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 الدرس احلادي عشر 

 خيمة االجتماع يف الربية 
 83: 04-1: 52خروج 

 

 مقدمة  .1

ويشكّل هذا يف حقيقة األمر استمراراً .  يركّز هذا القسم األخري من سفر اخلروج على خيمة االجتماع اليت أوعز اهلل للشعب بأن يبنوها

تركّز على احلياة االجتماعية لألمّة، فإن  13: 53-1: 51 ويف حني أن خروج.  50لشروط العهد اليت ظهرت اعتباراً من خروج 

تفصّل خروج . وهذا القسم سهل جداً يف بنيته.  التعبريات اخلارجية عن احلياة الدينية لألمّة... تركّز على العبادة 00-52خروج 

اء الفعلية خليمة االجتماع، واليت تتوَّج عملية البن 00-32، وتفصّل خروج (مبا يف ذلك الكهنوت)تعليمات بناء خيمة االجتماع  52-31

، فاصالً تارخيياً يتحدث عن ترك األمّة ليهوه، 30-35وجند يف داخل هذا القسم، أي يف خروج .  حبلول جمد اهلل يف خيمة االجتماع

 .ويتبع ذلك إعادة اهلل يف نعمته العهد إىل إسرائيل
 

 

40-35إصحاحات  34-32إصحاحات  31-25إصحاحات 

بناء خيمة االجتماع فاصل تارخيي خطط لبناء خيمة االجتماع

 
 

 االجتماع أمساء خيمة  .5

 .وهي تدل على مكان مقدَّس" مقدس"ترتجم إىل –m!iD`v (52 :8 )مِقْداش  .أ

، وهي توحي مبكان سكن أو مُسْتَقَرٍّ أو مكان إقامة هلل "مسكِن"، "مُستقرّ"وتعين  –m!vK`n (52 :9 )كان شْمِ .ب

 .بني شعبه

 .البناء نفسهلتعكس " خيمة"وترتجم إىل –a{h#l (52 :32 )وهِل أ .جـ

موحية بأن اهلل سيجتمع بشعبه " خيمة االجتماع"وهي ترتجم إىل –a{h#l moU@d (59 :05 ) ديعوهِل موأ .د

 .هناك
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وقد عُرف اللوحان اللذان " خيمة الشهادة"وترتجم إىل –m!vk`n h`U@d%t (38 :51 )وت عِدكان هاشْمِ .هـ

 .هد، وقد وُضعا يف تابوت الع"الشهادة"كتبت عليهما الوصايا باسم 
 

 خمطط خيمة االجتماع  .8

 

 
                       

   

 أغراض خيمة االجتماع  .0

." يف وسطهم"( شكنيت"يف العربية )فيصنعون يل مقْدِساً ألسكن " ، 8: 52إن الوظيفة الرئيسية خليمة االجتماع مذكورة يف خروج 

وقد انعكس هذا .  وال نعين هبذا أن اهلل حتيَّز، بل أنه يستطيع أن يكون يف وسط شعبه. وهكذا كانت خيمة االجتماع مكان سكن هلل

 الـدار

 مذبح احملرقة 

قدس 
 األقداس

 القــدس

مرحضة 
 حناسية
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كان هذا أكثر مكان (.  5: 2صموئيل  5؛ 0: 0صموئيل 1؛ 89: 7انظر عدد )يف كرسي الرمحة يف تابوت العهد يف قدس األقداس 

 "(.يسكن= " شكَن – k^v*, v*k^n/" )الشكينة"م بـ محيمية حلضور اهلل، وقد صار يعرف حضور اهلل اخلاص هذا يف الرتجو

 

وهكذا كانت خيمة االجتماع ملتقى اهلل بشعبه، ..." وأنا أجتمع بك هناك"غرضاً آخر من أغراض خيمة االجتماع،  15: 52وتتضمن 

 .مع حضور اهلل فوق كرسي الرمحة

ومل تكن يف خيمة االجتماع أية .  هذا تذكرياً بإدانة اهلل لعبادة األصنامومبا أن املقدِس كان مركزاً منظوراً لعبادة اهلل الواحد، فقد كان 

 .صورة أو متثال ميثّل يهوه
 

 األثاث .2

فكان هبذه الصفة، قطعة األثاث الوحيدة املوجودة يف الغرفة .  كان تابوت العهد النقطة املركزية خليمة االجتماع، إذ كان مكان حضور اهلل

