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يباركك الرب ويحرسك يضئ الرب بوجهه عليك ويرحمك 

 يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سالماً 
 

 دراسة في

 دس ــــقــاب المــــكتـــال
 

 

 الجزء الأول 

 البناء الهندسي لخيمة الاجتماع 
 
 

 دراسة بحثية في الكتاب المقدس 

 جرجس فرنسيس تاوضروس  / مقدم من
 جامعة الصداقة بين الشعوب  –ية العلوم كل -الفرقة الثانية  /  طالب

 روسيا االتحادية  –موسكو        
 

 والدة اإلله القديسة 
 عيد صعود السيدة العذراء والدة اإلله    – 2016أغسطس 

 مصر  –كتب في القاهرة 

 

 بشفاعة القديسة والدة اإلله يارب اغفر لنا خطايانا
 

 البـــاب الثـــاني 
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 فية ــــدراس
  

 الاجتماع  خيمة

 )البناء الهندسي التفصيلي(
 

 
 
 

 ق. والدة اإلله 
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 مقدمة 

فييي البيياب األو  ميين دييسة الدراسيية واج نييا السييوا  الليياو بييالحوادث المددوجيية  أو  ييادر   ددوا  
الحييدث و ووقفييح األحييداث المددوجيية أمامنييا بقييو  بحيييث صييعنبح هلينييا جييدات ان نف ييم الرسييالة التييي 

 للالق تبارك اسمه.. يريد ان يقول ا لنا ا
 

 وفي دسا الباب نطرح مدلل آلر لدراسة الكتاب المقدس 
 

 أي نحاو   يجاد موضوع آلر في الكتاب المقدس لندرسه ويقودنا لمعرفة فكر هللا له المجد 
 ومن دسة المعرفة قد ينير أمامنا الطريق لنف م الكتاب المقدس بشكل أفضل 

 
 ماع دنا ودو ودكسا ي  ر سبب دراسة ليمة االجت

 ادر  المحاولة لف م ليمة االجتماع بأفضل صور  ممكنة لعل دسا الف م يساهدنا في تفسير 
 اددوا  الحوادث السي درسناة في الباب األو ... 

 
ال يعنيييي سليييك اننيييا سييين تم دنيييا بيييالحوادث المددوجييية... ال....  بيييل سيييندرس ليمييية االجتمييياع بكيييل 

لالق تبارك اسيمه فيي بنياء ديسة الليمية وال يد  من يا وديسا تفصيل ممكن حتى نف م وج ة ن ر ال
 الف م قد يساهدنا الحقات في ف م اددوا  الحدث...  

 
 صحاح من سيفر الليرو  واليسي ي  ير األدميية  16ويحتل شرح البناء ال ندسي لليمة االجتماع 

 سى النبي الكبير  للغاية ل ا من وج ة ن ر اللالق تبارك اسمه وكسلك من وج ة ن ر ق. مو 
 ودراسة ليمة االجتماع دنا دي دراسة مستفيضة ومتعمقة 

 
 وفي الباب الثاني دسا سو  ندرس: 

  البناء الهندسي التفصيلي لخيمة االجتماع :الفصل األو 
  الهندسي لخيمة االجتماعالتصور تنقيح : الفصل الثاني
  ة االجتماعدراسة ثياب هارون الكاهن والمالحق الخاصة بخيم: الفصل الثالث

بينما سو  ندرس في الجدء الثاني من دسة الدراسة تفسير وف م معاني وأددا  ليمة االجتماع 
   الباب الخامس تفسير خيمة االجتماع 
 

 مالح ة واحد  أود توضيح ا في دسة المقدمة ودي هن ترتيب أجداء ليمة االجتماع 
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 ترتيب أجزاء خيمة االجتماع 
بناء أجداء ليمة االجتماع يواجه القارئ تساوالت هميقات ترتيب األوامر لك بهند قراء  النو المبار 

  30-29- 28-27-26-25... فان ترتيب أجداء الليمة كما دو مدون في سفر اللرو   
 يكون كما يلي: 

 تابوح الع د وغطائه  -1
 مائد  لبد الوجوة  -2
 المنار   -3
 المسكن  -4
 الحجاب والسجف  -5
 مسبح المحرقة  -6
 دار المسكن  -7
 ثياب هارون الكاهن  -8
 تكريس هارون الكاهن  -9
 مسبح البلور  -10
 الفدية  -11
 المرحضة  -12
 المسحة  -13
 البلور  -14
 ارقام اللاماح المستلدمة  -15

لمــاذا ي ــا ثيــاب هــارون الكــاهن وتكريســه قبــ  كمييا ي  يير أمامنييا دنيياك أميير محييير للغاييية ... 
  في نهاية الخيمة؟! مذبح البخور؟ لماذا لم يكم  عناصر الخيمة كلها ثم و ا الكاهن وثيابه

يييه لنكتب ييا فييي ان سلييك ليييس تسيياو  بسيييل سيياس  ولكنييه أميير دييام للغاييية وسييو  نتييرك االجابيية هل
ودميا ثيياب ديارون الكيادن وتكيريس  9و 8والسي فييه نيدرس العنصيرين رقيم  مقدمة الفصل الثالث

الكييادن ضييفح  لي مييا دراسيية الييسبائح واالهييياد كمالحييق حتييى يكييون همييل أدييارون الكييادن حيييث 
 واضح تمامات ومتكامل... 

ــدون فقييل اردح ان اوضييح ان الفصييل األو  دييسا سييو  يييدرس  كافــة العناصــر الخمســة عنــر ب
 ات في فصل منفصل ودو الفصل الثالثوالسين وضعت ما معالعنصرين الثامن والتاسا 

كافيية  ولكيين... الننييا ال نف ييم وج يية ن يير اللييالق تبييارك اسييمه فييي دييسا الترتيييب سييو  ت ييل ارقييام
سيو  نتيرك ل ميا صيفحتين فيارغتين للتيسكير  9و 8العناصر كما دي في دسا الفصل والعنصرين 

لنأليييس المسييياحة الكافيييية لدراسييية  ينميييا سيييو  نكتب ميييا فيييي الفصيييل الثاليييثبالترتييييب اللييياو ب ميييا ب
 الك نوح بجوانبه الملتلفة..   
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 الفـصـــــــــل الأول
 ماعالبناء الهندسي التفصيلي لخيمة االجت

 مقدمة  -1

األو  ميين الدراسيية أضييا ادتمامييا كبيييرات بالبنيياء ال ندسييي لليميية االجتميياع وسييو  الفصييل فييي دييسا 
 ندرس ا معات كما يقوم أي م ندس معماري بدراسة المبنى السي يحاو   نشائه... 

 وفي الحقيقة دناك معضلة أساسية في دراسة ليمة االجتماع ودي ان بياناح الليمة ليسح كاملة
فيييي الكتييياب المقيييدس أو هليييى األقيييل ال ت  ييير البيانييياح كاملييية أمامنيييا فيييي الكتييياب المقيييدس بشيييكل 

 واضح ما يجعل الدراسة ال ندسية صعبة للغاية مباشر 
 ...أحتا  لمثا  توضيحي يشرح وج ة الن ر بوضوح كما يلي.. يمكن توضيح سلكوحتى ما 

 
 مثال توضيحي: 

 ما هي قيمة سمك لوح الخيمة؟
 

 ألواح لشب..  6لوح لشب وهرض ا يتكون من  20سنرى الحقاتو فالليمة طول ا يتكون من كما 
 لكن النو المبارك في شرح أبعاد لوح الليمة يقو  

 ( 16: 26" )خر ْلَواِحِد ِذَراٌع َوِنْصٌف.\للَّْوِح \للَّْوِح َعَنُر َأْذُرٍع َوَعْرُض \ُطوُل 16"
لوح اللشب رغيم انيه يقيو  صيراحة قيمية طيو  وهير  النو ال يقو  صراحة ما دي قيمة سمك 

 لوح اللشب ودو أمر هجيب! ولماسا لم يسكر السمك مع م؟! 
ليميية البنيياء ال ندسييي لان سييمك لييوح اللشييب دييو مثييا  واحييد لكييم كبييير ميين البيانيياح الناقصيية فييي 

مة سمك ال ندسي.. فماسا نفعل؟ ما دي قي دااالجتماع ودسا دو السبب األساسي في صعوبة بناء
 اللوح؟ 

من الم م ان نف م ان البياناح المسكور  هن ليمة االجتماع تشرح بناء دندسي معين يقدمه هللا له 
المجد في الكتاب المقدس وان أية بياناح نقدم ا نحن من هندياتنا سو  تيودي فيي الن ايية لتغيير 

 دسة الروية التي قدم ا دو تبارك أسمه....!
ولييه.. ولييس ان نفتيير  ان ميا فييي هقولنييا ديو مايريييد ان يقولييه الن "هللا اننيا ن ييد  ان نف يم مييا يق

 دو المعلم"  سن يجب ان نحصل هلى قيمة سمك اللوح من النو المبارك نفسه....
 دهنا نحاو  كما يلي... 
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 1قيمة سمك اللوح هي نصف ذراع

لنلقيييي ن ييير  هليييى الليمة...الشيييكل المقابيييل يوضيييح لنيييا 
لييوح  أي  20فييان طول ييا دييو  –ميية الصييور  العاميية لللي

 سراع     9ألواح  أي  6سراع  وهرض ا دو  30
 ولكن النو المبارك يقو  معلومة ألرى جديد 

ودييي ان حيييوائل الليميية اللشيييبية يييتم تغطيت يييا بشيييقق -
فييي الشييكل  ثييم فوق ييا شييقق  1رقييم الشييقق  سييمانجوني  
  ثيم فوق يا جليود كبيا  2رقيم الشيقق شعر معيدي  

 ... 4  ثييم فوق ييا جلييود تلييس  رقييم3م محميير   رقيي
 كما ي  ر في الشكل المقابل... 

 النو المبارك يقو  معلومة دامة جدات 
 ذراع  28طول نقة االسمانجوني هو ودي ان 

وان شيييقة االسيييمانجوني تغطيييى ليييوح اللشيييب حتيييى 
  ذراع من األرض 1قب  

ا تغطيي ديسا اليسراع شيقة بينمي ذراع 1تكون مرتفعة عـن األرض بطـول أي ان شقق األسمانجوني 
َراُع ِمْن ُهَنا وَ 13"شعر المعدي طبقات للنو المبارك  َراُع ِمـْن ُهَنـاَم ِمـَن \َوالذِ  ْلَفاِ ـِ  ِفـي ُطـوِل \لـذِ 

 (13: 26)خـر ْلَمْسَكِن ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَم ِلَتْغِطَيِتِه.\ْلَخْيَمِة َتُكوَناِن ُمَدالََّتْيِن َعَلى َجاِنَبِي \ُنَقِق 
 وماسا نف م من سلك؟!  ......

سراع ميين كييال  9وتغطييي شييقة االسييمانجوني منييه   16: 26 ليير  ذراع 10ان ارتفيياع اللييوح دييو 
 سراع فقل من طو  اللوح غير مغطى بشقق االسمانجوني...   1بينما يكون جانبي الليمة 

وح فـي الجانـب ذراع مـن اللـ 9ذراع من اللوح في الجانب النمالي و 9النقة أي ...... تغطي 
 سراع من اللشب  18سراع =  9سراع +  9من طو  الليمة ...... أي ان الشقة تغطي  الجنوبي

   2: 26سراع  لرو   28ولكن شقة االسمانجوني طول ا 
 ... والتي تغطي السقف من الطرف للطرف ذراع 10إذن يبقى من النقة فقط 

 ذراع!  10يكون من الخارج أي ان عرض الخيمة 
أليواح  6 العير  مكيون مين  الن ذراع 9نحن نعرف ان عرض الخيمة مـن الـداخ  يكـون  ولكن

ِر 22حسب النو المبارك "    22: 26"  لرو ْلَغْرِب َتْصَنُا ِستََّة َأْلَواح  \ْلَمْسَكِن َنْحَو \َوِلُمَولَّ

                                                 
 المصادر االجنبية في قيمة سمك اللوح مذكور بنفس هذا التفسير في كتاب الشاكينة لمؤلفه االستاذ / ماهر ناشد وكذلك  -1
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ذراع ناتج عن سمم الحوائط على الجانبين.. أي ان سمم الحـائط هـو  1ان الفرق وهو 
 ذراع...  نصف

 .أي أن سمك اللوح هو نصف ذراع  
 

 تعليق على تحديد سمك اللوح 

ان تحديد سمك اللوح دو مثا  واحد للعديد من البياناح التي ال ت  ر بشكل واضح في النو... 
 ونف م من سلك ما يلي:  

ان اللييالق تبييارك اسييمه ال يكتييب بشييكل مباشيير واضييح لنييا المعلوميية ولكنييه يكتب ييا بشييكل  -1
حسيب –في نسبيات حيث يمكننا الوصو   لي ا من لال  هملية البحث والدراسة وسليك ملت

 النه تبارك اسمه يقدم المعرفة لمن يجت د ولمن يريد  -ما اهتقد
يعنيييي سليييك انيييه تبيييارك أسيييمه يجبرنيييا هليييى القييييام بالدراسييية التحليليييية المتعمقييية مييين أجيييل  -2

اسييية العميقييية للكتييياب المقيييدس فيييي وييييدهم سليييك الدر  –الوصيييو  ل يييسة البيانييياح الملتفيييية 
ميا يجعيل الدراسية المتعمقية للكتياب  –مواج ة الروية المنتشر  في العالم بالتفسير المبسل 

 المقدس مطلوبة هلى قدم المساوا  ما الدراسة المبسطة والتأميلية. 
وانميا البيانياح  بيانـا  ناقصـة فـي خيمـة االجتمـاعلـيس هنـام ايـة يعني سلك أيضيات انيه  -3

   لمديد من البحث للوصو   لي ا. تحتا
ان االهتماد هلى كون النو ليم ييسكر البيانياح صيراحة والتوقيف هين همليية البحيث مين  -4

 أجل دسا السبب دو مح  تضليل. 
 

 قائمة البيانات غير المذكورة صراحة في النص المبارك لبناء خيمة الاجتماع 

I- اين يوضا تابوح الع د دالل قدس األقداس؟ 
II-  غطاء تابوح الع د  كرسي الرحمة ؟ ما دو سمك 
III-  ما دو ارتفاع الكاروب وما دو هر  جناحيه وبياناته؟ 
IV-  ما دو ارتفاع الحجاب والسجف؟ 
V-  ما دو ارتفاع المنار  وأبعاددا؟ 
VI-   اييين توضيييا المنيييار  والمائييد   الن الييينو المبيييارك يحييدد ان المنيييار  توضيييا أمييام المائيييد  فيييي

سراع ففييي أي نقطيية من ييا  20الن طييو  القييدس دييو  القييدس ولكيين فييي أي مكييان ميين القييدس
 المائد   أمام توضا المنار  

VII-  ما دي أبعاد المرحضة النحاسية؟ 
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VIII-  ما دي المسافة من باب ليمة االجتماع حتيى المرحضية النحاسيية ثيم  ليى ميسبح المحرقية
 ثم  لى باب الدار اللارجية؟  

 طريقة دراسة خيمة الاجتماع 

 م لنا  شار  هن كم البياناح الملتفية في النو.. ان القائمة السابقة تقد
وانييييا أردح تقييييديم مثييييا  تحديييييد سييييمك اللييييوح لتوضيييييح الكيفييييية التييييي ب ييييا سييييو  تييييتم دراسيييية ليميييية 

 االجتماع.. 
وسييو  يتعييين هلينييا محاوليية  يجيياد دييسة البيانيياح الملتفييية ودمج ييا دالييل ال يكييل األساسييي لليميية 

 دسي لل يكل كامالت االجتماع حتى ما يكون البناء ال ن
 

 ولسلك فان طريقة دراسة ليمة االجتماع سو  تكون كما يلي: 
 أوالت نحن ندرس بالتتابا السي سجله النو المبارك ونحن نتبعه بكل قلوبنا..    -1
ثانيييات نقييوم بدراسيية التفاصيييل ال ندسييية للعنصيير المييسكور فييي اليينو الكتييابي والتكامييل ال ندسييي  -2

 بين العناصر 
وم بتوضيح كيفية نقل العنصر المدروس من هناصر الليمة ومن المسئو  هين همليية ثالثات نق -3

 النقل ما كتابة نو هملية النقل.  
 رابعات مالح اح وتعليق هلى العنصر المدروس.   -4
 

 نبدأ اآلن دراسة هناصر الليمة بالتفصيل 
 للحق  سائلين هللا تبارك اسمه بشفاهة ق. والد  اإلله العسراء مريم ان يرشدنا
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 دراسة خيمة الاجتماع  -2

 ان تسجيل بناء الليمة تم في صورتين.. 
-27-26-25المر  األوليى بياألمر الموجيه مين هللا تبيارك اسيمه لموسيى النبيي فيي االصيحاحاح 

 من سفر اللرو   28-29-30
والميييير  الثانييييية ميييين التقرييييير الييييسي قدمييييه موسييييى النبييييي هيييين العمييييل ودييييسا التقرييييير تييييم سكييييرة فييييي 

 من سفر اللرو   39 -38 -37-36صحاحاح اال
لييسلك كييل جييدء أو هنصيير فييي ليميية االجتميياع سييو  يييتم دراسييته ميين نصييين ميين الكتيياب المقييدس 

 نو االمر اإلل ي ونو تقرير التنفيس الفعلي وسو  نكتب ما معات من أجل وضوح الدراسة. 
 ن ا كما يلي. النصوو التالية تعبر هن مقدمة العمل ونكتب كال النصين المعبرين ه

 7-2: 36اللرو   9-25:1اللرو  
َكلِنييْم َبِنييي ِ ْسييَراِئيَل َأْن »2لييرَّبل ِلُموَسييى: \َوَقيياَ  1

َيْأُليييييُسوا ِليييييي َتْقِدَميييييةت. ِميييييْن ُكيييييلِن َميييييْن َيِحثليييييُه َقْلُبيييييُه 
لَِّتيييييي \لتَّْقِدَميييييُة \َوَديييييِسِة ِديييييَي 3َتْأُليييييُسوَن َتْقيييييِدَمِتي. 

يييييييييية  َوُنَحيييييييييياس  َتْأُلييييييييييُسوَنَ ا ِمييييييييييْنُ ْم: سَ  َدييييييييييب  َوِفضَّ
َوَأْسيييَماْنُجوِنَي َوُأْرُجيييَوان  َوِقْرِميييد  َوُبيييوو  َوَشيييْعُر 4

يييييَر   َوُجُليييييوُد ُتَليييييس  5ِمْعيييييَدى  َوُجُليييييوُد ِكَبيييييا   ُمَحمَّ
َوَدْيييييح  ِلْلَمَنيييياَرِ  َوَأْطَييييياب  ِلييييُدْدِن 6َوَلَشييييُب َسييييْنل  

ْدع  َوِحَجياَرُ  َوِحَجاَرُ  َجي7ْلَعِطِر \ْلَمْسَحِة َوِلْلَبُلوِر \
َداِء وَ  ْدَرِ . \َتْرِصيا  ِللرِن َفَيْصَنُعوَن ِليي َمْقِدسيات 8لصل

ِبَحَسِب َجِميِا َما َأَنا ُأِريَك 9أَلْسُكَن ِفي َوَسِطِ ْم. 
ْلَمْسييييَكِن َوِمثَيييياِ  َجِميييييِا آِنَيِتييييِه َدَكييييَسا \ِمييييْن ِمثَيييياِ  
 َتْصَنُعوَن.

يييييوَب َوُكييييلَّ َرُجييييل  َفييييَدَها ُموَسييييى َبَصييييْلِئيَل َوأُُدولِ 2
ليرَّبل ِحْكَميةت ِفيي َقْلِبيِه. ُكيلَّ \ْلَقْلِب َقْد َجَعَل \َحِكيِم 

َم ِ َلييى  ْلَعَمييِل ِلَيْصييَنَعُه. \َمييْن َأْنَ َضييُه َقْلُبييُه َأْن َيَتَقييدَّ
اِم ُموَسيى ُكيلَّ 3 لَِّتيي َجياَء \لتَّْقِدَميِة \َفَأَلُسوا ِمْن ُقيدَّ

ْلَمْقييييييييِدِس \ْنَعِة َهَمييييييييِل ِبَ ييييييييا َبُنييييييييو ِ ْسييييييييَراِئيَل ِلَصيييييييي
ِلَيْصيييَنُعوُة. َوُديييْم َجييياُءوا ِ َلْييييِه َأْيضيييات ِبَشيييْيء  َتَبرلهيييات 

 . ياِنِعيَن ُكيلَّ \ْلُحَكَمياِء \َفَجاَء ُكيلل 4ُكلَّ َصَباح  لصَّ
لَّيييِسي ُديييْم \ِحيييد  ِميييْن َهَمِليييِه \ْلَمْقيييِدِس ُكيييلل وَ \َهَميييِل 

ييييْعُب \ِجيييييُء يَ »َوَقيييياُلوا ِلُموَسييييى: 5َيْصييييَنُعوَنُه.  لشَّ
ييييْنَعِة \ِبَكِثييييير  َفييييْوَق َحاَجييييِة  لَِّتييييي َأَمييييَر \ْلَعَمييييِل ِللصَّ

َفَأَمَر ُموَسى َأْن ُيْنِفُسوا َصيْوتات 6«. لرَّبل ِبُصْنِعَ ا\
ْمييييَرأَ   \اَل َيْصيييَنْا َرُجييييل  َأِو »ْلَمَحلَّييييِة َقيييياِئِليَن: \ِفيييي 

يييْعُب \َتَنَا َفيييامْ «. ْلَمْقيييِدسِ \َهَميييالت َأْيضيييات ِلَتْقِدَميييِة  لشَّ
ْلَعَميِل \َواْلَمَوادل َكاَنْح ِكَفياَيَتُ ْم ِلُكيلِن 7ْلَجَلِب. \َهِن 

 ِلَيْصَنُعوُة َوَأْكَثرَ 
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 في دسا الجدء يتم سرد المقدمة قبل بدء العمل وسو  لن نتعمق في ا او ندرس ا.. 
 تبيارك اسيمه لييس ديو دنا دو ان ترتيب الليمة التي تيم األمير ب يا مين هللا المالحظة الهامةلكن 

 نفس ترتيب التقرير السي وضعه ق. موسى النبي! 
وان سلك سو  يسيبب قيدر مين االرتبياك.. لكين هلينيا ان نحياو  ان نصيل لكيل هنصير من يا لييتم 
مقارنة األمر بالتنفيس وف م التصور ال ندسي العام للليمة.. ولكن لماسا لم يكتيب ق. موسيى النبيي 

التي أمر ب ا الرب تبارك اسمه... ان سلك يقو  لنا اننا نرى الكون من وج ية  تقريرة طبقات لألوامر
ِلَمياَسا 43ن ر تلتلف هن وج ة ن ر اللالق له المجد وسلك بسبب اللطية التي أقترف ا اإلنسان "

سلك يقيو  لنيا أمير  ..  ن 51=43: 8 يو  اَل َتْفَ ُموَن كاَلِمي؟ أَلنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا َقْوِلي.
 !! بسبب خطية االنسان فهو يرى هذا الكون بنك  يختلف عن الحقيقة شديد األدمية انه

 

 هنام بعض المالحظا  البسيطة.. 
سم ولكن األبحاث في دراسة ال رم الكبير بالجيد  أوضحح ان اليسراع  45ان السراع قيمته  -

 20.63ريبيييات  واليييسي يسييياوي سيييم تق 52المسيييتلدم فيييي ال يييرم أي اليييسراع ال رميييي يسييياوي 
بوصيية درمييية  .. وميين المنطقييي انييه نفييس قيميية الييسراع الييسي تييم بييه بنيياء ليميية االجتميياع 
بسبب ان موسى النبي تعلم حكمة المصيريين فقيمية اليسراع التيي ييسكردا فيي الكتياب تعنيي 

 -بيات سيم تقري 52القيمة التي يعرف ا دو أي موسيى النبيي  والتيي أثبتيح دراسية ال يرم ان يا 
 لسلك سو  نستلدم نفس دسة القيمة للسراع المسكور في ليمة االجتماع.

 

سراع  ميين الييسراع  1/2سييم ودييي تسيياوي قيميية  22.5ان قيميية الشييبر  القيميية الحالييية  دييي  -
الحييالي  ولييسلك سييو  نعتبيير نفييس دييسة النسييبة فييي الدراسيية ال ندسييية وسييو  نعتبيير قيميية 

 ة السراع. الشبر = نصف سراع بغ  الن ر هن قيم
 تلخيص خطوا  دراسة ك  عنصر في الخيمة 

سييرد النصييين المتعلقييين ب ييسا العنصيير المييدروسو اليينو األو  ميين األميير اإلل ييي   لييه  -1
 المجد والنو الثاني ودو تقرير موسى النبي. 

 المقدمة  -2
 دراسة البياناح ال ندسية للعنصر  -3
 دراسة هملية النقل اللاصة بكل هنصر  -4
 هلى العنصر المدروس  مالح اح وتعليق -5
 أسئلة للبحث والدراسة  -6

 ولنبدأ الآن دراسة عناصر خيمة الاجتماع بالترتيب 
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   أولاً: تابوت العهد 

 
 
 النص  -1

  تقرير موسى النبي  9-1: 37لرو    األمر اإلل ي  16-10:  25لرو  
ــِب َفَيْصييَنُعوَن َتاُبوتييات ِمييْن »10 ــْنِط \َخَن ُطوُلييُه لسَّ

ْرِتَفاُهييُه \َوِنْصييف  َوَهْرُضيُه ِسَراع  َوِنْصييف  وَ  ِسَراَهيانِ 
 . . ِمْن َداِليل  11ِسَراع  َوِنْصف  يِه ِبَسَدب  َنِقين  َوُتَغشِن

يييييِه. َوَتْصييييَنُا َهَلْيييييِه ِ ْكِليييييالت ِمييييْن  َوِمييييْن َليييياِر   ُتَغشِن
َوَتْسيييِبُك َليييُه َأْرَبيييَا َحَلَقييياح  ِميييْن 12َسَديييب  َحَواَلْييييِه. 

أَلْرَبييِا. َهَلييى َجاِنِبييِه \ُلَ ييا َهَلييى َقَواِئِمييِه َسَدييب  َوَتْجعَ 
لثَّييييياِني َحْلَقتَييييياِن. \ْلَواِحيييييِد َحْلَقتَييييياِن َوَهَليييييى َجاِنِبيييييِه \

ــــــْنِط \َوَتْصــــــَنُا َعَصــــــَوْيِن ِمــــــْن َخَنــــــِب 13 لسَّ
ـــَذَهٍب.  ـــيِهَما ِب ـــْدِخُ  14َوُتَغنِ  ـــي \َوُت ـــَوْيِن ِف ْلَعَص

ــابُ \ْلَحَلَقــاِ  َعَلــى َجــاِنَبِي \ ــاُبوُ  \وِ  ِلُيْحَمــَ  لتَّ لتَّ
لتَّاُبوِح. اَل \ْلَعَصَواِن ِفي َحَلَقاِح \َتْبَقى 15. ِبِهَما

يييَ اَدَ  \لتَّييياُبوِح \َوَتَضيييُا ِفيييي 16ُتْنَدَهييياِن ِمْنَ يييا.  لشَّ
  لَِّتي أُْهِطيَك.\

ييييْنِل \لتَّيييياُبوَح ِمييييْن َلَشييييِب \َوَصييييَنَا َبَصييييْلِئيُل  لسَّ
َهْرُضيييُه ِسَراع  َوِنْصيييف  ُطوُليييُه ِسَراَهييياِن َوِنْصيييف  وَ 

. \وَ  ييياُة ِبيييَسَدب  َنِقيييين  2ْرِتَفاُهيييُه ِسَراع  َوِنْصيييف  َوَغشَّ
. َوَصييَنَا َلييُه ِ ْكِليييالت ِمييْن  ِمييْن َداِلييل  َوِمييْن َليياِر  

َوَسيييَبَك َلييييُه َأْرَبيييَا َحَلَقيييياح  ِمييييْن 3َسَديييب  َحَواَلْيييييِه. 
ْلَواِحيييِد \ َسَديييب  َهَليييى َأْرَبيييِا َقَواِئِميييِه. َهَليييى َجاِنِبيييهِ 

َوَصييَنَا 4لثَّيياِني َحْلَقتَيياِن. \َحْلَقتَيياِن َوَهَلييى َجاِنِبييِه 
. \َهَصييَوْيِن ِمييْن َلَشييِب  يياُدَما ِبييَسَدب  ييْنِل َوَغشَّ لسَّ

ْلَحَلَقيياِح َهَلييى َجيياِنَبِي \ْلَعَصييَوْيِن ِفييي \َوَأْدَلييَل 5
 لتَّاُبوِح..\لتَّاُبوِح ِلَحْمِل \
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 مقدمة  -2
 قدس جزء في خيمة االجتماع على اإلطالق تابو  العهد هو أ

 ودالل تابوح الع د قد تم وضا 
I-  لوحي الحجر السي كتب هللا تبارك اسمه هلي ما الوصايا العشر 
II-   سنة في البرية ش اد  ل م  40كيلة المن  ودي ُهشر االيفة  والسي أكله بنى  سرائيل طوا 
III-  لَغييِد َدَلييل ُموَسييى ِ لييى \َوِفييي 8. " وأي ــاي يوجــد فــي تــابو  العهــد عصــا هــارون التــي أفرخــ

َسا َهَصييييا َديييياُروَن ِلَبْيييييِح الِوي َقييييْد َأْفَرَلييييْح. َأْلَرَجييييْح ُفُرولييييات َوَأْدَدييييَرْح َدْدييييرات \َلْيَمييييِة  ييييَ اَدِ  َواِا لشَّ
   8: 17"  هدد َوَأْنَضَجْح لْودات 

IV-  تم صناهة تابوح الع د من لشب ال يسوس مطلي كله بسدب لالو 
 

تلـم المكتوبـة علـى الحجـر ! وليس الرمزكلمة هللا تبارم اسمه الفعلية ع د يوجد به ان تابوح ال
... أمير ديام للغايية ان نيدرك ميا اليسي يحيدث... فالليمية والتيي ديي ديكيل مين الرميود بأصبا هللا

ليسح رمود فارغة بال قو ! بيل انيه تبيارك اسيمه وضيا القيو  أوالت داليل الليمية .. قوتيه ديو تبيارك 
 كاملة... وبعبار  محدد  وضا أبنه الوحيد القدوس كلمة هللا له المجد دالل الليمة... اسمه ال
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 لتابو  العهد  الهندسيةالبيانا  دراسة  -3
 

 أبعاد تابوت العهد 

 ذراع   1.5ارتفاع ×  1.5عرض ×  2.5طول 
o   قطر السقفBD   :2.915  سراع 
o   قطر المكعبBH : 3.278  سراع  
o   قطر الجانبBG : 2.213  سراع 
o   ذراع 44=    2*2*3  + 2*2*2*1.5+2.5محيل التابوح  
o   2*1.5*1.5 +  2*2*1.5*2.5مسيييييييييييييييييييييياحة التييييييييييييييييييييييابوح  = 

 ذراع مربا 19.5=  15+4.5
o  ذراع مكعب  5.625= 1.5*1.5*2.5حجم التابوح 

 
 دل تقو  لنا أبعاد التابوح أي شي؟! 

 من المهم ان نفهم أبعاد التابو  بو وح 
 

  ر  هلى االبعاد العامة االلرى في الليمة لنلقي ن
 

 1.5×  1.5×  2.5ارتفاع × هر  × طو   أبعاد التابوح
  1×  1×  2هر  × طو  × ارتفاع  أبعاد مسبح اللور

  5×  5×  3هر  × طو  × ارتفاع  أبعاد مسبح المحرقة
سراع  1.5لمائييييد   ارتفيييياع ا 2× طييييو  المائييييد   2× هيييير  المائييييد   1 أبعاد مائد  لبد الوجوة 

 سراع ارتفاع الحاجب    0.5ارتفاع+ 
  10×  10×  30ارتفاع × هر  × طو   أبعاد ليمة االجتماع 

فيي االشيكا  ال ندسيية  بعدين متساوين وبعد واحد مختلـف المالح ة األولى دي: ان دناك دائمات 
 اللمسة وحتى.. ولماسا؟ ماسا يريد ان يقو  لنا؟!  

سيينحاو   ان هنــام مبــدأ هندســي واحــد ينــم  العناصــر الخمســة ولمــاذا؟دييي:  المالح يية الثانييية
  جابة سلك الحقات 

 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

14 

 أين يوجد التابو  في الخيمة؟ 
فلم يـذكر الـنص المبـارم أي نـيء ليس دناك تحديد معين لوضا التابوح دالل قدس األقيداسو 

مركد في منتصف قدس التجاة هن آلر بالنسبة للتابوح ولسلك فان التابوح سو  يكون متمميز 
 األقداس.. 
 بالتحديد ...

 سراع         4 المسافة من التابوح  لى حائل   ر الليمة  ن اية الليمة   -
 سراع  4  المسافة من التابوح حتى حجاب قدس األقداس  -
 سراع  3.25  المسافة من التابوح حتى لشب الحائل الشمالي  -
 سراع  3.25  بيالمسافة من التابوح حتى لشب الحائل الجنو  -
 سراع  8.5 المسافة من فوق التابوح  قبل الغطاء  وحتى سقف الليمة  -
  غير معروف سمم الغطاء  المسافة من فوق غطاء التابوح حتى سقف الليمة  -
سراع  مثبتييييييييية فيييييييييي دراسييييييييية  6  المسافة من فوق كاروب التابوح حتى سقف الليمة  -

 غطاء التابوح  
 
 
 
 عملية نق  التابو  -4
ُلْس َهَدَد َبِنيي َقَ ياَح ِميْن َبيْيِن َبِنيي الِوي َحَسيَب َهَشياِئِرِدْم َوُبُييوِح »2لرَّبل ِلُموَسى َوَداُروَن: \َقا  وَ 1

لُجْنيِد ِلَيْعَميل َهَميالت ِفيي \ْبِن َلْمِسيَن َسَنةت ُكلِن َداِليل  ِفيي \ْبِن َثالِثيَن َسَنةت َفَصاِهدات ِ لى \ِمِن 3آَباِئِ ْم 
ــاُروُن 5. أَلْقييَداسِ \اِلْجِتَميياِع: ُقييْدُس \َدييِسِة ِلْدَمييُة َبِنييي َقَ يياَح ِفييي َلْيَمييِة 4اِلْجِتَميياِع. \َلْيَمييِة  ــْأِتي َه َي

ْجفِ \ِحَجاَب ُلوَن لَمَحلِة َوُيَنز ِ \ْرِتَحاِل \َوَبُنوُه ِعْنَد  َهاَدِة \َوُيَغطُّوَن ِبِه َتاُبوَ   لسَّ َوَيْجَعُلوَن َعلْيِه 6لنَّ
-1: 4 هدد  . ِجلِد ُتَخٍس َوَيْبُسُطوَن ِمْن َفْوُق َثْوباي ُكلُُّه َأْسَماْنُجوِنيٌّ َوَيَ ُعوَن ِعِصيَّهُ ِغَطاءي ِمنْ 

6  
ان حجاب قدس األقداس هليه دم وديسا ديو سيبب اسيتلدام حجياب السيجف لتغطيية تيابوح الحظ: 

 الش اد  بد  من حجاب قدس األقداس. 
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 مالحظا   -5
 د هللا تبارم اسمه مالحظا  على تابو  عه

ِ َوَأُتوا ِبِه ِمْن َحَجِر \ْلِفِلْسِطيِنيلوَن َتاُبوَح \َفَأَلَس 1-   1: 5صم 1 ْلَمُعوَنِة ِ َلى َأْشُدوَد.\َّللَّ
: 5صيم 1 ِفيي َأْشيُدوَد َوُتُلوِمَ يا َوَ ـَرَبُهْم ِباْلَبَواِسـيرِ أَلْشيُدوِديِنيَن  َوَأْليَرَبُ ْم \ليرَّبِن َهَليى \َفَثُقَلْح َيُد  6
6  
ات  َوَضييَرَب أَْديَل \لييرَّبِن َكاَنيْح َهَلييى \َوَكياَن َبْعيَدَما َنَقُلييوُة َأنَّ َييَد 9 ْلَمِديَنييِة \ْلَمِديَنيِة ِباْضيِطَراب  َهِ يييم  ِجيدن

ِغيِر ِ َلى \ِمَن     9: 5صم 1 .ْلَبَواِسيرُ \َوَنَفَرْ  َلُهُم ْلَكِبيِر \لصَّ
َماِء.\ْلَمِديَنِة ِ َلى \  َفَصِعَد ُصَراُخ ُ ِرُبوا ِباْلَبَواِسيرِ وا لَِّسيَن َلْم َيُموتُ \َوالنَّاُس 12    12: 5صم  1  لسَّ
ْثيِم \َوَما ُدَو ُقْرَباُن »َفَقاُلوا: 4 ُة َليُه؟\إْلِ َخْمَسـَة ْلِفِلْسيِطيِنيِنيَن: \َحَسيَب َهيَدِد َأْقَطياِب »َفَقياُلوا: « لَّيِسي َنيُردل

ــْن َذَهــٍب َوَخمْ  ــْن َذَهــٍب.َبَواِســيَر ِم ييْرَبَة وَ \أَلنَّ  َســَة ِفيــَراٍن ِم  ِحييَد   َهَلييْيُكْم َجِميعييات َوَهَلييى َأْقَطيياِبُكمْ \لضَّ
  َوأَْهُطيييوا ِ َليييَه أَلْرَض \لَِّتـــي ُتْفِســـُد \َواْصـــَنُعوا َتَماِثيـــَ  َبَواِســـيِرُكْم َوَتَماِثيـــَ  ِفيـــَراِنُكُم 5  4: 6صييم 1 

  5: 6صم  1  ُف َيَدُة َهْنُكْم َوَهْن آِلَ ِتُكْم َوَهْن َأْرِضُكمْ ِ ْسَراِئيَل َمْجدات َلَعلَُّه ُيَلفنِ 
يرَّ \لَّيِسي َفَعيَل ِبَنيا َديَسا \َفِِنَّيُه ُديَو  ُتُخِمـِه ِإَلـى َبْيَتَنـْمَس َواْنُ ُروا  َفيِِْن َصيِعَد ِفيي َطِرييِق 9 ْلَعِ ييَم. \لشَّ

الَّ َفَنْعَلُم َأْن َيَدُة َلْم َتْضِرْبَنا. َكانَ    9: 6صم  1 «.َسِلَك َهَلْيَنا َهَرضات  َواِا
ة  وَ َطِريـِق َبْيَتَنـْمَس لطَِّريِق ِ َليى \ْلَبَقَرَتاِن ِفي \َفاْسَتَقاَمِح 12 ِحيَد   َوَتْجيَأَراِن \  َوَكاَنتَيا َتِسييَراِن ِفيي ِسيكَّ

  12: 6صم  1 .ُتُخِم َبْيَتَنْمَس َوَراَءُدَما ِ َلى  ْلِفِلْسِطيِنيِنيَن َيِسيُرونَ \َوَلْم َتِمياَل َيِمينات َواَل ِشَماالت  َوَأْقَطاُب 
َها \لذََّهِب \ِهَي َبَواِسيُر َوَدِسِة 17 : وَ  ْلِفِلْسِطيِنيُّونَ \لَِّتي َردَّ ِحد  أَلْشُدوَد  َوَواِحيد  ِلَغيدََّ   \ُقْرَباَن ِ ْثم  ِللرَّبِن

ــَددِ \َوِفيــَراُن 18ُروَن. َوَواِحييد  أَلْشييَقُلوَن  َوَواِحييد  ِلَجييحَّ  َوَواِحييد  ِلَعْقيي ْلِفِلْسييِطيِنيِنيَن \َجِميييِا ُمييُدِن  لــذََّهِب ِبَع
يييَنِة ِ َليييى َقْرَييييِة \ْلَمِديَنيييِة \أَلْقَطييياِب ِميييَن \ِلْلَلْمَسييِة  يييْحَراِء. َوَشييياِدد  ُديييَو \ْلُمَحصَّ لَّيييِسي \ْلَكِبييييُر \ْلَحَجيييُر \لصَّ

. ُدَو \َوَضُعوا َهَلْيِه َتاُبوَح    18-17: 6صم  1 .ْلَبْيِتَنْمِسي ِ \ْلَيْوِم ِفي َحْقِ  َيُهوَنَا \َذا ِإَلى هَ لرَّبِن
 في الواقا تبدو القصة غير واضحة للغاية 

؟!!  ديييل يعنيييي سليييك ان كيييل مييين يسيييت ين هـــي  ـــربة البواســـيراوالت لمييياسا كانيييح العقوبييية أساسيييات 
 !!لكن ما عالقة البواسير بالتابو ؟بالمقدساح ُيضرب بالبواسير؟!!  

 نيات الضربة متكرر !! يحدث الموح او الضرب بالبواسير!! ويتكرر في أكثر من مدينة! ثا
 ثالثات قربان االثم في صور  بواسير أيضات!! دل سلك معتاد؟!! 

 ثم تتحرك البقراح في اتجاة بيتشمس  بيح شمس!  
 وا   القربان أيضات من لمسة أشياء  لمسة بواسير!!!! ولمسة فيران!!   لمسة رقم الد 

 !!5الحظ القصة نفس ا في االصحاح رقم 
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كان  العادة لدى الوثنيين تقديم تمثال الجزء المصـاب بمـرض "تفسير موقا االنبا تكال ديميانوح 
لآللهة عند البرء من المرض ونالحظ الطلب هنا أن يصنعوا تماثي  بواسير وفيـران. إذيا ال ـربة 

ـــران ع طـــالق الفي ـــ  فـــي مر ـــهم بالبواســـير وا  ـــى محاصـــيلهم حســـب مـــا جـــاء بالنســـخة كان ل
   لكن ليس هنام دلي  على حقيقة هذه المعلومة غير ذلم الموقا. ".السبعينية

وا وَ » ه  يرتبط تابو  العهد بالزواج )الن وعد هللا لإلنسان كـان وا وَ \أَثِْمررو " ألَْرضَ \ْمرُووا \ْكثوررو
 ير؟!!ومكان االصابة بالبواس 5وبسلك نف م معاني رقم   28: 1تك 

 ماذا يوجد في التابو  
التأكيييد دييسا دييو السييوا  فالوصييية الواحييد  انقسييمح ب وصييايا هللا هلييى لييوحين!  لــوحي الحجــر  -

 لى أثنين اآلن دل سلك بسبب االددوا  بمعنى دل نحن اليسين نيرى الوصيية فيي جيدأين بينميا 
 دي وصية واحد ؟!! 

لمين العقليي سييدنا ربنيا يسيوع المسييح ...  السييد  ق. واليد  االليه  تحتيوى دالل يا ا كيلة المـن -
ان المعلومة دنيا ديي ان الكيلية والتيي ديي مسيتودع مييالد الطفيل تكيون مصينوهة مين اليسدب 
واليسي يرميد للنيور ويعنيي سليك ان مسيتودع مييالد الطفيل يكيون مين نيور ويعنيي بالضيرور  ان 

.. وحتييييى ميييييالد  أي ان النييييور دييييو سييييبب او وسيييييلة ميييييالد االطفيييياالطفييييل يولييييد ميييين النييييور! 
َفَأَلَس َيْعُقوُب ِلَنْفِسِه ُقْضَبانات ُلْضرات ِميْن 37الحيواناح! يمكن ان نرى سلك بوضوح كما يلي... "

يييَر ِفيَ يييا ُلُطوطيييات ِبيضيييات َكاِشيييطات َهيييِن  ْلُقْضيييَباِن. \لَّيييِسي َهَليييى \ْلَبَيييياِ  \ُلْبَنيييى َوَليييْود  َوُدْليييب  َوَقشَّ
يييَرَدا ِفيييي لَّ \ْلُقْضيييَباَن \َوَأْوَقيييَف 38 ْلَغيييَنُم َتِجييييُء \ْلَمييياِء َحْييييُث َكاَنيييِح \أَلْجيييَراِن ِفيييي َمَسييياِقي \ِتيييي َقشَّ

َم ِهْنَد َمِجيِئَ ا ِلَتْشَرَب. \ِلَتْشَرَب ُتَجاَة  َمِح 39ْلَغَنِم ِلَتَتَوحَّ ْلَغيَنُم \ْلُقْضيَباِن َوَوَليَدِح \ْلَغيَنُم ِهْنيَد \َفَتَوحَّ
التيي قشيردا  فميالد الغنم تعلـق بالق ـبان  وأسن 39-37: 30"  تك قات.ُمَلطََّطاح  َوُرْقطات َوُبلْ 

والتي تعكس الضوء بينما تعمل هييون الغينم كأن يا كياميراح فيتعكس ميا تيراة معكوسيات وتميتو 
الضوء السي تيراة ممتصيات وهلييه ففيي المكيان اليسي اميتو الضيوء   ير الليون اميا فيي المكيان 

.. ويعنيي سليك ان جعيل الغينم تليد ملطيل ورقطيات وبلقيات  ... مياالسي هكس الضوء   ير  لمية 
 ؟لكن كيف يحدث ذلمالميالد همومات يتم بواسطة الضوء ولنديح  لى االبد هلم الوراثة... 

الفتيرا  ان هللا في الجزء الثـاني مـن دراسـة خيمـة االجتمـاع نقـدم تصـور منطقـي فيزيـائي  -
ر وديسا ديو سيبب ان يا  ليح هيسراء بعيد تبارك اسمه ولد مين ق. واليد  اإلليه بوصيفه شيعاع نيو 

المييييالد ونوضيييح فيييي ديييسة الدراسييية ان كيييل  نسيييان يمكنيييه ان يسيييلك كشيييعاع نيييور والتيييي ديييي 
 لاصية بشرية طبيعية باألساس.  
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 غطاء تابوت العهد

 
 النص -1

 9-6: 37لرو   22-17: 25لرو  
َوَتْصـــَنُا ِغَطـــاءي ِمـــْن َذَهـــٍب َنِقـــيٍ  ُطوُلـــُه ِذَراَعـــاِن »17
َوَتْصَنُا َكيُروَبْيِن ِميْن 18 ِنْصٌف َوَعْرُ ُه ِذَراُع َوِنْصفٌ وَ 

. َصييْنَعَة ِلَراَطيية  َتْصييَنُعُ َما َهَلييى َطَرَفييِي  ْلِغَطيياِء. \َسَدييب 
لطَّيَرِ  ِميْن ُدَنيا َوَكُروبيات \ِحدات َهَليى \َفاْصَنْا َكُروبات وَ 19

َنُعوَن ْلِغَطيياِء َتْصيي\لطَّييَرِ  ِمييْن ُدَنيياَك. ِمييَن \آَلييَر َهَلييى 
ْلَكُروَبيياِن َباِسييَطْيِن \َوَيُكييوُن 20ْلَكييُروَبْيِن َهَلييى َطَرَفْيييِه. \

ْلِغَطيياِء \َأْجِنَحَتُ َمييا ِ َلييى َفييْوُق ُمَ لِنَلييْيِن ِبَأْجِنَحِتِ َمييا َهَلييى 
ْلِغَطيياِء َيُكييوُن \آلَلييِر. َنْحييَو \ِحييد  ِ َلييى \َوَوْجَ اُدَمييا ُكييلل وَ 

لتَّياُبوِح ِميْن \ْلِغَطياَء َهَليى \َتْجَعيُل وَ 21ْلَكُروَبْيِن. \َوْجَ ا 
ـــَهاَدَة \لتَّـــاُبوِ  َتَ ـــُا \. َوِفـــي َفيييْوقُ   لَِّتـــي ُأْعِطيـــَم.\لنَّ
ْلِغَطياِء \َوَأَنا َأْجَتِمُا ِبَك ُدَناَك َوَأَتَكلَُّم َمَعَك ِميْن َهَليى 22

يَ اَدِ  ِبُكي\للََّسْيِن َهَليى تَياُبوِح \ْلَكُروَبْيِن \ِمْن َبْيِن  لِن َميا لشَّ
 ُأوِصيَك ِبِه ِ َلى َبِني ِ ْسَراِئيَل.

َوَصيييَنَا ِغَطييياءت ِميييْن َسَديييب  َنِقيييين  ُطوُليييُه ِسَراَهييياِن 6
 . َوَصيييييييييَنَا 7َوِنْصيييييييييف  َوَهْرُضيييييييييُه ِسَراع  َوِنْصيييييييييف 

ْلِلَراَطييييِة َصييييَنَعُ َما \َكييييُروَبْيِن ِمييييْن َسَدييييب  َصييييْنَعَة 
َهَلييييييى  ِحييييييدات \َكُروبييييييات وَ 8ْلِغَطيييييياِء. \َهَلييييييى َطَرَفييييييِي 

لطََّرِ  ِمْن \ِحدات َهَلى \لطََّرِ  ِمْن ُدَنا َوَكُروبات وَ \
ْلَكُروَبْيِن َهَلى َطَرَفْيِه. \ْلِغَطاِء َصَنَا \ُدَناَك. ِمَن 

ْلَكُروَبيياِن َباِسييَطْيِن َأْجِنَحَتُ َمييا ِ َلييى َفييْوُق \َوَكيياَن 9
اُدَمييا ُكييلل ْلِغَطيياِء َوَوْج َ \ُمَ لِنَلييْيِن ِبَأْجِنَحِتِ َمييا َفييْوَق 

ْلِغَطيييياِء َكيييياَن َوْجَ ييييا \آلَلييييِر. َنْحييييَو \ْلَواِحييييِد ِ َلييييى \
 ْلَكُروَبْينِ \
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 مقدمة  -2
ان غطاء تابوح الع د  كرسي الرحمة  دو العنصر األو  المصنوع من السدب اللالو ويليه 

 المنار  ودسين العنصرين فقل دما المصنوهان من السدب اللالو... 
 ي في غطاء التابوح دو ما دو سمك الغطاء؟ان السوا  األساس

 لبندأ الدراسة ال ندسية لبياناح الغطاء 
 
 
 دراسة هندسية )أبعاد الغطاء(  -3
 سراع  1.5العر  ×  2.5الطو  الغطاء أبعاد  -
  2.915 قطر الغطاء  -
 سراع  8محيل الغطاء  -
 سراع مربا  3.75مساحة الغطاء  -
 

ح طو  وهير  غطياء التيابوح بشيكل منفصيل هين التيابوح لماسا يعطي تبارك اسمه بيانا الحظ/
نفسه ما ان طو  وهر  الغطاء يجب ان تكون مساوية لطو  وهر  التابوح ما يجعيل البييان 

 التفصيلي ال معنى له؟ 
 
 ليس لدي أية فكر  كيف نعر  سمك التابوح! -
 ولكن يمكننا محاولة استنتا  أبعاد الكاروبيم  -

 
  ذراع كما يتم استنتاجه فيما يلي 2.5فإن ارتفاع الكاروبيم هو 
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 أبعاد الكاروبيم فوق كرسي الرحمة  -4
ْلِغَطياِء َوَوْجَ اُدَميا ُكيلل \ْلَكُروَباِن َباِسَطْيِن َأْجِنَحَتُ َما ِ َلى َفيْوُق ُمَ لِنَليْيِن ِبَأْجِنَحِتِ َميا َهَليى \َوَيُكوُن 20"
   20: 25."  لرو ْلَكُروَبْينِ \ُكوُن َوْجَ ا ْلِغَطاِء يَ \آلَلِر. َنْحَو \ِحد  ِ َلى \وَ 

ان النو ال ي  ر لنا معلومة واحد  هن أبعياد الكياروبيم وربميا كيان سليك بسيبب ان موسيى النبيي 
 حتيياح حتييى ال يعبييد الشييعب الكيياروبيم حيييث ال أحييد يييرى التييابوح ماهييدا رئيييس الك نيية ميير  فييي 

سا سكر بياناح تفصيلية هن الكاروبيم   قد يقوم الشعب بصناهة مثا  له لار  الليمة.. العامو واا
 

 ولكن كيف نص  لحقيقة أبعاد الكاروبيم فوق كرسي الرحمة؟ 
 ان سليمان الحكيم في بنائه للمعبد أهطنا مثاالت رائعات قد يساهدنا بشد  في تحديد أبعاد الكاروبيم 

ْيتُيي\ْلِمْحييَراِب َكييُروَبْيِن ِمييْن َلَشييِب \َوَهِمييَل ِفييي 23" ــوُّ ونِ لدَّ َوَلْمييُس َأْسُرع  24. ْلَواِحــِد َعَنــُر َأْذُرعٍ \، ُعُل
آلَلييُر. َهَشيييُر َأْسُرع  ِميييْن َطيييَرِ  َجَناِحيييِه ِ َليييى \ْلَكيييُروِب \ْلَواِحيييُدو َوَلْميييُس َأْسُرع  َجَنييياُح \ْلَكيييُروِب \َجَنيياُح 

ُهُلييييول 26َوَشييييْكل  َواِحييييد  ِلْلَكييييُروَبْيِن. آلَلييييُر. ِقَييييياس  َواِحييييد  \ْلَكييييُروُب \َوَهَشييييُر َأْسُرع  25. َطيييَرِ  َجَناِحييييهِ 
و \ْلَبْيييِح \ْلَكييُروَبْيِن ِفييي َوَسييِل \َوَجَعييَل 27آلَلييُر. \ْلَكييُروُب \ْلَواِحييِد َهَشييُر َأْسُرع  َوَكييَسا \ْلَكييُروِب \ اِلِليِن لييدَّ

آلَليَر. \ْلَحياِئَل \آلَليِر َميسَّ \ْلَكيُروِب \ ْلَحياِئَل َوَجَنياحُ \ْلَواِحيِد \ْلَكُروَبْيِن َفَميسَّ َجَنياُح \َوَبَسُطوا َأْجِنَحَة 
   27-23: 6مل  1"  آلَلَر.\ْلَبْيِح َيَمسل َأَحُدُدَما \َوَكاَنْح َأْجِنَحُتُ َما ِفي َوَسِل 

 
 ان دسا النو المبارك يقو  لناان 

 يارتفاع الكاروبيم = المسافة من طرف جناح للكاروبيم األول إلى طرف جناح الكاروبيم الثان
يمكين ان نفيير  ان ديسة دييي نفسي ا نسييب ليميية االجتمياع حيييث وضيا التييابوح داليل المعبييد مييا 

 يعني ان المعبد دو صور  ألرى لليمة االجتماع وما يدهم فر  تساوي النسب  
ذن بالنســبة لخيمــة االجتمــاع المســافة مــن طــرف جنــاح الكــاروبيم األول إلــى طــرف جنــاح  وا 

 ذراع    2.5تابو  وهو للكاروبيم الثاني= طول غطاء ال
 

ذن فارتفاع الكاروبيم كان   ذراع 2.5وا 
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  :مالحظا  على غطاء التابو  -5
: 25 لرو َوَتْصَنُا ِغَطاءي ِمْن َذَهٍب َنِقيٍ  ُطوُلُه ِذَراَعاِن َوِنْصٌف َوَعْرُ ُه ِذَراُع َوِنْصفٌ »17 -1

فان غطاء التابوح دو القطعة  ... في الحقيقة دو ملفح للغاية 44=6: 37 و   لرو 42=17
األولى المصنوهة من السدب اللالو.. ويليه المنار  التي تم صنع ا من السدب اللالو 

صورتان للنور أيضات... ونعر  ان السدب في ليمة االجتماع يشير للنور... وأسن ف ناك 
 فقد خلق لكن هذا حقيقي أي اي !! أحدهما تظهر في تابو  العهد والثانية تظهر في المنارة
 ! الرابا تبارم اسمه النور في اليوم األول وخلق النمس في اليوم

2- 
كان للغطاء أدمية لاصة بسبب ان هليه يوضا أثنين من الكاروبيم ودو 
بسلك ي  ر بوصفه هر  هللا الصالح ودو يرمد للسيد  ق. والد  اإلله 

ْوَح \َتَكلَم َمَعُه َكاَن َيْسَمُا اِلْجِتَماِع ِليَ \َفلمَّا َدَلل ُموَسى ِ لى َلْيَمِة 89" لصَّ
َهاَدِة ِمْن َبْيِن \لِذي َعلى َتاُبوِ  \لِغَطاِء \ُيَكلِ ُمُه ِمْن َعلى  لَكُروَبْيِن \لنَّ

   96=89: 7 هدد .َفَكلَمهُ 
يكون الغطاء مصنوع من السدب اللالو ويجعل سلك الغطياء متمييد هين 

 ي بالسدبالتابوح والسي يكون مصنوع من اللشب المطل
هلينا ان نلقي ن ر  هليى أيقونية القيامية الن ب يا تسياو  ديام للغايية  لغطاء التابو وطالما وصلنا 

يرتبل بغطاء التابوح الحجري حيث يكون دسا الغطاء واقعات جانبات والسيد المسييح قيائم مين الميوح 
تطيل!! غطييياء .. وكميييا نيييرى فيييي أيقونييية القيامييية فالتيييابوح مسيييتطيل وقيييد سيييقل هنيييه الحجييير المسييي

َسا وَ 2التابوح في أيقونة القيامة دو دليل القيامة ويقو  " بِن َنَدَ  رَّ ل\ َماَلَك ْلَدَلة  َهِ يَمة  َحَدَثْح أَلنَّ دَ اِا
َيَض َباُسـُه َأْبـلِ وَ  ْنَظـُرُه َكـاْلَبْرقِ مَ َكـاَن وَ 3 َوَجَلَس َعَلْيِه. َباِب لْ \ نِ عَ  َحَجرَ لْ \َوَدْحَرَج َماِء َوَجاَء سَّ ل\ِمَن 

 ( 2،3: 28َكالثَّْلِج " )م  
و بيل   ان جسد الرب له المجد لـم يو ـا فـي أي تـابو  يجب هنا ان نالحظ  -

أن الجسيييد وضيييا فقيييل فيييي القبييير المنحيييوح وأغليييق البييياب بحجييير مسيييتدير فيييي الغاليييب الن يييم 
دحرجوا الحجر هلى باب القبر! والقبر حاليات فيي القيدس  اورشيليم  ولييس بيه أي تيابوح لليرب 

 الصلر!في ل ان الجميا يعر  ان جسد الرب وضا دالل القبر المنحوح ب
والن دسة األيقونة الع يمة توجد منس بداية تاريخ الكنيسة بيرغم ان يا تعير  فكير  غريبية حييث 
ت  يير تييابوح حجييري هلييى انييه تييابوح الييربو فييان سلييك يقييو  لنييا ان روح هللا تبييارك اسييمه دييو 

 شيء ولكن ما دو؟ السي وضا دسة األيقونة ليعلمنا 
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نعر  فقل ان تابوح الع د كان له غطاء مستطيل مشيابه ل يسا الغطياء ال يادر فيي االيقونية! 
ابوح.. مياسا يرييد برغم الحقيقة التاريلية التي تقو  لنا ان السيد له المجد ليم يوضيا فيي أي تي

 ان يقو  لنا؟!
شيياب ة للتييابوح الموجييود فييي يجييب ان نالحييظ أيضييات ان دنيياك العديييد ميين التوابيييح الفارغيية الم

أيقونيية القياميية مييا يجعييل دييسا التييابوح الحجييري سو أدمييية حقيقيية وكبييير  وال يمكيين اهتبييارة فكيير  
 الرسام! 

 سنة!   7000فمثالت دناك تابوح الفرهون المصري ودو يوجد في ال رم الكبير فارغات منس 
ووضعه في تابوح  تيك  دناك أيضات تابوح يوسف الصديق الن هند موح يوسف تم تحنيطه

لرو  الشعب من أر  مصر ألس موسيى النبيي ه يام يوسيف معيه تاركيات  د  ثم هن26: 50
   19: 13التابوح فارغ  لرو 

وكييسلك تييابوح السيييد  القديسيية والييد  اإللييه الن جسييددا صييعد للسييماء وبقييي تابوت ييا فارغييات ودييو 
 اآلن في أورشليم.. 

روية الرسام  نما دي رسالة  ل ية.. ماسا يريد ان يقو    سن التابوح الحجري الفارغ دي ليسح
 لنا؟   

 
ان المالك كيان ينيير وديو جيالس هليى حجير القبيرو سليك يقيو  لنيا ان اليسدب فيي الحظ أي اي  -

 ليمة االجتماع دو  شار  للنور ولسلك فان غطاء تابوح الع د صنا من السدب اللالو.. 
 
