75ذراع والشقة الثالثة لمسافة  1.25إذن توض  المائدة اسفل الشقة الثانية لمسافة 
 
 

 المنارة فوق  قالشق
 ذراع ومسافة عريضة  4لقد استنتجنا ان عرض المنارة ألو 

 ذراع من حجاب قدس االقداس  75ل7ونحن نعر  ان النقطة المتوسطة تكون عن المسافة 
 وألذه ألي نقطة المنارة المتوسطة كما درسنا 

ذن فالنقطة االولى للمنارة سو  تكون على مسافة   ذراع من حجاب قدس االقداس  75ل5واا
 ذراع من نفس الحجاب  75ل9االخيرة تكون على مسافة والنقطة 

 ذراع  4طول الشقة 
 ذراع  25ل2ذراع تكون تحت الشقة الثانية حيث مايزال يبقى منها  75ل5 ذن النقطة 

 ذراع  4عرض المنارة 
 ذراع منها  75ل1يعني ذلك ان المنارة تستهلك الشقة الثانية كلها والثالثة لمسافة 

ذن المنارة تحت نفس الشقتين وألما الثانية والثالثة مثل المائدة ولكنها تمتد أبعد من المائدة لقيمة  واا
 ذراع واحد في االتجاألين ألعلى والسفللل 
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 ملخص عام لأبعاد الخيمة من الداخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يظهر الشكل السابق صورة عامة داخعية لخيمة االجتماع 
 ألقداس لعخارج كما يعي: ويمكننا تعخيص األبناد بدء من قدس ا

ذراع )اللررروح المرررزدوج فررري كرررل  4لترررابوت العهرررد )ظهرررر الخيمرررة( ال ررررب الحرررائط المسرررافة مرررن  -
 ذراع( 5ل0جانب يستهلك 

 ذراع  25ل3المسافة على جانبي التابوت الشمالي والجنوبي    -
 ذراع  4المسافة من التابوت لحجاب قدس األقداس    -
 ذراع 20لى سج  الخيمة   طول القدس   المسافة من حجاب قدس األقداس   -
 ذراع  24  لسج  الخيمة المسافة من التابوت  -
 ذراع  19مذبح البخور مالصق لحجاب قدس األقداس لذلك بعده عن سج  الخيمة    -
 ذراع  4المسافة بين مذبح البخور والحائط الشمالي للخيمة   المسافة منه للحائط الجنوبي    -
ر للمنررارة   المسررافة مررن المنررارة لمائرردة خبررز الوجرروه   المسررافة مررن المسررافة مررن مررذبح البخررو  -

 ذراع  9 عرض الخيمة   مائدة خبز الوجوه لمذبح البخور  
 ذراع  8ل7المسافة بين حجاب قدس األقداس والمنارة وألي على الجانب الجنوبي    -
 ذراع  8ل7  المسافة بين حجاب قدس األقداس والمائدة وألي الجانب الشمالي أد المقابل  -
 ذراع  2ل12المسافة من سج  باب الخيمة والمنارة وألي على الجانب الجنوبي    -
 ذراع  2ل12المسافة من سج  باب الخيمة والمائدة وألي على الجانب الشمالي    -
 ذراع فكل االرتفاعات تكون مساوية لهذه القيمة  10ارتفاع الواح الخيمة ألو  -
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دة قواعدألا من فضة ولكن سرج  براب الخيمرة معلرق أعم 4حجاب قدس األقداس معلق على  -
ذراعل )لكرن ارتفراع األعمردة غيرر  20أعمدة قواعردألا مرن نحراس والمسرافة بينهمرا ألري  5على 

شرررررقق  5مرررررذكور بوضررررروح ولكرررررن الحجررررراب محررررردد بنررررراء علرررررى األشرررررظة الذألبيرررررة التررررري ترررررربط 
ذن ف 5اسمانجوني مع  يكون طول األعمدة شقق اخخرين ما يعني انه يبدأ من ألذه األشظة واا
 ذراع(  10ألو مساود لأللواح و 

 55عورض =  3× لول  9+  عرض 6× لول  9.5محيل قدس األقداس من الداخل =  -
 ذراع 

( = 2×  0.5×  1.5) –عوورض  9× لووول  9.5مسوواحة قوودس األقووداس موون الووداخل=  -
 ذراع مرب   70.5

 855( = 2× 10× 0.5× 1.5) – 10×  9×  9.5حجم قدس األقداس من الداخل =  -
 ذراع مكنب.  840= 15-

 ذراع  58=  20+9+20+9محيل القدس من الداخل =  -
 ذراع مرب   180=  20×  9مساحة القدس من الداخل =  -
 ذراع مكنب  1800=  10×  9×  20حجم القدس من الداخل =  -
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 الألواح  :سابعاً 

 
 النص  -1

 26 -20: 36خروج  21-15: 26خروج 
رْنِط \اَح ِلْلَمْسرَكِن ِمرْن َخَشرِب ألَْلوَ \َوَتْصَنُع »15 لسَّ

للَّرْوِح \للَّْوِح َعَشُر َأْذُرع  َوَعرْرُض \ُطوُل 16َقاِئَمةيل 
ْلَواِحووِد ِرْجوواَلِن \َوِلعَّووْوِح 17ْلَواِحررِد ِذَراَع َوِنْصررَ ل \

َمْقُروَنٌة ِإْحَداُهَما ِباأُلْخَرى. َهَكوَذا َتْصوَنُ  ِلَجِميوِ  
  ْلَمْسَكِن.\أَْلَواِح 

رررْنِط \ألَْلرررَواَح ِلْلَمْسرررَكِن ِمرررْن َخَشرررِب \َوَصرررَنَع 20 لسَّ
للَّررْوِح \للَّررْوِح َعَشررُر َأْذُرع  َوَعررْرُض \طُرروُل 21َقاِئَمررةي 

ْلَواِحووِد ِرْجوواَلِن \َوِلعَّووْوِح 22ْلَواِحررِد ِذَراَع َوِنْصررَ ل \
َمْقُروَنوٌة ِإْحووَداُهَما ِبواأُلْخَرى. َهَكووَذا َصوَنَ  ِلَجِميووِ  

 ْلَمْسَكنِ \ أَْلَواحِ 
ألَْلرررَواَح ِلْلَمْسررَكِن ِعْشرررِريَن َلْوحرراي ِ لَرررى \َوَتْصررَنُع 18

َوَتْصررَنُع َأْرَبِعرريَن 19لتَّررْيَمِنل \ْلَجُنرروِب َنْحررَو \ِجهَررِة 
رررة  َتْحرررَت  ْلِعْشرررِريَن َلْوحرررايل َتْحرررَت \َقاِعرررَدةي ِمرررْن ِفضَّ

للَّرررررْوِح \ْلَواِحرررررِد َقاِعرررررَدَتاِن ِلِرْجَلْيرررررِه َوَتْحرررررَت \للَّرررررْوِح \
ْلَمْسررررَكِن \َوِلَجانِررررِب 20ْلَواِحررررِد َقاِعررررَدَتاِن ِلِرْجَلْيررررِهل \
رررررررَماِل ِعْشرررررررِريَن َلْوحررررررررايل \لثَّررررررراِني ِ لَرررررررى ِجهَررررررررِة \ لشِ 

رررة ل َتْحرررَت 21 للَّرررْوِح \َوَأْرَبِعررريَن َقاِعرررَدةي َلهَرررا ِمرررْن ِفضَّ
 ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِنل\للَّْوِح \ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِن َوَتْحَت \

ألَْلررَواَح ِلْلَمْسررَكِن ِعْشررِريَن َلْوحرراي ِ لَررى \َوَصررَنَع 23 .
َوَصرررَنَع َأْرَبِعررريَن 24لتَّرررْيَمِنل \ْلَجُنررروِب َنْحرررَو \ِجهَرررِة 

ة  َتْحَت  للَّْوِح \ْلِعْشِريَن َلْوحاي َتْحَت \َقاِعَدةي ِمْن ِفضَّ
ِد ْلَواِحررررر\للَّرررررْوِح \ْلَواِحررررِد َقاِعرررررَدَتاِن ِلِرْجَلْيرررررِه َوَتْحررررَت \

لثَّرررراِني \ْلَمْسررررَكِن \َوِلَجانِررررِب 25َقاِعررررَدَتاِن ِلِرْجَلْيررررِهل 
رررررررررَماِل َصرررررررررَنَع ِعْشرررررررررِريَن َلْوحررررررررراي \ِ لَرررررررررى ِجهَرررررررررِة  لشِ 

رررة ل َتْحرررَت 26 للَّرررْوِح \َوَأْرَبِعررريَن َقاِعرررَدةي َلهَرررا ِمرررْن ِفضَّ
 ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِنل\للَّْوِح \ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِن َوَتْحَت \

 
  مقدمة -2

 تكسس الخيمة على األلواح واألعمدة، واأللواح تكون خاصة بخيمة االجتماع نفسها وداخلها
 لوح  48وتتكون خيمة االجتماع باألساس من 

 ذراع طول الخيمة  30ذراع    5ل1عرض اللوح × لوح  20لوح للجانبين كل جانب به  40
 وحين داعمين لكال الجانبين ألواح للحائط ال ربي ظهر الخيمة وألو يتكون ستة ألواح ول 8

 يكون ألناك لوح  خر داعم  6يكون ألناك لوح  خر داعم وخل  الوح رقم  1أد خل  اللوح رقم 
 ودعم اللوحين يكون من داخل قدس األقداس كما درسنا 
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 الدراسة الهندسية  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعرروارض علررى األلررواح بعررد الشرركل السررابق يظهررر شرركل لرروح الخشررب فرري الخيمررة وكيفيررة تركيررب ا
 وضعها 

 
 أوال : أبناد العوح 

 دراسة( الذراع )كما أثبتنا في بداية  5ل0السمك  -ذراع  5ل1العرض  -ذراع  10الطول  -
 ذراع  96(    2×  4+ 2×  23+ 2×  21اوجه اللوح )مجموع محيطات  -
+ 5ل1   2× 5ل0× 5ل1+ 2× 5ل0× 10+  2× 10× 5ل1مسرررررررررررررررررررررراحات )المجمررررررررررررررررررررروع  -

 ذراع مربعل  5ل41   (10+30
 ذراع مكعب 5ل7   5ل0×  5ل1×  10حجم اللوح    -
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 ثانيا : التشكيل الهندسي لعوح الخيمة 
 نقطة فقط  2لدينا 
 النقلة األولا وهي أبناد العوح  -1

ضرلع متسراويين وضرلع واحرد  2ان العناصر الستة فري خيمرة االجتمراع لهرا نفرس المبردأ الهندسري 
 مختل  

 لوح ال تخضع لنفة ألذا التصور لكن أبعاد ال
المشرركلة الفلسررفية ألنررا تكررون مطابقررة للمشرركلة الفلسررفية فرري تفسررير أبعرراد الرردار الخارجيررة حيررث ان 

 االبعاد الثالثة ايضاي مختلفة عن بعضها 
 ولذلك فان ألذه المشكلة الفلسفية سو  نناقشها ألنا مع مناقشة أبعاد الدار الخارجية 

 
 
 ي الرجالن المقرونة لعوح النقلة الثانية وه -2

: 26)خرر ْلَمْسوَكنِ \ْلَواِحِد ِرْجاَلِن َمْقُروَنٌة ِإْحَداُهَما ِباأُلْخَرى. َهَكَذا َتْصَنُ  ِلَجِميِ  أَْلوَواِح \َوِلعَّْوِح 17
17) 

 في الواقع ان المعنى الهندسي غير واضح 
 فلماذا لم يضع اللوح بكامله داخل القاعدة الفضية او النحاسية  

 ما ألي الفائدة الهندسية لعمل رجالن مقرونة للوح  
وباختصرررار ألرررل علرررى المسرررتوى الهندسررري وجرررد المصرررمم لررره المجرررد ان الررررجلين المقرونرررة وسررريلة 
ألندسررية حاسررمة ال بررديل عنهررا ليسررتخدمها ألنررا ام انرره صررنعها مررن أجررل الجانررب الجمررالي ب ررض 

 النظر عن البناء الهندسي  
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 ثامناً: العوارض

 لنص ا -1
 30-23: 36خروج  25 -18: 26خروج 

ِر 22 ْلَ رررْرِب َتْصرررَنُع ِسرررتََّة \ْلَمْسرررَكِن َنْحرررَو \َوِلُمرررَكخَّ
ل  ْلَمْسررَكِن ِفرري \َوَتْصررَنُع لَررْوَحْيِن ِلَزاِوَيتَررِي 23َأْلررَواح 

ِر \ َوَيُكوَناِن ُمْزَدِوَجْيِن ِمْن َأْسرَفُلل َوَعلَرى 24ْلُمَكخَّ
قَرِة \َجْيِن ِ لَرى َرْأِسرِه ِ لَرى َسَواء  َيُكوَنراِن ُمرْزَدوِ  ََ ْلَحْل

اِوَيَتْيِنل ْلَواِحَدِةل أَلَكَذا َيُكوُن ِلِكَلْيِهَمرال َيُكوَنراِن ِللرزَّ \
رة  ِسرتَّ 25 َفَتُكوُن َثَماِنَيَة َأْلَواح  َوَقَواِعُدأَلا ِمْن ِفضَّ

ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِن َوَتْحَت \للَّْوِح \َعْشَرَة َقاِعَدةيل َتْحَت 
 ْلَواِحِد َقاِعَدَتاِنل \للَّْوِح \

ِر 27 ْلَ ررررْرِب َصررررَنَع ِسررررتََّة \ْلَمْسررررَكِن َنْحررررَو \َوِلُمررررَكخَّ
ل  ْلَمْسرررَكِن ِفررري \َوَصرررَنَع لَرررْوَحْيِن ِلَزاِوَيتَرررِي 28َأْلرررَواح 

ِرل \ َوَكاَنررا ُمررْزَدِوَجْيِن ِمررْن َأْسررَفُلل َوَعلَررى 29ْلُمررَكخَّ
ْلَحْلقَرررررِة \َرْأِسرررررِه ِ لَرررررى  َسرررررَواء  َكاَنرررررا ُمرررررْزَدِوَجْيِن ِ لَرررررى