ثم نتحرك باجتاه قدس األقداس، وكأننا ( مذبح احملرقة) اليت يف اخلارجوسنبدأ حديثنا التايل عن القطعة .  داسالداخلية، أي قدس األق

 .ر االقرتاب إىل اهللنصوِّ
 

 مذبح احملرقة  .أ

اليت كانت  عند دخول العابد من بين إسرائيل إىل الساحة من اجلانب الشرقي، فإن أول شيء يراه هو املذبح النحاسي بقرونه األربعة

، باإلضافة إىل (2-1الويني )كانت تقدم عليه الذبائح عن األفراد .  وكانت الذبائح تقدم  ليهوه على هذا املذبح.  تستخدم لربط الذبيحة

  (.13 :2الويني )مل يكن يتم ذبح احليوانات عليه فحسب، ولكن كان جيب أال يطفأ مطلقاً .  ذبائح يوم الكفارة والذبائح اليومية لألمّة

وحني كان املرء يأتي للقاء اهلل، كان عليه أوالً أن .  كانت الفكرة املهيمنة على املذبح، خاصة الذبيحة البديلية" الذبيحة"ومن الواضح أن 

حرق، وحني كان املتقدم يرى احليوان الربيء وهو يُذبح ويُ.  فال ميكن للمرء أن يدخل يف حمضر اهلل دون ذبيحة.  يأتي عن طريق املذبح

إذ ال بد أن يكون هنالك بديل عنا -أننا ال نستطيع أن ندفع مثن اخلطية بأنفسنا( 5)اخلطية تتطلب مثناً باهظاً، و( 1)دائماً بأن  يُذكَّركان 

 .من أجل خطايانا
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 املرحضة النحاسية .ب

رحضة النحاسية لالستخدام اخلاص للكهنة يف على النقيض من املذبح الذي كان مسموحاً لكل بين إسرائيل أن يتقدموا إليه، كانت امل

.  الطقسيح للكاهن بأن يدخل قدس األقداس دون أن يقوم باالغتسال سمَمل يكن يُ.  خدمتهم وتأديتهم للطقوس يف خيمة االجتماع

فكان يُحظر )روحية للخدمة ال االستعدادفكانت هذه خطوة بعد تقديم الذبيحة على املذبح، فقد كانت املرحضة شرطاً للمحافظة على 

للخدمة يف املسيح  مستعدون( مؤمنون–الذين هم مجيعاً كهنة )واملؤمنون اليوم (.  على الكاهن أن يدخل قدس األقداس بدون اغتسال

تطهر وترمز املغسلة إىل حاجتنا اليومية إىل ال(.  52: 2انظر أفسس )بالروح القدس الذي يقدِّس ويطهّر من خالل غسل املاء بكلمة اهلل 

 .فاملؤمن حيافظ على اتصاله وشركته مع اهلل عندما يعرتف له يومياً خبطاياه.  من تلويث اخلطية

 

 خيمة االجتماع الفعلية  .جـ

ومل يكن غري الكهنة يستطيعون أن (.  وبشكلٍ أكثر حتديداً إىل القدس) خيمة االجتماعبعد اغتسال الكاهن كان يسمح له بالدخول إىل 

لكنهم كلّما رأوا خيمة .  ومل يعرف الذين يف اخلارج إالّ أن الكاهن دخل ليمثّلهم أمام اهلل.  االجتماع إالّ ستائرها اخلارجيةيروا من خيمة 

: 8ملوك 1؛ 8: 52خروج )فخيمة االجتماع رمز لسكنى اهلل مع شعبه .  يذكَّرون بأن اهلل ساكن بني البشر، كانوا ُ(من اخلارج)االجتماع 

، ومن املثري لالهتمام أن الرتمجة (9: 5؛ 19: 1انظر كولوسي )حقّقه املسيح  الذيتدّ هذا املفهوم إىل التجسّد وقد ام(.  57
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.  يف يسوع بني الناس بشكلٍ أكثر محيمية سكن اهلل  1..."والكلمة صار جسداً وخيّم بيننا، ورأينا جمده"هي  10: 1الصحيحة ليوحنا 

 .يف كل مؤمنوبعد يوم اخلمسني صار اآلن يسكن 

إالّ ظالًّ أو  األرضيةمل تشكّل خيمة االجتماع " خيمة اجتماع مساوية"فهنالك .  أعظم حقيقةوأخرياً، قُصد خبيمة االجتماع أن تعكس 

