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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

القصة في القرآن

ا تََرَك آُل ُموَسى َوآُل {َوقَاَل لَھُْم نَبِيُّھُْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَقِيَّةٌ ِممَّ

ا فََصَل طَالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِن248َّھَاُروَن تَْحِملُهُ اْلَم=َئَِكةُ إِنَّ فِي َذلَِك 9يَةً لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( )فَلَمَّ

َ ُمْبتَلِيُكْم بِنَھٍَر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم يَْطَعْمهُ فَإِنَّهُ ِمنِّي إGِ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا هللاَّ

ا َجأَوَزهُ ھَُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ قَالُوا G طَاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن ِمْنهُ إGَِ قَلِي=ً ِمْنھُْم فَلَمَّ

ابِِريَن( ُ َمَع الصَّ ِ َوهللاَّ ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِإِْذِن هللاَّ ا بََرُزوا249يَظُنُّوَن أَنَّھُْم ُم=َقُو هللاَّ )َولَمَّ

لَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم

250ِاْلَكافِِريَن( ا يََشاُء َولَْوG َدْفُع هللاَّ ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ِ َوقَتََل َدأُوُد َجالُوَت َوآتَاهُ هللاَّ )فَھََزُموھُْم بِإِْذِن هللاَّ

َ ُذو فَْضٍل َعلَى اْلَعالَِميَن( ِ نَْتلُوھَا َعلَْيَك بِاْلَحق251ِّالنَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت ا`َْرُض َولَِكنَّ هللاَّ )تِْلَك آيَاُت هللاَّ

]1)}[252َوإِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن(

ولما طلبوا آية تدل على اصطفاء هللا لطالوت أجابھم إِلى ذلك {َوقَاَل لَھُْم نَبِيُّھُْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه}أي ع=مة ملكه واصطفائه عليكم {أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوُت} أي يردَّ

هللا إِليكم التابوت الذي أخذ منكم، وھو كما قال الزمخشري: صندوق التوراة الذي كان موسى إِذا قاتل قدَّمه فكانت تسكن نفوس بني إِسرائيل وG يفرون{فِيِه

ا تََرَك آُل ُموَسى َوآُل ھَاُروَن تَْحِملُهُ اْلَم=ئَِكةُ} أي في التابوت السكون والطمأنينة والوقار وفيه أيضاً بقية من آثار آل موسى  وآلَسِكينَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَقِيَّةٌ ِممَّ

ھارون وھي عصا موسى وثيابه وبعض ا`لواح التي كتبت فيھا التوراة تحمله الم=ئكة قال ابن عباس: جاءت الم=ئكة تحمل التابوت بين السماء وا`رض

حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون {إِنَّ فِي َذلَِك 9يَةً لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن} أي إِن في نزول التابوت لع=مة واضحة أن هللا اختاره ليكون ملكاً

عليكم إِن كنتم مؤمنين باm واليوم ا9خر.

ا فََصَل طَالُوُت بِاْلُجنُوِد}أي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثمانين ألفاً أخذ بھم في أرٍض قفرة فأصابھم حر وعطٌش شديد {فَلَمَّ

َ ُمْبتَلِيُكْم بِنَھٍَر} أي مختبركم بنھر وھو نھر الشريعة المشھور بين ا`ردن وفلسطين {فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي} أي من شرب منه ف= يصحبني {قَاَل إِنَّ هللاَّ

- وأراد بذلك أن يختبر إِرادتھم وطاعتھم قبل أن يخوض بھم غمار الحرب - {َوَمْن لَْم يَْطَعْمهُ فَإِنَّهُ ِمنِّي}أي من لم يشرب منه ولم يذقه فإِنه من جندي الذين

يقاتلون معي {إGَِ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه} أي لكن من اغترف قلي=ً من الماء ليبلَّ عطشه وينقع غلته ف= بأس بذلك، فأذن لھم برشفٍة من الماء تذھب

بالعطش.