اِوَيَتْيِنل لرررزَّ \ْلَواِحرررَدِةل أَلَكرررَذا َصرررَنَع ِلِكْلَتْيِهَمرررا ِلِكْلتَرررا \
رة  ِسرتَّ 30 َفَكاَنْت َثَماِنَيَة َأْلَواح  َوَقَواِعُدأَلا ِمْن ِفضَّ

للَّررررْوِح \َعَشررررَرَة َقاِعررررَدةيل َقاِعررررَدَتْيِن َقاِعررررَدَتْيِن َتْحررررَت 
 ْلَواِحِدل \

ررْنِط َخْمسرراي \َنُع َعررَواِرَض ِمررْن َخَشررِب َوَتْصرر»26 لسَّ
َوَخْمرررررررَس 27ْلَواِحرررررررِد \ْلَمْسرررررررَكِن \ألَْلرررررررَواِح َجانِرررررررِب 

لثَّرراِني َوَخْمررَس \ْلَمْسررَكِن \َعررَواِرَض ألَْلررَواِح َجانِررِب 
ِر َنْحَو \ْلَمْسَكِن ِفي \َعَواِرَض ألَْلَواِح َجاِنِب  ْلُمَكخَّ

ْسرررررررَطى ِفررررررري َوَسرررررررِط ْلوُ \َواْلَعاِرَضرررررررُة 28ْلَ رررررررْرِبل \
لطَّررررررررَرِ ل \لطَّررررررررَرِ  ِ لَررررررررى \ألَْلررررررررَواِح َتْنفُررررررررُذ ِمررررررررَن \

ي 29 ل َوَتْصرَنُع َحَلَقاِتهَرا ِمرْن \َوُتَ شِ  ألَْلَواَح بِرَذأَلب 
ي  ل \َذأَلب  ُبُيوتاي ِلْلَعَواِرِضل َوُتَ شِ  ْلَعَواِرَض ِبَذأَلب 

ِفرري  لَّررِذد ُأْظِهررَر لَرركَ \ْلَمْسررَكَن َكَرْسررِمِه \َوتُِقرريُم 30
 ْلَجَبِلل\

رررْنِط َخْمسررراي \َوَصرررَنَع َعرررَواِرَض ِمرررْن َخَشرررِب 31 لسَّ
َوَخْمرررررررَس 32ْلَواِحرررررررِد \ْلَمْسرررررررَكِن \ألَْلرررررررَواِح َجانِرررررررِب 

لثَّرراِني َوَخْمررَس \ْلَمْسررَكِن \َعررَواِرَض ألَْلررَواِح َجانِررِب 
ِر َنْحرررررَو \ْلَمْسرررررَكِن ِفررررري \َعرررررَواِرَض ألَْلرررررَواِح  ْلُمرررررَكخَّ

ْلُوْسرَطى ِلَتْنفُرَذ ِفري \ْلَعاِرَضرَة \َع َوَصرنَ 33ْلَ ْرِبل \
لطَّرررررررَرِ ل \لطَّرررررررَرِ  ِ لَرررررررى \ألَْلرررررررَواِح ِمرررررررَن \َوَسرررررررِط 

ررى 34 ل َوَصررَنَع َحَلَقاِتهَررا ِمررْن \َوَغشَّ ألَْلررَواَح بِررَذأَلب 
ى   ْلَعَواِرَض ِبَذأَلب  \َذأَلب  ُبُيوتاي ِلْلَعَواِرِض َوَغشَّ

 

 مقدمة -2
 خيمة االجتماع مراراي ظهر لقد درسنا اللوحين المزدوجين في 

 قدس األقداس نحتاج ألنا فقط ان نككد ان اللوحين المزدوجين يظهران داخل 
 في ألذا الجزء سو  نهتم فقط بالعوارض 
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 عوارض ألواح الخيمة 

 
ان العرروارض ألرري الترري جعلتنررا نضررع اللرروحين المررزدوجين داخررل قرردس األقررداس حتررى يكررون سررطح 

 يمكن للصانع وضع العوارض التالي الحائط من الخارج مستوى وب
 الدراسة الهندسية  -3

 بعد دراسة األلواح يبقى أمامنا دراسة العوارض 
عوارض لكل جانب من الجوانب الثالثة ب ض النظر عن طرول كرل جانرب مرا يعنري  5ألناك  -

 ان العوارض ترتبط باالرتفاع النه موحد في جميع الجوانبللل 
 والتالية لها ! وما ألو طول العارضة  ما ألي المسافة بين كل عارضة  -
 نفهم ان العارضة الوسطى تكون من الطر  للطر لل أد أن -

o    ذراع  30طول العارضة الوسطى للجانب الشمالي 
o    ذراع  30طول العارضة الوسطى للجانب الجنوبي 
o    )ذراع  10طول العارضة الوسطى للجانب ال ربي )مكخر الخيمة 

 األخرى تكون أقل طوالي ولكن بشكل غير محدد!  رضنفهم من النة ان العوا -
ذراع مرا يعنري ان  10يمكن ان نفرض ان المسافات بين العوارض متساوية وارتفاع اللوح ألرو  -

ذراعلل )النرره تبررارك اسررمه لررم يميررز أد مسررافات  2المسررافة بررين كررل عارضررة والتاليررة لهررا ألرري 
 بينها ففرضنا انها متساوية( 

 مالحظات  -4
 ( 30: 26" _)خرو ْلَجَبِل.\لَِّذي ُأْظِهَر َلَك ِفي \ْلَمْسَكَن َكَرْسِمِه \يُم َوُتقِ 30"

 ما ألي ألذه الصورة التي ر ئها موسى النبي على الجبل  ألو السكال 
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 3: الحجابتاسعاً 

 

 النص -1
 38 -35: 36خروج  34-31: 26خروج 

ٍن َوِقْرِموووٍز َأْسوووَماْنُجوِنيٍ  َوُأْرُجوووَوا َوَتْصررَنُع ِحَجابررراي ِمرررنْ 31
ل َصرْنَعَة َحائِرك  َحراِذق  َيْصرَنُعُه ِبَكرُروِبيَمل َوُبوٍص َمْبُرومٍ 

ل 32 راة  بِرَذأَلب  َوَتْجَعُلُه َعَلى َأْرَبَعِة أَْعِمَدة  ِمرْن َسرْنط  ُمَ شَّ
ة ل  ل َعَلى َأْرَبِع َقَواِعَد ِمْن ِفضَّ  ُرَزُزأَلا ِمْن َذأَلب 

ْنُجوِني   َوُأْرُجررَوان  ْلِحَجرراَب ِمررْن َأْسررَما\َوَصررَنَع 35
ل َصرررْنَعَة َحائِرررك  َحررراِذق   َوِقْرِمرررز  َوُبررروة  َمْبرررُروم 

َوَصرررَنَع لَرررُه َأْرَبَعرررَة أَْعِمرررَدة  36َصرررَنَعُه ِبَكرررُروِبيَمل 
ل  ل ُرَزُزأَلررا ِمررْن َذأَلررب  رراأَلا بِررَذأَلب  ِمررْن َسررْنط  َوَغشَّ

ة ل   َوَسَبَك َلَها َأْرَبَع َقَواِعَد ِمْن ِفضَّ
أَلِشرظَِّةل َوتُرْدِخُل ِ لَرى أُلَنراَك \ْلِحَجاَب َتْحَت \َعُل َوَتجْ 33

ررَهاَدِة َفَيْفِصررُل َلُكررُم \ْلِحَجرراِب تَرراُبوَت \َداِخررَل  ْلِحَجرراُب \لشَّ
ْلِ َطرراَء َعلَررى \َوَتْجَعررُل 34أَلْقررَداِسل \ْلقُررْدِس َوقُررْدِس \َبررْيَن 

ررَهاَدِة ِفرري قُررْدِس \تَراُبوِت  ْلَمائِررَدَة \ َوَتَضررعُ 35أَلْقررَداِسل \لشَّ
َعلَررى َجانِرررِب ْلَماِئوووَدِة \ْلَمَنووواَرَة ُمَقاِبووَل \وَ ْلِحَجرراِب \َخرراِرَج 

ْلَمائِررررَدَة َعلَررررى َجانِررررِب \لتَّررررْيَمِنل َوَتْجَعررررُل \ْلَمْسررررَكِن َنْحررررَو \
َماِلل\  لشِ 

 

 مقدمة  -2
ول الحجاب مصنوع من اسمانجوني وارجوان وقرمز وبوة مبروم ويرسم عليه كاروبيم وألو محمر

 على اربعة اعمدة مطلية بالذألب ورززألا من ذألب ولها قواعد من فضة
المالحظة األولرى ألري ان حجراب قردس األقرداس يكرون مشرابه تمامراي او لنقرل مطرابق لسرج  براب 
الخيمة ولكن حجاب قدس األقداس يكون محمول على اربعرة أعمردة فري حرين سرج  براب الخيمرة 

 أعمدة ولماذا   5يكون محمول على 
ذراع مرا يعنري انره يحمرل  10ما الن المسافة من حجاب قدس االقداس وحتى نهاية الخيمة ألي رب

ذراع وألرري  20ذراع فقررط ولكررن سررج  برراب الخيمررة يحمررل الشررقق لمسررافة  10وزن الشررقق لمسررافة 
 المسافة بين الحجاب والسج لل وذلك حسب ما اعتقد ألو سبب زيادة العمود الخامسللل 

  الدراسة الهندسية -3
                                                 

الحظ ان األشظة النحاسية الخاصة بشقق شرعر المعرزد تكرون مباشررة أعلرى األشرظة الذألبيرة والخاصرة بشرقق  -3
اإلسررمانجوني وذلررك يعنرري ان كررل مررن األشررظة النحاسررية والذألبيررة تكررون متراكمررة علررى بعضررها الرربعض مررا يجعررل 

 تلخذ الشكل الهرميل         تميل لالخيمة من أعلى 
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 اوآل : أبناد الحجاب 
 ذراع  9عرض الحجاب يساود عرض الخيمة من الداخل    -
ذراع )وذلررك الن الحجرراب يحرردد باألشررظة  10طررول الحجرراب يسرراود ارتفرراع الررواح الخيمررة    -

الواصرلة برين شررقق األسرمانجوني التري ت طرري شرق  الخيمررة وألري محمولرة علررى ألرواح الخيمررة 
 دة يكون مساود الرتفاع األلواح وألو نفسه طول الحجاب( فكان من الطبيعي ان ارتفاع األعم

ذراع )ونفس ألذه القيمة تكون مساحة سج  براب  90ذراع    10× ذراع  9مساحة الحجاب  -
 الخيمة( 

 ثانيا : المسافة بين األعمدة 
يوضررع مررذبح البخررور مباشرررة أمررام حجرراب قرردس األقررداس وذلررك يعنرري انرره يلخررذ مكرران العمررود  -

 كي  يتم توزيع ألذه األعمدة! يمكن ان نفترض ما يلي:  الخامسللل لكن
o  ألناك عمودين مالصرقين لحروائط الخيمرة الشرمالي والجنروبي بحيرث يكرون العمرود

 مالصق للوح حائط الخيمة لتقوية طرفي حمل الحجابل 
o    ذراع النرره ضررلع مررذبح البخررور  4المسررافة علررى جررانبي مررذبح البخررور متسرراوية

 طل ذراع فق 1يستهلك قيمة 
o  ذراع يوجررد برره عمررود واحررد ونتوقررع انرره يوجررد  4 ذن علررى كررل جانررب يكررون طولرره

 ذراعلل  2في المنتص  فتقسم المسافة مناصفة لكل جهة 
o  ذراع ثم  2فيكون ترتيب األعمدة كما يلي: عمود مالصق للوح الخشب ثم مسافة

ع ثررم ذرا  2ذراع ثررم عمررود ثالررث ثررم  2ذراع ثررم مررذبح البخررور ثررم  2عمررود  خررر ثررم 
 عمود رابع مالصق للوح الخشبل 

o  ألررذا الترتيررب ألررو نفسرره بالنسرربة لسررج  برراب الخيمررة ولكررن يحتررل عمررود خررامس
مكان مذبح البخور بنفس ألذا الترتيب فيكون: : عمرود مالصرق للروح الخشرب ثرم 

ذراع ثرم عمرود رابرع  2ذراع ثرم عمرود ثالرث ثرم  2ذراع ثم عمود  خر ثم  2مسافة 
 امس مالصق للوح الخشبل ذراع ثم عمود خ 2ثم 

o  ذراع  10ارتفاع األعمدة 
o  غير معرو  ابعراد اضرالع العمرود فقرط نعرر  ارتفاعره ولكرن ال نعرر  ال طولره

 وعرضه!! 
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 : السجفتاسعاً تابع 

 

 النص  -1
 38-37: 36خرو  37 -36: 26خروج  

ْلَخْيَمرررررررررِة ِمرررررررررْن \َوَتْصرررررررررَنُع َسرررررررررْجفاي ِلَمرررررررررْدَخِل »36
ُأْرُجررررررَوان  َوِقْرِمررررررز  َوُبرررررروة  َمْبررررررُروم  َأْسررررررَماْنُجوِني   وَ 

رررررْجِ  َخْمَسرررررَة 37لطَّررررررَّاِزل \َصرررررْنَعَة  َوَتْصرررررَنُع ِللسَّ
ل ُرَزُزأَلرررا ِمررررْن  ررريَها بِررررَذأَلب  أَْعِمرررَدة  ِمرررْن َسررررْنط  َوُتَ شِ 

ل َوَتْسِبُك َلَها َخْمَس َقَواِعَد ِمْن ُنَحاس    َذأَلب 

ْن َأْسَماْنُجوِني   ْلَخْيَمِة مِ \َوَصَنَع َسْجفاي ِلَمْدَخِل 37
لطَّرَّاِزل \َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمز  َوُبوة  َمْبُروم  َصْنَعَة 

ى ُرُكوَسَها 38 َوأَْعِمَدَتُه َخْمَسةي َوُرَزَزأَلال َوَغشَّ
ل ل َوَقَواِعَدأَلا َخْمساي ِمْن ُنَحاس   َوُقْضَباَنَها ِبَذأَلب 

 مقدمة  -2
 السجف يشبه لعحجاب لكن ليس تماما 

مكونات الحجاب ولكن بدون الكاروبيم ) !( وبذلك فان الصانع أيضاي قد ت ير فبدل من نفس 
 الحائك الحاذق أصبح طراز !! 