 ن غطيياء تييابوح الع ييد  ر القبيير  غطيياء القبيير ؟!: لميياسا يجلييس المييالك هلييى حجييالحــظ كــذلم -

كان يسيمى "كرسيى الرحمية" الن هللا ليه المجيد كيان ي  ير بيين الكياوربين أي ان مكيان غطياء 
سن فجلييوس المييالك هلييى حجيير القبيير دييو تصيير   التييابوح دييو مقيير لجلوسييه تبييارك اسييمه واا

 مشابه للسلوك  الل ي باألساس! ما السي يريد ان يقوله لنا؟! 
ما يرى البع  أنني أقدم أسئلة أكثر من تفسيراح او  جاباح ولكن ما أحاو  همله دنا دو ف م رب

ما يقوله هللا تبارك اسمه... ماسا يريد ان يقو ... ان تكرار نفس التصر  مين شلصيين ملتلفيين 
الَى بِقوْدَرتِِه. َمْن هللو يَتَعَ \]هوَوذَا 22يقو  لنا انه يقدم رسالة ما يوكد هلي ا ولسلك نحاو  ان نف م... "

عَلمِمرراً   .. لييسلك نحيين نحيياو  فييي دييسة الدراسيية ان نف ييم وسييو  نقييدم مييا 22: 36"  أيييوب ِمثْلوررهو مو
نف مه ونطرح االسيئلة التيي ال نسيتطيا  جابت يا ونتوسيل لمين يرييد ان يسياهدنا حتيى ميا يمكننيا ان 

 نرى ونف م ما يقوله اللالق تبارك اسمه لنا.  
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 خبز الوجوه دةثانياً: مائ

 

 
 النص  -1

 16-10: 37لرو   25-23: 25لرو  
ييييْنِل ُطوُلَ ييييا \َوَتْصييييَنُا َماِئييييَد ت ِمييييْن َلَشييييِب »23 لسَّ

. \ِسَراَهيياِن َوَهْرُضييَ ا ِسَراع  وَ  ْرِتَفاُهَ ييا ِسَراع  َوِنْصييف 
24 . يَ ا ِبَسَدب  َنِقيين  َوَتْصَنُا َلَها ِإْكِليالي ِمـْن َوُتَغشِن

َوَتْصــَنُا َلَهــا َحاِجبــاي ِبَعــْرِض 25اَلْيَهــا. َذَهــٍب َحوَ 
ـــْن  ـــيالي ِم ـــا ِإْكِل ـــا. َوَتْصـــَنُا ِلَحاِجِبَه ـــْبٍر َحَواَلْيَه ِن

 . َذَهٍب َحَواَلْيَها
 

َوَتْصييَنُا َلَ ييا َأْرَبييَا َحَلَقيياح  ِمييْن َسَدييب  َوَتْجَعييُل 26
 لَِّتيييييي ِلَقَواِئِمَ يييييا\أَلْرَبيييييِا \َواَييييييا لدَّ \ْلَحَلَقييييياِح َهَليييييى \
ْلَحَلَقيياُح ُبُيوتييات \ْلَحاِجييِب َتُكييوُن \ِهْنييَد 27أَلْرَبييِا. \

ْلَعَصييَوْيِن \َوَتْصييَنُا 28ْلَماِئييَدِ . \ِلَعَصييَوْيِن ِلَحْمييِل 
يِ َما ِبيَسَدب  َفُتْحَميُل ِبِ َميا \ِمْن َلَشِب  ْنِل َوُتَغشِن لسَّ

َوَتْصييييييييييَنُا ِصييييييييييَحاَفَ ا َوُصييييييييييُحوَنَ ا 29ْلَماِئييييييييييَدُ . \
لَِّتييي ُيْسييَكُب ِبَ ييا. ِمييْن َسَدييب  \ا َوَجاَماِتَ ييا َوَكْأَسياِت َ 

ْلَماِئييييَدِ  ُلْبييييَد \َوَتْجَعييييُل َهَلييييى 30َنِقييييين  َتْصييييَنُعَ ا. 
 ْلُوُجوِة َأَماِمي َداِئمات \

ييييْنِل ُطوُلَ ييييا \ْلَماِئييييَدَ  ِمييييْن َلَشييييِب \َوَصييييَنَا 10 لسَّ
. ْرِتَفاُهَ ييا ِسَراع  َوِنْصيي\ِسَراَهيياِن َوَهْرُضييَ ا ِسَراع  وَ  ف 

. َوَصييَنَا َلَ ييا ِ ْكِليييالت ِمييْن 11 يياَدا ِبييَسَدب  َنِقييين  َوَغشَّ
َوَصييييَنَا َلَ ييييا َحاِجبييييات ِبَعييييْرِ  12َسَدييييب  َحَواَلْيَ ييييا. 

ِشْبر  َحَواَلْيَ يا. َوَصيَنَا ِلَحاِجِبَ يا ِ ْكِلييالت ِميْن َسَديب  
 َحَواَلْيَ ا. 

 
َجَعييَل . وَ َوَســَبَم َلَهــا َأْرَبــَا َحَلَقــاٍ  ِمــْن َذَهــٍب 13

لَِّتيييييي ِلَقَواِئِمَ يييييا \أَلْرَبيييييِا \َواَييييييا لدَّ \ْلَحَلَقييييياِح َهَليييييى \
ْلَحَلَقيياُح ُبُيوتييات \ْلَحاِجييِب َكاَنييِح \ِهْنييَد 14أَلْرَبييِا. \

ْلَعَصــَوْيِن \َوَصــَنَا 15ْلَماِئييَدِ . \ِلْلَعَصييَوْيِن ِلَحْمييِل 
ــــاُهَما ِبــــَذَهٍب ِلَحْمــــِ  \ِمـــْن َخَنــــِب  ــــْنِط َوَغنَّ لسَّ

ــَدِة. ْلمَ \ ْلَماِئييَدِ  \لَِّتييي َهَلييى \أَلَواِنييَي \َوَصييَنَا 16اِئ
لَِّتييييي \ِصييييَحاَفَ ا َوُصييييُحوَنَ ا َوَجاَماِتَ ييييا َوَكْأَسيييياِتَ ا 

.  ُيْسَكُب ِبَ ا ِمْن َسَدب  َنِقين 

  يحمل المائد  بنو ق اح عملية نق  المائدة 
ييَحاَ  وَ \ُجون  َوَيَضييُعوَن َهلْيييِه لُوُجييوِة َيْبُسييُطوَن ثَييْوَب َأْسييَمانْ \َوَهلييى َماِئييَدِ  7 ييُحوَن وَ \لصِن أَلْقييَداَح \لصل

ِكيِب. َوَيُكوُن \َوَكاَساِح  اِئُم َهلْييِه. \لُلْبُد \لسَّ َوَيْبُسيُطوَن َهلْيَ يا ثَيْوَب ِقْرِميد  َوُيَغطلوَنيُه ِبِغَطياء  ِميْن 8ليدَّ
  8-7: 4 هدد ِجلِد ُتَلس  َوَيَضُعوَن ِهِصيَُّه.
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 مقدمة  -2
لمائييد  ترمييد للمييسبح ولبييد الوجييوة يرمييد لجسييد الييرب لييه المجييد ودنيياك شييرح مسييتفي  هيين لبييد ا

في  6رغيف في صفين   12ان لبد الوجوة هلى المائد  يكون الوجوة في الكتاب المقدسو حيث 
ـــْي َعَنـــَر ُقْرصـــاي \َوَتْأُليييُس َدِقيقيييات َوَتْلِبيييُدُة »5. كيييل صيييف .... ـــوُن . ْثَن  ْلَواِحـــُد.\ْرُص ْلُقـــ\ُعْنـــَرْيِن َيُك

ْيِن ُك َّ َصفٍ  ِستَّةي َعَلى َوَتْجَعُلَ يا 6 بِ  \لطَّاِهَرِة َأَماَم \ْلَماِئَدِة \َصفَّ  َصـفٍ  ُلَبانـاي َوَتْجَعيُل َهَليى ُكيلِن 7. لرَّ
. بِ  ليرَّبِن َداِئمييات ِميْن ِهْنيِد َبِنييي \ ِفييي ُكيلِن َييْوِم َسيْبح  ُيَرتِنُبييُه َأَميامَ 8 َنِقي ـاي َفَيُكـوُن ِلْلُخْبــِز ِتـْذَكاراي َوُقــوداي ِللـرَّ

«.  ...لبييان هلييى اللبييد  دييل يولييس منييه لمييسبح البلييور؟!  9-5: 24"  ال ِ ْسييَراِئيَل ِميَثاقييات َدْدِرينييات 
ــاي ُلييْس َلييَك أَْهَطييارات: َمْيَعييةت َوَأْ َفييارات َوِقنَّييةت َهِطييَر ت »لييرَّبل ِلُموَسييى: \َوَقيياَ  34"  َأْجييَداءت َتُكييونُ  -َنِقينييات  َوُلَبان

سيييات. \َفَتْصيييَنُعَ ا َبُليييورات َهِطيييرات َصيييْنَعَة 35ُمَتَسييياِوَيةت.  َوَتْسيييَحُق ِمْنيييُه َناِهميييات 36ْلَعطَّييياِر ُمَملَّحيييات َنِقينيييات ُمَقدَّ
اَم  َ اَدِ  ِفي َلْيَمِة \َوَتْجَعُل ِمْنُه ُقدَّ "  ليرو  ِهْنيَدُكمْ اِلْجِتَماِع َحْييُث َأْجَتِميُا ِبيَك. ُقيْدَس َأْقيَداس  َيُكيونُ \لشَّ

30 :34   
 ! 2أيضات لبد الوجوة يسكر انه كان مربعات 

وكانيح هملييية تغييير اللبييد مين هلييى المائييد  كمييا يلييي ييسكر االب مرقوريييوس االنبييا بيشييوي مولييف 
كتيياب "ليميية االجتميياع مسييكن هللا مييا شييعبه" "أمييا وضييعه هلييى المائييد  فقييد وصييف ا التلمييود بقولييه 

ة يحملييون أثنييان ميين م اللبييد هلييى األيييديو كييل كييادن يحمييل سييتة أرغفيية  يييدلل أربعيية ميين الك نيي
واالثنييان اآللييران يحمييالن  نيياءي اللبييان كييل يحمييل  نيياء ويمشييي قييدام الك نيية االربعييةو أربعيية ك نيية 
آلييرون. أثنييان يألييسان اللبييد وأثنييان انيياءي اللبييانو ثييم يقفييون فييي الجنييوب ووج  ييم  لييى الشييما و 

للبان القديم يضعون اللبد واللبان الجديد وأيدي أحدى الفريقين فوق أييدي وحالما يرفعون اللبد وا
 الفريق األو  حتى ال تللو المائد  من سلك لح ة واحد   

                                                 

 أبونا مرقوريوس االنبا بيشوي جتماع مسكن هللا ما شعبه" "ليمة االالمرجا كتاب  - 2
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 الدراسة الهندسية  -3
 أبعاد مادة خبز الوجوه

  1.5ارتفاع ×   1عرض ×   2طول 
 ( 25: 25" )خرو َها.َوَتْصَنُا َلَها َحاِجباي ِبَعْرِض ِنْبٍر َحَواَليْ 25" لكن  

  والنبر هو نصف ذراع
 سراع حتى حافة المائد  نفس ا  1.5ويعني سلك ان ارتفاع المائد  يكون 

 سراع  2ولكن حتى ن اية الحاجب يكون ارتفاع المائد  
 ولسلك فان بياناح المائد  تكون 

 ذراع  2ارتفاع × ذراع  2طول × ذراع  1عرض 
 1.5ويكــون نهايــة المائــدة أثنــين مــن االرتفاعــا  االول حتــى  ويجــب ان نفهــم ان المائــدة لهــا

  3ذراع 2نهاية الحاجب ويكون ذراع والثاني حتى 
 سراع  BD  2.2360قطر السقف   -
 سراع  BG  1.80قطر الجانب   -
 سراع  BH  2.6925قطر المكعب   -
مسـاحة  –ذراع  16ذراع( )محـيط الحجـاب  0.5بها حجاب نبر )حـوالي  -

 مربا(  ذراع 3الحجاب 
 المساحة والمحيط والحجم للمائدة 

 سراع  1.5ارتفاع × سراع  1هر  × سراع  2األبعاد طو   -
 سراع  36المحيل  = -
 سراع مربا  13المساحة =  -
 سراع مكعب  3.75الحجم =  -

 ذراع(  2المساحة والمحيط والحجم للمائدة ما الحاجب )ارتفاع المائدة أصبح 
 سراع   40المحيل   -
 سراع مربا    16المساحة   -
  سراع مكعب   5الحجم   -

                                                 
الحظ في الهرم الكبير يكون لغرفة الملكة أثنين من االرتفاعات الن سقف الغرفة يكون في شكل هرم.. نالحظ  - 3

يح.. ان المائدة ترمز للسيدة ق. والدة اإلله النها هي التي تحمل خبز الوجرو  والر ي يرمرز لسريدنا ربنرا يسرو  المسر

وإذن فالمائدة هي الملكة ولها أثنين من االرتفاعرات وحرررة الملكرة فري الهررم لهرا أثنرين مرن االرتفاعرات هرل ذلرك 

 مصادفة  
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 مالحظا  وتعليقا   -4
 المالحظا 

ذراع ففي أي نقطـة مـن  20أين تو ا المائدة في خيمة االجتماع الن طول القدس يكون  -
دييسا السييوا  يجييب ان نجيبييه بعييد دراسيية  هــذه العنــرين ذراع تو ــا المائــدة وأمامهــا المنــارة؟

  ما البع ..  المنار  الن كالدما مرتبطين ببعض
الحظ بعد مذبح المحرقة سوف يتم و ا مقارنـة بـين األجـزاء الهندسـية األربعـة فـي خيمـة  -

االجتماع والتي هي تابو  العهد ومائدة خبز الوجـوه ومـذبح المحرقـة ومـذبح البخـور وهـي 
مقارنة هندسية باألساس تثب  ان كـ  هـذه األنـكال الهندسـيكة نـك  هندسـي واحـد والـذي 

رض المبدئي وهو الن الخالق تبارم اسـمه لديـه كمـال المعرفـة يكـون أي ـاي لديـه يطابق الف
نك  هندسي واحد مثالي وكام  وهو الـذي يكـرره فـي بنـاء الكـون وفـي التعلـيم المقـدم فـي 
 الكتاب المقدس وفي ك  تعليم لنا النه نك  هندسي واحد كام  ومثالي وال يوجد مثي  له(  

 
يحتا  ان يضا اللبد في ليمة اإلجتماع؟ لماسا األكل دو جيدء مين لماسا  المالحظة األولى: -

العالقة ما هللا برغم وصية الصوم التي دي أساس كل لطة الفداء! نحن أيضيات نتنياو  جسيد 
السيد ودمه األقدسين هلى المسبح وبسلك نكسر الصوم وال يكون صوم بعد التناو ! دل يعني 

 قابلنييا مييا هللا!! ان سلييك يوجييد نصييات فييي الكتيياب المقييدس "تنيياو  الطعييام  اللبييد  اننييا بالفعييل ت
فَّاِ  َوَكيَساِح \أَلْدَرِق \ْلَعِقيِق \َوَرُأوا ِ َلَه ِ ْسَراِئيَل َوَتْحَح ِرْجَلْيِه ِشْبُه َصْنَعة  ِمَن 10 يَماِء ِفيي \لشَّ لسَّ

: 24"  ليرو هلَل َوَأَكُلـوا َوَنـِرُبوا.\َفـَرُأوا  ْسيَراِئيَل.َوَلِكنَُّه َلْم َيُمدَّ َيَدُة ِ َليى َأْشيَراِ  َبِنيي  ِ 11لنََّقاَوِ . \
  دل نف م نحن سلك؟ لماسا يأكلوا أمامه تبارك اسمه الم يكن من الممكن ان ينت روا 10-11

حتيى يندوليوا مين الجبيل؟!! ان االسيئلة التيي ييتم طرح يا ليسيح مفتعلية بيأي حيا  ان يا أحييداث 
الرسيييالة بكيييل وسييييلة ممكنييية! فيييي معجيييداح اشيييباع  تتكيييرر ميييراح وميييراح وميييراح ليقيييو  نفيييس

الجمييوع نجييد شييييئات قريبييات مييين سلييك! فييي األهيييياد تييسبح السبيحييية وتأكل ييا امييام اليييرب لتفييرح ديييسا 
! والسيوا  ما هو االرتباط بين تنـاول الطعـام واالرتبـاط بـاهلل؟المعني يتكرر دائمات والسوا  دو 

الييدم أي اللبييد والكرميية المتحييوالن؟ لميياسا سلييك األكثيير وضييوحات لميياسا نحتييا  ان نأكييل الجسييد و 
جدء رئيسي من  يماننا؟ ان كانح حياتنا أساسات غير مادية! ودنياك قديسيين كثييرين يصيومون 

؟! ديل سليك تصيور منطقيي يقابلوه يأكلوافتراح طويلة ليجدوا نعمة في هينيه تعالي ثم هندما 
َقياَ  فَ 15ان سليك يكيون بيالنو الكتيابي  دو يعلمنا الصوم بقو  ثيم فيي كيل مير  نقابليه نأكيل؟! 

 نَ يِحي م  َعُ ْم؟ َوَلِكْن َسيَتْأِتي َأيَّياُس مَ َعِريلْ \َأْن َيُنوُحوا َما َداَم  ُعْرسِ لْ \َدْل َيْسَتِطيُا َبُنو »ُ ْم َيُسوُع: لَ 
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لجسيييد   مييياندا  فيييي السيييوا  ديييل يعيييي  ا15: 9َهيييْنُ ْم َفِحيَنِئيييس  َيُصيييوُموَن. ميييح  ُس َعيييِريلْ \ُيْرَفيييُا 
بالطعييام؟ بيياللبر  الروحييية التييي تعملنادييا ميين القديسييين نعيير  ان االنسييان ال يعييي  بالطعييام 
لكن النو الكتابي أصدق من الجميا "ليس باللبد وحدة يحييا اإلنسيان"  سن لمياسا ديو يصير 

 ان تناو  األكل دو جدء جودري في العالقة ما هللا؟!
  

الطعييام لسيينا الننييا جييوهى ولكيين نحيين نكييرر تنيياو  يقييو  ق. االب متييى المسييكين اننييا نتنيياو  
الطعام الننا نرغب في الحيا  ونوكد هلى اصرارنا بتمسكنا ب ا مين ليال  ديسا التنياو  للطعيام 
 تفسيييير انجييييل ق. يوحنيييا   ديييل ديييسة المعلومييية تفييييدنا بيييأي شييييء؟! لمييياسا الطعيييام ديييو حجييير 

هللا تعيييالى روح ويطليييب ان نكيييون الداويييية فيييي هالقتنيييا بيييا ؟!... أمييير فيييي منت يييى العجيييب.. 
كييياملين روحييييين ونوسيييس هالقتنيييا معيييات هليييى تنييياو  الجسيييد واليييدم األقدسيييين  اللبيييد وهصيييير 

  ! المتحوالن  الكرمة
 
أيضيييات نقطييية أليييرى كيييان ينبغيييي ان تيييدرس فيييي تيييابوح الع يييد وديييي أيضيييات المالحظـــة الثانيـــة:  -

الحلقياح نفسي ا تقيو  لنيا مباشير  ان  !!الحلقا  األربعةموجود  في مائد  لبد الوجوة... ودي 
دسا الكون يتحرك ودو ال يقف هند أي نقطة فالحركة جيدء ال يتجيدأ منيه وال يمكين ان يتوقيف 

 هن الحركة!! 
 
مـاذا   30: 25"  ليرو ات مْلُوُجوِه َأَماِمي َداِئـ\ْلَماِئَدِة ُخْبَز \َوَتْجَعُ  َعَلى 30" المالحظة الثالثة: -

  يعني خبز الوجوه؟!
 اسئلة البحث  -5
 الوصايا العشر كانح في لوحين؟  "و لماسا يضا االشياء ال امة في جدأين مثل لبد الوجوة  -
 ؟دل اللبان هلى اللبد يولس منه ليوضا هلى مسبح البلور ويبلر به -
كيييف يلبييدون لبييد الوجييوة ودييم فييي البرييية ويييأكلون الميين فقييل؟! ولييم يكيين دنيياك أي درع او  -

 سنة ؟!! 40دسا اللبد من القمح او الشعير لفتر   لبدبحصاد؟!! كيف يقوموا 
ِكيِب.\َوَكاَساِح  وأيضات الحظ ".. - أي سيكيب للمائيد ؟ فانيه لييس دنياك   8-7: 4 هدد ...."لسَّ

 اية سكائب توضا للمائد  فاي كاساح تكون مرفقة ب ا؟! 
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 ة     نارـالم :ثالثاً   -

 
 النو  -1

 24-17: 37لرو   40-31: 25لرو  
. َهَميَل »31 ْلِلَراَطيِة \َوَتْصَنُا َمَنياَر ت ِميْن َسَديب  َنِقيين 

ْلَمَنيييياَرُ  َقاِهييييَدُتَ ا َوَسيييياُقَ ا. َتُكييييوُن َكْأَسيييياُتَ ا \ُتْصييييَنُا 
َوِسيييحل ُشيييَعب  َلاِرَجييية  32َوُهَجُرَديييا َوَأْدَداُرَديييا ِمْنَ يييا. 
َمَناَر  . ْلَواِحِد َثاَلُث ُشَعِب \ِمْن َجاِنَبْيَ ا. ِمْن َجاِنِبَ ا 

ِفييييي 33لثَّييياِني ثَييياَلُث ُشيييَعِب َمَنييياَر  . \َوِميييْن َجاِنِبَ يييا 
ْعَبِة \ . \لشل ْلَواِحيَدِ  ثَياَلُث َكْأَسياح  َلْوِديَّية  ِبُعْجيَر   َوَدْدير 

يييْعَبِة \َوِفيييي  لثَّاِنَييييِة ثَييياَلُث َكْأَسييياح  َلْوِديَّييية  ِبُعْجيييَر   \لشل
. َوَدَكييييَسا ِ َلييييى  ييييحِن \َوَدْديييير  ييييَعِب ل\لسِن ْلَلاِرَجييييِة ِمييييَن \شل

ْلَمَناَرِ  َأْرَبُا َكْأَساح  َلْوِديَّة  ِبُعَجِرَدا \َوِفي 34ْلَمَناَرِ . \
ْعَبَتْيِن ِمْنَها ُعْجـَرٌة َوَتْحـَ  \َوَتْحَ  35َوَأْدَداِرَدا.  لنُّ

ـــَ  \ ـــَرٌة َوَتْح ـــا ُعْج ـــْعَبَتْيِن ِمْنَه ـــا \لنُّ ـــْعَبَتْيِن ِمْنَه لنُّ
ــ ِ  ل\ُعْجــَرٌة ِإَلــى  ــَعِب \سِ  . ْلَمَنــاَرةِ \ْلَخاِرَجــِة ِمــَن \لنُّ

َتُكيييوُن ُهَجُرَديييا َوُشيييَعُبَ ا ِمْنَ يييا. َجِميُعَ يييا ِلَراَطييية  36
. \وَ  َوَتْصيَنُا ُسيُرَجَ ا َسيْبَعةت. 37ِحَد   ِميْن َسَديب  َنِقيين 

. َفُتْصـــــــَعُد ُســـــــُرُجَها ِلُتِ ـــــــيَء ِإَلـــــــى ُمَقاِبِلَهـــــــا
. َوَماَلِقُطَ ا َوَمَناِفُضي َ 38 ِميْن َوْدَنيِة 39ا ِميْن َسَديب  َنِقيين 

َواْنُ ييْر 40أَلَواِنييي. \َسَدييب  َنِقييين  ُتْصييَنُا َمييَا َجِميييِا َدييِسِة 
 ْلَجَبِل.\لَِّسي ُأْ ِ َر َلَك ِفي \َفاْصَنْعَ ا َهَلى ِمَثاِلَ ا 

. َصيييييْنَعَة \َوَصييييَنَا 17.  ْلَمَنييييياَرَ  ِمييييْن َسَديييييب  َنِقييييين 
اَرَ  َقاِهيييَدَتَ ا َوَسييياَقَ ا. َكاَنيييْح ْلَمَنييي\ْلِلَراَطيييِة َصيييَنَا \

َوِسحل ُشَعب  18َكْأَساُتَ ا َوُهَجُرَدا َوَأْدَداُرَدا ِمْنَ ا. 
ْلَواِحيييِد ثَييياَلُث \َلاِرَجيية  ِميييْن َجاِنَبْيَ يييا. ِميييْن َجاِنِبَ يييا 

لثَّييياِني ثَييياَلُث ُشيييَعِب \ُشيييَعِب َمَنييياَر  . َوِميييْن َجاِنِبَ يييا 
ييييْعبَ \ِفييييي 19َمَنيييياَر  .  ْلَواِحييييَدِ  ثَيييياَلُث َكْأَسيييياح  \ِة لشل

. َوِفييي  ييْعَبِة \َلْوِديَّيية  ِبُعْجييَر   َوَدْديير  لثَّاِنَيييِة ثَيياَلُث \لشل
. َوَدَكيييَسا ِ َليييى  يييحِن \َكْأَسييياح  َلْوِديَّييية  ِبُعْجيييَر   َوَدْدييير  لسِن

يييَعِب \ ْلَمَنييياَرِ  \َوِفيييي 20ْلَمَنييياَرِ . \ْلَلاِرَجيييِة ِميييَن \لشل
َوَتْحيَح 21َلْوِديَّية  ِبُعَجِرَديا َوَأْدَداِرَديا.  َأْرَبُا َكْأَسياح  

ييييْعَبَتْيِن ِمْنَ ييييا ُهْجييييَر   َوَتْحييييَح \ ييييْعَبَتْيِن ِمْنَ ييييا \لشل لشل
ييْعَبَتْيِن ِمْنَ ييا ُهْجييَر  . ِ َلييى \ُهْجييَر   َوَتْحييَح  ييحِن \لشل لسِن

َعِب \ َكاَنْح ُهَجُرَدا َوُشَعُبَ ا 22ْلَلاِرَجِة ِمْنَ ا. \لشل
. \. َجِميُعَ يييا ِلَراَطييية  وَ ِمْنَ يييا ِحيييَد   ِميييْن َسَديييب  َنِقيييين 
َوَصيييَنَا ُسيييُرَجَ ا َسيييْبَعةت َوَماَلِقَطَ يييا َوَمَناِفَضيييَ ا 23

 . ِميْن َوْدَنيِة َسَديب  َنِقيين  َصيَنَعَ ا 24ِمْن َسَدب  َنِقين 
 َوَجِميَا َأَواِنيَ ا.

 نق  المنارة
ييوِء َوُسييُرَجَ ا َوَمالِقَطَ ييا َوَمَناِفَضييَ ا َوَجِميييَا آِنَيييِة َدْيِتَ ييا \وَن َمَنيياَرَ  َوَيْأُلييُسوَن ثَييْوَب َأْسييَماْنُجون  َوُيَغطليي9 لِتييي َيْلييِدُموَنَ ا \لضل

  10-9: 4 هدد  لَعَتلِة.\َوَيْجَعُلوَنَ ا َوَجِميَا آِنَيَتَ ا ِفي ِغَطاء  ِمْن ِجلِد ُتَلس  َوَيْجَعُلوَنُه َهلى 10ِبَ ا. 
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 مقدمة  -2
   دي أحد العناصر ال امة جدات في الليمة ودي تحتوي أسئلة كثير .. المنار 

ينبغيي ان نالحيظ انيه ليييس دنياك مصيدر آلير للضييوء داليل الليمية سيوى المنييار  وميا األليس فييي 
اإلهتبييار ان الشييقق الموضييوهة هلييى الليميية تكييون ثقيليية ومتعييدد  فييان نفيياس ضييوء الشييمس دالييل 

س  ن لماسا ليس دناك مصدر ضوء آلر سوى المنار ؟! الليمة سيكون أمر غير منطقي! واا
أيضات توجد المنار  في القدس وليس في قدس األقيداس ميا يعنيي ان قيدس األقيداس غالبيات ال يصيله 
الكثييير ميين نييور المنييار  اال القليييل جييدات ميين أسييفل الحجيياب الن جوانييب الحجيياب تبييدو ثقيليية وميين 

 الصعب ان تمرر الضوء! 
َفُتْصــَعُد ُســُرُجَها ِلُتِ ــيَء ِإَلــى ة للمنييار  واضييحة ميين اليينو الكتييابي المبييارك لكيين الم ميية األساسييي

   37: 25 لرو  .ُمَقاِبِلَها
 

دو يصر ان يجعل الضوء الوحيد المتاح دو ضوء المنيار  ويصير ان يجعيل قيدس األقيداس غالبيات 
  ُكييلِن َبْييِح ِ ْسيَراِئيَل ِفيي َجِمييِا ِرْحاَلِتِ ييمْ  َوَكاَنيْح ِفيَ ييا َنيار  َليْيالت َأَمياَم ُهُييونِ غيير منيير وم ليم لكين .. 

   38- 40لرو: 
 
 

 الحظ 
 ( 8: 17ان المنارة تكون على نك  نجرة اللوز وان عصا هارون ان ج  لوز )عدد 

 ه  هذه صدفة؟ 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

29 

 

 الدراسة الهندسية  -3
 أية مسافاح  لم يحدد النو أبعادات واضحة للمنار و فنحن ال نعر  ارتفاه ا وال هرض ا وال

معلومة واحد  ليس  ال نعرف ا هن األبعاد ان ا مصنوهة وجمييا مشيتمالت ا مين ودنية سديب كاملية 
   61=24: 37  و  لرو 64=39: 25 لرو  

 شاقل سدب. 3000كجم ودي تساوي  30المنار  مصنوهة من ودنة سدب واحد  = -
 ! المنار  تكون مكونة من ستة شعب باإلضافة  لى المنار  نفس ا -
ُعب تلتلف هن المنار ! الُشعب ب ا   -  هجر  1ددر  و 1كاساح و 3الشن
 قطا 5سلك يجعل كل شعبة ب ا  -
 هجر    1ددر  و1كاساح و 4ولكن المنار  نفس ا ب ا   -
هجيراح توجييد هيين نقطية اتصييا  كييل شيعبتن ببعضيي ما ودكييسا فيان هييدد العجييراح  3ثيم دنيياك  -

 هجر   21في المنار  يصير 
سن  جمالي هناص -  6+  7+ سرو   10+ هجراح 7+ ددراح  22ر المنار  تكون  كاساح واا

 54منار  +  العمود الحامل السي تقف هليه المنار   واالجمالي يكون = 1شعب + 
  1485=54+............+4+3+2+1وقيمته   54وبسلك فرقم المنار  دو  -
ددير   1كاسياح و 4ون ب يا  لسح أدهى الف يم دنيا.. فلمياسا ديسة موجيود  ب يسا الشيكل! المنيار  يكي 
 6ولكن مجموهة المنار  دو  5هجر   مجموع أي شعبة دو 1و

 السوا  دو ما دي دسة األشياء  الكاساح والددراح والعجراح  دل دي أجداء لدينة المنار ؟! 
ْعَبِة \ِفي 33" . َوِفي \لشل يعْ \ْلَواِحَدِ  َثاَلُث َكْأَساح  َلْوِديَّة  ِبُعْجَر   َوَدْدر  لثَّاِنَييِة ثَياَلُث َكْأَسياح  َلْوِديَّية  \َبِة لشل

. َوَدَكيَسا ِ َليى  يحِن \ِبُعْجَر   َوَدْدر  يَعِب \لسِن ديو همير ق.  58  58= 33: 25"  ليرو  ْلَلاِرَجيِة ِمينَ \لشل
 والد  اإلله هند النياحة! 

 لنرى مكوناح كل شعبة من الطر  للطر  كما يلي 
  5هجر  =  1+ ددر  1كاساح +  3الشعبة األولى:  -1
   11 مجموع الشعبتين =  5هجر  =  1ددر  +  1كاساح + 3الشعبة الثانية:  -2
  5هجر  =  1ددر  + 1كاساح + 3الشعبة الثالثة:  -3
  6هجر  =  1ددر  +  1كاساح +  4:      المنار   -4
 يوجد هجر    4و 3 أسفل الشعبتين  5هجر  =  1ددر  +  1كاساح + 3الشعبة الرابعة:  -5
  5هجر  =  1ددر  +  1كاساح + 3اللامسة :  الشعبة -6
   11 المجموع    5هجر  =  1ددر  + 1كاساح +  3الشعبة السادسة :  -7
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 معلوما  هندسية مستنتجة عن المنارة  -4
 ان غياب البياناح اللاصة بالمنار  دو لغد كبير في الحقيقة ال يمكننا مجرد تجاودة ببساطة! 

التيي تيم سكرديا  سا ميا كنيا سيو  نعتميد هليى التقيدير الشلصيي فيي  فما دي قيمية البيانياح الدقيقية
 البياناح األلرى غير المتوفر .. 

 في الواقا نحن نحتا  بشكل واضح بياناح المنار ! 
 ما هو عرض المنارة؟  /1س
 ما هو ارتفاع المنارة؟  /2س
 وأين تو ا المنارة في القدس؟  /3س

  من الس ل استنتا   جاباح دسة األسئلة
 ما هو عرض المنارة؟ 

ان هير  المنيار  يكيون مسياوي لطول ييا الن شيجر  الليود تكيون مربعيية وشيجر  الليود توصيلنا  لي ييا 
ييْعَبِة \ِفييي 33باالهتميياد هلييى اليينو اإلل ييي المبييارك " " ْلَواِحييَدِ  ثَيياَلُث َكْأَسيياح  َلْوِديَّيية  ِبُعْجييَر   َوَدْديير  \لشل

سن فعر  المنار  33: 25 لرو   يساوي ارتفاه ا..  .. واا
 ما هو ارتفاع المنارة؟  

َفُتْصـــَعُد "ان ارتفييياع المنيييار  محكيييوم بطيييو  اإلنسيييان الن الكيييادن يضيييا كيييل ييييوم دييييح فيييي المنيييار  
  .. ونف م من دسا النو المبارك ما يلي:  37: 25"  لرو .ُسُرُجَها ِلُتِ يَء ِإَلى ُمَقاِبِلَها

و  اإلنسييييان ليصييييل  لي ييييا ولييييسلك ان المنييييار  ال يمكيييين ان تكييييون أهلييييى ميييين طيييي -1
 سراع  ودو أهلى طو  ممكن لإلنسان .  4فارتفاه ا األهلى سو  يكون حوالي 

ان المنييار  تضييل لكييل ميين مائييد  لبييد الوجييوة ومييسبح البلييور حيييث المسييافة بييين  -2
سراع  8المنيار  وبييين مائييد  لبييد الوجييوة = المسييافة بييين المنييار  ومييسبح البلييور = 

تكــون المنــارة مرتفعــة الكثــر درجــة ممكنــة  لييسلك يجييب انودييي مسييافة طويليية و 
لـى مـذبح البخـور وليسلك  حتى يمكن ان يص  ال وء إلى مائـدة خبـز الوجـوه وا 

سم  والسي يكون أهلى ارتفاع ممكن  210سراع   4سيكون ارتفاع المنار  حوالي 
 يصل  ليه اإلنسان.   

ا الن يا مربعية  حييث ونستنتج من سلك ان هير  المنيار  يكيون مسياوي الرتفاه ي -3
شييجر  اللييود تكييون مربعيية   يقييو  مولييف كتيياب ليميية االجتميياع الرادييب القمييو 
مرقوريوس االنبا بيشيوي.. ان يا تشيبه شيجر  الليود!  الحيظ ان شيجر  الليود تكيون 

   مربعة طولها مساوي لعر ها..تقريبات 
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 مالحظا  وتعليقا   -5
 
ئــدة خبــز الوجــوه التــي تو ــا فــي الناحيــة تو ــا المنــارة فــي الناحيــة الجنوبيــة أمــام ما -

 20النمالية! ولكن ايـن تو ـا فـي الخيمـة بالتحديـد الن طـول القـدس مـن الـداخ  يكـون 
 ذراع ففي أي مكان من هذه العنرين ذراعاي تو ا المنارة أمام المائدة؟  

 
  مياسا تعنيي 37: 25"  لرو .ِلَهاَفُتْصَعُد ُسُرُجَها ِلُتِ يَء ِإَلى ُمَقابِ َوَتْصَنُا ُسُرَجَ ا َسْبَعةت. 37 -

ان يييا تضيييل مقابل يييا؟! مييياسا يرييييد ان يقيييو  لنيييا؟ .... ان سليييك أمييير ديييام للغايييية فالمنيييار  تضيييل 
 ت ئ لمائدة خبـز الوجـوهمقابل ا وليس لشل واحد محدد ولكن لكل ما يوجد مقابل ا! فالمنيار  

ــا بو ــوح ان  كــذلم لمــذبح البخــوروت ــئ  ــارة الموهــذه المعلومــة تقــول لن ــين المن ســافة ب
وهــذا ســوف يســاعدنا فــي والمائــدة يجــب ان تســاوي المســافة بــين المنــارة ومــذبح البخــور 

تحديد مكان المنارة في داخـ  القـدس كمـا سـوف نـدرس ذلـم بالتفاصـي  فـي دراسـة القـدس 
 في خيمة االجتماع أي المسكن.     

 
 3000كجييم او  30سدييب أي المعلوميية الجودرييية فييي أبعيياد المنييار  ان ييا مصيينوهة ميين ودنيية  -

كجيم او  30شاقل ودو يعتمد ان المنار  وكل ملحقات ا تصنا من ودنة السدب دسة والتي دي 
 300000شيياقل ... ونعييير  ان اليييسدب ديييو الضييوء ونعييير  ان سيييرهة الضيييوء ديييي  3000

 كم/ث وكل ما سبق يقو  لنا انه يعتمد هلى سرهة الضوء في صنا الشمس!!!  
 
ان موسيييى النبيييي أدليييل المنيييار   ليييى القيييدس فيييي ييييوم األربعييياء هليييى شيييبه  سكييير هلمييياء الي يييود -

لكن عندما نالحظ ان المنـارة مصـنوعة مـن الشمس والقمر التي للق ا هللا في اليوم الرابا... 
الذهب الخالص وليس بها أي خنب نفهم ان المنارة تنير إلى النـمس نفسـها والتـي هـي 

مـر الن بـه خنـب مطلـي بالـذهب وهـو يعكـس  ـوء نور فقط بينما مذبح البخور ينـير للق
 المنارة الساقط عليه

ُتصيينا المنييار  ميين سدييب مطييروق همييل اللييراح!! ميياسا يعنييي سلييك؟! الييسدب نحيين نعيير  انييه  -
يشيير للنيور ولكين ميياسا يعنيي مطيروق؟ دييل دنياك أثنيين مين صييور الضيوء أي ضيوء الشييمس 

وق ولكين سديب غطياء تيابوح الع يد السي نعرفه وضوء آلر ال نعرفه! الن سدب المنار  مطير 
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غير مطروق وكالدما يشيران للضوء ف ل دناك صورتين ملتلفتين للضوء! يجيب ان نالحيظ 
 ان الللق للضوء تم في اليوم األو  ثم للق تبارك اسمه الشمس في اليوم الرابا...! 

 مالحظة عامة وتعليق نهائي على المنارة  -5
 المنار   وأية أبعاد ألرى  دي مجرد أفكار قد تصيب.  ان محاولة االستنتا  لطو  وارتفاع

 ودناك  شكالية معقد  في الواقا في تحديد أبعاد المنار  .. يمكن شرح ا كما يلي
ان المبدأ األساسي لتحديد ارتفاع المنارة وبعدها عن مائدة خبز ومذبح البخور هـو انهـا ت ـئ 

 وارتفاعها بناء على هذا المبدأ.   لك  منهما وبالتالي أمكننا تحديد مكان المنارة
 لكن الحظ المثا  التالي:  

 
 هلى دسة المسافة تتوقف هلى هدد من العوامل من ا  Aفان  ضاء  الشمعة لنقطة    

 زاوية انتنار ال وء  -1

 Aارتفاع النقطة  -3  سمم فتيلة النمعة  -2

سراع يعنيييي ان  1.5ليييى ارتفييياع وديييو ه اللبيييد هليييى مائيييد  لبيييد الوجيييوةويعنيييي سليييك ان المنيييار  لكيييي تنيييير 
سراع  حتيى  4الضوء ند  من ارتفاع مرتفا هند المنار   غير مسكور نصات ولكن أقصى ارتفياع ممكين ديو 

 لكن الحظ من فضلك!سراع.  1.5يصل الضوء لللبد فوق المائد  هلى ارتفاع منلف  دو فقل 
 مييا تألييس جانييب ميين جييانبي :  ان المائييد  توضييا مقابييل المنييار  وكييل منفــالنص المبــارم يقــرر 
 .....وسلك يعني  المسافة بين المائدة والمنارة = عرض الخيمةالليمة ما يعني ان ...

سراع  يقيا هليى لبيد الوجيوة  4ان ضوء المنار   من ارتفاع غير مسكور ولكن أقصيى تلميين ديو 
 سراع..  9سراع  هلى بعد هر  الليمة ودو  1.5 هلى ارتفاع  

 ح ويعني سلك ان نقا
 زاوية انتنار ال وء  -1

 سمم فتيلة النمعة ..  -2

تكون عوام  ثابتـة )غيـر متغيـرة وال مـ(ثرة( بنـاء علـى الـنص الكتـابي وذلـم يعنـي ان تحديـد المسـافا  
 بين المائدة والمنارة ومذبح البخور والتي تم استنتاجها في دراسة المنارة هو تحديد صحيح. 

سراع مسيياوي الرتفيياع المائييد   الن  2لمييسبح والييسي دييو ارتفيياع اوفييي دييسة الحاليية سييو  نعتبيير ان 
... فيكيييييون االرتفاهيييييان  سراع 2سراع =  0.5سراع + ارتفيييياع حاجيييييب المائييييد   1.5ارتفيييياع المائيييييد  
 متساويانو .. 
  ان ال وء ال ي ئ خبز الوجوهونف م من سلك 

 اي!!ولكن ي ئ الحاجب فوق الخبز ليقا ظ  الحاجب على الخبز ويظ  الخبز مختفي
 ( 6: 3" )خرو ألنه خاف أن ينظر إلى هللا فغطى موسى وجهه"

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

33 

 رابعاً المسكن

 

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

ييييا »1 َعَنــــِر ُنــــَقِق ْلَمْسييييَكُن َفَتْصييييَنُعُه ِمييييْن \َوَأمَّ
ُبـــوٍص َمْبـــُروٍم َوَأْســـَماْنُجوِنيٍ  َوُأْرُجـــَواٍن َوِقْرِمـــٍز. 

ُطييوُ  2ِئييك  َحيياِسق  َتْصييَنُعَ ا. َحا ِبَكــُروِبيَم َصــْنَعةَ 
ييييقَِّة \ ْلَواِحييييَدِ  َثَمييييان  َوِهْشييييُروَن ِسَراهييييات َوَهييييْرُ  \لشل
يييقَِّة \ . ِقَياسيييات وَ \لشل ِحيييدات ِلَجِمييييِا \ْلَواِحيييَدِ  َأْرَبيييُا َأْسُرع 
يييييَقِق. \ يييييَقِق َبْعُضيييييَ ا \َتُكيييييوُن َلْميييييس  ِميييييَن 3لشل لشل

ُضيَ ا َمْوُصيو   َمْوُصو   ِبَبْع   َوَلْميُس ُشيَقق  َبعْ 
 . َوَتْصييَنُا ُهييرتى ِمييْن َأْسييَماْنُجوِنين  َهَلييى 4ِبييَبْع  
قَِّة \َحاِشَيِة  يِل \لطَّيَرِ  ِميَن \ْلَواِحيَدِ  ِفيي \لشل ْلُمَوصَّ

قَِّة \ْلَواِحِد. َوَكَسِلَك َتْصَنُا ِفي َحاِشَيِة \ لطََّرِفيَِّة \لشل
ِل \ِمَن  َو ت َتْصَنُا ِفي َلْمِسيَن ُهرْ 5لثَّاِني. \ْلُمَوصَّ

قَِّة \ ْلَواِحَدِ  َوَلْمِسييَن ُهيْرَو ت َتْصيَنُا ِفيي َطيَرِ  \لشل
ييقَِّة \ ييِل \لَّييِسي ِفييي \لشل ْلُعييَرى \لثَّيياِني. َتُكييوُن \ْلُمَوصَّ

 . َوَتْصيييييييَنُا َلْمِسييييييييَن 6َبْعُضيييييييَ ا ُمَقاِبيييييييل  ِليييييييَبْع  
. َوَتِصيييُل  َتْيِن َبْعَضيييُ َما\ِشيييَ ا ات ِميييْن َسَديييب  يييقَّ  لشل
ِحييييييدات. \ْلَمْسييييييَكُن وَ \ِبييييييَبْع   ِباأَلِشيييييي َِّة. َفَيِصيييييييُر 

َوَتْصيييَنُا ُشيييَققات ِميييْن َشيييْعِر ِمْعيييَدى َلْيَميييةت َهَليييى »7
ُطيييوُ  8ْلَمْسيييَكِن. ِ ْحيييَدى َهَشيييَرَ  ُشيييقَّةت َتْصيييَنُعَ ا. \
يييييقَِّة \ يييييقَِّة \ْلَواِحيييييَدِ  َثاَلثُيييييوَن ِسَراهيييييات َوَهيييييْرُ  \لشل لشل
. ِقَياسيات وَ  ْلَواِحيَدِ  َأْرَبيياُ \ ِحييدات ِلإْلِْحيَدى َهَشييَرَ  \َأْسُرع 

ييَقِق َوْحييَدَدا َوِسييتنات \َوَتِصييُل َلْمسييات ِمييَن 9ُشييقَّةت.  لشل
ييَقِق َوْحييَدَدا. َوَتْثِنييي \ِمييَن  ييقََّة \لشل اِدَسييَة ِفييي \لشل لسَّ
َوَتْصيييَنُا َلْمِسييييَن ُهيييْرَو ت َهَليييى 10ْلَلْيَميييِة. \َوْجيييِه 

ييييقَِّة \َحاِشييييَيِة  ييييِل \لطََّرِفيَّييييِة ِمييييَن \َواِحييييَدِ  لْ \لشل ْلُمَوصَّ

ْلَعَميييِل \َفَصيييَنُعوا ُكيييلل َحِكييييِم َقْليييب  ِميييْن َصييياِنِعي 8
. ِميييييييْن ُبييييييييوو  َمْبييييييييُروم  ْلَمْسيييييييكَ \ َن َهَشييييييييَر ُشييييييييَقق 

َوَأْسييييَماْنُجوِنين  َوُأْرُجييييوان  َوِقْرِمييييد  ِبَكييييُروِبيَم َصييييْنَعَة 
ييييقَِّة \ُطييييوُ  9َحاِئييييك  َحيييياِسق  َصييييَنَعَ ا.  ْلَواِحييييَدِ  \لشل

ييييقَِّة \َثَمييييان  َوِهْشييييُروَن ِسَراهييييات َوَهييييْرُ   ْلَواِحييييَدِ  \لشل
. ِقَياسيييييييييات وَ  يييييييييَقِق. \ِحييييييييدات ِلَجِمييييييييييِا \َأْرَبييييييييُا َأْسُرع  لشل

. \َوَوَصييَل َلْمسيييات ِميييَن 10 ييَقِق َبْعَضيييَ ا ِبيييَبْع   لشل
. \َوَوَصيييييَل َلْمسيييييات ِميييييَن  يييييَقِق َبْعَضيييييَ ا ِبيييييَبْع   لشل

َوَصيييَنَا ُهيييرىت ِميييْن َأْسيييَماْنُجوِنين  َهَليييى َحاِشيييَيِة 11
قَِّة \ يِل \لطََّرِ  ِمَن \ْلَواِحَدِ  ِفي \لشل  ْلَواِحيِد.\ْلُمَوصَّ

ييييقَِّة \َكييييَسِلَك َصييييَنَا ِفييييي َحاِشييييَيِة  لطََّرِفيَّييييِة ِمييييَن \لشل
يييِل \ َلْمِسييييَن ُهيييْرَو ت َصيييَنَا ِفيييي 12لثَّييياِني. \ْلُمَوصَّ
ييقَِّة \ ْلَواِحييَدِ  َوَلْمِسيييَن ُهييْرَو ت َصييَنَا ِفييي َطييَرِ  \لشل
ييقَِّة \ ييِل \لَّييِسي ِفييي \لشل لثَّيياِني. ُمَقاِبَلييةت َكاَنييِح \ْلُمَوصَّ
.  ْلُعييييييَرى \ َوَصييييييَنَا َلْمِسيييييييَن 13َبْعُضييييييَ ا ِلييييييَبْع  

َتْيِن َبْعَضييييُ َما \ِشييييَ ا ات ِمييييْن َسَدييييب  َوَوَصييييَل  ييييقَّ لشل
ِحييييييييدات. \ْلَمْسييييييييَكُن وَ \ِبييييييييَبْع   ِباأَلِشيييييييي َِّة َفَصيييييييياَر 

َوَصيييَنَا ُشيييَققات ِميييْن َشييييْعِر ِمْعيييدتى َلْيَميييةت َفييييْوَق 14
ُطييوُ  15ْلَمْسييَكِن. ِ ْحييَدى َهَشييَرَ  ُشييقَّةت َصييَنَعَ ا. \
يييييقَِّة \ يييييقَِّة \ْلَواِحيييييَدِ  َثاَلثُيييييوَن ِسَراهيييييات َوَهيييييْرُ  \لشل لشل
. ِقَياسيات وَ \ ِحييدات ِلإْلِْحيَدى َهَشييَرَ  \ْلَواِحيَدِ  َأْرَبييُا َأْسُرع 

يَقِق َوْحيَدَدا َوِسيتنات \َوَوَصَل َلْمسات ِمَن 16ُشقَّةت.  لشل
يييَقِق َوْحيييَدَدا. \ِميييَن  َو ت َوَصيييَنَا َلْمِسييييَن ُهيييرْ 17لشل

ييييييقَِّة \َهَلييييييى َحاِشييييييَيِة  ييييييِل \لطََّرِفيَّييييييِة ِمييييييَن \لشل ْلُمَوصَّ
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ييقَِّة ِمييَن \ْلَواِحييِد َوَلْمِسيييَن ُهييْرَو ت َهَلييى َحاِشييَيِة \ لشل
يييِل \ َوَتْصيييَنُا َلْمِسييييَن ِشيييَ ا ات 11لثَّييياِني. \ْلُمَوصَّ

. َوتُييْدِلُل  ْلُعييَرى َوَتِصييُل \أَلِشيي ََّة ِفييي \ِمييْن ُنَحيياس 
ْلَفاِضيُل \ْلُمَدلَّى \َوَأمَّا 12ِحَد ت. \ْلَلْيَمَة َفَتِصيُر وَ \

ييييييقَِّة \ْلَلْيَمييييييِة ِنْصييييييُف \ِمييييييْن ُشييييييَقِق  ييييييَلِة \لشل ْلُمَوصَّ
ِر \ َواليسِنَراُع 13ْلَمْسيَكِن. \ْلَفاِضُل َفُيَدلَّى َهَلى ُميَولَّ

ْلَفاِضِل ِفي ُطوِ  \لسِنَراُع ِمْن ُدَناَك ِمَن \ِمْن ُدَنا وَ 
َتْيِن َهَليييييى َجييييياِنَبِي ْلَلْيَميييييِة َتُكوَنييييياِن ُميييييَدالَّ \ُشيييييَقِق 

ْلَمْسييييييييَكِن ِمييييييييْن ُدَنييييييييا َوِمييييييييْن ُدَنيييييييياَك ِلَتْغِطَيِتييييييييِه. \
َوَتْصيييييَنُا ِغَطييييياءت ِلْلَلْيَميييييِة ِميييييْن ُجُليييييوِد ِكَبيييييا   14

 ُمَحمََّر  . َوِغَطاءت ِمْن ُجُلوِد ُتَلس  ِمْن َفْوُق.

ْلَواِحيييييِد. َوَصيييييَنَا َلْمِسييييييَن ُهيييييْرَو ت َهَليييييى َحاِشيييييَيِة \
يييييقَِّة \ يييييَلِة \لشل َوَصيييييَنَا َلْمِسييييييَن 18لثَّاِنَييييييِة. \ْلُمَوصَّ

ْلَلْيَميييييَة ِلَتِصيييييييَر \ِشيييييَ ا ات ِمييييييْن ُنَحييييياس  ِلَيِصييييييَل 
ِغَطيييياءت ِلْلَلْيَمييييِة ِمييييْن ُجُلييييوِد  َوَصييييَناَ 19ِحييييَد ت. \وَ 

 ِكَبا   ُمَحمََّر ت َوِغَطاءت ِمْن ُجُلوِد ُتَلس  ِمْن َفْوُق. 
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 المسكن )خيمة االجتماع(
صورة خارجية تو يحية لخيمة 
 االجتماع وطبقا  األغطية عليها

 
 

هي نقق  1الطبقة رقم  .1
 ذراع  4نقة ذراع وعرض ال 28نقق، طول النقة  10االسمانجوني وعددها 

ذراع وعرض  30نقة، طول النقة  11هي نقق نعر المعزي وعددها  2الطبقة رقم  .2
 ذراع  4النقة 

 هي غطاء من جلود الكباش المحمرة لم يذكر لها أبعاد  3الطبقة رقم  .3
 هي غطاء من جلود التخس لم يذكر لها أبعاد  4الطبقة رقم  .4
 صورة تو يحية للتركيب الخاصة بالخيمة  

 
 

 

 
نـقة طـول  11صورة تو يحية لنقق نعر المعزي وعدد 

 10أذرع وارتفاعها  4ذراع وعر ها  30ك  منها 
وأسف  النقق يظهر الهيكـ  الخنـبي للخيمـة والـذي طولـه 

لـوح( وعر ــه مـن الخــارج  20ذراع ) 30مـن الخـارج هــو 
    ذراع سمم حائطي الجوانب( 1ألواح +  6ذراع ) 10هو 
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 ا  تكون خاطئةالحظ: هذه الرسوم

 )رسوما  موجودة على االنترن (
 والسبب في ذلم هو 

 
سا ما كان اللوحين المددوجين ب سة  ان دناك هوار  توضا في   ر الليمة  مولر المسكن  واا
الصور  في   ر الليمة سو  لن يمكن وضا العارضة هلى   ر الليمة الن دناك لوح مرتفا 

 مستوى حتى ما يتم وضا العارضة  هن لوح آلر بل يجب ان يكون ال  ر 
 ولسلك فالشكل الصحيح يكون كما يلي.. 

وكما ي  ر في الشيكل فيان الليوحين الميددوجين يكونيا فيي   ير الليمية لليدالل بحييث ان الحيائل 
 الغربي اللارجي للليمة يكون مستوى ما يجعل دناك  مكانية لوضا العارضة هلى دسا الحائل.  
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 مقدمة  -2
 المسكن دو الحاوي لكل األجداء المقدسة في ليمة االجتماع ودو سو أدمية كبير  جدات 

ويتكون المسكن من األلواح اللشبية والتي ترتبل بين بعض ا بالعوار  ويأتي فوق ا الشيقق وديي 
 أنواع من الشقق والتي تكون هلى الترتيب:  4

 شقق األسمانجوني والتي تكون األولى فوق األلواح  -
 تأتي شقق شعر المعدي فوق شقق األسمانجوني  ثم -
 جلود كبا  محمر  ثم  -
 ثم جلود تلس -

سن فمن دالل المسكن او الليمة يمكن فقل روية االسمانجوني....   واا
 أما من اللار  فقد ت  ر شقق شعر المعدي وكسلك باقي الطبقاح 

 التفصـي  النـديد المسـافا بوفي دراسة المسيكن وبعيد كافية التفاصييل االساسيية ليه سيو  نيدرس 
ــين كــ  عناصــر وأجــزاء الخيمــة ميين الييدالل وأيضييات نييدرس المسييافة بييين دييسة العناصيير وسييقف  ب

 الليمة ليكون لدينا صور  كاملة هن الليمة من الدالل
سن فالمسييكن او الليميية يحتييا  دراسيية دندسييية تفصيييلية ودقيقيية للغاييية بسييبب تحديييد المسييافاح  واا

آللر وسلك ميا سييجعل دراسية المسيكن تعيد جيدء موسيا جيودري مين ديسة دالله بين كل هنصر وا
 الدراسة.     

