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 املنارة 
 جون كر�د بقلم 

وَضع نع منارة تُ اهللا بُص   وصية  نقرأ عنمقتنيات داخل قدس خيمة اجتماع إرسائيل.    أحد ثالثةة  اكنت املنارة اذلهبيَّ 
ة  شتقَّ املُ ،  مينوراهة للفظة "منارة" �  اللكمة العرب�َّ إن  ).  ٢٤–١٧:  ٣٧(انظر أيًضا    ٤٠–٣١:  ٢٥يف خروج    س�نامل   داخل

ىلع ادلور العم� للمنارة وهو إضاءتها للكهنة اذلين �دمون    مينوراهسم  االد  ؤ�ِّ . ببساطة يُ ةبالعرب�َّ   من فعل "أشعل"
 . قدس خيمة االجتماعداخل 

ِ ا وحتديًدا "ىلَعَ ِمثَالَِها  ع املنارة خاصةً ن تُصنَ أ، قال اهللا ملوىس ٤٠: ٢٥يف خروج 
َّ

ْظِهَر لََك يِف ذل
ُ
َبَلِ اي أ

ْ
 الواقع،  يف". جل

خيمة  ). فاكن �ب تصميم ٩من اهللا (انظر آية  تم استالمهاملس�ن ب�ل آنيته وجته�اته ىلع مثال ما  ممِّ ُص 
�ون صورة طبق األصل من انلموذج السماوي، أي املس�ن  تاكن �ب أن أي  ؛ آخر ىلع نموذٍج  االجتماع

 أعطى اهللا بنفسه موىس اتلفاصيل ادلقيقة للمنارة ىلع جبل سيناء. السماوي. ذلا، 

مجيع أجزائها من كتلة ذهب واحدة. و�ذلك القطع غ� امللتصقة بها،  تطَ رِ ت املنارة من اذلهب انليق، وخُ ُصنعَ 
نة ذهب نيق  من وز ا لحقاتها معً ملنارة ومجيع مُ ات نعَ أيًضا من اذلهب انليق. فُص  تنعَ مثل املالقط واملنافض، ُص 

 كيلو جراًما. ٣٦و ١٦ب� ما عادل الوزنة ثالثة آالف شاقل، أو ، تُ ٣١–٢٤:  ٣٨حبسب خروج و). ٣٩واحدة (أية 

 َ �شبه   أضحت ف . هلا ثالثة أفرع يف لك جانب، فيكون اإلمجايل سبعة أفرع  ة ور�َّ ة حول ساق �ت املنارة اذلهبيَّ وُشلكِّ
  رمز إىل ت ، اليت اكنتالرشق األد� القديم يف فن رة صوَّ  نلمط األشجار المُ اثًال الشجرة. يف الواقع، اكن تصميمها ُم 

مر ذاته أي احلياة والرب�ة اللت�  بالنسبة لشعب اهللا اكنت ترمز إىل األيف اهليلك . فاملنارة ثماراحلياة واالزدهار واإل
 .بعينها ر الشعب العربا� �شجرة ذكِّ تُ لكنها أيًضا اكنت  ،منحهما اهللا لشعبه

دين جبنة عدن بصفتها املتعبِّ  تلذك�خيمة االجتماع واهليلك العديد من العلماء، تم ختطيط وتصميم فكما قال 
ًسا  ، اكنت تقف شجرة احلياة. لم ترمز املنارة إىل احلياة  اهليلك- اجلنةهذه ط . و� وس ا فيها وآدم اكهنً  هيالًك ُمقدَّ

أيًضا   أنبأتلم �رُش إىل شجرة احلياة يف املايض فحسب، بل  كما  لشعب اهللا احلقييق.  ة فحسب، بل إىل احلياة األبديَّ 
ألورشليم اجلديدة، رأى يوحنا   هيلك عدن. يف ٢٢شجرة احلياة الواقفة يف السماء اجلديدة واألرض اجلديدة يف رؤ�ا �

   :الرسول رؤ�ا 
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َُروِف.
ْ
يِف وََسِط ُسوقَِها وىلََعَ انلَّْهِر   َ�ْهًرا َصاِ�يًا ِمْن َماِء َحيَاةٍ الَِمًعا َكبَلُّوٍر، َخارًِجا ِمْن َعْرِش اِهللا َواخل