 (.   10-2: 9انظر عربانيني )رمزاً هلا 

 

 الذهبية (الشمعدان)املنارة  .د

املنارة : كان يالحظ عدّة أشياء (املكان املقدس)مع دخول الكاهن حبذر ووقار إىل القدس 

الذهبية عن يساره، ومائدة خبز التقدمة عن ميينه، ومذبح البخّور مباشرة أمام احلجاب ( الشمعدان)

وخيرج من املنارة ضوء ناعم مشتعل .  عن قدس األقداس( املكان املقدَّس)الذي يفصل القدس 

 .ينطفئ أبداً ن من املفروض أالوالذي كا ،بشكل مرتجرج أو متقطع ينري الغرفة، وهو ضوء

-2: 19خروج )أن يكونوا نوراً للعامل، مملكة من الكهنة … ذكّرت املنارة الشعب املفدي بوظيفتهم

وتتحقق هذه الوظيفة، وظيفة أن يكون املرء نوراً ملن هم يف الظلمة، يف هناية األمر يف املسيح نفسه (.  0انظر زكريا )، أي وسطاء (2

املصباح إىل الروح القدس الذي يُبقي النور  زيتويرمز .  ويفرتض أن يكون املؤمنون باملسيح بدورهم أنواراً للعامل.  لعاملالذي هو نور ا

 .مشتعالً
 

 مائدة خبز التقدمة  .هـ

كانت هنالك مقابل املنارة طاولة عليها اثنا عشر رغيفاً من اخلبز، واحد لكل سبط من أسباط 

ن الكهنة أن يأكلوا هذه األرغفة يف السبت، لكن جيب أن يتم ذلك يف وكان يف إمكا.  إسرائيل

وهكذا رمَز خبز التقدمة إىل تغذية احلياة الروحية من خالل الشركة (.  9-2: 50الويني )املقدس 

وعندما وصف .  فبعد تقديم الذبيحة املالئمة على املذبح كانت الشركة مع اهلل أمراً ممكناً.  مع اهلل

 .رنا بأنه التغذية احلقيقية للحياة الروحية، أراد أن يذكِّ"خبز احلياة"أنه  يسوع نفسه
 

 مذبح البخور .و

                                                 
1
 (.خيمة=  skhnh؛ واالسم "skhnovw "من جذر الفعل ) ejskhvnwsenهي الكلمة اليونانية " خَيَّمَ"أو " سكن"الكلمة املرتمجة   
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كان الكاهن يضع على هذا املذبح مجرات حمرتقة حيملها بواسطة ملقط من املذبح .  أمام احلجاب مباشرةينتصب مذبح البخور  كان

د إعداداً خاصاً، فيُخرج سحابة كثيفة من عَه اجلمرات خبوراً ذا رائحة زكية مُوكان الكاهن يرش على هذ.  الدار اخلارجيةالنحاسي يف 

الصاعدة أمام اهلل، مذكِّراً املفديني بامتياز ( 0-3: 8؛ 8: 2انظر رؤيا )رمَز البخور إىل الصالة .  الدخان العطِر مالئاً خيمة االجتماع

 .ه الوظيفة هو املسيح يف خدمته التشفُّعيّةوبطبيعة احلال فإن أرقى مثال هلذ.  العبادة ومسؤوليتها
 

 احلجاب .ز

ومل يكن مسموحاً للكهنة الذين خيدمون يف .  بني القدس وقدس األقداسيتدلّى حجاب  كان هناك

هو الوحيد الذي ميكنه عبور احلجاب  رئيس الكهنةفكان .  القدس بأن ميرّوا عرب احلجاب

رئيس ومل يكن يف مقدور .  الرمحة من تابوت العهد والدخول إىل حضرة اهلل القائم فوق كرسي

وال يهدف احلجاب إىل تعليم االنفصال .  أن يفعل ذلك إالّ مرة واحدة يف السنة يف يوم الكفّارة الكهنة

.  عن اهلل، أي إبقاء الناس خارجاً، ألن كل شيء آخر كان يهدف إىل تعليم طريق الوصول إىل اهلل

إمكانية وصول  من خالل عدمكان الغرض من احلجاب هو اإلشارة،  ،8: 9وعلى أساس عربانيني 