ا {فََشِربُوا ِمْنهُ إGَِ قَلِي=ً ِمْنھُْم} أي شرب الجيش منه إGِ فئة قليلة صبرت على العطش قال السدي: شرب منه ستة وسبعون ألفاً وتبقّى منه أربعة آGف {فَلَمَّ

َجأَوَزهُ ھَُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ} أي لما اجتاز النھر مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوھم اعتراھم الخوف فقال فريق منھم {قَالُوا G طَاقَةَ

ِ} أي قال لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه} أي G قدرة لنا على قتال ا`عداء مع قائد جيشھم جالوت فنحن قلة وھم كثرة كاثرة {قَاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَّھُْم ُم=قُوا هللاَّ

} أي كثيراً ما غلبت الجماعة ِ الذين يعتقدون بلقاء هللا وھم الصفوة ا`خيار والعلماء ا`برار من أتباع طالوت {َكْم ِمْن فِئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِإِْذِن هللاَّ

ابِِريَن} أي معھم بالحفظ والرعاية والتأييد ُ َمَع الصَّ القليلة الجماعة الكثيرة بإِرادة هللا ومشيئته، فليس النصر عن كثرة العدد وإِنما النصر من عند هللا {َوهللاَّ

ومن كان هللا معه فھو منصور بحول هللا.

ا بََرُزوا لَِجالُوَت َوُجنُوِدِه} أي ظھروا في الفضاء المتسع وجھاً لوجه أمام ذلك الجيش الجرار جيش جالوت المدّرب على الحروب {قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ {َولَمَّ

َعلَْينَا َصْبًرا} دعوا هللا ضارعين إِليه بث=ث دعوات تفيد إِدراك أسباب النصر فقالوا أوGً: ربنا أفْض علينا صبراً يعمنا في جمعنا وفي خاصة نفوسنا لنقوى

على قتال أعدائك {َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا} أي ثبتنا في ميدان الحرب وG تجعل للفرار سبي=ً إِلى قلوبنا وھي الدعوة الثانية {َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن}أي

انصرنا على من كفر بك وكذب رسلك وھم جالوت وجنوده وھي الدعوة الثالثة.

ِ} أي ھزموا جيش جالوت بنصر هللا وتأييده إِجابةً لدعائھم وانكسر عدوھم رغم كثرته قال تعالى إِخباراً عن نتيجة ھذه المعركة فقال: {فَھََزُموھُْم بِإِْذِن هللاَّ
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ا ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ {َوقَتََل َدأُووُد َجالُوَت} أي وقتل داود - وكان في جيش المؤمنين مع طالوت - رأس الطغيان جالوت واندحر جيشه {َوآتَاهُ هللاَّ

يََشاُء}أي أعطى هللا داود الملك والنبوة وعلّمه ما يشاء من العلم النافع الذي أفاضه عليه قال ابن كثير: كان طالوت قد وعده إِن قتل جالوت أن يزوجه ابنته

ِ النَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت ويشاطره نعمته، ويشركه في أمره، فوفى له ثم آل الملك إِلى داود مع ما منحه هللا به من النبوة العظيمة {َولَْوG َدْفُع هللاَّ

َ ُذو فَْضٍل َعلَى اْلَعالَِميَن}أي ذو ا`َْرُض} أي لوG أن يدفع هللا شّر ا`شرار بجھاد ا`خيار لفسدت الحياة، `ن الشر إِن غلب كان الخراب والدمار {َولَِكنَّ هللاَّ

تفضٍل وإِنعام على البشر حيث لم يمّكن للشر من اGستع=ء.