 
 الدراسة الهندسية  -3
I-  )أبعاد خيمة االجتماع )من الخارج 
  10×  10×  30االرتفاع =× العر  × الطو   -
  EG  =31.62قطر السقف  -
  AG  =33.166قطر المكعب  -
  GB  =14.14قطر الجانب  -
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II- خيمة االجتماع )من الداخ (  أبعاد 
 
 
 
 
 

سراع من طو   1من دالل المسكن دناك لوحين مددوجين في ن اية الليمة ودما يست كال 
 المسكن 

 لسلك دناك أطوا  ملتلفة للليمة من الدالل كما تشير األس م 
o   سراع  1سراع الح اللوحين المددوجين يست لكان  29الس م األو  العلوي يكون طو

 سراع أي هر  لوح كامل  1.5دسا الطو  بال تغير حنى هر    ويستمر
o   سراع الن الحائل الللفي يكون لوح واحد سمكه  29.5الس م المتوسل يكون طو

 أسرع من هر  الليمة  6سراع حتى هر   29.5 وي ل الطو  نصف سراع 
o  سراع.   30الس م السفلي ودو يمثل الطو  الكامل من اللار  ودو يساوي 

 بعاد الليمة المتوسطة دي كما يلي:   سن أ
  10×  9×  29.5االرتفاع = × العر  × الطو   -
 سراع    EG =30.8قطر السقف  -
 سراع  AG =32.42قطر المكعب  -
 سراع GB  =13.42قطر الجانب  -
 
III-   المساحا  والمحيطا 
 سراع 400محيل من اللار  =  -
 سراع 306محيل من الدالل =  -
 2سراع 0014مساحة من اللار  =  -
  2سراع 1282مساحة من الدالل =  -
 3سراع 3000الحجم من اللار  =  -
 3سراع 2655الحجم من الدالل=   -
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IV-  النقق المو وعة على الخيمة 
 أوالي: نقق أسمانجوني 

 10شييقق االسييمانجوني توضييا مباشيير  هلييى األلييواح ودييي  -1
سراع طيو  كيل شيقة  10×سراع هير  كيل شيقة  4× شيقق 

 سراع  1120= 
سراع  20أي هلى بعد  مقدمة الخيمةشقق اسمانجوني من  5وجد األش ة السدب هلى بعد ت -2

من مقدمة الليمية.  ن ديسا المكيان ديام جيدات النيه نقطية تحدييد موضيا حجياب قيدس األقيداس 
سراع وكيسلك طيو  القيدس مين الليار  يكيون  10وسلك يجعل طو  قدس األقداس مين الليار  

سراع وقييدس  20ب يقسييم ليميية اإلجتميياع  لييى القييدس بطييو  سراع.. فمكييان األشيي ة الييسد 20
 سراع من اللار .     10األقداس بطو  

من ا يغطي باقي سقف الليمة حتى ن اية  10سراع  20شقق اسمانجوني األلرى طول ا  5و -3
الباقيين تغطي الجانب الللفي للليمة أي   ر الجانيب الغربيي  10الليمة  مولر الليمة  و

  د  للف تابوح الع
سيييقف الليمييية يوجيييد األشييي ة وفيييي  BCوميين الشيييكل السيييابق نوضيييح ان الحجييياب ديييو اللييل  -4

 السدبية ويند  من ا الحجاب ليفصل القدس هن قدس األقداس  مرتكدات هلى اربعة أهمد  
 ه  هنام اهمية لتحديد أي نقة او جزء منها يغطي أي عنصر في الخيمة؟ فمثالي  -5

o  بييدء ميين االشيي ة لللييار  ... سيييكون مييسبح  1قم اسا بييدئنا هييد شييقق االسييمانجوني بيير
سراع  وحييث ضييلا ميسب البلييور  4 الحيظ هيير  الشيقة  1البليور اسيفل الشييقة رقيم 

...  ولمديييد ميين الوضييوح يالصييق  1سراع ودييو يقييا بالكامييل اسييفل الشييقة رقييم  1دييو 
وبداييية  1مييسبح البلييور الحجيياب النيياد  ميين االشيي ة فيجعييل نقطيية بداييية الشييقة رقييم 

سراع  1سراع ييتم تغطيتيه بقيمية  1ميسبح البليور واحيد  واسن ضيلا ميسبح ابليور جسيم 
سراع مين الشيقة تغطيي المسيافة اميام ميسبح  3ثيم يبقيى دنياك  1من هر  الشقة رقيم 

سراع مييسبح البلييور  1سراع يغطييي  28البلييور    وبالنسييبة لطييو  الشييقة فييان طول ييا 
سراع  الحيظ المسيافة مين ميسبح  13.5سراع متساوية هليى جيانبي الميسبح  27والباقي 

سراع وميييا تغطييييه الشيييقة مييين ليييوح  1/2سراع وسيييمك الحيييائل  4البليييور حتيييى الحيييائل 
 سراع  13.5سراع فالمجموع  9اللشب دو 

o   الن الشييقة  2النـقة رقـم نفـس توجـدان معـاي اسـف  ايضيات مائيد  لبيد الوجيوة والمنيار
ا  تحدييد المسيافة بيين مائيد  سراع ...  الحظ في محاولة استنت 8تصل  حتى  2رقم 
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سراع ويعنيييي  7.75لبيييد الوجيييوة وحجييياب قيييدس االقيييداس وجيييدح ان ديييسة المسيييافة = 
سراع باقيية مين الشيقة رقيم  1/4ودنياك مسيافة  2سلك ان المائد  تقيا اسيفل الشيقة رقيم 

سراع ديو قيمية متكيرر   1/4حتى تنت ي دسة الشقة وتبيدأ الشيقة الثالثية... والن رقيم  2
ي ليمة االجتماع تم وضا دراسة دسة القيمة دندسيات بشكل مجما في الفصيل كثيرات ف

ــيح التصــور الهندســي لخيمــة االجتمــاعالثيياني ميين دييسة الدراسيية   فييي المبحييث ( تنق
  االو 

o  مائد  لبد الوجوة ومناد  الضوء حيث ان كالدما يقعان تحح نفس الحظ الترابل بين
تييان تمامييات  الحييظ المائييد  والمنييار  يحييددان الشييقة مييا يجعل مييا متميدتييان جييدات ومرتبط

اتجيياة الليميية الشييمالي والجنييوبي مييا يعنييي ان مييا مرتبطييان جييدات معييات الن الشييما  ليين 
 يكون موجود بدون الجنوَب!  

o  ليييس دنيياك هناصيير الييرى فييي القييدس تحييح بيياقي الشييقق سييوى سييجف البيياب الييسي
  5تنت ي هندة الشقة رقم 

o قبييل االشيي ة  5بعييد االشيي ة و 5قسيييم الشييقق  لييى الحييظ ان وضييا اشيي ة الييسدب وت
يجبرنا ان نصنا اثنين من التعداد وال يمكننا ابدات ان نعد تابوح الع د ما نفس تعيداد 

ودميييا  5وشيييقق القيييدس  5هناصيير القيييدس النيييه ليييه المجيييد قسيييم شييقق قيييدس االقيييداس 
بالتعداد من مفصوالن! والسوا  دو ما دو رقم الشقة فوق تابوح الع د؟ الننا ان قمنا 

سييكون سليك افتيراء هليى الينو المبيارك وتكيون  10اليى  1بداية الليمة لن ايت ا من 
االشيي ة بييال تيييأثير! والحييل الوحيييد دييو اننييا نعييد رقمييين ملتلفييين أي نعييد ايضييات شييقق 

 بدء من حجاب قدس االقداس..  5الى  1قدس االقداس من 
o  اس  تم اثباح سلك  ويعني سلك سراع من حجاب قدس االقد 4التابوح يوجد هلى بعد

 1... يبيييدأ مع يييا تماميييات ويعنيييي ان الشيييقة رقيييم 2ان التيييابوح يوجيييد اسيييفل الشيييقة رقيييم 
والن هير   2تنت ي كاملة قبيل ان تصيل للتيابوح! وييتم تغطيية التيابوح بالشيقة رقيم 

سراع  2.5سراع ويبقى لار  التابوح مسافة  1.5سراع ف و يست لك من ا  1.5التابون 
سراع!  امييا بالنسييبة لطييو  الشييقة  2.5  الشييقة  الحييظ طييو  التييابوح نفسييه ميين هيير 

 25.5سراع أي يبقيييى من يييا  2.5سراع يسيييت لك من يييا التيييابوح  28... فالشيييقة طول يييا 
سراع هلى جيانبي التيابوح ...ويعنيي سليك ان التيابوح بالكاميل يكيون اسيفل الشيقة رقيم 

 فقل  2
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o شيقة ل ميا نفيس اليرقم؟ لييس سليك سيوا   2 السوا  دنا حو  الترقيم! كيف يكون دناك
مفتعيل وليين احياو  اجابتييه فقيل نعيير  ان المييرا يمكن يا ان تجعييل للشيل الواحييد صييور  

 الرى حقيقية!! 
 ثانياي: نقق نعر المعزي 

هير  كيل شيقة × شيقة  11شقق شعر المعدي توضا فوق شقق االسيمانجوني وديي هيدددا  -1
 -اع  ودناك شقة مثنية في وجه باب الليمية!سر  1320سراع =  30طو  كل شقة × سراع  4

وسلييييك يجعييييل شييييقق شييييعر المعييييدي تنطبييييق فييييوق 
شيييييقق االسيييييمانجوني بالتميييييام الن الشيييييقة الدائيييييد  

ويعنييييي سلييييك  -بالكامييييل مثنييييية فييييي وجييييه الليميييية
أيضيييييات ان اشييييي ة النحييييياس لشيييييقق األسيييييمانجوني 
تكييييييييون مباشيييييييير  فييييييييوق أشيييييييي ة الييييييييسدب للشييييييييقق 

السي فيه تتقابيل االسمانجوني فالمكان دو نفسه و 
أشيييي ة الييييسدب مييييا أشيييي ة النحيييياس ويثبييييح فيييييه 

 الحجاب  
تكون شقق شيعر المعيدي مطابقية لشيقق االسيمانجوني الن العير  واحيد وشيقة شيعر المعيدي  -2

الدائد  تكون مثنية في وجه الليمة بحيث ان الشقق الباقية تكون متطابقية هليى بعضي ا غيير 
لييسلك ف ييي تغطييي المسييافة العارييية ميين اللشييب سراع و  2ان شييقة شييعر المعييدي تكييون أطييو  بييي

 سراع .. كما ي  ر في الشكل  1هلى كال الجانبين والتي تركت ا شقة االسمانجوني وقيمت ا 
ليس دناك التف في وضا شقق شعر المعدي هن شقق االسمانجوني الن الر  دو نغسيه  -3

للشييب هلييى الجييانبين سراع والفييرق الوحيييد فييي الطييو  لتغطييية الييسراع المكشييو  ميين الييواح ا 4
ولسلك فليس دناك ضرور  الهاد  تقسيم شقق شعر المعدي ما كل هنصر في الليمة بسبب 

 هدم وجود تغير يسكر هن شقق االسمانجوني 
 

 ثالثاً: أغطية أخرى 

 في الشكل السابق  3يلي سلك جلود كبا  محمر  ودي الغطاء رقم  -1
سييابق..  قييد يرمييد االسييمانجوني  لييى فييي الشييكل ال 4وبعييددا جلييود تلييس ودييي الغطيياء رقييم  -2

سييماء الطيييور وشييعر المعييدي  لييى سييماء الكواكييب وجلييود الكبييا   لييى فييردوس النعيييم وجلييود 
 التلس  لى سماء السمواح  
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 )خيمة االجتماع( من الداخ ر(ية عامة لتقسيم المسكن 
 

 الشكل المقابل ي  ر ليمة االجتماع من الدالل 
لمربــــا الصــــغير( تكــــون ( )اABCDقــــدس األقــــداس )فييييان  -

 أبعاده من الداخ  
 9(AD× )10( × BA)9.5ارتفاع = × عرض × طول  -
 وينتم  قدس األقداس على تابو  العهد فقط  -
هو الحجاب )وهو مصنوع من االسمانجوني وقرمز وأرجوان وبوص مبروم( وهو  BCالخط  -

 5شيقق و 5 مين اليسدب تيربل بيين شيقق األسيمانجوني من األنظة 50محدد مكانه بواسطة 
شييقق  واالسييمانجوني ال يييرى اال ميين الييدالل هلييى دييسا النحييو حيييث يوجييد هليييه ميين اللييار  
شيييقق شيييعر المعيييدي والتيييي ديييي أطيييو  مييين االسيييمانجوني بيييسراع ميييا يجعليييه غيييير مرئيييي هليييى 

 االطالق اال من دالل الليمة نفسه  
يصينا أشي ة مين  لكين مالحيظ انيه ليم  الحظ لم يحدد ثق  األنظة سواء الـذهب او النحـاس -

 الفضة ربما الن ا ليسح قوية بما يكفي برغم ان ا قاهد  اللوح!  
 الحجاب يكون محمول على اربعة أعمدة لك  عمود قاعدة من ف ة  -
 × CD  20ارتفيييييياع = ×هيييييير  ×ميييييين الييييييدالل ف ييييييي طييييييو   ADCBامييييييا ابعيييييياد القييييييدس  -

9 CB=AD × 10 غير  ادر في الرسم   - االرتفاع 
حجياب آلير او سيجف  وديو مصينوع مين اسيمانجوني وأرجيوان وقرميد  يوجيد ADاميام البياب  -

 وبوو مبروم   
  منها قاعدة من نحاسهلى لمسة أهمد  لكل  ADيحمل السجف هند الباب  -
 4ليوح و 48ودنية ليي  96ودنية فضية   100 جمالي ودناح الفضة دالل ليمة االجتمياع ديي  -

ودنيييية قواهييييد المقييييدس  100 شيييياقل  1775ودنيييياح ألربعيييية أهمييييد  حجيييياب قييييدس األقييييداس  و
شييياقل اردد األهميييد  وغشيييي  1775 و 27: 38 ليييروزنـــة للقاعـــدة والحجييياب مائييية قاهيييد  

   28: 38رووس ا ووصل ا بقضبان  لر 
أهمييد  لبيياب الليميية اللييارجي وقواهييد  5همييود ساح قواهييد نحيياس +  60الييدار اللارجييية ب ييا  -

 هامود سو قواهد نحاس..    65نحاس= 
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V – يلية لقدس األقداس والقدس ك  بمفرده دراسة تفص 
 

 المربا الصغير( -ABCD)أولاً: قدس الأقداس 
 

 

 أبعاد قدس الأقداس 

 

 

 

 من الخارج 

 سراع  10× سراع  10× سراع  10االرتفاع = × العر  × الطو  
 

 من الداخل 

 
 واضحان  Dية والن ا Cي  ران في ن اية الليمة هند الن اية من الدالل اللوحين المددوجين 

والييسي  Cسراع وتسييتمر ديسة المسيافة كمييا ديي حتيى ن اييية الليوح الميددو   BC   =9المسيافة  -
 سراع كما ي  ر بالشكل ..  1.5هرضه يكون 

 Dسراع وتسييتمر دييسة المسييافة كمييا دييي حتييى ن اييية اللييوح المييددو   ED   =9كييسلك المسييافة -
 سراع كما ي  ر بالشكل ..  1.5والسي هرضه يكون 

سراع أي  9.5سراع يكيون طيو  قيدس االقيداس  6المسافة بين اللوحين المددوجين وديي = في  -
سراع بعيييد ن ايييية الليييوح الميييددو  اليييسي يسيييت لك  0.5كالدميييا يدييييدا بقيمييية  EDو BCالمسيييافة 

 سراع من طو  قدس االقداس  0.5سمكه دسة 
ن سييطح الليميية تيسكر اننييا اضييطررنا وضييا اللييوحين المييددوجين مين دالييل الليميية بحيييث يكييو  -

الليييارجي مسيييتوى بسيييبب انيييه سيييو  يضيييا هيييوار  هليييى   ييير الليمييية مييين الليييار  وديييسة 
العييوار  تحتييا  ان يكييون سييطح الليميية مسييتوى فييال يمكيين ان يكييون دنيياك لييوح مرتفييا هيين 
االلر ليار  الليمية الن سليك سييمنا العيوار  مين االرتكياد .. وليسلك كنيا مضيطرين لوضيا 

لل ب ييسا الشييكل ودييو السييبب الييسي همييل هلييى تغييير طييو  قييدس اللييوحين المييددوجين ميين الييدا
 سراع من طو  قدس األقداس  0.5االقداس في المسافة امام اللوحين حيث است لك كل لوحد 

 تابوت العهد 

ليييس دنيياك فييي قييدس األقييداس سييوى تييابوح الع ييد وكمييا أوضييحنا فييي دراسيية تييابوح الع ييد ان  -1
  التابو  يحت  مركز قدس األقداس
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سكر المسافاح بين التابوح وكافة جوانب الليمة هند دراسة تابوح الع دو ونكتب دسة  وقد تم -2
 البياناح دنا أيضات مر  ألرى من أجل مديد من التوسا 

 سراع         4 المسافة من التابوح  لى حائل   ر الليمة  ن اية الليمة   -أ
 سراع  4  المسافة من التابوح حتى حجاب قدس األقداس  -ب
 سراع  3.25  من التابوح حتى لشب الحائل الشمالي  المسافة - 
 سراع  3.25  المسافة من التابوح حتى لشب الحائل الجنوبي -د
 سراع  8.5 المسافة من فوق التابوح  قبل الغطاء  وحتى سقف الليمة  -ه
  غير معروف سمم الغطاء  المسافة من فوق غطاء التابوح حتى سقف الليمة  -و

سراع  مثبييييييييح فييييييييي  6  ابوح حتى سقف الليمة المسافة من فوق كاروب الت -د
 دراسة الغطاء 

 سراع  24   أيضات المسافة من باب الليمة  لى التابوح تكون  -3
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 ثانياً: القدس 

 (ABFE -)المستطي  الكبير
 
 
 

 أولاً أبعاد القدس 

 من الخارج 

 سراع  10× سراع  10× سراع  20االرتفاع = × العر  × الطو  
 من الداخل 

 سراع  10× سراع  9× سراع  20االرتفاع = × العر  × الطو  
 1/2بسيبب ان سيمك الحيائل سيواء الشيمالي او الجنيوبي =  9 هر  القدس مين اليدالل يسياوي 

 سراع  1دو سمك اللوح فمجموه ما =السي سراع و 
 

 ثانياً: محتويات القدس 

 سه الحقات  اهمد   سندر  4الحجاب: يقا الحجاب هلى باب قدس األقداس محمو  هلى  -1
السجف ودو مشابه تمامات للحجاب ولكن يوجد هلى باب القدس نفسيه وديو محميو  هليى  -2

 لمسة أهمد   وايضات سندرسه الحقات ... 
 وديسة المسيافة تكيون مغطيا  بلمسية ذراع  20إذن المسافة بين الحجاب والسـجف هـي  -3

ييييث ييييتم شيييقق اسيييمانجوني متصيييلة معيييات واحيييد  واحيييد  وتكيييون األشييي ة هييين الحجييياب ح
االتصييا  بجييدء شييقق االسييمانجوني اآلليير الييسي يغطييي قييدس األقييداس و  يير الليميية... 
يقييو  سلييك لنييا ان جميييا هناصيير القييدس تكييون منسييجمة معييات جييدات الن ييا مغطييا  بالشييقق 

 المتصلة معات كوحد  واحد .. 
 هناصر محدد  دي مسبح البلور ومائد  لبد الوجوة والمنار ...  3يوجد دالل القدس  -4
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 ثالثاً: موضع كل من مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه والمنارة في القدس؟

 

 فقط مكان مذبح البخور بو وح يذكر النص المبارم 
 إلى دراسة مستفي ة.. يحتاج داخ  القدس ولكن تحديد مكان ك  عنصر 

 
 نسج  اوال المعطيا  التي لدينا كما يلي: 

ْلِحَجاَب َتْحَح \َوَتْجَعُل 33ات للنو المبارك "هن القدس تبع يفص  الحجاب قدس األقداس -1
يييَ اَدِ  َفَيْفِصييُل َلُكيييُم \ْلِحَجييياِب تَييياُبوَح \أَلِشيي َِّة. َوتُيييْدِلُل ِ َليييى ُدَنييياَك َداِلييَل \ ْلِحَجييياُب َبيييْيَن \لشَّ
سراع الن  20 االشييي ة تجعيييل طيييو  القيييدس   33: 26"  ليييرو أَلْقيييَداس\ْلُقيييْدِس َوُقيييْدِس \

سن فنقطة تحديد طو  القدس كانح االش ة  4ر  كل من ا الشقق اللمسة ه  سراع. واا
 
اَم 6مباشير  تبعيات للينو المبيارك " يو ا مذبح البخور أمـام الحجـاب -2 ْلِحَجياِب \َوَتْجَعُليُه ُقيدَّ

اَم \لَِّسي َأَماَم َتاُبوِح \ َ اَدِ . ُقدَّ َ اَدِ  َحْيُث َأْجَتِميُا ِبي\لَِّسي َهَلى \ْلِغَطاِء \لشَّ : 30"  ليرو كَ لشَّ
سن مكان مسبح البلور محدد ودو هلى بعد 6  سراع من باب الليمة.   20  واا

 
تمامييات  تو ــا المائــدة علــى الجانــب النــمالي فــي القــدس بينمــا المنــارة تكــون مقابلهــا -3

ْلَماِئييَدَ  َليياِرَ  \َوَتَضييُا 35. وتوضييا هلييى الجانييب الجنييوبي وسلييك حسييب اليينو المبييارك "
ْلَماِئييَدَ  َهَلييى \لتَّييْيَمِن. َوَتْجَعييُل \ْلَمْسييَكِن َنْحييَو \ْلَماِئييَدِ  َهَلييى َجاِنييِب \َنيياَرَ  ُمَقاِبييَل ْلمَ \ْلِحَجيياِب وَ \

َما ِ \َجاِنِب   ... لكن لم يقل لنا الينو المبيارك صيراحة فيي أي نقطية 35: 26"  لرو لشِن
احيد  فقيل سراع يجيب ان نضيا المائيد  أميام المنيار !! جملية و  20من القدس واليسي طوليه 

َفُتْصَعُد ُسُرُجَها ِلُتِ يَء ِإَلـى َوَتْصَنُا ُسُرَجَ ا َسيْبَعةت. 37سكردا النو المبارك هن المنار  "
   37: 25"  لرو .ُمَقاِبِلَها
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 ذراع؟  20أين توضع المائدة أمام المنارة في القدس والذي طوله 

 مكان المائدة والمنارة
  (37: 25" )خرو َفُتْصَعُد ُسُرُجَها ِلُتِ يَء ِإَلى ُمَقاِبِلَها"النو المبارك الوحيد لدينا دنا دو 

 ان من دسا النو المبارك نف م ....ماسا يعني سلك؟! 
 لمذبح البخوركما أنها تنير  لمائدة خبز الوجوه المنارة تنير

وسلك بسبب ان المنار  دي مصدر الضوء الوحيد في القدس ولسلك ف ي تضل لمائد  لبد الوجوة 
وضييا اللبييد هلي ييا ورفعييه وكييسلك تضييل لمييسبح البلييور حتييى مييا يقييوم الكييادن بييالتبلير فييان دور ل

 المنار  حيوي جدات وبدونه ال يمكن للكادن ان يقوم باللدمة في الليمة.. 
سن يجب ان تنير المنار  مائد  لبد الوجوة وكسلك مسبح البلور ودسا يعني   واا

 

 ساوي المسافة من المنارة لمذبح البخور ان المسافة بين المنارة والمائدة =ت
ذراع )عرض الخيمة( ونعرف ان  9ونحن نعرف ان المسافة بين المنارة والمائدة هي 

 مذبح البخور مالصق لحجاب قدس األقداس 
 ذراع 9ان المسافة من المنارة لمذبح البخور= المسافة من المنارة لمائدة خبز الوجوه = أي 

 

 انرة أمام المنارة ما يعني ان المثلث يكون متساوي اال الع كما يلي.. ولكن المائدة تو ا مب
 من الشكل المقابل يكون 

Cمسبح البلور :  A  المنار :    B مائدة خبز الوجوه : 
 ذراع  9المثلث متساوي األ الع ك   لا = 

   ABيقا في منتصف المسافة  Cمسبح البلور  وسلك الن 
 درجة.  60كل داوية = ودو أيضات متساوي الدوايا 

 CDومن ن رية فيثاغورس يمكن ببساطة حساب الطو  
ودييو المسييافة ميين الحجيياب وحتييى مكييان المائييد  ودييي نفييس المسييافة 

 من الحجاب للمنار  
  CDمربا  AD =  60.75 مربا  AC  – 20.25 مربا  81ودسة المسافة تساوي = 

 ذراع  CD =7.8إذن 
ذن المسافة بين الحجاب والم  ذراع = المسافة من الحجاب للمنارة  7.8ائدة هي وا 

 ويعني ذلم ان
 ذراع 12.2ذراع ومن المائدة لباب الخيمة = 7.8المسافة من الحجاب للمائدة = 
 ذراع     12.2ذراع ومن المنارة لباب الخيمة =  7.8والمسافة من الحجاب للمنارة =

 لمذبح عند تحديد المسافا  الننا نتعام  ما أر ية الخيمة الحظ: نحن ال نأخذ في االعتبار أبعاد المائدة او ا
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 رابعاً: صورة عامة لخيمة الاجتماع من الداخل 

 يظهر النك  السابق صورة عامة داخلية لخيمة االجتماع 
 ويمكننا تلخيص األبعاد بدء من قدس األقداس للخارج كما يلي: 

 سراع  0.5للوح المددو  في كل جانب يست لك سراع  ا 4المسافة من الجانب الغرب لتابوح الع د= -
 سراع  3.25المسافة هلى جانبي التابوح الشمالي والجنوبي =  -
 سراع  4المسافة من التابوح لحجاب قدس األقداس =  -
 سراع 20المسافة من حجاب قدس األقداس  لى سجف الليمة = طو  القدس =  -
 سراع  20ن سجف الليمة = مسبح البلور مالصق لحجاب قدس األقداس لسلك بعدة ه -
المسييافة ميين مييسبح البلييور للمنييار  = المسييافة ميين المنييار  لمائييد  لبييد الوجييوة = المسييافة ميين  -

 سراع  9مائد  لبد الوجوة لمسبح البلور = 
 سراع  4المسافة بين مسبح البلور والحائل الشمالي للليمة = المسافة منه للحائل الجنوبي =  -
 سراع  7.8قداس والمنار  ودي هلى الجانب الجنوبي = المسافة بين حجاب قدس األ -
 سراع  7.8المسافة بين حجاب قدس األقداس والمائد  ودي الجانب الشمالي أي المقابل =  -
 سراع  12.2المسافة من سجف باب الليمة والمنار  ودي هلى الجانب الجنوبي =  -
 سراع  12.2لي = المسافة من سجف باب الليمة والمائد  ودي هلى الجانب الشما -
 سراع فكل االرتفاهاح تكون مساوية ل سة القيمة  10ارتفاع الواح الليمة دو  -
أهمييد  قواهييددا ميين فضيية ولكيين سييجف بيياب الليميية معلييق  4حجيياب قييدس األقييداس معلييق هلييى  -

سراع.  لكييين ارتفييياع األهميييد  غيييير  20أهميييد  قواهيييددا مييين نحييياس والمسيييافة بين مييا ديييي  5هلييى 
شيقق اسيمانجوني  5ن الحجياب محيدد بنياء هليى األشي ة السدبيية التيي تيربل مسكور بوضوح ولكي

سن فطو  األهمد  دو  5ما   سراع   10شقق اآللرين ما يعني انه يبدأ من دسة األش ة واا
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 الحيز الفارغ في خيمة الاجتماع    -خامساً 
 المساحة الفارغة من خيمة االجتماع  -1

o  = 264= 87+177=  3×  29 + 6×  29.5مسيييياحة ارضييييية ليميييية االجتميييياع 
 سراع مربا

o  مساحة ارضية هناصر الليمة 
  سراع مربا  3.75=  1.5× 2.5مساحة ارضية تابوح الع د 
  = سراع مربا  1=  1×  1مساحة ارضية مسبح البلور 
  =  سراع مربا 2=  1×  2مساحة ارضية المائد 

o  = سراع مربا  257.25=  6.75 – 264مساحة األرضية الفارغة 
 جم الفارغ الح -2

o   سراع مكعب  2610=  10×  9×  29حجم الليمة من الدالل بالكامل 
o  = سراع مكعب 15=  2×  10×  1.5×  0.5حجم اللوحين المددوجين 
o  = سراع مكعب  5.625=  1.5×  1.5×  2.5حجم التابوح 
o  = سراع مكعب  2حجم مسبح البلور 
o   حجم المائد 

  = 3=  1×  1.5×  2االرتفاع االساسي  
  = 4=  1×  2×  2ارتفاع الحاجب  

سراع مكعيييب  هنييد قييياس ارتفيياع المائيييد   26.625 سراع مكعييب او 25.625مجمييوع الحجييوم = 
 مضا   ليه ارتفاع الحاجب    

 ذراع مكعب   2583.375= 26.625– 2610الحجم الفارغ = 
 اع سر  55هر  =  3× طو   9هر  +  6× طو   9.5من الدالل = محيط قدس األقداس  -3
( = 2×  0.5×  1.5) –عــرض  9× طــول  9.5مســاحة قــدس األقــداس مــن الــداخ =  -4

 ذراع مربا  70.5
 855( = 2× 10× 0.5× 1.5) – 10×  9×  9.5حجم قدس األقداس من الداخ  =  -5

 ذراع مكعب.  840= 15-
 ذراع  58=  20+9+20+9محيط القدس من الداخ  =  -6
 اع مربا ذر  180=  20×  9مساحة القدس من الداخ  =  -7
 ذراع مكعب  1800=  10×  9×  20حجم القدس من الداخ  =  -8

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

50 

 (1تابع المسكن )

 
 النص  -1

 26 -20: 36لرو   21-15: 26لرو  
يْنِل \ألَْلَواَح ِلْلَمْسيَكِن ِميْن َلَشيِب \َوَتْصَنُا »15 لسَّ

للَّيْوِح \للَّْوِح َهَشُر َأْسُرع  َوَهيْرُ  \ُطوُ  16َقاِئَمةت. 
. ْلَواِحييِد \ ــْوِح 17ِسَراع  َوِنْصييف  ْلَواِحــِد ِرْجــاَلِن \َوِللَّ

َمْقُروَنٌة ِإْحَداُهَما ِباأُلْخَرى. َهَكـَذا َتْصـَنُا ِلَجِميـِا 
  ْلَمْسَكِن.\َأْلَواِح 

يييْنِل \ألَْليييَواَح ِلْلَمْسيييَكِن ِميييْن َلَشيييِب \َوَصيييَنَا 20 لسَّ
ْوِح للَّيي\للَّييْوِح َهَشييُر َأْسُرع  َوَهييْرُ  \ُطييوُ  21َقاِئَمييةت 

\ . ــْوِح 22ْلَواِحييِد ِسَراع  َوِنْصييف  ْلَواِحــِد ِرْجــاَلِن \َوِللَّ
َمْقُروَنـٌة ِإْحــَداُهَما ِبـاأُلْخَرى. َهَكــَذا َصـَنَا ِلَجِميــِا 

 ْلَمْسَكنِ \َأْلَواِح 
ألَْليييَواَح ِلْلَمْسييَكِن ِهْشيييِريَن َلْوحييات ِ َليييى \َوَتْصييَنُا 18

َوَتْصييَنُا َأْرَبِعيييَن 19 لتَّييْيَمِن.\ْلَجُنييوِب َنْحييَو \ِجَ ييِة 
ييية  َتْحيييَح  ْلِعْشيييِريَن َلْوحيييات. َتْحيييَح \َقاِهيييَد ت ِميييْن ِفضَّ

للَّيييييْوِح \ْلَواِحيييييِد َقاِهيييييَدَتاِن ِلِرْجَلْييييييِه َوَتْحيييييَح \للَّيييييْوِح \
ْلَمْسييييَكِن \َوِلَجاِنييييِب 20ْلَواِحييييِد َقاِهييييَدَتاِن ِلِرْجَلْيييييِه. \
يييييييَماِ  ِهْشيييييييِري\لثَّييييييياِني ِ َليييييييى ِجَ ييييييييِة \ َن َلْوحييييييييات. لشِن

ييية . َتْحيييَح 21 للَّيييْوِح \َوَأْرَبِعييييَن َقاِهيييَد ت َلَ يييا ِميييْن ِفضَّ
 ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن.\للَّْوِح \ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن َوَتْحَح \

ألَْلييَواَح ِلْلَمْسييَكِن ِهْشييِريَن َلْوحييات ِ َلييى \َوَصييَنَا 23 .
ْرَبِعييييَن َوَصيييَنَا أَ 24لتَّيييْيَمِن. \ْلَجُنيييوِب َنْحيييَو \ِجَ يييِة 

ة  َتْحَح  للَّْوِح \ْلِعْشِريَن َلْوحات َتْحَح \َقاِهَد ت ِمْن ِفضَّ
ْلَواِحيييييِد \للَّيييييْوِح \ْلَواِحييييِد َقاِهيييييَدَتاِن ِلِرْجَلْييييييِه َوَتْحييييَح \

لثَّيييياِني \ْلَمْسييييَكِن \َوِلَجاِنييييِب 25َقاِهييييَدَتاِن ِلِرْجَلْيييييِه. 
يييييييييَماِ  َصيييييييييَنَا ِهْشيييييييييِريَن َلْوحيييييييييات \ِ َليييييييييى ِجَ يييييييييِة   لشِن

ييية . َتْحيييَح 26 للَّيييْوِح \َوَأْرَبِعييييَن َقاِهيييَد ت َلَ يييا ِميييْن ِفضَّ
 ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن.\للَّْوِح \ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن َوَتْحَح \

 

 مقدمة  -2
توسس الليمة هلى األلواح واألهمد و واأللواح تكون لاصة بليمة االجتماع نفس ا ودالل ا يوجد 

أهميد  لسيجف بياب الليمية بينميا األهميد   5لحجاب قيدس األقيداس واهمد   4اهمد  فقل من ا  9
تكون ملصصة باألساس للدار اللارجية ودي المحيطة بالليمة ومسبح المحرقية والمرحضية وكيل 

 ما ب ا... 
األلواح موضوع دام جدات في الدراسة ووجدنا ان سمك اللوح لم يكن ميسكورات وانميا تيم اسيتنتاجه! ليم 

سييمك اللييوحو دييو أراد  لفيياءة ليجييدة ميين يبحييث لييه المجييد ميين أجلييه لييم يييسكر نعيير  السييبب الييسي 
 ويجت د! لم نف م السبب حتى اآلن! 
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 الدراسة الهندسية  -3
 (21: 36، خر 16: 26)خر اوالي نرح اللوح

سراع  كمييا أثبتنييا فييي بداييية دراسيية الليميية   0.5سراع والسييمك  1.5سراع والعيير   10الطييو   -
سراع مكعيييييييييييبو ومجميييييييييييوع المحيطيييييييييييياح  7.5=  0.5×  1.5×  10أسن حجيييييييييييم الليييييييييييوح = 

  –سراع   96= 2×2+21×2+23×4 
× 1.5+ 2× 0.5× 10+  2× 10× 1.5وبييييالطبا مجمييييوع مسيييياحاح اوجييييه اللييييوح تكييييون   -

 سراع مربا.  41.5 = 10+30+ 1.5=  2× 0.5
ــْوِح 17 - ــاأُلْخَرى. \َوِللَّ ــَداُهَما ِب ــٌة ِإْح ــاَلِن َمْقُروَن ــِد ِرْج ــَواِح ْلَواِح ــِا َأْل ــَنُا ِلَجِمي ــَذا َتْص ــَكنِ \َهَك  ْلَمْس

ــْوِح 22 -  17: 26 ليير ْلَواِحــِد ِرْجــاَلِن َمْقُروَنــٌة ِإْحــَداُهَما ِبــاأُلْخَرى. َهَكــَذا َصــَنَا ِلَجِميــِا \َوِللَّ
كان يمكن ان يثبح اللوح كامالت في قاهد   الس(ال هو لماذا؟   22: 36 لر  ْلَمْسَكنِ \َأْلَواِح 
!... لكنييه تبييارك اسييمه التييار ان يجعييل للييوح رجلييين مقرونيية أحييددما بييااللرى  مقييرون الفضيية

ان يرتبل بالدوا   دل دو يقو  ان كل لوح دو هبار  هن رجيل واميرا   coupledباالنجليدية 
 متدوجين ...؟! 

 لوح  48هدد األلواح في الليمة دو  -
 ...ثانياي لماذا جع  الطول في اتجاه النمال والجنوب؟!

 هذا الس(ال يمكن ان نتركه لمزيد من البحث  
 

 مالحظا  
دائمــاي األنــياء نالحييظ انييه لييه المجييد يجعييل اللييوح سو رجلييين مقرونيية أحييددما بيياأللرى لميياسا؟  -

كما في ليوحي الع يد وأيضيات يضيا لبيد الوجيوة فيي صيفين واالن الليوح الهامة تظهر مزدوجة 
مين الميسابح فيي ليمية االجتمياع احييددما  2 ليه رجليين مقرونية أحيددما بياأللرى وكيسلك دنيياك

ميسبح بليور والثياني مييسبح محرقية! ديو يريييد ان يقيو  ان دنياك شييء مييا ميددو  طيوا  الوقييح 
في العالم السي نحن نعي  فيه! او لعلنا نحن مددوجين الن لدينا معرفة اللير والشر وبسبب 

 دسا اإلددواح نحن نرى األشياء مددوجة!! 
ندسية لألرجل المقرونة للوح ودل ديي أفضيل مين اسيتلدام الليوح ككيل بيدون ما دي الفائد  ال  -

 ارجل مقرونة؟ 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

52 

 (2تابع المسكن )

 

 النص  -1
 30-23: 36لرو   25 -18: 26لرو  

ِر 22 ْلَغيييْرِب َتْصيييَنُا ِسيييتََّة \ْلَمْسيييَكِن َنْحيييَو \َوِلُميييَولَّ
 . َكِن ِفييي ْلَمْسيي\َوَتْصييَنُا َلييْوَحْيِن ِلَداِوَيتَييِي 23َأْلييَواح 

ِر \ َوَيُكوَناِن ُمْدَدِوَجْيِن ِمْن َأْسيَفُل. َوَهَليى 24ْلُمَولَّ
َقيِة \َسَواء  َيُكوَنياِن ُميْدَدِوَجْيِن ِ َليى َرْأِسيِه ِ َليى  ََ ْلَحْل

اِوَيَتْيِن. ْلَواِحَدِ . َدَكَسا َيُكوُن ِلِكَلْيِ َميا. َيُكوَنياِن ِلليدَّ \
ية  ِسيحَّ َفَتُكوُن َثَماِنَيَة َأْلَواح  َوقَ 25 َواِهُدَدا ِمْن ِفضَّ

ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن َوَتْحَح \للَّْوِح \َهْشَرَ  َقاِهَد ت. َتْحَح 
 ْلَواِحِد َقاِهَدَتاِن. \للَّْوِح \

ِر 27 ْلَغييييْرِب َصييييَنَا ِسييييتََّة \ْلَمْسييييَكِن َنْحييييَو \َوِلُمييييَولَّ
 . ي ْلَمْسيييَكِن ِفييي\َوَصيييَنَا َليييْوَحْيِن ِلَداِوَيتَيييِي 28َأْليييَواح 

ِر. \ َوَكاَنييا ُمييْدَدِوَجْيِن ِمييْن َأْسييَفُل. َوَهَلييى 29ْلُمييَولَّ
ْلَحْلَقيييييِة \َسيييييَواء  َكاَنيييييا ُميييييْدَدِوَجْيِن ِ َليييييى َرْأِسيييييِه ِ َليييييى 

اِوَيَتْيِن. ليييدَّ \ْلَواِحيييَدِ . َدَكيييَسا َصيييَنَا ِلِكْلَتْيِ َميييا ِلِكْلتَيييا \
ية  ِسيحَّ َفَكاَنْح َثَماِنَيَة َأْلَواح  َوَقَواِهُدَدا ِمْن 30 ِفضَّ

للَّييييْوِح \َهَشييييَرَ  َقاِهييييَد ت. َقاِهييييَدَتْيِن َقاِهييييَدَتْيِن َتْحييييَح 
 ْلَواِحِد. \

ييْنِل َلْمسييات \َوَتْصييَنُا َهييَواِرَ  ِمييْن َلَشييِب »26 لسَّ
َوَلْميييييييَس 27ْلَواِحيييييييِد \ْلَمْسيييييييَكِن \ألَْليييييييَواِح َجاِنيييييييِب 

َس لثَّيياِني َوَلْميي\ْلَمْسييَكِن \َهييَواِرَ  ألَْلييَواِح َجاِنييِب 
ِر َنْحَو \ْلَمْسَكِن ِفي \َهَواِرَ  ألَْلَواِح َجاِنِب  ْلُمَولَّ

ْلُوْسيييييييَطى ِفيييييييي َوَسيييييييِل \َواْلَعاِرَضيييييييُة 28ْلَغيييييييْرِب. \
لطَّييييييييَرِ . \لطَّييييييييَرِ  ِ َلييييييييى \ألَْلييييييييَواِح َتْنُفييييييييُس ِمييييييييَن \

ي 29 . َوَتْصيَنُا َحَلَقاِتَ يا ِميْن \َوُتَغشِن ألَْلَواَح ِبيَسَدب 
ي َسَدب  ُبُيوتات ِللْ  . \َعَواِرِ . َوُتَغشِن ْلَعَواِرَ  ِبَسَدب 

لَّييِسي ُأْ ِ ييَر َلييَك ِفييي \ْلَمْسييَكَن َكَرْسييِمِه \َوُتِقيييُم 30
 ْلَجَبِل.\

يييْنِل َلْمسيييات \َوَصيييَنَا َهيييَواِرَ  ِميييْن َلَشيييِب 31 لسَّ
َوَلْميييييييَس 32ْلَواِحيييييييِد \ْلَمْسيييييييَكِن \ألَْليييييييَواِح َجاِنيييييييِب 

لثَّيياِني َوَلْمييَس \َكِن ْلَمْسيي\َهييَواِرَ  ألَْلييَواِح َجاِنييِب 
ِر َنْحيييييَو \ْلَمْسيييييَكِن ِفيييييي \َهيييييَواِرَ  ألَْليييييَواِح  ْلُميييييَولَّ

ْلُوْسيَطى ِلَتْنُفيَس ِفيي \ْلَعاِرَضيَة \َوَصيَنَا 33ْلَغْرِب. \
لطَّيييييييَرِ . \لطَّيييييييَرِ  ِ َليييييييى \ألَْليييييييَواِح ِميييييييَن \َوَسيييييييِل 

ييى 34 . َوَصييَنَا َحَلَقاِتَ ييا ِمييْن \َوَغشَّ ألَْلييَواَح ِبييَسَدب 
ى سَ   ْلَعَواِرَ  ِبَسَدب  \َدب  ُبُيوتات ِلْلَعَواِرِ  َوَغشَّ
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 مقدمة -2
لقيد درسيينا الليوحين المييددوجين فيي مييولر ليمية االجتميياع 

 مرارات 
نحتييا  دنييا فقييل ان نوكييد ان اللييوحين المييددوجين ي  ييران 

 للدالل وليس لللار  كما ي  ر في الشكل 
 

 في ظهر الخيمة  وذلم يكون فقط بسبب العوارض التي توجد
النييه كمييا سكرنييا سييابقاتو  سا كييان   يير الليميية بييه لييوح أهلييى ميين لييوح كييان ال يمكيين للعارضيية ان 
توضا هلي يا الن السيطح غيير مسيتوى... ليسلك كيان يجيب ان يكيون  ددوا  الليوحين لليدالل كميا 

 ي  ر في الشكل المقابل 
وا   ر الليمة ودناك لوح آلر لليف ألوح يشكل 6ألوح من م  8وبسلك فان   ر الليمة يكون به 

اللوح األو  لدهمه ومددو  معيه وكيسلك دنياك ليوح آلير لليف الليوح السيادس لدهميه وميددو  معيه 
 كما ي  ر في الشكل.   Dو Cوالتي دي لوحي الدوايا 
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 الدراسة الهندسية  -3
 بعد دراسة األلواح يبقى أمامنا دراسة العوار  

لجوانب الثالثة بغ  الن ر هن طيو  كيل جانيب ميا يعنيي هوار  لكل جانب من ا 5دناك  -
 ان العوار  ترتبل باالرتفاع النه موحد في جميا الجوانب... 

 ما دي المسافة بين كل هارضة والتالية ل ا؟! وما دو طو  العارضة؟  -
 نف م ان العارضة الوسطى تكون من الطر  للطر .. أي أن -

o  = سراع  30طو  العارضة الوسطى للجانب الشمالي 
o  = سراع  30طو  العارضة الوسطى للجانب الجنوبي 
o  =  سراع  10طو  العارضة الوسطى للجانب الغربي  مولر الليمة 

األلييرى تكيييون أقييل طيييوالت ولكيين بشيييكل غييير محيييدد! ودييو سيييوا   نف م من النو ان العوار  -
 محل بحث!

سراع ميا يعنيي ان  10 يمكن ان نفر  ان المسافاح بين العوار  متساوية وارتفاع اللوح ديو -
سراع..  النييه تبييارك اسييمه لييم يميييد أي مسييافاح  2المسييافة بييين كييل هارضيية والتالييية ل ييا دييي 

 بين ا ففرضنا ان ا متساوية  
 سي ل السوا  دو ما دي األطوا  الدقيقة للعوار  الباقية؟ ودو يحتا  مديد من البحث -
 

 مالحظا   -4
 ( 30: 26" _)خرو ْلَجَبِ .\لَِّذي ُأْظِهَر َلَم ِفي \َكَن َكَرْسِمِه ْلَمسْ \َوُتِقيُم 30الس(ال الثاني:  "

الحييظ ان الميير  األولييى التييي سكيير في ييا تبييارك اسييمه الصييور  ال ييادر  هلييى الجبييل كانييح فييي شييرح 
  4: 25المنار   لرو 

   30: 26والمر  الثانية دنا في المسكن  لرو 
  8:  27والمر  الثالثة كانح هن مسبح المحرقة  لرو 

االو  دييو لميياسا ال يييسكر لييه المجييد دييسة االشييار  مييا كييل هنصيير طالمييا العناصيير كل ييا تييم السييوا  
 رويت ا هلى الجبل لماسا يلتار هناصر معينة ليشير انه تم روية دسة بالساح هلى الجبل؟

ديييل ديييي صيييور  السيييوا  الثييياني ديييو ميييا ديييي ديييسة الصيييور  التيييي رآئ يييا موسيييى النبيييي هليييى الجبيييل؟ 
ام دييي الصييور  االصييلية ة لليميية االجتميياع   ييرح لموسييى النبييي حتييى يييتقن الصييناهة؟! معجدييي

 االبدية والتي ألس من ا موسي النبي دسا النموس ؟ 
 سو  نحاو  ف م المعنى وال د  من ليمة االجتماع في الجدء الثاني من دسة الدراسة 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

55 

 4خامساً: الحجاب

 

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

َأْســـَماْنُجوِنيٍ  َوُأْرُجـــَواٍن َوِقْرِمـــٍز  َوَتْصييَنُا ِحَجابيييات ِمييينْ 31
. َصيْنَعَة َحاِئيك  َحياِسق  َيْصيَنُعُه ِبَكيُروِبيَم. َوُبوٍص َمْبُرومٍ 

32 . يا   ِبيَسَدب  َوَتْجَعُلُه َهَلى َأْرَبَعِة أَْهِمَد   ِميْن َسيْنل  ُمَغشَّ
. َهَلى َأْرَبِا قَ  ة . ُرَدُدَدا ِمْن َسَدب   َواِهَد ِمْن ِفضَّ

ْلِحَجيياَب ِمييْن َأْسييَماْنُجوِنين  َوُأْرُجييَوان  َوِقْرِمييد  \َوَصييَنَا 35
َوُبيوو  َمْبيُروم . َصيْنَعَة َحاِئيك  َحياِسق  َصيَنَعُه ِبَكيُروِبيَم. 

36 . ياَدا ِبيَسَدب  َوَصَنَا َلُه َأْرَبَعيَة أَْهِميَد   ِميْن َسيْنل  َوَغشَّ
. وَ  ة  ُرَدُدَدا ِمْن َسَدب   . َسَبَك َلَ ا َأْرَبَا َقَواِهَد ِمْن ِفضَّ

أَلِشي َِّة. َوتُيْدِلُل ِ َليى ُدَنياَك \ْلِحَجاَب َتْحَح \َوَتْجَعُل 33
ييَ اَدِ  َفَيْفِصييُل َلُكييُم \ْلِحَجيياِب تَيياُبوَح \َداِلييَل  ْلِحَجيياُب \لشَّ
 ْلِغَطيياَء َهَلييى\َوَتْجَعييُل 34أَلْقييَداِس. \ْلُقييْدِس َوُقييْدِس \َبييْيَن 

ييَ اَدِ  ِفييي ُقييْدِس \تَياُبوِح  ْلَماِئييَدَ  \َوَتَضييُا 35أَلْقييَداِس. \لشَّ
َهَلييى َجاِنيييِب ْلَماِئـــَدِة \ْلَمَنـــاَرَة ُمَقاِبــَ  \وَ ْلِحَجيياِب \َليياِرَ  

َماِ .\ْلَماِئَدَ  َهَلى َجاِنِب \لتَّْيَمِن. َوَتْجَعُل \ْلَمْسَكِن َنْحَو \  لشِن

 

 مقدمة  -2
نجوني وارجوان وقرمد وبوو مبروم ويرسم هليه كاروبيم ودو محميو  الحجاب مصنوع من اسما

 هلى اربعة اهمد  مطلية بالسدب وردددا من سدب ول ا قواهد من فضة
المالح ة األوليى ديي ان حجياب قيدس األقيداس يكيون مشيابه تماميات او لنقيل مطيابق لسيجف بياب 

فيي حيين سيجف بياب الليمية  الليمة ولكن حجاب قدس األقداس يكون محمو  هلى اربعية أهميد 
 أهمد  ولماسا؟  5يكون محمو  هلى 

سراع ميا يعنيي انيه يحميل  10ربما الن المسافة من حجاب قدس االقداس وحتى ن اية الليمة دي 
سراع ودييي  20سراع فقييل ولكيين سييجف بيياب الليميية يحمييل الشييقق لمسييافة  10ودن الشييقق لمسييافة 

 اهتقد دو سبب دياد  العمود اللامس...  المسافة بين الحجاب والسجف.. وسلك حسب ما
 
 

                                                 
الحظ ان األش ة النحاسية اللاصة بشقق شيعر المعيدي تكيون مباشير  أهليى األشي ة السدبيية واللاصية بشيقق  -4

ة والسدبييية تكييون متراكميية هلييى بعضيي ا الييبع  مييا يجعييل اإلسييمانجوني وسلييك يعنييي ان كييل ميين األشيي ة النحاسييي
 تألس الشكل ال رمي.         تميل لالليمة من أهلى 
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 الدراسة الهندسية  -3
 اوآلي: أبعاد الحجاب 

 سراع  9هر  الحجاب يساوي هر  الليمة من الدالل =  -
سراع  وسلييك الن الحجيياب يحييدد باألشيي ة  10طييو  الحجيياب يسيياوي ارتفيياع الييواح الليميية =  -

وديي محمولية هلييى أليواح الليميية الواصيلة بيين شييقق األسيمانجوني التيي تغطييي شيقف الليميية 
 فكان من الطبيعي ان ارتفاع األهمد  يكون مساوي الرتفاع األلواح ودو نفسه طو  الحجاب  

سراع  ونفس دسة القيمة تكون مساحة سجف بياب  90سراع =  10× سراع  9مساحة الحجاب  -
 الليمة  

 ثانياي: المسافة بين األعمدة 
اب قييدس األقييداس وسلييك يعنييي انييه يألييس مكييان العمييود يوضييا مييسبح البلييور مباشيير  أمييام حجيي -

 اللامس... لكن كيف يتم توديا دسة األهمد ! يمكن ان نفتر  ما يلي: 
o  دناك همودين مالصيقين لحيوائل الليمية الشيمالي والجنيوبي بحييث يكيون العميود

 مالصق للوح حائل الليمة لتقوية طرفي حمل الحجاب. 
o  سراع النييه ضييلا مييسبح البلييور  4متسيياوية = المسييافة هلييى جييانبي مييسبح البلييور

 سراع فقل.  1يست لك قيمة 
o  سراع يوجييد بييه همييود واحييد ونتوقييا انييه يوجييد  4 سن هلييى كييل جانييب يكييون طولييه

 سراع..  2في المنتصف فتقسم المسافة مناصفة لكل ج ة 
o  سراع ثم  2فيكون ترتيب األهمد  كما يلي: همود مالصق للوح اللشب ثم مسافة

سراع ثييم  2سراع ثييم همييود ثالييث ثييم  2سراع ثييم مييسبح البلييور ثييم  2ليير ثييم همييود آ
 همود رابا مالصق للوح اللشب. 

o  دييسا الترتيييب دييو نفسييه بالنسييبة لسييجف بيياب الليميية ولكيين يحتييل همييود لييامس
مكان مسبح البلور بنفس دسا الترتيب فيكون: : هميود مالصيق لليوح اللشيب ثيم 

سراع ثيم هميود رابيا  2راع ثيم هميود ثاليث ثيم س 2سراع ثم همود آلر ثم  2مسافة 
 سراع ثم همود لامس مالصق للوح اللشب.  2ثم 

o   سراع  10ارتفاع األهمد 
o  غير معرو  ابعياد اضيالع العميود فقيل نعير  ارتفاهيه ولكين ال نعير  ال طوليه

 وهرضه!! 
 
 مالحظا   -4
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 العم  األساسي للحجاب هو الفص  بين قدس األقداس والقدس 
 لحجاب تحح األش ة! الحظ/ ا

 ان سلك وضا دام الن األهمد  لمسة  في حالة السجف  
 وتعتبر لمسة أيضات في حالة حجاب قدس األقداس باهتبار ان مسبح البلور يحل محل همود.. 

 ش ا ات  50واألش ة 
 ودو سوا  محل بحث ان تكون االرقام متشاب ة ب سا الشكل! 
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 تابع خامساً: السجف

 

 النص  -1
 38-37: 36لرو  37 -36: 26لرو   

ْلَلْيَميييييييييِة ِميييييييييْن \َوَتْصيييييييييَنُا َسيييييييييْجفات ِلَميييييييييْدَلِل »36
َأْسييييييَماْنُجوِنين  َوُأْرُجييييييَوان  َوِقْرِمييييييد  َوُبييييييوو  َمْبييييييُروم  

يييييْجِف َلْمَسيييييَة 37لطَّيييييرَّاِد. \َصيييييْنَعَة  َوَتْصيييييَنُا ِللسَّ
. ُرَدُدَديييا ِميييي ييييَ ا ِبييييَسَدب  ْن أَْهِميييَد   ِميييْن َسييييْنل  َوُتَغشِن

. َوَتْسِبُك َلَ ا َلْمَس َقَواِهَد ِمْن ُنَحاس    َسَدب 

ْلَلْيَمِة ِمْن َأْسَماْنُجوِنين  \َوَصَنَا َسْجفات ِلَمْدَلِل 37
لطَّرَّاِد. \َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم  َصْنَعَة 

ى ُرُووَسَ ا 38 َوأَْهِمَدَتُه َلْمَسةت َوُرَدَدَدا. َوَغشَّ
.َوُقْضَبا . َوَقَواِهَدَدا َلْمسات ِمْن ُنَحاس   َنَ ا ِبَسَدب 

 
 مقدمة  -2

 السجف ينبه للحجاب لكن ليس تماما 
نفس مكوناح الحجاب ولكن بدون الكاروبيم  ؟!  وبسلك فان الصانا أيضات قد تغير فبد  من 

في ليمة الحائك الحاسق أصبح طراد؟!! السجف والحجاب دما القطعتين الوحيدتين المتشاب تين 
 وبالتأكيد مسبح البلور يشبه نسبيات مسبح المحرقة ما وجود التالفاح!! -االجتماع 

 لكن هلى االقل مسبح المحرقة ال يوجد دالل الليمة.. 
 أسن دالل الليمة الشيئين المتشاب ين حتى في الو يفة والشكل والتركيب دما الحجاب والسجف 

 ولنقوم بعمل مقارنة بين ما 
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 ين الحجاب والسجف مقارنة ب
 السجف  الحجاب  وجه المقارنة 

المسييييييييييييييافة ميييييييييييييين 
 الحائل الغربي 

أسرع من الحائل  9.5هلى بعد 
 الغربي للف التابوح 

أسرع ميييييييين الحييييييييائل  29.5هلييييييييى بعييييييييد 
 الغربي للف التابوح

 غلق باب الليمة  الفصل بين قدس االقداس والقدس  الدور 
ددا قواهد من فضة مغشية ورد  4 األهمد  

 من سدب 
قواهددا من نحاس مغشية وردددا  5

 من سدب  
األش ة السدبية بين شقق  فوقه 

 االسمانجوني
دنيييييياك شييييييقة سادسيييييية مثنييييييية فييييييي وجييييييه 

 الليمة أي أمامه 
 السجف يرمد !! قد يكون للجسد ! الحجاب يرمد للجسد  الرمد 

 لم يقل انشق السجف  أنشق حجاب ال يكل  في الصلب 
َسا وَ 51 ييل\َتَدْلَدَلييْح وَ  ُ  رْ ألَ \َنييْيِن ِمييْن َفييْوُق ِ َلييى َأْسييَفُل. وَ ثْ \َلييى  ِ  َشييقَّ نْ \َ ْيَكييِل َقييِد لْ \َجيياُب حِ اِا  رُ و لُ صل

   أين كان السجف؟! 2×39= 78= 51: 27َتَشقََّقْح  مح 
   38: 15 مر  ْثَنْيِن ِمْن َفْوُق ِ َلى َأْسَفُل.\ْلَ ْيَكِل ِ َلى \ْنَشقَّ ِحَجاُب ٱوَ 38
ْمُس وَ \َوَأْ َلَمِح 45    38: 23 لو  ْلَ ْيَكِل ِمْن َوَسِطِه.\ْنَشقَّ ِحَجاُب \لشَّ

يستلدم سجف باب الليمة في تغطية تابوح الع د هن النقل وليس حجاب قدس األقيداس  الحظ:
وسلييك اهتقييد انييه بسييبب ان الحجيياب يوجييد هليييه دم والييسي يييتم وضييعه هلييى الحجيياب والتييابوح فييي 

مواهييييد المحيييدد  لليييسبائح وبيييسلك ال يمكييين ان يسيييتلدم الحجييياب اليييسي يوجيييد هلييييه اليييدم األهيييياد وال
 ليغطي تابوح الع د فيتم استبداله بسجف باب الليمة ل سة الم مة! 

دييسة الرسييالة تتكييرر دائميياتو مييثالت فييي حاليية التيسييين الييسان يقفييا أمييام بيياب الليميية ويييتم القيياء القرهيية 
 لبرية حيات! فيسبح أحددما والثاني يطلق ل

ان أثنين من الم يام مطليوب ان يقيوم ب يا نفيس الشيلو او نفيس الشييء ولكين بسيبب ان الم مية 
  ؟األولى است لكح دسا الشلو او دسا الشيء كان الدمات ان يوجد بديل! ماسا يريد ان يقو ..

 َسِبيَحيَة ِ ْثيم  َييَرى َنْسيالت َتُطيوُ  َأيَّاُميُه َوَمَسيرَُّ  لرَّبل َفُسرَّ ِبَأْن َيْسَحَقُه ِبياْلُحْدِن. ِ ْن َجَعيَل َنْفَسيهُ \َأمَّا 10 "
 .. يقييو  لنييا اليينو المبييارك لنمييوح أوالت كسبيحيية أثييم وبعييد المييوح 10: 9"  أ  لييرَّبِن ِبَيييِدِة تَييْنَجُح.\

 سو  يكون لنا نسل وتطو  أيامنا!! الم متان التي ال يمكن ان تتم معات أبدات!!  
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سادساً: مذبح  حرقةالم

 

 

 

 

 

 النو  -1
 8-1: 38لرو    8-1: 27لرو  

ييييْنِل ُطوُليييييُه \ْلَميييييْسَبَح ِمييييْن َلَشيييييِب \َوَتْصييييَنُا »1 لسَّ
. ُمَربَّعييات َيُكييوُن  َلْمييُس َأْسُرع  َوَهْرُضييُه َلْمييُس َأْسُرع 

. \ْلَمييْسَبُح. وَ \ َوَتْصييَنُا ُقُروَنييُه 2ْرِتَفاُهييُه ثَيياَلُث َأْسُرع 
يييِه أَلرْ \َهَلييى َدَواَييياُة  َبييِا. ِمْنييُه َتُكييوُن ُقُروُنييُه. َوُتَغشِن

 . َوَتْصييييَنُا ُقييييُدوَرُة ِلَرْفييييِا َرَميييياِدِة َوُرُفوَشييييُه 3ِبُنَحيييياس 
َوَمَراِكَنُه َوَمَناِشَلُه َوَمَجاِمَرُة. َجِميَا آِنَيِتيِه َتْصيَنُعَ ا 

 . ييَبَكِة \َوَتْصييَنُا َليُه ُشييبَّاَكةت َصييْنَعَة 4ِميْن ُنَحيياس  لشَّ
. َوَتْصييَنُا َهَلييى ِمييْن ُنَحييا ييَبَكِة َأْرَبييَا َحَلَقيياح  \س  لشَّ

َوَتْجَعُلَهـا َتْحـَ  5ِمْن ُنَحاس  َهَلى َأْرَبَعِة َأْطَراِفِه. 
ـَبَكُة ِإَلـى \ْلَمْذَبِح ِمْن َأْسـَفُ . َوَتُكـوُن \َحاِجِب  لنَّ
َوَتْصيييييَنُا َهَصيييييَوْيِن ِلْلَميييييْسَبِح 6 ْلَمـــــْذَبِح.\ِنْصـــــِف 

. \ِب َهَصييَوْيِن ِمييْن َلَشيي يييِ َما ِبُنَحيياس  ييْنِل َوُتَغشِن لسَّ
ْلَعَصيَواِن \ْلَحَلَقاِح. َفَتُكيوُن \َوُتْدَلُل َهَصَواُة ِفي 7

فيييييات ُمَجوَّ 8ْلَميييييْسَبِح ِحيَنَميييييا ُيْحَميييييُل. \َهَليييييى َجييييياِنَبِي 
. َكَميييا ُأْ ِ يييَر َليييَك ِفيييي  ْلَجَبيييِل \َتْصيييَنُعُه ِميييْن َأْليييَواح 

 َدَكَسا َيْصَنُعوَنُه.