 .الطريق إىل اهلل مل يعلن بعد إىل أنقداس، اجلميع إىل قدس األ

أمّا بالنسبة للمؤمنني باملسيح اليوم، فالطريق مفتوحة بشكل واضح وميكن الوصول .  مل تكن الطريق إىل اهلل واضحة بعد حتت العهد القديم

 :55-19: 10قول عربانيني إليها كما ت

بدم يسوع، طريقاً كرّسه لنا حديثاً حيّاً، باحلجاب، أي جسده، وكاهن عظيم ‘ األقداس’فإذْ لنا أيها اإلخوة ثقة بالدخول إىل "

 "…على بيت اهلل، لنتقدم

ريق صارت اآلن مفتوحة أمام انشق حجاب اهليكل، فكان هذا داللةً على أن الط( 21: 57متّى )ويف نفس اليوم الذي صُلب فيه يسوع 

 !إىل حضرة اهللوبشكلٍ مستمر وهكذا لنا إمكانية الدخول دائماً .  كل الذين يأتون من خالل يسوع
 

 

 تابوت العهد  .ح

كان الكاهن األعلى يدخل قدس األقداس من خالل احلجاب يف يوم 

الكفّارة، فيجد أمامه صندوقاً على شكل تابوت يعرف باسم تابوت 

وكان لتابوت العهد غطاء من ذهب يدعى كرسي الرمحة .  العهد
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.  وكانت أنظار الكروبني متجهة إىل األسفل باجتاه كرسي الرمحة.  متصالن، واحد عند كل طرف( مالكان)الذي يقف عليه كروبان 

إناء ذهيب فيه املن، : عت ثالثة أشياءوكان يوضع على كرسي الرمحة دم من الذبائح املقدمة يف يوم الكفّارة أمّا يف داخل الصندوق، فوُضِ

 (.0: 9عربانيني )وعصا هارون اليت أفرخت، ولوحا الشهادة 

 يقول ديفيس،

.  ، وهي هبذا تصوّر جانباً هاماً من الرمحة اإلهلية"يغطّي"مشتقة من جذر عربي يعين " كرسي الرمحة"إن الكلمة املرتمجة إىل 

   2.ة الذي رمَز إىل حضور اهللوفوق كرسي الرمحة كان حيلُّ جمد الشكين

هي كلمة مشتقة من و ،(غطاء، أو االسرتضاء، أو مكان الغفران، أو الكفّارة" ) kapporeth كبّورِت"دعا بنو إسرائيل كرسي الرمحة 

رة جيب أن على أن الشريعة املكسويُشري كرسي الرمحة  كانوبوجود لوحي الشريعة يف تابوت العهد، (.  يغطّي)ر كابَ K`p~r اجلذر

مطالب اهلل القدوس  كانتومع تغطية الدم لكرسي الرمحة، .  تغطّى بالدم قبل أن يصري ممكناً أن تكون هلل شركة مع شعبه ويسكن بينهم

أن الدم الذي كان  فكرسي الرمحة عندما تشرح كي 50،52: 3ر رومية صوِّتُ(.  وهي الفكرة األساسية يف التكفري) تتم تلبيتها البار

."  متربّرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح، الذي قدّمه اهلل كفّارة باإلميان بدمه: "ه رئيس الكهنة يرمز إىل دم املسيح ويتوقعهيسكب

وهكذا كان تابوت .  ؛ وكان هذا ممكناً على أساس الكفّارة(55: 52خروج )مل يكن ممكناً أن يلتقي اهلل بشعبه إالّ عند كرسي الرمحة 

فلم .  ، ممثالً الكرسي األرضي للسيادة اإلهلية(2: 13أخبار 1؛ 5: 2صموئيل 5؛ 0: 0صموئيل 1)لعهد، مبعنى ما، رمزاً لعرش اهلل ا

ويشرتك كرسي الرمحة يف العهد القديم والصليب يف العهد اجلديد .  يكن ميكن الوصول إىل عرش اهلل إالّ من خالل ما يقدّمه كرسي الرمحة

 .فيه دم الكفّارة غضب اهلل يرضيأال وهو أن هذا هو املكان الذي  يف شيء واحد،

أمّا مذبح .  وتلخيصاً ملا سبق، ميكننا القول إن املذبح النحاسي واملرحضة النحاسية وكرسي الرمحة يشكّالن أساس الشركة

