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اﻟقصة في اﻟقرآﻥ
}ﻭقَا َل ﻟَھُ ْم ﻧَبِيﱡھُ ْم إِ ﱠﻥ آيَةَ ُم ْل ِك ِه أَ ْﻥ يَأْتِيَ ُك ُم اﻟتﱠاﺑ ُ
ك آ ُل ُمو َسى َﻭآ ُل
ُوت فِي ِه َس ِكينَةٌ ِم ْن َﺭﺑﱢ ُك ْم َﻭﺑَقِيﱠةٌ ِم ﱠما تَ َر َ
َ
ص َل طَاﻟُ ُ
ال إِ ﱠﻥ
ھَاﺭُﻭﻥَ تَحْ ِملُهُ ا ْﻟ َمالَئِ َكةُ إِ ﱠﻥ فِي َذﻟِ َ
وت ﺑِا ْﻟ ُجنُو ِﺩ قَ َ
ك آليَةً ﻟَ ُك ْم إِ ْﻥ ُكنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِينَ )(248فَلَ ﱠما فَ َ
ْس ِمنﱢي َﻭ َم ْن ﻟَ ْم يَ ْ
ﱠ
َرﺑُوا
ب ِم ْنهُ فَلَي َ
َر َ
ط َع ْمهُ فَإِﻧﱠهُ ِمنﱢي إِال َم ِن ا ْغتَرَﻑَ ُغرْ فَةً ﺑِيَ ِد ِه فَش ِ
ﷲَ ُم ْبتَلِي ُك ْم ﺑِنَھَ ٍر فَ َم ْن ﺷ ِ
ِم ْنهُ إِالَ قَلِيالً ِم ْنھُ ْم فَلَ ﱠما َﺟأ َﻭزَ هُ ھُ َو َﻭاﻟﱠ ِذينَ آ َمنُوا َم َعهُ قَاﻟُوا ال طَاقَةَ ﻟَنَا ا ْﻟيَوْ َﻡ ﺑِ َجاﻟُوتَ َﻭ ُﺟنُو ِﺩ ِه قَا َل اﻟﱠ ِذينَ
ﷲ َﻭ ﱠ
ﷲ َك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة َغلَبَ ْ
ﷲُ َم َع اﻟصﱠاﺑِ ِرينَ )َ (249ﻭﻟَ ﱠما ﺑَ َر ُزﻭا
ت فِئَةً َكثِي َرةً ﺑِإ ِ ْذ ِﻥ ﱠ ِ
يَظُنﱡوﻥَ أَﻧﱠھُ ْم ُمالَقُو ﱠ ِ
ﺻ ْبرًا َﻭﺛَب ْ
ﱢت أَ ْقدَا َمنَا َﻭا ْﻧصُرْ ﻧَا َعلَى ْاﻟقَوْ ِﻡ
ﻟِ َجاﻟُوتَ َﻭ ُﺟنُو ِﺩ ِه قَاﻟُوا َﺭﺑﱠنَا أَ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
ﷲ َﻭقَت ََل ﺩَأ ُﻭ ُﺩ َﺟاﻟُوتَ َﻭآتَاهُ ﱠ
ﷲ
ﷲُ ْاﻟ ُم ْل َ
ك َﻭ ْاﻟ ِح ْك َمةَ َﻭ َعلﱠ َمهُ ِم ﱠما يَشَا ُء َﻭﻟَوْ ال َﺩ ْف ُع ﱠ ِ
ْاﻟكَافِ ِرينَ )(250فَھَزَ ُموھُ ْم ﺑِإ ِ ْذ ِﻥ ﱠ ِ
ت األَﺭْ ضُ َﻭﻟَ ِك ﱠن ﱠ
ﷲَ ُذﻭ فَضْ ٍل َعلَى ْاﻟ َعاﻟَ ِمينَ )(251تِ ْلكَ آيَ ُ
ك ﺑِ ْاﻟ َح ﱢ
ق
ﷲ ﻧَ ْتلُوھَا َعلَ ْي َ
اﺱ ﺑَ ْع َ
اﻟنﱠ َ
ات ﱠ ِ
ْض ﻟَفَ َس َد ِ
ضھُ ْم ﺑِبَع ٍ
ك ﻟَ ِمنَ ْاﻟ ُمرْ َسلِينَ )[1]{(252
َﻭإِﻧﱠ َ
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}ﻭقَا َل ﻟَھُ ْم ﻧَبِيﱡھُ ْم إِ ﱠﻥ آيَةَ ُم ْل ِك ِه{أي عالمة ملكه ﻭاﺻطفائه عليكم }أَ ْﻥ يَأْتِيَ ُك ُم اﻟتﱠاﺑ ُ
ُوت{ أي ير ﱠﺩ
ﻭﻟما طلبوا آية تدل على اﺻطفاء ﷲ ﻟطاﻟوت أﺟاﺑھم إِﻟى ذﻟك َ
ﷲ إِﻟيكم اﻟتاﺑوت اﻟذي أﺧذ منكم ،ﻭھو كما قال اﻟزمخشري :ﺻندﻭﻕ اﻟتوﺭاة اﻟذي كاﻥ موسى إِذا قاتل ق ﱠدمه فكاﻧت تسكن ﻧفوﺱ ﺑني إِسرائيل ﻭال يفرﻭﻥ}فِي ِه
َس ِكينَةٌ ِم ْن َﺭﺑﱢ ُك ْم َﻭﺑَقِيﱠةٌ ِم ﱠما ت ََركَ آ ُل ُمو َسى َﻭآ ُل ھَاﺭُﻭﻥَ تَحْ ِملُهُ ْاﻟ َمالئِ َكةُ{ أي في اﻟتاﺑوت اﻟسكوﻥ ﻭاﻟطمأﻧينة ﻭاﻟوقاﺭ ﻭفيه أيضا ً ﺑقية من آﺛاﺭ آل موسى ﻭآل
ھاﺭﻭﻥ ﻭھي عصا موسى ﻭﺛياﺑه ﻭﺑعض األﻟواح اﻟتي كتبت فيھا اﻟتوﺭاة تحمله اﻟمالئكة قال اﺑن عباﺱ :ﺟاءت اﻟمالئكة تحمل اﻟتاﺑوت ﺑين اﻟسماء ﻭاألﺭض
ك آليَةً ﻟَ ُك ْم إِ ْﻥ ُكنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِينَ { أي إِﻥ في ﻧزﻭل اﻟتاﺑوت ﻟعالمة ﻭاﺿحة أﻥ ﷲ اﺧتاﺭه ﻟيكوﻥ ملكا ً
ﺣتى ﻭﺿعته ﺑين يدي طاﻟوت ﻭاﻟناﺱ ينظرﻭﻥ }إِ ﱠﻥ فِي َذﻟِ َ
عليكم إِﻥ كنتم مؤمنين ﺑا mﻭاﻟيوﻡ اآلﺧر.