يْنِل. ُطوُليُه \ْلُمْحَرَقيِة ِميْن َلَشيِب \ْسَبَح َوَصَنَا مَ  لسَّ
. ُمَربَّعييييييييات.  َلْمييييييييُس َأْسُرع  َوَهْرُضييييييييُه َلْمييييييييُس َأْسُرع 

. \وَ  َوَصيييييَنَا ُقُروَنيييييُه َهَليييييى 2ْرِتَفاُهيييييُه ثَييييياَلُث َأْسُرع 
ييييييياُة \َدَواَيييييييياُة  أَلْرَبيييييييِا. ِمْنيييييييُه َكاَنيييييييْح ُقُروُنيييييييُه. َوَغشَّ

 . ْلُقيييُدوَر \ْلَميييْسَبِح: \آِنَييييِة  َوَصيييَنَا َجِميييياَ 3ِبُنَحييياس 
ُفييوَ  وَ \وَ  ْلَمَجيياِمَر َجِميييَا \ْلَمَناِشييَل وَ \ْلَمييَراِكَن وَ \لرل

 . َوَصيييييَنَا ِلْلَميييييْسَبِح 4آِنَيِتيييييِه َصيييييَنَعَ ا ِميييييْن ُنَحييييياس 
ييَبَكِة ِمييْن ُنَحيياس  َتْحييَح َحاِجِبييِه \ُشييبَّاَكةت َصييْنَعَة  لشَّ

 َأْرَبَا َحَلَقياح  ِفيي َوَسَكبَ 5ِمْن َأْسَفُل ِ َلى ِنْصِفِه. 
لنلَحييييييييياِس ُبُيوتيييييييييات \أَلْطيييييييييَراِ  ِلُشيييييييييبَّاَكِة \أَلْرَبَعيييييييييِة \

ْلَعَصييييييَوْيِن ِمييييييْن َلَشييييييِب \َوَصييييييَنَا 6ِلْلَعَصييييييَوْيِن. 
\ . ييياُدَما ِبُنَحيييياس  يييْنِل َوَغشَّ ْلَعَصييييَوْيِن \َوَأْدَليييَل 7لسَّ

َمييا. ْلَمييْسَبِح ِلَحْمِلييِه ِب ِ \ْلَحَلَقيياِح َهَلييى َجيياِنَبِي \ِفييي 
. ُمَجوَّ  ْلِمْرَحَضيييَة \َوَصيييَنَا 8فيييات َصيييَنَعُه ِميييْن َأْليييَواح 

. ِمييييْن َمَراِئييييي  ِميييْن ُنَحيييياس  َوَقاِهييييَدَتَ ا ِمييييْن ُنَحيييياس 
للَّيييييَواِتي َتَجنَّيييييْدَن ِهْنيييييَد َبييييياِب َلْيَميييييِة \ْلُمَتَجنِنيييييَداِح \
 اِلْجِتَماعِ \

 
 
  :مقدمة -2
 يتميد مسبح المحرقة بالعديد من المميداح: -
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o دييييو او  هنصيييير نييييراة ونحيييين داللييييون ميييين بيييياب الييييدار اللارجييييية حتييييى قبييييل اوال 
المرحضة النحاسية ودو أمر في منت ي العجب  سا كيان يجيب ان يغتسيل الك نية 
قبل ان يقتربوا  لى مسبح المحرقة لماسا يضا المرحضية وراء الميسبح؟!! الطبيعيي 

عمييييل هلييييى ان توضييييا المرحضيييية بجييييوار البيييياب لميييين يييييدلل ليغتسييييل ثييييم يبييييدأ ال
 المسبح!! 

o  الميييسبح أيضيييات مصييينوع مييين أليييواح.. وكيييان الميييسبح اللشيييبي هبيييار  هييين اإلطيييار
اللييارجي للمييسبح النييه يملييل بييالتراب فيكييون مييسبح ميين تييراب ولكيين اللشييب يكييون 

  طارة...  
 

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

 7.071قطر السقف  جي ى =  -
  7.681ب  جي دي =  قطر المكع -
   1.5و  1.5شبكة من المنتصف تقسم االرتفاع ليكون  -
  104  = 40× 2+ 16× 4محيل المسبح =   -
  110  = 15× 4+ 2× 25مساحة المسبح =   -
  75  = 3×5×5حجم المسبح   -
 تقسم الشبكة المسبح  لى جدأين متساويين تقريبات  -
 

 اسئلة ومالحظا  
ــَبَكُة ِإَلــى ِنْصــِف \ْلَمــْذَبِح ِمــْن َأْســَفُ . َوَتُكــوُن \ِب َوَتْجَعُلَهــا َتْحــَ  َحاِجــ5 -1  ليير  ْلَمــْذَبِح.\لنَّ

  أين ديسا الحاجيب؟ ليم ييسكر كييف تيتم صيناهته!.. ليم ييسكر هنيه أي شيل.. فيي 5: 27
المائد  حدد تبارك اسمه حاجب المائد  وارتفاهه وغيرديا وفيي ميسبح البليور حيدد اإلكلييل 

ا أكليل للمسبح! لكن الحاجب لم يسكر اال في دسة األيية كأنيه واوضح انه ينبغي ان يصن
أمير مسيلم به...كأنيه مين المعيرو  ان أي ميسبح لييه حاجيب! ميا سليك ليم ييسكر ان مييسبح 

   البلور به أي حاجب!!
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 1.5سراع أهليى الشيبكة و 1.5دناك شبكة توجد في منتصف ارتفاع المسبح وتقسمه  ليى  -2
ة هلي يا لتصيفى بالنيار " ل يي  ل يي لمياسا تركتنيي"  ميح سراع أسفل ا! وكان توضيا السبيحي

27 :46  =73   
بميياسا يفييييدنا  1.5×5×5و 1.5×5×5الشييبكة تفضييل الميييسبح  لييى جييدأين هليييوي وسييفلي  -3

 سلك؟ 
.\َوَتْصيييَنُا ُقُروَنيييُه َهَليييى َدَواَيييياُة 2 -4 ييييِه ِبُنَحييياس  : 27 ليييرو  أَلْرَبيييِا. ِمْنيييُه َتُكيييوُن ُقُروُنيييُه. َوُتَغشِن

ي  ر من سلك ان القرون صنعح من اللشب أيضيات وتيم طالئ يا بالنحياس ميا   و29=2
طييالء المييسبح او ان ييا صيينعح ميين نحيياس وتييم تركيب ييا هلييى الييواح اللشييب بعييد طالئ ييا 

 بالنحاس...  
. َكَميييا ُأْ ِ يييَر َليييَك ِفيييي ُمَجوَّ 8" -5 : 27"  ليييروْلَجَبيييِل َدَكيييَسا َيْصيييَنُعوَنُه.\فيييات َتْصيييَنُعُه ِميييْن َأْليييَواح 

  كييان المييسبح يملييل بييالتراب ويصييبح المييسبح اللشييبي دييو  طييار المييسبح الحقيقييي 35=8
 والسي يكون مصنوع من تراب... 
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 الخمسةمقارنة الأشكال الهندسية 

 والمسكنتابوت العهد ومائدة خبز الوجود ومذبح المحرقة ومذبح البخور 

وجه 
 المقارنة

مسبح  تابوح الع د 
 المحرقة 

ميييييييييييييييييييييييييييييييييسبح 
 البلور 

 ليمة االجتماع مائد  لبد الوجوة

×  1.5×2.5 أبعادة
1.5 

× )طـــــــــــــــول 
× عــــــــــــــرض 

 ارتفاع( 

3 × 5 ×5 
ـــــــــاع × )ارتف
× طــــــــــــــــول

 عرض(

2 ×1  ×1  
ـــــــــاع × )ارتف
× طــــــــــــــــول

 عرض(

1 ×2 ×2  
 ارتفاع(×طول × )عرض 

 1.5 ارتفيييييييييياع المائييييييييييد  = 
ولكيين ارتفيياع الحاجييب فييوق 

سراع  0.5المائييييييييييد  يكييييييييييون 
وديييييييسا يعنيييييييي ان االرتفييييييياع 

 سراع    2دو  الكلي

30 ×10 ×10 
× عــرض× )طــول
 ارتفاع(

 ديييييسة ديييييي أبعييييياد 
الليمييييييييييييييييية مييييييييييييييييين 

 اللار   

 سراع 400 سراع  40 سراع 30 سراع  104 سراع 44 محيل
سراع  5.625 حجم

 مكعب
سراع  75

 مكعب
سراع  2

 مكعب
 2سراع 1400 سراع مكعب 4

ذراع  19.5 مساحة 
 مربا

سراع  110
 مربا 

سراع  8
 مربا

 3سراع 3000 رباذراع م  16

 

 ملاحظات على المقارنة بين الأشكال الهندسية 

. أي صيور ملتلفية نـك  هندسـي واحـدان األشكا  ال ندسيية اللمسية ديم جميعيات  :1مالحظة -
 من نفس المبدأ ال ندسي..

فييي  أثنــين مــن المربعــا المبييدأ ال ندسييي المسييتلدم فييي العناصيير األربعيية دييو  .2مالحظــة  -
 . اربعة مستطيال ان بين ما القاهد  والقمة يحصر 

محيييل المسييتطيالح االربعيية فييي المائييد  يسيياوي محيييل المسييتطيالح االربعيية فييي  .3مالحظــة -
 سراع.  24مسبح البلور والسي يساوي 

. ان أمــر ملفــ  للنظــر تمامــاي ان تكــون األنــكال الهندســية المختلفــة فــي خيمــة 4مالحظــة -
 االجتماع تعبر جميعها عن مبدأ هندسي..

 5×  50×  100ك فان الدار اللارجيية أبعادديا ال تتسيق ميا ديسة الرويية والتيي تكيون ما سل -
 سراع وسلك سيحتا  دراسة مستفيضة لمعرفة سبب التال  نسب أبعاد الدار اللارجية. 

 سابعاً: دار المسكن
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 النص -1
 20 -9: 38خروج  21-9: 27خروج 

َجُنوِب َنْحَو لْ \ْلَمْسَكِن. ِ َلى ِجَ ِة \َوَتْصَنُا َداَر »9
اِر َأْسَتار  ِمْن ُبوو  َمْبُروم  ِمَئُة ِسَراع  \ لتَّْيَمِن ِللدَّ

َوأَْهِمَدُتَ ا ِهْشُروَن 10ْلَواِحَدِ . \ْلِجَ ِة \ُطوالت ِ َلى 
. ُرَدُد  أَلْهِمَدِ  \َوَقَواِهُدَدا ِهْشُروَن ِمْن ُنَحاس 

ة .  َماِ  \ِجَ ِة َوَكَسِلَك ِ َلى 11َوُقْضَباُنَ ا ِمْن ِفضَّ لشِن
لطلوِ  َأْسَتار  ِمَئُة ِسَراع  ُطوالت. َوأَْهِمَدُتَ ا \ِفي 

. ُرَدُد  ِهْشُروَن َوَقَواِهُدَدا ِهْشُروَن ِمْن ُنَحاس 
ة . \ َوِفي َهْرِ  12أَلْهِمَدِ  َوُقْضَباُنَ ا ِمْن ِفضَّ
اِر ِ َلى ِجَ ِة \ ْلَغْرِب َأْسَتار  َلْمُسوَن ِسَراهات. \لدَّ
. أَ  اِر \َوَهْرُ  13ْهِمَدُتَ ا َهَشَر   َوَقَواِهُدَدا َهَشر  لدَّ

ْرِق َنْحَو \ِ َلى ِجَ ِة  ُروِق َلْمُسوَن ِسَراهات. \لشَّ لشل
أَلْسَتاِر ِلْلَجاِنِب \َوَلْمَس َهَشَرَ  ِسَراهات ِمَن 14

\ . ْلَواِحِد. أَْهِمَدُتَ ا َثاَلَثة  َوَقَواِهُدَدا َثاَلث 
لثَّاِني َلْمَس َهَشَرَ  ِسَراهات ِمَن \ِب َوِلْلَجانِ 15

\ . أَلْسَتاِر. أَْهِمَدُتَ ا َثاَلَثة  َوَقَواِهُدَدا َثاَلث 
اِر َسْجف  ِهْشُروَن ِسَراهات ِمْن \َوِلَباِب 16 لدَّ

َأْسَماْنُجوِنين  َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم  َصْنَعَة 
ِلُكلِن 17َبَعة  َوَقَواِهُدَدا َأْرَبا . لطَّرَّاِد. أَْهِمَدُتُه َأرْ \

ة . ُرَدُدَدا ِمْن \أَْهِمَدِ   اِر َحَواَلْيَ ا ُقْضَبان  ِمْن ِفضَّ لدَّ
 . ة  َوَقَواِهُدَدا ِمْن ُنَحاس  اِر ِمَئُة \ُطوُ  18ِفضَّ لدَّ

ْرِتَفاُهَ ا َلْمُس \ِسَراع  َوَهْرُضَ ا َلْمُسوَن َفَلْمُسوَن وَ 
. َأْسُرع  ِمْن بُ  وو  َمْبُروم  َوَقَواِهُدَدا ِمْن ُنَحاس 

ْلَمْسَكِن ِفي ُكلِن ِلْدَمِتِه َوَجِميُا \َجِميُا َأَواِني 19
اِر ِمْن ُنَحاس  \َأْوَتاِدِة َوَجِميُا َأْوَتاِد   لدَّ

 

اَر. ِ َلى ِجَ ِة \َوَصَنَا 9 لتَّْيَمِن َأْسيَتاُر \ْلَجُنوِب َنْحَو \لدَّ
اِر ِمييييييْن ُبييييييوو  مَ \ . لييييييدَّ أَْهِمييييييَدُتَ ا 10ْبييييييُروم  ِمَئييييييُة ِسَراع 

. ُرَدُد  أَلْهِميَدِ  \ِهْشُروَن َوَقَواِهُدَدا ِهْشُروَن ِمْن ُنَحاس 
يييية .  َلييييى ِجَ ييييِة 11َوُقْضييييَباُنَ ا ِمييييْن ِفضَّ ييييَماِ  ِمَئييييُة \َواِا لشِن

 . . أَْهِمَدُتَ ا ِهْشُروَن َوَقَواِهُدَدا ِهْشُروَن ِمْن ُنَحاس  ِسَراع 
ييية . ألَ \ُرَدُد  َليييى ِجَ يييِة 12ْهِميييَدِ  َوُقْضيييَباُنَ ا ِميييْن ِفضَّ َواِا

ْلَغيييييييْرِب َأْسيييييييَتار  َلْمُسيييييييوَن ِسَراهيييييييات. أَْهِميييييييَدُتَ ا َهَشيييييييَر   \
. ُرَدُد  يية . \َوَقَواِهيُدَدا َهَشير  أَلْهِمييَدِ  َوُقْضيَباُنَ ا ِميْن ِفضَّ

َلييى ِجَ ييِة 13 ييْرِق َنْحييَو \َواِا ييُروِق َلْمُسييوَن ِسَراهييات. \لشَّ لشل
ْلَواِحِد َأْسَتار  َلْمَس َهَشَرَ  ِسَراهات. أَْهِمَدُتَ ا \ِلْلَجاِنِب 14

 . لثَّيياِني ِمييْن َبيياِب \َوِلْلَجاِنييِب 15َثاَلثَيية  َوَقَواِهييُدَدا ثَيياَلث 
َلييى ُدَنييا َأْسييَتار  َلْمييَس َهَشييَرَ  ِسَراهييات. \ اِر ِ َلييى ُدَنييا َواِا لييدَّ

. أَْهِمَدُتَ ا َثاَلَثة  َوَقَواِهُدَدا ثَ  اِر \َجِميُا َأْسَتاِر 16اَلث  لدَّ
أَلْهِميييَدِ  ِميييْن \َوَقَواِهيييُد 17َحَواَلْيَ يييا ِميييْن ُبيييوو  َمْبيييُروم  

. ُرَدُد  ييية  َوَتْغِشيييَيُة \ُنَحييياس  أَلْهِميييَدِ  َوُقْضيييَباُنَ ا ِميييْن ِفضَّ
يييية  َوَجِميييييُا أَْهِمييييَدِ   اِر َمْوُصييييوَلة  \ُرُووِسييييَ ا ِمييييْن ِفضَّ لييييدَّ

ييية . ِبُقْضيييَبان  ِميييْن  اِر َصيييْنَعَة \َوَسيييْجُف َبييياِب 18ِفضَّ ليييدَّ
لطَّيييييرَّاِد ِميييييْن َأْسيييييَماْنُجوِنين  َوُأْرُجيييييَوان  َوِقْرِميييييد  َوُبيييييوو  \

ْرِتَفاُهييييُه ِبيييياْلَعْرِ  \َمْبييييُروم . َوُطوُلييييُه ِهْشييييُروَن ِسَراهييييات وَ 
اِر. \َلْمييُس َأْسُرع  ِبَسييِويَِّة َأْسييَتاِر  َوأَْهِمييَدُتَ ا َأْرَبَعيية  19لييدَّ

ية  َوَتْغِشييَيُة  . ُرَدُدَديا ِميْن ِفضَّ َوَقَواِهيُدَدا َأْرَبيا  ِميْن ُنَحيياس 
يييييية .  َوَجِميييييييُا َأْوتَيييييياِد 20ُرُووِسييييييَ ا َوُقْضييييييَباِنَ ا ِمييييييْن ِفضَّ

.\ْلَمْسَكِن وَ \ اِر َحَواَلْيَ ا ِمْن ُنَحاس   لدَّ
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  20: 27لرو 
مُ »20.  وِء إِلْصَعاِد َوَأْنَح َتْأُمُر َبِني ِ ْسَراِئيَل َأْن ُيَقدِن ُرِ  َداِئمات. \وا ِ َلْيَك َدْيَح َدْيُتون  َمْرُضو   َنِقينات ِللضل لسل

َ اَدِ  ُيَرتِنُبَ ا َداُروُن َوَبُنوُة ِمَن \لَِّسي َأَماَم \ْلِحَجاِب \اِلْجِتَماِع َلاِرَ  \ِفي َلْيَمِة 21 َباِح \ْلَمَساِء ِ َلى \لشَّ لصَّ
. َفِريَض \َأَماَم   ةت َدْدِريَّةت ِفي َأْجَياِلِ ْم ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَل.لرَّبِن

 
 
 
 
 مقدمة  -2

الدار اللارجية دي التي تحيل بالليمة ويكون طو  الدار اللارجية موادييات لطيو  ليمية االجتمياع 
كمييا ي  يير بالشييكل. ونالحييظ ان اتجيياة طييو  ليميية االجتميياع يعتمييد هلييى االتجاديياح االساسييية 

المنييار  هلييى الجانييب الجنييوبي نحييو التيييمن ومائييد  لبييد الوجييوة هلييى الجانييب  للشييمس حيييث تكييون 
الشييمالي فييي الليميية وسلييك دييو الييسي يحييدد اتجيياة طييو  ليميية االجتميياع وبالتييالي يييتم تحديييد  تجيياة 

 طو  الدار بالنسبة له.    
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 الدراسة الهندسية  -3
 خيمة االجتماعدار أبعاد 

 ارتفاع  5× عرض  50× طول  100األبعاد هي  -
لكيل هير  أسن مجميوع األهميد   10لكل طيو   20األهمد    -

 همود   60= 
 سراع  111.8قطر المكعب  -
 سراع  50.24قطر الجانب  -

أسرع  5أسرع من االسيتار ييتم وضيا هميود وارتفياع االسيتار  5ت  ر أبعاد الدار اللارجية ان كل 
  5وهرضه  5ربا من الكتان طوله  البوو المبروم = الكتان  ويعني سلك ان بين كل همودين م

 يمكن ان نحصل هلى بع  البياناح العامة ل سة الدار 
سراع لييييار   220 سن البيييياقي  80سراع   من ييييا محيييييل الليميييية  300محيييييل الييييدار نفسيييي ا =  -

 الليمة  
 610= 40+40+ 110+ 210+210محيل الكتان  االستار= بوو مبروم غير مطرد =  -

 سراع  
 الحييييظ سييييجف اليييدار اللارجييييية يطييييابق سييييجف بيييياب ليميييية  50=  محييييل البيييياب  السييييجف  -

 االجتماع  
سراع  4700 سن البيييياقي  300سراع مربييييا  مسيييياحة الليميييية  5000مسيييياحة الييييدار نفسيييي ا =  -

 مربا  
  1400=  150+250+500+500مساحة سور الكتان  البوو المبروم  =  -
  25000حجم الكلي للدار =  -
شييمالي والجنييوبي  وهييدد أهمييد  كييل ميين الجانييب الشييمالي سراع الجانييب ال 100يقابييل الطييو   -

 10سراع وبييييه  50أسرع   فييييي حييييين العيييير   5همييييود أي همييييود لكييييل  20والجنييييوبي دييييي 
 أهمد ..    

اِر ِ َلى ِجَ ِة \َوِفي َهْرِ  12 .\لدَّ  لرو ْلَغْرِب َأْسَتار  َلْمُسوَن ِسَراهات. أَْهِمَدُتَ ا َهَشَر   َوَقَواِهُدَدا َهَشير 
27:12=39  
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 س/ أين توجد خيمة االجتماع في الدار 
ويعني ذلم ان الخيمة تكون ليس دناك تحديد لاو التجاداح الليمة بالنسبة للدار من الدالل 

 كما يلي:  في مركز الدار
 سراع  35المسافة من باب الدار  لى باب ليمة االجتماع تكون  -
 سراع  20ن العر   كل من ا تساوي المسافة الفارغة هلى جانبي ليمة االجتماع  م -
 35المسافة الفارغة للف ليمة االجتماع مين ن ايية الليمية وحتيى سيور اليدار اللارجيية ديي  -

 سراع. 
 
 مالحظا   -4
 نالحظ ان كافة األوتاد مصنوهة من النحاس  .1
نالحيييظ كيييسلك ان سيييجف البييياب مطيييابق لحجييياب سيييجف الليمييية فيييي شيييكله ميييا تغيييير األبعييياد  .2

  ودييو محمييو  90مسيياحته  – 38 محيطييه  10واالرتفيياع  9ليميية العيير   أبعيياد سييجف ال
أهمد  ل ا قواهد من نحاس وردد وقضبان من سدبو اما سجف باب اليدار اللارجيية  5هلى 

أهمييد  قواهييددا  4  ودييو محمييو  هلييى 100ومسيياحته  50 محيطييه  5وارتفاهييه  20فعرضييه 
 4س االقيييداس محميييو  هليييى مييين نحييياس والقضيييبان واليييردد مييين فضييية...  الحيييظ حجييياب قيييد

 أربعة أهمد  مثل سجف الباب 
الطــــول  ــــعف ان دراسييية الليمييية تحتييييا  الكثيييير ميييين التحلييييل... فمييييثالت نجيييد ان الييييدار ب يييا  .3

ليس موجـود فـي أي جـزء  خـر مـن الخيمـة سـوى مـذبح البخـور والـذي فيـه .. سليك العرض
 ! ماسا نف م من سلك؟! ارتفاعه  عف طول  لا المربا

سراع  5 ان ارتفييياع الليمييية أهليييى مييين سيييور اليييدار بقيمييية الضيييعف  سيييور سراع نالحيييظ ايضيييات  .4
 سراع  دل نستفيد بشل من سلك؟  10وارتفاع الليمة 
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 تعليق على النك  الهندسي للدار الخارجية  -5
 

 ان البناء ال ندسي للدار اللارجية لليمة االجتماع يسبب لنا الكثير من الحير  
 والسبب في سلك 

لبنيياء ال ندسييي للعناصيير اللمسيية ودييي تييابوح الع ييد ومييسبح البلييور ومائييد  لبييد الوجييوة دييو ان ا
 ومسبح المحرقة وحتى المسكن نفسه يكون ل م جميعات بناء دندسي واحد 

 بعدين متساويين وبعد واحد ملتلف ... سلك ما رأيناة ويمكن ان نراجعه دنا مر  ألرى 
 االرتفاع  العر   الطو   العنصر 

 1.5 1.5 2.5 ح الع د تابو 
 2 1 1 مسبح البلور 

  ارتفاع + الحاجب   2 1 2 مائد  لبد الوجوة 
 3 5 5 مسبح المحرقة 

 10 10 30 المسكن نفسه  من اللار   
 

 الدار اللارجية ليس ل ا نفس دسا التصور ال ندسي 
 ذراع 5االرتفاع × ذراع  50العرض × ذراع  100فان الطول هو 

 تصور دندسي ملتلف تمامات هن هناصر ليمة االجتماع اللمسة ويقدم سلك 
 الحيرة هنا تننأ بسبب 

الن هللا تبيارك اسييمه لديييه كمييا  المعرفية  سن دييو لييه المجييد لديييه نميوس  دندسييي واحييد مثييالي ودييو 
 السي رأيناة في العناصر اللمسة لليمة االجتماع 

ي النباتيياح تكييرار لنمييوس  الحيييا  وكييسلك فييي دييسة الفكيير  يييدهم ا للييق الكييون كلييه ... الننييا نييرى فيي
الحيوانييياح واالنسيييان وغيرديييا مييين المللوقييياح... ان ديييسا التنيييوع فيييي المللوقييياح ميييا ثبييياح المبيييدأ 

 األساسي يتشأ بسبب ان اللالق له المجد لديه نموس  مثالي كامل الن لديه كما  المعرفة... 
 

 دو واحد وليس أثنين... ويعني سلك ان النموس  ال ندسي في ليمة االجتماع 
ويعنيييي سليييك ان البنييياء ال ندسيييي لليييدار اللارجيييية ناشيييل باألسييياس مييين البنييياء ال ندسيييي للعناصييير 

 اللمسة التي درسنادا في ليمة االجتماع... 
ذن البنــاء الهندســي للــدار الخارجيــة يجــب ان يكــون مطــابق للبنــاء الهندســي لعناصــر خيمــة  وا 

 في ن اية دسا الفصل   2الملحق رقم سو  ندرسه في . ودسا التوضيح االجتماع الخمسة
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 توزيا العناصر في الدار الخارجية )تصور افترا ي(  -6 
 في الدار اللارجية يوجد المرحضة النحاسية ومسبح المحرقة ثم ليمة االجتماع 

ليس دناك أي شيء آلر في الدار اللارجية ونحن نحتا  تحديد المسافاح بين دسة القطا 
 ولنبدأ من باب الدار اللارجية  الثالثة

 
  باب الدار الخارجية

 )افتراض( ذراع 10مسافة 

 بيانا  من الكتاب المقدس( –ذراع  5مذبح المحرقة ) لعه 

 )افتراض( ذراع 10مسافة 

 استنتاجي الخاص(  –ذراع  5المرح ة النحاسية )قطرها 

 )افتراض( ذراع 5مسافة 

 باب خيمة االجتماع 
ديعاح دسة دي استنتا  لاو بي وليسح مسكور  في الكتاب المقدس ويمكن ان مسافاح التو 

 تفسيردا كما يلي: 
 سراع قبل المسبح يتم تلدين حمالن السبيحة في ا ولسلك دي مسافة مناسبة  10مسافة  -
 سراع  5طو  ضلا مسبح المحرقة محدد من النو الكتابي ودو  -
ميا يييتمكن كيل ميين يعميل هلييى المييسبح او سراع حتييى  10المسيافة بييين الميسبح والمرحضيية ديي  -

في المرحضة من  تمام همله وتكون ديسة ديي المسيافة الملصصية لعميل الك نية سيواء بتقيديم 
 السبيحة او بالتط ير في المرحضة 

 سراع ودو استنتا  لاو بي سو  نناقشه ما دراسة المرحضة  5قطر المرحضة النحاسية  -
سراع وتسيتلدم فقيل ميين  5ليمية االجتميياع وديي  المسيافة مين المرحضية النحاسييية وحتيى بياب -

أجل سبح السبائح التي تسبح أمام الرب أمام ليمة االجتماع  ويالحظ ان المرحضة تحتل جدء 
صغير من الحيد ويعني سليك ان همليية سبيح اليسبائح أميام اليرب ال تتوقيف هليى ديسة المسيافة 

افة كبييير  تحتييل المرحضيية جييدء سراع فقييل بييل يمكيين ان تمتييد ألبعييد ميين سلييك النييه دنيياك مسيي 5
 صغير من ا .  

 
 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

70 

 

 ثامناً: ثياب هارون الكاهن 

 

 مدروسة بالتفصيل في الفصل الثالث 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

71 

 تاسعاً: تكريس هارون الكاهن 

 
 

 مدروسة بالتفصيل في الفصل الثالث 
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 عاشراً: مذبح البخور

 
 النص  -1

  25: 37 خروج  10-1: 30 لرو 
ْلَبُليييييوِر. ِميييييْن َلَشيييييِب \يَقييييياِد َوَتْصيييييَنُا َميييييْسَبحات إلِ »
ييييييْنِل َتْصييييييَنُعُه. \ ُطوُلييييييُه ِسَراع  َوَهْرُضييييييُه ِسَراع . 2لسَّ

ْرِتَفاُهيييييُه ِسَراَهييييياِن. ِمْنيييييُه َتُكيييييوُن \ُمَربَّعيييييات َيُكيييييوُن. وَ 
: َسييْطَحُه َوِحيَطاَنييُه 3ُقُروُنيُه.  يييِه ِبييَسَدب  َنِقييين  َوُتَغشِن

 ِ ْكِليييييالت ِمييييْن َسَدييييب  َحَواَلْيييييِه َوُقُروَنييييُه. َوَتْصييييَنُا َلييييهُ 
َوَتْصــَنُا َلــُه َحْلَقَتــْيِن ِمــْن َذَهــٍب َتْحــَ  4َحَواَلْيييِه. 

ْلَجــاِنَبْيِن َتْصــَنُعُهَما \ِإْكِليِلــِه َعَلــى َجاِنَبْيــِه. َعَلــى 
َوَتْصييَنُا 5. ِلَتُكوَنــا َبْيَتــْيِن ِلَعَصــَوْيِن ِلَحْمِلــِه ِبِهَمــا

ْنِل \ْلَعَصَوْيِن ِمْن َلَشِب \ . لسَّ يِ َما ِبَسَدب   َوُتَغشِن
اَم 6 لَّييييييِسي َأَميييييياَم تَيييييياُبوِح \ْلِحَجيييييياِب \َوَتْجَعُلييييييُه ُقييييييدَّ
اَم \ َ اَدِ . ُقدَّ يَ اَدِ  َحْييُث \لَّيِسي َهَليى \ْلِغَطاِء \لشَّ لشَّ

َفُيوِقيييُد َهَلْييييِه َدييياُروُن َبُليييورات َهِطيييرات 7َأْجَتِميييُا ِبيييَك. 
. ِحيييَن ُيْصيِلُح  ييُر َ \ُكيلَّ َصييَباح  َوِحيييَن 8ُيوِقييُدُة.  لسل

ييُرَ  ِفييي \ُيْصييِعُد َديياُروُن  ْلَعِشيييَِّة ُيوِقييُدُة. َبُلييورات \لسل
اَل ُتْصِعُدوا َهَلْيِه 9لرَّبِن ِفي َأْجَياِلُكْم. \َداِئمات َأَماَم 

َبُليييييورات َغِريبيييييات َواَل ُمْحَرَقيييييةت َأْو َتْقِدَميييييةت َواَل َتْسيييييُكُبوا 
يييياَر ت َهَلييييى َوَيْصييييَنُا 10َهَلْيييييِه َسييييِكيبات.  َديييياُروُن َكفَّ

يييَنِة. ِميييْن َدِم َسِبيَحيييِة \ُقُروِنيييِه َميييرَّ ت ِفيييي  ْلَلِطيَّيييِة \لسَّ
َنِة َيْصَنُا َكفَّاَر ت َهَلْيِه ِفي \لَِّتي ِلْلَكفَّاَرِ  َمرَّ ت ِفي \ لسَّ

 «.َأْجَياِلُكْم. ُقْدُس َأْقَداس  ُدَو ِللرَّبنِ 

يييييْنِل \َشيييييِب ْلَبُليييييوِر ِميييييْن لَ \َوَصيييييَنَا َميييييْسَبَح 25 لسَّ
ْرِتَفاُهيييييييُه \ُطوُليييييييُه ِسَراع  َوَهْرُضيييييييُه ِسَراع . ُمَربَّعيييييييات. وَ 

يييياُة ِبييييَسَدب  26ِسَراَهيييياِن. ِمْنييييُه َكاَنييييْح ُقُروُنييييُه.  َوَغشَّ
َنِقين  َسْطَحُه َوِحيَطاَنُه َحَواَلْيِه َوُقُروَنُه. َوَصيَنَا َليُه 

ُه َحْلَقتَييْيِن َوَصييَنَا َليي27ِ ْكِليييالت ِمييْن َسَدييب  َحَواَلْيييِه. 
ِميييييْن َسَدييييييب  َتْحييييييَح ِ ْكِليِليييييِه َهَلييييييى َجاِنَبْيييييييِه َهَلييييييى 

َوَصَنَا 28ْلَجاِنَبْيِن َبْيَتْيِن ِلَعَصَوْيِن ِلَحْمِلِه ِبِ َما. \
. \ْلَعَصييَوْيِن ِمييْن َلَشييِب \ يياُدَما ِبييَسَدب  ييْنِل َوَغشَّ لسَّ

سييييييات. وَ \َوَصييييييَنَا ُدْدييييييَن 29  ْلَبُلييييييورَ \ْلَمْسييييييَحِة ُمَقدَّ
 ْلَعطَّاِر.\ْلَعِطَر َنِقينات َصْنَعَة \

 مقدمة  -2
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مييسبح البلييور ديييو العنصيير الوحييييد المالصييق لحجيياب قيييدس األقييداس ونعييير  ان الحجيياب يقسيييم 
 ليمة االجتماع من الدالل  لى القدس وقدس األقداس...

ع من هناصر تساهد في هملية تقسيم ليمة االجتما 3لكن ان أمعنا الن ر فسو  نجد ان دناك 
الييدالل ودييسة العناصيير دييي حجيياب قييدس األقييداس واألهمييد  األربعيية التييي يحمييل هلي ييا الحجيياب 
ومسبح البليور وديسة العناصير معيات تشيكل مجموهية واحيد  مرتبطية معيات لتعميل هليى تقسييم الليمية 

 هلى دسا النحو. 
هميد  المقيام قد يعني سلك ان دور مسبح البلور يكون مرتبل باألساس بحجاب قيدس األقيداس واأل

 هلي ا! 
  - سن أهطنا الرب روية واضحة –نحتا  ف م سلك بعمق الحقات 

وال يمكيين ان نتييرك المقدميية دون ان نسييأ  لميياسا وضييا تبييارك اسييمه مييسبح البلييور دنييا بعييد ثييياب 
 دارون الكادن؟ لماسا لم يسكر مسبح البلور ما مسبح المحرقة؟! مناقشة سلك الحقات.   

 دسية الدراسة الهن -3
 ()ارتفاع 2× 1× 1أبعاد مذبح البخور هي 

 1.4قطر السقف   -
   5 الجسر التربيعي لي  2.2360قطر الجانب  -
   6 جسر تربيعي لي  2.44قطر المكعب  -
  32  =24= 4×6و محيل المستطيالح  8= 4+4محيل المسبح  مح مربعي القاهد  والقمة  -
  10 =  8= 4×2و م المستطيالح 2مساحة المسبح  مساحة المربعين  -
  2الحجم  -

 مكان مذبح البخور في خيمة االجتماع 
 سراع  19المسافة من باب ليمة االجتماع حتى مسبح البلور دي  -
 سراع  4المسافة من حوائل ليمة االجتماع هلى جانبي مسبح البلور حتى المسبح تكون  -
ابوح الع ييد = المسييافة ميين مييسبح البلييور وحتييى  مييولر الليميية  أي الحييائل الغربييي للييف تيي -

 سراع = طو  قدس األقداس  9.5
 

نف يييم ان الشيييكل ال ندسيييي ديييو نفيييس الشيييكل ال ندسيييي لبييياقي هناصييير الليمييية واليييسي ديييو مربعيييان 
 مستطيالح...  4يحصران بين ما 

:َسْطَحُه َوِحيَطاَنُه َحَواَلْيِه َوُقُروَنُه.َوَتْصَنُا َلُه ِ ْكِليالت ِمنْ 3 يِه ِبَسَدب  َنِقين     3: 30 لر  َسَدب  َحَواَلْيهِ َوُتَغشِن
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 مالحظا  -4
 المالحظة األولى: 

 
ْلَجـاِنَبْيِن َتْصـَنُعُهَما ِلَتُكوَنـا َبْيَتـْيِن \. َعَلـى َتْحَ  ِإْكِليِلِه َعَلى َجاِنَبْيهِ  َحْلَقَتْيِن ِمْن َذَهٍب َوَتْصَنُا َلُه 4

 ( .... ، 4: 30)خرو ِلَعَصَوْيِن ِلَحْمِلِه ِبِهَما
 نلقي ن ر  هلى النصوو المشاب ة كما يلي:دهنا 

 )تابوت العهد(  12:  25خرو  .1

ْلَواِحِد \أَلْرَبِا. َهَلى َجاِنِبِه \َوَتْجَعُلَ ا َهَلى َقَواِئِمِه  َأْرَبَا َحَلَقاٍ  ِمْن َذَهٍب  َوَتْسِبُك َلهُ 12
 لثَّاِني َحْلَقَتاِن.\َحْلَقَتاِن َوَهَلى َجاِنِبِه 

 

 ة خبز الوجوه( )مائد 26: 25خرو  .2

 لَِّتي ِلَقَواِئِمَ ا \أَلْرَبِا \َواَيا لدَّ \ْلَحَلَقاِح َهَلى \َوَتْجَعُل  َأْرَبَا َحَلَقاٍ  ِمْن َذَهٍب َوَتْصَنُا َلَ ا 26         
 أَلْرَبِا.\          

 
 )مذبح المحرقة(  4: 27خرو  .3

َبَكِة ِمْن نُ \َوَتْصَنُا َلُه ُشبَّاَكةت َصْنَعَة 4 . َوَتْصَنُا َهَلى لشَّ َبَكِة \َحاس  َأْرَبَا َحَلَقاٍ  ِمْن لشَّ
 َعَلى َأْرَبَعِة َأْطَراِفهِ  ُنَحاسٍ 

 

فييي كييل هنصيير ميين العناصيير الثالثيية.. وميياسا  أربــا حلقــا  باالجمــال  سن اليينو المبييارك يحييدد 
َتْحـَ  ِإْكِليِلـِه  ْن َذَهـٍب َوَتْصـَنُا َلـُه َحْلَقَتـْيِن ِمـ4نف م هن مسبح البلور؟ مياسا يقيو  الينو المبيارك "

ــهِ  ــى َجاِنَبْي أي حلقيية هلييى كييل جانييب؟! ميياسا نف ييم... اليينو المبييارك  كيييف يصيينا حلقتييين؟! "!َعَل
يقصد حلقتين هلى كل جانب أي اربا حلقاح ولكن النو لم يقل سلك صراحة! أننا ال يمكننيا ان 

ا ال يمكيين ان يكييون لمييسبح نتليييل تصييور مييا ونييدهي ان سلييك مييا يقصييدة اليينو المبييارك... بييالطب
نما بالتأكييد دميا حلقتيين هليى كيل  البلور أثنين من الحلقاح باالجما  أي حلقة هلى كل جانب واا

لكي يضا في ما العصيا التيي سييحمل ب يا الميسبح ف يو يحتيا  أثنيين مين الحلقياح هليى كيل جانب 
اليينو سلييك! اليينو ولكيين لييم يقييل حلقيياح للجييانبين ألثنييين ميين العصييواح ...  4جانييب وبالتييالي 

المبارك يريد ان يجعل مسبح البلور ملتلف! فوضعه في مكان غريب للغاية بعيدات هين العناصير 
 األلرى للليمة ثم يسكر البياناح ب سا الشكل الواضح! 
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 المالحظة الثانية 
لماسا وضا ميسبح البليور فيي ديسا الترتييبو وبالتحدييد لمياسا ثيياب الكيادن وتكيريس الكيادن سكيرح 

 بل مسبح البلور؟!! ق
ان دسا األمر دام جدات جدات... الن االجداء جميع ا سكرح وحتى لرجنا مين الليمية ودرسينا ميسبح 
المحرقة والدار اللارجية وثياب الكادن وتكريسه حتى نصل  لى دنا  لى مسبح البلور!! لم يكتب 

واالشيكا  ال ندسيية فيي التقريير هين العميل بيل وضيا الميسابح فيي موسى النبي بنفس دسا الترتييب 
 الليمة معات وثياب الكادن وتكريسه بمفرددا... 
 وبالتحديد السوا  دو لماسا وضا المسبح دنا؟ 

 
. ِحيَن ُيْصِلُح 7 المالحظة الثالثة: ُرَ  ُيوِقُدُة. \َفُيوِقُد َهَلْيِه َداُروُن َبُلورات َهِطرات ُكلَّ َصَباح  َوِحيَن 8لسل

   ... 8-7: 30 لرو  ْلَعِشيَِّة ُيوِقُدةُ \ُرَ  ِفي لسل \ُيْصِعُد َداُروُن 
من الم م جدات مالح ية االرتبياح بيين ميسبح البليور والمنيار  فيان األرتبياح دنيا ارتبياح دمنيي ولنقيل 
دوري كيييل مسييياء وكيييل صيييباح... ان سليييك ييييرتبل بمسيييار دمنيييي مسيييتمر.. مييين الم يييم ان نف يييم ان 

بالتالي فالعنصر موجود باألساس من أجل دسة الو يفة الو يفة جدء ال يتجدأ من العنصر نفسه و 
ولسلك فالتصور الدمني الرابل بين المنار  وبين مسبح البلور دو جدء ال يتجدأ من كل مين المنيار  

 ومسبح البلور. 
 

 الرابعة: المالحظة 
رام ؟ دل سلك بسبب جماهة ابيلماسا لم يشرح المجمر  التي يحمل ب ا البلور في ليمة االجتماع

رجل  حملوا المجامر لكي يبلروا ... فلم يسكر موسى النبي نو شرح المجمر  من أجل  250 
دسا السبب؟ يالحظ ايضا ان كل االدواح المساهد  االلرى ال يتم شرح ا .. فربما ليس سلك أمر 
لطير جدات الن وال األواني او السكائب او الرفو  كان يتم شرح ا كانح تسكر ملتصر  فقل.. 

 لكن بالنسبة للمجمر  نحن حتى ال نعر  أين توضا؟ و 
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 حادي عشر الفدية

 

  17-11: 30لرو  
يَّـَة َبِنـي ِإْسـَراِئيَ  ِبَحَسـِب »12لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  11 ْلَمْعـُدوِديَن ِمـْنُهْم ُيْعُطـوَن ُكـ ُّ \ِإَذا َأَخْذَ  َكمِ 
بِ  ِعْنَدَما\وَ  ُهمْ  ِحٍد ِفْدَيَة َنْفِسِه ِللرَّ ُهْم ِلَئالَّ َيِصيَر ِفـيِهْم َوَبـٌأ ِعْنـَدَما َتُعـدُّ َديَسا َميا ُيْعِطييِه ُكيلل 13. َتُعدُّ

ييياِقِل ِبَشييياِقِل \ْلَمْعيييُدوِديَن: ِنْصيييُف \ْجتَييياَد ِ َليييى \َميييِن  ييياِقُل ُديييَو ِهْشيييُروَن ِجييييَر ت  ِنْصيييُف \لشَّ ْلُقيييْدِس.  الشَّ
\ . اِقِل َتْقِدَمةت ِللرَّبِن ْبِن ِهْشِريَن َسَنةت َفَصاِهدات ُيْعِطي َتْقِدَمةت \ْلَمْعُدوِديَن ِمِن \ْجَتاَد ِ َلى \َمِن ُكلل 14لشَّ

 . اِقِل ِحيَن ُتْعُطوَن َتْقِدَمَة \ْلَفِقيُر اَل ُيَقلِنُل َهْن ِنْصِف \َاْلَغِنيل اَل ُيْكِثُر وَ 15ِللرَّبِن لرَّبِن ِللتَّْكِفيِر َهْن \لشَّ
ييَة َوتَ 16ُنُفوِسييُكْم.  يياَرِ  ِمييْن َبِنييي ِ ْسييَراِئيَل َوَتْجَعُلَ ييا ِلِلْدَمييِة َلْيَمييِة \ْأُلييُس ِفضَّ اِلْجِتَميياِع. َفَتُكييوُن ِلَبِنييي \ْلَكفَّ

 لرَّبل ِلُموَسى:\َوَقاَ  17«. لرَّبِن ِللتَّْكِفيِر َهْن ُنُفوِسُكمْ \ِ ْسَراِئيَل ِتْسَكارات َأَماَم 
 

 سرد بناء الليمة بعد؟  لماسا توضا الفدية دنا ولم ينت ي
لماسا االشلاو البشريين يدللون في الوصف ما االشكا  ال ندسية كما لو كيان كيل من ميا جيدء 

 من اآللر؟! مر  في شرح ثياب الكادن ومر  ألرى في الفدية؟! 
 ويألييس نييو الشيياقل والييسي دييو هشييرون   44= 14: 30لميياسا يعييد ميين هميير هشييرين؟  لييرو  

 ير  لكل سنة؟ جير ! دل يعني سلك ج
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 ثاني عشر المرحضة

 

 النص -1
 : 38لرو   21-18: 30لرو  

َوَتْصَنُا ِمْرَحَضةت ِمْن ُنَحاس  َوَقاِهَدَتَ ا ِمْن ُنَحاس  ِلاِلْغِتَساِ . »18
ْلَميييييْسَبِح َوَتْجَعييييييُل ِفيَ يييييا َميييييياءت. \اِلْجِتَمييييياِع وَ \َوَتْجَعُلَ يييييا َبيييييْيَن َلْيَمييييييِة 

ِهْنييَد ُدُلييوِلِ ْم 20َوَبُنييوُة َأْيييِدَيُ ْم َوَأْرُجَلُ ييْم ِمْنَ ييا. َفَيْغِسييُل َديياُروُن 19
ْقِتييَراِبِ ْم \اِلْجِتَميياِع َيْغِسييُلوَن ِبَميياء  ِلييَئالَّ َيُموتُييوا. َأْو ِهْنييَد \ِ َلييى َلْيَمييِة 

. \ِ َليييى  ـــِدَيُهْم 21ْلَميييْسَبِح ِلْلِلْدَميييِة ِلُيوِقيييُدوا َوُقيييودات ِلليييرَّبِن ـــُلوَن َأْي َيْغِس
ــواوَ  ــَئالَّ َيُموُت ــْم ِل . َوَيُكييوُن َلُ ييْم َفِريَضييةت َأَبِديَّييةت َلييُه َوِلَنْسييِلِه ِفييي َأْرُجَلُه

 «.َأْجَياِلِ مْ 

ْلِمْرَحَضييييَة ِمييييْن \َوَصييييَنَا 8
ُنَحيييييييياس  َوَقاِهييييييييَدَتَ ا ِمييييييييْن 

 . ــــــــي ُنَحيييييييياس  ِمــــــــْن َمَراِئ
ـــــــــَداِ  \ للَّـــــــــَواِتي \ْلُمَتَجنِ 

ــِة  ــاِب َخْيَم ــَد َب ــْدَن ِعْن َتَجنَّ
 .ْجِتَماعِ الِ \

 

 المقدمة  -2
 المرحضة النحاسية دي الوحيد  المصنوهة من النحاس اللالو! 

الن ميييسبح المحرقييية مصييينوع مييين لشيييب السييينل المطليييي بالنحييياس.. ولكييين المرحضييية تكيييون مييين 
  الن شبكة النحاس في مسبح المحرقة تكون من النحاس اللالو أيضات   النحاس فقل!

اليدالل فيان تيابوح الع يد وميسبح البليور ومائيد  لبيد الوجيوة جميع يا يشيبه سليك حالية الليمية مين 
 من اللشب المطلي بالسدب ولكن المنار  وغطاء تابوح الع د تكون من السدب اللالو! 

 دسا التشابه دل ال معني له؟! 
 مسبح بلور من اللشب المطلي بالسدب ومرتبل بمنار  من السدب اللالو 

 ي بالنحاس ومرتبل بمرحضة من النحاس اللالو! مسبح محرقة من اللشب المطل
 ان دناك دد  ما وراء دسا التشابه! 
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 الدراسة الهندسية  -3
 ما هي أبعاد المرح ة؟ 

 لم يسكر النو المبارك أي شيء هن أبعاد المرحضة! 
 ولكننا نف م ان ا ينبغي ان تكون منلفضة ليمكن للك نة ان يغتسلوا في ا 

 
 رقة والمرحضة كالدما مصنوهان من النحاس ودما يشيران  لى الماء والدم نالحظ ان مسبح المح

 وسلك يجعل من المنطق فر  ان أبعاد المرحضة تكون مساوية ألبعاد مسبح المحرقة
 وهلى سلك يمكنني ان افتر  أبعاد المرحضة النحاسية كما يلي: 

  
أي ان محــــيط دائــــرة ..... سراع  5قطيييير دائيييير  المرحضيييية = طييييو  ضييييلا مييييسبح المحرقيييية =  -

 ذراع 15.7المرح ة يكون 
 سراع  3ارتفاع المرحضة = ارتفاع مسبح المحرقة =  -
 

ان دسة الفرو  يكون ب ا بع  المنطق بسبب ان ارتفاع المسبح = ارتفاع المرحضة الن العمل 
 مكمل لبعضه البع  ومشابه لبعضه البع .. 

فييي الحقيقيية ال أسيياس لييه.. نحيين نحيياو  ان  ان اسييتنتا  البيانيياح هلييى النحييو السييابق السيياس  دييو
نقتييرب  لييى البيانيياح بكييل وسيييلة ممكنيية وليييس لييدينا وسيييلة افضييل  مييا سلييك فييان الك نيية يغسييلون 
أرجل م من المرحضة والبع  قد يدهي ان دسة الم مة ال شبيه ل ا هلى مسبح المحرقة وما سلك 

يعنيي ان الوصيو  لألرجيل ديي  فالكادن يضيا دميات هليى أصيبا قيدم ميري  البيرو اليي شيفي ميا
وسلك يقو  لنيا  -م مة تتم هلى مسبح المحرقة أيضات ما يجعل االرتفاهاح متقاربة لتقارب الو يفة

 ان فر  تساوي ارتفاع المرحضة النحاسية ما ارتفاع مسبح البلور دو أمر به بع  المنطق   
 
  

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

79 

 مالحظا   -4
 المرح ة النحاسية بها كم هائ  من األسئلة 

 
ان ييا صيينعح ميين نحيياس وبالتحديييد ميين نحيياس المتجنييداح اللييواتي تجنييدن هنييد بيياب  الســ(ال األول

 ليمة االجتماع .....دل يمكن ان نف م أي شيء من سلك؟! 
دييل السيييداح تعمييل أي همييل فييي ليميية االجتميياع؟  يبييدو ان همييل النسيياء فييي اللدميية غييير  -

اليد  وترنميح ميا النسيو  بيالترانيم مسكور بوضوح في الكتاب المقدس فنعر  ان مريم اليسح 
بعد هبور البحر االحمر.. وأسن فقد كان دناك لدمة ولكين غيير ميسكور  فيي الكتياب المقيدس 
بوضوح  أسن دسة النساء لادماح ولقد وضيعوا المرائيي اللاصية ب ين لييتم صيناهة المرحضية 

 ب ا... 
ونحيين نعيياني ميين س الصــورة الن المــر ة تعكــبالنسييبة لييي انييا أجييد المرايييا أميير شييديد األدمييية  -

دراسة اإلددوا  في دسا الكون ولسلك فالمرآ  تقو  لنا ان اإلددوا  يحدث نتيجة  نعكاس ما ميا 
 ندا  نحتا  دراسته. 

.. نف ييم ايضييات هالقيية دييسة المــذبح كــان مــن نحــاس والحيــة النحاســية والمرح ــة النحاســية -
ح ديييو تقيييديم السبيحييية لنيييدع اللعنييية االشيييياء ببعضييي ا فالحيييية ديييي الملعونييية بسيييبب شيييردا والميييسب

والمرحضيية دييي مكييان الميياء لتييوفير وسيييلة نقييل السبيحيية لكييل شييلو هلييى نحييو منفييرد... ال 
 أدهي الف م دنا.. لكن دسة العالقة بين الثالثة مكوناح قد تقودنا لحل لغد نشأ  دسا الكون 

o    ِلاِلْغِتَسيياِ . َوَتْجَعُلَ ييا َبييْيَن َلْيَمييِة  َوَتْصييَنُا ِمْرَحَضييةت ِمييْن ُنَحيياس  َوَقاِهييَدَتَ ا ِمييْن ُنَحيياس
ْلِمْرَحَضيييَة ِميييْن \َوَصيييَنَا 8  + 18: 30 ليييرو  ْلَميييْسَبِح َوَتْجَعيييُل ِفيَ يييا َمييياءت \اِلْجِتَمييياِع وَ \

. ِمييْن َمَراِئييي   للَّييَواِتي َتَجنَّييْدَن ِهْنييَد َبيياِب َلْيَمييةِ \ْلُمَتَجنِنييَداِح \ُنَحيياس  َوَقاِهييَدَتَ ا ِمييْن ُنَحيياس 
   8: 38 لرو اِلْجِتَماِع.\
o  !الحظ المسبح من لشب مغطى بالنحاس وليس نحاس فقل 
o 8  اْصَنْا لَك َحيَّةت ُمْحِرَقةت َوَضْعَ ا َهلى َراَيية  َفُكيلل َميْن ُليِدَغ َوَنَ يَر »لرَّبل ِلُموَسى: \َفَقا

لرَّاَييِة َفَكياَن َمتَيى ليَدَغْح \َهليى  َفَصَنَا ُموَسى َحيَّيةت ِميْن ُنَحياس  َوَوَضيَعَ ا9«. ِ لْيَ ا َيْحَيا
   29/30=8: 21 هدد  .لنَُّحاِس َيْحَيا\َوَنَظَر ِإلى َحيَِّة َحيَّة  ِ ْنَسانات 

 
منطقي للغاية دو هن تالدم اليدم والمياء! فيي ميسبح المحرقية المغطيى بالنحياس  الس(ال التالي -

َلِكينَّ 34جانيب السييد ليه المجيد " والمرحضة النحاسية! وأيضات في الدم والماء التي لرجيح مين
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وايضييات اللميير  - 34: 19 يوَواِحييدات ِمييَن اْلَعْسييَكِر َطَعييَن َجْنَبييُه ِبَحْرَبيية  َوِلْلَوْقييِح َلييَرَ  َدم  َوَميياء .
َوَكاَنْح ِستَُّة َأْجَران  ِمْن ِحَجياَر   َمْوُضيوَهةت ُدَنياَك َحَسيَب َتْطِ ييِر 6 والماء في هرس قانا الجليل "

َفَمأَلُوَديا ِ َليى «. ْمأَلُوا اأَلْجيَراَن َمياءت ٱ»َقاَ  َلُ ْم َيُسوُع: 7ُ وِد َيَسُا ُكلل َواِحد  ِمْطَرْيِن َأْو ثاَلَثةت. اْليَ 
ُموا ِ َلييييى َرِئيييييِس اْلُمتََّكييييِِ ٱ»ثُييييمَّ َقيييياَ  َلُ ييييُم: 8َفييييْوُق.  ُموا.«. ْسييييَتُقوا اآلَن َوَقييييدِن  ... 8-6: 2 يو َفَقييييدَّ

لميياسا يييرتبل الييدم بالميياء وكيييف يييرتبل الييدم بالميياء وميياسا يقييو  لنييا ارتبيياح الييدم  والسييوا  تحديييدات 
 بالماء؟ 

 
يليه يتحدث هن الغسيل  الغسيل بالكامل لمر  واحد  كما في تكريس الكادن في  الس(ال الذي -

  = المعموديييييييييية  وهييييييييين غسييييييييييل األييييييييييدي واليييييييييرجلين  = التوبييييييييية 14=6: 8المرحضييييييييية  ال 
 سل السيد له المجد القدمين فقل وليس اليدين!! واالهترا  ... لكن غ

الحظ المرحضة ال يسكر شكل ا وال أبعاددا وال أي شيء... هبار  هامة فقل...لكن لماسا ليس ل ا 
 تفاصيل؟ 

 
 مالحظة هامة جداي 

ان غيييياب البيانييياح الدقيقييية تيييم فيييي حيييالتين فقيييل بالتحدييييد ودميييا حالييية المنيييار  التيييي تحميييل الضيييوء 
 لتي تحمل الماء ونف م من هدم تحديد البياناح ما يلي: والمرحضة ا

ان مييا تحويييه أدييم ميين بيانيياح العنصيير ويعنييي سلييك ان الضييوء أدييم ميين المنييار  وان الميياء  -1
 أدم من المرحضة فسو  تصاغ المنار  تبعات للضوء وسو  تصاغ المرحضة تبعات للماء!

لمرحضة يقو  لنا رسيالة مكيرر  ان التشابه بين وضا الضوء والمنار  وبين وضا الماء وا -2
 ولكن ما دي؟ 

ان االصحاحاح السابا والثامن في انجيل القديس يوحنا يتحدثان هن الماء والنور بشكل  -3
 متشابه جدات ! هلينا ان نف م ان رسالة ما دامة للغاية يريد ان يقول ا لنا دنا! 
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 مالحظة ثانية هامة جداي 
 ددوجة متشاب ة!! دهنا نرى سلك ان ليمة االجتماع هبار  هن هناصر م

 مسبح محرقة ومسبح بلور هنصران متشاب ان ولكن ب ما بع  االلتال   -1
المنار  من السدب اللالو وتحمل الضوء والمرحضة من النحاس اللياو وتحميل المياء  -2

وليييس الي مييين المنييار  او المرحضييية ايييية بيانيياح! ف ميييا هنصيييران متشيياب ان ولكييين ب ميييا 
 بع  االلتال  

بييد الوجييوة او الميين.. وجييوةو وكالدمييا يحمييالن طعييام سييواء لوح الع ييد ومائييد  لبييد التيياب -3
ونعييير  ان كلمييية هللا تبيييارك اسيييمه ديييو السبيحييية هليييى الصيييليب ويعنيييي ان الوصيييايا ديييي 

سن فالما د  وتيييييابوح الع يييييد ئيييييالكلمييييية المكتوبييييية ويمكييييين ان تكيييييون الكلمييييية التيييييي توكيييييل! واا
 2 الحييظ ان كييل من مييا يقييا تحييح الشييقة رقييم ب ان مييا بعيي  االلتالفيياح البسيييطة متشييا

في االتجيادين  1من شقق االسمانجوني  سا كانح االش ة فوق الحجاب تحدد رقم الشقة 
 ويعني سلك ان دناك نقطة تقارب ألرى بين التابوح والمائد   

 
ا بالتأكيييد اننييا توصييلنا للعديييد ميين المالح يياح ال اميية ولكيين ميياتدا  الرسييالة غييير واضييحة وسلييك ميي

سييو  نناقشييه بييِسن هللا فييي الجييدء الثيياني ميين دييسة الدراسيية متوسييلين   لييه المجييد ان ينييير السييبيل 
 بشفاهة ق. والد  اإلله 
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 ثالث عشر المسحة

 

 النص  -1
 29: 37خروج  33-22: 30خروج 

أَلْطَييياِب. ُميييرنات \َوَأْنييَح َتْأُليييُس َلييَك َأْفَلييَر »23لييرَّبل ِلُموَسييى: \َوَقيياَ  22
رات َلْمييَس ِمَئييِة َشيياِقل  َوِقْرَفييةت َهِطييَر ت ِنْصييَف َسِلييَك: ِمَئتَييْيِن َوَلْمِسيييَن َقيياطِ 

َوَسييييِليَلةت َلْمييييَس ِمَئيييية  ِبَشيييياِقِل 24لييييسَِّريَرِ  ِمَئتَييييْيِن َوَلْمِسيييييَن \َوَقَصييييَب 
ْيتُييوِن ِدينييات. \ْلُقيْدِس َوِمييْن َدْيييِح \ سييات ِلْلَمْسييحَ 25لدَّ ِة. َوَتْصييَنُعُه ُدْدنييات ُمَقدَّ

سيييييييات ِلْلَمْسييييييَحِة َيُكيييييييوُن. \ِهْطييييييَر ِهَطيييييياَر   َصيييييييْنَعَة  ْلَعطَّيييييياِر. ُدْدنييييييات ُمَقدَّ
يييَ اَدِ  \اِلْجِتَمييياِع َوتَييياُبوَح \َوَتْمَسيييُح ِبيييِه َلْيَميييَة 26 َواْلَماِئيييَدَ  َوُكيييلَّ 27لشَّ

َرَقيِة َوُكيلَّ آِنَيِتيِه ْلُمحْ \َوَمْسَبَح 28ْلَبُلوِر \ْلَمَناَرَ  َوآِنَيَتَ ا َوَمْسَبَح \آِنَيِتَ ا وَ 
ُسَها َفَتُكوُن ُقـْدَس َأْقـَداٍس. ُكـ ُّ َمـا 29 -ْلِمْرَحَضَة َوَقاِهَدَتَ ا \وَ  َوُتَقدِ 

سـاي.  َها َيُكوُن ُمَقدَّ ُسـُهْم ِلَيْكَهُنـوا 30َمسَّ َوَتْمَسـُح َهـاُروَن َوَبِنيـِه َوُتَقدِ 
سات ِلْلَمْسَحِة َوُتَكلِنُم َبِني ِ ْسَراِئيَل َقاِئالت: َيُكو 31. ِلي ُن َدَسا ِلي ُدْدنات ُمَقدَّ

َهَلييييى َجَسييييِد ِ ْنَسييييان  اَل ُيْسييييَكُب. َوَهَلييييى َمَقيييياِديِرِة اَل 32ِفييييي َأْجَييييياِلُكْم. 
سييات ِهْنييَدُكْم.  ييَب 33َتْصييَنُعوا ِمْثَلييُه. ُمَقييدَّس  ُدييَو َوَيُكييوُن ُمَقدَّ ُكييلل َمييْن َركَّ

 «.ْجَنِبين  ُيْقَطُا ِمْن َشْعِبهِ ِمْثَلُه َوَمْن َجَعَل ِمْنُه َهَلى أَ 

ْلَمْسيَحِة \َوَصَنَا ُدْديَن 29
سييات. وَ  ْلَعِطييَر \ْلَبُلييوَر \ُمَقدَّ

 ْلَعطَّاِر.\َنِقينات َصْنَعَة 
 

 

 مالحظا   -2
َف َسِليَك: ِمَئتَيْيِن َشياِقل  َوِقْرَفيةت َهِطيَر ت ِنْصي ُمر اي َقاِطراي َخْمـَس ِمَئـةِ أَلْطَياِب. \َوَأْنَح َتْأُلُس َلَك َأْفَلَر »23

ْيتُيوِن \ْلُقيْدِس َوِميْن َدْييِح \َوَسِليَلةت َلْميَس ِمَئية  ِبَشياِقِل 24لسَِّريَرِ  ِمَئَتْيِن َوَلْمِسيَن \َوَلْمِسيَن َوَقَصَب  لدَّ
  24-23: 30 لرو  ِدينات.