}أي ما قصصنا عليك يا محمد من ا`مور الغريبة والقصص العجيبة التي وقعت في بني إِسرائيل ھي من آيات هللا ِ نَْتلُوھَا َعلَْيَك بِاْلَحقِّ {تِْلَك آيَاُت هللاَّ

وأخباره المغيبة التي أوحاھا إِليك بالحق بواسطة جبريل ا`مين {َوإِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن} أي وإِنك يا محمد لمن جملة الرسل الذين أرسلھم هللا لتبليغ دعوة هللا

عز وجل. يسمى أيضا تابوت الرب أو تابوت الشھادة. وھو التابوت الذي ُحفظت به ألواح العھد، وفقاً للتراث اليھودي. وھذا التابوت ُوضع داخل قدس

ا`قداس بالھيكل. وھو مطلي بالذھب ومزين بإطار من الذھب.
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يُطلق على التابوت عدة أسماء :"تابوت الشھادة" (سفر الخروج) "تابوت عھد الرب" (في سفري التثنية ويشوع) و"تابوت الرب" و"تابوت ا|له" في

ا`نبياء ا`وائل.

، ومطلي بالذھب من طرفيه الخارجي والداخلي.السنط ،حيث أنه كان مصنوعاً من خشب 25وصف شكل ھذا التابوت موجود في سفر الخروج الفصل 

ويوصف حجمه بأن طوله ذراعين ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف. وكان التابوت محموGً على مساند من خشب السنط المذھبة،

المعشقة في حلقات ذھبية مصبوبة بجانب التابوت. ومكان التابوت كان المكان ا`كثر قداسة في الھيكل، أG وھو قدس ا`قداس: "وتجعل الحجاب تحت

ا`شظة وتدخل إلى ھناك داخل الحجاب تابوت الشھادة. فيفضل لكم الحجاب بين القدس وقدس ا`قداس. وتجعل الغطاء على تابوت الشھادة في قدس

)34-33 26ا`قداس" (الخروج 

قبل أن يوضع تابوت العھد في الھيكل, كان في خيمة اGجتماع المقدسة المتحركة التي كان يحملھا بنو إسرائيل في الصحراء، في طريقھم إلى أرض

.شيلوهكنعان، وبعد ذلك وضع في خيمة اGجتماع في مدينة 

 ا`ول تم التحدث عن سقوط التابوت في السبي على يد الفلسطينيين. فكما ھو متبع في الشرق القديم، فإن تابوت العھد (شأنه في ذلك شأنسفر صموئيلفي 

ا`غراض الدينية ا`خرى) كان يؤخذ إلى ميدان القتال أم=ً في جلب دعم الرب للمقاتلين. وبسبب ھزيمة بني إسرائيل سقط تابوت العھد في السبي وأُخذ
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.داجونإلى أشدود، إلى معبد ا|له 

ووفقاً لما ھو مروي، كان تمثال داجون موضوع على ا`رض ويداه مقطوعتان وموضوعتان على عتبة الباب أمام تابوت العھد. وانتقل تابوت العھد إلى

 أشھر قرر رؤساء الفلسطينيين (زعماء المدن الفلسطينية) إعادة التابوت لبني إسرائيل. فتم إعادة7. وبعد ما يقرب من الطاعون وسبب ھناك لعنة عقرون

 وجلب ھناك أيضا الطاعون في أوساط كل من رأى التابوت، حيث أُصيب به العديد من ا`شخاص. وتم أخذ التابوت إلىلبيت شيمشالتابوت مرة أخرى 

 وتم الحفاظ عليه ھناك إلى أن نقله داوود إلى اورشليم.جفعا في بيت افينديف

الملك داوود جلب في أيامه التابوت إلى اورشليم وسط احتفالية ضخمة، ونقله أبنه سليمان بعد ذلك إلى قدس ا`قداس، في الھيكل الذي بناه. ھناك على حجر

، ومنھا أُسس العالم- تم وضع التابوت، تحت تمثالينإبراھيم قراباً على يد والده إسحاقا`ساس- وھو الحجر الذي عليه –وفقاً للمعتقد اليھودي- تم تقديم 

يوممصنوعان من الذھب يظل=نه. ھذا وG يسمح بدخول قدس ا`قداس سوى لكبير الكھنة، وھو أيضا G يسمح له بالدخول سوى مرة واحدة في العام –في 