 السج  والحجاب ألما القطعتين الوحيدتين المتشابهتين في خيمة االجتماع 
 وبالتلكيد مذبح البخور يشبه نسبياي مذبح المحرقة مع وجود اختالفات!! -

 ذبح المحرقة ال يوجد داخل الخيمةلل لكن على االقل م
 أذن داخل الخيمة الشيئين المتشابهين حتى في الوظيفة والشكل والتركيب ألما الحجاب والسج  

 
 الدراسة الهندسية  -3
 ذراع  10لول السجف = لول الحجاب =  -
 ذراع  9عرض السجف = عرض الحجاب =  -
 
 

ت العهد عن النقل وليس حجاب قدس األقرداس يستخدم سج  باب الخيمة في ت طية تابو  الحظ:
وذلررك اعتقررد انرره بسرربب ان الحجرراب يوجررد عليرره دم والررذد يررتم وضررعه علررى الحجرراب والتررابوت فرري 
األعيررراد والمواعيرررد المحرررددة للرررذبائح وبرررذلك ال يمكرررن ان يسرررتخدم الحجررراب الرررذد يوجرررد عليررره الررردم 

 ه المهمة! لي طي تابوت العهد فيتم استبداله بسج  باب الخيمة لهذ
 

 : مذبا المحرقةعاشراً 
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 النة  -1
 8-1: 38خروج   8-1: 27خروج 

ررررْنِط ُطولُرررررُه \ْلَمرررررْذَبَح ِمررررْن َخَشرررررِب \َوَتْصررررَنُع »1 لسَّ
ل ُمَربَّعرراي َيُكرروُن  َخْمررُس َأْذُرع  َوَعْرُضررُه َخْمررُس َأْذُرع 

ل \ْلَمررْذَبُحل وَ \ وَنررُه َوَتْصررَنُع ُقرُ 2ْرِتَفاُعررُه ثَرراَلُث َأْذُرع 
رريِه \َعلَررى َزَواَيرراُه  أَلْرَبررِعل ِمْنررُه َتُكرروُن ُقُروُنررُهل َوُتَ شِ 

ل  َوَتْصررررَنُع قُررررُدوَرُه ِلَرْفررررِع َرَمرررراِدِه َوُرُفوَشررررُه 3ِبُنَحرررراس 
َوَمَراِكَنُه َوَمَناِشَلُه َوَمَجاِمَرُهل َجِميَع  ِنَيتِرِه َتْصرَنُعَها 

ل  ررَبَكِة \َعَة َوَتْصررَنُع لَرُه ُشرربَّاَكةي َصررنْ 4ِمرْن ُنَحرراس  لشَّ
ل َوَتْصررَنُع َعلَررى  ررَبَكِة َأْرَبررَع َحَلقَررات  \ِمررْن ُنَحرراس  لشَّ

َوَتْجَنُعَهوا َتْحوَت 5ِمْن ُنَحاس  َعَلى َأْرَبَعِة َأْطَراِفِهل 
وَبَكُة ِإَلوا \ْلَمْذَبِح ِمْن َأْسوَفُل. َوَتُكووُن \َحاِجِب  لشَّ
ْذَبِح َوَتْصرررررَنُع َعَصرررررَوْيِن ِلْلَمررررر6 ْلَموووووْذَبِح.\ِنْصوووووِف 

ل \َعَصررَوْيِن ِمررْن َخَشررِب  رريِهَما ِبُنَحرراس  ررْنِط َوُتَ شِ  لسَّ
ْلَعَصرَواِن \ْلَحَلَقاِتل َفَتُكروُن \َوُتْدَخُل َعَصَواُه ِفي 7

فررررراي ُمَجوَّ 8ْلَمرررررْذَبِح ِحيَنَمرررررا ُيْحَمرررررُلل \َعلَرررررى َجررررراِنَبِي 
ل َكَمرررا ُأْظِهرررَر لَرررَك ِفررري  ْلَجَبرررِل \َتْصرررَنُعُه ِمرررْن َأْلرررَواح 

 ا َيْصَنُعوَنُهلأَلَكذَ 

رْنِطل ُطولُرُه \ْلُمْحَرقَرِة ِمرْن َخَشرِب \َوَصَنَع َمْذَبَح  لسَّ
ل ُمَربَّعررررررررايل  َخْمررررررررُس َأْذُرع  َوَعْرُضررررررررُه َخْمررررررررُس َأْذُرع 

ل \وَ  َوَصرررررَنَع ُقُروَنرررررُه َعلَرررررى 2ْرِتَفاُعرررررُه ثَررررراَلُث َأْذُرع 
ررررررراُه \َزَواَيررررررراُه  أَلْرَبرررررررِعل ِمْنرررررررُه َكاَنرررررررْت ُقُروُنرررررررُهل َوَغشَّ

ل  ْلقُرررُدوَر \ْلَمرررْذَبِح: \َوَصرررَنَع َجِميرررَع  ِنَيرررِة 3ِبُنَحررراس 
فُرروَ  وَ \وَ  ْلَمَجرراِمَر َجِميررَع \ْلَمَناِشررَل وَ \ْلَمررَراِكَن وَ \لرُّ

ل  َوَصرررررَنَع ِلْلَمرررررْذَبِح 4 ِنَيتِرررررِه َصرررررَنَعَها ِمرررررْن ُنَحررررراس 
ررَبَكِة ِمررْن ُنَحرراس  َتْحررَت َحاِجبِررِه \ُشرربَّاَكةي َصررْنَعَة  لشَّ

َوَسَكَب َأْرَبَع َحَلقَرات  ِفري 5ُل ِ َلى ِنْصِفِهل ِمْن َأْسفَ 
لنَُّحررررررررراِس ُبُيوتررررررررراي \أَلْطرررررررررَراِ  ِلُشررررررررربَّاَكِة \أَلْرَبَعرررررررررِة \

ْلَعَصررررررَوْيِن ِمررررررْن َخَشررررررِب \َوَصررررررَنَع 6ِلْلَعَصررررررَوْيِنل 
ل \ ررراأُلَما ِبُنَحرررراس  رررْنِط َوَغشَّ ْلَعَصررررَوْيِن \َوَأْدَخرررَل 7لسَّ

ْلَمررْذَبِح ِلَحْمِلررِه ِبِهَمررال \ ْلَحَلقَرراِت َعلَررى َجرراِنَبيِ \ِفرري 
ل ُمَجوَّ  ْلِمْرَحَضرررَة \َوَصرررَنَع 8فررراي َصرررَنَعُه ِمرررْن َأْلرررَواح 

ل ِمررررْن َمَرائِرررري  ِمرررْن ُنَحرررراس  َوَقاِعررررَدَتَها ِمررررْن ُنَحرررراس 
للَّرررررَواِتي َتَجنَّرررررْدَن ِعْنرررررَد َبررررراِب َخْيَمرررررِة \ْلُمَتَجن ِرررررَداِت \
 اِلْجِتَماعِ \

 
 
 
  :مقدمة -2
 حرقة بالعديد من المميزات:يتميز مذبح الم -
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اوال ألررررو اول عنصررررر نررررراه ونحررررن داخلررررون مررررن برررراب الرررردار الخارجيررررة حتررررى قبررررل المرحضررررة  -
  لالنحاسية

المرذبح أيضراي مصرنوع مرن ألررواحلل وكران المرذبح الخشربي عبررارة عرن اإلطرار الخرارجي للمررذبح  -
 النه يملل بالتراب فيكون مذبح من تراب ولكن الخشب يكون  طارهللل  

 الدراسة الهندسية  -3
 )ارتفاع( 3×  5×  5أبناد مذبح المحرقة 

 071ل7قطر السق  )جر ى(   -
  681ل7قطر المكعب )جر ألر(    -
   5ل1و  5ل1شبكة من المنتص  تقسم االرتفاع ليكون  -
  104(   40× 2+ 16× 4محيط المذبح   ) -
  110(   15× 4+ 2× 25مساحة المذبح   ) -
  75(   3×5×5حجم المذبح ) -
 تقسم الشبكة المذبح  لى جزأين متساويين تقريباي  -

تلووابق المبوودأ الهندسووي  هنووا أود فقوول التأكيوود ععووا المنعومووة التووي حصووعنا ععيهووا سووابقا  وهووي
 لنناصر الخيمة الستة 

 االرتفاع  العرض  الطول  العنصر 
 ذراع 5ل1 ذراع 5ل1 ذراع 5ل2 تابوت العهد 
 ذراع 2 ذراع 1 ذراع 1 مذبح البخور 
 ذراع 3 ذراع 5 ذراع 5 مذبح المحرقة 

 ذراع  2 ذراع 1 ذراع 2 مائدة خبز الوجوه 
 ذراع  2ذراع  ذن االرتفاع فوق الحاجب يكون  5ل0ولكن الحاجب ارتفاعه  5ل1ارتفاع المائدة 

 ذراع 10 ذراع 10 ذراع 30 المسكن 
 ذراع 4 ذراع 4 - المنارة 

 نارة أبعاد المنارة مثبتة مع دراسة الم
 

 لماذا في النناصر الستة يكون هناك ضعنين متساويين وضع  واحد مختعف   
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 الخمسةقارنة الأشكال الهندسية م

 والمسكنتابوت العهد ومائدة خبز الوجود ومذبا المحرقة ومذبا البخور 

وجه 
 المقارنة

مذبح  تابوت العهد 
 المحرقة 

مرررررررررررررررررررررررررررررررررذبح 
 البخور 

 خيمة االجتماع مائدة خبز الوجوه

×  1.5×5ل2 أبعاده
1.5 

× )لوووووووووووووووول 
× عوووووووووووووورض 

 ارتفاع( 

3 × 5 ×5 
× )ارتفووووووووواع
× لووووووووووووووووول
 عرض(

2 ×1  ×1  
× )ارتفووووووووواع
× لووووووووووووووووول
 عرض(

1 ×2 ×2  
 ارتفاع(×لول × )عرض 

ولكرررررن  5ل1)ارتفررررراع المائررررردة   
ارتفررررراع الحاجرررررب فررررروق المائررررردة 

ذراع وألررذا يعنررري ان  5ل0يكررون 
 ذراع(   2االرتفاع الكلي ألو 

30 ×10 ×10 
× رضعوو× )لووول
 ارتفاع(

)ألرررررذه ألررررري أبعررررراد 
الخيمرررررررررررررررررة مرررررررررررررررررن 

 الخارج( 
 ذراع 400 ذراع  40 ذراع 30 ذراع  104 ذراع 44 محيط
ذراع  625ل5 حجم

 مكعب
ذراع  75

 مكعب
ذراع  2

 مكعب
 ذراع 3000 ذراع مكعب 4

 مكعب 
ذراع  19.5 مساحة 

 مرب 
ذراع  110
 مربع 

ذراع  8
 مربع

 مربع ذراع 1400 ذراع مرب   16
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 الخارجية دار ال: عشرحادي 
 

 النص -1
 20 -9: 38خروج  21-9: 27خروج 

ْلَجُنوِب َنْحَو \ْلَمْسَكِنل ِ َلى ِجَهِة \َوَتْصَنُع َداَر »9
لتَّْيَمِن ِللدَّاِر َأْسَتاَر ِمْن ُبوة  َمْبُروم  ِمَئُة ِذَراع  \

َوأَْعِمَدُتَها ِعْشُروَن 10ْلَواِحَدِةل \ْلِجَهِة \ُطوالي ِ َلى 
ل ُرَزُز  أَلْعِمَدِة \َوَقَواِعُدأَلا ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاس 

ة ل  َماِل \َوَكَذِلَك ِ َلى ِجَهِة 11َوُقْضَباُنَها ِمْن ِفضَّ لشِ 
لطُّوِل َأْسَتاَر ِمَئُة ِذَراع  ُطواليل َوأَْعِمَدُتَها \ِفي 

ل ُرَزُز  ِعْشُروَن َوَقَواِعُدأَلا ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاس 
ة ل أَلْعِمَدِة \ َوِفي َعْرِض 12َوُقْضَباُنَها ِمْن ِفضَّ
ْلَ ْرِب َأْسَتاَر َخْمُسوَن ِذَراعايل \لدَّاِر ِ َلى ِجَهِة \

لدَّاِر \َوَعْرُض 13أَْعِمَدُتَها َعَشَرَة َوَقَواِعُدأَلا َعَشَرل 
ْرِق َنْحَو \ِ َلى ِجَهِة  ُروِق َخْمُسوَن ِذَراعايل \لشَّ لشُّ

أَلْستَاِر ِلْلَجاِنِب \اعاي ِمَن َوَخْمَس َعَشَرَة ِذرَ 14
ْلَواِحِدل أَْعِمَدُتَها َثاَلَثَة َوَقَواِعُدأَلا َثاَلَثل \

لثَّاِني َخْمَس َعَشَرَة ِذَراعاي ِمَن \َوِلْلَجاِنِب 15
أَلْسَتاِرل أَْعِمَدُتَها َثاَلَثَة َوَقَواِعُدأَلا َثاَلَثل \

اي ِمْن لدَّاِر َسْجَ  ِعْشُروَن ِذَراع\َوِلَباِب 16
َأْسَماْنُجوِني   َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمز  َوُبوة  َمْبُروم  َصْنَعَة 

ِلُكلِ  17لطَّرَّاِزل أَْعِمَدُتُه َأْرَبَعَة َوَقَواِعُدأَلا َأْرَبَعل \
ة ل ُرَزُزأَلا ِمْن \أَْعِمَدِة  لدَّاِر َحَواَلْيَها ُقْضَباَن ِمْن ِفضَّ

ة  َوَقَواِعُدأَلا ِمْن ُنَحاس   لدَّاِر ِمَئُة \ُطوُل 18ل ِفضَّ
ْرِتَفاُعَها َخْمُس \ِذَراع  َوَعْرُضَها َخْمُسوَن َفَخْمُسوَن وَ 

ل  َأْذُرع  ِمْن ُبوة  َمْبُروم  َوَقَواِعُدأَلا ِمْن ُنَحاس 
ْلَمْسَكِن ِفي ُكلِ  ِخْدَمِتِه َوَجِميُع \َجِميُع َأَواِني 19