ص َل طَاﻟُ ُ
أﺭض قفرة فأﺻاﺑھم ﺣر ﻭعطشٌ ﺷديد
وت ﺑِ ْاﻟ ُجنُو ِﺩ{أي ﺧرج ﺑاﻟجيش ﻭاﻧفصل عن ﺑيت اﻟمقدﺱ ﻭﺟاﻭزه ﻭكاﻧوا ﺛماﻧين أﻟفا ً أﺧذ ﺑھم في
}فَلَ ﱠما فَ َ
ٍ
}قَا َل إِ ﱠﻥ ﱠ
ْس ِمنﱢي{ أي من ﺷرب منه فال يصحبني
ب ِم ْنهُ فَلَي َ
َر َ
ﷲَ ُم ْبتَلِي ُك ْم ﺑِنَھَ ٍر{ أي مختبركم ﺑنھر ﻭھو ﻧھر اﻟشريعة اﻟمشھوﺭ ﺑين األﺭﺩﻥ ﻭفلسطين }فَ َم ْن ﺷ ِ
}ﻭ َم ْن ﻟَ ْم يَ ْ
ط َع ْمهُ فَإِﻧﱠهُ ِمنﱢي{أي من ﻟم يشرب منه ﻭﻟم يذقه فإِﻧه من ﺟندي اﻟذين
 ﻭأﺭاﺩ ﺑذﻟك أﻥ يختبر إِﺭاﺩتھم ﻭطاعتھم قبل أﻥ يخوض ﺑھم غماﺭ اﻟحرب َ -يقاتلوﻥ معي }إِالَ َم ِن ا ْغتَ َرﻑَ ُغرْ فَةً ﺑِيَ ِد ِه{ أي ﻟكن من اغترﻑ قليالً من اﻟماء ﻟيب ﱠل عطشه ﻭينقع غلته فال ﺑأﺱ ﺑذﻟك ،فأذﻥ ﻟھم ﺑرﺷف ٍة من اﻟماء تذھب
ﺑاﻟعطش.
َرﺑُوا ِم ْنهُ إِالَ قَلِيالً ِم ْنھُ ْم{ أي ﺷرب اﻟجيش منه إِال فئة قليلة ﺻبرت على اﻟعطش قال اﻟسدي :ﺷرب منه ستة ﻭسبعوﻥ أﻟفا ً ﻭتبقّى منه أﺭﺑعة آالﻑ }فَلَ ﱠما
}فَش ِ
َﺟأ َﻭزَ هُ ھُ َو َﻭاﻟﱠ ِذينَ آ َمنُوا َم َعهُ{ أي ﻟما اﺟتاز اﻟنھر مع اﻟذين ﺻبرﻭا على اﻟعطش ﻭاﻟتعب ﻭﺭأﻭا كثرة عدﻭھم اعتراھم اﻟخوﻑ فقال فريق منھم }قَاﻟُوا ال طَاقَةَ
ﷲ{ أي قال
ﻟَنَا ْاﻟيَوْ َﻡ ﺑِ َجاﻟُوتَ َﻭ ُﺟنُو ِﺩ ِه{ أي ال قدﺭة ﻟنا على قتال األعداء مع قائد ﺟيشھم ﺟاﻟوت فنحن قلة ﻭھم كثرة كاﺛرة }قَا َل اﻟﱠ ِذينَ يَظُنﱡوﻥَ أَﻧﱠھُ ْم ُمالقُوا ﱠ ِ
اﻟذين يعتقدﻭﻥ ﺑلقاء ﷲ ﻭھم اﻟصفوة األﺧياﺭ ﻭاﻟعلماء األﺑراﺭ من أتباع طاﻟوت } َك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة َغلَبَ ْ
ﷲ{ أي كثيراً ما غلبت اﻟجماعة
ت فِئَةً َكثِي َرةً ﺑِإ ِ ْذ ِﻥ ﱠ ِ
اﻟقليلة اﻟجماعة اﻟكثيرة ﺑإِﺭاﺩة ﷲ ﻭمشيئته ،فليس اﻟنصر عن كثرة اﻟعدﺩ ﻭإِﻧما اﻟنصر من عند ﷲ } َﻭ ﱠ
ﷲُ َم َع اﻟصﱠاﺑِ ِرينَ { أي معھم ﺑاﻟحفظ ﻭاﻟرعاية ﻭاﻟتأييد
ﻭمن كاﻥ ﷲ معه فھو منصوﺭ ﺑحول ﷲ.
}ﻭﻟَ ﱠما ﺑَ َر ُزﻭا ﻟِ َجاﻟُوتَ َﻭ ُﺟنُو ِﺩ ِه{ أي ﻅھرﻭا في اﻟفضاء اﻟمتسع ﻭﺟھا ً ﻟوﺟه أماﻡ ذﻟك اﻟجيش اﻟجراﺭ ﺟيش ﺟاﻟوت اﻟمدﺭّب على اﻟحرﻭب }قَاﻟُوا َﺭﺑﱠنَا أَ ْف ِر ْغ
َ
ﺻ ْبرًا{ ﺩعوا ﷲ ﺿاﺭعين إِﻟيه ﺑثالث ﺩعوات تفيد ِإﺩﺭاك أسباب اﻟنصر فقاﻟوا أﻭالً :ﺭﺑنا أفضْ علينا ﺻبراً يعمنا في ﺟمعنا ﻭفي ﺧاﺻة ﻧفوسنا ﻟنقوى
َعلَ ْينَا َ
على قتال أعدائك } َﻭﺛَب ْ
ﱢت أَ ْقدَا َمنَا{ أي ﺛبتنا في ميداﻥ اﻟحرب ﻭال تجعل ﻟلفراﺭ سبيالً إِﻟى قلوﺑنا ﻭھي اﻟدعوة اﻟثاﻧية } َﻭا ْﻧصُرْ ﻧَا َعلَى ْاﻟقَوْ ِﻡ ْاﻟ َكافِ ِرينَ {أي
اﻧصرﻧا على من كفر ﺑك ﻭكذب ﺭسلك ﻭھم ﺟاﻟوت ﻭﺟنوﺩه ﻭھي اﻟدعوة اﻟثاﻟثة.
