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 دراسة لمجموعة من صنادیق لفائف حفظ التوراة لم یسبق نشرھا

  هللا أسامة البسیونى عبد/د

  :ملخص ال

یتضمن البحث الدراسة والنشر لعدد من الصنادیق األسطوانیة الشكل من الخشب 

تضم نصوصا غایة فى  والتيالمغطى بالقطیفة الحمراء والمزینة بالكتابات العبریة 

ماء من قاموا بإھداء تلك سأ األھمیة من حیث المضمون والتاریخ حیث تنقل لنا

تعددت  والتية وكذلك تواریخ الصنع تلك الصنادیق الخشبی صانعياللفائف وأسماء 

أعوام  إلىوأخرى  ١٧٤٩م وثانیة تعود الى عام ١٤٤٤فنجد صنادیق تعود الى عام 

وظھرت على الزخارف أشكال نجمة ، وتواریخ أخرى متعددة  ١٩٠٠وعام  ١٨٩٤

رقم  الجمركيوكل تلك القطع تم ضبطھا فى مشمول البیان ، داود وشجرة الحیاة 

 اآلثارالى بلجیكا وتم معاینتھا والتحفظ علیھا وتسجیلھا بسجالت والمصدر  ١٠٣٦٠

  . بمدینة رشید اإلسالمیة اآلثاروحفظھا بمخزن 

  :الكلمات الدالة
  التوراة، صنادیق، لفائف، مجموعة، دراسة
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بمیناء دمیاط فى محاولة من أحد شركات التصدیر  األثریةتم ضبط ھذه الصنادیق 
  .٢٠١٤بلجیكا فى عام  إلىواالستیراد تھریبھا خارج البالد وتصدیرھا 

 الجمركيوقامت بمعاینة وفحص ھذا المشمول  اآلثاروقد شكلت لجنة من وزارة 
الطقسیة  واألدواتوتبین لھا من خالل الكتابات العبریة التى تزخرف تلك الصنادیق 

وتعدیالتھ وتم نقل القطع  ١٩٨٣لسنة  ١١٧رقم  اآلثاروعھا لقانون حمایة خض
یق  حفظ لفائف وقبل العرض لصناد، بمدینة رشید  اإلسالمیة اآلثاربمخزن  وإیداعھا
الشكر والتقدیر لكل من ساھم فى  أقدمأود أن ،  فى المعابد ھاتواجد أماكن و التوراه

 اإلدارةخارج البالد وأخص بالذكر منھم  األثریةوقف عملیة تھریب تلك القطع 
والشرطة المصریة بمیناء دمیاط البرى والنیابة العامة وكذلك  األثریةالعامة للمنافذ 

  .الیھودیة لآلثارالعامة  اإلدارة

 .الصنادیقةأھمی

تأخذ تلك الصنادیق الھیئة االسطوانیة وتضم ضلفتین نصف دائریتین وھو النمط 
 باسمویعرف علمیاً ، عند یھود مصر والدول العربیة  التوراةالذى یتمیز بھ صندوق 

 .الذھبيتابوت العھد أو صندوق الحكمة أو الصندوق 

ھي تابوت لفائف ) أصبحت دوالباً ثابتاً (توجد في مقدمة المعبد فجوة تغطیھا ستارة 
س وتقابل قد(الشریعة الذي ُتحَفظ فیھ اللفائف، وھي أكثر األشیاء قداسة في المعبد 

آرون «من العبارة العبریة » وتابوت لفائف الشریعة) األقداس في الھیكل القدیم
واالختالف بین ،  »ھیكل«عند اإلشكناز، ویقابلھا عند السفارد مصطلح » ھاقودش
یعكس اختالفاً في تاریخ التابوت عند الجماعتین، فقد كان التابوت جزءاً  التسمیة

 . عضویاً ثابتاً من المعبد عند السفارد، أما عند اإلشكناز فكان جزءاً تكمیلیاً متنقالً 

  .التابوت ولفائف الشریعة

ُتستخَدم لإلشارة إلى تابوت العھد الذي یضم لوحي الشریعة والذي » تابوت«كلمة 
وَدع داخل خیمة االجتماع ثم في الھیكل، وقد كانت َتحّل فیھ روح یھوه وتسكن كان یُ 

ولكنھا تشیر اآلن إلى الصندوق الخشبي الذي ُتحَفظ فیھ لفائف الشریعة  ، بین الشعب
 ،١في المعبد الیھودي وھو ال ُیفَتح إال في المناسبات العامة) أسفار موسى الخمسة(