 ْن ُنَحاس  لدَّاِر مِ \َأْوَتاِدِه َوَجِميُع َأْوتَاِد 
 

لتَّْيَمِن َأْسرَتاُر \ْلَجُنوِب َنْحَو \لدَّاَرل ِ َلى ِجَهِة \َوَصَنَع 9
ل \ أَْعِمررررررَدُتَها 10لرررررردَّاِر ِمررررررْن ُبرررررروة  َمْبررررررُروم  ِمَئررررررُة ِذَراع 

ل ُرَزُز  أَلْعِمرَدِة \ِعْشُروَن َوَقَواِعُدأَلا ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاس 
ررررة ل  لَررررى جِ 11َوُقْضررررَباُنَها ِمررررْن ِفضَّ ررررَماِل ِمَئررررُة \هَررررِة َواِا لشِ 

ل  ل أَْعِمَدُتَها ِعْشُروَن َوَقَواِعُدأَلا ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاس  ِذَراع 
رررة ل \ُرَزُز  لَرررى ِجهَرررِة 12أَلْعِمرررَدِة َوُقْضرررَباُنَها ِمرررْن ِفضَّ َواِا

ْلَ رررررررْرِب َأْسرررررررَتاَر َخْمُسررررررروَن ِذَراعرررررررايل أَْعِمرررررررَدُتَها َعَشرررررررَرَة \
ررة ل \َوَقَواِعرُدأَلا َعَشرَرل ُرَزُز  أَلْعِمررَدِة َوُقْضرَباُنَها ِمرْن ِفضَّ

لَررى ِجهَررِة 13 ررْرِق َنْحررَو \َواِا ررُروِق َخْمُسرروَن ِذَراعررايل \لشَّ لشُّ
ْلَواِحِد َأْسَتاَر َخْمَس َعَشَرَة ِذَراعايل أَْعِمَدُتَها \ِلْلَجاِنِب 14

لثَّرراِني ِمررْن َبرراِب \َوِلْلَجانِررِب 15َثاَلثَررَة َوَقَواِعررُدأَلا ثَرراَلَثل 
لَررى أُلَنررا َأْسررَتاَر َخْمررَس َعَشررَرَة ِذَراعررايل لرردَّ \ اِر ِ لَررى أُلَنررا َواِا

لدَّاِر \َجِميُع َأْسَتاِر 16أَْعِمَدُتَها َثاَلَثَة َوَقَواِعُدأَلا َثاَلَثل 
أَلْعِمرررَدِة ِمرررْن \َوَقَواِعرررُد 17َحَواَلْيهَرررا ِمرررْن ُبررروة  َمْبرررُروم  

ل ُرَزُز  رررة  َوَتْ ِشرررَيُة أَلْعِمرررَدِة َوُقْضرررَباُنَها ِمررر\ُنَحررراس  ْن ِفضَّ
ررررة  َوَجِميررررُع أَْعِمررررَدِة  لرررردَّاِر َمْوُصرررروَلَة \ُرُكوِسررررَها ِمررررْن ِفضَّ

رررة ل  لررردَّاِر َصرررْنَعَة \َوَسرررْجُ  َبررراِب 18ِبُقْضرررَبان  ِمرررْن ِفضَّ
لطَّررررررَّاِز ِمرررررْن َأْسرررررَماْنُجوِني   َوُأْرُجرررررَوان  َوِقْرِمرررررز  َوُبررررروة  \

ل َوُطولُررررُه ِعْشررررُروَن ِذَراعرررر ْرِتَفاُعررررُه بِرررراْلَعْرِض \اي وَ َمْبررررُروم 
َوأَْعِمررَدُتَها َأْرَبَعررَة 19لرردَّاِرل \َخْمررُس َأْذُرع  ِبَسررِويَِّة َأْسررَتاِر 

رة  َوَتْ ِشررَيُة  ل ُرَزُزأَلرا ِمرْن ِفضَّ َوَقَواِعرُدأَلا َأْرَبرَع ِمرْن ُنَحرراس 
ررررررة ل  َوَجِميررررررُع َأْوتَرررررراِد 20ُرُكوِسررررررَها َوُقْضررررررَباِنَها ِمررررررْن ِفضَّ

ل\ْلَمْسَكِن وَ \  لدَّاِر َحَواَلْيَها ِمْن ُنَحاس 
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  20: 27خرو 
وِء إِلْصَعاِد »20ل  ُرِج َداِئمايل \َوَأْنَت َتْلُمُر َبِني ِ ْسَراِئيَل َأْن ُيَقدِ ُموا ِ َلْيَك َزْيَت َزْيُتون  َمْرُضوض  َنِقي اي ِللضُّ لسُّ

َهاَدِة ُيَرتِ ُبَها أَلاُروُن َوَبُنوُه ِمَن \اَم لَِّذد َأمَ \ْلِحَجاِب \اِلْجِتَماِع َخاِرَج \ِفي َخْيَمِة 21 َباِح \ْلَمَساِء ِ َلى \لشَّ لصَّ
ل َفِريَضةي َدأْلِريَّةي ِفي َأْجَياِلِهْم ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَلل\َأَماَم   لرَّبِ 

 
 
 
 
 مقدمة  -2

يمرة االجتمراع الدار الخارجية ألي التي تحيط بالخيمة ويكون طول الدار الخارجية موازيراي لطرول خ
كمررا يظهررر بالشرركلل ونالحررظ ان اتجرراه طررول خيمررة االجتمرراع يعتمررد علررى االتجاألررات االساسررية 
للشررمس حيررث تكررون المنررارة علررى الجانررب الجنرروبي نحررو الترريمن ومائرردة خبررز الوجرروه علررى الجانررب 

جرراه الشررمالي فرري الخيمررة وذلررك ألررو الررذد يحرردد اتجرراه طررول خيمررة االجتمرراع وبالتررالي يررتم تحديررد  ت
 طول الدار بالنسبة لهل    
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 الدراسة الهندسية  -3
 خيمة االجتماعدار أبناد 

 ارتفاع  5× عرض  50× لول  100األبناد هي  -
لكرل عررض أذن مجمروع األعمردة  10لكل طرول  20األعمدة ) -

 عمود(  60  
 ذراع  8ل111قطر المكعب  -
 ذراع  24ل50قطر الجانب  -

أذرع  5أذرع من االسرتار يرتم وضرع عمرود وارتفراع االسرتار  5تظهر أبعاد الدار الخارجية ان كل 
  5وعرضه  5)البوة المبروم   الكتان( ويعني ذلك ان بين كل عمودين مربع من الكتان طوله 

 
 تعخيص بيانات الدار الخارجية 

ذراع خررررارج  220 ذن البرررراقي  80ذراع ) منهررررا محرررريط الخيمررررة  300محرررريط الرررردار نفسررررها    -
 الخيمة( 

 610  40+40+ 110+ 210+210الكتان )االستار  بوة مبروم غير مطرز(  محيط  -
 ذراع  

)الحررررظ سررررج  الررردار الخارجيررررة يطررررابق سررررج  برررراب خيمررررة  50محررريط البرررراب )السررررج (    -
 االجتماع( 

ذراع  4700 ذن البرررراقي  300ذراع مربررررع )مسرررراحة الخيمررررة  5000مسرررراحة الرررردار نفسررررها    -
 مربع( 

  1400   150+250+500+500مبروم(   مساحة سور الكتان )البوة ال -
 ذراع مكعب  25000حجم الكلي للدار    -
ذراع الجانررب الشررمالي والجنرروبي )وعرردد أعمرردة كررل مررن الجانررب الشررمالي  100يقابررل الطررول  -

 10ذراع وبرررره  50أذرع ( فرررري حررررين العرررررض  5عمررررود أد عمررررود لكررررل  20والجنرررروبي ألرررري 
 أعمدةلل    

)خرو ْلَ ْرِب َأْسَتاَر َخْمُسوَن ِذَراعايل أَْعِمَدُتَها َعَشَرَة َوَقَواِعُدأَلا َعَشرَرل\ِجَهِة  لدَّاِر ِ َلى\َوِفي َعْرِض 12
27:12 39) 

 
 

 / أين توجد خيمة الاجتماع في الدار السؤال الأول 
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وينني ذلك ان الخيمة تكون ليس ألناك تحديد خاة التجاألات الخيمة بالنسبة للدار من الداخل 
 كما يعي:  في مركز الدار

 ذراع  35المسافة من باب الدار  لى باب خيمة االجتماع تكون  -
 ذراع  20المسافة الفارغة على جانبي خيمة االجتماع )من العرض( كل منها تساود  -
 35المسافة الفارغة خل  خيمة االجتماع مرن نهايرة الخيمرة وحترى سرور الردار الخارجيرة ألري  -

 ذراعل 
 
 مالحظات  -4
 ألوتاد مصنوعة من النحاس نالحظ ان كافة ا ل1
نالحرررظ كرررذلك ان سرررج  البررراب مطرررابق لحجررراب سرررج  الخيمرررة فررري شررركله مرررع ت يرررر األبعررراد  ل2

( وألررو محمررول 90مسرراحته  – 38)محيطرره  10واالرتفرراع  9)أبعرراد سررج  الخيمررة العرررض 
أعمدة لها قواعد من نحاس ورزز وقضبان من ذألب، اما سج  باب الردار الخارجيرة  5على 

أعمرردة قواعرردألا  4( وألررو محمررول علررى 100ومسرراحته  50)محيطرره  5رتفاعرره وا 20فعرضرره 
 4مرررن نحررراس والقضررربان والررررزز مرررن فضرررةللل )الحرررظ حجررراب قررردس االقرررداس محمرررول علرررى 

 أربعة أعمدة مثل سج  الباب(
اللووووول ضوووونف ان دراسرررة الخيمرررة تحترررراج الكثيرررر مررررن التحليرررلللل فمررررثالي نجرررد ان الرررردار بهرررا  ل3

فوي أي جوزء آخور مون الخيموة سووى موذبح البخوور والوذي فيوه  ليس موجوودلل ذلرك النرض
 ! ماذا نفهم من ذلك ! ارتفاعه ضنف لول ضع  المرب 

ذراع  5نالحرررظ ايضررراي ان ارتفررراع الخيمرررة أعلرررى مرررن سرررور الررردار بقيمرررة الضرررع  )سرررور ذراع  ل4
 ذراع( ألل نستفيد بشل من ذلك   10وارتفاع الخيمة 
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 رجية أبعاد الدار الخا/ الثاني السؤال 

 

 أبناد الدار الثالثة تكون مختعفة 
 ذراع  5ارتفاع × ذراع  50عرض × ذراع  100لول 

 
 وهي ععا هذا ال تتب  نفس القاعدة الخاصة بالنناصر الستة في خيمة االجتماع 

 
 االرتفاع  العرض  الطول  العنصر 

 ذراع 5ل1 ذراع 5ل1 ذراع 5ل2 تابوت العهد 
 ذراع 2 اعذر  1 ذراع 1 مذبح البخور 
 ذراع 3 ذراع 5 ذراع 5 مذبح المحرقة 

 ذراع  2 ذراع 1 ذراع 2 مائدة خبز الوجوه 
 ذراع  2ذراع  ذن االرتفاع فوق الحاجب يكون  5ل0ولكن الحاجب ارتفاعه  5ل1ارتفاع المائدة 

 ذراع 10 ذراع 10 ذراع 30 المسكن 
 ذراع 4 ذراع 4 - المنارة 

 دراسة المنارة أبعاد المنارة مثبتة مع 
 
 

 هذه االشكالية وجدت أيضا  في أبناد العوح حيث كانت ابناده: 
 ذراع  0.5ارتفاع × ذراع  1.5عرض × ذراع  10لول 

 
 ان المننا الفعسفي هو الذي يسبب صنوبة الفهم 

 
 دعنا نحاول شرح ذلك فيما يعي 
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 المبدأ الفلسفي 

 
 رفة اننا نفهم ان هللا له المجد لديه كمال المع

 أد ألو ليس لديه جزء من المعرفة بل المعرفة الكاملة 
 وبذلك فهو تبارك اسمه ليس مثل البشر يصنع نماذج متطورة تبعاي لتحسن حالة المعرفة 

 بل ان لديه له المجد تصميم واحد مثالي كامل 
 وألذا التصميم الواحد ألو الذد يستخدمه له المجد في كافة االعمال 

نفررس النمرروذج فرري الخلررق للل ولررذلك نرررى الحيوانررات والبشررر تتوالررد بطرررق  وألررذا ألررو سرربب تكرررار
متشررابهة للل التشررابه ألنررا ينشررل عررن مثاليررة النمرروذج الموجررود فرري فكررره تبررارك اسررمه بحيررث انرره لرره 

 المجد لديه ألذا التصميم المثالي فيكتفي به ويستخدمه  لى األبد 
 

 ألذه ألي الفكرة بوضوح 
 نات ألي التطوير المباشر للنباتات ونفهم من ذلك ان الحيوا

فيجب ان ينشل كالألما من نفرس المصردر الن لره المجرد لديره مصردر واحرد ولريس ألنراك ازدواجيرة 
 في المصدر 

 
 من كل ما سبق نستنتم ان 

 التصميم الهندسي للدار الخارجية وكذلك للوح الخيمة والتي فيها االبعاد الثالثة تكون مختلفة 
ير الطبيعرررري والمنطقرررري لررررنفس التصررررميم الهندسرررري الررررذد صررررمم لرررره المجررررد يجررررب ان يكررررون التطررررو 

 العناصر الستة في الخيمة به والذد فيه ألناك صلعين متساويين وضلع واحد مختل ! 
 