 + قصيب الدريريية250+ قرفة هطر  500مكوناح  مر قاطر  5المسحة ودي الميرون لدينا من 
 لتر !  3.8+ ديح الديتون دينات   500+ سليلة 250

رٌّ َوعوودٌ َوَسِليَخةٌ.8"   - ( 8: 45" )مز كولُّ ثِيَابَِك مو
ســاي. 29"ان المالح يية االساسييية دنييا:  ــَها َيُكــوُن ُمَقدَّ ُســَها َفَتُكــوُن ُقــْدَس َأْقــَداٍس. ُكــ ُّ َمــا َمسَّ َوُتَقدِ 

ُســُهْم ِلَيْكَهُنــوا ِلــيَوَتْمَســُح َهــاُروَن َوَبِنيــِه َوتُ 30   اليينو المبييارك يقييو  لنييا ان 29: 30"  لييرو َقدِ 
المسييحة تقييدس مكونيياح الليميية وأيضييات دييارون الكييادن كمييا لييو كييان اإلنسييان مشييابه تمامييات لمييسابح 
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المحرقة والبلور والمائد  والتيابوح والمنيار  وغيرديا! أمير هجييب كييف يكيون اإلنسيان مشيابه ل يسة 
 يريد ان يقو  لنا؟!    العناصر؟! ماسا 

 هنام العديد من األسئلة والتي يمكن سردها كما يلي: 
  متساوية ..!  4مكوناح  غير متساوية  بينما البلور من  5لماسا المسحة من  -1
 .... لماسا دسة القيم؟ ماسا يريد ان يقو  لنا؟  500/250/250/500المكوناح   -2
لمسيييحة تقيييديس االنسيييان  ويعنيييي سليييك ان نف يييم ان البليييور يقيييدم   تبيييارك اسيييمه لكييين ا -3

النيه الصيليب المقيدم  4دو الدوا  النه ميرتبل بمييالد  نسيان أميا البليور ف يو  5المسحة 
   الصالح...!! 

 مركباح فقل؟!!  5من أين جاءح الكنيسة بكل مركباح الميرون  سا كانح المسحة  -4
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 رابع عشر البخور العطر

 

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

ُليْس َليَك أَْهَطيارات: َمْيَعيةت َوَأْ َفيارات َوِقنَّيةت »لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  34
َفَتْصَنُعَ ا َبُلورات 35َتُكوُن َأْجَداءت ُمَتَساِوَيةت.  -َهِطَر ت َوُلَبانات َنِقينات 
سيييات. \َهِطيييرات َصيييْنَعَة  ْنيييُه َوَتْسيييَحُق مِ 36ْلَعطَّييياِر ُمَملَّحيييات َنِقينيييات ُمَقدَّ

اَم  ييَ اَدِ  ِفييي َلْيَمييِة \َناِهمييات َوَتْجَعييُل ِمْنييُه ُقييدَّ اِلْجِتَميياِع َحْيييُث \لشَّ
لَّيييِسي \َواْلَبُليييوُر 37َأْجَتِميييُا ِبيييَك. ُقيييْدَس َأْقيييَداس  َيُكيييوُن ِهْنيييَدُكْم. 

سات  َتْصَنُعُه َهَلى َمَقاِديِرِة اَل َتْصَنُعوا أَلْنُفِسُكْم. َيُكوُن ِهْنَدَك ُمَقدَّ
. لِ   «.ُكلل َمْن َصَنَا ِمْثَلُه ِلَيُشمَُّه ُيْقَطُا ِمْن َشْعِبهِ 38لرَّبِن

سيييييييييات. \َوَصيييييييييَنَا ُدْديييييييييَن 29 ْلَمْسيييييييييَحِة ُمَقدَّ
 ْلَعطَّاِر.\ْلَعِطَر َنِقينات َصْنَعَة \ْلَبُلوَر \وَ 
 

 
 مالحظا   -2

   34: 30 لرو رات َوِقنَّةت َهِطَر ت َوُلَبانات َنِقينات ُلْس َلَك أَْهَطارات: َمْيَعةت َوَأْ َفا»لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  34
أنواع متساوية االحجام حتى لم يحدد أي حجم في ا؟!! لماسا؟ ان سلك يقو  ان األساس في  4 -

 صناهة البلور دو التناسب بين العناصر بغ  الن ر هن القيم الفعلية.   
وانييب االربعيية لكييل المسييكونة وكييان أجييداء متسيياوي للبلييور  مربييا ..... الصييليب كانييح للج 4 -

الصليب رائحة بلور سكية سبيحة السيد لغفران اللطايا.... بيالحق المسيحة لنيا والبليور ليه... 
وِح الَّيِسي َكياَن 39 لنا حلو  الروح القدس المبارك وله الصليب...كيف نف م؟ " َقاَ  َدَسا َهِن الرل

وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقيْد أُْهِطيَي َبْعيُد أَلنَّ َيُسيوَع َليْم َيُكيْن َقيْد اْلُمْوِمُنوَن ِبِه ُمْدِمِعيَن َأْن َيْقَبلُ  وُة أَلنَّ الرل
َد َبْعُد.    لكن كيف نف م؟ 7:39 يو  ُمجِن
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 خامس عشر ارقام الخامات

 

شياقل   730ودنية + 28شاقل  المنار  ودنة واحد أسن باقي الليمية  730ودنة +  29السدب  -
 لنور في الكون  ل يشير نعر  ان السدب 

 60/ 1775قواهيد ألهميد  +  4لوح +  48قاهد  / 96شاقل   1775ودنة +  100الفضة  -
 ؟  تشيرالفضة  لى أي شل شاقل لكل همود   ال نعر   29.5ردد وغشاء =  –همود 

   العاكسةلمرآ  قد يشير لودنة نحاس   النحاس  70.8شاقل   2400ودنة +  70النحاس  -
 قاهد  فضة   96وح  ل 48األلواح  -
 3هارضييية ودنييياك  15هيييوار  لكيييل جانيييب مييين الجوانيييب الثالثييية أي بمجميييوع  5العيييوار   -

 هوار  وسطى توجد من الطر  للطر . 
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  الفصل الثاني 

 لتصور الهندسي لخيمة الاجتماعاتنقيح 
 

 ذراع في خيمة االجتماع( 1/4)قيمة 
 مقدمة  -1

الصيحيحة ال ندسيية مة االجتماع جاديدح فيي سيبيل الرويية ان الدراسة السابقة للبناء ال ندسي للي
 والف م الدقيق قدر المستطاع للبياناح ال ندسية الموجود  في الكتاب المقدس هن ليمة االجتماع 
وميين الدراسيية السييابقة الح نييا اننييا حاولنييا تحديييد مكييان كييل هنصيير فييي ليميية االجتميياع بكييل دقيية 

المبييارك نتا  بيانيياح لييم تكيين موجييود  صييراحة فييي اليينو ممكنيية لييدينا وفييي سييبيل سلييك قمنييا باسييت
اسييتنتاج ا ميين اليينو وسلييك لنصييل  لييى أقييرب تصييور دندسييي ممكيين لليميية كييان باالميياكن ولكيين 

 االجتماع.. 
 وفي  طار دسة الدراسة ال ندسية التفصيلية وجدنا هدد من المالح اح ال ندسية ال امة 

 سراع هلى نحو متكرر في ليمة االجتماع  1/4من بين دسة المالح اح ال امة وجود قيمة 
سراع   1/4وفيما يلي سو  أقوم بتقديم النقاح ال ندسيية الملتلفية فيي الليمية والتيي توجيد ب يا قيمية 

سراع توجيد بالفعيل فيي البنياء ال ندسيي  1/4حتى ما نرى هلى نحو موكد  سا ما كانيح ديسة القيمية 
سراع دييسة ساح أدمييية  1/4معرفيية  سا كانييح قيميية لليميية االجتميياع .. ثييم بعييد سلييك سييو  نحيياو  

 لاصة للبناء ال ندسي بصور  هامة 
 

 ولنبدأ اآلن سلك سائلين هللا تبارك اسمه بشفاهة ق. والد  اإلله ان ي بنا بعضات من نورة 
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 ذراع  1/4تابوت العهد وقيمة   -أولاً 

 سافاح تكون كما يلي من دراستنا لمكان تابوح الع د دالل قدس االقداس وجدنا ان الم
 سراع  4  من تابوح الع د لحجاب قدس األقداس -
 سراع   4  من تابوح الع د للحائل الغربي الللفي -
 سراع  3.25  من تابوح الع د  لى الحائل الشمالي  -
 سراع  3.25 من تابوح الع د  لى الحائل الجنوبي  -
 

 سراع  3.25من سلك يتضح ان هلى جانبي التابوح المسافة دي 
 سراع   6.5سراع  سن الباقي  2.5سراع وطو  التابوح دو  9 الن هر  قدس االقداس دو 

 
 ذراع هذه؟   3.25لكن ما هي قيمة 

 سراع  1.5الن هر  لوح اللشب دو 
 سراع 0.25لوح لشب +  2سراع دي مسافة  3.25ويعني سلك ان قيمة 

 
مين   ير الليمية يعميالن كمحيراب للتيابوح تاركيان  اللوحين الثالث والرابا وهلى نحو واضح فان

   كهامش محراب التابو سراع هلى كل جانب  0.25
 

 
وكمييا ي  يير الشييكل السييابق ... فييان اللييوحين الثالييث والرابييا فييي   يير الليميية يعمييالن كمحييراب 

تكون متروكة من كال اللوحين ك يوام   ألخ رذراع وهي المظللة با 1/4مسافة للتابوح بحيث 
 محراب التابوح والتي تكون واضحة جدات أمامنا.. 
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سراع حيييث نجييد نفييس دييسة الصييور  تمامييات  1/4ان أدمييية الشييكل السييابق تنشييأ باالسيياس ميين قيميية 
 والمطابقة ل ا بكل تفصيل في غرفة الملكة في ال رم األكبر الفرهوني! 

 نفسنا هلى دسة المعجد  اللرافية! يمكن ان نلقي ن ر  با

 
 

 ان اللغة ببساطة ال تساهدنا في التعبير 
  هامش محراب الملكةسراع توجد في  1/4من فضلك أن ر بنفسك قيمة 

 سراع  1/4فقل قيمة دنا المصادفة ليس 
نما ان قيمة  سراع توجد في المحيراب  محيراب الملكية  وفيي الليمية كانيح القيمية توجيد  1/4ال.. واا

 في محراب التابوح .... سن دسة مصادفة ثانية مددوجة 
 سراع في مدلل المحراب أي القيمة في بداية المحراب وليس في منتصفه  1/4والحظ ان القيمة 

 ذراع لتكون مدخ  للمحراب  1/4الهندسي أراد ان يترم قيمة  إذن المصمم للنك 
 ودسا يكون دد  دندسي أصيل في التصميم ...... ما يعني 

ان مصمم الهرم األكبر هو نفسه مصمم خيمة االجتماع وان كالهما يعبران عن نفس التصـميم 
 الهندسي! 
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 ذراع وشقق الخيمة  1/4ثانياً: قيمة 

 جتماع وجدنا ان من دراستنا في ليمة اال
 سراع  7.75المسافة بين المنار  وحجاب قدس األقداس دي  -
 سراع  7.75ودي تساوي المسافة من مائد  لبد الوجوة لحجاب قدس األقداس  -
 سراع  4لكن نحن نعر  ان هر  الشقة  االسمانجوني او شعر المعدي  =  -

 ويعني سلك ان 
الشييقة الثانييية... أي ان الشييقة الثانييية بالكامييل  سراع ميين 1/4المنييار  والمائييد  يصييالن حتييى قيميية 

سراع فقيل مين ديسة الشيقة الثانيية وديي التيي  1/4تنت ي قبل الوصيو  للمنيار  والمائيد  حتيى مسيافة 
 تغطى جدء المائد  والمنار  ... 

 ان سلك أمر دام الن المائد  والمنار  يتم تغطيت ما باثنين من الشقق ... 
 سراع من ا والباقي للشقة الثالثة ما يوضح دقة التصور ال ندسي  1/4فة تألس الشقة الثانية مسا

 
 ولكنه يقو  لنا أمر دام للغاية ودو 

سراع دييي قيميية ساح أدمييية لاصيية ربمييا ال نييدرك ا اآلن ولكن ييا داميية جييدات ودييسا دييو  1/4ان قيميية 
 سبب تكرار دسة القيمة في دالل البناء ال ندسي لليمة االجتماع 

 

؟  َوُرْبيييَا ِ ْسيييَراِئيلَأْحَصيييى تُيييَراَب َيْعُقيييوَب  َمييينْ 10" ِبَعيييَدد 
  «.أَلْبَراِر َولَتُكْن آِلَرِتي َكوِلَرِتِ مْ \ِلَتُمْح َنْفِسي َمْوَح 

   10:  23 هدد 
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 ذراع  1/4ثالثاً: المثلث أ ب د والقيمة 

 
 ان السوا  دنا دو 

 سنادا؟ دل ليمة االجتماع دي فقل وهاء يحتوي العناصر التي در 
أي الليميية دييي وهيياء يحتييوي تييابوح الع ييد ومييسبح البلييور والمنييار  والمائييد ؟ ويمكيين وضييا دييسة 

 العناصر في أي وهاء آلر؟! 
ان ميا أريييد توضيييحه دييو ان الليميية مصيينوهة ببنيياء دندسييي دقيييق للغاييية وان العناصيير الموجييود  

 في الليمة ت د  لتوضيح دسا البناء ال ندسي أمام أهيننا .. 
ولييسلك فالليميية ليسييح وهيياء دييسة العناصيير وانمييا دييي بنيياء دندسييي متكامييل ي  يير فييي كييل بوصيية 

 دالل الليمة  
ومن أجل سلك سو  ندرس دنا المثلث أ جي د ومعه مثلثاح ألرى دالل الليمة ون د  مين سليك 

توجد  ان ن  ر الروابل ال ندسية بين مسافاح الليمة الملتلفة وكيف ان ا مرتبطة بالعناصر التي
 دالل الليمة .. 

ان ان الليمة ديكل دندسي متكامل وتوجد هناصير الليمية فيي النقياح ال ندسيية المحيدد  ل يا مين 
 التصميم ال ندسي األصلي.. سلك ما يجعل ا بناء دندسي متميد للغاية 

 
 د تكون كما يلي:  بوتحديد أماكن ر(وس المثلث أ 

 سراع لليمين.  1سراع للدالل و 3.25هنه ودي نقطة للف التابوح وتبعد  –  أ النقطة
وديي نقطية هليى الحييائل الشيمالي ترتفيا فيوق اللييل الميوادي لطير  التيابوح الن ييائي  -ب النقطية 

 سراع  1/4من الدالل بقيمة 
ودييي نقطية تالقييي هير  المائييد  مييا الحيائل الشييمالي  هير  المائييد  األو  المواجييه  -د  النقطية

 أ  دسا دو المثلث لحجاب قدس األقداس  ...    
 ودراسة دسا المثلث ت د  ألثنين من األددا  ودما: 

توضيح ان البناء ال ندسي دالل ليمة االجتماع يشمل كل أجداء ليمية االجتمياع ولييس  -1
 فقل العناصر التي ب ا 

ان تحديد أماكن العناصر التي في الليمة وحتيى تليك األمياكن التيي قمنيا باسيتنتاج ا ديو  -2
لك بسبب ان لطوح دسا المثلث تعطي تأكيداح متعدد  ما كل هنصر تحديد صحيح وس

من العناصر في موقعه ما يعني ان دسا الموقا دو موقا دسا العنصر بالفعل  وحتى ان 
 كنا قد استنتجنا موقا العنصر فيكون سلك تأكيد هلى صحة االستنتا  .    
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 النك  السابق يحاول تو يح المثلث أ  ب  د
سن فكيل العناصير تكيون ان دسا الم - ثلث يقا هلى ارضية ليمة االجتماع بصور  اساسية .. واا

محدد  الماكان ا فقل .. نحن نتحيرك هليى االر  مباشير  ولييس ميا أي هنصير مين الليمية 
 فقل اسماء العناصر تحدد اماكن دسة العناصر هلى االر  

ولكين قبييل الوصيو   ليييه ديي نقطيية هليى نفيس لييل الليوح الميددو  الييداللي الجنيوبي  النقطـة أ -
سراع لليميييين وهليييى بعيييد  1سراع وديييي تبعيييد هييين نفيييس مسيييتوى التيييابوح بمسيييافة  3/4بمسيييافة 
سراع للدالل للف التابوح ... ودي نقطة حر  غير مرتبطية بياي هنصير بيل ديي حير   3.25

 في االر  غير مقيد  هلى االطالق 
 
وح الع ييد ويعنييي سلييك ... ان سراع ميين ن اييية تيياب 1/4توجييد هلييى بعييد  نقطــة بان مسييتوى  -

سراع +  1.5سراع + هيير  التيييابوح  4دييي  Bالمسييافة بييين حجيياب قييدس االقييداس والنقطيية 
توجييد هلييى االر  أبعييد ميين آليير  Bسراع .... سلييك يقييو  لنييا ان نقطيية  5.75سراع =  1/4

 سراع كما دو واضح من الرسم  1/4نقطة للتابوح بمسافة 
 
ب مين المائيد  ميا الحيائل الشيمالي  او  قطعية لشيب مين دي تقاح او  قطعة لشي النقطة د -

 المائد  من جانب حجاب قدس األقداس  ... 
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 أ ب جـ  تحديد أبعاد وأطوال أ الع المثلث  -1
 

= 45.562+ 10.5625= 2 6.75+   2 3.25=  2أي أب 2+  ب جي  2=  أجي  2الضلا أب
          ذراع 7.5أب =  ..........    سن    56.1245

   ذراع 15.75جـ د=    طو  الضلا 
  304.187=  248.0625+ 56.1245=  2+  جي د  2=  أ جي  2طو  الوتر أد

        ذراع 17.17أ د =   سن   
 من القيم السابقة 
  درجة 23.149د =  تكون قيمة داوية 
 درجة  66.85د أ جـ=  وتكون قيمة داوية 

 
 ي  يد دوايا المثلث أ ب جوحتى ما تكون الصور  أوضح نحد

  درجة 25.71جـ أ ب = قيمة داوية  
 درجة  66.85د أ جـ= لكن داوية   

  درجة 41.14ب أ د = يعني سلك ان الداوية 
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 أبعاد المثلث أ ب د  -2
 أطوا  أضالهه 

 ذراع  12.5ب د =   ذراع  17.17أ د =   ذراع  7.5أب = 
  درجة 115.72أ ب د =  درجة  23.14أ د ب =  درجة  41.14ب أ د = 

 
 
 هو المالمس لطول التابو  كما يظهر في النك ( )الخط م م أبعاد المثلث أ م مـ  -3
 

  درجة 23زاوية      23.14= 66.85-90زاوية م أ م=   سراع  5أ ك = 
 سراع  1.122 سن م ك =    tan23.14م ك = أ ك * 
سراع مين الحيائل الغربيي للليمية وحييث  0.5ى بعيد سراع .. الن نقطية أ تبيدأ هلي 5 الحظ أ ك = 

 سراع   5سراع ... فِن أ ك =  5.5المسافة من التابوح للحائل الغربي دي 
 

 تو يح أبعاد المثلث أ م و 
 سراع  1من التابوح وحتى اللل ك و = سراع ونحن نعر  ان  2.122المسافة م ك = 

  ذراع 1.122م ش =  سن المسافة 
  نصف طول التابو  هيودسة القيمة 

ويعنييي سليييك ان اللييل أ د يقطيييا التييابوح هنيييد منتصييفه وديييسة النقطيية ديييي نفسيي ا منتصيييف ميييسبح 
 البلور ومن دسة النقطة يمتد اللل المستقيم المقسم للليمة  لى جدأين متساوين...! 

 
)نتيجة       ويعني ذلم ان الخط أ د ينصف قاعدة التابو  إلى نصفين متساويين

1) 
أ د يمر بمنتصف قاعدة تابو  العهد مقاطا الخط المنصف للخيمة والمتص  بين محور )الخط 

تابو  العهد ومحور مذبح البخور وهـو يقطـا هـذا الخـط عنـد نقطـة تقاطعـه مـا محـور تـابو  
 العهد( 
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 )مثلث داخ  تابو  العهد( أبعاد المثلث م ح خ  -4
  موادية للداوية األصلية   .1423زاوية م ح خ = سراع  هر  التابوح   1.5ح خ = 

 
 ذراع  tan23.14  =0.636خ م = ح خ * 

 يعني سلك ان نقطة خ تنصف جانب التابوح الجنوبي  لى جدأين متساويين 
 سراع أي ربا طو  التابوح  0.636ويعني سلك ان المسافة من ح  لى طر  التابوح = 

 (2)نتيجة      1 :3ويعني ذلم ان الخط أ د يقسم طول سقف التابو  بنسبة 
 
 
 أبعاد المثلث أ ن و  -5

  درجة 23زاوية      23.14= 66.85-90زاوية و أ ن=   سراع  9أ و = 
  3.820 سن و ن =    tan23.14ون = أ و * 

 سراع  2.75سراع =  1سراع + ضلا مسبح البلور  1.75من نقطة و  لى مسبح البلور 
سراع ودييي ربييا  1سراع  تقريبييات  1.07=  2.75- 3.820 سن ميين نقطيية ن  لييى مييسبح البلييور = 

المسيييافة مييين ميييسبح البليييور وحتيييى الحيييائل الشيييمالي أي الليييل أ د يقسيييم الجانيييب الشيييمالي لميييسبح 
   1: 3البلور بنسبة 

 
 (3)نتيجة  1: 3ويعني ذلم ان الخط أ د يقسم جانب مذبح البخور النمالي بنسبة 

 
 أبعاد المثلث م ل ق -6

  23.14زاوية م ل ق = سراع  0.25 هر  التابوح+سراع  1.75  ق = 
 

 ذراع( 0.75)تقريباي  tan23.14  =0.742م ق =   ق * 
 ذراع  0.75ل ع = سراع بينما  0.5 سن المسافة   ي = 

 
 الزاوية ه ل ن  -7

 درجة  113.14ان الزاوية ه ل ن = الزاوية و ن د = 
 درجة  113.14البلور وتابوح والتي قيمت ا ويعني سلك ان اللل أ د يوفر نفس الداوية لمسبح 
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 الحظ/ بالعودة للتابو  
 دلل من منتصف قاهد  التابوح ولكن لر  من نقطة ربا سقف التابوح!  أ داللل 

 ماسا يقو  لنا؟ 
 التابوح دو الموح!! ربما ... واللرو  من التابوح دو القيامة!! 

صيييف التيييابوح!  ثيييم يقيييوم ويلييير  مييين  سن ديييو ييييدلل مييين منتصيييف التيييابوح  أي يميييوح هنيييد منت
 ماسا يعني سلك؟! التابوح هن مسافة ربا منه! 

 دل دو تبارك اسمه يقصد سلك؟  
أَلْبـَراِر َولـَتُكْن  ِخَرِتـي \َمْن َأْحَصى ُتَراَب َيْعُقوَب َوُرْبَا ِإْسَراِئي  ِبَعَدٍد؟ ِلَتُمْ  َنْفِسي َمْوَ  10"

 ( 10:  23)عدد «. َكآِخَرِتِهمْ 
 سنة  33.3ماح الرب له المجد وهمرة  لقد

33.3  ×1/4  =8.32  
  !المعبر عن الزمن!( 432 لكن الحظ الرقم يعبر هن القيامة؟  8.32دل رقم 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

97 

 تعليق عام على المثلث أ جـ د
 

 دالل الليمة  أد ان البياناح السابقة ت  ر تصور دندسي متشابه لحركة اللل
 لمثلث دو لل حقيقي وان كان غير من ور  ما يوفر دليل هلى ان اللل أ د في ا

وان البنيياء ال ندسييي للليميية يعتمييد هلييى مثييل دييسة اللطييوح فييي تقسيييم وتحديييد مواضييا العناصيير 
 الملتلفة في الليمة... 

القاهيييد  وهنيييد السيييقف وتقسييييمه للمسيييافة بيييين ميييسبح  دوي  ييير مييين تقسييييم الليييل لتيييابوح الع يييد هنييي
ور دندسيييي أساسيييي داليييل بنييياء الليمييية واليييسي ال يكيييون البليييور والحيييائل الشيييمالي ان دنييياك تصييي

 واضح لنا... 
 سراع هلى جانبي التابوح  1/4ف ناك أدمية لوجود دوام  بقيمة 

 ودناك أدمية لتقسيم المسافاح من لال  الوتر أ د بالشكل السي رأيناة!! 
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 رابعاً: تعليق على أبعاد المثلث أ ب د

 

 من مثلثاح ألرى في البند السابق تكون ابعادة كما يلي ان المثلث أ ب د والسي درسناة ض
 
 

 ذراع  12.5ب د =    ذراع 17.17أ د =   ذراع  7.5أب = 
 

  درجة 115.72أ ب د =  درجة  23.14أ د ب =  درجة  41.14ب أ د = 
 

 درجة  64جـ ب أ =   درجة  26جـ أ ب =   يظهر ان قيمة زاوية 
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 ن منابه تماماي لمثلث المعرض الكبير في الهرم األكبر كما يلي.. يكوأ ب د لكن هذا المثلث 
 
 
 
 

 درجة  116في الشكل السابق تكون الداوية أ ب د = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة  116نجد ان الداوية أ ب د = 
 درجة  26والداوية أ ب دي = 

 تقريبات درجة  30درجة تقريبات وداوية دي د ب =  34درجة من ا ب أ دي = 64وداوية أ = 
سراع مين محيور  23سراع مين نقطية ب وهليى بعيد  56نالحظ ان دي تقطا ممر الملكية هنيد نقطية 

 غرفة الملكة ودو محور ال رم! 
 أطوا  المثلث دي 

 سراع  153أ د =   سراع  98.4ب د =    سراع  88أب = 
 ان الن ر ل سا المثلث بتأمل ي  ر ان مشابه للغاية للمثلث أ ب د في الليمة 

 سراع  17سراع ووتر مثلث ليمة االجتماع دو  153حتى ان وتر دسا المثلث دو 
  153=  17+.......+4+3+1+2+1ونحن نعر  ان 

ان التشيييابه ال ندسيييي لييييس ديييو أمييير مصييياد  أبيييدات بيييل ان المعنيييى ال ندسيييي واحيييد وكيييال الشيييكلين 
 ال ندسيين ينقالنه ليوضحا بعض م بعضات.. 
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 تاجها هنا... معلومة واحدة يمكن استن
سا كيان يقصيد نفيس اليرقم فيي 153دي ان المسافة بين األر  والشمس دي  مليون كيم  تقريبيات  واا

 لشمس والنقطة د في ال رم دي األر !! تشير لمثلث ال رم  سن النقطة أ في ال رم 
 ولكن كيف يمكن ان يكون سلك في ليمة االجتماع؟! 

  لبييد الوجييوة الحييائل الغربييي للليميية  حتييى مائييدسراع دييو لييل واصييل ميين  17الن اللييل أ د =  
 في الجانب الشمالي!  حيث ترمد مائد  لبد الوجوة لألر   

 وسلك يقو  لنا هد  استنتاجاح دامة 
ان اللييل المقصييود دييو المعيياكس لللييل أ د ليكييون واصييل ميين الحييائل الغربييي فييي   يير  -1

ــارةالليميية ولكيين متصييل  مباشيير  أمييام مائييد   ود الموجيي والتييي ترمييد للشييمس  ودييي  بالمن
لبد الوجوة وكافة البياناح التي تم توضيح ا ت ل كما ديي ولكين بتغيير االتجياة للجانيب 

 المعاكس والسي توجد فيه المنار  مباشر  أمام مائد  لبد الوجوة. 
سراع مييين حجييياب قيييدس األقيييداس ديييو  7.75ان تحدييييد مكيييان المنيييار  والمائيييد  هليييى بعيييد  -2

 فاح توكدة. تحديد صحيح ودسة المسا
ان التشابه في البناء ال ندسي بين ليمة االجتماع وال رم الكبير دو ناتج هن ان كالدما  -3

مين اليوحي اإلل يي واليسي يشيرح البنياء الفلكيي للكيون وديو نفيس البنياء ويعليم تبيارك اسييمه 
 أكثر من مر  وبأكثر من وسيلة نفس المعلومة. 

ليميية جنبييات  لييى جنييب مييا البنيياء ال ندسييي قييد يقييو  سلييك لنييا ان وضييا البنيياء ال ندسييي لل -4
لل يييرم الكبيييير قيييد يشيييرح لنيييا المعنيييى ال ندسيييي العيييام اليييسي ت يييد  ديييسة االشيييكا  ال ندسيييية 
لتوضيييحه وقييد يعنييي ان كييل ميين ليميية االجتميياع وال ييرم الكبييير جييدآن مكمييالن لبعضيي ما 

باحييث اليبع  وديسا ديو سيبب صيعوبة فيك الغياد ال يرم هبير السينين الطويلية بسيبب ان ال
فييي ال ييرم لييم يحيياو  االهتميياد هلييى البنيياء ال ندسييي لليميية االجتميياع ميين أجييل حييل دييسة 
األلغييياد وكيييسلك الميييدرس الكنسيييي ليييم يحييياو  ان يشيييير لل ندسييية فيييي ال يييرم بسيييبب سيييمعة 
الفراهنيية بعبييادت م لألصيينام والييسي يجعييل ميين الصييعب قبييو  أي شيييء صييحيح لييدي م... 

مييا ي ييدم هملييه فييان وجييود الشييرير قييد القييديس حتييى  ان الشييرير يييأتي بعييد ودييسا يقييو  لنييا
 يسبب غلق الباب هلى أهما  القديس التي وضع ا لتعليم العالم! 

 وفي تحليل البناء ال ندسي لليمة االجتماع سنحتا  الحصو  هلى تفسير التال  الداويا الفرهية في المثلثين 
 41   23     116  فالمثلث أ ب د في الليمة دواياة 

  34    30    116 المثلث في ال رم الكبير دواياة أما 
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 تعليق نهائي على البناء الهندسي لخيمة الاجتماع

 ان الدراسة السابقة ددفح في األساس لف م النو الكتابي بأقصى صور  ممكنة.. 
ليييس دنيياك أي  دهيياء باننييا لرجنييا هيين اليينو الكتييابي ميين أجييل وضييا أييية بيانيياح لارجييية ميين 

 ل أنني حاولح بكل وسيلة ان استوضح ما يقوله النو المبارك هندياتناو ب
وهندما كانح األمور غير واضحة لجأح لكل حيلة لدينا حتى ما نف م ميا يرييد الحيق تبيارك اسيمه 

 ان يقو  لنا... 
ان االفكييار التييي أدح السييتنتاجاح دالييل الليميية دييي مجييرد أفكييار تصيييب وتلطييل وكييل شييلو 

ضييل ميين أجييل الوصييو   لييى المعلوميية التييي حاولنييا الوصييو   لي ييا ب يييسة يمكنييه ان يقييدم أفكييارا أف
 األفكار المتنوهة... 

 ولكن ... 
ان هييدم سكيير سييمك لييوح ليميية االجتميياع فييي اليينو المبييارك بالشييكل المباشيير رغييم سكييرة لعيير  
اللييوح وطولييه يغلييق البيياب أمييام كييل شييلو يييدهي ان اليينو المبييارك ال يييسكر المعلوميية ويييدهونا 

 ل وهدم البحث متكئات هلى ان النو المباشر غير مسكور... للتكاس
فان سلك مح  افتراء... ولم نبس  الج يد الكثيير فيي سيبيل المعرفية دبياءات وبيال طائيل بيل أنيه ديو 
هللا اللييالق القييدير لييه كييل المجييد قصييد ان يجعييل البيانيياح ملتفييية هيين تعمييد مقصييود ميين أجييل ان 

 قيقة يقوم االنسان بالبحث هن ما دي الح
 ويضا بياناح سمك لوح ليمة االجتماع تأكيد حاسمات ال لبس فيه وال غمو  ل سة الروية 

 
 وأليرات وحيث قد وصلنا  لى أقصى ما لدينا من صياغة البناء ال ندسي لليمة االجتماع 

وجب هلينا البدء فيي محاولية ف يم ودراسية ديسا البنياء ال ندسيي والسيعي لمعرفية ميا وراء ديسا البنياء 
ال ندسيييي والسيييبب فيييي تكيييوين ديييسا البنييياء ب يييسا الشيييكل وكييييف يليييدم ديييسا البنييياء ال ندسيييي لليمييية 

 االجتماع اللطة اإلل ية للالو اإلنسان 
وسو  نستعين بدراسة ال رم األكبر في الباب التالي  الباب الثالث من دسة الدراسة  كوسيلة دهم 

ة ليمييية االجتميياع ... ثيييم أيضيييات سيييو  دندسييية بسيييبب التقيييارب الشييديد بيييين دندسييية ال ييرم ودندسييي
نستعين باأليقونة الكنيسية في البياب الرابيا قبيل البيدء فيي تفسيير البنياء ال ندسيي لليمية االجتمياع 

 في الجدء الثاني من دسة الدراسة ... 
 

 سائلين هللا العلي القدير بنفاعة ق. والدة اإلله طريقاي مستقيماي للمعرفة اإللهية.....! 
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  1 ملحق 

 دراسة فلم نوح البار والطوفان
 
ــــــــم - سراع  50سراع و العيييييييير   300: الطييييييييو  أبعــــــــاد الفل

  30واالرتفاع 
نافيييييس  بطيييييو  الفليييييك وتلترق يييييا ذراع مـــــن أعلـــــى  1هنـــــام  -

األهمد  حتى ما يمكن أن تتماسك النافيس  هليى طيو  الفليك 
 وبييسلك فالصييور  فييي النافييس  تكييون جييدء نافييس  وجييدء م لييم   

حيييث  ذراع 29ذراع و  1رتفيياع الفلييك  لييى  وسلييك يفصييل ا
سراع دييييي قيميييية  29سراع واحييييد يمثييييل صييييور  النافييييس  بينمييييا 

توجيد أيضيات  1: 29ديسة القيمية  –أرتفاع الفليك بيدون النافيس 
 في ليمة االجتماع! 

 دناك غطاء هلى النافس   لم يكن محدد اين يوجد   -
  304.138قطر السقف  -  305.614قطر مكعب الفلم  -
 سراع   58.31أي  3400ب وضا في الجانب  قطر الجانب = جسر تربيعي لي البا -
مقسييم ليكييون  29تنقسييم الفلييك  لييى مسيياكن سييفلية ومتوسييطة وهلوييية ويعنييي سلييك ان االرتفيياع  -

 سراع للنافس ..  1للمساكن العلوية ودنا  9للمساكن المتوسطة و 10للمساكن السفلية و 10
 
يوم حتى استقرار الفلك هلى جبا   110 –يوم ندو  الماء  40-أيام  نسار  7فتر  الطوفان   -

ييييوم  35 -يييوم لليييرو  الحمامييية ميييرتين 14 –يييوم حتيييى   يييور رووس الجبيييا   40 –اراراح 
هميير  27/2/601اللييرو  ميين الفلييك  –يييوم حتييى نشييفح األر   57 –حتييى جفييح األر  

بيييار داليييل الفليييك مييين وأسن  جميييالي فتيير  وجيييود نيييوح ال -مييين همييير البشيييرية 1657نييوح البيييار 
     يوم 370 القيمة دي 27/2/601 لى  17/2/600
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  2ملحق 

إثبا  ان النك  الهندسي للدار الخارجية نانئ عن النك  الهندسي الموحد 
 للعناصر الخمسة في خيمة االجتماع 

 قد تمح االشار  للتصور الفلسفي دنا بوضوح 
 ا بعدين متساوين وبعد واحد ملتلف كما يلي فان العناصر اللمسة في ليمة االجتماع كان ب م

 
 االرتفاع  العر   الطو   العنصر 

 1.5 1.5 2.5 تابوح الع د 
 2 1 1 مسبح البلور 

  ارتفاع + الحاجب   2 1 2 مائد  لبد الوجوة 
 3 5 5 مسبح المحرقة 

 10 10 30 المسكن نفسه  من اللار   
سة هناصر ديو مبيدأ واحيد وكيان اغليب ال ين ان ديسا المبيدأ وسلك قا  لنا ان المبدأ ال ندسي لللم

 سي ل يسود في دندسة الليمة حتى الن اية 
والسبب في سلك انه بسبب ان اللالق له كامل المجيد يكيون كاميل المعرفية ف يو تبيارك اسيمه لييس 
 لديه تدريج المعرفة فليس لديه نموس  دندسي أفضل من نموس  آلير بيل لدييه نميوس  واحيد كاميل

 ودو االفضل هلى االطالق 
 وسلك ما رأيناة في العناصر اللمسة لليمة االجتماع 

 ولكن 
 الدار اللارجية ليس ل ا نفس دسا التصور ال ندسي فان أبعاددا تكون ... 

 ذراع 5االرتفاع × ذراع  50العرض × ذراع  100فان الطول هو 
 تماع اللمسة ويقدم سلك تصور دندسي ملتلف تمامات هن هناصر ليمة االج

 
وكان الجيدا  دنيا ان ديسا التصيور ال ندسيي لليدار اللارجيية يجيب ان ينشيأ مين التصيور ال ندسيي 

 لليمة االجتماع ... حتى ما تكون دناك استقامة لعملية التطوير 
تمامييا كمييا ان الحيوانيياح نشييأح ميين النباتيياح ي  يير سلييك ان التطييوير يكييون منطقييي وهلييى اسيياس 

 متسق 
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ن دييسا الملحييق دييو كتابيية الفكيير  ال ندسييية التييي تطييور البنيياء ال ندسييي للعناصيير وكييان ال ييد  ميي
 اللمسة في ليمة االجتماع ليكون البناء ال ندسي للدار اللارجية 

 وانا ليس لدي أي فكر  كيف يتم دسا التطوير 
ولييسلك تركييح دييسا الملحييق فييي دييسا المكييان ليضيييف كييل ميين لديييه فكيير  تسيياهدنا تصييور يمكنييه ان 

 عل البناء ال ندسي للعناصر اللمسة لليمة االجتماع دو نفسه البناء ال ندسي للدار اللارجية يج
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 الفصل الثالث: دراسة ثياب هارون الكاهن 

 مقدمة  -

كما تمح اإلشار  في الفصل األو  من ليمة االجتماعو أنني نقلح العنصر الثامن بالترتيب من 
كادن والعنصر التاسا ودو تكريس دارون الكادن ل سا هناصر الليمة ودو ثياب دارون ال

الفصل ليكون مستقل هن دراسة ليمة االجتماع حتى ما يمكننا ان نلقي ن ر  هامة هلى 
 الك نوح بكافة جوانبه 

 
والسوا  السي كان مطروحات دو لماسا وضا هللا تبارك اسمه ثياب دارون الكادن ما بناء الليمة 

 تمام البناء ال ندسي لليمة االجتماع؟ ولم يضعه بمفردة بعد  
 والسبب في سلك ان الليمة دي مكان همل دارون الكادن ف ي متكاملة معه وليسح مستقلة هنه 

 فالكادن جدء ال يتجدأ من الليمة 
وفي الحقيقة دناك تفسيراح أهنمق من سلك لصوصات سبب وضا مسبح البلور في ن اية بناء 

كريسه ... ولكن سو  نترك التفسيراح للجدء الثاني من دسة الدارسة الليمة بعد ثياب الكادن وت
 واللاو بتفسير البناء ال ندسي لليمة االجتماع. 

 واالن لنبدأ دراسة ثياب دارون الكادن... 
 

 وفي الدراسة سو  ندرس كل آية من االمر االل ي وتقرير التنفيس كما درسنا في ليمة االجتماع 
 من سفر اللرو   28 ي بثياب دارون الكادن دو االصحاح وان اصحاح االمر اإلل

  39كما ان اصحاح تقرير التنفيس دو االصحاح 
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 المبحث الأول 

 ثياب هارون الكاهن ثامناً: 

 
  28سفر الخروج: االصحاح 

ْب ِ َلْيَك َداُروَن َأَلاَك َوَبِنيِه َمَعُه ِمْن َبْيِن َبِني ِ ْسَراِئيَل ِلَيْك َ »1 َن ِلي. َداُروَن َناَداَب َوَأِبيُ َو َوَقرِن
يَثاَماَر َبِني َداُروَن.    29= 1+28 رقم اآلية          َأِلَعاَداَر َواِا

 
َسةت ِلَ اُروَن َأِليَك ِلْلَمْجِد وَ 2   30= 2+28 رقم االية             ْلَبَ اِء.\َواْصَنْا ِثَيابات ُمَقدَّ
 
لَِّسيَن َمأَلُْتُ ْم ُروَح ِحْكَمة  َأْن َيْصَنُعوا ِثَياَب َداُروَن ِلَتْقِديِسِه ِلَيْكَ َن \ُقُلوِب لْ \َوُتَكلِنُم َجِميَا ُحَكَماِء 3

   31= 3+28 رقم األية                ِلي.
ٌم َوِعَماَمٌة لَِّتي َيْصَنُعوَنَ ا: \لثِنَياُب \َوَدِسِة ِدَي 4  َوِمْنَطَقٌة.ُصْدَرٌة َوِرَداٌء َوُجبٌَّة َوَقِميٌص ُمَخرَّ

َسةت ِلَ اُروَن َأِليَك َوِلَبِنيِه ِلَيْكَ َن ِلي.     32=4+28 رقم األية     َفَيْصَنُعوَن ِثَيابات ُمَقدَّ
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 دراسة ثياب هارون الكاهن:-

 
 39اآلية لتقرير التنفيس في لرو    28اآلية باألمر في لرو  

ا: ُصْدَر   لَِّتي َيْصَنُعوَن َ \لثِنَياُب \َوَدِسِة ِدَي 4
َوِرَداء  َوُجبَّة  َوَقِميو  ُمَلرَّم  َوِهَماَمة  َوِمْنَطَقة . 
َسةت ِلَ اُروَن َأِليَك َوِلَبِنيِه  َفَيْصَنُعوَن ِثَيابات ُمَقدَّ

 ِلَيْكَ َن ِلي.
أَلْسَماْنُجوِنيَّ \لسََّدَب وَ \َوُدْم َيْأُلُسوَن 5
 ْلُبوَو. \ْلِقْرِمَد وَ \أُلْرُجَواَن وَ \وَ 

ْلِقْرِمِد َصَنُعوا \أُلْرُجَواِن وَ \أَلْسَماْنُجوِنيِن وَ \َوِمَن 1
ْلَمْقِدِس َوَصَنُعوا \ِثَيابات َمْنُسوَجةت ِلْلِلْدَمِة ِفي 

َسَة \لثِنَياَب \ لرَّبل \لَِّتي ِلَ اُروَن. َكَما َأَمَر \ْلُمَقدَّ
 ُموَسى.

  32= 4+28 رقم اآلية 
  33=5+28 رقم اآلية 

  40=1+39  رقم اآلية

 

 مالحظا  عامة 
 :1الحظ 

نحن ن تم بارقام االياحو وكسلك برقم االية + رقم االصحاح السي توجد فيه االية... دسة االرقام 
 سو  تكون دامة جدات في الدراسة الحقات...  

 
رَّم  أجداء ودي ُصْدَر   َوِرَداء  َوُجبَّة  َوَقِميو  ُملَ  6ان الثياب  4:  28 لرو يوضح األمر في
  ؟!لم يرتبط بخلق الكون في ستة أيامانياء لع  ذ 6هم لماسا  الس(ال األول َوِهَماَمة  َوِمْنَطَقة .

   21=  6+5+4+3+2+1 نالحظ ان 
  21قيمته   6يعني سلك ان قيمة الرقم السي ترتيبه و 

الثانية دي قيمة البين األرقام و  دسا الرقم القيمة االولى ترتيب -فدائمات دناك قيمتين لكل رقم 
 له  وبسلك ن ل متابعين سلسلتين من األرقام طوا  الوقح.  ةالسابقاالرقام قيمته  أي مجموع 

 : 2الحظ
الرداء أدم من الصدر  ألنه يحمل ا ما سلك يسكر الصدر  اوالت! سلك النه يسكر الثياب بالترتيب 

لار  للدالل  بدء بالشقق ثم و وبنفس دسة الطريقة سكر بناء الليمة من المن اللار  للدالل
وسلك تساو  نحتا  مناقشته في الجدء الثاني –األلواح برغم ان األلواح دي الحاملة للشقق  

 ليمة االجتماع. اللاو بتفسير البناء ال ندسي ل
 : 3الحظ
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ورغم سلك يسكر المنطقةو وال  جزء ال يتجزأ من الرداء دو ال يسكر الدنار بشكل منفرد حيث يعتبرة
رغم ان الك نة الصغار لدي م همائم  حيث يعتبره جزء من العمامة بمفردة كر اإلكليل المقدسيس

 يقودنا سلك للسوا  لماسا  ؟ليس هلي ا أكليل مقدس!! فلماسا لم يسكر اإلكليل المقدس منفردات 
 ال يبدو سلك متعلقات بالك نوح حيث الدوجة –يرتدي العريس والعروسة  كليل في صال  الدوا ! 

 او لعل الك نوح يرتبل بالمرأ  كما بالرجل!  أيضات ترتدي أكليل!
 : 4الحظ

العسراء السيد  نالحظ بوضوح شديد في  يقونة 
الملكة الطقسية بينما تحمل ق. السيد  والد  اإلله 

ترتدي ثياب مطابقة السيد المسيح له المجد ف ي 
 أن ر جيدات من فضلك  تماماي لثياب هارون الكاهن

شق والجالجل نالدرع ال ت ةة ل ا فتحفالجب
والروماناح هلى كتف ا وت  ر في األيقونة ان ا 
تمتد لديل الرداء تقريباتو وهلى جب ت ا دناك صفيحة 
السدبو ودناك أيقوناح ألرى مشاب ة جدات يكون ل ا 
نجوم من سدب هلى كتفي ا بدالت من أطواق السدب 

ان  هلى اكتا  دارون الكادن... ونف م من سلك
مطابقة تمامات لثياب دارون ق. والد  اإلله ثياب 
    !الكادن

تبارك اسمه يرتدي ثيابات ال المسيح ورغم سلك فالسيد 
 -تطابق ثياب دارون الكادن!

طفلها اإلله له المجد يرتدي ثياباي شق فان نوالحظ رغم ان ا ترتدي جبة ساح فتحة كالدرع ال ت
  (لكتف وتم إعادة تخيطها بالخيط!من الصدر وعلى ا منقوقةتظهر انها 

 السوا  دو لماسا ترتدي ق. والد  اإلله ثياب دارون الكادن؟! والتي دي ثياب الكادن األه م؟
 دنار  سا ما كان دناك منطقة؟!يوجد  آلر لماساسوا  دناك 

يوضح األمر دور الك نة في العمل وسو  لن نتطرق له فيعنينا حاليات فقل  5: 28وفي اآلية 
 التقرير فيتحدث هن المواد اللام فيما يتعلق بنفس النقطة!  . أمالثياب التي يرتدي ا الكادنا
 

 الرداء  :اولاً 
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  39لرو    28لرو  
َداَء ِمْن َسَدب  َوَأْسَماْنُجوِنين  \َفَيْصَنُعوَن  6 لرِن

َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم  َصْنَعَة َحاِئك  
.  رقم    34=  6+28اآلية َحاِسق 

َداَء ِمْن َسَدب  َوَأْسَماْنُجوِنين  َوُأْرُجَوان  \َفَصَنَا 2 لرِن
 َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم .

   41=  2+39 رقم اآلية 
مكوناح ودي السدب واالسمانجوني واالرجوان والقرمد والبوو المبرومو وما  5صنا الرداء من يُ 

 ؟ ءدي دسة األشيا
يتركب من  ههقالح وسلك يعني ان 3ن من تركيب! مثالت اصبا اليد يكون رقم دو  ليس 5اوالت رقم 

ليس للتركيب وانما  5أصابا... ان سلك يقو  لنا ان رقم  5كون ب ا يوحداحو اما اليد نفس ا ف 3
بحسب  5يدهم سلك معنى رقم  -اجداء تقوم بلمس و ائف فما دي  5للو يفة! وأسن الرداء له 

 وليس التركيب!  5بر هن الدوا و وسلك يدهم تصور الو يفة للرقم يع 5اقليدس حيث 
 

 وقد أشرنا  لى سلك من قبل شعاع نور الشمس .. يرمد ل... السدب الذهب  .1

.. وفي ليمة االجتماع ال يمكنك روية االسمانجوني من اللار  لجسد.يرمز لاالسمانجوني  .2
عر المعدى توجد فوق االسمانجوني الن دناك شقق من ش داخ  الخيمة لتراه فعليك أن تكون 

ة فيمكنك روي ودي تغطي االسمانجوني تمامات وتديد هليه سراع من كل جانب  من اللار  
دالل ليمة االجتماع... فِسا كانح ليمة االجتماع نفس ا تشير  وأنحفقل االسمانجوني 

  حينما يكون وترى الماد يكون لم ان  جسد!!للجسدو فان سلك يعني انك ترى الجسد حينما 
 ويمكن ان يرمد أيضات لسماء الطيور لك أنح ماد !! بينما من اللار  سترى مش د ملتلف! 

نعر وشقق  سماء الطيورترمز ل اكما في ليمة االجتماع حيث شقق االسمانجوني اهتقد ان 
فردوس النعيم ترمد لوغطاء الكبا  المحمر  سماء الكواكب ترمز لالمعزي اعتقد انها 

 سماء السمواح  السي ال نعرفه  لوبسلك فان غطاء التلس يرمد  يين بالدم()للمفد

...األرجوان دو ثياب الملوك! وهندما ندرس دنار الرداء سنكتشف أن ليس به أرجوان . .3
 !!الرداء ملم والصدرة ملم والزنار ليس ملمأرجوان! وأسن فالدنار ليس ملك ولكن 

لكن السوا    20: 2اع  /31: 2 يوئيل حو   لى دم".. دناك آية تقو  ان "القمر يتالقرمز. .4
.. الن شرب الدم دو امر محرم جدات لدى المسيح المطروح دو لماسا نحن نتناو  دم السيد

.. فبحسب الكتاب المقدس يقو  ان النفس في الدم وال  ؟لماسا نتناو  الدمف سرائيل شعب 
نحن نشرب دم سيدناو أمر في منت ي  ينبغي ان يشرب احد دم الحيواناح واال موتات يموح...
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قبل الع د الجديد كان جسد انه العجبو الحظ نحن نحصل هلى جسدة ودمه!  والفكر  
"ربما الن به نفس الحيوان  بالحيواناح يوكل لتغسية الجسد البشري ودم الحيواناح ال يشر 

 في الدم أراد بمنعهم عن نرب دم الحيوانا  ان يمنعهم عن التوحش بسبب وجود النفس
  ... لكن لو "هنا معلومة قوية تربط بين الدم والنفس لكن ماتزال غير وا حة لنا! –

ان السنا في االهتبار فرضنا ان طبيعتنا الجسدية المادية قد تضررح بسبب اللطية ولو 
حتى ما تتحسن المبارك النفس تسكن في الدم بحسب الكتاب المقدس أسن نحن نتناو  الدم 

كما يتحسن الجسد أيضات حيث أننا نألس من طبيعته العالية إلصالح طبيعتنا ..  النفس لدينا
فنحن نراة ودو يتفل هلى االر  ليصنا طين ويللق هينو دو يألس من طبيعته العالية 
 والنقية ويعطينا .. ودو ينفخ الروح القدس في وجه تالميسةو وفي للق آدم كان كسلك أيضات 

 حا ...  ان سلك أسلوب  ل ي هلى كل
.. والكتان الوحيد السي نعرفه دو الكفن السي كفن به السيد له البوص المبروم هو الكتان. .5

   59:  27كل المجد...  مح 
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  39لرو    28لرو  
َيُكوُن َلُه َكِتَفاِن َمْوُصواَلِن ِفي 7

 َطَرَفْيِه ِلَيتَِّصَل. 
   35= 7+28 رقم اآلية 

 

وا 3 َدَب َصَفاِئَح َوَقدلوَدا ُلُيوطات ِلَيْصَنُعوَدا ِفي َوَسِل لسَّ \َوَمدل
ي. \ْلُبوِو َصْنَعَة \ْلِقْرِمِد وَ \أُلْرُجَواِن وَ \أَلْسَماْنُجوِنيِن وَ \ ْلُمَوشِن
 تََّصَل.\َوَصَنُعوا َلُه َكِتَفْيِن َمْوُصوَلْيِن. َهَلى َطَرَفْيِه 4

   43= 4+39و  42= 3+39 رقم اآلية 
 ( 7:  28ا  األمر اإللهي )خرو نص أي

فان ان اآلية اللاصة باألمر تقو  لنا معنى واضح ليس به لبس ..ان الكتف مكان دام دنا....
هلى الكتفين معات ودسة دي صور  مباشر  للصليب..فالصليب تم حمله هلى الرداء يكون متصل 

..أسن األكتا  مرتبطة كتف سيدنا له كل المجد ثم تالصق كتفي سيدنا بالصليب ودو مصلوب 
 بالصليب هلى نحو واضح... 

 
دو فتر  بقاء الكنيسة في البرية أي  3.5يقو  لنا أمر جودري دو ان الرقم  35أيضات رقم اآلية 

َوَتُكوُن ُجثََّتاُدَما 8في األر .. ودي فتر  وجود جثتي الشاددين السين يقتال من اجل االيمان "
َوَيْنُ ُر 9. َحْيُث ُصِلَب َربلَنا َأْيضات لَِّتي ُتْدَهى ُروِحينات َسُدوَم َوِمْصَرو \َعِ يَمِة لْ \ْلَمِديَنِة \َهَلى َشاِرِع 
ُعوِب وَ \ُأَناس  ِمَن  و َواَل َيَدُهوَن ُجثََّتْيِ َما َثاَلَثَة َأيَّام  َوِنْصفات أُلَمِم ُجثََّتْيِ َما \ألَْلِسَنِة وَ \ْلَقَباِئِل وَ \لشل

.  رو ُتوَضَعاِن ِفي قُ     9-11:8ُبور 
دي فتر  بقاء االر  أي بقاء الكنيسة في البرية والتي تساوي  35او  3.5وهلى سلك ففتر  

يقو  لنا أمر لطيرو دو ان البقاء في االر   35ولسلك فرقم  "زمان وزمانين ونصف زمان"
 يشمل الصليب.. وقد يعني ان األر  دي الصليب!! 

يوم والكتاب  1260نهر =  42سنة =  3.5لبرية هي )الحظ فترة بقاء الكنيسة في ا
فيما يتعلق بفترة نهر  42في القيم المجمعة العامة، ويذكر  3.5المقدس حسب ما افهم يذكر 

 فيما يرتبط بالجهاد الروحي( يوم  1260سيادة النر، ويذكر 
 
 
 
 
 

 (4-3: 39نص تقرير موسى النبي )خرو 
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... فنحن نتعامل دنا بشكل مباشر ما السدبو ير واضحةلكن اآلياح اللاصة بالتنفيس ت  ر غ

يبدو سلك أمرات لطيرات  ان الذهب صنعوه أوالي صفائح ثم قدوه خيوطاي ودو يوضح لنا أمر حيوي 
ولماسا ينبغي طرحه دنا؟ ما دي هالقتنا نحن بالعملية الفنية لصناهة السدب.. دل دو قا  ان 

اس ومنه تم صب الشبكة للمسبح هلى سبيل المثا !! نحاس مسبح المحرقة تم  سالته ليصبح نح
في الغالب التقرير يكون  جمالي وليس دناك ضرور  ل سا التفصيل اال  سا كان يريد ان يقو  

 شيء ما ... 
ان التفسير السي لدي ل سة األية ال يمكن طرحه دنا بأي حا  وسو  ننت ر حتى يتم الشرح 

 لجدء الثاني من دسة الدراسة بوضوح في تفسير ليمة االجتماع في ا
 

  3:  39في الواقا ما ندا  في االية األولى من تقرير التنفيس  لرو 
وا 3 وَها ُخُيوطاي ِلَيْصَنُعوَها ِفي َوَسِط \َوَمدُّ ْلِقْرِمِز \أُلْرُجَواِن وَ \أَلْسَماْنُجوِنيِ  وَ \لذََّهَب َصَفاِئَح َوَقدُّ
ي \ْلُبوِص َصْنَعَة \وَ   ْلُمَونِ 
سكر صناهة الرداء انه تم من السدب واالسمانجوني والقرمد واالرجوان  2: 39حظ في لرو ال

والبوو المبرومو وطالما دو صنا الرداء فعالت لماسا يعيد الحديث هن المواد دنا؟! لماسا لم يسكرة 
ا  دسة وبالتالي يحتقبل ان يصنا الرداء دناك قبل ان يسكر الرداء؟! أهني انه يصنا المواد اوالت 
 اآلية دناكو ثم بعددا يصنا الرداء ثم الصدر  ودكسا! 

 ثم يعود ليتحدث هن صناهة المواد التي صنا من ا الرداء!! الرداء أمر هجيب ان يصنا 
 

 وما الذي يعنيه ذلم؟  قد يعني ان صناعة هذه المواد خاصة بالصدرة النها ذكر  قبلها!
 لى الطرفين!! وتحدد اآلية الثانية ان الكتفان اتصال ه

 ! 34 الرقم السي يشبه 43والرقم 
بين الرقم ما هنام عالقة نفهم من ذلم ان )الحظ ان الرج  هو صورة منعكسة للمرأة!! 

بينما طرح الرقم من  11وعكسه .. ويظهر ان مجموع الرقم وعكسه يتحرم على جدول  رب 
عرف ان النجم يسبق ون 9و  11بين  2بينما هنام فرق فقط  9عكسه يتحرم على جدول 

بينما نجم النمس خلق  ،بسنتينله المجد المولود باثنين فمثال نجم المزود سبق ميالد الخالق 
 قب  يومين من خلق  دم.. )هنام نئ ما هام جداي هنا ولكن ما هو؟!( 
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  39لرو    28لرو  

ِة 8 لَِّسي َهَلْيِه َيُكوُن ِمْنُه َكَصْنَعِتِه. \َوُدنَّاُر َشدِن
 ْن َسَدب  َوَأْسَماْنُجوِنين  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم . مِ 

  36=  8+28رقم األية 

ِة 5 لَِّسي َهَلْيِه َكاَن ِمْنُه َكَصْنَعِتِه ِمْن \َوُدنَّاُر َشدِن
َكَما  -َسَدب  َوَأْسَماْنُجوِنين  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم  

   44=5+39لرَّبل ُموَسى.  رقم اآلية \َأَمَر 
 

 ان شرح الدنار ال يمكن تقديمه دنا بأي حا  
 ان الدنار يجب ان يتم دراسته ما تفسير ليمة االجتماع في الجدء الثاني من دسة الدراسة 

 
 
 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "ة اإللهوالد -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

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

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

114 

 أحجار الجزع  
  39لرو    28لرو  

َوَتْأُلُس َحَجَرْي َجْدع  َوَتْنُقُ  َهَلْيِ َما َأْسَماَء َبِني 9
  37= 9+28ية ِ ْسَراِئيَل.  رقم اآل

ْلَجْدِع ُمَحاَطْيِن ِبَطْوَقْيِن ِمْن \َوَصَنُعوا َحَجَرِي 6
ْلَلاِتِم َهَلى َحَسِب َأْسَماِء َبِني \َسَدب  َمْنُقوَشْيِن َنْقَ  
   45= 6+39ِ ْسَراِئيَل. رقم اآلية 

ْلَواِحِد َوَأْسَماَء \ْلَحَجِر \ِستَّةت ِمْن َأْسَماِئِ ْم َهَلى 10
تَّةِ \ لثَّاِني َحَسَب َمَواِليِدِدْم. \ْلَحَجِر \ْلَباِقيَن َهَلى \ لسِن

  38= 10+28 رقم اآلية 

 

 لقد كتب أسماء بني  سرائيل مرتين هلى رداء الكادن 
الحظ الوصايا العشر  -اسماء 6 منقسمين  لى جدأين كل جدء المر  األولى هلى حجرى الجدع 

... انه تبارك اسمه يصر هلى ان كان في صفين وكسلك لبد الوجوة – كتبح هلى لوحين أيضات 
 .........  ..  أو جدئين متكاملين متطابقينصورتين   ر في األشياء ت

 والمر  الثانية هلى األحجار الكريمة الموجود  هلى الصدر  
 

السي نراة بينما توجد  بان األرواح توجد ما السيد له ك  المجد في النوريدهم سلك الفر  
  االر أرواحنا دنا هلى اجسادنا و 
  الجدء االو و -سفر العددتفسير اوريجانوس في يشير  ليه العالمة التصور ان دسا 

لِسيَن ُقلُتْم َيُكوُنوَن َغِنيَمةت َفِِنِني َسُأْدِلُلُ ْم َفَيْعِرُفوَن \َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم 31"حيث يقو  ان نو االية 
... أطفالكم الذين هم معي"يوجد ب ا دسة الجملة ....  31: 14هدد " ْحَتَقْرُتُموَدا.\لِتي \أَلْرَ  \

ليس  موجودة في نص الكتاب جملة يقول لنا أوريجاونس دنا  السين قلتم يصبحوا غنيمة"
وربما يقصد  ان أطفالهم معهودو يقو  ان اللالق تبارك اسمه يقو   !المقدس الذي معانا اآلن
 األطفا  السين لم يولدوا بعد دسة األرواح توجد هند هللا....!   أي أرواح االطفا  السين لم يولدوا

دنا ل سة األيةو في ن اية الدراسة ربما يعطينا اللالق له المجد تفسير ال يمكنني ان أقدم أي 
 شجاهة كافية لنف م ما السي يقصدة من سلك كله.. 

