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 تابوت العهد 
 بقلم براين إستل 

اهللا مع البرش يف  ماكن لقاء كونه وصفبنائه و�ذلك  إرشادات متد ورفيع ومهم. �د  رتاث�ظى تابوت العهد ب
هذا الصندوق املستطيل املصنوع   اكنيف الكتاب املقدس.  اسم �تلفمن عرش�ن  هل أ�رث. كما ٢٢-٢٠: ٢٥خروج 

. و�ن أسفل هذه األجنحة  هما ية أجنحتد غطاء من كرو�� متقابل� مدووعليه باذلهب، مطليًّا من خشب السنط 
 تضحية و�فارة عن اخلطايا.  هناك كريس الرمحة. و� يوم الكفارة، اكن ينضح رئيس الكهنة دم اذلبيحة 

:  ٨ملوك  ١؛ ٢٠: ٤٠ ؛ ١٦: ٢٥(خروج  مكتو�ة ىلع لوح� ىلع ثالثة مقتنيات: الوصايا العرش�توي تابوت العهد اكن 
(خروج    شهادة)، و١٣:  ٤(تثنية    عهد�ما أن لكميت  و).  ٣٣:  ١٦ملن (خروج  )، وقسًطا من ا ١٧)، وعصا هارون (عدد  ٩

) مجيعهم مصطلحات مرتادفة للوصايا ٢٨: ٣٤(خروج  لكمات العهد)، وعبارة ١٥: ١٧ملوك  ٢؛ ٢٠: ٤٠؛ ٢١، ١٦: ٢٥
 رسائيل.العرش، ذلا قد ي�ون اللوح� املوضوع� يف اتلابوت �سخة ثانية من رشوط العهد ب� طرفيه: اهللا و�

 ا هيالًك �شبيهيًّ  اتلابوت  من أجل شعب إرسائيل. إذ اكن اهللا  إىل حضور يرمز تابوت عهد اهللا  اكن  واألهم من ذلك،
   .خيمة االجتماعموضواًع داخل 

س اذلي يضمن سالمة شعب قدَّ أي العنرص المُ —  يف بداية تار�خ إرسائيل، اكن تابوت العهد بم�لة احلافظ واحلا�
املحارب اإلل� عن شعبه بصور متنوعة.   باعتباره  اهللا حضور  تمثَّل فعرب العهد القديم، إرسائيل، خاصة يف احلرب.

 عسكري، إذ نقرأ:   بنشيد يُغ�َّ   اكن اتلابوت  و� حتر�ت

،  يَا   «ُ�مْ :  َ�ُقوُل   ُموىَس   اَكنَ   تلَّابُوِت ا  ْرحِتَالِ اوَِعنَْد   دْ   رَبُّ ْعَداُؤكَ   فَلْتَتَبَدَّ
َ
َماِمَك».   َو�َْهُرْب   أ

َ
ُمبِْغُضوَك ِمْن أ

  رَبُّ  يَا  رِْجعْ اوَِعنَْد ُحلُوهِلِ اَكَن َ�ُقوُل: «
َ

لُوِف  ِر�ََواِت  إِىل
ُ
اِ�يَل» أ  ) ٣٦-٣٥: ١٠. (عدد إرِْسَ

اتلابوت إىل حضور اهللا وسط شعبه ح� ذهبوا ملحار�ة  َرَمَز بتابوت العهد.  الرب بقوة عالقة  النشيد ار�ط هذ ي
 تحرً�. مسكنًا مُ  إذ اُعترب أيًضا الحًقا إىل املعر�ة. اتلابوت ساكن أر�ا والفلسطيني�، كما أخذ داود 

صموئيل    ٢عهد القديم عندما أحرض داود اتلابوت إىل أورشليم (يف الذروة أهمية تابوت العهد يف تار�خ الفداء    ظهرت 
  أن يب�دواد  أراد). ١٣٢؛ مزمور ١٠-٧: ٢٤؛ مزمور ١٩-١٢ :٦