في المعبد الیھودي بعد اللفائف نفسھا، وعلى المصلین  ویعتبر التابوت أقدس األشیاء
أن یقفوا احتراماً عند فتحھ وَیُعده البعض المعادل المعاصر لقدس األقداس تماماً كما 

 . أن اللفائف ھي المعادل المعاصر للوحي الشریعة

 والمالَحظ أنھ بمرور الزمن،  وُیثبَّت التابوت في الحائط الشرقي المتجھ إلى القدس
ل الصندوق إلى ما یشبھ الدوالب الثابت ُیوَضع على مكان عاٍل وُیحلَّى بتاج  تاج (تحوَّ
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وقد أصبح من المعتاد في البالد الغربیة ،  وُیكتب علیھ نص توراتي مناسب) الشریعة
وكثیراً ، أن ُیثبَّت على التابوت ألواح ُكتبت علیھا نسخة مختصرة من الوصایا العشر

ى ھذا ال ُوشِّیت ببعض الرموز الدینیة، ) باروكیت(جزء من المعبد بستارة ما ُیغطَّ
ى ) أو بالقرب منھ(وُیشَعل أمامھ   . ٢)نیر تامید(» المصباح األزلي«ما ُیسمَّ

ھو » وُتحَفظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشریعة ونعلم أن لفظة لفائف الشریعة
لذي یشیر إلى مخطوط أسفار ا» مجیلوت توراه«المقابل العربي للمصطلح العبري 

موسى الخمسة الذي ُیقَرأ في المعبد الیھودي، وھذا المخطوط البد أن یقوم بكتابتھ 
حسب قوانین وقواعد محددة على قطع من الرق تتم خیاطتھا )سوفیر(كاتب خاص 

الواحدة في األخرى لتصبح القطع الصغیرة شریطاً طویالً وُیثبَّت طرفا الشریط على 
  . الخشب عمودین من

وُتحَفظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشریعة وال ُتخَرج إال في الصالة أو في 
ویقوم أحد المسئولین في المعبد بحملھا والمرور بھا بین المصلین  المناسبات المھمة

وقد أحیطت اللفائف بكثیر من ، ) قبل الصالة عند السفارد وبعدھا عند اإلشكناز(
الموضوعي الحدیث لیھوه الذي یسكن بین الشعب إذ البد أن  التقدیس فھي المعادل

ى    . »تاج التوراة«ُتلَف برباط خاص ذھبي أو فضي ُیسمَّ

وُیستخَدم قضیب مصنوع من معدن ثمین على شكل ید لإلشارة إلى األسطر أثناء 
وعندما َتْبلى  ، القراءة وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمین للغایة

  . ٣لتوراة من كثرة االستخدام فإنھا ُتدَفن في مراسم دینیة خاصةلفائف ا

وقد ازدھرت في إسرائیل صناعة كتابة اللفائف ویبدو أنھم أحیوا التقالید الخاصة 
بتابوت العھد الذي كان یضع فیھ العبرانیون القدامى لوحي الشریعة أو العھد بعد 

ر لفائف  الشریعة بین صفین من المقاتلین الشاھرین إعطائھا مضموناً عسكریاً، إذ ُتمرَّ
أسلحتھم في الحفالت التي تقیمھا الفرق العسكریة اإلسرائیلیة وال تزال بعض القوات 

انھض أیھا «: اإلسرائیلیة المحاربة تحمل معھا لفائف الشریعة في صندوق ُكتب علیھ
رت وقد أس ، »اإللھ ودع أعداءك یتشتتون واجعل من یكرھك یھرب من أمامك

بعض القوات اإلسرائیلیة التي كانت تحمل  ١٩٧٣القوات المصریة في حرب أكتوبر 
  .٤لفائف الشریعة الخاصة بھا

  .اللفائف الخمس

ومفردھا » مجیلوت«اللفائف الخمس ھي الترجمة العربیة للكلمة العبریة  أما
تشیر في البدایة إلى أي كتاب مكتوب على » مجیاله«وكانت كلمة  ، »مجیاله«

                                                           
2-H.Cohn; The jews of the Middle East, p.109. 
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 ، )الصغیرة(والمجیاله ) الكبیر(فائف من جلد الحیوان، ثم تم التمییز بین السفر ل
اسماً یشمل خمسة نصوص توراتیة ُتقَرأ ) مجیلوت(وأصبحت كلمة اللفائف الخمس 