قال تعاﻟى ِإﺧباﺭاً عن ﻧتيجة ھذه اﻟمعركة فقال} :فَھَ َز ُموھُ ْم ﺑِإ ِ ْذ ِﻥ ﱠ
ﷲِ{ أي ھزموا ﺟيش ﺟاﻟوت ﺑنصر ﷲ ﻭتأييده إِﺟاﺑةً ﻟدعائھم ﻭاﻧكسر عدﻭھم ﺭغم كثرته
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}ﻭآتَاهُ ﱠ
ك َﻭ ْاﻟ ِح ْك َمةَ َﻭعَلﱠ َمهُ ِم ﱠما
ﷲُ ْاﻟ ُم ْل َ
}ﻭقَتَ َل ﺩَأ ُﻭﻭ ُﺩ َﺟاﻟُوتَ { أي ﻭقتل ﺩاﻭﺩ  -ﻭكاﻥ في ﺟيش اﻟمؤمنين مع طاﻟوت  -ﺭأﺱ اﻟطغياﻥ ﺟاﻟوت ﻭاﻧدﺣر ﺟيشه َ
َ
يَشَا ُء{أي أعطى ﷲ ﺩاﻭﺩ اﻟملك ﻭاﻟنبوة ﻭعلّمه ما يشاء من اﻟعلم اﻟنافع اﻟذي أفاﺿه عليه قال اﺑن كثير :كاﻥ طاﻟوت قد ﻭعده ِإﻥ قتل ﺟاﻟوت أﻥ يزﻭﺟه اﺑنته
ت
اﺱ ﺑَع َ
ﷲ اﻟنﱠ َ
ْض ﻟَفَ َس َد ِ
ﻭيشاطره ﻧعمته ،ﻭيشركه في أمره ،فوفى ﻟه ﺛم آل اﻟملك إِﻟى ﺩاﻭﺩ مع ما منحه ﷲ ﺑه من اﻟنبوة اﻟعظيمة } َﻭﻟَوْ ال َﺩ ْف ُع ﱠ ِ
ْضھُ ْم ﺑِبَع ٍ
األَﺭْ ضُ { أي ﻟوال أﻥ يدفع ﷲ ﺷ ّر األﺷراﺭ ﺑجھاﺩ األﺧياﺭ ﻟفسدت اﻟحياة ،ألﻥ اﻟشر إِﻥ غلب كاﻥ اﻟخراب ﻭاﻟدماﺭ } َﻭﻟَ ِك ﱠن ﱠ
ﷲَ ُذﻭ فَضْ ٍل َعلَى ْاﻟ َعاﻟَ ِمينَ {أي ذﻭ
تفضل ﻭإِﻧعاﻡ على اﻟبشر ﺣيث ﻟم يم ّكن ﻟلشر من االستعالء.
ٍ
}تِ ْلكَ آيَ ُ
ك ﺑِ ْاﻟ َحقﱢ{أي ما قصصنا عليك يا محمد من األموﺭ اﻟغريبة ﻭاﻟقصص اﻟعجيبة اﻟتي ﻭقعت في ﺑني إِسرائيل ھي من آيات ﷲ
ﷲ ﻧَ ْتلُوھَا َعلَ ْي َ
ات ﱠ ِ
ك ﻟَ ِمنَ ْاﻟ ُمرْ َسلِينَ { أي ﻭإِﻧك يا محمد ﻟمن ﺟملة اﻟرسل اﻟذين أﺭسلھم ﷲ ﻟتبليغ ﺩعوة ﷲ
ﻭأﺧباﺭه اﻟمغيبة اﻟتي أﻭﺣاھا إِﻟيك ﺑاﻟحق ﺑواسطة ﺟبريل األمين } َﻭإِﻧﱠ َ
عز ﻭﺟل .يسمى أيضا تاﺑوت اﻟرب أﻭ تاﺑوت اﻟشھاﺩة .ﻭھو اﻟتاﺑوت اﻟذي ﺣُفظت ﺑه أﻟواح اﻟعھد ،ﻭفقا ً ﻟلتراث اﻟيھوﺩي .ﻭھذا اﻟتاﺑوت ُﻭﺿع ﺩاﺧل قدﺱ
األقداﺱ ﺑاﻟھيكل .ﻭھو مطلي ﺑاﻟذھب ﻭمزين ﺑإطاﺭ من اﻟذھب.

 
 1تاﺑوت اﻟعھد في اﻟھيكل
 2ماذا ُﻭﺿع في اﻟتاﺑوت?
 3ﺣفظ اﻟتاﺑوت
 3.1مزاعم أﺧرى على مكاﻧه اﻟحاﻟي
 4اﻟمعجزات اﻟخاﺭقة اﻟمنسوﺑة ﻟلتاﺑوت
 5تكوين اﻟتاﺑوت
 6اطاﺭ ذھبي محيط
 7موقع تاﺑوت اﻟعھد في أﺛيوﺑيا

    
يُطلق على اﻟتاﺑوت عدة أسماء ":تاﺑوت اﻟشھاﺩة" )سفر اﻟخرﻭج( "تاﺑوت عھد اﻟرب" )في سفري اﻟتثنية ﻭيشوع( ﻭ"تاﺑوت اﻟرب" ﻭ"تاﺑوت اإلﻟه" في
األﻧبياء األﻭائل.
ﻭﺻف ﺷكل ھذا اﻟتاﺑوت موﺟوﺩ في سفر اﻟخرﻭج اﻟفصل ، 25ﺣيث أﻧه كاﻥ مصنوعا ً من ﺧشب اﻟسنط ،ﻭمطلي ﺑاﻟذھب من طرفيه اﻟخاﺭﺟي ﻭاﻟداﺧلي.
ﻭيوﺻف ﺣجمه ﺑأﻥ طوﻟه ذﺭاعين ﻭﻧصف ﻭعرﺿه ذﺭاع ﻭﻧصف ﻭاﺭتفاعه ذﺭاع ﻭﻧصف .ﻭكاﻥ اﻟتاﺑوت محموالً على مساﻧد من ﺧشب اﻟسنط اﻟمذھبة،
اﻟمعشقة في ﺣلقات ذھبية مصبوﺑة ﺑجاﻧب اﻟتاﺑوت .ﻭمكاﻥ اﻟتاﺑوت كاﻥ اﻟمكاﻥ األكثر قداسة في اﻟھيكل ،أال ﻭھو قدﺱ األقداﺱ" :ﻭتجعل اﻟحجاب تحت
األﺷظة ﻭتدﺧل إﻟى ھناك ﺩاﺧل اﻟحجاب تاﺑوت اﻟشھاﺩة .فيفضل ﻟكم اﻟحجاب ﺑين اﻟقدﺱ ﻭقدﺱ األقداﺱ .ﻭتجعل اﻟغطاء على تاﺑوت اﻟشھاﺩة في قدﺱ
األقداﺱ" )اﻟخرﻭج (34-33 26
قبل أﻥ يوﺿع تاﺑوت اﻟعھد في اﻟھيكل ,كاﻥ في ﺧيمة االﺟتماع اﻟمقدسة اﻟمتحركة اﻟتي كاﻥ يحملھا ﺑنو إسرائيل في اﻟصحراء ،في طريقھم إﻟى أﺭض
كنعاﻥ ،ﻭﺑعد ذﻟك ﻭﺿع في ﺧيمة االﺟتماع في مدينة ﺷيلوه.