 

  صورتان لك  نخصهنام لكن نعر  انه ربما يكون 
 لنوريرمد ل! ونالحظ ان األحجار محاطة بسدب والسي تينمكتوب مر فأسمه  

سا كان دسا التفسير غير منطقي فسو  يكون السوا  حو  تكرار كتابة االسماء امر يحتا   واا
اجابة شافية! والحقيقة  ننا غالبات نسير هلى الدرب الصحيح.. واألرواح توجد ما اللالق له كل 
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تحدان دنا هلى األر  ... في صدر  القضاء حتى يجادى المجد في النور بينما الجسد والروح ي
  دل يرتبل سلك باددوا  الحدث؟!           اإلنسان هلى فعله!! النه يوجد في مكان العدالة... 

تَِّة \ْلَواِحِد َوَأْسَماَء \ْلَحَجِر \ِستَّةي ِمْن َأْسَماِئِهْم َعَلى  َب لثَّاِني َحسَ \ْلَحَجِر \ْلَباِقيَن َعَلى \لسِ 
 ( 10:  28َمَواِليِدِهْم )خرو 

 ... "حسب مواليدهم"  ان اللبر الجلل في دسة اآلية دي
 فِن رأوبين لم يعتبر بكرات ابداتو بسبب لطيئته البيه" وُقسمح الباكورية بين ي وسا ويوسف... 

ان نصيبه فاآلن تتم الكتابة امام هللا له كل المجد حسب مواليددم لي ل البكر بكرات ويألس كل انس
السي منعته هنه اللطية... ان الميالد الثاني لبنى اسرائيل تم في البحر بالمعمودية وأسن فكل 

 انسان سو  يألس نصيبه!! لكن الحظ هلى الصدر  لم يسكر ان م مكتوبين حسب مواليددم!! 
 

حسب ما  –مجل الرب يرمد لدو  19   ورقم 19+19=  38  10+28رقم آية االمر الثانية  
و وكسلك مقابلته إليليا  19 الحظ ندو  السيد الرب له المجد هلى جبل حوريب لرو   -اهتقد

  19مل  2النبي هلى جبل حوريب 
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  39لرو    28لرو  

ْلَلاِتِم َتْنُقُ  \ْلِحَجاَرِ  َنْقَ  \َصْنَعَة َنقَّاِ  11
ْلَحَجَرْيِن َهَلى َحَسِب َأْسَماِء َبِني ِ ْسَراِئيَل. \

 اَطْيِن ِبَطْوَقْيِن ِمْن َسَدب  َتْصَنُعُ َما. ُمحَ 
   39=  11+28 رقم اآلية 

- 

َداِء َحَجَرْي \ْلَحَجَرْيِن َهَلى َكِتَفِي \َوَتَضُا 12 لرِن
ِتْسَكار  ِلَبِني ِ ْسَراِئيَل. َفَيْحِمُل َداُروُن َأْسَماَءُدْم 

 لرَّبِن َهَلى َكِتَفْيِه ِللتِنْسَكاِر. \َأَماَم 
   40=  12+28م اآلية  رق

َداِء َحَجَرْي ِتْسَكار  \َوَوَضَعُ َما َهَلى َكِتَفِي 7 لرِن
لرَّبل ُموَسى  رقم \َكَما َأَمَر  -ِلَبِني ِ ْسَراِئيَل 

   46=  7+39اآلية 

 
 (11: 28اآلية األولى )

هسراء  ! وتقو  الصليب  في ن اية دسا الجدء األمر ال ام دو وجود احجار الجدع فوق الكتف
َبْرَجِد. ن  14النشيد " َعَتاِن ِبالدَّ وكان الصلب في  19 = 14: 5َيَداُة َحْلَقَتاِن ِمْن َسَدب  ُمَرصَّ
   انجي  ق. يوحنا 19اصحاح 

يدة سدب مرصا بالدبرجد ... الشل الوحيد في اليد دو المسمار!! حيث انه هلى الصليب 
!! والجدع دو اسماء بني الصف الرابافي  يوجد ما الجدعالسي كان والمسمار دو الدبرجد و 
" ماسا يعني سلك؟ ان المسمار دو اإلنسان... "نقنتكم على كفييقو  و  سرائيل! هلى الكتف! 
 اننا نحن األلم في قلبه! 

 
  (12: 28اآلية الثانية )

دو  40و قد يعني سلك ان 40تحمل األحجار أسماء بني  سرائيل  األرواح  ورقم آية االمر دو 
 يوم وقد يشير سلك  لى سيطر  الروح هلى الجسد!!  40قم الروح!! الحظ ان الصوم كان ر 
 

ودو هدد سنواح بناء ال يكل! "وي  ر من سلك ان الكنيسة دي  46فرقم ا  اما  ية التنفيذ
 جماهة المومنين

 
 " 
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  39لرو    28لرو  

.  رقم اآلية 13     41= 13+28َوَتْصَنُا َطْوَقْيِن ِمْن َسَدب 
. َمْجُدوَلَتْيِن َتْصَنُعُ َما َصْنَعَة 14 ْفِر. َوَتْجَعُل \َوِسْلِسَلَتْيِن ِمْن َسَدب  َنِقين  لضَّ

َفاِئِر ِفي \ِسْلِسَلَتِي     42= 14+28 رقم اآلية  لطَّْوَقْيِن.\لضَّ
 

 تحدد صناهة الطوقين هلى الرداء فوق الكتف ودما طوقين من سدب  13اآلية 
 41ورقم اآلية 

 والطوقين دامين جداتو الن سالسل الصدر  سو  تتصل ب ما ... 

 الحظ وهام للغاية
 (  14:  28بالنسبة لآلية الثانية )خرو 

 !ليس هنام  يا  مقابلة لتنفيذ هذه المهمة!
 

في الواقا دو أمر شديد الحير  وملفح للن ر بشكل لطير... ق. موسى النبي 
. حتى لم يشر لتنفيس دسة الم مة.. بالطبا الرجل الدقيق جدات والحريو جدات..

ليس  14لكن السلستين المذكورتين في اآلية األطواق موجود  في التنفيس... 
أيضات ... أمر في غاية العجب!!!!  لهما أي وجود او إنارة في تقرير التنفيذ

  هذه السالس  ليس لها دور وا ح هي معلقة في األطواق بال سبب!!!
 

بل ب سة األطواق هن طريق السالسل اللارجة من الصدر  نفس او فما دو دور الن الصدر  ترت
 التي النف م دوردا وال تم تنفيسدا! االضافية دسة السالسل 

دي فتر  سياد  الشر والتجربة ودي نفس ا الفتر   42ونحن نعر  ان  42الحظ رقم اآلية = 
 -يوم   1260ش ر= 42سنة= 3.5ر  ان الممنوحة لحيا  الكنيسة في البرية!! وسابقا تمح اإلشا

 دي؟!  ماوسلك يقو  لنا ان دسة السالسل ل ا أدمية كبير  جدات! ولكن 
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 ثانياً : الصدرة

  39لرو    28لرو  
َصْنَعَة َحاِئك   -َوَتْصَنُا ُصْدَرَ  َقَضاء  »15

َداِء َتْصَنُعَ ا. ِمْن َسَدب  \َحاِسق  َكَصْنَعِة  لرِن
 َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َوُبوو  َمْبُروم  َوَأْسَماْنُجوِنين  

   33=  15+28َتْصَنُعَ ا.  رقم اآلية 

ْدَرَ  َصْنَعَة \َوَصَنَا 8 ي َكَصْنَعِة \لصل َداِء \ْلُمَوشِن لرِن
ِمْن َسَدب  َوَأْسَماْنُجوِنين  َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َوُبوو  

 َمْبُروم .
   47=  7+ 39 رقم اآلية 

 الحظ 
لصدر  دنا يتدين ب ا دارون الكادن ...وحيث ان الكادن األه م دو هللا والصدر  تحمل اسماء ا

 بني اسرائيل ... ف و يحمل م ليتدين ب م!! هللا يتدين بحمل اإلنسان هلى صدرة!! 
 لمن ال يصدق دسا التأمل ... من فضلك  قرأ النو 

و َوَلْو َكان"  َيِدي اْلُيْمَنىَياُدو ْبُن َيُ وَياِقيَم َمِلُك َيُ وَسا َلاِتمتا َهَلى ُكنْ  َ َحَي َأَناو َيُقوُ  الرَّبل
   24: 22"  ارميا ُدَناَك َأْنِدُهكَ  ِمنْ  َفِِنِني

 ولماسا دسا الشلو يكون لاتم هلى يد هللا اليمنى؟! كيف يكون سلك؟! 
 

 فالصدر  صور  طبق األصل من الرداء...  هليه ليس دناك شيء يمكن التعليق
 همر سيدنا ربنا يسوع المسيح هلى األر ...  33رقم آية األمر دو 

 
 

اما التنفيس فقد كان بصناهة  لحائم حاذقالتساو  الوحيد ان األمر بصناهة الصدر  كان 
 ! الموني

 يقو  سلك لنا اننا نرى الكون بصور  ملتلفة هن الروية الحقيقية التي يرادا اللالق له المجد 
 الن  لمجد ال يرى السدب فيشير  لى الصناهة كما لو كانح صناهة الحائكفاللالق له كل ا

... اما ق. االسمانجوني وباقي األقمشة دي العناصر ال امة من وج ة ن ر اللالق له المجد 
!! لسح أدهى اني اف م جيدات للمونيساسي فيحيل العمل العنصر األيرى السدب فموسى النبي 

 لنور.. يرمد لدب كل سلك!   نحن نعر  أن الس
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َتُكوُن ُمَربََّعةت َمْثِنيَّةت ُطوُلَ ا ِشْبر  َوَهْرُضَ ا 16

.  رقم اآلية      44=  16+28ِشْبر 
ْدَرَ . ُطوُلَ ا \َكاَنْح ُمَربََّعةت. َمْثِنيَّةت َصَنُعوا 9 لصل

   48 = 9+39 رقم اآلية  ِشْبر  َوَهْرُضَ ا ِشْبر  َمْثِنيَّةت.
 نعر  ان الصدر  

 طولها نبر وعر ها نبر! 
 سم )ما يساوي نصف ذراع تقريبا(   22.5ان النبر في المتوسط حوالي 

  2سم 506.25مساحة الصدر  دي  -
 سم!!   90=  4×  22.5محيل الصدر  =  -
هدد 273   273× 15=  4095  =  90.............+6+5+4+3+2+1الحظ   -

  - تفسير سفر العدد الجدء األو  -ة اوريجانوسالعالم الحمل بحسب أيام
  مربعة؟!الصدرة لماذا  .....ما نزال في ق ية الصدرة

 كالدما كان مربعين!  المحرقة ومذبح البخورنجد ان مسبح 
 لنور!يشير لومسبح المحرقة نحاس ولكن مسبح البلور سدب ونعر  ان السدب 

 
فقل المسابح مربعة!!  ..ل ندسي المربا... ان ا المسابحلكن ما دي الحاالح التي اقترح في ا الشكل ا

 ولماسا المسابح مربعة؟ الن الصليب دو مربا او لنقل مستطيل وتغير شكله بع  الشل!
حتى أطلق هلي ا اللالق له  !الصدر  ترمد للصليبلعل سلك يعني ان  أسن الصليب دو المربا!

 .. ..صدرة الق اءكل المجد 
 احد لدينا دنا مالح ة و 
 لماذا الصدرة مثنية؟!والس(ال األخير هو 

 ال  وسلك بسبب وضا الحلقاح السدبية السفلية للدالل ويتم توصيل ا بالحلقاح اللاصة بالرداء
يبدو دسا التفسير مناسب ففي التقرير أكد ق. موسى النبي هلى ان الصدر  مثنية مرتين .. الحظ 

أيقونة الكادن الحامل للكتاب المقدس دسة الثياح  جيدات فان ثياب السيد المسيح ودو ي  ر في
لكن ما بثني الثياب او الصدر  ت  ر مثنية بوضوح!! دناك أمر حقيقي جودري للغاية يرتبل 

 ! دو؟
  !44رقم  ية األمر 

 الموجود  في ليمة االجتماع!  عدد ك  األلواحودو يساوي  48في حين رقم آية تقرير التنفيس دو 
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ُا ِفيَ ا َتْرِصيَا َحَجر  َأْرَبَعَة ُصُفوِ  17 َوُتَرصِن
ِحَجاَر  . َصفل َهِقيق  َأْحَمَر َوَياُقوح  َأْصَفَر 

 : فل \َوُدُمرلد  ُ . \لصَّ =  17+28 رقم اآلية  أَلوَّ
45  

ُعوا ِفيَ ا َأْرَبَعَة ُصُفوِ  ِحَجاَر  . َصَف 10 َوَرصَّ
. َهِقيق  َأْحَمُر َوَياقُ  فل \وح  َأْصَفُر َوُدُمرلد  لصَّ

\. ُ   49=  39+10 رقم اآلية  أَلوَّ

فل 18 لثَّاِني: َبْ َرَمان  َوَياُقوح  َأْدَرُق \َوالصَّ
  46=  18+28َوَهِقيق  َأْبَيُ .  رقم اآلية = 

فل 11 لثَّاِني: َبْ َرَماُن َوَياُقوح  َأْدَرُق \َوالصَّ
  50=  11+39ة  رقم اآلي َوَهِقيق  َأْبَيُ .

فل 19 . \لثَّاِلُث: َهْيُن \َوالصَّ  ْلِ رِن َوَيْشم  َوَجَمْشح 
  47= 19+28 رقم اآلية 

فل 12  ْلِ رِن َوَيْشم  َوَجَمْشُح.\لثَّاِلُث: َهْيُن \َوالصَّ
  51=  12+39 رقم اآلية = 

فل 20 . َتُكوُن \َوالصَّ لرَّاِبُا: َدَبْرَجد  َوَجْدع  َوَيْشب 
 َقةت ِبَسَدب  ِفي َتْرِصيِعَ ا. ُمَطوَّ 

   48=  20+28 رقم اآلية 

فل 13 لرَّاِبُا: َدَبْرَجد  َوَجْدع  َوَيْشب  ُمَحاَطة  \َوالصَّ
 ِبَأْطَواق  ِمْن َسَدب  ِفي َتْرِصيِعَ ا

  52=  13+39 رقم اآلية 
 

كتفييين وفي ييا تمييح ان أسييماء بنييى  سييرائيل تييم كتابت ييا مييرتينو األولييى هلييى حجييري الجييدع هلييى ال
اإلشييار   لييى وجييود الييروح فييي النييور مييا اللييالق لييه كييل المجييد  كمييا يوكييد العالميية اوريجييانوس فييي 

أَلْرَ  \لِسيَن ُقليُتْم َيُكوُنيوَن َغِنيَميةت َفيِِنِني َسيُأْدِلُلُ ْم َفَيْعِرُفيوَن \َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم 31في النو "سفر العدد 
  - 31: 14دد " هْحَتَقْرُتُموَدا.\لِتي \

ذه الجملــة غيــر وهــ! الــنص يقــول اطفــالكم الــذين هــم معــيوفييي دييسة األييية يقييو  اوريجييانوس ان 
.. ويتسيائل العالمية اوريجيانوس مياسا تعنيي ديسة الجملية؟ وبالتأكييد فـي الـنص الـذي لـدينا ةموجود

يسيوع  ماسا تعنيي غيير ان روح االنسيان الحير مين الجسيد يسيكن فيي الحقيقية فيي داليل سييدنا ربنيا
سكييرح  1917المسيييح لييه المجييد...وفي   ييور السيييد  ق. والييد  اإللييه فييي مدينيية فاطميية بالبرتغييا  

القصة ان ا فتحيح ييدي ا اميام األطفيا  فلير  شيعاع نيور مين ييددا دليل  ليى صيلب ارواح يم وديم 
دكييييسا نف ييييم ان اسييييماء بنييييي  سييييرائيل القديسييييين محاطيييية   و رأوا ب ييييسة الطريقيييية انفسيييي م دالييييل هللا!!

 . محاطة بالنوربالسدب ف ي أرواح م ال
ثم تم كتابية أسيماء بنيي  سيرائيل مير  أليرى ليسيح مجمعية كميا فيي حجيري الجيدع حسيب موالييددم  

  لم نف م ما الفرق بين الكتابة المجمعة هلى حجر واحد او منفرد  كما في الصدر ؟  
 ... به هلى حجر منفرد لاوسبل كل لولكن تمح الكتابة 
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 بة للمر  الثانية تشير لإلنسان هلى االر  وأسن الكتا
ودييي تقسييم اإلنسييان  لييى اربعيية صييفو و والتييي جميع ييا محاطيية بالييسدب أي ان النييور يشييترك فييي 

ولحيييل ديييسة المعضيييلة يقيييو  ليييه المجيييد ان "هللا روح"  -ليييروحالنيييور  ليييى االصيييفو  االربعييية  يشيييير 
   وروكسلك "انا دو نور العالم" ويعني سلك اننا نرى الروح ن

 
 الصف االول  -
 (  49و ية التنفيذ  45عقيق أحمر وياقو  أسفر وزمرد ) ية االمر  -

بيالطبا األحمير ديو الييدم واألصيفر يبيدو انييه التيا  والدميرد ال أهرفيه! ونعيير  ان "اليرب مليك هلييى 
 أي ي  ر فيه اإلنسان كملك  صف الُملكلشبة ... أسن الصف األو  دو 

 
  الصف الثاني -
   50وآية التنفيس  46ان  َوَياُقوح  َأْدَرُق َوَهِقيق  َأْبَيُ   آية االمر َبْ َرمَ  

الليييون األدرق ديييو ثيييياب ق. السييييد  واليييد  اإلليييه اللارجييييةو وديييي هليييى األر  كانيييح ترتيييدي فيييي 
اميا االبيي  ف يي ثيياب السييد ليه  - يقوناح طقسية ثياب درقاء من اللار  وثيياب حميراء دالليية 

فييي أيقونيية الميييالد الطقسيييةو دييو يرتييدي مالبييس لارجييية بيضيياءو أنييا ادهييى ان ييا  المجييد اللارجييية
قيييد يعنيييي سلييك ان الصيييف الثييياني  الصييدر  الن هلي يييا كيييالنجوم الالمعيية  مثيييل االحجيييار الكريميية  

ــى المعرفــةيتعلييق  ــرتبا بمعن ــد ي ــة أو ق ــة الخارجي ميين لييال  الروييية الن االلييوان  بالرؤي
 بس اللارجية للسيد له كل المجد وق. السيد  العسراء والد  اإلله الموجود تعبر هن روية المال

 
 الصف الثالث  -

. وجميع ا نحن ال نعرف ا فيبدو ان الصف الثالث \َهْيُن   بالنسبة لنا  هو سرْلِ رِن َوَيْشم  َوَجَمْشح 
 
 الصف الرابا  -

َقةت ِبَسَدب  ِفي  . َتُكوُن ُمَطوَّ    20:  28َتْرِصيِعَ ا  لر َدَبْرَجد  َوَجْدع  َوَيْشب 
هيين الدبرجييد تقييو  هييسراء النشيييد " يييداة حلقتييان ميين سدييب مرصييعتان بالدبرجييدو بطنييه هييا  أبييي  

   14: 5مغلف بالياقوح األدرق"  ن  
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يديه مرصعتان بالدبرجيدو ال يوجيد فيي االييدي سيوى المسيامير وحتيى فيي القيامية أثرديا باقييةو أسن 
لب ب ا سيدنا له المجدو والجدع ديو الصيليب المحميو  هليى الكتيف الدبرجد دو المسامير التي ص

 رايناة من قبل... ودسة االحجار الكريمة دي نحن البشرو وأسن فنحن االلم في قلبه!
 الجدع يوجد في الصف الرابا ويوجد هلى الكتف الحظ /

  – يشير للصليبويعني سلك ان الصف الرابا 
 

 الصليب /السر /لرؤية والمعرفة ا/الملك ولسلك فاألربعة صفو  دي 

 
او  3او  2؟! فيي الغاليب التركييب يكيون مين ارقيام أربعة أجزاءلكن ما دو الشل السي يتكون من 

اجيداء  4= و يفية  لكين أي شييء يتكيون مين  5= تركييب و ورقيم 3= مسياهد و ورقيم  2 رقم  5
 و ائف؟! وأسن لماسا اربعة صفو ؟!!  4او له 

 لى اربعة اجداء .... ال ديا الرابا!! ماسا يعني سلك    الحظ الليل ينقسم  
 

  ه  الزمن يحتوي أربعة أجزاء؟
 لنن ر  لى مراحل حيا  اإلنسان

 حتى البلوغ  تتميد بالتعلم   الطفولة -
  تتميد بتأدية الو يفة   النباب -
  تتميد بالحكمة واللبر    الكهولة -
 ناتج العمل   تحصيل - تتميد باالهتماد هلى اآللرين النيخوخة -

 
 الحظ هند  حياء الموتى يقسم العمل الربعة أشياء أيضات كما يقو  لنا حديقيا  النبي 

 
َفَتْحُييوَن َوَتْعَلُميوَن َأنِنيي  َوَأْجَعُل ِفييُكْم ُروحيات  وََأْبُسُل َهَليُْكمْ ِجْلدات  وَأْكِسيُكْم َلْحمات  َعَلْيُكْم َعَصباي َوَأَضُا 6"

[. حيييد \َأَنيييا   34واليييسي ديييو شيييبيه معييياكس ليييرقم االر   43   مييير  أليييرى رقيييم االيييية 6: 37لرَّبل
 وربما يعبر هن ارتباح األر  بللق اإلنسان  .... ماسا يريد ان يقو  لنا؟ 

 
 ما دو الدمن؟! 
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ْلِحَجاَرُ  َهَلى َأْسَماِء َبِني ِ ْسَراِئيَل \َوَتُكوُن 21
ِم ُكلل \ْسَماِئِ ْم. َكَنْقِ  ْثَنْي َهَشَر َهَلى أَ \ َِ ْلَلاَح
 ْسِمِه َتُكوُن ِلاِلْثَنْي َهَشَر ِسْبطات. \ِحد  َهَلى \وَ 
 

َواْلِحَجاَرُ  َكاَنْح َهَلى َأْسَماِء َبِني ِ ْسَراِئيَل 14
ْلَلاِتِم. ُكلل \ْثَنْي َهَشَر َهَلى َأْسَماِئِ ْم َكَنْقِ  \
 َهَشَر ِسْبطات. ْسِمِه ِلاِلْثَنيْ \ِحد  َهَلى \وَ 

 لماسا نق  اللاتم  /1س
للبشييرية وألسييباح بنييي اسييرائيل وتالميييس السيييد لييه كييل المجييد!! الحييظ  12لميياسا التييار رقييم  /2س

   78= 3×26...... الحظ  78=  12.....+4+3+2+1ش ر!!   12السنة 
 لسح أدهى الف م في الحقيقة

 
 نفيس!! الحظ/ لم يسكر ان االسماء حسب المواليد هند الت

 رغم ان السيد له كل المجد قا  سلكو "حسب مواليددم"... 
 لماسا اهتبر ق. موسى النبي سلك امر مفروغ منه رغم ان رأوبين لم يعتبر بكر يعقوب أبدات؟!

 
 الحظ  12عن الرقم 

 بشد  بالالدوح والفلك  12يرتبل الرقم 
 كل المجد دم هدد اسباح بني اسرائيل وكسلك هدد تالميس السيد له  12
 دم ش ور السنة وكسلك االبرا  الفلكية  12

 ليس سلك من قبيل الصدفةو فقل نحن ال نعر  االرتباح بين ا؟! 
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ْدَرِ  َساَلِسَل َمْجُدوَلةت \َوَتْصَنُا َهَلى »22 لصل
. \َصْنَعَة  ْفِر ِمْن َسَدب  َنِقين   لضَّ

   60=  22+28 رقم اآلية 

ْدَرِ  َساَلِسَل َمْجُدوَلةت \َنُعوا َهَلى َوَص 15 لصل
ْفِر ِمْن َسَدب  َنِقين  \َصْنَعَة   لضَّ

    44=  15+39 رقم اآلية 
 ! !هنا تبدأ الصورة العجيبة في الظهور

   14:  28نتسكر السالسل المجدولة التي تم اإلشار   لي ا في االية  لرو
ليس ل ا همل ... ثم األمر  أسن دناك بالفعل سالسل معلقة في األطواق

ليس  دو اصنا سالسل مجدولة هلى الصدر !! ونالحظ ان السالسل 
نما دي سالسل مجدولة  من الخارج ومثبتة في الحلقة هلى الصدر ... واا

من الصدر  نفس او أي السدب الموجود دالل الصدر   ألن ا مصنوهة من 
المكون للصدر   سدب واسمانجوني وارجوان وقرمد وبوو مبروم  فالسدب

دسا دو السي ُصنا منه السالسل المجدولة من دالل الصدر و وبالتالي 
 سنحصل هلى نتيجتين لسلك دما  

  ليس ل ا 14:  28اوالت ان السالسل الموجود  في االطواق فعالت والمشار الي ا في  لرو -
 اي دور في تعليق الصدر      

  ليس ل ا أي دور أيضات !!  23: 28وثانيات... ان الحلقاح المشار  لي ا في  لر  -
و أو ربما يربل ب ا سالسل سدب فقلفالسالسل تلر  من الصدر  والحلقة ت  ر كدينة 

 الصدر  حتى ال يتم سحب مديد من طو  السالسل السدبية من دالل الصدر ... 
  

ن كما مما سبق نف م ان الصدر  ب ا سالسل مجدولة من دالل الصدر  وتلر  من ا  لى الطوقي
ي  ر بالشكلو وان الحلقاح الموجود  هلى الصدر  من أهلى ليس ل ا أي دور حيث السالسل 

 لارجة من الصدر  نفس ا وتوجد الحلقاح في صور  دينة فقل كما ي  ر 
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. \َوَتْصَنُا َهَلى 23 ْدَرِ  َحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب  لصل
ْدَرِ . \ َهَلى َطَرَفِي ْلَحْلَقَتْينِ \َوَتْجَعُل   لصل

   61=  23+28 رقم اآلية 

َوَصَنُعوا َطْوَقْيِن ِمْن َسَدب  َوَحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب  16
ْدَر ِ \ْلَحْلَقَتْيِن َهَلى َطَرَفِي \َوَجَعُلوا   لصل

  55=  16+39 رقم اآلية 
 

  ......بالطبا آية األمر نحن ندرك او الننا درسنادا في االية السابقة
 601.. دنا يجب ان نالحظ ان نوح البار لر  من الفلك وهمرة 61نالحظ ان رقم آية االمر 

مركبة +  600سنةو نالحظ أيضات ان مركباح فرهون التي غرقح في بحر سو  كان هدددا 
يرتبل باالنسان والماء والموح!! المالح ة  601يعني سلك ان رقم  601مركبة فرهون = 1

ودسة القيمة دي هجلة الجاسبية أي هندما يسقل أي شيء  9.8=  601/61ن اللطير  دي ا
  ما السي يعنيه سلك؟    2م/ث 9.8هلى األر  بحرية فان االر  تجسبه بعجلة 

 
  ية تقرير التنفيذ 

تقو  لنا أمر دام دو ان الطوق والحلقة صنعا معات فال وجود للطوق قبل وضا الحلقة 
ار  هن السالسل االولى لم تسكر هلى اإلطالق!! امر غريب في وصناهت ا!! وبالطبا فاإلش

 الواقا... ان ا سر حقات ولكن ما دي؟! ولماسا دناك سلسلتين!! 
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ْلَحْلَقَتْيِن َهَلى \لسََّدِب ِفي \َوَتْجَعُل َضِفيَرَتِي 24

ْدَرِ . \َطَرَفِي   لصل
   52=  24+28 رقم اآلية 

ْلَحْلَقَتْيِن َهَلى \لسََّدِب ِفي \َوَجَعُلوا َضِفيَرَتِي 17
ْدَرِ .\َطَرَفِي   لصل

   56=  17+39 رقم اآلية 
ِفيَرَتْيِن \َوَتْجَعُل َطَرَفِي 25 آلَلَرْيِن ِفي \لضَّ

َداِء ِ َلى \لطَّْوَقْيِن َوَتْجَعُلُ َما َهَلى َكِتَفِي \ لرِن
اِمِه.     53=  25+28 رقم اآلية   ُقدَّ

ِفيَرَتْيِن َجَعُلوُدَما ِفي \َوَطَرَفا 18 لطَّْوَقْيِن. \لضَّ
اِمِه.\َوَجَعُلوُدَما َهَلى َكِتَفِي  َداِء ِ َلى ُقدَّ  لرِن

    47=  18+39 رقم اآلية = 
 

 االلهي  يا  األمر 
 .... 24اآلية 

التالي فالضفائر ي  ر من سلك ان ضفيرتي السدب يلرجان من السدب الموجود في الصدر و وب
 مرتبطة بالصدر  هلى نحو جيد... 

 
 25اآلية 

طرفي الضفيرتين السدبيتين  أي طرفي السلستين السدبيتين  يوضعا في الطوقين .. ي  ر من 
 سلك وجود سلسلتين من السدب!! 

توضح ان طرفي الضفيرتين توضا في الطوقين وتجعالن هلى الرداء من قدامه  25اآلية 
    ...؟ لماسا

 
  يا  التنفيذ تقول أمر منابه 

 لكن ال نف م لماسا السالسل من قدام الرداء؟! 
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َوَتْصَنُا َحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب  َوَتَضُعُ َما َهَلى 26

ْدَرِ  َهَلى َحاِشَيِتَ ا \َطَرَفِي  لَِّتي ِ َلى ِجَ ِة \لصل
.  رقم اآلية \ َداِء ِمْن َداِلل     54=  26+28لرِن

َوَصَنُعوا َحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب  َوَوَضُعوُدَما 19. 
ْدَرِ . َهَلى َحاِشَيِتَ ا \َهَلى َطَرَفِي  لَِّتي ِ َلى \لصل

.  رقم األية = \ِجَ ِة  َداِء ِمْن َداِلل   19+39لرِن
 =58   

 يبدو ان آياح األمر وآياح التنفيس متطابقة 
صدر  مثنية لوضا حلقة هلى حاشيت ا الداللية في الطر  وي  ر ان سلك دو سبب كون ال

 السفلي... 
 الحظ لكن 

ونالحظ ان شقق  112=  58+54مجموه ما معات  58وآية التنفيس  54رقم آية األمر 
سراع طو  الشقة  28× سراع هر  الشقة  4×شقق  10االسمانجوني فوق ليمة االجتماع كانح 

 جوني... مساحة كافة الشقق االسمان 1120= 
يقو  سلك لنا ان دسة الحلقاح ترتبل باالسمانجوني أي بالجسد!! ودسا حقيقي في الواقا حتى ان 

 الليل الرابل بين دسة الحلقاح يكون ليل من اسمانجوني وليس من السدب كما سنري الحقات 
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. َوَتْجَعُلُ مَ 27 ا َهَلى َوَتْصَنُا َحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب 

اِمِه ِهْنَد َوْصِلِه \َكِتَفِي  َداِء ِمْن َأْسَفُل ِمْن ُقدَّ لرِن
َداِء.  رقم اآلية \ِمْن َفْوِق ُدنَّاِر  =  27+28لرِن

55   

َوَصَنُعوا َحْلَقَتْيِن ِمْن َسَدب  َوَجَعُلوُدَما َهَلى 20
اِمِه ِهْنَد َوْصِلهِ \َكِتَفِي  َداِء ِمْن َأْسَفُل ِمْن ُقدَّ  لرِن

َداِء  رقم اآلية \َفْوَق ُدنَّاِر     59=  20+39لرِن

 
 هذه الحلقا  التي على الرداء في الحقيقة هي أمر خطير جداي 

 ألن ا تتصل بالرداء نفسه في المكان السي يتصل فيه الرداء اوالي 
دسا المكان مكان حيوي جداتو وفي الحقيقة دو امر غريب ان الكتاب المقدس يسكرة " ثانيا 

اِمهِ \َتْجَعُلُهَما َعَلى َكِتَفِي وَ  َداِء ِمْن َأْسَفُ  ِمْن ُقدَّ "و فان اإلنسان ال يتوقا ان المكان أسفل السراع لرِ 
يطلق هليه كتفي الرداء من اسفل!! دو يقو  لنا ان دسا المكان يرتبل مباشر  بالكتف!! برغم 

الساق او أي جدء آلرو ف سا  المسافة البعيد  بين ما! ودو يقو  انه ليس مرتبل بالصدر او
  ... وماسا يعني سلك؟!نب اآللر للكتفالمكان دو الجانب الللفي "السفلي" للكتف أي دو الجا

 
يحتل !! وي  ر ان الدنار هذا المكان  رب السيد له ك  المجد بالحربةالحظ بشد  ان في 

 ..... محدد في جسد الكادن األه م له كامل المجدكمكان مكان الحربة 
 ! دو يوكد هلى دسا المعنى دون ان نف م السبب؟! "من قدامه"يوكد مر  ألرى و 

 مجل الربو ولكن ماسا يعني سلك؟ 19!!  نعر  ان 19×6=  114=  59+ 55 ارقام اآلياح 
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ْدَرَ  ِبَحْلَقَتْيَ ا ِ َلى َحْلَقَتِي \َوَيْرُبُطوَن 28 َداِء \لصل لرِن
َداِء. \ْن َأْسَماْنُجوِنين  ِلَتُكوَن َهَلى ُدنَّاِر ِبَلْيل  مِ  لرِن
ْدَرُ  َهِن \َواَل ُتْنَدُع  َداِء. \لصل  لرِن

   56=  28+28 رقم اآلية 

ْدَرَ  ِبَحْلَقَتْيَ ا ِ َلى َحْلَقَتِي \َوَرَبُطوا 21 َداِء \لصل لرِن
َداِء. ل\ِبَلْيل  ِمْن َأْسَماْنُجوِنين  ِلَيُكوَن َهَلى ُدنَّاِر  رِن

ْدَرُ  َهِن \َواَل ُتْنَدُع  َداِء \لصل لرَّبل \َكَما َأَمَر  -لرِن
 ُموَسى

   60=  21+39 رقم اآلية 
َفَيْحِمُل َداُروُن َأْسَماَء َبِني ِ ْسَراِئيَل ِفي 29

ْلُقْدِس \ْلَقَضاِء َهَلى َقْلِبِه ِهْنَد ُدُلوِلِه ِ َلى \ُصْدَرِ  
 رَّبِن َداِئمات. ل\ِللتِنْسَكاِر َأَماَم 
  57=  29+28 رقم اآلية 

 

  28: 28اآلية األولى 
وليس بسلسلة من تقو  دسة اآلياح ان حلقاح الصدر  ترتبل بحلقاح الدنار بليل من اسمانجوني 

السدب .... ان تفسير دسة المواد سنحتا  ان ننت ر حتى الجدء الثاني وتفسير ليمة االجتماع 
 ..   لشرح معاني ا وادداف ا.

   116=  60+56االرقام االيا  
 بالتحديد ذو أهمية كبيرة جداي وسوف ندرسه بالتفصي  في تفسير خيمة االجتماع  116ان رقم 

  
 29: 28اآلية الثانية 

 انه يشير  لى ان الصدر  هلى قلب الكادن!! اشار  بالحب من الكادن لمن يحب م! 
دو رقم  17ورقم  3×  17=  57الحظ  "!!"هللا يحبميعني ان  57دل يعني سلك ان رقم 

من ش ر أبيب والرب له المجد قام من الموح في  14 الن الفصح كان يوم اللميس  القيامة
 ش ر أبيب   17االحد 

 ان ا قيامة بقو  الثالوث.. ربما دسا حق "هللا يحبك" ربما يعني سلك 
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يَم \أُلوِريَم وَ \ْلَقَضاِء \َوَتْجَعُل ِفي ُصْدَرِ  30 لتلمِن

. \ِلَتُكوَن َهَلى َقْلِب َداُروَن ِهْنَد ُدُلوِلِه َأَماَم  لرَّبِن
َفَيْحِمُل َداُروُن َقَضاَء َبِني ِ ْسَراِئيَل َهَلى َقْلِبِه 

 لرَّبِن َداِئمات. \َأَماَم 
  58=  30+25 رقم اآلية 

 

 
ان يعر  ب ا قضاء هللا له كل المجد السي يقضي به األوريم والتميم البع  قا  ان ا احجار ك

ويقوله الكادن... وفي الغالب دي ترتبل باالفود التي كان يسأ  ب ا بنى اسرائيل الرب تبارك 
 اسمه في كل أمر دام يقوموا به

  58رقم االية دو 
 وفي دسا السن تنيحح سيد  الكون ق. والد  اإلله 

 م بالعد ... نعر  ان صدر  القضاء من أجل الحك
 ان الحكم سو  يطبق هلى الجميا حسب اهمال م 

قد يعني انه فرصة الحيا  لعمل اللير ثم انت ار المحاكمة العادلة من اللالق الرحيم له كل 
 المجد 
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َداِء ُكلََّ ا ِمْن َأْسَماْنُجوِنين  \َوَتْصَنُا ُجبََّة »31  لرِن

   59=  31+28  اآلية
َداِء َصْنَعَة \َوَصَنَا ُجبََّة 22 اِ  ُكلََّ ا ِمْن \لرِن لنَّسَّ

.    61=  22+39 اآلية  َأْسَماْنُجوِنين 
َوَتُكوُن َفْتَحُة َرْأِسَ ا ِفي َوَسِطَ ا. َوَيُكوُن 32

ْلَحاِئِك. َكَفْتَحِة \ِلَفْتَحِتَ ا َحاِشَية  َحَواَلْيَ ا َصْنَعَة 
ْرِع يَ \ . لدِن    60=  32+28 رقم اآلية ُكوُن َلَ ا. اَل ُتَشقل

ْرِع. \ْلُجبَِّة ِفي َوَسِطَ ا َكَفْتَحِة \َوَفْتَحُة 23 لدِن
.  َوِلَفْتَحِتَ ا َحاِشَية  َحَواَلْيَ ا. اَل َتْنَشقل

   62=  23+39 رقم اآلية 
ي ...اي من نحصل دنا هلى معلومة واحد  الجبة من االسمانجون 31:  28اآلية األولى 

  61و 59الجسد  أرقامالجسد او الكتل 
ش ور  8سنة و 58دو رقم يتعلق أيضات بنياحة سيد  الكون ق. والد  اإلله الن همردا كان   59
 بحسب احدى مواقا الكنائس القبطية  -يوم 16و

 تتعلق بنياحة سيد  الكون ق. والد  اإلله  59و  58ولسلك فان ارقام 
ودسا دو رقم العجلة التي  9.8=  61÷  601بالجسد!!! مر  ألرى الحظ  61لكن لماسا يرتبل 

 بالجسد ولكن كيف؟!  61 رقم تعلقيي جسم حر ساقل هلى األر !! حتما يسقل ب ا أ
في الحقيقة لسح أدري السبب السي من أجله تكون فتحة الجبة في  -32:  28اآلية الثانية 

لفتحة بالطبيعي في الوسلو فما أدمية التأكيد دنا؟؟ الوسلو برغم ان الثياب في المعتاد تكون ا
دل يقو  مثالت هليك ان تضا السراع في الجانب؟!! ان ا أمور منطقية! دل يضا فتحة الجبة في 
الجانب فيصبح جانب من الثياب أهر  من الجانب اآللر؟!! شيء في منت ي العجبو لماسا 

 دسة اآلية؟! تبارك اسمه سكر 
تحة الدرع!! ما دو الدرع وما دي فتحته؟ ونرى دسة الحاشية في ثياب سيد  ل ا حاشية ... كف

 الكون ق. والد  اإلله ولماسا مطلوبة دسة الحاشية؟! 
نما  ال تشق!!  دناك شيء واحد يمكن اإلشار   ليه دناو البع  سأ  لماسا ال يفني اإلنسان واا

م ب ا أشلاو آلرونو فال يمكن يموح؟! الحقيقة دي ان اإلنسان ناشل هن هالقاح وأهما  قا
 فنائه بل ينبغي ان يلر  من العالم بطريقة تتناسب ما الطريقة التي دلل ب ا... 

ودنا أيضات ان الجبة ال تشق... دسا العمل ال يناسب دسة الثيابو فان ف منا ما دو دسا العمل قد 
اسا يشق الشلو ثيابه! نستطيا ف م ما دي دسة الثياب!! تعريف النقي  بالنقي !! والسوا  لم

من كثر  الس !! أسن ليس دناك س  في دسة الثياب "احد قوانين الكنيسة ال ينبغي السجود بعد 
ساهاح وال يمكن همل مطانياح لالل ا" ان ارتديح ثياب الكادن فليس دناك س   9التناو  لفتر  

  !؟الثياب نرتدي ا في األبديةدسة يأتي  ليك!! قد يعني سلك ان 
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  39لرو    28لرو      
َوَتْصَنُا َهَلى َأْسَياِلَ ا ُرمَّاَناح  ِمْن َأْسَماْنُجوِنين  33

. َهَلى َأْسَياِلَ ا َحَواَلْيَ ا. َوَجاَلِجَل  َوُأْرُجوان  َوِقْرِمد 
 ِمْن َسَدب  َبْيَنَ ا َحَواَلْيَ ا. 

    61= 33+28 رقم اآلية 

ِة ُرمَّاَناح  ِمْن ْلُجبَّ \َوَصَنُعوا َهَلى َأْسَياِ  24
 َأْسَماْنُجوِنين  َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َمْبُروم .

   63=  24+39 رقم اآلية 

 الجالج  والرمانا ؟! ما هي
  أذيال الجبة!!وقرمد  دم  وتوجد هلى ملك  ان ا من اسمانجوني  جسد  وأرجوان  

ل َأْن َيْصَنُعوا لُ ْم أَْدَدابات ِفي َأْسَياِ  ِثَياِبِ ْم ُقل ِلَبِني ِ ْسَراِئي» 38:   15أسيا  نجددا أيضات في هدد 
.!لسَّْيِل \ِفي َأْجَياِلِ ْم َوَيْجَعُلوا َهلى ُدْدِب   ِعَصاَبةي ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍ 

 "فأبسط ثوب ذيلم على أمتم النم ولي" 9: 3ودناك كسلك في راهوث 
  دل كان 23: 33وج ي فال يرى"  لرو  ودناك واحد  ألرى دامة جدات " ثم تن ر ورائي وأما

 يقصد سيل الثياب أيضات!! لكن دل يرتدي هللا له المجد ثياب؟! ... تن ر ورائي؟!.. 
أمر آلر هلى ديل الطاووس ألوانو وكان سلك سبب لبع  االساطير القديمة!! ان السيل أمر 

 دام لكن ماسا يعني؟؟ 
 لكن كيف نستفيد من سلك دنا؟! 

 ! 61ر رقم آية األم -
 ! 63لكن آية التنفيس كانح  -

  لكن ما هي الجالج !!!
 قرمز مبروم وهي المرة االولى التي نجد فيها قرمز مبروم!! الحظ في آية تقرير التنفيس دناك 

 والقرمد دو الدم  القمر يتحو   لى دم و والبوو المبروم دو الكتان أي الكفن! 
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  39لرو    28لرو       
َدب  َوُرمَّاَنةت ُجْلُجَل َسَدب  َوُرمَّاَنةت ُجْلُجَل سَ 34

 ْلُجبَِّة َحَواَلْيَ ا. \َهَلى َأْسَياِ  
  62=  34+28 رقم اآلية 

. َوَجَعُلوا 25 َوَصَنُعوا َجاَلِجَل ِمْن َسَدب  َنِقين 
ْلُجبَِّة \لرلمَّاَناِح َهَلى َأْسَياِ  \ْلَجاَلِجَل ِفي َوَسِل \

 لرلمَّاَناِح \ َحَواَلْيَ ا ِفي َوَسلِ 
  64= 25+39رقم اآلية 

َفَتُكوُن َهَلى َداُروَن ِلْلِلْدَمِة ِلُيْسَمَا َصْوُتَ ا 35
لرَّبِن َوِهْنَد ُلُروِجِه \ْلُقْدِس َأَماَم \ِهْنَد ُدُلوِلِه ِ َلى 

   63=  35+28ِلَئالَّ َيُموَح.  رقم اآلية 

ة . َهَلى َأْسَياِ  ُجْلُجل  َوُرمَّاَنة . ُجْلُجل  َوُرمَّانَ 26. 
 لرَّبل ُموَسى\َكَما َأَمَر  -ْلُجبَِّة َحَواَلْيَ ا ِلْلِلْدَمِة \

  65= 26+39 رقم اآلية 
  !وجد في وسل الرماناحي و! ود"جلجل سدبولكن  لى ماسا يشير "لنورو يشير لالسدب 

! ولماسا سلك صوح دو أمر غير مف وم الن ا تصدر الجالجل والرماناح ان الدور السي تقوم به 
 أمر دام....؟

 يجب هلى دارون الكادن ان يسما دسا الصوح حتى ال يموح؟! 
لماسا يموح بدون دسا الصوح؟ لعله صوح منبه ل ارون الكادن حتى يكون منتبه ودو دالل 
ال يكل فال يسرح أثناء اللدمة فيعاقبه هللا بالموح! دل دسا دو معنى األية؟! أمر هجيب 

صر النو المبارك هلى ان صوح الجالجل ضرور  حتى ال يموح! ولماسا يموح حقات.... وأ
 بدون ا؟ كيف نف م سلك؟! 

ودي صدفة  65-64-63-62المالح ة الوحيد  التي أالح  ا دي ان أرقام اآلياح متتالية 
 !!هجيبة

 لنحاول الر(ية على نحو أعمق 
 جوني  الجسييييد  والقرمييييد  الييييدم فالجالجييييل السدبييييية توجييييد وسييييل الرمانيييياح المصيييينوهة ميييين اسييييمان

ميياسا يعنييي سلييك ليييس دنيياك بييوو مبييروم أي كتييان أي كفيين! ليييس دنيياك  –  واالرجييوان  الملييك
كفيييين.... اميييير هجيييييب للغاييييية!! ولميييياسا ال تمييييوح دييييسة األشييييياء وال يوجييييد ب ييييا كفيييين.. ليييييس سلييييك 

الرمانيياح! كيييف واضييحات!! أيضييات الجبيية كل ييا ميين اسييمانجوني ثييم هلييى سيل ييا يوجييد دييسة الجالجييل و 
نف ييم سلييك ... ان الجالجييل والرمانيياح معلقيية فييي الجبيية االسييمانجونية!! قييد يعنييي سلييك ان الجسييد 

  االسمانجوني  دو مصدر دسة الجالجل السدبية والرماناح... 
  !!البوو المبروم!! واألرجوان ولكن بدون القرمد المبرومالرماناح من 
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 مالحظا  على الجالج  والرمانا  

 يل الجالجل بديل الجبة وأسن دي صور  ألرى من الدنار ألن ا تحتل مكانه... تح
 من المهم جداي ان نفهم ما الذي يجري هنا 

 فان حكم الموح بسبب اللطية ساد هلى آدم وامرأته وجعل ما في حكم األمواح... 
 للمحكوم هلي م بالموح  ولكن اللالق تبارك اسمه صنا لال

القيامييية هييين طرييييق مييييالد انسيييان... دنيييا بمييييالد انسيييان يمكييين لالنسيييان ان اوالت أهطيييادم هربيييون 
يتلطييى حييدود المييوح الن المولييود يعطييي امتييداد لوالييدة وبييسلك فييالموح يأكييل الوالييد ويبقييى المولييود 

السلسيلة تعنيي ان االنسيان يجيري اميام الميوح والمييوح  دييسةليليد ابين أيضيا والميوح يأكيل الواليد... 
الن لديه ابن موليود يث ان االنسان فعليات ليس تحح سلطة الموح حتى االن يحاو  اللحاق به بح

 سيعمل هلى استمرار الحيا  وحصار الموح 
 ثم لماسا يلد اإلنسان  نسان آلر؟!! 

انييه ميين أجييل ان يقييوم االبيين بمحاوليية فييي تنفيييس العمييل الييسي فشييل فيييه األب... واالب دنييا سييو  
لروحية وااليمان وكل شيء هلى أمل ان يقوم المولود بالنجاح اللبر  امن يورث ابنه كل ما يملك 
 في الم مة المطلوبة!! 

و فطالمييا االنسييان لييه نفييس اللصييائو ونفييس حييدود القييدر  وال يمكنييه هبييور واضييحات  ال يبييدو سلييك
 الموح فعليات سيعني سلك ان كل المحاوالح سو  تفشل!! طالما السلسلة البشرية دي نفس ا... 

ديو ان االنسيان اليوراث لوهيد االيميان والميتعلم مين اللبير  الروحيية لمين وليدة يتقيدم  ولكن ما حدث
االن فييي االيمييان بييا  ويثييق بييه ودييو ي  يير فييي صييور  القديسيية العييسراء مييريم ... ويصيينا اللييالق 
المعجييد  ويولييد ميين اإلنسييانة البشييرية وبميييالدة صيينا سلسييلة جديييد  ميين البشيير المولييودين ميين هللا 

يوحنييا ... ف ييوالء البشيير يمكيين م هبييور المييوح وبالتأكيييد المييوح ي ييل مييرتبل بالجسييد بحسييب ق. 
 بالمعرفييية  لكييين فيييي الحقيقييية الجمييييا يعييير  ان الميييوح فقيييد قدرتيييه وليييم يعيييد يرديييب أحيييد فالردبيييان 
والش داء وكل من بس  حبات في سبيل اللالق أ  روا قدرات ه يمات من االيميان بيان الميوح لييس ليه 

 ويمكن ان نلخص ما سبق  وجود...    
 فميالد انسان اهطى فرصة البقاء في مواج ة دحف الموح هلى البشر  -
وننت ر جميعات ان يأتي االنسان السي يمكنه ان يلترق الموح ليعبر للحيا  االبدية فنعبير  -

 جميعات معه وكل ما سبقونا ونحن جميعات نكون دسا االنسان العابر 
 بشر يصبحوا انسان واحد وبالطبا السوا  دو كيف كل ال
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 واالجابة دي ان كان الثالوث القدوس ثالثة اقانيم لجودر واحد دو االله الواحد 
سا كان السيد له المجد دو ناسوح بشري والدوح ال ي ودو شلو واحد ويمثل اقنوم واحد مين  واا

 األشيلاو  م أسن نحن جميعات شلو واحد دو السيد له المجد وجميعنات ماليين االقاني الثالوث. 
 كان حقيقة وليس مجرد فكر  الموح لكن يجب ان نف م ان حكم   -دالل دسا االنسان هللا الواحد
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  39لرو    28لرو       
. َوَتْنُقُ  »36 َوَتْصَنُا َصِفيَحةت ِمْن َسَدب  َنِقين 

 «. ُقْدس  ِللرَّبنِ »َهَلْيَ ا َنْقَ  َلاِتم  
 64=  36+28 رقم اآلية 

ْكِليِل \َصَنُعوا َصِفيَحَة وَ 30 ِس ِمْن َسَدب  \إْلِ ْلُمَقدَّ
ُقْدس  »ْلَلاِتِم. \َنِقين  َوَكَتُبوا َهَلْيَ ا ِكَتاَبَة َنْقِ  

  69=  30+39رقم اآلية «. ِللرَّبنِ 
َوَتَضُعَ ا َهَلى َلْيل  َأْسَماْنُجوِنين  ِلَتُكوَن َهَلى 37

اِم \  َمِة َتُكوُن ْلِعَما\ْلِعَماَمِة. ِ َلى ُقدَّ
   65= 37+28رقم اآلية 

َوَجَعُلوا َهَلْيَ ا َلْيَل َأْسَماْنُجوِنين  ِلُتْجَعَل َهَلى 31
 لرَّبل ُموَسى\َكَما َأَمَر  -ْلِعَماَمِة ِمْن َفْوُق \

   70=  31+39 رقم اآلية 
 

 يرمد للنور اإلكليل المقدس 
 المالح ة ال امة 

 انجوني وليس هلى سلسلة من السدب؟ لماسا وضا األكليل هلى ليل اسم
 ما دي القواهد التي تحكم استلدام أي ماد  ما أي هنصر في ثياب دارون الكادن؟! 
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َفَتُكوُن َهَلى ِجْبَ ِة َداُروَن. َفَيْحِمُل َداُروُن 38
ُسَ ا َبُنو ِ ْسَراِئيلَ \أَلْقَداِس \ِ ْثَم  َجِميِا  لَِّتي ُيَقدِن

َهَطاَيا َأْقَداِسِ ْم. َوَتُكوُن َهَلى ِجْبَ ِتِه َداِئمات 
َضا َهْنُ ْم َأَماَم  . \ِللرِن  لرَّبِن

   66=  38+28 رقم اآلية 

 

ليس دناك آية مواج ة ل سا األمر .. واضح تمامات فكر  الفداء حيث يحمل دارون آثام الشعب 
  هلى اإلكليل المقدس بحسب الكتاب المقدس!!

  الن السدب يرمد للضوء   السدبي يرمد للضوء  تمح اإلشار  مرارات ان اإلكليل المقدس
ودسا المعنى تجدة كثيرات في أسفار موسى النبي حيث األشلاو السي يتنجسون ألي سبب يقوموا 

شمس دي من الضوء  " ي  ر ان 8:  19لَمَساِء  هدد \"َوَيْرَحُ  َجَسَدُة ِبَماء  َوَيُكوُن َنِجسات ِ لى 
 يقوم ب سا التط ير هلى ما يبدو!

ْعِب \لرَّبل ِلُموَسى ُلْس َجِميَا ُرُووِس \َفَقا  4»مر  ألرى قا  الرب له كل المجد لموسى النبي  لشَّ
ْمِس َفَيْرَتدَّ ُحُمول َغَضِب \َوَهلِنْقُ ْم ِللرَّبِن ُمَقاِبل      4:  25 هدد «. لرَّبِن َهْن ِ ْسَراِئيل\لشَّ

 الشمس دي من تقوم بالتط ير ...  ان
  11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1ودو يساوي =  66رقم اآلية 

  11أي دو قيمة الرقم 
  66تكون قيمته  11أي ان الرقم السي ترتيبه 
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ُم 39 ْلِعَماَمَة \ْلَقِميَو ِمْن ُبوو  َوَتْصَنُا \َوُتَلرِن

 .لطَّرَّادِ \َصْنَعَة ِمْنَطَقُة َتْصَنُعَ ا لْ \ِمْن ُبوو  وَ 
  67=  39+28رقم اآلية 

َصْنَعَة أَلْقِمَصَة ِمْن ُبوو  \َوَصَنُعوا 27. 
اِ  \  ِلَ اُروَن َوَبِنيِه.لنَّسَّ

  66=  27+39رقم اآلية 
َوِلَبِني َداُروَن َتْصَنُا َأْقِمَصةت َوَتْصَنُا َلُ ْم »40

 ْلَبَ اِء. \ْم َقاَلِنَس ِلْلَمْجِد وَ َمَناِطَق َوَتْصَنُا َل ُ 
  68=  40+28رقم اآلية 

. َوَهَصاِئَب 28 ْلَقاَلِنِس ِمْن \َواْلِعَماَمَة ِمْن ُبوو 
. َوَسَراِويَل   ْلَكتَّاِن ِمْن ُبوو  َمْبُروم .\ُبوو 

  67=  28+ 39رقم اآلية 
في آياح االمر  67رقم المالح ة األساسية دي ان دناك  -بالطبا دسة النصوو اجمالية 

 في تقرير التنفيس.. وكال اآليتين يتحدثان هن مالبس ك نوتية!  67ودناك رقم 
 اهتقد انه رقم مصر  73دو رقم اسرائيل كما أتصور ... في الحقيقة رقم  67

 دسة األرقام ليسح لاصة بالتاريخ الحالي لكل من ما لكن ا ارقام من الكتاب المقدس
 وليس دناك كادن غيرة الكاهن هو إسرائي  شر  ان وسلك يقو  لنا مبا

 
س/ لسح اهر  ما دو القميو الملرم؟ رغم انه ربما القميو السي كان يرتديه سيدنا أثناء 

 الصلب منسو  كله من فوق!! لسح اهر  كيف ينتج دسا القميو ولماسا اسمه ملرم؟!! 
نضيف شيء ما دنا! ان رقم مصر لكن هلى ضوء معرفتنا ان اسرائيل دو الكادن قد يتعين ان 

دو  14ورقم  140=  67+73وأسن فمجموع    67و كما ي  ر رقم الكادن اسرائيل دو 73دو 
 أبيب كان يسبح الفصح... !!  14رقم البدر وفي 

 
في الدوا   يحدث  !!! قد يعني ان المرأ  تقتل الرجلالفصحأسن هالقة الرجل بالمرا  تتللو في 

كيف يمكن ف م سلك؟! ان حواء دي من اهطح آدم  لسكر يموح بعد التداو  !سلك للنحل بالفعل ا
ليأكل من الشجر !و وق. سيد  الكون والد  اإلله دي من طلبح القيام بمعجد  تحويل الماء  لى 

دو الرجل ومصر دي  السيد المسيح  ! وأسن  سرائيل دم السيد المسيح له المجدلمر والسي دو 
َوَتُكوُن ُجثََّتاُدَما 8!! يمكنك ان تسما سلك نصات ""بقضية الصلببين ما يتعلق المرأ  ودناك ارتباح 

  8:8. رو ُصِلَب َربلَنا َأْيضات ات َسُدوَم َوِمْصَرو َحْيُث لَِّتي ُتْدَهى ُروِحين \ْلَعِ يَمِة \ْلَمِديَنِة \َهَلى َشاِرِع 
 فماسا تقو  لنا دسة اآلية!!  لم يكن الصلب في مصر!!
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 حظة ا افية مال

هلى داوية األكبر ميل من ال رم  233والحقيقة ان دراسي ال رم وجدوا ان بيح لحم يقا هلى بعد 
درجة دو ميل المعر  الكبير الصاهد لحجر  الملك في  26 الحظ ميل الداوية  درجة 26ميل 

 ال رم  
و او األكبرال رم  –اراح جبا  ار  –أهتقد اننا  سا قمنا برسم مثلث رووسه بيح لحم في الواقا انا 

ال رم و فان دسا الشكل ال ندسي سو   –اورشليم  –جبا  ارارح  –مربا رووسه بيح لحم 
  في دراسة البناء ال ندسي للكون.  يساهدنا جدات 
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َوُتْلِبُس َداُروَن َأَلاَك ِ يَّاَدا َوَبِنيِه َمَعُه 41

ُسُ ْم ِلَيْكَ ُنوا ِلي. َوَتْمَسُحُ ْم َوَتْمأَلُ    َأَياِديِ ْم َوُتَقدِن
  69=  41+28رقم االية 

 

ْلَعْوَرِ . \َوَتْصَنُا َلُ ْم َسَراِويَل ِمْن َكتَّان  ِلَسْتِر 42
 ْلَفْلَسْيِن َتُكوُن. \ْلَحَقَوْيِن ِ َلى \ِمَن 

 70=  42+28رقم االية 

 

ُدُلوِلِ ْم ِ َلى  َفَتُكوُن َهَلى َداُروَن َوَبِنيِه ِهْندَ 43
ْلَمْسَبِح \ْقِتَراِبِ ْم ِ َلى \اِلْجِتَماِع َأْو ِهْنَد \َلْيَمِة 

ْلُقْدِس ِلَئالَّ َيْحِمُلوا ِ ْثمات َوَيُموُتوا. \ِلْلِلْدَمِة ِفي 
 َفِريَضةت َأَبِديَّةت َلُه َوِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدِة.