 السؤال هو كيف يمكن إثبات ذلك  
 

ذن البنوواء الهندسووي لعوودار الخارجيووة يجووب ان يكووون ملووابق لعبنوواء الهندسووي لنناصوور خيمووة  وا 
 ل الخمسةاالجتماع 

 
 وسو  نناق  ذلك في الفصل الثاني من ألذه الدراسة 

 

 توزيع العناصر داخل الدار الخارجية / الثالث السؤال 
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 كي  يتم توزيع العناصر داخل الدار الخارجية  
  ان توزيع العناصر المقترح يكون كما يلي:  

 
  باب الدار الخارجية

 )افتراض( ذراع 10مسافة 

 بيانات من الكتاب المقدس( –ذراع  5ه مذبح المحرقة )ضعن

 )افتراض( ذراع 10مسافة 

 استنتاجي الخاص(  –ذراع  5المرحضة النحاسية )قلرها 

 )افتراض( ذراع 5مسافة 

 باب خيمة االجتماع 
ان مسافات التوزيعات ألذه ألي استنتاج خاة بي وليست مذكورة في الكتاب المقدس ويمكن 

 تفسيرألا كما يلي: 
 راع قبل المذبح يتم تخزين حمالن الذبيحة فيها ولذلك ألي مسافة مناسبة ذ 10مسافة  -
 ذراع  5طول ضلع مذبح المحرقة محدد من النة الكتابي وألو  -
ذراع حتررى مرا يررتمكن كرل مررن يعمرل علررى المررذبح او  10المسرافة بررين المرذبح والمرحضررة ألري  -

الكهنرة سرواء بتقرديم  في المرحضة من  تمام عمله وتكون ألرذه ألري المسرافة المخصصرة لعمرل
 الذبيحة او بالتطهير في المرحضة 

 ذراع وألو استنتاج خاة بي سو  نناقشه مع دراسة المرحضة  5قطر المرحضة النحاسية  -
ذراع وتسرتخدم فقرط مررن  5المسرافة مرن المرحضرة النحاسررية وحترى براب خيمرة االجتمرراع وألري  -

ماع )ويالحظ ان المرحضة تحتل جزء أجل ذبح الذبائح التي تذبح أمام الرب أمام خيمة االجت
ص ير من الحيز ويعني ذلرك ان عمليرة ذبرح الرذبائح أمرام الررب ال تتوقر  علرى ألرذه المسرافة 

ذراع فقررط بررل يمكررن ان تمتررد ألبعررد مررن ذلررك النرره ألنرراك مسررافة كبيرررة تحتررل المرحضررة جررزء  5
 ص ير منها(ل  

 
 
 

 : ثياب هارون الكاهن ثاني عشر 
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 الدراسة  في هذهمدروسة غير 
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 : تكريس هارون الكاهن ثالث عشر

 
 غير مدروسة في هذه الدراسة 
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 : مذبا البخوررابع عشر

 
 النص  -1

  25: 37 خروج  10-1: 30 خروج
ْلَبُخررررروِرل ِمرررررْن َخَشرررررِب \َوَتْصرررررَنُع َمرررررْذَبحاي إِليقَررررراِد »
ررررررْنِط َتْصررررررَنُعُهل \ ُطولُررررررُه ِذَراَع َوَعْرُضررررررُه ِذَراَعل 2لسَّ

ْرِتَفاُعرررررُه ِذَراَعررررراِنل ِمْنرررررُه َتُكررررروُن \عررررراي َيُكررررروُنل وَ ُمَربَّ 
: َسررْطَحُه َوِحيَطاَنررُه 3ُقُروُنرُهل  رريِه بِررَذأَلب  َنِقرري   َوُتَ شِ 

َحَواَلْيررررِه َوُقُروَنررررُهل َوَتْصررررَنُع لَررررُه ِ ْكِلرررريالي ِمررررْن َذأَلررررب  
َوَتْصووَنُ  َلووُه َحْعَقتَووْيِن ِمووْن َذَهووٍب َتْحووَت 4َحَواَلْيررِهل 
ْلَجوواِنَبْيِن َتْصووَنُنُهَما \َعَعووا َجاِنَبْيووِه. َعَعووا  ِإْكِعيِعووهِ 

َوَتْصررَنُع 5ل ِلَتُكوَنووا َبْيتَووْيِن ِلَنَصووَوْيِن ِلَحْمِعووِه ِبِهَمووا
ل \ْلَعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب \ يِهَما ِبَذأَلب  ْنِط َوُتَ شِ   لسَّ
لَّررررررِذد َأَمرررررراَم تَرررررراُبوِت \ْلِحَجرررررراِب \َوَتْجَعلُررررررُه قُرررررردَّاَم 6
َهاَدةِ \ رَهاَدِة َحْيرُث \لَّرِذد َعلَرى \ْلِ َطاِء \ل ُقدَّاَم لشَّ لشَّ

َفُيوِقرررُد َعَلْيرررِه أَلررراُروُن َبُخررروراي َعِطرررراي 7َأْجَتِمرررُع بِرررَكل 
ل ِحرريَن ُيْصرِلُح  ررُرَج ُيوِقررُدُهل \ُكرلَّ َصررَباح  َوِحرريَن 8لسُّ

ررُرَج ِفرري \ُيْصررِعُد أَلرراُروُن  ْلَعِشرريَِّة ُيوِقررُدُهل َبُخرروراي \لسُّ
اَل ُتْصِعُدوا َعَلْيِه 9لرَّبِ  ِفي َأْجَياِلُكْمل \َماَم َداِئماي أَ 

َبُخررررروراي َغِريبررررراي َواَل ُمْحَرقَرررررةي َأْو َتْقِدَمرررررةي َواَل َتْسرررررُكُبوا 
َوَيْصررررَنُع أَلرررراُروُن َكفَّرررراَرةي َعلَررررى 10َعَلْيررررِه َسررررِكيبايل 

رررَنِةل ِمرررْن َدِم َذِبيَحرررِة \ُقُرونِرررِه َمررررَّةي ِفررري  ْلَخِطيَّرررِة \لسَّ
َنِة َيْصَنُع َكفَّاَرةي َعَلْيِه ِفي \ي ِلْلَكفَّاَرِة َمرَّةي ِفي لَّتِ \ لسَّ

 «لَأْجَياِلُكْمل ُقْدُس َأْقَداس  أُلَو ِللرَّب ِ 

رررررْنِط \ْلَبُخررررروِر ِمرررررْن َخَشرررررِب \َوَصرررررَنَع َمرررررْذَبَح 25 لسَّ
ْرِتَفاُعرررررررُه \ُطولُرررررررُه ِذَراَع َوَعْرُضرررررررُه ِذَراَعل ُمَربَّعرررررررايل وَ 

رررراُه بِررررَذأَلب  26َكاَنررررْت ُقُروُنررررُهل  ِذَراَعرررراِنل ِمْنررررهُ  َوَغشَّ
َنِقي   َسْطَحُه َوِحيَطاَنُه َحَواَلْيِه َوُقُروَنُهل َوَصرَنَع لَرُه 

َوَصررَنَع لَررُه َحْلَقتَررْيِن 27ِ ْكِلرريالي ِمررْن َذأَلررب  َحَواَلْيررِهل 
ِمرررررْن َذأَلررررررب  َتْحررررررَت ِ ْكِليِلرررررِه َعلَررررررى َجاِنَبْيررررررِه َعلَررررررى 

َوَصَنَع 28ِلَعَصَوْيِن ِلَحْمِلِه ِبِهَمال  ْلَجاِنَبْيِن َبْيَتْينِ \
ل \ْلَعَصررَوْيِن ِمررْن َخَشررِب \ رراأُلَما بِررَذأَلب  ررْنِط َوَغشَّ لسَّ

ْلَبُخرررررروَر \ْلَمْسررررررَحِة ُمَقدَّسررررررايل وَ \َوَصررررررَنَع ُدأْلررررررَن 29
 ْلَعطَّاِرل\ْلَعِطَر َنِقي اي َصْنَعَة \
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 مقدمة  -2
قررردس األقررداس ونعرررر  ان الحجرراب يقسرررم مررذبح البخررور ألرررو العنصررر الوحيرررد المالصررق لحجرراب 

 خيمة االجتماع من الداخل  لى القدس وقدس األقداسللل
عناصر تساعد في عملية تقسيم خيمة االجتماع من  3لكن ان أمعنا النظر فسو  نجد ان ألناك 

الررداخل وألررذه العناصررر ألرري حجرراب قرردس األقررداس واألعمرردة األربعررة الترري يحمررل عليهررا الحجرراب 
ر وألرذه العناصرر معراي تشركل مجموعرة واحردة مرتبطرة معراي لتعمرل علرى تقسريم الخيمرة ومذبح البخرو 

 على ألذا النحول 
قد يعني ذلك ان دور مذبح البخور يكون مرتبط باألساس بحجاب قردس األقرداس واألعمردة المقرام 

  عليها! 
 الدراسة الهندسية  -3

 ()ارتفاع 2× 1× 1أبناد مذبح البخور هي 
 ذراع  4ل1قطر السق    -
 ( 5)الجذر التربيعي لر  ذراع  2360ل2قطر الجانب  -
 ( 6)جذر تربيعي لر  ذراع 44ل2قطر المكعب  -
 ذراع  32محيط المذبح   -
 ذراع مربع  10مساحة المذبح     -
 ذراع مكعب  2  الحجم  -

 مكان مذبح البخور في خيمة االجتماع 
 ع ذرا  19المسافة من باب خيمة االجتماع حتى مذبح البخور ألي  -
 ذراع  4المسافة من حوائط خيمة االجتماع على جانبي مذبح البخور حتى المذبح تكون  -
المسررافة مررن مررذبح البخررور وحتررى )مرركخر الخيمررة( أد الحررائط ال ربرري خلرر  تررابوت العهررد    -

 ذراع   طول قدس األقداس  5ل9
 

مربعررران  نفهرررم ان الشررركل الهندسررري ألرررو نفرررس الشررركل الهندسررري لبررراقي عناصرررر الخيمرررة والرررذد ألرررو
 مستطيالتللل  4يحصران بينهما 

:َسْطَحُه َوِحيَطاَنُه َحَواَلْيِه َوُقُروَنُهلَوَتْصَنُع َلُه ِ ْكِليالي ِمْن َذأَلب  َحَواَلْيهِ 3 يِه ِبَذأَلب  َنِقي    ( 3: 30)خر َوُتَ شِ 
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 مالحظات -4
 المالحظة األولا: 

ْلَجواِنَبْيِن َتْصوَنُنُهَما ِلَتُكوَنوا َبْيتَوْيِن \. َعَعوا ْكِعيِعِه َعَعا َجاِنَبْيهِ َتْحَت إِ  َحْعَقَتْيِن ِمْن َذَهبٍ َوَتْصَنُ  َلُه 4
 ( .... ، 4: 30)خرو ِلَنَصَوْيِن ِلَحْمِعِه ِبِهَما

 دعنا نلقي نظرة على النصوة المشابهة كما يلي:
 )تابوت العهد(  12:  25خرو  .1

ْلَواِحِد \أَلْرَبِعل َعَلى َجاِنِبِه \َوَتْجَعُلَها َعَلى َقَواِئِمِه  َأْرَبَ  َحَعَقاٍت ِمْن َذَهبٍ  َوَتْسِبُك َلهُ 12
 لثَّاِني َحْلَقتَاِنل\َحْلَقتَاِن َوَعَلى َجاِنِبِه 

 

 )مائدة خبز الوجوه(  26: 25خرو  .2

 لَِّتي ِلَقَواِئِمَها \أَلْرَبِع \ا َوايَ لزَّ \ْلَحَلَقاِت َعَلى \َوَتْجَعُل  َأْرَبَ  َحَعَقاٍت ِمْن َذَهبٍ َوَتْصَنُع َلَها 26         
 أَلْرَبِعل\          

 
 )مذبح المحرقة(  4: 27خرو  .3

ل َوَتْصَنُع َعَلى \َوَتْصَنُع َلُه ُشبَّاَكةي َصْنَعَة 4 َبَكِة ِمْن ُنَحاس  َبَكِة \لشَّ َأْرَبَ  َحَعَقاٍت ِمْن لشَّ
 َعَعا َأْرَبَنِة َأْلرَاِفهِ  ُنَحاسٍ 

 

فرري كررل عنصررر مررن العناصررر الثالثررةلل ومرراذا  أربوو  حعقووات باالجمووال رك يحرردد ذن الررنة المبررا 
َتْحوَت ِإْكِعيِعوِه  َوَتْصوَنُ  َلوُه َحْعَقتَوْيِن ِموْن َذَهوبٍ 4نفهم عن مذبح البخور  مراذا يقرول الرنة المبرارك "

ك أد حلقررة علررى كررل جانررب ! مرراذا نفهررمللل الررنة المبررار  كيرر  يصررنع حلقتررين ! "!َعَعووا َجاِنَبْيووهِ 
 يقصد حلقتين على كل جانب أد اربع حلقات ولكن النة لم يقل ذلك صراحة! 

 !  جمينها في حين انه ذكر ذلك بوضوح مع العناصر األخرى
 

 المالحظة الثانية 
الكراألن ذكررت  لماذا وضع مرذبح البخرور فري ألرذا الترتيرب، وبالتحديرد لمراذا ثيراب الكراألن وتكرريس

 قبل مذبح البخور !
ألام جداي جدايللل الن االجزاء جميعها ذكرت وحتى خرجنا مرن الخيمرة ودرسرنا مرذبح  ان ألذا األمر

المحرقة والدار الخارجية وثياب الكاألن وتكريسه حتى نصل  لى ألنا  لى مذبح البخور!! لم يكتب 
التقريرر عرن العمرل برل وضرع المرذابح واالشركال الهندسرية فري فري موسى النبي بنفس ألذا الترتيرب 

 وبالتحديد لماذا وض  المذبح هنا   وثياب الكاألن وتكريسه بمفردألاللل  الخيمة معاي 
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ل ِحيَن ُيْصِلُح 7 المالحظة الثالثة: ُرَج ُيوِقُدُهل \َفُيوِقُد َعَلْيِه أَلاُروُن َبُخوراي َعِطراي ُكلَّ َصَباح  َوِحيَن 8لسُّ
ُرَج ِفي \ُيْصِعُد أَلاُروُن   ( للل 8-7: 30)خرو  ْلَعِشيَِّة ُيوِقُدهُ \لسُّ

من المهم جداي مالحظرة االرتبراط برين مرذبح البخرور والمنرارة فران األرتبراط ألنرا ارتبراط زمنري ولنقرل 
دورد كرررل مسررراء وكرررل صرررباحللل ان ذلرررك يررررتبط بمسرررار زمنررري مسرررتمرلل مرررن المهرررم ان نفهرررم ان 

لوظيفة الوظيفة جزء ال يتجزأ من العنصر نفسه وبالتالي فالعنصر موجود باألساس من أجل ألذه ا
ولذلك فالتصور الزمني الرابط بين المنارة وبين مذبح البخور ألو جزء ال يتجزأ من كل مرن المنرارة 

 ومذبح البخورل 
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 الفدية: عشر خامس 

 