في سفر ﺻموئيل األﻭل تم اﻟتحدث عن سقوط اﻟتاﺑوت في اﻟسبي على يد اﻟفلسطينيين .فكما ھو متبع في اﻟشرﻕ اﻟقديم ،فإﻥ تاﺑوت اﻟعھد )ﺷأﻧه في ذﻟك ﺷأﻥ
األغراض اﻟدينية األﺧرى( كاﻥ يؤﺧذ إﻟى ميداﻥ اﻟقتال أمالً في ﺟلب ﺩعم اﻟرب ﻟلمقاتلين .ﻭﺑسبب ھزيمة ﺑني إسرائيل سقط تاﺑوت اﻟعھد في اﻟسبي ﻭأُﺧذ
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إﻟى أﺷدﻭﺩ ،إﻟى معبد اإلﻟه ﺩاﺟوﻥ.
ﻭﻭفقا ً ﻟما ھو مرﻭي ،كاﻥ تمثال ﺩاﺟوﻥ موﺿوع على األﺭض ﻭيداه مقطوعتاﻥ ﻭموﺿوعتاﻥ على عتبة اﻟباب أماﻡ تاﺑوت اﻟعھد .ﻭاﻧتقل تاﺑوت اﻟعھد إﻟى
عقرﻭﻥ ﻭسبب ھناك ﻟعنة اﻟطاعوﻥ .ﻭﺑعد ما يقرب من  7أﺷھر قرﺭ ﺭﺅساء اﻟفلسطينيين )زعماء اﻟمدﻥ اﻟفلسطينية( إعاﺩة اﻟتاﺑوت ﻟبني إسرائيل .فتم إعاﺩة
اﻟتاﺑوت مرة أﺧرى ﻟبيت ﺷيمش ﻭﺟلب ھناك أيضا اﻟطاعوﻥ في أﻭساط كل من ﺭأى اﻟتاﺑوت ،ﺣيث أُﺻيب ﺑه اﻟعديد من األﺷخاﺹ .ﻭتم أﺧذ اﻟتاﺑوت إﻟى
ﺑيت افينديف في ﺟفعا ﻭتم اﻟحفاﻅ عليه ھناك إﻟى أﻥ ﻧقله ﺩاﻭﻭﺩ إﻟى اﻭﺭﺷليم.
اﻟملك ﺩاﻭﻭﺩ ﺟلب في أيامه اﻟتاﺑوت إﻟى اﻭﺭﺷليم ﻭسط اﺣتفاﻟية ﺿخمة ،ﻭﻧقله أﺑنه سليماﻥ ﺑعد ذﻟك إﻟى قدﺱ األقداﺱ ،في اﻟھيكل اﻟذي ﺑناه .ھناك على ﺣجر
األساﺱ -ﻭھو اﻟحجر اﻟذي عليه –ﻭفقا ً ﻟلمعتقد اﻟيھوﺩي -تم تقديم إسحاﻕ قراﺑا ً على يد ﻭاﻟده إﺑراھيم ،ﻭمنھا أُسس اﻟعاﻟم -تم ﻭﺿع اﻟتاﺑوت ،تحت تمثاﻟين
مصنوعاﻥ من اﻟذھب يظلالﻧه .ھذا ﻭال يسمح ﺑدﺧول قدﺱ األقداﺱ سوى ﻟكبير اﻟكھنة ،ﻭھو أيضا ال يسمح ﻟه ﺑاﻟدﺧول سوى مرة ﻭاﺣدة في اﻟعاﻡ –في يوﻡ
اﻟغفراﻥ .ﻭﺑاإلﺿافة إﻟى اﻟتاﺑوت كاﻥ يوﺟد في قدﺱ األقداﺱ أيضا عصا أھرﻭﻥ اﻟكاھن ،أﻭل كاھن أكبر .ﻭال يعرﻑ مصير تاﺑوت اﻟعھد ﺑعد ﻧقله إﻟى
اﻟھيكل .فلم يتم ذكره في قوائم اﻟغنائم اﻟتي أﺧذھا ﻧوﺑخذﻧصر ،ﻭال في األﺩﻭات اﻟتي أعاﺩھا كوﺭﺵ ملك فاﺭﺱ إﻟى مبنى اﻟھيكل اﻟثاﻧي ،ﻭال يمكن أﻥ يكوﻥ
ھذا اﻟشيء ،اﻟذي يعد األقدﺱ ﻭاألﺛمن ﺑين ﺑيت كنوز اﻟھيكل )ﻭاﻟيھوﺩية( ،قد أُﺧذ ﺑدﻭﻥ أﻥ يُذكر في اﻟتناخ.

   ?