  71=  43+28رقم االية 

 

 
 متعلقة بسلك تم سرددا! آياح تقرير التنفيس ال

 
 نالحظ ان سكر الموح كعقوبة ت  ر مرتين فقل 

 األولى في وجود الجالج  والرمانا   -
 والثانية في السراوي  الكتان  -

 في الواقا ال استطيا ف م سلك هلى انه تحسير بالسلوك التقوي فقل 
نما انا اهتقد ان األمر يتعلق بالممارسة الجنسية في الدوا ...   واا

من لال   المسبب لميالد انسانالشمس ودسا االمر دو ضوء الجالجل والرماناح ترتبل ب ان
الممارسة الجنسية الطبيعة للدوا ! تحديدات انه ال يمكن انجاب أي كائن حي دون فعل محدد 

 مباشر من الشمس ي  ر في السلوك اللاو بالجالجل والرماناح 
ناء ال ندسي لليمة االجتماع وال يضير من مراجعت ا دنا دسة المعلومة بالتحديد تم دراست ا في الب

 مر  ألرى 
! أي ان النيييور ديييو سيييبب او أو بمسييياهد  النيييور ان المعلومييية دنيييا ديييي ان الطفيييل يوليييد مييين النيييور

َفَأَليَس 37وسيلة ميالد االطفا .. وحتى ميالد الحيواناح! يمكن ان نرى سلك بوضوح كميا يليي... "
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َر ِفيَ يا ُلُطوطيات ِبيضيات َكاِشيطات َهيِن َيْعُقوُب ِلَنْفِسِه قُ  ْلَبَيياِ  \ْضَبانات ُلْضرات ِمْن ُلْبَنى َوَلْود  َوُدْلب  َوَقشَّ
يَرَدا ِفيي \ْلُقْضيَباَن \َوَأْوَقَف 38ْلُقْضَباِن. \لَِّسي َهَلى \ ْلَمياِء َحْييُث َكاَنيِح \أَلْجيَراِن ِفيي َمَسياِقي \لَِّتيي َقشَّ
َم ِهْنيييَد َمِجيِئَ ييا ِلَتْشيييَرَب. \َرَب ُتَجيياَة ْلَغييَنُم َتِجيييُء ِلَتْشييي\ َمييِح 39ْلَغيييَنِم ِلَتتَييَوحَّ ْلُقْضيييَباِن \ْلَغيييَنُم ِهْنييَد \َفَتَوحَّ

   39-37: 30"  تك ْلَغَنُم ُمَلطََّطاح  َوُرْقطات َوُبْلقات.\َوَوَلَدِح 
هييون الغينم كأن يا التي قشردا والتي تعكس الضوء بينما تعميل  فميالد الغنم تعلق بالق بانوأسن 

كاميراح فتعكس ما تراة معكوسات وتمتو الضوء السي تراة ممتصات وهليه ففي المكان السي امتو 
الضوء   ر اللون اما في المكان السي هكيس الضيوء   ير  لمية بسيبب غيياب الضيوء.. ويعنيي 

 كيـف يحـدث ذلـملكـن سلك ان الميالد همومات يتم بواسطة الضوء ولنديح  لى االبد هلم الوراثية... 
 ؟  على مستوى الفيزياء

في الجدء الثاني من دسة الدراسة واللاو بتفسير البناء ال ندسي لليمة االجتماع سو  نحاو  
 تقديم تفسير أوسا في المدى للكثير من دسة النقاح... 
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 -لطَّرَّاِد \ين  َوُأْرُجَوان  َوِقْرِمد  َصْنَعَة َواْلِمْنَطَقَة ِمْن ُبوو  َمْبُروم  َوَأْسَماْنُجونِ 29 
  68=  29+39رقم اآلية   لرَّبل ُموَسى\َكَما َأَمَر 

  لكن في 39-28لطَّرَّاِد  لرو \في األمر الصادر كان اإلشار  للمنطقة ْلِمْنَطَقُة َتْصَنُعَ ا َصْنَعَة 
وهة من اربعة مكوناح... ودو هد  تقرير التنفيس استفا  ق. موسى النبي وأوضح ان ا مصن

فقل السدب من مجموهة الرداء!!  ودسة المكوناح دي بوو مبروم  الكفن  اسمانجوني  الجسد  
   وقرمد  الدم ... الملكوارجوان  

 الحظ سقط زنار )منطقة( السيدة ق. والدة اإلله وجسدها صاعد إلى السماء!! 
األطفا  السين رأودا في مدينة فاطمة بالبرتغا   أيضات ق. سيد  الكون والد  اإلله طلبح من

طلبح من م ان يرتدوا أحدمة الكفار  ليالت  ولم نعر  ما دي احدمة الكفار  وتقو   – 1917
 القصة ان االطفا  صنعودا بانفس م! 

 يبدو ان دسة المنطقة دي الج اد ضد الجسد وسو  نتللي هن ا هندما نللا دسة الليمة 
   34+34في الحقيقة رقم االر    دو 68رقم اآلية 

بُّ ُموَسى. \اِلْجِتَماِع. َوَصَنَا َبُنو ِإْسَراِئيَ  ِبَحَسِب ُك ِ  َما َأَمَر \َفَكُمَ  ُك ُّ َعَمِ  َمْسَكِن َخْيَمِة 32 لرَّ
 (32-39َهَكَذا َصَنُعوا.)
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 في الكتاب المقدس  7والرقم  3العالقة بين الرقم 
محدد في ندو  السيد الرب تبارك اسمه هلى جبل الرب حوريب في  ان دسة العالقة ت  ر بشكل

سفر اللرو   حيث كان  19الش ر الثالث من لرو  بني اسرائيل من ار  مصر  االصحاح 
 صوح البوق الشديد قبل ندوله تبارك اسمه 

   1:  29 هدد  بتساكر البوق في اليوم االو  من الش ر الساباوكان االحتفا  
 في الش ر الثالث؟!! قد تم في الش ر السابا ان كان الندو  سا يحتفل به ال نف م لما

 
ثم الحظ في لرو  الفصح أكد هلى ميعادة "ألني في دسا اليوم هينه ألرجح اجنادكم من 

  و  سن العيد للتسكار 17: 12أر  مصر.."  لرو 
 .... ؟ش ر السابااليوم االو  من الفي لماسا يحتفل بالبوق السي كان في الش ر الثالث ف

 ويوكد الكتاب المقدس هلى سلك في حادثة ألرى 
الثالث وفي اليوم "من مس ميتاي ميتة إنسان ما يكون نجساي سبعة أيام، يتطهر به في اليوم 

 ير يتم بماء النجاسة التي صنعح من غبار ط  والت 12-11:  19 هدد  السابا يكون طاهراي 
ما أرد ودوفا وقرمد وألس من دم ا لينضح هلى وجه ليمة البقر  الحمراء التي حرقح كاملة 

 االجتماع... 
وكسلك الش ر الثالث والسابا الثالث والسابا دنا نالحظ التأكيد هلى ان العالقة راسلة بين اليوم 

 دسة العالقة؟  ! ؟ولماسا
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 المبحث الثاني 

 (1تاسعاً :تقديس هارون الكاهن )

وَن من سفر الخروج ْلعِ \لتَّاِسعو وَ \اأَلَْصَحاحو   ْشرو

ْبَن َبَقر  َوَكْبَشْيِن َصِحيَحْيِن \ِحدات \َوَدَسا َما َتْصَنُعُه َلُ ْم ِلَتْقِديِسِ ْم ِلَيْكَ ُنوا ِلي: ُلْس َثْورات وَ »1
. ِمْن دَ 2 ِقيِق ِحْنَطة  َتْصَنُعَ ا. َوُلْبَد َفِطير  َوَأْقَراَو َفِطير  َمْلُتوَتةت ِبَدْيح  َوِرَقاَق َفِطير  َمْدُدوَنةت ِبَدْيح 
ُمَ ا ِفي \َوَتْجَعُلَ ا ِفي َسلَّة  وَ 3 لَِّة َمَا \ِحَد   َوُتَقدِن ُم َداُروَن َوَبِنيِه ِ َلى َباِب »4ْلَكْبَشْيِن. \لثَّْوِر وَ \لسَّ َوُتَقدِن

. \َلْيَمِة  َداِء وَ \ْلَقِميَو َوُجبََّة \ُروَن لثِنَياَب َوُتْلِبُس َدا\َوَتْأُلُس 5اِلْجِتَماِع َوَتْغِسُلُ ْم ِبَماء  َداَء \لرِن لرِن
ُة ِبُدنَّاِر \وَ  ْدَرَ  َوَتُشدل َداِء \لصل ْكِليَل \ْلِعَماَمَة َهَلى َرْأِسِه َوَتْجَعُل \َوَتَضُا 6لرِن َس َهَلى \إْلِ ْلِعَماَمِة \ْلُمَقدَّ
ُم َبِنيِه َوُتْلِبُسُ ْم َأْقِمَصةت. 8ْمَسُحُه. ْلَمْسَحِة َوَتْسُكُبُه َهَلى َرْأِسِه َوتَ \َوَتْأُلُس ُدْدَن 7 َوُتَنطِنُقُ ْم 9َوُتَقدِن

َداُروَن َوَأْيِدَي  ِبَمَناِطَق َداُروَن َوَبِنيِه. َوَتُشدل َلُ ْم َقاَلِنَس. َفَيُكوُن َلُ ْم َكَ ُنوح  َفِريَضةت َأَبِديَّةت. َوَتْمأَلُ َيدَ 
ُم »10َبِنيِه.  اِم َلْيَمِة لثَّْوَر  ِ \َوُتَقدِن لثَّْوِر. \اِلْجِتَماِع َفَيَضُا َداُروُن َوَبُنوُة َأْيِدَيُ ْم َهَلى َرْأِس \َلى ُقدَّ

لثَّْوِر َوَتْجَعُلُه َهَلى ُقُروِن \َوَتْأُلُس ِمْن َدِم 12اِلْجِتَماِع. \لرَّبِن ِهْنَد َباِب َلْيَمِة \لثَّْوَر َأَماَم \َفَتْسَبُح 11
ِم َتُصبلُه ِ َلى َأْسَفِل \ِبِعَك َوَساِئَر ْلَمْسَبِح ِبِِْص \ ْحِم \َوَتْأُلُس ُكلَّ 13ْلَمْسَبِح. \لدَّ ي \لشَّ ْلَجْوَ  \لَِّسي ُيَغشِن

ْحَم \ْلُكْلَيَتْيِن وَ \ْلَكِبِد وَ \َوِدَياَدَ   ْلُدُة َوَفْرُثُه لثَّْوِر َوجِ \َوَأمَّا َلْحُم 14ْلَمْسَبِح. \لَِّسي َهَلْيِ َما َوُتوِقُدَدا َهَلى \لشَّ
ْلَواِحَد َفَيَضُا َداُروُن َوَبُنوُة \ْلَكْبَ  \َوَتْأُلُس »15ْلَمَحلَِّة. ُدَو َسِبيَحُة َلِطيَّة . \َفَتْحِرُقَ ا ِبَنار  َلاِرَ  
ُه َهَلى \َفَتْسَبُح 16ْلَكْبِ . \َأْيِدَيُ ْم َهَلى َرْأِس  ِح ِمْن ُكلِن َناِحَية . ْلَمْسبَ \ْلَكْبَ  َوَتْأُلُس َدَمُه َوَتُرشل

َوُتوِقُد ُكلَّ 18ْلَكْبَ  ِ َلى ِقَطِعِه َوَتْغِسُل َجْوَفُه َوَأَكاِرَهُه َوَتْجَعُلَ ا َهَلى ِقَطِعِه َوَهَلى َرْأِسِه \َوَتْقَطُا 17
. َوُقود  ُدَو ِللرَّبنِ \ْلَكْبِ  َهَلى \ . َراِئَحُة ُسُرور  لثَّاِنَي. \ْلَكْبَ  \َوَتْأُلُس »19. ْلَمْسَبِح. ُدَو ُمْحَرَقة  ِللرَّبِن

ْلَكْبَ  َوَتْأُلُس ِمْن َدِمِه َوَتْجَعُل َهَلى \َفَتْسَبُح 20ْلَكْبِ . \َفَيَضُا َداُروُن َوَبُنوُة َأْيِدَيُ ْم َهَلى َرْأِس 
ْلُيْمَنى َوَهَلى َأَباِدِم َأْرُجِلِ ِم \ِديِ ِم ْلُيْمَنى َوَهَلى َأَباِدِم َأيْ \َشْحَمِة ُأُسِن َداُروَن َوَهَلى َشْحِم آَساِن َبِنيِه 

َم َهَلى \ْلُيْمَنى. َوَتُر ل \ ِم \َوَتْأُلُس ِمَن 21ْلَمْسَبِح ِمْن ُكلِن َناِحَية . \لدَّ ْلَمْسَبِح َوِمْن ُدْدِن \لَِّسي َهَلى \لدَّ
ُس ُدَو َوِثَياُبُه َوَبُنوُة َوِثَياُب ْلَمْسَحِة َوَتْنِضُح َهَلى َداُروَن َوِثَياِبِه َوَهَلى َبِنيِه َوثِ \ َياِب َبِنيِه َمَعُه َفَيَتَقدَّ

ْحَم وَ \ْلَكْبِ : \ُثمَّ َتْأُلُس ِمَن 22َبِنيِه َمَعُه.  ْلَيَة وَ \لشَّ ْحَم \إْلِ ي \لشَّ ْلَكِبِد \ْلَجْوَ  َوِدَياَدَ  \لَِّسي ُيَغشِن
ْحَم \ْلُكْلَيَتْيِن وَ \وَ  اَق \وَ لَِّسي َهَلْيِ َما \لشَّ . \لسَّ ْلُلْبِد \ِحدات ِمَن \َوَرِغيفات وَ 23ْلُيْمَنى. َفِِنَُّه َكْبُ  ِمْلء 

ْلَجِميَا \َوَتَضُا 24لرَّبِن \لَِّتي َأَماَم \ْلَفِطيِر \ِحَد ت ِمْن َسلَِّة \ْلُلْبِد ِبَدْيح  َوُرَقاَقةت وَ \ِحدات ِمَن \َوُقْرصات وَ 
ُدَدا َتْرِديدات َأَماَم ِفي َيَدْي َداُروَن َوِفي َأْيِدي بَ  . \ِنيِه َوُتَردِن ُثمَّ َتْأُلُسَدا ِمْن َأْيِديِ ْم َوُتوِقُدَدا َهَلى 25لرَّبِن

. \ْلُمْحَرَقِة َراِئَحَة ُسُرور  َأَماَم \ْلَمْسَبِح َفْوَق \ . َوُقود  ُدَو ِللرَّبِن ْلَقوَّ ِمْن َكْبِ  \ُثمَّ َتْأُلُس »26لرَّبِن
ُدُة َتْرِديدات َأَماَم  لَِّسي\ْلِمْلِء \ ُس َقوَّ 27لرَّبِن َفَيُكوُن َلَك َنِصيبات. \ِلَ اُروَن َوُتَردِن لتَّْرِديِد َوَساَق \َوُتَقدِن
ِفيَعِة \ َد وَ \لرَّ َفَيُكوَناِن ِلَ اُروَن َوَبِنيِه 28ْلِمْلِء ِممَّا ِلَ اُروَن َوِلَبِنيِه \لَِّسي ُرِفَا ِمْن َكْبِ  \لَِّسي ُردِن
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ِح َساَلَمِتِ ْم ِريَضةت َأَبِديَّةت ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَل أَلنَُّ َما َرِفيَعة . َوَيُكوَناِن َرِفيَعةت ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَل ِمْن َسَبائِ فَ 
 . َسُة \َوالثِنَياُب »29َرِفيَعَتُ ْم ِللرَّبِن ا ِفيَ ا َوِلُتْمأَل ِفيَ ا لَِّتي ِلَ اُروَن َتُكوُن ِلَبِنيِه َبْعَدُة ِلُيْمَسُحو \ْلُمَقدَّ

اِلْجِتَماِع \لَِّسي َيْدُلُل َلْيَمَة \َ لَِّسي ُدَو ِهَو   َهْنُه ِمْن َبِنيِه \ْلَكاِدُن \َسْبَعَة َأيَّام  َيْلِبُسَ ا 30َأْيِديِ ْم. 
.  ْلِمْلِء َفَتْأُلُسُة َوَتْطُبُخ َلْحَمُه ِفي\َوَأمَّا َكْبُ  »31ْلُقْدِس. \ِلَيْلِدَم ِفي  َفَيْأُكُل َداُروُن 32َمَكان  ُمَقدَّس 
لَِّة ِهْنَد َباِب َلْيَمِة \لَِّسي ِفي \ْلُلْبَد \ْلَكْبِ  وَ \َوَبُنوُة َلْحَم  َر ِبَ ا \َيْأُكُلَ ا 33اِلْجِتَماِع. \لسَّ لَِّسيَن ُكفِن

َسة . أَلْجَنِبيل َفاَل يَ \َهْنُ ْم ِلِمْلِء َأْيِديِ ْم ِلَتْقِديِسِ ْم. َوَأمَّا  ْن َبِقَي َشْيء  ِمْن َلْحِم 34ْأُكُل ألَنََّ ا ُمَقدَّ َواِا
َباِح ُتْحِرُق \ْلُلْبِد ِ َلى \ْلِمْلِء َأْو ِمَن \ . \لصَّ َوَتْصَنُا ِلَ اُروَن 35ْلَباِقَي ِبالنَّاِر. اَل ُيْوَكُل أَلنَُّه ُمَقدَّس 

ُم َثْوَر َلِطيَّة  ُكلَّ َيْوم  أَلْجِل 36َة َأيَّام  َتْمأَلُ َأْيِدَيِ ْم. َوَبِنيِه َدَكَسا ِبَحَسِب ُكلِن َما َأَمْرُتَك. َسْبعَ  َوُتَقدِن
ُر \ ُر َهَلى 37ْلَمْسَبَح ِبَتْكِفيِرَك َهَلْيِه. َوَتْمَسُحُه ِلَتْقِديِسِه. \ْلَكفَّاَرِ . َوُتَط ِن ْلَمْسَبِح \َسْبَعَة َأيَّام  ُتَكفِن

ُسُه. َفَيُكوُن  . ُكلل َما َمسَّ ْلمَ \َوُتَقدِن سات. \ْسَبُح ُقْدَس َأْقَداس  ُمُه َهَلى »38ْلَمْسَبَح َيُكوُن ُمَقدَّ َوَدَسا َما ُتَقدِن
ُمُه َصَباحات وَ \اْلَلُروُ  39ْلَمْسَبِح: َلُروَفاِن َحْوِليَّاِن ُكلَّ َيْوم  َداِئمات. \ ُمُه \ْلَلُروُ  \ْلَواِحُد ُتَقدِن لثَّاِني ُتَقدِن

ِ َوَسِكيب  ُرْبُا \ْلِ يِن ِمْن َدْيِح \َوُهْشر  ِمْن َدِقيق  َمْلُتوح  ِبُرْبِا 40ِشيَِّة. ْلعَ \ِفي  ْلِ يِن ِمَن \لرَّ ن
ُمُه ِفي \َواْلَلُروُ  41ْلَواِحِد. \ْلَلْمِر ِلْلَلُروِ  \ َباِح َوَسِكيِبِه \ْلَعِشيَِّة. ِمْثَل َتْقِدَمِة \لثَّاِني ُتَقدِن لصَّ

. َتْصَنُا َلهُ  اِلْجِتَماِع َأَماَم \ُمْحَرَقة  َداِئَمة  ِفي َأْجَياِلُكْم ِهْنَد َباِب َلْيَمِة 42. َراِئَحُة ُسُرور  َوُقود  ِللرَّبِن
. َحْيُث َأْجَتِمُا ِبُكْم أِلَُكلِنَمَك ُدَناَك. \ ُس ِبَمْجِدي. 43لرَّبِن ُس َوُأقَ 44َوَأْجَتِمُا ُدَناَك ِبَبِني ِ ْسَراِئيَل َفُيَقدَّ دِن

ُسُ ْم ِلَيْكَ ُنوا ِلي. \اِلْجِتَماِع وَ \َلْيَمَة  َوَأْسُكُن ِفي َوْسِل َبِني ِ ْسَراِئيَل 45ْلَمْسَبَح. َوَداُروُن َوَبُنوُة ُأَقدِن
ْسُكَن ِفي لَِّسي َأْلَرَجُ ْم ِمْن َأْرِ  ِمْصَر ألَ \لرَّبل ِ َلُ ُ ُم \َفَيْعَلُموَن َأنِني َأَنا 46َوَأُكوُن َلُ ْم ِ َل ات 

 لرَّبل ِ َلُ ُ ْم.\َوْسِطِ ْم. َأَنا 
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 تعليق على تكريس هارون الكاهن 
سو  تتم دراسة السبائح في الملحق األو  في دسا الفصل حتى نتعر  هلى كيفية ر  الدم 

 لألنواع الملتلفة من السبائح... 
الصعب اضافته  لى  ولكن تكريس دارون الكادن دو موضوع متسا الشرح جدات ي  ر انه من

 دسة الدراسة الموسعة هن ليمة االجتماع 
 ولسلك وضعح النو الكتابي فقل للتسكير باالجراءاح المتبعة واللاصة بعملية التكريس. 
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 3المــلحق 

 ائح ــالذب

 دراسة الذبائح بكافة أنواعها -
 دم السبيحة كيفية التصر  في ودي  بنقطة واحدة محددةفي دراسة السبائح سو  ن تم 

 فان مسار الدم دو دد  دراستنا للسبائح بشكل محدد 
فنحن نحتا  ان نعر  أية سبيحة دم ا ير  هلى مسبح المحرقة واي من ا دم يا يوضيا مين دم يا 

 هلى الحجاب او مسبح البلور أو هلى تابوح الع د 
 

 الويين االصحاح األول  –من البقر  –محرقة 
ُقيْل ِلَبِنيي ِ ْسيَراِئيَل: ِ َسا َقيرََّب ِ ْنَسيان  ِميْنُكْم »2الْجِتَماِع َقياِئالت: \َوَكلََّمُه ِمْن َلْيَمِة لرَّبل ُموَسى \َوَدَها 1

ُبوَن َقَراِبيَنُكْم. \ْلَبَقِر وَ \ْلَبَ اِئِم َفِمَن \ُقْرَبانات ِللرَّبِن ِمَن   َفيَسَكرات ْلَبَقيرِ \ِ ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ُمْحَرَقةت ِميَن 3ْلَغَنِم ُتَقرِن
ْبييُه. ِ َلييى َبيياِب َلْيَمييِة  َضييا َهْنييُه َأَميياَم \َصييِحيحات ُيَقرِن ُمييُه ِللرِن . \الْجِتَميياِع ُيَقدِن َوَيَضييُا َيييَدُة َهَلييى َرْأِس 4لييرَّبِن

ُب \ْلِعْجيَل َأَميياَم \َوَيييْسَبُح 5ْلُمْحَرَقيِة َفُيْرَضييى َهَلْييِه ِللتَّْكِفيييِر َهْنيُه. \ َم \َبُنــو َهــاُروَن َ َنييُة ْلكَ \لييرَّبِن َوُيَقيرِن لــدَّ
ـوَنُه ُمْسـَتِديراي َعَلـى  ُخ 6 الْجِتَمـاِع.\لَّـِذي َلـَدى َبـاِب َخْيَمــِة \ْلَمــْذَبِح \َوَيُرنُّ َُ ْلُمْحَرَقيَة َوُيَقطِنُعَ ييا \َوَيْسيَل

َوُيَرتِنُب َبُنو 8لنَّاِر. \َحَطبات َهَلى ْلَمْسَبِح َوُيَرتِنُبوَن \ْلَكاِدِن َنارات َهَلى \َوَيْجَعُل َبُنو َداُروَن 7ِ َلى ِقَطِعَ ا. 
ْحِم َفْوَق \لرَّْأِس وَ \ْلِقَطَا َمَا \ْلَكَ َنُة \َداُروَن  َوَأمَّيا 9ْلَميْسَبِح. \لَِّتيي َهَليى \لنَّياِر \لَّيِسي َهَليى \ْلَحَطِب \لشَّ

.\ َهَلى ْلَجِمياَ \ْلَكاِدُن \َأْحَشاُوُة َوَأَكاِرُهُه َفَيْغِسُلَ ا ِبَماء  َوُيوِقُد   ْلَمْسَبِح ُمْحَرَقةت َوُقوَد َراِئَحِة ُسُرور  ِللرَّبِن
 
 

 نبدأ األن بالترتيب للذبائح المتخلفة 
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  أولاً: ذبيحة المحرقة 
 (  5: 1الذبيحة األول )محرقة ثور ذكر(.. يذبح أمام الخيمة الدم يرش مستديراي حول المذبح )ال -

 
 االصحاح األولالويين  -من الغنم او المعد –محرقة 

ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِميَن »10 يْأِن َأِو \َواِا ُبيُه. \ْلَغيَنِم  الضَّ َوَيْسَبُحيُه َهَليى 11ْلَمْعيِد  ُمْحَرَقيةت َفيَسَكرات َصيِحيحات ُيَقرِن
ـَماِل َأَمـاَم \ْلَمْذَبِح ِإَلـى \َجاِنِب  . َوَيـُرشُّ َبُنـو َهـاُروَن \لنِ  بِ   َمـْذَبِح ُمْسـَتِديراي.لْ \ْلَكَهَنـُة َدَمـُه َعَلـى \لـرَّ

ُعييُه ِ َلييى ِقَطِعييِه َمييَا َرْأِسييِه َوَشييْحِمِه. َوُيييَرتِنُبُ نَّ 12 لَِّتييي \لنَّيياِر \لَّييِسي َهَلييى \ْلَحَطييِب \ْلَكيياِدُن َفييْوَق \َوُيَقطِن
ُب \أَلْحَشاُء وَ \َوَأمَّا 13ْلَمْسَبِح. \َهَلى  ْلَميْسَبِح. \ْلَجِميَا َوُيوِقُد َهَلى \ ْلَكاِدنُ \أَلَكاِرُع َفَيْغِسُلَ ا ِبَماء  َوُيَقرِن

.  ِ نَُّه ُمْحَرَقة  َوُقوُد َراِئَحِة ُسُرور  ِللرَّبِن
الذبيحــة الثانيــة )محرقــة غــنم  ــأن او معــز ذكــر(.. يــذبح علــى جانــب المــذبح إلــى النــمال أمــام  -

 ( 11: 1الرب... ويرش دمه مستديراي  )ال 
 ولاأل  اإلصحاحالويين  -من الطير –محرقة 

ْن َكييياَن ُقْرَباُنيييُه ِلليييرَّبِن ِميييَن »14 ُب ُقْرَباَنيييُه ِميييَن \َواِا ْلَحَمييياِم. \ْلَيَمييياِم َأْو ِميييْن َأْفيييَراِخ \لطَّْييييِر ُمْحَرَقيييةت ُيَقيييرِن
ُمييُه 15 ْلَمييْسَبِح. \ِل ْلَمييْسَبِح َوُيْعَصييُر َدُمييُه َهَلييى َحييائِ \ْلَمييْسَبِح َوَيُحييدل َرْأَسييُه َوُيوِقييُد َهَلييى \ْلَكيياِدُن ِ َلييى \ُيَقدِن
َميياِد. \ْلَمييْسَبِح َشييْرقات ِ َلييى َمَكيياِن \َوَيْنييِدُع َحْوَصييَلَتُه ِبَفْرِثَ ييا َوَيْطَرُحَ ييا ِ َلييى َجاِنييِب 16 َوَيُشييقلُه َبييْيَن 17لرَّ

اِر. ِ نَّيُه ُمْحَرَقية  َوُقيوُد لنَّي\لَّيِسي َهَليى \ْلَحَطيِب \ْلَميْسَبِح َفيْوَق \ْلَكاِدُن َهَلى \َجَناَحْيِه. اَل َيْفِصُلُه. َوُيوِقُدُة 
.  َراِئَحِة ُسُرور  ِللرَّبِن

 
  َ الذبيحة الثالثة )محرقة طير يمام او حمام(.. -

َوَيْنيييِدُع َحْوَصيييَلَتُه ِبَفْرِثَ يييا 16. ْلَمـــْذَبحِ \َوُيْعَصـــُر َدُمـــُه َعَلـــى َحـــاِئِط ْلَميييْسَبِح \َيُحيييدل َرْأَسيييُه َوُيوِقيييُد َهَليييى 
َماِد. \ْلَمْسَبِح َشْرقات ِ َلى َمَكاِن \َجاِنِب َوَيْطَرُحَ ا ِ َلى  لـم يـذكر   َوَيُشقلُه َبْيَن َجَناَحْيِه. اَل َيْفِصيُلُه.17لرَّ

   15: 1!!   الفالدم معصور على حائط المذبح.. مسار الدم
 الويين االصحاح الثاني  -قربان من دقيق

َسا َقييرََّب َأَحييد  ُقْرَبيياَن َتْقِدَميية  ِلليي»1 . َوَيْسييُكُب َهَلْيَ ييا َدْيتييات َوَيْجَعييُل َهَلْيَ ييا َواِا رَّبِن َيُكييوُن ُقْرَباُنييُه ِمييْن َدِقيييق 
ْلَكَ َنييِة َوَيْقييِبُ  ِمْنَ ييا ِمييْلَء َقْبَضييِتِه ِمييْن َدِقيِقَ ييا َوَدْيِتَ ييا َمييَا ُكييلِن \َوَيييْأِتي ِبَ ييا ِ َلييى َبِنييي َديياُروَن 2ُلَبانييات. 

. \ُن ِتييْسَكاَرَدا َهَلييى ْلَكييادِ \ُلَباِنَ ييا. َوُيوِقييُد  لتَّْقِدَمييِة ُدييَو \َواْلَبيياِقي ِمييَن 3ْلَمييْسَبِح َوُقييوَد َراِئَحييِة ُسييُرور  ِللييرَّبِن
.\ِلَ اُروَن َوَبِنيِه. ُقْدُس َأْقَداس  ِمْن َوَقاِئِد   لرَّبِن
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 الذبيحة الرابعة )دقيق ليس هنام دم وال مسار له!(  -
 

ْبييَح ُقْرَبيياَن »4 َسا َقرَّ َتْقِدَميية  َمْلُبييوَد   ِفييي َتنلييور  َتُكييوُن َأْقَراصييات ِمييْن َدِقيييق  َفِطيييرات َمْلُتوتَييةت ِبَدْيييح  َوِرَقاقييات َواِا
 . ْن َكياَن ُقْرَباُنيَك َتْقِدَميةت َهَليى 5َفِطيرات َمْدُدوَنةت ِبَدْييح  ياِ  َتُكيوُن ِميْن َدِقييق  َمْلُتوتَيةت ِبَدْييح  َفِطييرات. \َواِا لصَّ

ْن َكيياَن ُقْرَباُنييَك َتْقِدَمييةت ِمييْن َطيياِجن  َفِمييْن َدِقيييق  »7ُفَتاتييات َوَتْسييُكُب َهَلْيَ ييا َدْيتييات. ِ نََّ ييا َتْقِدَميية . َتُفتلَ ييا 6 َواِا
ُمَ ا ِ َلى \لَِّتي ُتْصَطَنُا ِمْن َدِسِة ِ َلى \َفَتْأِتي ِبالتَّْقِدَمِة 8ِبَدْيح  َتْعَمُلُه.  ْدُنو ِبَ يا ِ َليى ْلَكاِدِن َفيَ \لرَّبِن َوُتَقدِن

. \لتَّْقِدَمييييِة ِتييييْسَكاَرَدا َوُيوِقييييُد َهَلييييى \ْلَكيييياِدُن ِمييييَن \َوَيْأُلييييُس 9ْلَمييييْسَبِح. \ ْلَمييييْسَبِح َوُقييييوَد َراِئَحييييِة َسييييُرور  ِللييييرَّبِن
. \لتَّْقِدَمييِة ُدييَو ِلَ يياُروَن َوَبِنيييِه ُقييْدُس َأْقييَداس  ِمييْن َوَقاِئييِد \َواْلَبيياِقي ِمييَن 10 لَِّتييي \لتَّْقييِدَماِح \لل ُكيي»11لييرَّبِن

ُبوَنَ ا ِللرَّبِن اَل ُتْصَطَنُا َلِميرات أَلنَّ ُكلَّ َلِمير  َوُكلَّ َهَسل  اَل ُتوِقُدوا ِمْنُ َما َوُقيودات ِلليرَّ  . ُتَقرِن ُقْرَبياَن 12بِن
. َلِكييْن َهَلييى  ُبوَنُ َمييا ِللييرَّبِن . ْلَمييْسَبِح اَل َيْصييَعَداِن ِلَرائِ \َأَواِئييَل ُتَقرِن َوُكييلل ُقْرَبييان  ِمييْن َتَقاِدِمييَك 13َحييِة ُسييُرور 

ُب ِمْلحات.  ِباْلِمْلِح ُتَملِنُحُه َواَل ُتْلِل َتْقِدَمَتَك ِمْن ِمْلِح َهْ ِد ِ َلِ َك. َهَلى َجِميِا َقَراِبيِنَك ُتَقرِن
 أي اي هذه التقدمة ليس بها دم فال يوجد مسار  -
 

 
ْبييَح َتْقِدَمييَة »14 ْن َقرَّ ُب َتْقِدَمييَة َباُكوَراِتييَك. َواِا َبيياُكوَراح  ِللييرَّبِن َفَفِريكييات َمْشييِوينات ِبالنَّيياِر. َجِريشييات َسييِويقات ُتَقييرِن
ْلَكاِدُن ِتْسَكاَرَدا ِمْن َجِريِشَ ا َوَدْيِتَ ا \َفُيوِقُد 16َوَتْجَعُل َهَلْيَ ا َدْيتات َوَتَضُا َهَلْيَ ا ُلَبانات. ِ نََّ ا َتْقِدَمة . 15
.مَ   َا َجِميِا ُلَباِنَ ا َوُقودات ِللرَّبِن

 هذه أي اي ليس بها دم فال يوجد مسار للدم  -
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 ثانياً: ذبائح السلامة 

 الويين اإلصحاح الثالث  -من البقر–ذبيحة سالمة 
ْن َكاَن ُقْرَباُنُه َسِبيَحَة َساَلَمة  َفِِْن َقرََّب ِمَن »1 ُبُه َأَماَم ْلَبَقِر َسَكرات َأْو ُأْنَثى فَ \َواِا . \َصِحيحات ُيَقرِن لرَّبِن
َم \ْلَكَ َنُة \الْجِتَماِع. َوَيُر ل َبُنو َداُروَن \َيَضُا َيَدُة َهَلى َرْأِس ُقْرَباِنِه َوَيْسَبُحُه َلَدى َباِب َلْيَمِة 2 لدَّ

ُب ِمْن َسِبيَحِة 3ْلَمْسَبِح ُمْسَتِديرات. \َهَلى  اَلَمِة َوُقودات لِ \َوُيَقرِن : لسَّ ْحَم \لرَّبِن ي \لشَّ أَلْحَشاَء \لَِّسي ُيَغشِن
ْحِم \َوَساِئَر  ْحَم \َواْلُكْلَيَتْيِن وَ 4أَلْحَشاِء \لَِّسي َهَلى \لشَّ ْلَلاِصَرَتْيِن َوِدَياَدَ  \لَِّسي َهَلى \لَِّسي َهَلْيِ َما \لشَّ

ْلَحَطِب \لَِّتي َفْوَق \ْلُمْحَرَقِة \ْلَمْسَبِح َهَلى \وَن َهَلى َوُيوِقُدَدا َبُنو َدارُ 5ْلُكْلَيَتْيِن َيْنِدُهَ ا. \ْلَكِبِد َمَا \
.\لَِّسي َهَلى \  لنَّاِر َوُقوَد َراِئَحِة َسُرور  ِللرَّبِن

 
ذبيحة السالمة األولى بقر ذكر او أنثى يذبحه امام باب الخيمة ويرش الدم مستديراي على المـذبح  -

 ( 2: 3)ال 
 يين اإلصحاح الثالث الو  -من الغنم–ذبيحة سالمة 

ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِمَن »6 ُبُه. \َواِا ِ ْن َقرََّب ُقْرَباَنُه 7ْلَغَنِم َسِبيَحَة َساَلَمة  ِللرَّبِن َسَكرات َأْو ُأْنَثى َفَصِحيحات ُيَقرِن
ُمُه َأَماَم \ِمَن  ْأِن ُيَقدِن . \لضَّ اَم َلْيَمِة َيَضُا َيَدُة َهَلى َرْأِس ُقْرَباِنِه َوَيْسبَ 8لرَّبِن الْجِتَماِع. َوَيُر ل \ُحُه ُقدَّ

ُب ِمْن َسِبيَحِة 9ْلَمْسَبِح ُمْسَتِديرات. \َبُنو َداُروَن َدَمُه َهَلى  : \َوُيَقرِن اَلَمِة َشْحَمَ ا َوُقودات ِللرَّبِن ألَْلَيَة \لسَّ
ْحَم \ْلُعْصُعِو َيْنِدُهَ ا وَ \َصِحيَحةت ِمْن ِهْنِد  ْحِم \أَلْحَشاَء َوَساِئَر \ي لَِّسي ُيَغشنِ \لشَّ لَِّسي َهَلى \لشَّ

ْحَم \َواْلُكْلَيَتْيِن وَ 10أَلْحَشاِء \ ْلُكْلَيَتْيِن \ْلَكِبِد َمَا \ْلَلاِصَرَتْيِن َوِدَياَدَ  \لَِّسي َهَلى \لَِّسي َهَلْيِ َما \لشَّ
.ْلَمْسَبِح َطَعاَم َوقُ \ْلَكاِدُن َهَلى \َوُيوِقُدَدا 11َيْنِدُهَ ا.   ود  ِللرَّبِن

 
ذبيحة السالمة الثانية غنم ذكر او أنثى يذبحه امام باب الخيمة ويرش الدم مستديراي على المذبح  -

   8: 3 ال 
 الويين اإلصحاح الثالث  -من المعز–ذبيحة سالمة 

ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِمَن »12 ُمُه َأَماَم \َواِا . \ْلَمْعِد ُيَقدِن اَم َلْيَمِة َيَضُا َيَدُة هَ 13لرَّبِن َلى َرْأِسِه َوَيْسَبُحُه ُقدَّ
: 14ْلَمْسَبِح ُمْسَتِديرات. \الْجِتَماِع. َوَيُر ل َبُنو َداُروَن َدَمُه َهَلى \ ُب ِمْنُه ُقْرَباَنُه َوُقودات ِللرَّبِن ْحَم \َوُيَقرِن لشَّ
ي \ ْحِم \أَلْحَشاَء َوَساِئَر \لَِّسي ُيَغشِن ْحَم \َواْلُكْلَيَتْيِن وَ 15اِء أَلْحشَ \لَِّسي َهَلى \لشَّ لَِّسي \لَِّسي َهَلْيِ َما \لشَّ

ْلَمْسَبِح َطَعاَم َوُقود  \ْلَكاِدُن َهَلى \َوُيوِقُدُدنَّ 16ْلُكْلَيَتْيِن َيْنِدُهَ ا. \ْلَكِبِد َمَا \ْلَلاِصَرَتْيِن َوِدَياَدَ  \َهَلى 
. ُكلل  . \ِلَراِئَحِة ُسُرور  ْحِم ِللرَّبِن ِريَضةت َدْدِريَّةت ِفي َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِا َمَساِكِنُكْم: اَل َتْأُكُلوا َشْيئات فَ 17لشَّ

ْحِم َواَل ِمَن \ِمَن  مِ \لشَّ  «.لدَّ
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 ( 12: 3ذبيحة السالمة الثالثة معز يذبحه امام باب الخيمة ويرش الدم مستديراي على المذبح )ال -
 لرَّاِبعَُ\أل ْصح اُحَ\َ 

ُقييْل ِلَبِنييي ِ ْسييَراِئيَل: ِ َسا َأْلَطييَأْح َنْفييس  َسييْ وات ِفييي َشييْيء  ِمييْن َجِميييِا َمَنيياِدي »2 ِلُموَسييى: لييرَّبل \َوَقيياَ  1
يْعِب \ْلَمْمُسوُح ُيْلِطُل إِلْثِم \ْلَكاِدُن \ِ ْن َكاَن 3 -ِحَد ت ِمْنَ ا \لَِّتي اَل َيْنَبِغي َهَمُلَ ا َوَهِمَلْح وَ \لرَّبِن \ لشَّ

ُب َهييْن  ُم 4ْبييَن َبَقيير  َصييِحيحات ِللييرَّبِن َسِبيَحييَة َلِطيَّيية . \لَِّتييي َأْلَطييَأ ثَييْورات \َلِطيَِّتييِه ُيَقييرِن لثَّييْوَر ِ َلييى َبيياِب \ُيَقييدِن
. \لثَّيْوَر َأَمياَم \لثَّيْوِر َوَييْسَبُح \ليرَّبِن َوَيَضيُا َييَدُة َهَليى َرْأِس \الْجِتَماِع َأَماَم \َلْيَمِة  اِدُن ْلَكي\َوَيْأُليُس 5ليرَّبِن

ِم َوَيْنِ ـُح \ْلَكاِهُن ِإْصِبَعُه ِفي \َوَيْغِمُس 6الْجِتَمياِع \لثَّْوِر َوَيْدُلُل ِبِه ِ َلى َلْيَمِة \ْلَمْمُسوُح ِمْن َدِم \ لدَّ
ِم َسْبَا َمرَّاٍ  َأَماَم \ِمَن  بِ  َلَدى ِحَجاِب \لدَّ ِم َعَلـى ُقـ\ْلَكاِهُن ِمَن \َوَيْجَعُ  7ْلُقْدِس. \لرَّ ُروِن َمـْذَبِح لدَّ

ــِذي ِفــي َخْيَمــِة \ْلَعِطــِر \ْلَبُخــوِر \ . \الْجِتَمــاِع َأَمــاَم \لَّ بِ  لثَّييْوِر َيُصييبلُه ِ َلييى َأْسييَفِل َمييْسَبِح \َوَسيياِئُر َدِم لــرَّ
ييْحَم \ُه. ْلَلِطيَّييِة َيْنِدُهييُه َهْنيي\َوَجِميييُا َشييْحِم ثَييْوِر 8الْجِتَميياِع. \لَّييِسي َلييَدى َبيياِب َلْيَمييِة \ْلُمْحَرَقييِة \ لَّييِسي \لشَّ

يي  ييْحِم \أَلْحَشيياَء َوَسيياِئَر \ُيَغشِن ييْحَم \َواْلُكْلَيتَييْيِن وَ 9أَلْحَشيياِء \لَّييِسي َهَلييى \لشَّ لَّييِسي َهَلييى \لَّييِسي َهَلْيِ َمييا \لشَّ
ييياَلَمِة. َوُيوِقيييُدُدنَّ \َسِبيَحيييِة َكَمييا ُتْنيييَدُع ِميييْن ثَييْوِر 10ْلُكْلَيتَيييْيِن َيْنِدُهَ يييا \ْلَكِبيييِد َمييَا \ْلَلاِصييَرَتْيِن َوِدَيييياَدَ  \ لسَّ
يييا ِجْلييُد 11ْلُمْحَرَقييِة. \ْلَكيياِدُن َهَلييى َمييْسَبِح \ لثَّييْوِر َوُكييلل َلْحِمييِه َميييَا َرْأِسييِه َوَأَكاِرِهييِه َوَأْحَشيياِئِه َوَفْرِثيييِه \َوَأمَّ

َمياِد َوُيْحِرُقَ يا َهَليى َحَطيب  \ ِ َليى َمْرَميى ْلَمَحلَِّة ِ َلى َمَكان  َطياِدر  \لثَّْوِر ِ َلى َلاِرِ  \َفُيْلِرُ  َساِئَر 12 لرَّ
َماِد ُتْحَرُق.\ِبالنَّاِر. َهَلى َمْرَمى   لرَّ
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 ثالثاً: ذبيحة خطية 

مرا  امام حجـاب قـدس االقـداس وعلـى قـرون  7خطية كاهن ثور يذبحه امام باب الخيمة )الدم  -
 ( 7-6:  4مذبح البخور والباقي يصبه اسف  مذبح المحرقة( )ال

 اإلصحاح الرابا 
ْن َسَ ا ُكلل َجَماَهِة ِ ْسَراِئيَل َوُأْلِفَي َأْمر  َهْن أَْهُيِن »13 ِحيَد ت ِميْن َجِمييِا َمَنياِدي \ْلَمْجَميِا َوَهِمُليوا وَ \َواِا

ُب لَِّتيي َأْلَطيُأوا \ْلَلِطيَّيُة \ثُيمَّ ُهِرَفيِح 14لَِّتي اَل َيْنَبِغي َهَمُلَ ا َوَأِثُموا \لرَّبِن \ ْبيَن \ْلَمْجَميُا ثَيْورات \ِبَ يا ُيَقيرِن
اِم َلْيَمِة  ْلَجَماَهيِة َأْييِدَيُ ْم َهَليى َرْأِس \َوَيَضُا ُشُيوُخ 15الْجِتَماِع \َبَقر  َسِبيَحَة َلِطيَّة . َيْأُتوَن ِبِه ِ َلى ُقدَّ

. \لثَّيْوَر َأَمياَم \ليرَّبِن َوَييْسَبُحوا \لثَّْوِر َأَمياَم \ لثَّيْوِر ِ َليى َلْيَميِة \ْلَمْمُسيوُح ِميْن َدِم \ْلَكياِدُن \ِلُل َوُييدْ 16ليرَّبِن
ِم َوَيْنِضييُح َسييْبَا َمييرَّاح  َأَميياَم \ْلَكيياِدُن ِ ْصييِبَعُه ِفييي \َوَيْغِمييُس 17الْجِتَميياِع. \ ْلِحَجيياِب. \لييرَّبِن َلييَدى \لييدَّ

ِم َهَليى ُقيُروِن \َوَيْجَعُل ِمَن 18 ِم َيُصيبلُه \الْجِتَمياِع. َوَسياِئَر \ليرَّبِن ِفيي َلْيَميِة \لَّيِسي َأَمياَم \ْلَميْسَبِح \ليدَّ ليدَّ
َوَجِميييَا َشييْحِمِه َيْنِدُهييُه َهْنييُه َوُيوِقييُدُة 19الْجِتَميياِع. \لَّييِسي َلييَدى َبيياِب َلْيَمييِة \ْلُمْحَرَقييِة \ِ َلييى َأْسييَفِل َمييْسَبِح 

يييُر َهيييْنُ ُم \ْوِر َوَيْفَعيييُل ِبيييالثَّْوِر َكَميييا َفَعيييَل ِبثَييي20ْلَميييْسَبِح. \َهَليييى  ْلَكييياِدُن \ْلَلِطيَّيييِة. َكيييَسِلَك َيْفَعيييُل ِبيييِه. َوُيَكفِن
َ . ِ نَّييُه َسِبيَحييُة \لثَّييْوَر \ْلَمَحلَّييِة َوُيْحِرُقييُه َكَمييا َأْحييَرَق \لثَّييْوَر ِ َلييى َليياِرِ  \ثُييمَّ ُيْلييِرُ  21َفُيْصييَفُح َهييْنُ ْم.  أَلوَّ

 ْلَمْجَمِا.\َلِطيَِّة 
 
مـرا  امـام حجـاب قـدس االقـداس وعلـى  7ثور يذبحه امام باب الخيمة )الـدم  خطية ك  المجما -

   18-17: 4 ال  قرون مذبح البخور والباقي يصبه اسف  مذبح المحرقة(
 

ا َوَأِثَم لَِّتي اَل َيْنَبِغي َهَمُل َ \لرَّبِن ِ َلِ ِه \ِحَد ت ِمْن َجِميِا َمَناِدي \ِ َسا َأْلَطَأ َرِئيس  َوَهِمَل ِبَسْ و  وَ »22
َوَيَضُا َيَدُة َهَلى 24ْلَمْعِد َسَكرات َصِحيحات. \لَِّتي َأْلَطَأ ِبَ ا َيْأِتي ِبُقْرَباِنِه َتْيسات ِمَن \ُثمَّ أُْهِلَم ِبَلِطيَِّتِه 23

.  ِ \ْلُمْحَرَقَة َأَماَم \لَِّسي َيْسَبُح ِفيِه \ْلَمْوِضِا \لتَّْيِس َوَيْسَبُحُه ِفي \َرْأِس  َوَيْأُلُس 25نَُّه َسِبيَحُة َلِطيَّة . لرَّبِن
ْلُمْحَرَقِة ُثمَّ َيُصبل َدَمُه ِ َلى َأْسَفِل \ْلَلِطيَِّة ِبِِْصِبِعِه َوَيْجَعُل َهَلى ُقُروِن َمْسَبِح \ْلَكاِدُن ِمْن َدِم َسِبيَحِة \

ُر \َشْحِم َسِبيَحِة ْلَمْسَبِح كَ \َوَجِميَا َشْحِمِه ُيوِقُدُة َهَلى 26ْلُمْحَرَقِة. \َمْسَبِح  اَلَمِة َوُيَكفِن ْلَكاِدُن َهْنُه ِمْن \لسَّ
 َلِطيَِّتِه َفُيْصَفُح َهْنُه.
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 ( 25: 4خطية رئيس تيس من المعز يذبحه امام باب الخيمة على قرون مذبح المحرقة )ال  -
  ودمه يصبه اسف  مذبح المحرقة

 
ْن َأْلَطَأ َأَحد  ِمْن َهامَِّة »27 لَِّتيي اَل َيْنَبِغيي \ليرَّبِن \ِحيَد ت ِميْن َمَنياِدي \ِ  َسيْ وات ِبَعَمِليِه وَ أَلرْ \َواِا

ْلَمْعييِد ُأْنثَييى َصييِحيَحةت َهييْن \لَِّتييي َأْلَطييَأ ِبَ ييا َييْأِتي ِبُقْرَباِنييِه َهْنييدات ِمييَن \ثُييمَّ أُْهِلييَم ِبَلِطيَِّتييِه 28َهَمُلَ يا َوَأِثييَم 
ْلَلِطيَّييِة ِفييي َمْوِضييِا \ْلَلِطيَّييِة َوَيييْسَبُح َسِبيَحييَة \ُا َيييَدُة َهَلييى َرْأِس َسِبيَحييِة َوَيَضيي29لَِّتييي َأْلَطييَأ. \َلِطيَِّتييِه 

ْلُمْحَرَقييِة َوَيُصييبل َسيياِئَر \ْلَكيياِدُن ِمييْن َدِمَ ييا ِبِِْصييَبِعِه َوَيْجَعييُل َهَلييى ُقييُروِن َمييْسَبِح \َوَيْأُلييُس 30ْلُمْحَرَقييِة. \
يييْحُم َهيييْن َسِبيَحيييِة \َوَجِمييييَا َشيييْحِمَ ا َيْنِدُهيييُه َكَميييا ُنيييِدَع 31ِح. ْلَميييْسبَ \َدِمَ ييا ِ َليييى َأْسيييَفِل  ييياَلَمِة َوُيوِقيييُد \لشَّ لسَّ

ُر َهْنُه \ْلَكاِدُن َهَلى \ ْن َأَتى ِبُقْرَباِنِه ِمَن »32ْلَكاِدُن َفُيْصَفُح َهْنُه. \ْلَمْسَبِح َراِئَحَة ُسُرور  ِللرَّبِن َوُيَكفِن َواِا
يْأِن َسِبيَحي\ ْلَلِطيَّيِة َوَيييْسَبُحَ ا \َوَيَضيُا َيييَدُة َهَليى َرْأِس َسِبيَحيِة 33َة َلِطيَّية  َييْأِتي ِبَ ييا ُأْنثَيى َصيِحيَحةت. لضَّ

ْلَلِطيَّيييِة \ْلَكييياِدُن ِميييْن َدِم َسِبيَحيييِة \َوَيْأُليييُس 34ْلُمْحَرَقيييَة. \لَّيييِسي َييييْسَبُح ِفييييِه \ْلَمْوِضيييِا \َسِبيَحيييَة َلِطيَّييية  ِفيييي 
ِم ِ َلى َأْسَفِل \ْلُمْحَرَقِة َوَيُصبل َساِئَر \ َوَيْجَعُل َهَلى ُقُروِن َمْسَبِح ِبِِْصَبِعهِ  َوَجِميَا َشْحِمِه 35ْلَمْسَبِح. \لدَّ

يْأِن َهيْن َسِبيَحيِة \َيْنِدُهُه َكَما ُيْنَدُع َشيْحُم  ياَلَمِة َوُيوِقيُدُة \لضَّ . ليرَّ \ْلَميْسَبِح َهَليى َوَقاِئيِد \ْلَكياِدُن َهَليى \لسَّ بِن
ُر َهْنُه   لَِّتي َأْلَطَأ َفُيْصَفُح َهْنُه.\ْلَكاِدُن ِمْن َلِطيَِّتِه \َوُيَكفِن

 
: 4خطية رئـيس عنـزاي مـن المعـز أنثـى يـذبحها امـام بـاب الخيمـة علـى قـرون مـذبح المحرقـة )ال  -

  ( ودمها يصبه اسف  مذبح المحرقة30
: 4لخيمـة علـى قـرون مـذبح المحرقـة )ال القربان مـن ال ـأن يـأتي بهـا أنثـى يـذبحها امـام بـاب ا -

 ( ودمها يصبه اسف  مذبح المحرقة 34
 ْْل اِمسَُ\أل ْصح اُحَ\

َسا َأْلَطَأ َأَحد  َوَسِمَا َصْوَح َحْلف  َوُدَو َشاِدد  ُيْبِصُر َأْو َيْعِرُ  َفِِْن َلْم ُيْلِبْر ِبِه َحَمَل َسْنَبهُ »1 . َواِا
َنِجسات: ُجثََّة َوْح   َنِجس  َأْو ُجثََّة َبِ يَمة  َنِجَسة  َأْو ُجثََّة َدِبيب  َنِجس  َوُأْلِفَي َأْو ِ َسا َمسَّ َأَحد  َشْيئات 2

 . ُس ِبَ ا َوُأْلِفَي \َأْو ِ َسا َمسَّ َنَجاَسَة ِ ْنَسان  ِمْن َجِميِا َنَجاَساِتِه 3َهْنُه َفُ َو َنِجس  َوُمْسِنب  لَِّتي َيَتَنجَّ
. َهْنُه ُثمَّ ُهِلَم  َأْو ِ َسا َحَلَف َأَحد  ُمْفَتِرطات ِبَشَفَتْيِه ِلإِلَساَءِ  َأْو ِلإِلْحَساِن ِمْن َجِميِا َما 4َفُ َو ُمْسِنب 

ْنَساُن ِفي \َيْفَتِرُح ِبِه  َفِِْن َكاَن ُيْسِنُب 5ْلَيِميِن َوُأْلِفَي َهْنُه ُثمَّ ُهِلَم َفُ َو ُمْسِنب  ِفي َشْيء  ِمْن َسِلَك. \إْلِ
لَِّتي َأْلَطَأ \لرَّبِن ِبَسِبيَحة  إِلْثِمِه َهْن َلِطيَِّتِه \َوَيْأِتي ِ َلى 6ي َشْيء  ِمْن َدِسِة ُيِقرل ِبَما َقْد َأْلَطَأ ِبِه. فِ 

ُر َهْنُه \أَلْغَناِم َنْعَجةت َأْو َهْندات ِمَن \ِبَ ا: ُأْنَثى ِمَن  ِمْن َلِطيَِّتِه. ْلَكاِدُن \ْلَمْعِد َسِبيَحَة َلِطيَّة  َفُيَكفِن
ْن َلْم َتَنْل َيُدُة ِكَفاَيةت ِلَشا   َفَيْأِتي ِبَسِبيَحة  إِلْثِمِه 7 لرَّبِن \لَِّسي َأْلَطَأ ِبِه َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَلْي َحَمام  ِ َلى \َواِا
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ُب  ْلَكاِدنِ \َيْأِتي ِبِ َما ِ َلى 8آْلَلُر ُمْحَرَقة . \َأَحُدُدَما َسِبيَحُة َلِطيَّة  وَ  لَِّسي ِلْلَلِطيَِّة َأوَّالت. َيُحدل \َفُيَقرِن
ِم \ْلَباِقي ِمَن \ْلَمْسَبِح. وَ \ْلَلِطيَِّة َهَلى َحاِئِل \َوَيْنِضُح ِمْن َدِم َسِبيَحِة 9َرْأَسُه ِمْن َقَفاُة َواَل َيْفِصُلُه.  لدَّ

ُر َهْنُه \َوَأمَّا 10ْلَمْسَبِح. ِ نَُّه َسِبيَحُة َلِطيَّة . \ُيْعَصُر ِ َلى َأْسَفِل  لثَّاِني َفَيْعَمُلُه ُمْحَرَقةت َكاْلَعاَدِ  َفُيَكفِن
ْن َلْم َتَنْل َيُدُة َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَلْي َحَمام  َفَيْأِتي 11لَِّتي َأْلَطَأ َفُيْصَفُح َهْنُه. \ْلَكاِدُن ِمْن َلِطيَِّتِه \ َواِا

يَفِة ِمْن َدِقيق  ُقْرَباَن َلِطيَّة . اَل َيَضُا َهَلْيِه َدْيتات َواَل َيْجَعُل َهَلْيِه ُلَبانات \ ِبُقْرَباِنِه َهمَّا َأْلَطَأ ِبِه ُهْشرَ  إْلِ
ْلَكاِدُن ِمْنُه ِمْلَء َقْبَضِتِه ِتْسَكاَرُة َوُيوِقُدُة َهَلى \ْلَكاِدِن َفَيْقِبُ  \َيْأِتي ِبِه ِ َلى 12أَلنَُّه ُقْرَباُن َلِطيَّة . 