  17-11: 30خروج 
يَّوَة َبِنوي ِإْسورَاِئيَل ِبَحَسوِب »12لرَّبُّ ِلُموَسى: \َوَقاَل 11 ْنُهْم ُيْنُلووَن ُكولُّ ْلَمْنوُدوِديَن ِمو\ِإَذا َأَخْذَت َكمِ 
أَلرَذا َمرا ُيْعِطيرِه ُكرلُّ 13ل ِحٍد ِفْدَيَة َنْفِسِه ِلعرَّبِ  ِعْنَدَما َتُندُُّهْم ِلَئالَّ َيِصويَر ِفويِهْم َوَبوٌأ ِعْنوَدَما َتُنودُُّهمْ \وَ 

ررراِقِل ِبَشررراِقِل \ْلَمْعرررُدوِديَن: ِنْصرررُ  \ْجتَررراَز ِ لَرررى \َمرررِن  ررراِقُل أُلررروَ \لشَّ ِعْشرررُروَن ِجيرررَرةي( ِنْصرررُ   ْلقُرررْدِسل )الشَّ
ل \ اِقِل َتْقِدَمةي ِللرَّبِ  ْبِن ِعْشِريَن َسَنةي َفَصاِعداي ُيْعِطي َتْقِدَمةي \ْلَمْعُدوِديَن ِمِن \ْجَتاَز ِ َلى \ُكلُّ َمِن 14لشَّ

ل  اِقِل ِحيَن \ْلَفِقيُر اَل ُيَقلِ ُل َعْن ِنْصِ  \َاْلَ ِنيُّ اَل ُيْكِثُر وَ 15ِللرَّبِ  لرَّبِ  ِللتَّْكِفيِر َعْن \ُتْعُطوَن َتْقِدَمَة لشَّ
ررَة 16ُنُفوِسررُكْمل  اِلْجِتَمرراِعل َفَتُكرروُن ِلَبنِرري \ْلَكفَّرراَرِة ِمررْن َبنِرري ِ ْسررَراِئيَل َوَتْجَعُلهَررا ِلِخْدَمررِة َخْيَمررِة \َوَتْلُخررُذ ِفضَّ

 لرَّبُّ ِلُموَسى:\َوَقاَل 17«ل مْ لرَّبِ  ِللتَّْكِفيِر َعْن ُنُفوِسكُ \ِ ْسَراِئيَل ِتْذَكاراي َأَماَم 
 

 لماذا توضع الفدية ألنا ولم ينتهي سرد بناء الخيمة بعد  
لماذا االشخاة البشريين يدخلون في الوص  مع االشكال الهندسية كما لو كران كرل منهمرا جرزء 

 من اخخر ! مرة في شرح ثياب الكاألن ومرة أخرى في الفدية ! 
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 المرحضة :عشرسادس 

 

 
 
 
 
 
 
 النص  -1

 : 38خروج  21-18: 30خروج 
َوَتْصَنُع ِمْرَحَضةي ِمْن ُنَحاس  َوَقاِعَدَتَها ِمْن ُنَحاس  ِلاِلْغِتَساِلل »18

ْلَمرررررْذَبِح َوَتْجَعررررررُل ِفيهَرررررا َمرررررراءيل \اِلْجِتَمررررراِع وَ \َوَتْجَعُلهَرررررا َبرررررْيَن َخْيَمررررررِة 
ِعْنررَد ُدُخرروِلِهْم 20ُجَلهُررْم ِمْنهَررال َفَيْ ِسررُل أَلرراُروُن َوَبُنرروُه َأْيررِدَيُهْم َوَأرْ 19

ْقتِررَراِبِهْم \اِلْجِتَمرراِع َيْ ِسررُلوَن ِبَمرراء  ِلررَئالَّ َيُموتُرروال َأْو ِعْنررَد \ِ لَررى َخْيَمررِة 
ل \ِ لَرررى  َيْغِسوووُعوَن َأْيوووِدَيُهْم 21ْلَمرررْذَبِح ِلْلِخْدَمرررِة ِلُيوِقرررُدوا َوقُررروداي ِللررررَّبِ 

ل َوَيُكرروُن َلهُررْم َفِريَضررةي َأَبِديَّررةي لَررُه َوِلَنْسررِلِه ِفرري واَوَأْرُجَعُهووْم ِلووَئالَّ َيُموتُوو
 «لَأْجَياِلِهمْ 

ْلِمْرَحَضررررَة ِمررررْن \َوَصررررَنَع 8
ُنَحرررررررراس  َوَقاِعررررررررَدَتَها ِمررررررررْن 

ل  ِمووووووووْن َمرَاِئووووووووي ُنَحرررررررراس 
لعَّوووووووووَواِتي \ْلُمَتَجنِ وووووووووَداِت \

َتَجنَّووْدَن ِعْنووَد َبوواِب َخْيَمووِة 
 لاِلْجِتَماعِ \

 

 المقدمة  -2
 مصنوعة من النحاس الخالة! تكون مرحضة النحاسية ال

 في حين مذبح المحرقة يكون خشب مطلي بالنحاس 
 مذبح البخور  المطلي بالذألب والمنارة المصنوعة من ذألب خالة! يشبه ذلك 

    معنيأد هذا التشابه ألل ل
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 الدراسة الهندسية  -3
 ما هي أبناد المرحضة  

 عن أبعاد المرحضة!  لم يذكر النة المبارك أد شيء
 ولكننا نفهم انها ينب ي ان تكون منخفضة ليمكن للكهنة ان ي تسلوا فيها 

 
 نالحظ ان مذبح المحرقة والمرحضة كالألما مصنوعان من النحاس وألما يشيران  لى الماء والدم 

 وذلك يجعل من المنطق فرض ان أبعاد المرحضة تكون مساوية ألبعاد مذبح المحرقة
 يمكنني ان افترض أبعاد المرحضة النحاسية كما يلي: وعلى ذلك 

  
..... أي ان محوووويل دائوووورة ذراع  5قطررررر دائرررررة المرحضررررة   طررررول ضررررلع مررررذبح المحرقررررة    -

 ذراع 15.7المرحضة يكون 
 ذراع  3ارتفاع المرحضة   ارتفاع مذبح المحرقة    -

اع المرحضة الن العمل ان ألذه الفروض يكون بها بعض المنطق بسبب ان ارتفاع المذبح   ارتف
 مكمل لبعضه البعض ومشابه لبعضه البعضلل 

 المرآة 
 ( 8: 38)خر  من نحاس المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة االجتماعالمرحضة صنعت 

 ان معنى المر ة يوجد واضحاي ألنالل 
 المرحضة ألي المعبرة بصورة ألندسية ملموسة عن المر ة 

موجود في البنراء الهندسري للكرون ونحرن ال نعرر  مرا ألرو وال مرا الردور والمر ة كانت دائماي عنصر 
 الذد يقوم به! فقط اال  االشارات عن وجود مر ة في الكون للل 

نفهم ذلك من وجود حجرة الملكرة فري الهررم األكبرر علرى يسرار حجررة الملرك وبراني الهررم يقرول لنرا 
 يمين الملك! اننا نرى في المر ة الن الملك تجلس في الحقيقة على 

 ألذه الرسالة ألي نفسها يقولها لنا افالطون )بالتو( في نظرية الكه  ودور المر ة 
المعرفة فري عقولنرا جميعراي ألري صرورة حقيقرة لمعنرى المرر  الننرا نلخرذ المعرفرة عرن بعضرنا الربعض 

من ألذه   ذا كنت أثق بنظرية النسبية للعالم اينشتين فهي فكرته ألو وانا لدد في عقل صورةفمثالي 
 الفكرةلل المعرفة تمثل المر ة للل ألذه المعلومة الفلسفية نراألا متجسدة أمامنا في المرحضة للل 

بِرُروا تَ خْ تَ لدَّأْلَر َبْل َتَ يَُّروا َعرْن َشرْكِلُكْم ِبَتْجِديرِد َأْذأَلراِنُكْم لِ \اَل ُتَشاِكُلوا أَلَذا وَ ماذا يريد ان يقول لنا لللل "
اِلَحُة \ للِ \َما أِلَي ِ َراَدُة   ( 2: 12)رو  ْلَكاِمَلُةل\ْلَمْرِضيَُّة \لصَّ
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 1مالحظة هامة 
ان غيررراب البيانرررات الدقيقرررة ترررم فررري حرررالتين فقرررط بالتحديرررد وألمرررا حالرررة المنرررارة التررري تحمرررل الضررروء 

 والمرحضة التي تحمل الماء ونفهم من عدم تحديد البيانات ما يلي: 
نرري ذلررك ان الضرروء أألررم مررن المنررارة وان المرراء ان مررا تحويرره أألررم مررن بيانررات العنصررر ويع -1

 أألم من المرحضة فسو  تصاغ المنارة تبعاي للضوء وسو  تصاغ المرحضة تبعاي للماء!
ان التشابه بين وضع الضوء والمنارة وبين وضع الماء والمرحضة يقول لنا رسرالة مكرررة  -2

 ولكن ما ألي  
نا يتحدثان عن الماء والنور بشكل ان االصحاحات السابع والثامن في انجيل القديس يوح -3

 متشابه جداي ! علينا ان نفهم ان رسالة ما ألامة لل اية يريد ان يقولها لنا ألنا! 
 

 2مالحظة هامة 
 ان خيمة االجتماع عبارة عن عناصر مزدوجة متشابهة!! دعنا نرى ذلك 

 مذبح محرقة ومذبح بخور عنصران متشابهان ولكن بهما بعض االختال   -1
من الذألب الخالة وتحمل الضوء والمرحضة من النحاس الخراة وتحمرل المراء  المنارة -2

ولرريس الد مرررن المنررارة او المرحضرررة ايرررة بيانررات! فهمرررا عنصرررران متشررابهان ولكرررن بهمرررا 
 بعض االختال  

بررز الوجرروه او المررنلل وجرروه، وكالألمررا يحمررالن طعررام سررواء ختررابوت العهررد ومائرردة خبررز ال -3
اسرررمه ألرررو الذبيحرررة علرررى الصرررليب ويعنررري ان الوصرررايا ألررري ونعرررر  ان كلمرررة هللا تبرررارك 

ذن فالما دة وترررررابوت العهرررررد ئرررررالكلمرررررة المكتوبرررررة ويمكرررررن ان تكرررررون الكلمرررررة التررررري تككرررررل! واا
 2بهان مررع بعررض االختالفررات البسرريطة )الحررظ ان كررل منهمررا يقررع تحررت الشررقة رقررم متشررا

في االتجراألين  1من شقق االسمانجوني  ذا كانت االشظة فوق الحجاب تحدد رقم الشقة 
 ويعني ذلك ان ألناك نقطة تقارب أخرى بين التابوت والمائدة( 

 
بالتلكيررد اننررا توصررلنا للعديررد مررن المالحظررات الهامررة ولكررن مرراتزال الرسررالة غيررر واضررحة وذلررك مررا 
سررو  نناقشرره برراذن هللا فرري الجررزء الثرراني مررن ألررذه الدراسررة متوسررلين لل لرره المجررد ان ينيررر السرربيل 

 والدة اإلله  بشفاعة قل
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  المسحة: عشر سابع  

 النص  -1
 29: 37خروج  

أَلْطَيرراِبل ُمرررر اي \َوَأْنررَت َتْلُخرررُذ لَررَك َأْفَخررَر »23لرررَّبُّ ِلُموَسررى: \َوقَرراَل 22
قَرراِطراي َخْمررَس ِمَئررِة َشرراِقل  َوِقْرفَررةي َعِطررَرةي ِنْصررَ  َذِلررَك: ِمَئتَررْيِن َوَخْمِسرريَن 

َوَسررررِليَخةي َخْمررررَس ِمَئررررة  ِبَشرررراِقِل 24تَررررْيِن َوَخْمِسرررريَن لررررذَِّريَرِة ِمئَ \َوَقَصررررَب 
ْيتُرروِن أِلينررايل \ْلقُرْدِس َوِمررْن َزْيررِت \ َوَتْصررَنُعُه ُدأْلنرراي ُمَقدَّسرراي ِلْلَمْسررَحِةل 25لزَّ

ْلَعطَّرررررراِرل ُدأْلنرررررراي ُمَقدَّسررررررراي ِلْلَمْسررررررَحِة َيُكررررررروُنل \ِعْطررررررَر ِعَطرررررراَرة  َصرررررررْنَعَة 
رررَهاَدِة \اِلْجِتَمررراِع َوتَررراُبوَت \ َوَتْمَسرررُح بِرررِه َخْيَمرررةَ 26 َواْلَمائِرررَدَة َوُكرررلَّ 27لشَّ

ْلُمْحَرقَرِة َوُكرلَّ  ِنَيتِرِه \َوَمْذَبَح 28ْلَبُخوِر \ْلَمَناَرَة َو ِنَيَتَها َوَمْذَبَح \ ِنَيِتَها وَ 
ا َوُتَقدِ ُسَها َفَتُكوُن قُوْدَس َأْقوَداٍس. ُكولُّ َمو29 -ْلِمْرَحَضَة َوَقاِعَدَتَها \وَ 

َها َيُكوُن ُمَقدَّسوا .  َوَتْمَسوُح َهواُروَن َوَبِنيوِه َوُتَقدِ ُسوُهْم ِلَيْكَهُنووا 30َمسَّ
َوُتَكلِ ُم َبِني ِ ْسَراِئيَل َقاِئالي: َيُكوُن أَلَذا ِلي ُدأْلناي ُمَقدَّساي ِلْلَمْسَحِة 31ل ِلي

َمقَرررراِديِرِه اَل  َعلَررررى َجَسررررِد ِ ْنَسرررران  اَل ُيْسررررَكُبل َوَعلَررررى32ِفرررري َأْجَيرررراِلُكْمل 
ُكررلُّ َمررْن َركَّررَب 33َتْصررَنُعوا ِمْثلَررُهل ُمقَرردََّس أُلررَو َوَيُكرروُن ُمَقدَّسرراي ِعْنررَدُكْمل 
 «لِمْثَلُه َوَمْن َجَعَل ِمْنُه َعَلى َأْجَنِبي   ُيْقَطُع ِمْن َشْعِبهِ 

ْلَمْسرَحِة \َوَصَنَع ُدأْلرَن 29
ْلَعِطررَر \ْلَبُخرروَر \ُمَقدَّسررايل وَ 
 ْلَعطَّاِرل\ْنَعَة َنِقي اي صَ 
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 مالحظات  -2
َشراِقل  َوِقْرفَرةي َعِطرَرةي ِنْصرَ  َذِلرَك: ِمَئتَرْيِن  ُمر ا  َقاِلرا  َخْموَس ِمَئوةِ أَلْطَياِبل \َوَأْنَت َتْلُخُذ َلَك َأْفَخَر »23

ْيتُروِن \ْلقُرْدِس َوِمرْن َزْيرِت \َشراِقِل َوَسِليَخةي َخْمرَس ِمَئرة  بِ 24لذَِّريَرِة ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن \َوَخْمِسيَن َوَقَصَب  لزَّ
 (24-23: 30)خرو  أِلينايل

+ قصرب الزريريرة 250+ قرفة عطرة 500مكونات )مر قاطر  5المسحة وألي الميرون لدينا من 
 لتر(!  8ل3+ زيت الزيتون أليناي ) 500+ سليخة 250

رٌّ َوعبويٌ َوَسْليَخةٌ.8"   - ( 8: 45" )مز كب ُّ ثْيَابَْك مب
ووَها َيُكوووُن ُمَقدَّسووا . 29"ان المالحظررة االساسررية ألنررا:  َوُتَقدِ ُسووَها َفَتُكوووُن قُووْدَس َأْقووَداٍس. ُكوولُّ َمووا َمسَّ

( الررنة المبررارك يقررول لنررا ان 29: 30" )خرررو َوَتْمَسووُح َهوواُروَن َوَبِنيووِه َوُتَقدِ ُسووُهْم ِلَيْكَهُنوووا ِلووي30
كرراألن كمررا لررو كرران اإلنسرران مشررابه تمامرراي لمررذابح المسررحة تقرردس مكونررات الخيمررة وأيضرراي ألررارون ال

المحرقة والبخور والمائدة والترابوت والمنرارة وغيرألرا! أمرر عجيرب كير  يكرون اإلنسران مشرابه لهرذه 
 العناصر ! ماذا يريد ان يقول لنا !    