ﻭفقا ً ﻟسفر اﻟخرﻭج في اﻟوﺻف اﻟمفصل ﻟمحتوى اﻟتاﺑوت ،فإﻥ األﻟواح اﻟتي أعطيت ﻟموسى كاﻥ يجب أﻥ تكوﻥ في اﻟتاﺑوت "ﻭتضع في اﻟتاﺑوت اﻟشھاﺩة
اﻟتي أعطيك" )ﺧرﻭج  .(16 25ﻭفقا ً ﻟلوﺻف اﻟحرفي فإﻥ اﻟشھاﺩة ھي أﻟواح اﻟعھد ﻭھكذا يفسرھا اﻟراﺑي موسى ﺑن ميموﻥ ،ﻭﺻحيح أﻧه ﻭفقا ً ﻟلراﺑي
ﺷلومو يتسحاقي فإﻥ اﻟتوﺭاة ھي اﻟشھاﺩة ﻭھي ﻭﺿعت في اﻟتاﺑوت )ﺑاإلﺿافة إﻟى األﻟواح( .ﻭفقا ً ﻟما ھو مكتوب في سفر اﻟتثنية فإﻥ ﻟوﺣين فقط ﻭﺿعا في
اﻟتاﺑوت" ،فـأكتب على اﻟلوﺣين اﻟكلمات اﻟتي كاﻧت على اﻟلوﺣين األﻭﻟين اﻟلذين كسرتھما ﻭتضعھما في اﻟتاﺑوت...ﺛم اﻧصرفت ﻭﻧزﻟت من اﻟجبل ﻭﻭﺿعت
اﻟلوﺣين في اﻟتاﺑوت اﻟذي ﺻنعت فكاﻧا ھناك كما أمرﻧي اﻟرب" )اﻟتثنية .(5-210ﻭفقا ً ألمر آﺧر في سفر اﻟتثنية ،كاﻥ يجب ﻭﺿع كتاب اﻟتوﺭاة ﺑجواﺭ
اﻟتاﺑوت على ﺭﻑ ﺧاﺹ أﻭ ﺑداﺧله ﺑجواﺭ األﻟواح )ھناك ﺧالﻑ ﺑھذا اﻟشأﻥ ﺑين اﻟحاﺧامات(" :ﺧذﻭا كتاب اﻟتوﺭاة ھذا ﻭﺿعوه ﺑجاﻧب تاﺑوت عھد اﻟرب
إﻟھكم ﻟيكوﻥ ھناك ﺷاھداً عليكم" )تثنية .(26 31
ﻭفقا ً ﻟوﺻف سفر اﻟملوك ﻭسفر أﺧباﺭ األياﻡ فإﻧه كاﻥ في تاﺑوت اﻟعھد أﻟواح اﻟعھد فقط ﻭﻟيس أي ﺷيء آﺧر .ﻭذﻟك ﻭفقا ً ﻟآلية اﻟتاﻟية" :ﻟم يكن في اﻟتاﺑوت إال
ﻟوﺣا اﻟحجر اﻟلذين ﻭﺿعھما موسى ھناك في ﺣوﺭيب ﺣين عاھد اﻟرب ﺑني إسرائيل عند ﺧرﻭﺟھم من أﺭض مصر" )ملوك أﻭل فصل  ، 9 8ﻭأﺧباﺭ األياﻡ
ﺛاﻧي فصل .(10 5
ﻭمع ذﻟك كاﻥ ھناك ﺧالفا ً ﺑين تفسيرات اﻟحكماء في اﻟتلموﺩ ﺑشأﻥ ما إذا كاﻥ يمكن أﻥ ﻧتعلم من ھذه اﻟجملة أﻥ ﺑقايا األﻟواح األﻭﻟى ﻭﺿعت في اﻟتاﺑوت أﻡ ال.
ﻭھناك ﺭأي ﻟدى اﻟحكماء يرى ﺑاﻟفعل أﻥ ﺑقايا األﻟواح األﻭﻟى ﻭﺿعت ﺑاﻟفعل في اﻟتاﺑوت.

 
في اﻟحقيقة ،ھناك إﺷاﺭات مكتوﺑة )مفصلة ﻟدى اﻟحاﺧامات( ،تدل على أﻥ تاﺑوت اﻟعھد ﺣُفظ ﺑواسطة اﻟملك ياﺷياھو .ھذا ما ﻭﺭﺩ في سفر أﺧباﺭ األياﻡ ﺛاﻧي
):(3 ، 35
"ﻭقال ﻟآلﻭيين اﻟذين كاﻧوا يعلموﻥ كل إسرائيل اﻟذين كاﻧوا مقدسين ﻟلرب اﺟعلوا تاﺑوت اﻟقدﺱ في اﻟبيت اﻟذي ﺑناه سليماﻥ ﺑن ﺩاﻭﺩ ملك إسرائيل .ﻟيس ﻟكم
أﻥ تحملوا على األكتاﻑ .اآلﻥ اﺧدموا اﻟرب إﻟھكم ﻭﺷعبه إسرائيل".
ﻭفھم اﻟحكماء أﻥ "اﺟعلوا تاﺑوت اﻟقدﺱ في اﻟبيت" يجب أﻥ يكوﻥ محفوﻅة في ﺣفرة أسفل اﻟبيت ،ﻭمن اﻟمؤكد أﻥ اﻟتاﺑوت كاﻥ في اﻟبيت منذ اﻟبداية .ﻭكذﻟك
قال )اﻟتلموﺩ اﻟباﺑلي فصل يوما  ، 2 52ﻭفصل ھوﺭيوت :(1 12
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ﻭمن ﺣفظه؟ ياﺷياھو ﺣفظه .من ﺷاھد ما ﺣُفظ؟ أﻧظر ما ھو مكتوب )تثنية " (28يذھب ﺑك اﻟرب ﻭﺑملكك اﻟذي تقيمه عليك" ،ﻭقف ﻭﺣفظه ،ﺣيث قيل
)أﺧباﺭ األياﻡ ﺛاﻧي " (35ﻭقال ﻟآلﻭيين اﻟذين كاﻧوا يعلموﻥ كل إسرائيل اﻟذين كاﻧوا مقدسين ﻟلرب اﺟعلوا تاﺑوت اﻟقدﺱ في اﻟبيت اﻟذي ﺑناه سليماﻥ ﺑن ﺩاﻭﺩ
ملك إسرائيل .ﻟيس ﻟكم أﻥ تحملوا على األكتاﻑ .اآلﻥ اﺧدموا اﻟرب إﻟھكم ﻭﺷعبه إسرائيل"
ﻭاﻟتلموﺩ األﻭﺭﺷليمي )ﺷكليم فصل  6ھاﻟخاه  (1يواﺻل ﻭيُفصل:
"قال ﻟھم :إذا كاﻥ قد ﺭﺣل معكم إﻟى ﺑاﺑل ،ﻟم تعيدﻭه مرة أﺧرى إﻟى مكاﻧه ،ﺑل اآلﻥ اﺧدموا إﻟھكم ﻭﺷعبه إسرائيل".
ﻭﻟخصت أقوال اﻟراﺑي ﺩافيد قمحي في تفسيره ﻟلفصل كاآلتي" :ﻭﺣاﺧاماتنا مباﺭكو اﻟذكر فسرﻭا أﻧه تم إﺻداﺭ أمر ﻟحفظ اﻟتاﺑوت ﺣتى ال يكتشف مع
اﻟشتات .ﻭقاﻟوا :كاﻥ ھناك ﺣجر في قدﺱ األقداﺱ في غرﺑه ﻭكاﻥ موﺿوعا ً عليھا اﻟتاﺑوت ﻭأمامه ﺟرة اﻟمن ﻭعصا ھاﺭﻭﻥ ،ﻭفي أﺛناء قياﻡ سليماﻥ ﺑبناء
اﻟھيكل ﻭتوقع ﺧراﺑه ،ﺑنى مكاﻥ ﻟيحفظ ﺑه اﻟتاﺑوت في األسفل على عمق ﻭﺑشكل متعرج ،ﻭھذا اﻟحجر كاﻥ يغطى ھذا اﻟمكاﻥ ،ﻭياﺷياھو اﻟملك أمر ﻭﺣفظ
اﻟتاﺑوت في ﻧفس اﻟمكاﻥ اﻟذي ﺑناه سليماﻥ ،ﺣيث قيل سلموا تاﺑوت اﻟقدﺱ ﻭاﺣفظوا مع اﻟتاﺑوت عصا ھاﺭﻭﻥ ﻭﺟرة اﻟمن ﻭزيت اﻟمسح" .ﻭﺑما أﻧه ﻟم يتم
اﻟعثوﺭ على تاﺑوت اﻟعھد ،ﻟذا ﻟم يكن في اﻟھيكل اﻟثاﻧي تاﺑوت.

