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 الهندسة المقدسة

 كبرى و أساسية، أولية، قواعد

 
يف اهلندسة املقدسة توجد عمليتان متمايزاتن إحدامها عن األخرى، و ال ميكن الفصل 

 بينهما؛ عملية أوىل حتدد الثانية:

 

 .  1)-(aالشكل ،1)-b(الشكل 
 .املقدسة ندسةلله نقية و جدا   راقية أمثلة هي
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 بناء   هبا القيام مت ابلتايل و .املثلث الوفق رمزية و غاية عم اتم انسجام على األشكال هذه
 ثنائية املقدسة ابهلندسة يتعلق فيما الكربى و األساسية و األولية القواعد من جمموعة على

 .األبعاد

 :أولية قواعد

 قواعد أولية مثل:
طوط استخدام ثالث أدوات مناسبة كحد ٍّ أقصى: أحدها لرتك عالم، الثانية إلنشاء خ -

مستقيمة، و الثالثة إلنشاء دوائر. )املثلث القائم و املنقلة مثال  هي أدوات عامية جدا  يف هذا 
 اجملال(.

 ، b-(1(الشكل فقط خطوط األشكال الثانية، و اليت هي خطوط و أشكال حمددة  -
  .هناية و بداية ذات خطوط هي

 

 :أساسية قواعد

 أن ميكنين a-(1( الشكل ،1)-b(لشكلني من بني القواعد األساسية املستخدمة يف ا
 :أذكر

 يف االقتصاد و البساطة من حد ٍّ  أبقصى و مطلقة بدقة املطلوب الشكل إىل الوصول -
 الشكل إلنشاء طريق أي   يوجد ال حبيث و خطوة، أي ة عن االستغناء ميكن ال حبيث العمليات

  .أدق و أبسط و أقصر
 أيها لنقرر ما هندسية عملية يف هندسية خطوة أية يحنص جتعلنا األخرية القاعدة هذه إن  
 ونقاط ودوائر، خلطوط، معربة و هنائية   أعدادا   يعطينا التعداد هذا .األدق و األبسط و األقصر
  .املقدسة اهلندسة يف الكربى القواعد عناصر هي األعداد هذه .تقاطع
 

،..................................................................................
.  
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 :كربى  قواعد

 امليزان هي األعداد ابلتايل و. األعداد هي أعلى درجات املعرفة و كل شيء مرتب عليها
 خصائص خالل من ذلك و ال، أم مقدسة هندسة مثة كان إن يقرر الذي النهائي و األكرب

 ذلك يف ما آخر إىل   ...التوازن و املقارنة و القياس و التوافق قواعد يف معانيها و األعداد
 .أصوله و الرقم علم قواعد من

 الرسم ذاك إنسان؛ خيرتعه أن ميكن ال املقدسة اهلندسة يف رمسا   فإن   تلقيته، ما إىل استنادا  
 .األزلية للحقيقة جتل ٍّ  ألنه أصال ، موجود
 لإلنسان، قد مم - ممنوح- مكشوف   احلقيقة يف هو املقدسة اهلندسة رسوم من رمسا   إن  
  .األعلى املصدر من مباشرة
 الدراسة يف استخدامه ميكن املقدسة، اهلندسة شروط فيه تتوفر الذي و كهذا، رمسا   إن  

 .املكثفة املعرفة من عالية لدرجات النموذجية
 خطوة إلنشائه مفص لٍّ  و نبيه استقراءٍّ  خالل من حمتواه أو رسالته يكشف عندها، الرسم، هذا

 كل و مسجل شيء كل تقاطع، نقطة كل حىت و خطوة و عملية و حركة كل. خطوة بعد
 ابلتفصيل كله هذا دراسة جيب .كلية رسالة من معرب   جزء   ذلك كل ابلعمل، عالقة هلا حركة

  من
 الصحيحة العبادات مبساعدة و الرقم علم و املقدسة اهلندسة بني الداخلية العالقات خالل
 هي - جتل ٍّ  أو وجه هي اليت اخلليقة مبساعدة كذلك و تعاىل، هللا من املوحاة و والنقية

 .الواحدة احلقيقة لنفس - املقدسة اهلندسة و الرقم علم و والعبادات
 احلديث و القرآن مثل احلق الصايف الوحي مصادر تكون املقدسة اهلندسة دراسة يف

ر   مرجعا   (احلج و الصالة مثل )العبادات و الصحيح  .ر  ي فس   و يفس ِّ
 والوحي، املقدسة اهلندسة و الرقم علم يف املعتمدة القواعد نفس على املبين اخلليقة عامل
 الكثافة و التجرد يف غاية   ملفاهيم أكثر ملموس و األذهان إىل أقرب فهمٍّ  تقدمي يف كثريا   يساعد

 .كاألرقام
 .خصائص من ويهحي وملا إليه يشري ملا يعنيه، ملا عميق فهم إىل حيتاج الرقم مع التعامل

 للمعرفة املباشر املصدر من أخذا   سنوات خالل تنميته و تطويره و بلوغه يتم الفهم هذا
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 .املباشر املصدر لذلك دليل و مدخل سوى ليس شفهي تعليم خالل من أو
 .وحدها املكتوبة املصادر خالل من قطعا   عليه احلصول ميكن ال للرقم الفهم هذا
 املغالطة من هو ما بقدر تفاهة، و مغالطة هو العادية بكلماتنا مالرق ملفهوم حتديدا   إن  

 .األدىن يف النزول األعلى من الطلب مثل جترؤ و هتك   هو و الالحمدود، حتديد والتفاهة
 

  .ابالحرتام مليء وصمت ابنتباه، تناوله يتم أن جيب لرقم الصامتة الفصاحة لنسمع
 
  .للرقم تناولنا يف هنائية كذلك و وأولية متهيدية مفه وسيلة هو املتجلي اخلليقة عامل إن  

  .الرقم لفهم أعلى مستوايت هي املقدسة، اهلندسة و (عبادات حديث، قرآن، )الوحي
 توافقاهتا، الداخلية، عالقاهتا خالل من األرقام لتفسري متاما   أهل   هي األرقام فقط
 ...تشاهباهتا

 

 :املثلث الوفق رسم حتضري خطوات

 
 عقدة. 12=  5+4+3بل الدائري ذات  خذ احل
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   . 1العقدة عند ثبت 1: اخلطوة

 

 .ثبت ، احلبل اسحب عقد  3عد 2  :اخلطوة

 

  .4عند تثبت ال ؛  5.4.3مثلث على حتصل احلبل، اسحب عقد  4عد    3  :اخلطوة

 

    .3العقدة عند ثبت    :4اخلطوة
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 .ثبت احلبل، اسحب عقد  3عد    : 5اخلطوة

 

 الوفق تعطي بدورها واليت حنتاجها اليت نقطة  12الـ على حصلنا حتضري خطوات  5يف
  .املثلث
 

 ذكرانه ما على بناء   ضرورة هي ، )b)-1الشكل على للحصول هبا قمنا اليت 5الـ اخلطوات
  .املثلث للوفق اهلندسي اإلنشاء عملية يف األقصى االقتصاد يف األساسية القواعد من

 األساسي الدور مع اتم توافق و انسجام على جيعلها ذلك فإن   ، 5طواتاخل هذه كون
 .املثلث الوفق يف  5للرقم

 
 