. ِ نَُّه ُقْرَباُن َلِطيَّة . \ َهَلى َوَقاِئِد ْلَمْسَبحِ \ ُر َهْنُه 13لرَّبِن لَِّتي َأْلَطَأ ِبَ ا ِفي \ْلَكاِدُن ِمْن َلِطيَِّتِه \َفُيَكفِن
 «.ِحَد   ِمْن َسِلَك َفُيْصَفُح َهْنُه. َوَيُكوُن ِلْلَكاِدِن َكالتَّْقِدَمةِ \وَ 
 

 م تم ذكرها فعالي.. هنا يذكر ذبائح مذكورة سابقاي فمسارا  الد -
 االصحاح اللامس 

لرَّبِن \لرَّبِن َيْأِتي ِ َلى \ِ َسا َلاَن َأَحد  ِلَياَنةت َوَأْلَطَأ َسْ وات ِفي َأْقَداِس »15لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  14
ة  هَ \ِبَسِبيَحة  إِلْثِمِه: َكْبشات َصِحيحات ِمَن  ْلُقْدِس َسِبيَحَة ِ ْثم . \َلى َشاِقِل ْلَغَنِم ِبَتْقِويِمَك ِمْن َشَواِقِل ِفضَّ

ُ  َهمَّا َأْلَطَأ ِبِه ِمَن 16 ْلَكاِدُن َهْنُه \ْلَكاِدِن َفُيَكفِنُر \ْلُقْدِس َوَيِديُد َهَلْيِه ُلْمَسُه َوَيْدَفُعُه ِ َلى \َوُيَعوِن
ْثِم َفُيْصَفُح َهْنُه. \ِبَكْبِ   َسا َأْلَطَأ َأَحد  َوَهِمَل وَ »17إْلِ لَِّتي اَل َيْنَبِغي \لرَّبِن \ِحَد ت ِمْن َجِميِا َمَناِدي \َواِا

ْلَغَنِم ِبَتْقِويِمَك َسِبيَحَة ِ ْثم  ِ َلى \َفَيْأِتي ِبَكْب   َصِحيح  ِمَن 18َهَمُلَ ا َوَلْم َيْعَلْم َكاَن ُمْسِنبات َوَحَمَل َسْنَبُه. 
ُر َهْنُه \ ِ نَُّه َسِبيَحُة ِ ْثم . َقْد 19لَِّسي َسَ ا َوُدَو اَل َيْعَلُم َفُيْصَفُح َهْنُه. \ ْلَكاِدُن ِمْن َسْ ِوةِ \ْلَكاِدِن َفُيَكفِن

 «.لرَّبنِ \َأِثَم ِ ْثمات ِ َلى 
 
 هنا أي اي ال يذكر مسارا  او ذبيحة وانما ارنادا  وتعاليم -

 لسَّاِدسَُ\أل ْصح اُحَ\َ 
َلاَن ِلَياَنةت ِبالرَّبِن َوَجَحَد َصاِحَبُه َوِديَعةت َأْو َأَماَنةت َأْو ِ َسا َأْلَطَأ َأَحد  وَ »2لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  1

َأْو َوَجَد ُلَقَطةت َوَجَحَدَدا َوَحَلَف َكاِسبات َهَلى َشْيء  ِمْن ُكلِن َما َيْفَعُلُه 3ْغَتَصَب ِمْن َصاِحِبِه \َمْسُلوبات َأِو 
ْنَساُن ُمْلِطئات ِبِه \ ْغَتَصَبُه \لَِّسي \ْلُمْغَتَصَب \لَِّسي َسَلَبُه َأِو \ْلَمْسُلوَب \َوَأْسَنَب َيُردل َفَِِسا َأْلَطَأ 4 -إْلِ

ُضُه ِبَرْأِسِه 5لَِّتي َوَجَدَدا \لللَقَطَة \لَِّتي ُأوِدَهْح ِهْنَدُة َأِو \ْلَوِديَعَة \َأِو  َأْو ُكلَّ َما َحَلَف َهَلْيِه َكاِسبات. ُيَعوِن
لرَّبِن ِبَسِبيَحة  إِلْثِمِه َكْبشات \َوَيْأِتي ِ َلى 6لَِّسي ُدَو َلُه َيْدَفُعُه َيْوَم َسِبيَحِة ِ ْثِمِه. \َسُه. ِ َلى َوَيِديُد َهَلْيِه ُلمْ 
ُر َهْنُه 7ْلَكاِدِن. \ْلَغَنِم ِبَتْقِويِمَك َسِبيَحَة ِ ْثم  ِ َلى \َصِحيحات ِمَن  َهْنُه لرَّبِن َفُيْصَفُح \ْلَكاِدُن َأَماَم \َفُيَكفِن

ْيِء ِمْن ُكلِن َما َفَعَلُه ُمْسِنبات ِبهِ \ِفي   «.لشَّ
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 او تفاصي  للذبيحة  للدمليس هنام مسارا   -
 
ْلُمْحَرَقُة َتُكوُن َهَلى \ْلُمْحَرَقِة: ِدَي \َأْوِو َداُروَن َوَبِنيِه َقاِئالت: َدِسِة َشِريَعُة »9لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  8
َباِح َوَناُر \للَّْيِل َحتَّى \ْلَمْسَبِح ُكلَّ \ ْلَمْوِقَدِ  َفْوقَ \ ْلَكاِدُن َثْوَبُه ِمْن \ُثمَّ َيْلِبُس 10ْلَمْسَبِح َتتَِّقُد َهَلْيِه. \لصَّ

َماَد \َكتَّان  َوَيْلِبُس َسَراِويَل ِمْن َكتَّان  َهَلى َجَسِدِة َوَيْرَفُا  اُة َهَلى ْلُمْحَرَقَة ِ يَّ \لنَّاُر \لَِّسي َصيََّرِح \لرَّ
َماَد ِ َلى َلاِرِ  \ُثمَّ َيْلَلُا ِثَياَبُه َوَيْلِبُس ِثَيابات ُأْلَرى َوُيْلِرُ  11ْلَمْسَبِح. \ْلَمْسَبِح َوَيَضُعُه ِبَجاِنِب \ لرَّ
\ . ْلَكاِدُن َحَطبات \ُل َهَلْيَ ا ْلَمْسَبِح َتتَِّقُد َهَلْيِه. اَل َتْطَفُأ. َوُيْشعِ \َوالنَّاُر َهَلى 12ْلَمَحلَِّة ِ َلى َمَكان  َطاِدر 

اَلَمِة. \ْلُمْحَرَقَة َوُيوِقُد َهَلْيَ ا َشْحَم َسَباِئِح \ُكلَّ َصَباح  َوُيَرتِنُب َهَلْيَ ا  َنار  َداِئَمة  َتتَِّقُد َهَلى 13لسَّ
 ْلَمْسَبِح. اَل َتْطَفُأ.\

 
ة طوال الليـ  علـى المـذبح )ال (، المحرق12: 6على المذبح )ال  تطفأمالحظة واحدة هي النار ال  -

ال نف م سلك فالسيد ماح هلى الصليب قبيل غيروب الشيمس فلمياسا المحرقية هليى النيار  –( 9: 6
 طو  الليل؟!! 

 
ُمَ ا َبُنو َداُروَن َأَماَم \َوَدِسِة َشِريَعُة »14 اِم \لتَّْقِدَمِة: ُيَقدِن ِبَقْبَضِتِه َوَيْأُلُس ِمْنَ ا 15ْلَمْسَبِح \لرَّبِن ِ َلى ُقدَّ

ْلَمْسَبِح َراِئَحَة ُسُرور  ِتْسَكاَرَدا \لتَّْقِدَمِة َوُيوِقُد َهَلى \لَِّسي َهَلى \لللَباِن \لتَّْقِدَمِة َوَدْيِتَ ا َوُكلَّ \َبْعَ  َدِقيِق 
 . . ِفي َداِر َلْيَمِة َواْلَباِقي ِمْنَ ا َيْأُكُلُه َداُروُن َوَبُنوُة. َفِطيرات ُيْوَكُل ِفي َمَكان  مُ 16ِللرَّبِن الْجِتَماِع \َقدَّس 

ْلَلِطيَِّة \اَل ُيْلَبُد َلِميرات. َقْد َجَعْلُتُه َنِصيَبُ ْم ِمْن َوَقاِئِدي. ِ نََّ ا ُقْدُس َأْقَداس  َكَسِبيَحِة 17َيْأُكُلوَنُه. 
ْثِم. \َوَسِبيَحِة  . \يَضةت َدْدِريَّةت ِفي َأْجَياِلُكْم ِمْن َوَقاِئِد ُكلل َسَكر  ِمْن َبِني َداُروَن َيْأُكُل ِمْنَ ا. َفرِ 18إْلِ لرَّبِن

ُس  َ ا َيَتَقدَّ  «.ُكلل َمْن َمسَّ
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 أي اي تعليما  وأوامر وليس هنام مسار للدم  -

 
ُبوَنُه ِللرَّبِن َيْوَم َمْسحَ \َدَسا ُقْرَباُن َداُروَن َوَبِنيِه »20لرَّبل ِلُموَسى: \وَقاَ  19 ِتِه: ُهْشُر لَِّسي ُيَقرِن

\ . يَفِة ِمْن َدِقيق  َتْقِدَمةت َداِئَمةت ِنْصُفَ ا َصَباحات َوِنْصُفَ ا َمَساءت َهَلى َصا   ُتْعَمُل ِبَدْيح  َمْرُبوَكةت 21إْلِ
 . ُبَ ا َراِئَحَة ُسُرور  ِللرَّبِن ِهَوضات َهْنُه ِمْن َبِنيِه  ْلَمْمُسوحُ \َواْلَكاِدُن 22َتْأِتي ِبَ ا. َثَراِئَد َتْقِدَمة  ُفَتاتات ُتَقرِن

«. َوُكلل َتْقِدَمِة َكاِدن  ُتْحَرُق ِبَكَماِلَ ا. اَل ُتْوَكلُ 23َيْعَمُلَ ا َفِريَضةت َدْدِريَّةت ِللرَّبِن ُتوَقُد ِبَكَماِلَ ا. 
لَِّسي \ْلَمَكاِن \ْلَلِطيَِّة. ِفي \ َكلِنْم َداُروَن َوَبِنيِه َقاِئالت: َدِسِة َشِريَعُة َسِبيَحةِ »25لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  24

. \ْلَلِطيَِّة َأَماَم \ْلُمْحَرَقُة ُتْسَبُح َسِبيَحُة \ُتْسَبُح ِفيِه  . ِ نََّ ا ُقْدُس َأْقَداس  لَِّسي َيْعَمُلَ ا \اْلَكاِدُن 26لرَّبِن
ُس. 27الْجِتَماِع. \ِلْلَلِطيَِّة َيْأُكُلَ ا. ِفي َمَكان  ُمَقدَّس  ُتْوَكُل ِفي َداِر َلْيَمِة  ُكلل َمْن َمسَّ َلْحَمَ ا َيَتَقدَّ

َسا  . \ْنَتَثَر ِمْن َدِمَ ا َهَلى َثْوب  َتْغِسُل َما \َواِا لَِّسي \ْلَلَدِ  \َوَأمَّا ِ َناُء 28ْنَتَثَر َهَلْيِه ِفي َمَكان  ُمَقدَّس 
ْن ُطِبَلْح ِفي ِ َناِء ُنَحاس  يُ  . ُتْطَبُخ ِفيِه َفُيْكَسُر. َواِا ْلَكَ َنِة َيْأُكُل \ُكلل َسَكر  ِمَن 29ْجَلى َوُيْشَطُف ِبَماء 

 . الْجِتَماِع ِللتَّْكِفيِر ِفي \َوُكلل َسِبيَحِة َلِطيَّة  ُيْدَلُل ِمْن َدِمَ ا ِ َلى َلْيَمِة 30ِمْنَ ا. ِ نََّ ا ُقْدُس َأْقَداس 
\.  ْلُقْدِس اَل ُتْوَكُل. ُتْحَرُق ِبَنار 

 ( 29= 23: 6)ال  ُك ُّ َتْقِدَمِة َكاِهٍن ُتْحَرُق ِبَكَماِلَها. اَل ُتْ(َك ُ وَ 23مالحظة/ 
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 رابعاً: ذبائح الأثم

 االصحاح السابا 
. \َوَدِسِة َشِريَعُة َسِبيَحِة »1 ْثِم: ِ نََّ ا ُقْدُس َأْقَداس  ْلُمْحَرَقَة َيْسَبُحوَن \لَِّسي َيْسَبُحوَن ِفيِه \ْلَمَكاِن \ِفي 2إْلِ
ْثِم. َوَيُر ل َدَمَ ا َهَلى \يَحَة َسبِ  ُب ِمْنَ ا ُكلَّ َشْحِمَ ا: 3ْلَمْسَبِح ُمْسَتِديرات \إْلِ ْحَم \ألَْلَيَة وَ \َوُيَقرِن لَِّسي \لشَّ

ي  ْحَم \َواْلُكْلَيَتْيِن وَ 4أَلْحَشاَء \ُيَغشِن ْلُكْلَيَتْيِن \ِد َمَا ْلَكبِ \ْلَلاِصَرَتْيِن َوِدَياَدَ  \لَِّسي َهَلى \لَِّسي َهَلْيِ َما \لشَّ
. ِ نََّ ا َسِبيَحُة ِ ْثم . \ْلَكاِدُن َهَلى \َوُيوِقُدُدنَّ 5َيْنِدُهَ ا.  ْلَكَ َنِة َيْأُكُل \ُكلل َسَكر  ِمَن 6ْلَمْسَبِح َوُقودات ِللرَّبِن

 . ثْ \َسِبيَحُة 7ِمْنَ ا. ِفي َمَكان  ُمَقدَّس  ُتْوَكُل. ِ نََّ ا ُقْدُس َأْقَداس  ْلَلِطيَِّة َلُ َما َشِريَعة  \ِم َكَسِبيَحِة إْلِ
ُر ِبَ ا َتُكوُن َلُه. \ْلَكاِدُن \ِحَد  . \وَ  ُب ُمْحَرَقَة ِ ْنَسان  َفِجْلُد \َواْلَكاِدُن 8لَِّسي ُيَكفِن لَِّتي \ْلُمْحَرَقِة \لَِّسي ُيَقرِن

ُبَ ا َيُكوُن َلُه.  وِر َوُكلل َما ُهِمَل ِفي َطاِجن  َأْو َهَلى َصا   َيُكوُن لتَّنل \َوُكلل َتْقِدَمة  ُلِبَدْح ِفي 9ُيَقرِن
ُبُه. \ِلْلَكاِدِن  َوُكلل َتْقِدَمة  َمْلُتوَتةت ِبَدْيح  َأْو َناِشَفةت َتُكوُن ِلَجِميِا َبِني َداُروَن ُكلِن ِ ْنَسان  10لَِّسي ُيَقرِن
 َكَأِليِه.

 (2: 7ش الدم مستدير )ال ذبيحة االثم األولى في مكان المحرقة تذبح وير  -
 االصحاح السابا -الويين 

اَلَمِة. \َوَدِسِة َشِريَعُة َسِبيَحِة »11 ُبَ ا ِللرَّبِن \لسَّ َبَ ا أَلْجِل 12لَِّسي ُيَقرِن ُب َهَلى َسِبيَحِة \ِ ْن َقرَّ ْكِر ُيَقرِن لشل
ْكِر َأْقَراَو َفِطير  َمْلُتوَتةت ِبَدْيح  َوِرَقاَق َفِطير  مَ \ ْدُدوَنةت ِبَدْيح  َوَدِقيقات َمْرُبوكات َأْقَراصات َمْلُتوَتةت ِبَدْيح  لشل

ُب ُقْرَباَنُه َهَلى َسِبيَحِة ُشْكِر َساَلَمِتِه. 13 ُب ِمْنُه وَ 14َمَا َأْقَراِو ُلْبد  َلِمير  ُيَقرِن ِحدات ِمْن ُكلِن \َوُيَقرِن
اَلَمِة. \لَِّسي َيُر ل َدَم َسِبيَحِة \ُقْرَبان  َرِفيَعةت ِللرَّبِن َيُكوُن ِلْلَكاِدِن  َوَلْحُم َسِبيَحِة ُشْكِر َساَلَمِتِه 15لسَّ

َباِح. \ُيْوَكُل َيْوَم ُقْرَباِنِه. اَل ُيْبِقي ِمْنُه َشْيئات ِ َلى  ْن َكاَنْح َسِبيَحُة ُقْرَباِنِه َنْسرات َأْو َناِفَلةت َفِفي 16لصَّ َواِا
لسَِّبيَحِة ِفي \ْلَفاِضُل ِمْن َلْحِم \َوَأمَّا 17ْلَغِد ُيْوَكُل َما َفَضَل ِمْنَ ا. \ُتْوَكُل. َوِفي  َيْوِم َتْقِريِبِه َسِبيَحَتهُ 

ْن ُأِكَل ِمْن َلْحِم َسِبيَحِة َساَلَمِتِه ِفي 18لثَّاِلِث َفُيْحَرُق ِبالنَّاِر. \ْلَيْوِم \ لَِّسي \لثَّاِلِث اَل ُتْقَبُل. \ْلَيْوِم \َواِا
ُب َ  لَِّسي َمسَّ \َواللَّْحُم 19لَِّتي َتْأُكُل ِمْنَ ا َتْحِمُل َسْنَبَ ا. \لنَّْفُس \ا اَل ُتْحَسُب َلُه. َتُكوُن َنَجاَسةت. وَ ُيَقرِن

ُكُل لَِّتي َتأْ \لنَّْفُس \َوَأمَّا 20للَّْحُم َيْأُكُل ُكلل َطاِدر  ِمْنُه. \َشْيئات َما َنِجسات اَل ُيْوَكُل. ُيْحَرُق ِبالنَّاِر. وَ 
اَلَمِة \َلْحمات ِمْن َسِبيَحِة  َوالنَّْفُس 21لنَّْفُس ِمْن َشْعِبَ ا. \لَِّتي ِللرَّبِن َوَنَجاَسُتَ ا َهَلْيَ ا َفُتْقَطُا ِتْلَك \لسَّ

َتْأُكُل ِمْن َلْحِم  لَِّتي َتَمسل َشْيئات َما َنِجسات َنَجاَسَة ِ ْنَسان  َأْو َبِ يَمةت َنِجَسةت َأْو َمْكُرودات َما َنِجسات ُثمَّ \
اَلَمِة \َسِبيَحِة   «.لنَّْفُس ِمْن َشْعِبَ ا\لَِّتي ِللرَّبِن ُتْقَطُا ِتْلَك \لسَّ
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ُقْل ِلَبِني ِ ْسَراِئيَل: ُكلَّ َشْحِم َثْور  َأْو َكْب   َأْو َماِهد  اَل َتْأُكُلوا. »23لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقاَ  22
. َلِكْن َأْكالت اَل َتْأُكُلوُة. \ْيَتِة َوَشْحُم ْلمَ \َوَأمَّا َشْحُم 24 ِ نَّ ُكلَّ َمْن َأَكَل 25ْلُمْفَتَرَسِة َفُيْسَتْعَمُل ِلُكلِن َهَمل 

ُب ِمْنَ ا َوُقودات ِللرَّبِن ُتْقَطُا ِمْن َشْعِبَ ا \ْلَبَ اِئِم \َشْحمات ِمَن  م  اَل َوُكلَّ دَ 26لَِّتي َتْأُكُل. \لنَّْفُس \لَِّتي ُيَقرِن
ِم ُتْقَطُا ِتْلَك \ُكلل َنْفس  َتْأُكُل َشْيئات ِمَن 27ْلَبَ اِئِم. \لطَّْيِر َوِمَن \َتْأُكُلوا ِفي َجِميِا َمَساِكِنُكْم ِمَن  لدَّ

ُب َسِبيَحَة سَ \ُقْل ِلَبِني ِ ْسَراِئيَل: »29لرَّبل ِلُموَسى: \َوَقا  28«. لنَّْفُس ِمْن َشْعِبَ ا\ اَلَمِتِه لَِّسي ُيَقرِن
. \َيَداُة َتْأِتَياِن ِبَوَقاِئِد 30لرَّبِن ِمْن َسِبيَحِة َساَلَمِتِه. \ِللرَّبِن َيْأِتي ِبُقْرَباِنِه ِ َلى  ْحُم َيْأِتي ِبِه َمَا \لرَّبِن لشَّ

ْدِر. َأمَّا \ َدُة َتْرِديدات َأَماَم \لصَّ ْدُر َفِلَكْي ُيَردِن . \لصَّ ْحَم َهَلى \ ْلَكاِدنُ \َفُيوِقُد 31لرَّبِن ْلَمْسَبِح َوَيُكوُن \لشَّ
ْدُر ِلَ اُروَن َوَبِنيِه. \ اُق 32لصَّ َالَِّسي 33ْلُيْمَنى ُتْعُطوَنَ ا َرِفيَعةت ِلْلَكاِدِن ِمْن َسَباِئِح َساَلَمِتُكْم. \َوالسَّ

ُب َدَم َسِبيَحِة  اَلَمِة وَ \ُيَقرِن ْحَم ِمْن َبِني َداُروَن َتُكوُن َلُه \لسَّ اُق \لشَّ أَلنَّ َصْدَر 34ْلُيْمَنى َنِصيبات \لسَّ
ِفيَعِة َقْد َأَلْسُتُ َما ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَل ِمْن َسَباِئِح َساَلَمِتِ ْم َوأَْهَطْيُتُ َما ِلَ اُروَن \لتَّْرِديِد َوَساَق \ ْلَكاِدِن \لرَّ

لرَّبِن َيْوَم \َك َمْسَحُة َداُروَن َوَمْسَحُة َبِنيِه ِمْن َوَقاِئِد ِتلْ 35«. َوِلَبِنيِه َفِريَضةت َدْدِريَّةت ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيلَ 
لرَّبل َأْن ُتْعَطى َلُ ْم َيْوَم َمْسِحِه ِ يَّاُدْم ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيَل َفِريَضةت \الَِّتي َأَمَر 36َتْقِديِمِ ْم ِلَيْكَ ُنوا ِللرَّبِن 
ْثِم َوَسِبيَحِة \ْلَلِطيَِّة َوَسِبيَحِة \لتَّْقِدَمِة َوَسِبيَحِة \ْلُمْحَرَقِة وَ \ِريَعُة ِتْلَك شَ 37َدْدِريَّةت ِفي َأْجَياِلِ ْم.  ْلِمْلِء \إْلِ

اَلَمِة \َوَسِبيَحِة  لرَّبل ِبَ ا ُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناَء َيْوَم َأْمِرِة َبِني ِ ْسَراِئيَل ِبَتْقِريِب \الَِّتي َأَمَر 38لسَّ
يَِّة ِسيَناَء.َقَراِبيِنِ ْم لِ   لرَّبِن ِفي َبرِن

. \َيَداُه َتْأِتَياِن ِبَوَقاِئِد 30 ْحُم َيْأِتي ِبِه َمَا \لرَّبِ  ْدِر. َأمَّا \لنَّ َدُه َتْرِديداي َأَماَم \لصَّ ْدُر َفِلَكْي ُيَردِ  لصَّ
\. بِ   ( 37= 30: 7)ال  لرَّ
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 ملخص عام لما تعلمناه من الذبائح 
 يــرش مســتديراي حــول المــذبحور سكيير .. يييسبح أمييام الليميية الييدم السبيحيية األو   محرقيية ثيي -

    6= 5: 1 ال
السبيحة الثانية  محرقة غنم ضأن او معيد سكير .. ييسبح هليى جانيب الميسبح  ليى الشيما   -

   12=11: 1 ال   ويرش دمه مستديراي أمام الرب... 
ْلَميْسَبِح َوُيْعَصيُر َدُميُه \ُيوِقُد َهَليى َيُحدل َرْأَسُه وَ  َ السبيحة الثالثة  محرقة طير يمام او حمام .. -

ْلَميييْسَبِح َشيييْرقات ِ َليييى \َوَيْنيييِدُع َحْوَصيييَلَتُه ِبَفْرِثَ يييا َوَيْطَرُحَ يييا ِ َليييى َجاِنيييِب 16ْلَميييْسَبِح. \َهَليييى َحييياِئِل 
َميياِد. \َمَكيياِن  الييدم معصييور  لييم يييسكر مسييار الييدم.. ف َوَيُشييقلُه َبييْيَن َجَناَحْيييِه. اَل َيْفِصييُلُه.17لرَّ

   15: 1هلى حائل المسبح!!   ال
ويــرش الــدم مســتديراي  سبيحيية السييالمة األولييى بقيير سكيير او أنثييى يسبحييه امييام بيياب الليميية -

  5=2: 3 ال  على المذبح
ويــرش الــدم مســتديراي  سبيحيية السييالمة الثانييية غيينم سكيير او أنثييى يسبحييه امييام بيياب الليميية -

   11=8: 3 ال  على المذبح
المييسبح  ويــرش الــدم مســتديراي علــىمة الثالثيية معييد يسبحييه امييام بيياب الليميية سبيحيية السييال -

  15=12: 3 ال
مراح امام حجاب قدس االقداس وهلى  7لطية كادن ثور يسبحه امام باب الليمة  الدم  -

   7-6:  4قرون مسبح البلور والباقي يصبه اسفل مسبح المحرقة   ال
مراح امام حجاب قدس االقداس  7يمة  الدم لطية كل المجما ثور يسبحه امام باب الل -

   18-17: 4وهلى قرون مسبح البلور والباقي يصبه اسفل مسبح المحرقة   ال 
: 4لطية رئيس تيس من المعد يسبحه امام باب الليمة هلى قرون مسبح المحرقة  ال  -

   ودمه يصبه اسفل مسبح المحرقة 25
باب الليمة هلى قرون مسبح المحرقة  ال  لطية رئيس هندات من المعد أنثى يسبح ا امام -

   ودم ا يصبه اسفل مسبح المحرقة 30: 4
القربان من الضأن يأتي ب ا أنثى يسبح ا امام باب الليمة هلى قرون مسبح المحرقة  ال  -

   ودم ا يصبه اسفل مسبح المحرقة 34: 4
  الليل هلى  و المحرقة طوا12: 6مالح ة واحد  دي النار ال تطفأ هلى المسبح  ال  -

ال نف م سلك فالسيد ماح هلى الصليب قبل غروب الشمس فلماسا  –  9: 6المسبح  ال 
 المحرقة هلى النار طو  الليل؟!! 
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  9=2: 7 ال  تذبح ويرش الدم مستديرسبيحة اإلثم األولى في مكان المحرقة  -
. \َيَداُة َتْأِتَياِن ِبَوَقاِئِد 30 - ْحُم َيْأِتي ِبِه مَ \لرَّبِن ْدِر. َأمَّا \َا لشَّ َدُة َتْرِديدات \لصَّ ْدُر َفِلَكْي ُيَردِن لصَّ

.\َأَماَم     37= 30: 7 ال  لرَّبِن
 

 تفسير ترديد الصدر  موقا كنيسة ق. االنبا تكال ديمانوح  
 ؟ يقوم الكاهن بترديد صدر الذبيحة والساق اليمنى لتكون من نصيبه... ماذا يعني هذا

ر السياق واللبييد فييوق م ا هلييى ييد مقييدم السبيحية الشييحم وفوقيه الصييدر كيان الكييادن يضي = التردييد
ويردددمو أي يضا يديه تحح ييد مقيدم السبيحية ويرفع يا ثيم يحرك يا للج ياح األربيا شيماالت وجنوبيات 
وشرقات وغربات. والمعنى أن الكادن يقدم السبيحة  و ويقدم شكرة له ف و يمأل المسكونة كل ا وأهما  

لليقته. ثم يتقبل نصيبه من يد الرب. وكأنه يقدم   صدرة وقدمه ويتسلم م منه  محبته تشمل كل
بقييو  ليعمييل لحسييابه. وأيضييات يشييكر الييرب هلييى  حسييانه. وفييى تقييديم الحمييل فييي الكنيسيية القبطييية 

تكون ديسة السبيحية مقبولية أماميك هين  " هل يارب أن يحرك الكادن يديه في حركة مشاب ة ويقو 
بمعنييى التضييرع   بييأن يقبييل ويغفيير فِحسيياناته تغميير المسييكونة كل ييا  شييعبك " لطاييياى وج يياالح

+. فالصيليب كيائن وراء  شماالت وجنوبات وشرقات وغربات. والحظ أن حركية التردييد هليى مثيا  الصيليب
= ديسة  كل سبيحةو فالسبائح كل ا تشير لشل واحيد ودوالمسييح المقيدم سبيحية هليى الصيليب. رفيعية

و  أن ييا ترفييا ميين التقدميية ليألييسدا الكييادنو والمعنييى اآلليير أن ييا ترفييا أمييام هللا  لييى ل يا معنيييان األ
 أهلى وتردد أمام جالله.

 
 وتلخيصاي 

 فالدم ير  هلى المسبح مستديرات  -1
 ودناك حاالح يوضا الدم هلى قرون المسابح سواء مسبح البلور  او مسبح المحرقة  -2
 ان النار ال تطفأ هلى مسبح المحرقة  -3
 دناك صدر من السبيحة  او سبيحة كاملة  يتم ترديدة  امام الرب ان  -4
  43= 9+15+11+5+12+6الحظ مجموع ارقام ر  الدم مستديرات  -5
ارقام الدم هلى قرون المسبح ال يمكن تحديددا الن ا مسكور  في األهياد أيضات.. فتكون  -6

 متسعة جدات في وجوددا وبالتالي صعب حصر ارقام ا! 
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 4ملحق 

 عيـــــــــــــاد الا

 هيد الفصح  .1
 هيد الم ا   .2

 
 اولاً عيد الفصح 

ْ ِر \َوِفي »16.  ِ  ِفي \لشَّ . \لرَّاِبَا َهَشَر ِمَن \لَيْوِم \أَلوَّ ْ ِر ِفْصح  ِللرَّبِن لَيْوِم \َوِفي 17لشَّ
. \لَلاِمَس َهَشَر ِمْن َدَسا \ . َسْبَعَة َأيَّام  ُيْوَكُل َفِطير  ْ ِر ِهيد  . \لَيْوِم \ي فِ 18لشَّ ِ  َمْحَفل  ُمَقدَّس  أَلوَّ

ْغِل ال َتْعَمُلوا. \َهَمالت َما ِمَن  بِ  َثْوَرْيِن 19لشل ُبوَن َوُقوداي ُمْحَرَقةي ِللرَّ ِحداي \ْبَنْي َبَقٍر َوَكْبناي وَ \َوُتَقرِ 
. َثالَثَة أَْهَشار  َوَتْقِدَمُتُ نَّ ِمنْ 20. َوَسْبَعَة ِخَراٍف َحْوِليٍَّة. َصِحيَحةي َتُكوُن لُكمْ   َدِقيق  َملُتوح  ِبَدْيح 

ْبَعِة \ِحدات َتْعَمُل ِلُكلِن َلُرو   ِمَن \َوُهْشرات وَ 21َتْعَمُلوَن ِللثَّْوِر َوُهْشَرْيِن ِللَكْبِ   َوَتْيسات 22لِلَراِ  \لسَّ
َباِح \ َفْضالت َهْن ُمْحَرَقةِ 23ِحدات َسِبيَحَة َلِطيَّة  ِللتَّْكِفيِر َهْنُكْم. \وَ  لِتي ِلُمْحَرَقة  َداِئَمة  َتْعَمُلوَن \لصَّ

. َفْضالت َهِن 24َدِسِة.  لُمْحَرَقِة \َدَكَسا َتْعَمُلوَن ُكل َيْوم  َسْبَعَة َأيَّام  َطَعاَم َوُقوِد َراِئَحِة ُسُرور  ِللرَّبِن
اِئَمِة ُيْعَمُل َمَا َسِكيِبِه. \ اِبِا َيُكونُ \لَيْوِم \َوِفي 25لدَّ . َهَمالت َما ِمَن لسَّ ْغِل ال \ لُكْم َمْحَفل  ُمَقدَّس  لشل

    22: 28   التيس منفصالت هدد 19: 28 السبائح هدد   25 -16: 28َتْعَمُلوا.  هدد 
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 في الاعياد نهتم بالمواعيد وعدد الذبائح

 
 من نهر ابيب21أيام العيد حتى  7من نهر أبيب ثم  14الميعاد 

 
 تقدمة سكيبة  تيوس  لرا   كبا   ن ثيرا التاريخ  اليوم 
 الفصح لرو  صحيح همرة سنة ابيب  /14

يوم العيد 
1 

15/ 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /16 الثاني 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /17 الثالث 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /18 الرابا 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /19 اللامس 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /20 السادس 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 /21 السابا 
 ابيب

2 1 7 1 1+0.33+1.75=3  0.6+0.2+0.7=1.5 

 10.5 21 7 49 7 14 ايام  7 مجموع
   سبيحة  77 كل السبائح  مجموع

 
 الحظ التيس في أية منفصلة!
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 ثانياً عيد المظال 

  لِعشُْرونَ \لتَّاِسُع وَ \اَلأَْصَحاُح  -سفر العدد 

 أعياد النهر السابا 
 عيد يوم هتاف البوق  7 /1 -
 عيد الكفارة )التذل (  10/7 -
 عيد المظال   22/7وحتى  15/7من  -
 

 تفاصي  الذبائح 
 تقدمة سكيبة  تيوس  لرا   كبا   ثيران  يخ التار  اليوم 
 5.7=  3.9+1.8 10.66= 4.166+6.5 1 14 2 13 15/7 االو  
 5.4 10.166 1 14 2 12 16/7 الثاني 
 5.1 9.66 1 14 2 11 17/7 الثالث 

 4.8 9.166 1 14 2 10 18/7 الرابا 

 4.5 8.66 1 14 2 9 19/7 اللامس 

 4.2 8.166 1 14 2 8 20/7 السادس 

 3.9 7.66 1 14 2 7 21/7 السابا 

 2.1 4.66 1 7 1 1 22/7 الثامن
 0.3× 119= 35.7 68.798 8 105 15 71 ايام  8 المجموع

   199 مجموع كل السبائح 
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 عيد الخمسين
ييْبِح \ِ َلييى َغييِد  ُبييوَن َتْقِدَمييةت َجدِ \لسَّ يياِبِا َتْحِسييُبوَن َلْمِسيييَن َيْومييات ثُييمَّ ُتَقرِن . لسَّ ِمييْن َمَسيياِكِنُكْم 17يييَد ت ِللييرَّبِن

 . . َرِغيَفْيِن ُهْشَرْيِن َيُكوَناِن ِمْن َدِقيق  َوُيْلَبَداِن َلِميرات َباُكوَر ت ِلليرَّبِن ُبيوَن َميَا 18َتْأُتوَن ِبُلْبِد َتْرِديد  َوُتَقرِن
َبَقييير  َوَكْبَشيييْيِن ُمْحَرَقيييةت ِلليييرَّبِن َميييَا َتْقيييِدَمِتَ ا ْبيييَن \ِحيييدات \ْلُلْبيييِد َسيييْبَعَة ِليييَرا   َصيييِحيَحة  َحْوِليَّييية  َوثَيييْورات وَ \

 . ْلَمْعييِد َسِبيَحييَة َلِطيَّيية  َوَلييُروَفْيِن \ِحييدات ِمييَن \َوَتْعَمُلييوَن َتْيسييات وَ 19َوَسييِكيِبَ ا َوُقييوَد َراِئَحييِة ُسييُرور  ِللييرَّبِن
ُدَدا 20َحْوِليَّْيِن َسِبيَحَة َساَلَمة .  ْلَلُروَفْيِن َفَتُكوُن \لرَّبِن َمَا \ْلَباُكوَرِ  َتْرِديدات َأَماَم \َا ُلْبِد ْلَكاِدُن مَ \َفُيَردِن

 . سات َيُكوُن َلُكْم.\َوُتَناُدوَن ِفي َسِلَك 21ِلْلَكاِدِن ُقْدسات ِللرَّبِن  ْلَيْوِم َهْيِنِه َمْحَفالت ُمَقدَّ
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 5ملحق 

 حركة الخيمة

 ان حركة الليمة دي موضوع متعدد العناصر 
و حييييث تيييم وضيييا الليمييية محاطييية باسيييباح اسيييرائيل االثنيييى هشييير مييين يبيييدأ أوالت بموضيييا الليميييةو 

الجوانب األربعة... وبناء هلى دسا الوضا يبيدأ تحيرك الليمية حييث تتحيرك أسيباح فيي البدايية ثيم 
الليمة ثم أسباح ألرى في الن اية لتصبح الليمة متحرك في وسل الشعب حيث يكون لكل سيبل 

 مكان محدد 
ثييم يييأتي سييبل الوي ودييو ينقسييم  لييى هشييير  ق يياح ومييراري وجرشييوم ودييوالء دييم الحيياملين للليميية 

 ومحتويات ا ويتم تحديد حركت م أيضات متوافقات ما حركة االسباح 
 ويأتي بعد سلك تحديد لكل هشير  ما يقوم بحمله من دالل الليمة ومن يتحرك أوالت ومن تاليات... 

التحرك الكامل لشعب اسرائيل بشكل من م جدات محددات لكل شلو ميا  ولسلك فحركة الليمة تعني
يحمله مين الليمية ومتيى يتحيرك ومين قبليه ومين بعيدة وسليك يجعيل دنياك ترتييب ه ييم فيي حركية 

 الليمة 
 وسو  ندرس حركة الليمة دنا في نقطتين اساسيتين ودما 

 ن سفر العدد  أوالت: حركة الليمة ضمن حركة شعب اسرائيل  االصحاح الثاني م
 ثانيات: الحركة التفصيلية لنقل الليمة  االصحاح الرابا من سفر العدد   
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 أولاً: حركة الخيمة ضمن حركة شعب اسرائيل )الاصحاح الثاني من سفر العدد( 

 
 سفر العدد األصحاح الثاني

ْنَد َراَيِتِه ِبَأْهالم  ِلُبُيوِح آَباِئِ ْم. َيْنِدُ  َبُنو ِ ْسَراِئيل ُكَل هِ »2لرَّبل ِلُموَسى َوَداُروَن: \َوَقا  1
 اِلْجِتَماِع َحْولَ ا َيْنِدُلوَن. \ُقَبالَة َلْيَمِة 
 النرق:  
ْرِق َنْحَو \َفالنَّاِدُلوَن ِ لى 3 ُروِق َراَيُة َمَحلِة َيُ وَسا َحَسَب َأْجَناِدِدْم. وَ \لشَّ ِئيُس ِلَبِني َيُ وَسا \لشل لرَّ

يَناَداَب. َنْحُشوُن ْبُن هَ  َوالنَّاِدُلوَن َمَعُه 5لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم َأْرَبَعة  َوَسْبُعوَن َألفات َوِسحل ِمَئة . \َوُجْنُدُة 4مِن
اَكَر. وَ  اَكَر َنَثَناِئيُل ْبُن ُصوَغَر. \ِسْبُل َيسَّ ِئيُس ِلَبِني َيسَّ لَمْعُدوُدوَن ِمْنُه َأْرَبَعة  َوَلْمُسوَن \َوُجْنُدُة 6لرَّ

ِئيُس ِلَبِني َدُبوُلوَن َأِليوُب ْبُن ِحيُلوَن. \َوِسْبُل َدُبوُلوَن. وَ 7لفات َوَأْرَبُا ِمَئة . أَ  لَمْعُدوُدوَن ِمْنُه \َوُجْنُدُة 8لرَّ
اُنوَن َألفات َوَأْرَبُا لَمْعُدوِديَن ِلَمَحلِة َيُ وَسا ِمَئُة َألف  َوِستَّة  َوَثمَ \َجِميُا 9َسْبَعة  َوَلْمُسوَن َألفات َوَأْرَبُا ِمَئة . 

  َيْرَتِحُلوَن َأوَّالي. .ِمَئة  ِبَأْجَناِدِدمْ 
ِئيُس ِلَبِني َرُأوَبْيَن َأِليُصوُر ْبُن \لتَّْيَمِن َحَسَب َأْجَناِدِدْم. وَ \َراَيُة َمَحلِة َرُأوَبْيَن ِ لى »10 لرَّ
َوالنَّاِدُلوَن َمَعُه ِسْبُل َشْمُعوَن. 12ُعوَن َألفات َوَلْمُس ِمَئة . لَمْعُدوُدوَن ِمْنُه ِستَّة  َوَأْربَ \َوُجْنُدُة 11َشَدْيُئوَر 

اي. \وَ  ِئيُس ِلَبِني َشْمُعوَن َشُلوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشدَّ لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم ِتْسَعة  َوَلْمُسوَن َألفات \َوُجْنُدُة 13لرَّ
ِئيُس ِلَبنِ \َوِسْبُل َجاَد. وَ 14َوَثالُث ِمَئة .  َ  َأِلَياَساُ  ْبُن َرُهوِئيل. لرَّ لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم \َوُجْنُدُة 15ي َجاَد

لَمْعُدوِديَن ِلَمَحلِة َرُأوَبْيَن ِمَئُة َألف  َوَواِحد  \َجِميُا 16َلْمَسة  َوَأْرَبُعوَن َألفات َوِسحل ِمَئة  َوَلْمُسوَن. 

 َوَيْرَتِحُلوَن َثاِنَيةي.ْجَناِدِدْم َوَلْمُسوَن َألفات َوَأْرَبُا ِمَئة  َوَلْمُسوَن ِبأَ 

 اِلْجِتَماِع.\ُثمَّ َتْرَتِحُ  َخْيَمُة »17
 لَمَحالِح. َكَما َيْنِدُلوَن َكَسِلَك َيْرَتِحُلوَن. ُكَل ِفي َمْوِضِعِه ِبَراَياِتِ ْم. \لالِويِنيَن ِفي َوَسِل \َمَحلُة 

  :الغرب
يُ وَد. \لَغْرِب. وَ \ْجَناِدِدْم ِ لى َراَيُة َمَحلِة َأْفَراِيَم َحَسَب أَ »18 ِئيُس ِلَبِني َأْفَراِيَم َأِليَشَمُا ْبُن َهمِن لرَّ

ى. وَ 20لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم َأْرَبُعوَن َألفات َوَلْمُس ِمَئة . \َوُجْنُدُة 19 ى \َوَمَعُه ِسْبُل َمَنسَّ ِئيُس ِلَبِني َمَنسَّ لرَّ
َوِسْبُل ِبْنَياِميَن. 22ْثَناِن َوَثالُثوَن َألفات َوِمَئَتاِن. \لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ُم \ُجْنُدُة وَ 21َجْمِليِئيُل ْبُن َفَدْدُصوَر. 

ِئيُس ِلَبِني ِبْنَياِميَن َأِبيَدُن ْبُن ِجْدُهوِني. \وَ  لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم َلْمَسة  َوَثالُثوَن َألفات َوَأْرَبُا \َوُجْنُدُة 23لرَّ
َوَيْرَتِحُلوَن َمْعُدوِديَن ِلَمَحلِة َأْفَراِيَم ِمَئُة َألف  َوَثَماِنَيُة آال   َوِمَئة  ِبَأْجَناِدِدْم. ل\َجِميُا 24ِمَئة . 
.   َثاِلَثةي
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 النمال 
َماِ  َحَسَب َأْجَناِدِدْم. وَ \َراَيُة َمَحلِة َداَن ِ لى »25 اي. \لشِن ِئيُس ِلَبِني َداَن َأِليَعَدُر ْبُن َهمِنيَشدَّ لرَّ

ِئيُس \َوالنَّاِدُلوَن َمَعُه ِسْبُل َأِشيَر. وَ 27ْثَناِن َوِستلوَن َألفات َوَسْبُا ِمَئة . \لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ُم \ُجْنُدُة وَ 26 لرَّ
. ِحد  َوَأْرَبُعوَن َألفات َوَلْمُس ِمَئة  \لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم وَ \َوُجْنُدُة 28ِلَبِني َأِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن ُهْكَرَن. 

ِئيُس ِلَبِني َنْفَتاِلي َأِليَرُع ْبُن ِهيَنَن. \َوِسْبُل َنْفَتاِلي. وَ 29 لَمْعُدوُدوَن ِمْنُ ْم َثالَثة  \َوُجْنُدُة 30لرَّ
َ  ِمَئُة َألف  َوَسْبَعة  َوَلْمُسوَن َألفات َوِسحل \َجِميُا 31َوَلْمُسوَن َألفات َوَأْرَبُا ِمَئة .   لَمْعُدوِديَن ِلَمَحلِة َداَن

 «.َيْرَتِحُلوَن َأِخيراي ِبَراَياِتِهمْ ِمَئة . 
لَمْعُدوِديَن ِمَن \لَمْعُدوُدوَن ِمْن َبِني ِ ْسَراِئيل َحَسَب ُبُيوِح آَباِئِ ْم. َجِميُا \َدوالِء ُدُم 32 

وا \َأمَّا وَ 33لَمَحالِح ِبَأْجَناِدِدْم ِسحل ِمَئِة َألف  َوَثالَثُة آال   َوَلْمُس ِمَئة  َوَلْمُسوَن. \ لالِويلوَن َفلْم ُيَعدل
لرَّبل ُموَسى. \َفَفَعل َبُنو ِ ْسَراِئيل َحَسَب ُكلِن َما َأَمَر ِبِه 34لرَّبل ُموَسى. \َبْيَن َبِني ِ ْسَراِئيل َكَما َأَمَر 
 آَباِئِه. ْرَتَحُلوا. ُكَل َحَسَب َهَشاِئِرِة َمَا َبْيحِ \َدَكَسا َنَدُلوا ِبَراَياِتِ ْم َوَدَكَسا 

 
 

 تعليق على حركة الخيمة 
ولكن لم ييسكر الجنيوب ..  َرُأوَبْينَ نالحظ ان الحركة بدأح من الشرق بسل ي وسا ثم الجنوب بسل 

سكر النو المبارك فقل "يرتحلوا ثانية" ثم ترتحل الليمة ثيم الغيرب بسيبل افيرايم ثيم الشيما  بسيبل 
ك ميا شيعب اسيرائيل بشيكل ميتالدم ويحيدد الينو دان .. من النو المبارك نف م ان الليمة تتحير 

 المبارك من يسبق ومن ينت ر كما رأينا 
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 ثانياً: الحركة التفصيلية لنقل الخيمة )الاصحاح الرابع من سفر العدد(  

ابِعُ \اأََلْصَحاُح  -سفر العدد    لرَّ

 عدد بني قها  من بين بني الوي 
ُلْس َهَدَد َبِني َقَ اَح ِمْن َبْيِن َبِني الِوي َحَسَب َهَشاِئِرِدْم »2لرَّبل ِلُموَسى َوَداُروَن: \َوَقا  1

لُجْنِد ِلَيْعَمل \ْبِن َلْمِسيَن َسَنةت ُكلِن َداِلل  ِفي \ْبِن َثالِثيَن َسَنةت َفَصاِهدات ِ لى \ِمِن 3َوُبُيوِح آَباِئِ ْم 
 اِلْجِتَماِع.\َهَمالت ِفي َلْيَمِة 

 خيمة خدمة بنى قها  في نق  ال
َيْأِتي َداُروُن َوَبُنوُة ِهْنَد 5أَلْقَداِس. \اِلْجِتَماِع: ُقْدُس \َدِسِة ِلْدَمُة َبِني َقَ اَح ِفي َلْيَمِة 4 

ُلوَن ِحَجاَب \ْرِتَحاِ  \ ْجِف َوُيَغطلوَن ِبِه َتاُبوَح \لَمَحلِة َوُيَندِن َ اَدِ  \لسَّ َوَيْجَعُلوَن َهلْيِه ِغَطاءت ِمْن 6لشَّ
لُوُجوِة \َوَهلى َماِئَدِ  7ُتَلس  َوَيْبُسُطوَن ِمْن َفْوُق َثْوبات ُكللُه َأْسَماْنُجوِنَي َوَيَضُعوَن ِهِصيَُّه.  ِجلدِ 

َحاَ  وَ \َيْبُسُطوَن َثْوَب َأْسَماْنُجون  َوَيَضُعوَن َهلْيِه  ُحوَن وَ \لصِن ِكيِب. \أَلْقَداَح َوَكاَساِح \لصل لسَّ
َوَيْبُسُطوَن َهلْيَ ا َثْوَب ِقْرِمد  َوُيَغطلوَنُه ِبِغَطاء  ِمْن ِجلِد ُتَلس  َوَيَضُعوَن 8اِئُم َهلْيِه. لدَّ \لُلْبُد \َوَيُكوُن 

وِء َوُسُرَجَ ا َوَمالِقَطَ ا َوَمَناِفَضَ ا َوَجِميَا \َوَيْأُلُسوَن َثْوَب َأْسَماْنُجون  َوُيَغطلوَن َمَناَرَ  9ِهِصيَُّه.  لضل
َوَيْجَعُلوَنَ ا َوَجِميَا آِنَيَتَ ا ِفي ِغَطاء  ِمْن ِجلِد ُتَلس  َوَيْجَعُلوَنُه 10لِتي َيْلِدُموَنَ ا ِبَ ا. \َ ا آِنَيِة َدْيتِ 
لسََّدِب َيْبُسُطوَن َثْوَب َأْسَماْنُجون  َوُيَغطلوَنُه ِبِغَطاء  ِمْن ِجلِد ُتَلس  \َوَهلى َمْسَبِح 11لَعَتلِة. \َهلى 

لُقْدِس َوَيْجَعُلوَنَ ا ِفي \لِتي َيْلِدُموَن ِبَ ا ِفي \لِلْدَمِة \َوَيْأُلُسوَن َجِميَا َأْمِتَعِة 12يَُّه. َوَيَضُعوَن ِهِص 
لَمْسَبِح \َوَيْرَفُعوَن َرَماَد 13لَعَتلِة. \َثْوِب َأْسَماْنُجون  َوُيَغطلوَنَ ا ِبِغَطاء  ِمْن ِجلِد ُتَلس  َوَيْجَعُلوَنَ ا َهلى 

. َوَيْبُسُطو  لَمَجاِمَر \لِتي َيْلِدُموَن َهلْيِه ِبَ ا \َوَيْجَعُلوَن َهلْيِه َجِميَا َأْمِتَعِتِه 14َن َهلْيِه َثْوَب ُأْرُجوان 
لَمْسَبِح. َوَيْبُسُطوَن َهلْيِه ِغَطاءت ِمْن ِجلِد ُتَلس  َوَيَضُعوَن \لَمَناِضَح ُكل َأْمِتَعِة \لرلُفوَ  وَ \لَمَناِشل وَ \وَ 

لَمَحلِة \ْرِتَحاِ  \لُقْدِس ِهْنَد \لُقْدِس َوَجِميِا َأْمِتَعِة \َوَمَتى َفَرَغ َداُروُن َوَبُنوُة ِمْن َتْغِطَيِة 15 ِهِصيَُّه.
وا  لُقْدَس ِلَئال َيُموُتوا. َسِلَك ِحْمُل َبِني َقَ اَح ِفي َلْيَمِة \َيْأِتي َبْعَد َسِلَك َبُنو َقَ اَح ِللِحْمِل َولِكْن ال َيَمسل

 اِلْجِتَماِع.\
 وكالة ألعازار بن هارون الكاهن 

وِء وَ \لَكاِدِن ِدَي َدْيُح \َوِوَكالُة َأِلَعاَداَر ْبِن َداُروَن 16  اِئَمُة \لتَّْقِدَمُة \لَعِطُر وَ \لَبُلوُر \لضل لدَّ
لرَّبل ُموَسى َوَداُروَن: \َوَأَمَر 17«. هِ لَمْسَكِن َوُكلِن َما ِفيِه ِبالُقْدِس َوَأْمِتَعتِ \لَمْسَحِة َوِوَكالُة ُكلِن \َوُدْدُن 

ْفَعال لُ ْم َدَسا َفَيِعيُشوا َوال َيُموُتوا \َبِل 19لالِويِنيَن. \لَقَ اِتيِنيَن ِمْن َبْيِن \ال َتْقِرَضا ِسْبَل َهَشاِئِر »18
وَنُ ْم ُكل ِ ْنَسان  َهلى ِلْدَمِتِه َوِحْمِلِه ألَْقَداِس. َيْدُلُل َداُروُن َوَبُنوُة َوُيِقيمُ \ْقِتَراِبِ ْم ِ لى ُقْدِس \ِهْنَد 
 «. لُقْدَس لْحَ ةت ِلَئال َيُموُتوا\َوال َيْدُلُلوا ِلَيُروا 20
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 عدد بني جرنوم 
ُلْس َهَدَد َبِني َجْرُشوَن َأْيضات َحَسَب ُبُيوِح آَباِئِ ْم َوَهَشاِئِرِدْم »22لرَّبل ُموَسى: \َوَأَمَر 21

ُدْم. ُكل \يَن َسَنةت َفَصاِهدات ِ لى ْبِن َثالثِ \ِمِن 23 اِلِليَن ِلَيَتَجنَُّدوا َأْجَنادات \ْبِن َلْمِسيَن َسَنةت َتُعدل لدَّ
 اِلْجِتَماِع. \ِلَيْلِدُموا ِلْدَمةت ِفي َلْيَمِة 

 خدمة بني جرنوم 
لَمْسَكِن َوَلْيَمَة \ِمُلوَن ُشَقَق َيحْ 25لِحْمِل: \لِلْدَمِة وَ \لَجْرُشوِنيِنيَن ِمَن \َدِسِة ِلْدَمُة َهَشاِئِر 24

َوَأْسَتاَر 26اِلْجِتَماِع \لِسي َهلْيَ ا ِمْن َفْوُق َوَسْجَف َباِب َلْيَمِة \لتلَلِس \اِلْجِتَماِع َوِغَطاَءَدا َوِغَطاَء \
اِر َوَسْجَف َمْدَلِل َباِب \ اِر \لدَّ َطةت َوَأْطَناَبُ نَّ َوُكل َأْمِتَعِة لَمْسَبِح ُمِحي\لَمْسَكِن َوَحْو  \للَواِتي َحْو  \لدَّ

. َوُكلل َما ُيْعَمُل لُ نَّ َفُ ْم َيْصَنُعوَنُه  َحَسَب َقْوِ  َداُروَن َوَبِنيِه َتُكوُن َجِميُا ِلْدَمِة َبِني 27ِلْدَمِتِ نَّ
ُلُ ْم ِبحِ \ َدِسِة ِلْدَمُة 28َراَسِة ُكلِن َأْحَماِلِ ْم. لَجْرُشوِنيِنيَن ِمْن ُكلِن ِحْمِلِ ْم َوِمْن ُكلِن ِلْدَمِتِ ْم. َوُتَوكِن

 لَكاِدِن.\اِلْجِتَماِع َوِحَراَسُتُ ْم ِبَيِد ِ يَثاَماَر ْبِن َداُروَن \لَجْرُشوِنيِنيَن ِفي َلْيَمِة \َهَشاِئِر َبِني 
 بني مراري حسب عنائرهم 

ُدْم. َبُنو َمَراِري َحَسَب َهَشاِئِرِدْم َوُبُيوِح آَباِئِ ْم َتعُ »29  ْبِن َثالِثيَن َسَنةت َفَصاِهدات \ِمِن 30دل
ُدْم ُكل \ِ لى  اِلِليَن ِفي \ْبِن َلْمِسيَن َسَنةت َتُعدل  اِلْجِتَماِع.\لُجْنِد ِلَيْلِدُموا ِلْدَمَة َلْيَمِة \لدَّ

 خدمة بني مراري 
لَمْسَكِن َوَهَواِرُضُه َوأَْهِمَدُتُه \َماِع: َألَواُح اِلْجتِ \َوَدِسِة ِحَراَسُة ِحْمِلِ ْم َوُكلل ِلْدَمِتِ ْم ِفي َلْيَمِة 31

اِر َحَوالْيَ ا َوُفَرُضَ ا َوَأْوَتاُدَدا َوَأْطَناُبَ ا َمَا ُكلِن َأْمِتَعِتَ ا َوُكلِن ِلْدَمِتَ ا. \َوأَْهِمَدُ  32َوُفَرُضُه  لدَّ
وَن َأْمِتَعَة ِحَراَسِة ِحْمِلِ ْم.  ِسِة ِلْدَمُة َهَشاِئِر َبِني َمَراِري. ُكلل ِلْدَمِتِ ْم ِفي َلْيَمِة دَ 33َوِباأَلْسَماِء َتُعدل

 «. لَكاِدنِ \اِلْجِتَماِع ِبَيِد ِ يَثاَماَر ْبِن َداُروَن \
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 الخيمةعملية نق  تعليق على 
 بالصور  التالية:   يقيم الالويون حو  الليمة

   23: 3فيسكن هشير  جرشوم وراء المسكن  لى الغرب  هدد  -
   29: 3هشائر بني ق اح يندلون هلى جانب المسكن  لى التيمن  الجنوب   هدد  -
   35: 3ويسكن بني مراري  لى جانب المسكن  لى الشما   هدد  -
اَم 38 - اَم َلْيَميِة \لَمْسَكِن ِ لى \َوالنَّاِدُلوَن ُقدَّ ْرِق ُقيدَّ يُروِق ُديْم ُموَسيى َوَدياُروُن \اِلْجِتَمياِع َنْحيَو \لشَّ لشل

   38: 3 هدد َبُنوُة وَ 
 وفيما يلي النو المبارك بتلصيو م مة لكل هشير  في هملية النقل كما يلي: 

 
 بنى جرنوم 

لَلْيَمييُة َوِغَطاُوَدييا َوَسييْجُف َبيياِب َلْيَمييِة \لَمْسييَكُن وَ \اِلْجِتَميياِع: \َوِحَراَسييُة َبِنييي َجْرُشييوَن ِفييي َلْيَمييِة 25. 
اِر \اِر َوَسْجُف َباِب لدَّ \َوَأْسَتاُر 26اِلْجِتَماِع \ لَمْسَبِح ُمِحيطات َوَأْطَناُبيُه \لَمْسَكِن َوَحْو  \للَواِتي َحْو  \لدَّ

   26- 25:  3 هدد  َمَا ُكلِن ِلْدَمِتهِ 
 بني قها  

ِئيُس ِلَبْيييِح أَ 30لتَّييْيَمِن. \لَمْسييَكِن ِ لييى \َوَهَشيياِئُر َبِنييي َقَ يياَح َيْنِدُلييوَن َهلييى َجاِنييِب 29 ِبييي َهِشيييَرِ  َوالييرَّ
لُقيْدِس \لَمْسَبَحاِن َوَأْمِتَعيُة \لَمَناَرُ  وَ \لَماِئَدُ  وَ \لتَّاُبوُح وَ \َوِحَراَسُتُ ُم 31يِئيل. لَقَ اِتيِنيَن َأِليَصاَفاُن ْبُن ُهدنِ \
   31 -29:  3 هدد  لِحَجاُب َوُكلل ِلْدَمِتِه.\لِتي َيْلِدُموَن ِبَ ا وَ \
 

  32: 3 هدد لُقْدسِ \لَكاِدِن َوَكالُة ُحرَّاِس ِحَراَسِة \لالِويِنيَن َأِلَعاَداَر ْبِن َداُروَن \ َوِلَرِئيِس ُرَوَساءِ 32
 بني مراري 

َماِ . \لَمْسَكِن ِ لى \. َيْنِدُلوَن َهلى َجاِنِب  لَمْسيَكِن َوَهَواِرُضيُه \َوَوَكالُة ِحَراَسِة َبِني َمَراِري َألَواُح 36لشِن
اِر َحَوالْيَ ييا َوُفَرُضييَ ا َوَأْوَتاُدَدييا َوَأْطَناُبَ ييا.\َوأَْهِمييَدُ  37َرُضييُه َوُكييلل َأْمِتَعِتييِه َوُكييلل ِلْدَمِتييِه َوأَْهِمَدتُييُه َوفُ   لييدَّ

   37 – 35: 3 هدد 
 موسى وهارون 

اَم 38 اَم َلْيَمِة \لَمْسَكِن ِ لى \َوالنَّاِدُلوَن ُقدَّ ْرِق ُقدَّ رُ \اِلْجِتَماِع َنْحَو \لشَّ وِق ُدْم ُموَسى َوَداُروُن َوَبُنيوُة لشل
    38: 3 هدد  لِسي َيْقَتِرُب ُيْقَتُل.\أَلْجَنِبيل \لَمْقِدِس ِلِحَراَسِة َبِني ِ ْسَراِئيل. وَ \َحاِرِسيَن ِحَراَسَة 
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 السيرة الذاتية للكاتب
 

 مترجم لغة انجليزية  –جرجس فرنسيسي تاو روس  -
o  موسـكو  –جامعـة الصـداقة بـين النـعوب  –وم كليـة العلـ –طالب الفرقـة الثانيـة– 

 ( 2013 – 2010روسيا االتحادية  )
o  ( 2000جامعة عير نمس ) –حاص  على بكالوريوس كلية التجارة 
o  دراســــة ســــنة واحــــدة فــــي معهــــد الالهــــو  فــــي الكاتدرائيــــة المرقســــية بالعباســــية

(2009/2010) 
o لنــهادا  مرفقــة مــا الســيرة دراســا  فــي اللغــا  اإلنجليزيــة واأللمانيــة والروســية )ا

 الذاتية( 
 الدراسا  البحثية  -

o  دراسة غير مننورة تفصيلية في الكتاب المقدس )دراسة خيمة االجتماع هي الباب
باقي الدراسة توجد على االنترن  وهو  –الثاني من الجزء األول من هذه الدراسة 

 مذكور ما روابط الدراسا  الفلكية( 
o نـاء الفلكـي للكـون )مرفقـة روابـط الحصـول علـى هـذه دراسا  غير مننـورة فـي الب

 الدراسا ( 
 

CONTACT  

o Tel  : +201022532292 

o E-mail  : mrwaheid@gmail.com  

o               mrwaheid1@yahoo.com 

o Address  : 11 Mohamed Rageb St – El Materiya  

– Cairo – Egypt  
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 روابا دراسات مقدمة من الكاتب 

 

 
 

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 

 
 دراسة في الكتاب المقدس )باللغة العربية( 

https://www.academia.edu/28033786/-_دراســــــــــــة_في_الكتاب_المقدس
 _الجزء_األول
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