يسكن  عليهالسؤال حول األساس الذي  جتيب خيمة االجتماع عن.  البخور وخبز التقدمة واملنارة فتشري إىل املسؤولية واالمتياز

 .بني شعبهاهلل 
 

 (80-85خروج )الفاصل التارخيي  .6

هلل  افضمن وقت قصري من تلقّي إسرائيل للشريعة واملوافقة على طاعته.  صحاحات الثالثة هامة يف ما يتعلق بعالقة إسرائيل بيهوهألهذه ا

ويعلّق الربّ على ذلك .  معجالً ذهبياً إهلاً هل صنعوابرتك يهوه كلّياً و قامواالعامل، الربكة هلذا  اءطسوبأن يكونوا كشعبه اخلاص الفريد 

وتشكل هذه احلادثة مثاالً لعدم رغبتهم يف اتباع السلطة (.  8: 35" )زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به" :فيقول بإجياز بارع،

                                                 
2  John Davis, Moses and the Gods of Egypt, 254. 
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                   ويستجيب اهلل بأن يسمح لغضبه بأن يتقد ضد الشعب ليدمّرهم.  بتمرّد، حتى أن هارون نفسه يتصرّف (اإلهلية)الثيوقراطية 

 . غري أن اهلل يكْرم تشفّع موسى ويعفو عن الشعب(.  10: 35)

 

                        فقد كان تشفّع موسى مبنياً على العهد اإلبراهيمي .  غري أن عفو اهلل عن الشعب مل يكن بسبب تشفّع خادم أمني فحسب

وهكذا يتبع العقاب .  فاهلل يوافق أن يعفو عنهم حني يتوسّل إليه موسى حسب اخلطّة اإلهلية.  واالهتمام مبجد اهلل( 13-10: 35)

 (.30: 35)نيّة إهلية يف حفظ العقاب الكامل ليوم مستقبلي ( 59-52: 35)املؤقت 

 

يسمح هلم بالدخول إىل تلك األرض، غري  يرغب بأنفيهوه .  رض املوعد مشكلة أخرىيواجه العفو عن األمة إلعطائهم فرصة للدخول إىل أ

يتشفع موسى مرّة أخرى من أجل األمة، ممّا أسفر عن وعد يهوه بأن يرسل حضوره لذا و(.  3: 33)أنه سحب حضوره من وسطهم 

تشري (.  8: 30-18: 33)الباً رؤية جمد اهلل ، جتاسر أن يصلّي ط(17: 33)وعندما أدرك موسى أنه نال نعمة عند اهلل .  معهم

خاصة )وما يكشفه اهلل ملوسى هو طبيعته األخالقية .  االستجابة إىل أن اهلل يساوي ما بني صالحه وجمده، وأنه جيد لذّة يف كمال طبيعته

ادة، وهي االستجابة الصحيحة إلعالن ويستجيب موسى بالعب(.  ومها صفتان جعلتا العفو عن األمة العاصية أمراً ممكناً–رمحته ونعمته 

 (.8: 30)اهلل عن ذاته 

يعرف الشعب اآلن أن اهلل عفا .  يف ما يتعلق بالعهد احلايل تركوهنرى اهلل مستعداً أن جيدّد العهد مع األمّة، حيت إهنم  10: 30ويف 

إذ يستطيع أن يقضي على .  على أهنا أمر مفروغ منهعنهم بسبب العهد اإلبراهيمي، لكنهم يعرفون أهنم ال يستطيعون التعامل مع نعمته 

 .فالطاعة شرط مسبق لتحقيق الوعود اإلبراهيمية.  جيل كامل ويقيم جيالً آخر لكي حيقق وعوده
 

 (83-80: 04)ذروة سفر اخلروج  .7

وهو ينزل ليسكن يف قدس ، خيتتم السفر مبشهد جمد الشكينة 00-52صحاحات ألبعد القسم املطوّل املتعلق خبيمة االجتماع يف ا

يف أن  38-30: 00ن أمهّية اخلروج موتك.  لسفر الالويني وهي حتضِّرناوهذه هي ذروة كل القسم املتعلق خبيمة االجتماع، .  األقداس

ية كيفعن ويدور سفر الالويني .  وهلذا جيب على الشعب أن يعرف كيف حييا معه.  اهلل السرمدي قد جاء اآلن ليسكن يف وسط شعبه

 .ترتيب احلياة حول حمضره
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