 هناك النديد من األسئعة والتي يمكن سردها كما يعي: 
 )متساوية(لل!  4ة( بينما البخور من مكونات )غير متساوي 5لماذا المسحة من  -1
 لللل لماذا ألذه القيم  ماذا يريد ان يقول لنا ( 500/250/250/500المكونات ) -2
نفهرررم ان البخرررور يقررردم لل تبرررارك اسرررمه لكرررن المسرررحة تقرررديس االنسررران )ويعنررري ذلرررك ان  -3

قردم النره الصرليب الم 4ألو الزواج النه مررتبط بمريالد  نسران أمرا البخرور فهرو  5المسحة 
 لل الصالحللل!! 

 مركبات فقط !!  5من أين جاءت الكنيسة بكل مركبات الميرون  ذا كانت المسحة  -4
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 البخور العطر :عشرثامن  

 

 النص  -1
 29: 37خروج  38 -34: 30خروج 

ُخرْذ لَرَك أَْعَطراراي: َمْيَعرةي َوَأْظفَراراي َوِقنَّرةي »لرَّبُّ ِلُموَسى: \َوَقاَل 34
َفَتْصَنُعَها َبُخوراي 35َتُكوُن َأْجَزاءي ُمَتَساِوَيةيل  -اناي َنِقي اي َعِطَرةي َوُلبَ 

َوَتْسرررَحُق ِمْنرررُه 36ْلَعطَّررراِر ُمَملَّحررراي َنِقي ررراي ُمَقدَّسرررايل \َعِطرررراي َصرررْنَعَة 
ررَهاَدِة ِفرري َخْيَمررِة \َناِعمرراي َوَتْجَعررُل ِمْنررُه قُرردَّاَم  اِلْجِتَمرراِع َحْيررُث \لشَّ

لَّرررِذد \َواْلَبُخررروُر 37ْدَس َأْقرررَداس  َيُكررروُن ِعْنرررَدُكْمل َأْجَتِمرررُع بِرررَكل قُررر
َتْصَنُعُه َعَلى َمَقاِديِرِه اَل َتْصَنُعوا أَلْنُفِسُكْمل َيُكوُن ِعْنَدَك ُمَقدَّساي 

ل   «لُكلُّ َمْن َصَنَع ِمْثَلُه ِلَيُشمَُّه ُيْقَطُع ِمْن َشْعِبهِ 38ِللرَّبِ 

َقدَّسرررررررررايل ْلَمْسرررررررررَحِة مُ \َوَصرررررررررَنَع ُدأْلرررررررررَن 29
 ْلَعطَّاِرل\ْلَعِطَر َنِقي اي َصْنَعَة \ْلَبُخوَر \وَ 
 

 
 مالحظات  -2

 ( 34: 30)خرو ُخْذ َلَك أَْعَطاراي: َمْيَعةي َوَأْظَفاراي َوِقنَّةي َعِطَرةي َوُلَباناي َنِقي اي »لرَّبُّ ِلُموَسى: \َوَقاَل 34
لماذا  ان ذلك يقول ان األساس في  أنواع متساوية االحجام حتى لم يحدد أد حجم فيها !! 4 -

 صناعة البخور ألو التناسب بين العناصر ب ض النظر عن القيم الفعليةل   
أجررزاء متسرراود للبخررور )مربررع(للللل الصررليب كانررت للجوانررب االربعررة لكررل المسرركونة وكرران  4 -

ور لرهللل الصليب رائحة بخور ذكية ذبيحة السيد ل فران الخطايالللل برالحق المسرحة لنرا والبخر
وِح الَّرِذد َكراَن 39 لنا حلول الروح القدس المبارك وله الصليبلللكي  نفهم  " َقاَل أَلَذا َعِن الرُّ

وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن قَرْد أُْعِطرَي َبْعرُد أَلنَّ َيُسروَع لَر ْم َيُكرْن قَرْد اْلُمْكِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعيَن َأْن َيْقَبُلوُه أَلنَّ الرُّ
َد َبعْ   ( لكن كي  نفهم  7:39)يو  ُدلُمجِ 
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 ارقام الخامات: عشر تاسع  

 

شراقل(  730وزنرة + 28شاقل )المنارة وزنة واحد أذن باقي الخيمرة  730وزنة +  29الذألب  -
 لنور في الكون( ل يشير)نعر  ان الذألب 

 60/ 1775قواعرد ألعمردة +  4لوح +  48قاعدة / 96شاقل ) 1775وزنة +  100الفضة  -
  ( تشيرالفضة  لى أد شل شاقل لكل عمود( )ال نعر   5ل29ز وغشاء   رز  –عمود 

 ( العاكسةلمر ة قد يشير لوزنة نحاس( )النحاس  8ل70شاقل ) 2400وزنة +  70النحاس  -
 قاعدة فضة(  96لوح ) 48األلواح  -
 3عارضرررة وألنررراك  15عررروارض لكرررل جانرررب مرررن الجوانرررب الثالثرررة أد بمجمررروع  5العررروارض  -

 د من الطر  للطر ل عوارض وسطى توج
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  الفصل الثاني 

 لتصور الهندسي لخيمة الاجتماعاتنقيا 
 

 
 مقدمة  -1

في ألذا الفصل سو  نقوم بعملية تنقيح دقيقة للبناء الهندسي لخيمة االجتماع وتقديم 
 االستنتاجات التي توصلنا  ليها 

 
 وألذا الفصل ينقسم للنقاط التالية 

 
 مقدمة  -1
 السؤال األول واالساسي -2
  حتمية الدراسة الهندسية النميقة لخيمة االجتماع  -3
 وكذلك سمك غلاء تابوت النهد ما هي قيمة سمك خشب تابوت النهد  -4
 أبناد الدار الخارجية تلوير ألبناد النناصر الستة في الخيمة  -5
 في البناء الهندسي لخيمة االجتماع  1/4و  4القيم  -6
 المرآة والبناء الهندسي لخيمة االجتماع  -7

 
 
 لنبدأ اخن ذلك سائلين هللا تبارك اسمه بشفاعة قل والدة اإلله ان يهبنا بعضاي من نوره و 
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 السؤال الآن هو:  -2

عوون أي شوويء كنووا نبحووث فووي هووذه الدراسووة المستفيضووة وموون أجوول أي سووبب بووذلنا هووذا 
 الجهد الكبير لعوصول لبيانات خيمة االجتماع   

 
خيمرررة االجتمررراع كررران فهرررم التصرررور  مرررن البحرررث والحصرررول علرررى بيانررراتان الهرررد  

 الهندسي االساسي للخيمة 
 وهل نحن االن نفهم االساس الهندسي الذي تم بناء الخيمة ععيه  

 
 ما ألو االساس الهندسي او التصميم الهندسي األساسي لخيمة االجتماع  

كيررر  يرررتم ربرررط أبعررراد عناصرررر الخيمرررة المختلفرررة ببعضرررها بحيرررث تكرررون جميعهرررا مجموعرررة 
   موحدة

لمرراذا اختررار المصررمم تبررارك اسررمه ألررذه األبعرراد بالتحديررد لهررذه العناصررر ووضررعها فرري ألررذه 
 األماكن  

 
 ان مننا التصميم الهندسي هو 

 ان لدينا قطعة ارض سو  نقسمها ونحدد المبنى فوقها فنحدد كم طابق سو  نبني 
 ونحدد مساحات كل غرفة وكل جزء فيها ونحدد أين توجد النوافذ ولماذا 

 ألذا ألو بالتحديد ىالذد سعينا من أجله 
 بالطبع لم نحقق شيء تقريباي!

 نحن ال نفهم كي  نربط كل ألذا البناء معاي ليعطينا صورة متكاملة لفكرة ألندسية واحدةلل 
 لكن دعنا نقدم ما تحصلنا عليه!  
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 حتمية الدراسة الهندسية العميقة لخيمة الاجتماع   -3
 

 راسة  ثبات أألمية فهم البناء الهندسي التفصيلي لخيمة االجتماع قد حاولت في كل ألذه الد
كمررا حاولررت توضرريح ان ألررذا الفهررم الهندسرري التفصرريلي العميررق كرران غرررض وألررد  هللا لرره المجررد 

 والقديس موسى النبي في كتابة ألذه التفاصيل الدقيقة لخيمة االجتماع 
 

كرران موجررود فرري مقدمررة الفصررل األول د ذاج سررمك لرروح الخشررب فرري خيمررة االجتمرراع والررتوان اسررتن
من ألذه الدراسرة كران دليرل سراطع وبرألران قراطع علرى ان الخرالق لره المجرد والقرديس موسرى النبري 
وضررعا المعرفررة مختفيررة بشرركل مررا داخررل النصرروة المباركررة بحيررث ان مررن يبحررث باجتهرراد ربمررا 

 يصل للحقيقة الهندسية ولكنها ليست متاحة للجميع
 تكتم شديد في صورة ملفتة لل اية القديس موسى يكتب ب

 وفي الحقيقة فان القديس موسى النبي ألو عالم ومهندس شديد الدقة والكتمان معاي! 
 وألو ال يكتب شيء ولكنه يصنع البناء الهندسي ليقول ما يريد ان يكتبه 

 ألو يعتمد على ان الباحث مهندس ملم باألصول الهندسية وسو  يفهم عمق الفكرة التي وضعها 
 

ألنا يظهرر المعراي بنرور الشرمس السربب الرذد مرن أجلره موسرى النبري ألرو مرن تلقرى البنراء الهندسري 
نفهرم أيضراي لمراذا لريس ألنراك بيانرات تفصريلية دقيقرة عرن  –لخيمة االجتماع مرن الخرالق لره المجرد 

العديررررد مررررن االشرررركال الهندسررررية االخرررررى فرررري الكترررراب المقرررردس للل ذلررررك الن موسررررى النبرررري عررررالم 
وقديس ألرو أمكنره ان يفهرم الهندسرة التري يعرضرها عليهرا الخرالق لره المجرد للل لريس كرل  ومهندس

 شخة يمكنه ان يصل لهذا المستوى من المعرفة لل 
األشخاة األقل معرفة للل يرون اعمرال هللا فينقلوألرا دون ان يفهمروا وذلرك ألرو سربب ان البيانرات 

 جزة االلهيةلل تكون غير تفصيلية كما يظهر في خيمة االجتماع المع
 

احترراج ألنررا أن أككررد بشرركل حاسررم ان الدراسررة الهندسررية التفصرريلية العميقررة الرصررينية ألرري الهررد  
لبيانررات ألررذه الخيمررة واننررا نحترراج مهنرردس عبقرررد قررديس يمكنرره ان يفهررم االسرررار العميقررة فرري ألررذه 

 الصناعة اإللهية! 
 ولذلك فهذا العمل ال يلبي ألذا الهد لللل 

 م أحد بهذا التطوير الضرورد وننتظر ان يقو 
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 وكذلك سمك غطاء تابوت العهد ما هي قيمة سمك خشب تابوت العهد  -4
مطروحرراي فرري دراسررة الترررابوت  ن ألررذا السرركالكررا

فرري الفصررل األول وكرران مررن الصررعب االجابررة 
 عليه ألناك 

اننرررري أتصررررور ان سررررمك خشررررب تررررابوت العهررررد 
 يساود سمك غطاء تابوت العهد ليكون الجميع

 منسجمين معاي 
ذن     ما هو سمك خشب التابوتوا 

 .. وهو التابوت الحجري في الهرم األكبر وجدنا منعومة هامة لعغاية من دراستنا في 
 

 قلر مكنب التابوت من الداخل = لول التابوت من الخارج
وجدنا شبيه بذلك أيضاي في المعرض الكبير حيث كان ألناك نوعين من الفتاحات الص يرة 

 بيرة للل ووجدنا نفس ألذه القاعدة وألي والك
 قلر مكنب الفتحة الصغيرة = لول ضع  الفتحة الكبيرة

 

 ونفهم من ذلك ان ألذه ربما تكون قاعدة البناء في تحديد السمك الداخلي 
 

 وعندما حاولنا تطبيق نفس ألذه القاعدة على تابوت العهد 
 أد ان 

 ن الخارجلول قلر التابوت من الداخل = لول التابوت م
 

 عند تطبيق ألذه القاعدة على بيانات التابوت 
 ذراع تقريبا   0.25سمك التابوت = وجدنا ان 