. وبا|ضافة إلى التابوت كان يوجد في قدس ا`قداس أيضا عصا أھرون الكاھن، أول كاھن أكبر. وG يعرف مصير تابوت العھد بعد نقله إلىالغفران

 ملك فارس إلى مبنى الھيكل الثاني، وG يمكن أن يكونكورش، وG في ا`دوات التي أعادھا نوبخذنصرالھيكل. فلم يتم ذكره في قوائم الغنائم التي أخذھا 

.التناخھذا الشيء، الذي يعد ا`قدس وا`ثمن بين بيت كنوز الھيكل (واليھودية)، قد أُخذ بدون أن يُذكر في 
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وفقاً لسفر الخروج في الوصف المفصل لمحتوى التابوت، فإن ا`لواح التي أعطيت لموسى كان يجب أن تكون في التابوت "وتضع في التابوت الشھادة

). وفقاً للوصف الحرفي فإن الشھادة ھي ألواح العھد وھكذا يفسرھا الرابي موسى بن ميمون، وصحيح أنه وفقاً للرابي16 25التي أعطيك" (خروج 

شلومو يتسحاقي فإن التوراة ھي الشھادة وھي وضعت في التابوت (با|ضافة إلى ا`لواح). وفقاً لما ھو مكتوب في سفر التثنية فإن لوحين فقط وضعا في

التابوت، "فـأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين ا`ولين اللذين كسرتھما وتضعھما في التابوت...ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت

). وفقاً `مر آخر في سفر التثنية، كان يجب وضع كتاب التوراة بجوار5-210اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا ھناك كما أمرني الرب" (التثنية

التابوت على رف خاص أو بداخله بجوار ا`لواح (ھناك خ=ف بھذا الشأن بين الحاخامات): "خذوا كتاب التوراة ھذا وضعوه بجانب تابوت عھد الرب

).26 31إلھكم ليكون ھناك شاھداً عليكم" (تثنية 

Gوفقاً لوصف سفر الملوك وسفر أخبار ا`يام فإنه كان في تابوت العھد ألواح العھد فقط وليس أي شيء آخر. وذلك وفقاً ل�ية التالية: "لم يكن في التابوت إ

 ، وأخبار ا`يام9 8لوحا الحجر اللذين وضعھما موسى ھناك في حوريب حين عاھد الرب بني إسرائيل عند خروجھم من أرض مصر" (ملوك أول فصل 

).10 5ثاني فصل 

.G ومع ذلك كان ھناك خ=فاً بين تفسيرات الحكماء في التلمود بشأن ما إذا كان يمكن أن نتعلم من ھذه الجملة أن بقايا ا`لواح ا`ولى وضعت في التابوت أم

وھناك رأي لدى الحكماء يرى بالفعل أن بقايا ا`لواح ا`ولى وضعت بالفعل في التابوت.

��� �����	


في الحقيقة، ھناك إشارات مكتوبة (مفصلة لدى الحاخامات)، تدل على أن تابوت العھد ُحفظ بواسطة الملك ياشياھو. ھذا ما ورد في سفر أخبار ا`يام ثاني

)35 ، 3:(

"وقال ل�ويين 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 ا`كتاف. ا9ن 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

):1 12 ، وفصل ھوريوت 2 52قال (التلمود البابلي فصل يوما 
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) "يذھب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك"، وقف وحفظه، حيث قيل28ومن حفظه؟ ياشياھو حفظه. من شاھد ما ُحفظ؟ أنظر ما ھو مكتوب (تثنية 

) "وقال ل�ويين الذين كانوا يعلمون كل إسرائيل الذين كانوا مقدسين للرب اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان بن داود35(أخبار ا`يام ثاني 

ملك إسرائيل. ليس لكم أن تحملوا على ا`كتاف. ا9ن اخدموا الرب إلھكم وشعبه إسرائيل"

) يواصل ويُفصل:1 ھالخاه 6والتلمود ا`ورشليمي (شكليم فصل 

"قال لھم: إذا كان قد رحل معكم إلى بابل، لم تعيدوه مرة أخرى إلى مكانه، بل ا9ن اخدموا إلھكم وشعبه إسرائيل".