مزاعم أخرى على مكانه الحالي
ﻭفقا ً إلﺣدى اﻟفرﺿيات ،فإﻥ اﻟتاﺑوت تم تھريبه في أياﻡ منشيه ،ملك يھوﺩا ﻭاﺑنه ﺣزقياھو ،من اﻟھيكل
إﻟى مصر ،ﻟلمكاﻥ اﻟذي يسمى ﺑئر األﺭﻭاح .ﻭﺭﺑما أُﺧذ من ھناك إﻟى ﺟزيرة اﻟفنتين ،ﻭھي ﺟزيرة
تقع على ﻧھر اﻟنيل يوﺟد ﺑھا معبد يھوﺩا .ﻭﻭفق ھذا اﻟزعم ،ﻭاﺻل اﻟتاﺑوت ﺭﺣلته ﻭھو موﺟوﺩ ﺣاﻟيا ً
في كنيسة اﻟسيدة مريم من ﺻھيوﻥ في مدينة أكسوﻡ في إﺛيوﺑيا.
ﻭفقا ً ﻟلملحمة األﺛيوﺑية اﻟمسيحية )كبرا ﻧجيشت ﺑمعنى فخر اﻟملوك( اﻟتي أﻧتجت ﻟتمجيد سالﻟة اﻟملوك
اﻟسليماﻧية ،فإﻥ االﺑن اﻟمشترك ﻟملكة سبا ﻭاﻟملك سليماﻥ اﻟمدعو منليك ﺟاء ﻟزياﺭة ﻭاﻟده سليماﻥ.
ﻭﺣاﻭل اﻟواﻟد إقناع منليك ﺑاﻟبقاء معه ﻭعدﻡ اﻟعوﺩة إﻟى أﺛيوﺑيا .ﻭمنحه ذھباً ،ﻭمجوھرات ﻭمال كثير،
ﻟكن منليك ﻟم يقتنع ﻭﻟذﻟك أعد سليماﻥ ﺣاﺷية من ﺑني إسرائيل ﻟمرافقته إﻟى إﺛيوﺑيا .كاﻧت تلك اﻟحاﺷية
تتضمن ﺭﺟال من ﻧبالء ﻭأﺷراﻑ اﻟقدﺱ ﻭكاﻥ منھم كھنة ﻭالﻭيين كثيرين ،ﻭفقا ً ﻟلتراث اﻟمسيحي فإﻥ
ﻧبالء إﺛيوﺑيا ھم ﻧسلھم .ﻭقد تبنى يھوﺩ إﺛيوﺑيا أﺟزاء من ھذه اﻟمأﺛوﺭات .ﻭالﺣقا ً-ﺑحسب كبرا ﻧجيشت-
منح اﻟملك سليماﻥ ﻟمنليك أيضا ﻧسخة من تاﺑوت اﻟعھد ﻟكن اﺑنه ﺻدﻭﻕ اﻟكاھن اﻟذي ﺭافق منليك ،ﺑدل اﻟتاﺑوت األﺻلي ﺑاﻟنسخة اﻟمقلدة .ﻭﺑعد أﻥ أكتشف
اﻟخديعة ،ﻟم يتمكن من فعل ﺷيء ﻭ توﺟه ﻟزﻭﺟته اﺑنة فرعوﻥ ﻟمواساته ﻭھي استغلت ذﻟك من أﺟل إغرائه ﺑعباﺩة آﻟھة مصر .ﻭفي أﺛناء ذﻟك ﻭﺻل منليك
إﻟى إﺛيوﺑيا مع اﻟحاﺷية اﻟضخمة ﻭمعھا تاﺑوت اﻟعھد ﻭفي ﻭقت متأﺧر ﺷن منليك عدة ﺣرﻭب عسكرية سويا ً مع اﻟتاﺑوت ﻭ ُكتب في كبرا ﻧجيشت:
" ﻭﻟم يحتله أﺣد ،ﺑل على اﻟعكس ،كل ﺷخص ھاﺟمه أُﺣتل" كبرا ﻧجيشت  ،اﻟفصل 94
ﻭفقا ً ﻟتراث اﻟحكماء ،فإﻥ اﻟتاﺑوت ﺣُفظ في مكاﻥ ما في فجوة أسفل اﻟمسجد األقصى ،ﻭﺑناءاً على ذﻟك يؤمن اﻟكثيرﻭﻥ أﻧه الزال ھناك ،ﻭﺭﺑما أيضا أسفل
ﺻخرة األساﺱ مباﺷرة )قبة اﻟصخرة( ،اﻟمكاﻥ اﻟذي كاﻥ موﺿوعا ً عليھا في اﻟساﺑق.
تزعم عدة مصاﺩﺭ في اﻟحكماء أﻥ اﻟتاﺑوت كاﻥ في فترة اﻟھيكل اﻟثاﻧي أسفل ﺩيواﻥ األﺷجاﺭ .ﻭيمكن أﻥ يتطاﺑق ھذا اﻟزعم من اﻟزعم اﻟساﺑق اﻟقائل ﺑأﻥ
اﻟتاﺑوت موﺟوﺩ في فجوة فتحت في اﻟمكاﻥ اﻟذي كاﻥ في اﻟماﺿي ﺩيواﻥ األﺷجاﺭ.
في كتاب اﻟحشموﻧائيم ﺛاﻧي ) اﻟفصل ُ (6-1 ،2كتب أﻥ يرمياھو اﻟنبي ﺧبأ اﻟتاﺑوت في اﻟمغاﺭة اﻟتي ﻭﺟدھا في ﺟبل ﻧيبو سويا ً مع عدﺩ من األغراض
اﻟمقدسة من اﻟھيكل .ﻭيرمياھو اﻟذي عاﺵ في فترة ﺧراب اﻟھيكل اﻟثاﻧي ،ﺣاﻭل على ما يبدﻭ اﻟحفاﻅ على اﻟتاﺑوت ﻭاألغراض من اﻟتدمير ﻭقت ﺧراب
اﻟھيكل األﻭل .ﺑاإلﺿافة إﻟى ذﻟك ،ﻭفقا ً ﻟمصاﺩﺭ يھوﺩ اﻟيمن فإﻥ ﺷتاتھم من إسرائيل ﺑدأ في ﻭقت مقاﺭب من ﺧراب اﻟھيكل اﻟثاﻧي ،فترة يرمياھو اﻟنبي .أﺛبتت
ﻧتائج تحاﻟيل  DNAاﻟتي أﺟراھا اﻟباﺣث اﻟبريطاﻧي تيوﺩﻭﺭ ﺑرفيت ) (Parfitt Tudorفي أﻭساط قبيلة اﻟليبما في زيمباﺑوي ،أﺭﺟع أﺻل اﻟقبيلة إﻟى األﺻل
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سامي-يھوﺩي ﻭﻟيس أفريقي .ﻭتراث اﻟقبيلة يشير إﻟى أﻧھا قدمت من إسرائيل عبر اﻟيمن إﻟى أفريقيا ،ﻭأﻥ ﺑحوزتھم أﺩاة مقدسة ،ھي ﻧجوما ﻟوﻧجوﻧدﻭ )اﻟطبل
اﻟصاﺧب(.