  
وكمررا يظهررر لرريس ألنرراك دليررل ان تررابوت العهررد تررم صررناعته معتمررداي علررى نفررس الفكرررة فرري تررابوت 

لنررا  ذراع وألررذه القيمررة تكررون شررهيرة جررداي بالنسرربة 25ل0الملرركلل ولكررن بسرربب ان قيمررة السررمك ألرري 
ومتكرر كثيراي داخل خيمة االجتماع وجدت انه من المنطقي قبول ان ترابوت العهرد تمرت صرناعته 

 بناء على نفس ألذه الفكرة المتبعة لتابوت الملك في الهرم للل 
 ذراع 0.25سمك تابوت النهد = سمك غلاء تابوت النهد = ومن ذلك نستنتج ان 

ة خبووز الوجوووه = سوومك خشووب مووذبح البخووور = الحووظ/ ان سوومك خشووب التووابوت = سوومك خشووب مائوود
 سمك خشب مذبح المحرقة )فرض( 
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 أبعاد الدار الخارجية تطوير لأبعاد العناصر الستة في الخيمة  -5

 
 ان السكال المحورد ألو 

 لماذا أبعاد الدار الخارجية الثلاثة تكون مختلفة

 ذراع  5ارتفاع × ذراع  50عرض × ذراع  100طول 
 

 اصر الستة في خيمة االجتماع لها قاعدة واحد وألي في حين ان العن
 

 "ضلعين متساويين وضلع واحد مختلف " 

 
 االرتفاع  العرض  الطول  العنصر 

 ذراع 5ل1 ذراع 5ل1 ذراع 5ل2 تابوت العهد 
 ذراع 2 ذراع 1 ذراع 1 مذبح البخور 
 ذراع 3 ذراع 5 ذراع 5 مذبح المحرقة 

 ذراع  2 ذراع 1 ذراع 2 مائدة خبز الوجوه 
 ذراع  2ذراع  ذن االرتفاع فوق الحاجب يكون  5ل0ولكن الحاجب ارتفاعه  5ل1ارتفاع المائدة 

 ذراع 10 ذراع 10 ذراع 30 المسكن 
 ذراع 4 ذراع 4 - المنارة 

 أبعاد المنارة مثبتة مع دراسة المنارة 
 

 نحن نحتاج مهندس متخصة وعبقرد يجيب لنا على ألذا السكال 
 
   يمكن ان يكون تصميم الدار الخارجية ألو تطوير ألذه العناصر الستة  كي
 

 كي  يمكن ربط  ألذان التصميمان معاي ليعبرا عن نفس التصميم الواحد  
 

 وأيضاي ما ألي أألمية التصميم بان يكون ضعالن متساوين وضلع واحد مختل   
 
 
 في البناء الهندسي لخيمة الاجتماع  1/4و  4القيم  -6
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   ذراع 1/4قيمة  –لاً أو 

 
 االسهم الهابطة تمثل نهايات األلواح والصاعد تمثل الخطوط الموازية لجوانب تابوت العهد 

  -كما درسنا في قدس االقداس –ذراع  1/4قيم تعبر عن المظللة لذلك فالمسافات 
 محراب تابوت العهد 

 اب لتابوت النهد التصميم الهندسي يستغل العوحين الثالث والراب  لينمال كمحر 
 ذراع 3=  1.5+ 1.5هو  4و 3لول العوحين  -
 ذراع   2.5ولكن لول تابوت النهد هو  -

 يعملان كمحراب للتابوت 4و 3ان اللوحين 
ذراع من  0.25مسافة  4ذراع من البداية وكذلك العوح رقم  0.25مسافة  3يترك العوح رقم  -

  النهاية لتكون هوامش المحراب
 ذراع "هوامش محراب التابوت(  0.25ي الشكل ععا الجانبين هي المسافات المسافات المظععة ف -
 ذراع هي أمر هام جدا  جدا ... دعنا نرى ذلك 0.25المسافة  -

 أوال : من النص الكتاب المبارك 
َصور تبوَراَب ةَعأفبووَب 10 َت  َوُربْـَع إسْسـَرائسيلَمونأ أَحأ وتأ نَفأْسوي َمووأ وَراْر َولوتَ \بْعَودٍَي؟ ْلتَمب كبنأ خْخَرتْووي ألَبأ

 ( 10: 23)عدد  «.َكآْخَرتْْهمأ 
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 ثانيا: محراب آخر 

ذراع حيررث نجررد نفررس ألررذه الصررورة تمامرراي  1/4ان أألميررة الشرركل السررابق تنشررل باالسرراس مررن قيمررة 
 والمطابقة لها بكل تفصيل في غرفة الملكة في الهرم األكبر الفرعوني! 

 خرافية! يمكن ان نعقي نظرة بانفسنا ععا هذه المنجزة ال

 
 ان الل ة ببساطة ال تساعدنا في التعبير 

  هامش محراب المعكةذراع توجد في  1/4من فضلك أنظر بنفسك قيمة 
 ذراع  1/4ألنا المصادفة ليس فقط قيمة 

نمررا ان قيمررة اللل و   1/4ذراع توجررد فرري المحررراب )محررراب الملكررة( وفرري الخيمررة كانررت قيمررة  1/4اا
 توجد في محراب التابوت لللل ذن ألذه مصادفة ثانية مزدوجة 

تمامرراي كمررا انهررا تكررون فرري ألرروام  تررابوت المحررراب تكررون فرري ألررام  ذراع  1/4والحررظ ان القيمررة 
 العهد! 
  .. قد ينني ذلكلعمحرابهامش ذراع لتكون  1/4يمة لشكل الهندسي أراد ان يترك قامصمم 

ان مصمم الهرم األكبر هو نفسه مصمم خيمة االجتماع وان كالهما ينبران عن نفس التصوميم 
  !الهندسي!
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   ذراع 1/4قيمة  – تابع

 من دراستنا لمائدة خبز الوجوه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاب قدس االقداس من ح 75ل6نفهم ان النقطة األولى للمائدة تكون على مسافة 
 من الحائط ال ربي خل  التابوت )ظهر الخيمة(  75ل16أد على مسافة 

  12ذراع من بداية اللوح رقم  25ل0ويعني ذلك ان المائدة توضع بعد 
 ذراع  25ل0وألي المسافة المظلة    12أد ان المسافة بين اول نقطة للمائدة وبداية اللوح رقم 

 لرررى جرررزئين متسررراويين كرررل منهمرررا    13يررررة للمائررردة تقسرررم اللررروح ونفهرررم مرررن ذلرررك ان النقطرررة األخ
 ذراع  75ل0

 من ذلك نرى 
 وبداية المائدة 12ذراع واضحة بين بداية اللوح  25ل0ان قيمة 

 
ذراع في البناء الهندسي للخيمة ما يجعلهرا قيمرة ألامرة ورئيسرية النهرا  25ل0وألذا تكرار  خر قيمة 
 تتكرر باستمرارللل 

 1ة الحظم
 ذراع  25ل0د أثبتنا ان سمك خشب تابوت العهد   سمك غطاء تابوت العهد   ق

 ذراع الشهيرة لدينا  25ل0وهو يظهر تكرار لقيمة 

 
 2ة الحظم
ولكررن ذلررك االثبررات لرريس ذو األميررة  14ذراع بررين المنررارة واللرروح  25ل0يمكننررا اثبررات وجررود قيمررة  

 مستنتجة والتي تبدو ضعي  وغير موثوق بهالل الننا ال نستطيع ان نعتمد على بيانات المنارة ال
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   ذراع 4قيمة  – ثانيا 

 
 ذراع توجد بشكل مكث  جداي لل اية داخل خيمة االجتماع كما يلي  4ان القيمة 

 
 ذراع  4   عرض شقق االسمانجوني   عرض شقق شعر المعزد  -1
 ذراع  4   المسافة من التابوت للحائط ال ربي )ظهر الخيمة(  -2
 ذراع  4    من التابوت لحجاب قدس االقداس المسافة -3
 ذراع  4   المسافة من مذبح البخور حتى حائط الخيمة الشمالي -4
 ذراع  4   المسافة من مذبح البخور حتى حائط الخيمة الجنوبي -5
 ذراع  4     5ل1)استنتاج( + ارتفاع التابوت  5ل2ارتفاع الكاروبيم  -6
 ع ذرا  4       ارتفاع المنارة )استنتاج(  -7

 
  

 
 
 ملاحظة هامة     

 
 

  1/4تظهر انها الرقم االنعكاسي لقيمة  4
 

 ألل تعتبر ألذه مصادفة  
 ان الرقمين االكثر استخداماي في ألندسة خيمة االجتماع يعبر عن قيمة ومعكوسها ! 

 
 

 

 

 المرآة والبناء الهندسي لخيمة الاجتماع  -7
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 لنحاسية  لى معنى المر ة في دراسة المرحضة القد اشرنا 
في الواقع ان االمل ضريئيل فري فهرم البنراء الهندسري لخيمرة االجتمراع بردون فهرم الهرد  األساسري 

 لوجودة المر ة داخل الخيمة 
 ان البناء الهندسي لخيمة االجتماع )كما اعتقد( ألو معبر عن البناء الهندسي للكون 

 
تي بها يشارلك االنسان الخالق له المجد وان المر ة ألنا تمثل المعرفة والتي ألي الوسيلة الحقيقية ال

 في خلق ألذا الكون! 
 ان ذلك ليس تصور فلسفية فارغ 

ان االسرراس الفلسررفي يجررب ان يكررون صررحيحاي حتررى مررا يمكننررا ان نفهررم التصررور المررادد بالشرركل 
 الصحيح فالمعرفة ألي المنشلة للعالم المادد كله والمرشدة له 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  1ملحق    

 فعك نوح البار واللوفاندراسة 
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  30ذراع واالرتفاع  50ذراع و العرض  300: الطول أبناد الفعك -
نافذة بطول الفلك وتخترقها األعمدة حتى ما يمكن أن تتماسك النافذة ذراع من أععا  1هناك  -

علررى طررول الفلررك )وبررذلك فالصررورة فرري النافررذة تكررون جررزء نافررذة وجررزء مظلررم(  )وذلررك يفصررل 
ذراع ألري  29حيث ذراع واحد يمثل صرورة النافرذة بينمرا  ذراع 29ذراع و  1 لى  ارتفاع الفلك

 توجد أيضاي في خيمة االجتماع!( 1: 29ألذه القيمة  –قيمة أرتفاع الفلك بدون النافذة
ذراع لطررول الفلررك ويضررع عليهررا غطرراء  1الن النافررذة تكررون بارتفراع  ألنراك غطرراء علررى النافررذة -

  ك ولكن النافذة تكون ضرورية حتى تتنفس الحيواناتلل  لمنع المطر من الدخول للفل
  304.138قلر السقف  -  305.614قلر مكنب الفعك  -
 ذراع(  31ل58أد  3400الباب وضع في الجانب )قطر الجانب   جذر تربيعي لر  -
مقسررم ليكررون  29تنقسررم الفلررك  لررى مسرراكن سررفلية ومتوسررطة وعلويررة ويعنرري ذلررك ان االرتفرراع  -

 ذراع للنافذةلل  1للمساكن العلوية وألنا  9للمساكن المتوسطة و 10السفلية وللمساكن  10
 
يوم حتى استقرار الفلك على جبال  110 –يوم نزول الماء  40-أيام  نذار  7فترة الطوفان ) -

يررروم  35 -يرروم لخرررروج الحمامرررة مررررتين 14 –يرروم حترررى ظهرررور ركوس الجبرررال  40 –اراراط 
عمررر  27/2/601الخررروج مررن الفلررك  –نشررفت األرض يرروم حتررى  57 –حتررى جفررت األرض 

وأذن  جمرررالي فترررة وجرررود نررروح البرررار داخرررل الفلرررك مرررن  -مرررن عمرررر البشررررية 1657نرروح البرررار 
 (   يوم 370 القيمة ألي 27/2/601 لى  17/2/600
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EDUCATION 

 

(All Certificates 

Are Attached)    

- Moscow -Russia –Peoples Friendship University 

Of Russia –Since 2009 Till 2013 –Faculty Of Science.    

- Nizhniy Novgorod –Russia- The Russian Language 

Training Course 2007- 2008.  

- Goethe institute - Cairo – 2001 to 2007  

- Ain Shams University - Cairo- Bachelor Degree Of 

Commerce -2000 

LANGUAGES  I provide the following translation  

 English into Arabic and vice versa   

 Russian into Arabic  

 German into Arabic 

SERVICES   Translation, Proofreading, and Editing. 

 The rate around 3500 words daily 

 

WORK 

EXPERIENCE  
 I have worked as freelance translator since 2003 till now, 

so I gained a great expertise in different fields. 

 I achieved special experience in the legal, economic & 

technical fields, So I provide the perfect translation for the 

contracts, agreements, memorandums, specifications, 

laws, decrees, …etc.  

 I provide the English authenticated translation (acceptable by 

all courts, official organizations and the foreign embassies)  
COMPUTER SKILLS 
 

I am an experienced computer user, I work with MS Office (Word, 

Excel, etc.), Reader, Adobe Acrobat (full), WinZip, WinRar, etc. 

PERSONAL 

DATA  

 Date of Birth        : 09/10/1974 – Cairo.    

 Martial status       : Single  

 Nationality           : Egyptian  

 Religion                :Christian 

BEST REGARDS  
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The Author Other Studies 

 

I- The Holy Bible Studies  

A study in the Holy Bible (Arabic) 

 

http://vixra.org/abs/1701.0331 

http://vixra.org/pdf/1701.0331v1.pdf 

The tabernacle (Arabic)  

http://vixra.org/pdf/1610.0102v1.pdf 

 

 

II- The Physics & astronomy Studies  

The Solar Eclipse Geometry Basics 

http://vixra.org/abs/1509.0276 

The Solar System Geometry (Part I)  

http://vixra.org/abs/1509.0126 

The Time And Distance Definitions In The Solar System 

http://vixra.org/abs/1509.0241 

The 2737 Egyptian Phenomenon & Its identical distance 2737 millions km 

http://vixra.org/abs/1509.0242 

The Mars Data Analysis Proves the Rest Mass Concept is Unreal 

http://vixra.org/abs/1509.0244 

The Solar Eclipse "The Gravitation Theory Puzzle" 

http://vixra.org/abs/1509.0264 
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