ولخصت أقوال الرابي دافيد قمحي في تفسيره للفصل كا9تي: "وحاخاماتنا مباركو الذكر فسروا أنه تم إصدار أمر لحفظ التابوت حتى G يكتشف مع

الشتات. وقالوا: كان ھناك حجر في قدس ا`قداس في غربه وكان موضوعاً عليھا التابوت وأمامه جرة المن وعصا ھارون، وفي أثناء قيام سليمان ببناء

الھيكل وتوقع خرابه، بنى مكان ليحفظ به التابوت في ا`سفل 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

وفقاً |حدى الفرضيات، فإن التابوت تم تھريبه في أيام منشيه، ملك يھودا وابنه حزقياھو، من الھيكل

إلى مصر، للمكان الذي يسمى بئر ا`رواح. 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 حالياً

في كنيسة السيدة مريم من صھيون في مدينة أكسوم في إثيوبيا.

وفقاً للملحمة ا`ثيوبية المسيحية (كبرا نجيشت بمعنى فخر الملوك) التي أنتجت لتمجيد س=لة الملوك

السليمانية، فإن اGبن 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 نب=ء وأشراف القدس وكان منھم كھنة وGويين كثيرين، وفقاً للتراث المسيحي فإن

نب=ء إثيوبيا ھم نسلھم. وقد تبنى يھود إثيوبيا أجزاء من ھذه المأثورات. وGحقاً-بحسب كبرا نجيشت-

منح الملك سليمان لمنليك أيضا نسخة من تابوت العھد لكن ابنه صدوق الكاھن الذي رافق منليك، بدل التابوت ا`صلي 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 سوياً مع التابوت وُكتب في كبرا نجيشت:

94" ولم يحتله أحد، بل على العكس، كل شخص ھاجمه أُحتل" كبرا نجيشت ، الفصل 

وفقاً لتراث الحكماء، فإن التابوت ُحفظ في مكان ما في فجوة أسفل المسجد ا`قصى، وبناءاً على ذلك يؤمن الكثيرون أنه Gزال ھناك، وربما أيضا أسفل

صخرة ا`ساس مباشرة (قبة الصخرة)، المكان الذي كان موضوعاً عليھا في السابق.

تزعم عدة مصادر في الحكماء أن التابوت كان في فترة الھيكل الثاني أسفل ديوان ا`شجار. ويمكن أن يتطابق ھذا الزعم من الزعم السابق القائل بأن

التابوت موجود في فجوة فتحت في المكان الذي كان في الماضي ديوان ا`شجار.

) ُكتب أن يرمياھو النبي خبأ التابوت في المغارة التي وجدھا في جبل نيبو سوياً مع عدد من ا`غراض6-1، 2في كتاب الحشمونائيم ثاني ( الفصل 

المقدسة من الھيكل. ويرمياھو الذي عاش في فترة خراب الھيكل الثاني، حاول على ما يبدو الحفاظ على التابوت وا`غراض من التدمير وقت خراب

الھيكل ا`ول. با|ضافة إلى ذلك، وفقاً لمصادر يھود اليمن فإن شتاتھم من إسرائيل بدأ في وقت مقارب من خراب الھيكل الثاني، فترة يرمياھو النبي. أثبتت

) في أوساط قبيلة الليبما في زيمبابوي، أرجع أصل القبيلة إلى ا`صلParfitt Tudor التي أجراھا الباحث البريطاني تيودور برفيت (DNAنتائج تحاليل 
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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 اGنبياء

�
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بحسب ما ُذكر في المقرا فإن تابوت العھد كان مرتبط بعدد من المعجزات. أولھا كان انف=ق مياه نھر ا`ردن مع دخول شعب إسرائيل إلى أرض كنعان:

"ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكھنة حاملي تابوت الرب سيد ا`رض كلھا في مياه ا`ردن أن مياه ا`ردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف نداً

)13 3واحداً". (يشوع 

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 اGحترام مع التابوت، ومصرع عوزة بسبب لمسه التابوت أثناء

ھجرة التابوت إلى اورشليم.