َممِ  ... ْن ُهنَا َوِمْن ُهنَاَك، َشَجَرُة َحيَاةٍ مِ 
ُ
َجَرةِ لِِشَفاِء األ :  ٢٢(رؤ�ا  .َوُ�ْعِطي لُكَّ َشْهٍر َ�َمَرَها، َوَوَرُق الشَّ

٢–١ ( 

�مل الرقم سبعة    اكن  ما   دائًما ة،  كما ينبيغ مالحظة أن املنارة عبارة عن شمعدان من سبعة أفرع. يف اثلقافة العرب�َّ 
تذكً�ا بأيام  املنارة عد تُ ر�ما ذللك، فكرة الكمال والشمول، ور�ما اكن �ش� هذا الرقم إىل مفهوم سبت االكتمال. 

العربا�، �ش� املنارة إىل املايض ح�   ص�اخللق السبعة اليت أثناءها أوجد اهللا انلور األول يف العالم. بالنسبة للمُ 
�ش� إىل انلور الاكمل اذلي أرشق به اهللا ىلع   ا حارضً  ا اكنت تطبيقً  خيمة االجتماعالعالم؛ و� أرشق نور اهللا ىلع 

 مجاعة العهد. 

نَا ُهَو نُوُر ، لم تعد املنارة رضور�َّ ايلوملمؤمن لأما بالنسبة 
َ
َعالَمِ اة يف العبادة ألن الرب �سوع أعلن: "أ

ْ
  يَتْبَْعِ�  َمنْ .  ل

لَْمةِ ا  يِف  َ�ْميِش  فََال  ُ  يَُ�ونُ  بَْل  لظُّ
َ

َيَاةِ ا نُورُ  هل
ْ
َِقييِقُّ ا نلُّورُ ا "  :). وحًقا اكن الرب �سوع ١٢: ٨" (يوحنا حل

ْ
ي ا  حل ِ

َّ
  لُكَّ  يُِن�ُ  ذل

  لَْمِدينَةُ ا). و� أورشليم اجلديدة، لن ي�ون هناك حاجة إىل املنارة ألن "٩: ١ يوحنا " (إِ�َْسانٍ 
َ

ْتَاجُ  ال
َ

  حت
َ

ْمِس ا إِىل   لشَّ
 
َ

  َوال
َ

َقَمرِ ا إِىل
ْ
نَّ  ِ�يَها، يِلُِضيئَا  ل

َ
نَارََها، قَدْ  هللاِ ا  َ�ْدَ  ِأل

َ
َُروُف ا وَ  أ

ْ
اُجَها  خل  ). ٢٣: ٢١" (رؤ�ا رِسَ

  لَْمَساءِ ابرتتيب املنارة "ِمَن يف ناموسه هارون وأبناءه  أوىص الرب يف اخلتام، 
َ

بَاِح ا إِىل ). و�ن ىلع  ٢١: ٢٧" (خروج لصَّ
). و�عيًدا عن ادلور  ٢٠: ٢٧بهذا الطقس لك يوم يك تظل املنارة مشتعلة يف خيمة االجتماع (خروج الكهنة القيام 

د الرب  شعبه ... خاصة بتجسُّ إىل من اهللا وانلور ة شتعلة إىل هبة احلياة األبديَّ ة الطبيعة المُ العم�، ترمز استمرار�َّ 
 �سوع املسيح وعمله. 

 

 Reformed Theologicalحة ( الُمصلَ  الالهوت  ةقسم العهد القديم ب�ليَّ ادلكتور جون كر�د أستاذ ورئيس 

Seminary(، ) وقس اتلعليم والوعظ ب�نيسةSovereign Grace Presbyterian (والية  يف ارلوت ش بمدينة
  Why( "؟أتألمملاذا "و)، Against the Gods( "ضد اآلهلة"ف العديد من الكتب منها ؤلِّ ة. وهو مُ الشمايلَّ  اكرويلنا 

?Do I Suffer ،( الكتاب املقدس ادلرايس كما عمل رئيس حتر�ر)ESV Archaeology Study Bible .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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