ﻭﻭمن مزاعم أﺧرى على مكاﻧه اﻟحاﻟي اﻥ عند اﻟمسلمين اﺻحاب اﻟمذھب اﻟشيعي يؤمنوﻥ اﻥ اﻟمھدي اﻟقائم)ع( سيستخرﺟه من ﺑحيرة طبرية ﻭيحتوي على
مواﺭيث االﻧبياء

 

 

ﺑحسب ما ُذكر في اﻟمقرا فإﻥ تاﺑوت اﻟعھد كاﻥ مرتبط ﺑعدﺩ من اﻟمعجزات .أﻭﻟھا كاﻥ اﻧفالﻕ مياه ﻧھر األﺭﺩﻥ مع ﺩﺧول ﺷعب إسرائيل إﻟى أﺭض كنعاﻥ:
"ﻭيكوﻥ ﺣينما تستقر ﺑطوﻥ أقداﻡ اﻟكھنة ﺣاملي تاﺑوت اﻟرب سيد األﺭض كلھا في مياه األﺭﺩﻥ أﻥ مياه األﺭﺩﻥ اﻟمياه اﻟمنحدﺭة من فوﻕ تنفلق ﻭتقف ﻧداً
ﻭاﺣداً") .يشوع (13 3
يتحدث سفر ﺻموئيل أيضا عن عدة أﺣداث ﺧاﺭقة مرتبطة ﺑاﻟتاﺑوت :سقوط تمثال ﺩاﺟوﻥ في أﺷدﻭﺩ أماﻡ اﻟتاﺑوت ،اﻟطاعوﻥ في ﺟات ﻭعقرﻭﻥ أﺛناء سبيه
ﻟدى اﻟفلسطينيين ،اﻟطاعوﻥ اﻟذي أﺻاب ﺭﺟال ﺑيت ﺷيمش اﻟذين ﻟم يتعاملوا ﺑقدﺭ كافي من االﺣتراﻡ مع اﻟتاﺑوت ،ﻭمصرع عوزة ﺑسبب ﻟمسه اﻟتاﺑوت أﺛناء
ھجرة اﻟتاﺑوت إﻟى اﻭﺭﺷليم.
ﻭفقا ً ﻟلحكماء )اﻟتلموﺩ اﻟباﺑلي  ،مجياله  2 ،10ﻭغيره( "مكاﻥ اﻟتاﺑوت ﻟيس من اﻟطبيعة" ﺑمعنى أﻧه ال يحتل موﺿعا ً ماﺩيا ً في قدﺱ األقداﺱ .ﻭھذا األمر
تعلموه من اﻟوﺻف اﻟمقرائي )ملوك أﻭل فصل  (6اﻟخاﺹ ﺑتماﺛيل األسوﺩ اﻟتي ﺻنعھا سليماﻥ ،اﻟتي كاﻥ ﺟناح كل منھما عشرة أذﺭع ،ﺑينما كاﻥ اتساع
ق مكاﻥ ﻟلتاﺑوت ﻧفسه .ﻭﺻحيح أﻥ اﻟجماﺭا في ﺑبا ﺑترا ) (1 ،99اعتنت في ھذه اﻟنظرة ،ﻭأتى ﺑاﺣتماالت
قدﺱ األقداﺱ ﺑأكمله عشرين ذﺭاعاً ،أي أﻧه ﻟم يب َ
عدة تدل على أﻥ األموﺭ يمكن اﻥ تسير ﺑدﻭﻥ معجزة  ،ﻟكن اإلﺩعاء ﻧفسه ﻟم يتم استبعاﺩه ،على ما يبدﻭ ألﻥ األمر "تراث ﺑأيدينا ﺟاء من آﺑائنا" )ﺣسبما قال
اﻟراﺑي ﻟيفي في اﻟجماﺭا(.
معجزة أﺧرى مرتبطة ﺑاﻟتاﺑوت ،ﻭفقا ً ﻟلحكماء ،ھو كوﻧه "يحمل ﺣامليه" ﺑمعنى أﻧه على اﻟرغم من كوﻥ اﻟتاﺑوت ﺛقيل ﺟداً ،ﺑسبب أﻟواح اﻟعھد ،فإﻥ اﻟتاﺑوت
ال يحتاج فقط ﻟلحمل ،ﺑل ھو ﻧفسه ﺣمل ﺣامليه.
ﻭتلك األموﺭ أﺩت إﻟى ﺭﺅية اﻟتاﺑوت من قبل اﻟحاﺧامات كشيء ﺷبه ﺭﻭﺣاﻧي ،ال يحتل موﺿع ماﺩي فعلي .ﻭھذا األمر يندمج مع ﻅواھر أﺧرى فريدة
اﻟمرتبطة ﺑـ"اﻟقليل اﻟذي يحتوي اﻟكثير" اﻟتي ﺣدﺛت في األساﺱ في اﻟھيكل ،ﻭفقا ً ﻟلحكماء ،مثل معجزة أﻥ اﻟمتواﺟدين في اﻟھيكل كاﻧوا "يقفوﻥ محتشدين
ﻭيتعبدﻭﻥ ﻟلرﺑح" ،ﻭﻅواھر أﺧرى من ھذا اﻟقبيل.
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ﺣافة اﻟتاﺑوت اﻟعليا كاﻧت مرتفعة تقريبا ً عن اﻟداﺧلية ،ﻭكاﻧت اإلﺿافة على ﺻوﺭة اكليل ﺣتى يبدﻭ اﻟغطاء عندما يوﺿع على اﻟتاﺑوت ﻭكأﻧه تاج .ﻭغطاء
اﻟتاﺑوت )اﻟكافوﺭت( كاﻥ عباﺭة عن ﻟوح ذھبي سميك ﻭعليه تمثاﻟين من اﻟذھب ينظر كل منھما ﺑاتجاه اآلﺧر ،ﻭعلى ﺟواﻧب اﻟتاﺑوت ﺣلقات ذھب مثبت ﺑھا
ساﻧدتين من اﻟخشب اﻟمطلي ﺑاﻟذھب.