 وغيره) "مكان التابوت ليس من الطبيعة" بمعنى أنه G يحتل موضعاً مادياً في قدس ا`قداس. وھذا ا`مر2، 10وفقاً للحكماء (التلمود البابلي ، مجي=ه 

) الخاص بتماثيل ا`سود التي صنعھا سليمان، التي كان جناح كل منھما عشرة أذرع، بينما كان اتساع6تعلموه من الوصف المقرائي (ملوك أول فصل 

) اعتنت في ھذه النظرة، وأتى باحتماGت1، 99قدس ا`قداس بأكمله عشرين ذراعاً، أي أنه لم يبَق مكان للتابوت نفسه. وصحيح أن الجمارا في ببا بترا (

عدة تدل على أن ا`مور يمكن ان تسير بدون معجزة ، لكن ا|دعاء نفسه لم يتم استبعاده، على ما يبدو `ن ا`مر "تراث بأيدينا جاء من آبائنا" (حسبما قال

الرابي ليفي في الجمارا).

معجزة أخرى مرتبطة بالتابوت، وفقاً للحكماء، ھو كونه "يحمل حامليه" بمعنى أنه على الرغم من كون التابوت ثقيل جداً، بسبب ألواح العھد، فإن التابوت

G يحتاج فقط للحمل، بل ھو نفسه حمل حامليه.

وتلك ا`مور أدت إلى رؤية التابوت من قبل الحاخامات كشيء شبه روحاني، G يحتل موضع مادي فعلي. وھذا ا`مر يندمج مع ظواھر أخرى فريدة

المرتبطة بـ"القليل الذي يحتوي الكثير" التي حدثت في ا`ساس في الھيكل، وفقاً 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 تقريباً عن الداخلية، وكانت ا|ضافة 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 ا9خر، وعلى جوانب التابوت حلقات ذھب مثبت بھا

ساندتين من الخشب المطلي بالذھب.

��"
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في "برشاة تروما" موصوف أنه على تابوت العھد وعلى طاولة الخبز الداخلية يصنع ""اطار ذھبي محيط" اذا كان تابوت العھد مصنوعاً 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،

 ويصف ا|طار الذھبي "كتاج يحيط بمحيط أعلى11الموصول بالطرف العلوي لجوانب الصندوق". وبھذا الروح يفسر الرابي شلومو يتسحاقي الجملة 

م. وھو شّكله كصندوق خشبي1472تابوت العھد." وفي أعقاب ھذا التفسير، صنع الفنان تابوت, تابوت القدس الخاص بالمعبد في مودينيا بإيطاليا في عام 

وأحاط طرفه ا`على بإطار منقوش وُمذھب.

ويمكن ان نقارن اطار تابوت العھد بإطارات أخرى في خيمة اGجتماع: "قال الرابي يوحنان: ث=ثة 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

 مفسر التلمود الرابي8:15موضوع، وكل من يرغب في أخذه فليأتي ويأخذه. ويقول التلمود بالملوك يملكون (اي أن التابوت يعلو على الملكية)" مشلي 

يوحنان يتطرق إلى المسألة الخاصة بإطار التابوت، الذي يرمز إلى التوراة، التي يحظى بص=حيتھا كل عالم فطن. ووفقاً لھذا التوجه فإن ا|طار تحول من

زخرفة إلى حلية ترمز إلى وضع مرتديھا، مثل ا|كليل والتاج التناخييم.
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تؤمن الكنيسة ا`ثيوبية 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 لحاGت 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. ووفقاً للكتابات المقدسة ا`ثيوبية منليك الذي يُعد نس=ً مشتركاً 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 المي=د، الذي يحمل عندھم اسم "تيم-كت" ويخرجون في

مسيرات ومواكب شعبية وھم يحملون نسخاً من تابوت العھد.

"oldid=13531273&تابوت_العھد=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleمجلوبة من "

دينالكتاب العبري: تصنيفان
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