 : وھذه النصوص ھي ، في مناسبات خاصة من اللفائف وُیحتَفظ بھا داخل المعبد

 . عید الفصح وُیقَرأ یوم السبت وفي اإلنشادـ نشید  ١

 . وُیقرأ في عید األسابیع) روث(ـ كتاب راعوث  ٢

 . ـ كتاب المراثي وُیقَرأ في التاسع من آب ٣

 . ـ كتاب األمثال وُیقَرأ في عید المظال وال یقرؤه السفارد ٤

 . ـ كتاب إستیر وُیقَرأ في عید النصیب ٥

 ، واألناشید في العھد القدیمواللفائف الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم 
 ،سوى سفر إستیر) في معظم المعابد الیھودیة(ال ُیقَرأ من اللفائف  ومن الناحیة الفعلیة
 . ٥وحدھا دون إضافة یكون المقصود عادًة كتاب إستیر» مجیاله«وحینما ُتذَكر كلمة 

وإذا  ، لیةوكانت لفائف الشریعة تؤخذ من تابوت الشریعة ثم ُتعاد إلیھ بطریقة احتفا
، ُیناَدى علیھ أوالً ثم یلیھ »كوھین«كان بین المصلین الذكور شخص یحمل اسم 

) َبْرمتسفاه(ویقرأ الیھودي الذي وصل سن التكلیف الدیني ،  الوي وأخیراً الحاخام
  . من التوراة

ومن ناحیة أخرى  ، وكانت لفائف الشریعـة توضـع مرة أخرى في تابوت الشریعـة
ولذا كان  ، المصلین ألن یقرأ من التوراة كانت ُتَعدُّ میزة وشرفاً كبیراً  فإن دعوة أحد

ولذا فقد  ،كثیر من المصلین یحاولون االستئثار بھذا الفضل بإعطاء الھدایا للجماعة
ولكن ھذه العادة بدأت في  ، كان یتم بیع ھذه المزایا بالمزاد العام لتمویل المعبد

المعابد اإلصالحیة والمحافظة وإن كان یبدو أنھا ال  االختفاء بالتدریج وخصوصاً في
  . ٦تزال قائمة في األوساط األرثوذكسیة

  .الصنادیق الخشبیة وأماكن تواجدھا بالمعابد

تواجدت الصنادیق الخشبیة واللفائف المقدسة التى  بداخلھا فى مكانین ھامین داخل 
  - :المعابد الیھودیة على النحو التالى

 Genizah;)جنیزاه(الخزانة 
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وھي » كنز«أي » جنز«كلمة عبریة مشتقة من الفعل الثالثي العبري » جنیزاه»

وُتستخَدم الكلمة لإلشارة إلى المخبأ الملحق بالمعـبد الیھـودي الذي ،  »مخبأ«تعني 
سة البالیة من كثرة االستعمال وكذا األدوات الشعائریة كما ،  ُتحَفظ فیھ الكتب المقدَّ

یھ أیضاً الكتب التي تحتوي على ھرطقة وتجدیف فھي ال یمكن إحراقھا ُتحَفظ ف
سة إلى أن یتقرر دفنھا ،  الحتوائھا على اسم اإللھ ن ھذه الكتب واألشیاء المقدَّ وُتخزَّ

د كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالباً ویقوم الیھود األرثوذكس في  في یوم محدَّ
ویتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي  ، العصر الحدیث بدفن مثل ھذه الوثائق

بعد أن ُتلف بالكتان كالمومیاوات وتوضع في جَرار ذات أغطیة محكمة لحمایتھا من 
سة على ھذه الصورة مألوفاً في (الرطوبة بقصد صیانتھا  وكان دفن الكتابات المقدَّ

وقد ُعثر على مجموعات كبیرة من ھذه الجرار في الكھوف  ، )مصر القدیمة
ختلفة حول البحر المیت من أھمھا كھف قمران ولكن ال یمكن إطالق مصطلح الم
 . ٧على ھذه الكھوف» جنیزاه«

أھم الجنیزاوات ) معبد ابن عزرا(وُتَعدُّ جنیزاه المعبد الیھودي في الفسطاط بالقاھرة 
وقد اكتشف فیھا الحاخام سولومون شختر آالف الصفحات . على اإلطالق) المخابئ(

وتعود أھمیة ھذه ،  التي استولى علیھا وأرسلھا إلى مكتبة جامعة كمبردجواألوراق 
الخزانات إلى أنھا تزودنا بصورة واضحة وبمعلومات مھمة عن الجماعات الیھودیة 

 . ٨في مصر طوال الفترات الفاطمیة واألیوبیة والمملوكیة

  ;)٢، ١لوحات أرقام (Bimah)بیماه(المنصة 

وھو منصة عالیة في المعبد الیھودي » مكاناً مرتفعاً «كلمة عبریة تعني » بیماه»