" #

"

في "ﺑرﺷاة ترﻭما" موﺻوﻑ أﻧه على تاﺑوت اﻟعھد ﻭعلى طاﻭﻟة اﻟخبز اﻟداﺧلية يصنع ""اطاﺭ ذھبي محيط" اذا كاﻥ تاﺑوت اﻟعھد مصنوعا ً على ﺻوﺭة
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ﺻندﻭﻕ ﺧشبي مستطيل ﻭملفوﻑ ،ﻭاﻟجدير ﺑاﻟذكر أﻥ اﻟتفسير اﻟمطلوب ﻟلمصطلح "إطاﺭ ذھبي محيط" ھو "ﺷريط ذھبي مشغول،مصھوﺭ أﻭ مطرﻭﻕ،
اﻟموﺻول ﺑاﻟطرﻑ اﻟعلوي ﻟجواﻧب اﻟصندﻭﻕ" .ﻭﺑھذا اﻟرﻭح يفسر اﻟراﺑي ﺷلومو يتسحاقي اﻟجملة  11ﻭيصف اإلطاﺭ اﻟذھبي "كتاج يحيط ﺑمحيط أعلى
تاﺑوت اﻟعھد ".ﻭفي أعقاب ھذا اﻟتفسير ،ﺻنع اﻟفناﻥ تاﺑوت ,تاﺑوت اﻟقدﺱ اﻟخاﺹ ﺑاﻟمعبد في موﺩينيا ﺑإيطاﻟيا في عاﻡ 1472ﻡ .ﻭھو ﺷ ّكله كصندﻭﻕ ﺧشبي
ﻭأﺣاط طرفه األعلى ﺑإطاﺭ منقوﺵ ﻭ ُمذھب.
ﻭيمكن اﻥ ﻧقاﺭﻥ اطاﺭ تاﺑوت اﻟعھد ﺑإطاﺭات أﺧرى في ﺧيمة االﺟتماع" :قال اﻟراﺑي يوﺣناﻥ :ﺛالﺛة ﺣواﻑ ھي :اﻟخاﺻة ﺑاﻟمذﺑح ﻭاﻟخاﺻة ﺑاﻟتاﺑوت
ﻭاﻟخاﺻة ﺑاﻟمنضدة .اﻟخاﺻة ﺑاﻟمذﺑح )اﻟكھنوت( فاز ﺑھا أھرﻭﻥ ﻭﺣمله ،ﻭاﻟخاﺻة ﺑاﻟمنضدة )اﻟملكية( فاز ﺑھا ﺩاﻭﺩ ﻭﺣمله ،ﻭاﻟخاﺻة ﺑاﻟتاﺑوت ما يزال
موﺿوع ،ﻭكل من يرغب في أﺧذه فليأتي ﻭيأﺧذه .ﻭيقول اﻟتلموﺩ ﺑاﻟملوك يملكوﻥ )اي أﻥ اﻟتاﺑوت يعلو على اﻟملكية(" مشلي  8:15مفسر اﻟتلموﺩ اﻟراﺑي
يوﺣناﻥ يتطرﻕ إﻟى اﻟمسأﻟة اﻟخاﺻة ﺑإطاﺭ اﻟتاﺑوت ،اﻟذي يرمز إﻟى اﻟتوﺭاة ،اﻟتي يحظى ﺑصالﺣيتھا كل عاﻟم فطن .ﻭﻭفقا ً ﻟھذا اﻟتوﺟه فإﻥ اإلطاﺭ تحول من
زﺧرفة إﻟى ﺣلية ترمز إﻟى ﻭﺿع مرتديھا ،مثل اإلكليل ﻭاﻟتاج اﻟتناﺧييم.

      $%
تؤمن اﻟكنيسة األﺛيوﺑية أﻥ تاﺑوت اﻟعھد موﺟوﺩ في أﺛيوﺑيا في مدينة اكسوﻡ في كنيسة اﻟسيدة مريم من ﺻھيوﻥ تحت غطاء سري ﺛقيل .في اﻟكنيسة ﺑأكسوﻡ
يعين كاھن عجوز يكوﻥ ھو اﻟوﺣيد اﻟمسموح ﻟه ﺑاﻟدﺧول ﻟرﺅية اﻟتاﺑوت ،ﻭﺻاﺣب ھذا اﻟمنصب يتم تغيره ﺑاستمراﺭ عقب تعرﺿه ﻟحاالت ﻭفاة غريبة
ﻭغير طبيعية ،كما أﻥ ﺟميع اﻟحراﺱ يدعوﻥ أﻧھم يشعرﻭﻥ أﻥ اﻟتاﺑوت يسبب ﻟھم أﺿراﺭاً ،ﻭﺟميعھم ذكرﻭا أﻥ ﺑصرھم ﺑدأ في اﻟضعف منذ ﻟحظة اﺧتياﺭھم
ﻟھذه اﻟمھمة ﻭﺷاھدﻭا اﻟتاﺑوت .ﻭﻭفقا ً ﻟلكتاﺑات اﻟمقدسة األﺛيوﺑية منليك اﻟذي يعُد ﻧسالً مشتركا ً ﻟكل من ملكة سبا ﻭاﻟملك سليماﻥ ھو اﻟذي أﺣضر اﻟتاﺑوت
اﻟحقيقي إﻟى أﺛيوﺑيا ﺑعد أﻥ قاﻡ اﺑن ﺻدﻭﻕ اﻟكاھن ﺑاستبداﻟه ﺑاﻟنسخة اﻟمقلدة اﻟتي أعطاه ايھا اﻟملك سليماﻥ .ﻭفي ﺟميع كنائس أﺛيوﺑيا يوﺟد ﻧسخة مقلدة من
تاﺑوت اﻟعھد ،اﻟذي يمكن أﻧه قدسية ﻟلكنيسة .ﻭكل عاﻡ في ﺷھر يناير يحتفلوﻥ في أﺛيوﺑيا ﺑعيد اﻟميالﺩ ،اﻟذي يحمل عندھم اسم "تيم-كت" ﻭيخرﺟوﻥ في
مسيرات ﻭمواكب ﺷعبية ﻭھم يحملوﻥ ﻧسخا ً من تاﺑوت اﻟعھد.
مجلوﺑة من "&oldid=13531273تاﺑوت_اﻟعھد="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفاﻥ :اﻟكتاب اﻟعبري ﺩين
آخر تعديل لھذه ال صفحة كان يوم  15يوليو  2014الساعة .18:40
الن صوص منشورة برخ صة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  . 3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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