ُ
املهمة إىل  هذه و�ت هيالًك يلضع فيه اتلابوت؛ ل�ن أ

). يف تلك  ٥أخبار األيام  ٢؛ ٨ملوك  ١اء اهليلك، وضع اتلابوت يف قدس األقداس (نابنه. وعندما أ�مل سليمان ب
 خفتت أهمية تابوت العهد.   رسائيل، من ثمَّ املرحلة، ُرفع اهليلك إىل املاكنة األبرز يف طقوس إ
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ون أورشليم ونهبوها. مع ذلك، قال إرميا انليب للشعب أال ييأسوا ىلع  و�ُعتقد أن اتلابوت اختىف عندما خرب ابلابليُّ 
، ومر�ز  حضوره الرغم من عدم بناء تابوت العهد مرة أخرى؛ وعوًضا عن ذلك، ستغدو أورشليم �ل عرش اهللا و

�ل موطئ قدم الرب �سوع املسيح،   دين إىلتعبِّ والمُ � صلِّ ق يف املستقبل مجوع المُ ديد حيث ستتدفَّ العبادة اجل 
 ملكهم. 

وِصيَك    موىس   اذلي استلم فيهاملوضع  اكن تابوت العهد، و�األخص كريس الرمحة،  
ُ
  [اهللا]  الكم اهللا و"بُِ�لِّ َما أ

َ
بِِه إىِل

اِ�يَل" (خروج   ؛  ٣٤:  ٣٤؛  ١١-٧:  ٣٣). كما اكن أيًضا �ل صالة موىس إىل اهللا من أجل الشعب (خروج  ٢٢:  ٢٥بَِ� إرِْسَ
اكن  فقد ). ٣: ٣صموئيل  ١صموئيل صوت اهللا ح� اكن مضطجًعا يف اهليلك أمام اتلابوت ( سمع ). ٨- ٤: ١٢عدد 
. ور�ما من أمامه ١٨: ٧صموئيل  ٢ أمام اتلابوت كما هو مذكور يف ا ص�َّ )، و�ُعتقد أن داود أيًض ٩: ١صالة (لل�ل 

 ). ٦أيًضا استلم إشعياء دعوته (إشعياء 

وا عنه برسم اللكمات. فما أفضل طر�قة لفعل هم عربَّ ة، لكنَّ ون إىل تصو�ر اهللا يف أشاكل مرئيَّ لم ي�ن يميل العربانيُّ 
ة أعلنت ل "لكمات" شهادة فمه؟ ألن "الشهادة" ىلع األلواح احلجر�َّ ة إلهلهم من خال هذا من تصو�ر صورة روحيَّ 

د  مهِّ مجيع هذه األنماط والظالل. إذ اكنت مجيع هذه الظالل تُ  انتهتد املسيح، ة. و�تجسُّ ة اهللا األخالقيَّ شخصيَّ 
د يف العهد القديم،  سِّ تج). وصار الرب �سوع، اذلي اكن لكمة اهللا غ� المُ ٢٢-١٩: ٢الطر�ق للهيلك احلقييق (يوحنا 

 ). ٩: ٢؛ كولويس ١٤: ١البرش (يوحنا   ب�لكمة اهللا السا�ن 

).  ١٣:  ٢�سالونييك    ١ة باإلنابة عن شعبه من خالل لكمته (واآلن يعمل الرب �سوع، املحارب اإلل� احلقييق، بفعايلَّ 
)،  ٢٥:  ٣اإليمان املسييح" (رومية    قلعةاب "ل إىل ما أطلق عليه أحد الُكتَّ ). و�اتلحوُّ ١٢:  ٨فهو نورنا ومرشدنا (يوحنا  
ارة من أجل خطايا شعبه.  غضب، ذبيحة كفَّ العلن أن الرب �سوع قد صار ذبيحة إرضاء  نالحظ أن بولس الرسول يُ 

  الرمزإذ أن 
ً

 .للمرموز إيلهأفسح �اال

 

  ألَّف العديد من والية اكيلفورنيا. وهو لالهوت يف وستمنسرت  ب�ليَّةادلكتور براين إستل هو أستاذ العهد القديم 
 ).Echoes of Exodus(  "أصداء اخلروج"كتب، بما يف ذلك كتاب ال

 

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