 ، )شوفار(توضع علیھا طاولة للقراءة وُتقَرأ منھا التوراة كما ُینَفخ علیھا في البوق 
في المعابد ) حزان(وُیلقي الحاخام أحیاناً مواعظھ من المنصة كما یقوم المرتل 

ى المنص ، السفاردیة بقیادة الشعائر من فوقھا » الممار«ة في المعابد اإلشكنازیة وُتسمَّ
ى )»المنبر«من العربیة ( » صندوق«أي (» تیفاه«، أما في المعابد السفاردیة فُتسمَّ

  . ویعود استخدام المنصة كمنبر لتالوة التوراة إلى أیام نحمیا) بالعبریة

وتوجد المنصة في المعابد اإلشكنازیة في الوسط تفصلھا بعض الكراسـي عن تابوت 
أمـا في المعابد السفاردیة والشرقیة فتقع في الوسط في مواجھة  ، ئف الشریعةلفـا
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وفي المعابد الیھودیة اإلصالحیة والمحافظة ُتدَمج  التابوت ال یفصل بینھما شيء

 .٩المنصة مع التابوت

  -:ولنتطرق الى دراسة تلك الصنادیق بالدراسة الوصفیة على النحو التالى

  ):٤، ٣أرقام لوحات (الصندوق األول 

سم ٣١سم وقطره ٦٣صندوق من الخشب المغطى بقطیفة حمراء ارتفاعھ عبارة عن 
والصندوق محلى بصفائح من الفضة زخرفت بالحفر البارز والغائر برسوم قوامھا 
شجرة الحیاة المعروفة في الفنون الساسانیة واإلسالمیة وقد رسمت ھنا على ھیئة 

یخفى على  وما ال، بھ زخارف نباتیة متنوعة  تخرج من وعاء یحیط  ١٠نخلة مثمرة
أحد ما لشجرة الحیاة من رموز ودالالت على مدى العصور والثقافات المختلفة 

غصن نباتي أو شجرة وعلى جانبیھا رسوم وكانت فى الغالب ترسم على شكل 
التي  األشجاروالدلیل على ذلك وجود رسوم  إلیھا اإلنسانحیوانیة وذلك لعدم اقتراب 

في توضیح قصة أدم وحواء وسقوطھم في الخطیة  اآلدمیةعلى جانبیھا الرسوم 
والطرد من جنة عدن ومن تلك الفترة نجد أن تلك القصة قد أخذت في االنتشار بین 

أن یأكل  اإلنسانشجرة الحیاة التي أمتنع على  إلىینظرون  وابتدئوا اإلنسانجنس 
یقدس  اإلنسانالحیاة فابتداء  واھبةشجرة المقدسة منھا بعد سقوطھ في الخطیة بأنھا ال

وكثرت واختلفت المفاھیم التي  إلیھاھذه الشجرة ویقوموا برسمھا برسومات ترمز 
المختلفة  واألماكنالمتالحقة  األممتعبر عن ھذه الشجرة في الرسم والزخرفة بین 

في كل  األشخاصن ولكن فى النھایة بنفس المعنى لھا وبنفس قدسیتھا وأھمیتھا فكال م
بحسب معتقداتھ  اآلخرینعصر قد أخذھا وقدسھا بطریقتھ الخاصة والمختلفة عن 

من خالل ما ورد في سفر التكوین نجد أن ،  أیضاالشخصیة في عصره وفى دیانتھ 
،  إلیھاكان من حقھ أن یأكل من شجرة الحیاة ولكنھ لم یأكل منھا ولم یصل  اإلنسان

على النحو  )التوراة(ن خالل الكتاب المقدس العھد القدیم مونجد ذكر شجرة الحیاة 
  -:التالي

وأنبت الرب . جنة في عدن شرقا ووضع ھناك أدم الذي جبلھ اإللھوغرس الرب "
كل شجرة شھیة للنظر وجیدة لألكل وشجرة الحیاة في وسط  األرضمن  اإللھ

 .)٩:  ٨- ٢تك " (الجنة وشجرة معرفة الخیر والشر

لعلھ  واآلنقد صار كواحد منا عارفا الخیر والشر  اإلنسانھوذا  اإللھوقال الرب "
 اإللھفأخرجھ الرب . األبدیمد یده ویأخذ من شجرة الحیاة أیضا ویأكل ویحیا الى 

                                                           

.٥٥٠ص، موسوعة الیھودیة : المسیرى الوھاب  عبد -٩  
.٢١،  ١٧مارقأ اتلوح -١٠  
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، وأقام شرقي جنة عدن اإلنسانفطرد . التي أخذ منھا األرضمن جنة عدن لیعمل 
  .١١)٢٤: ٢٢ –٣تك " (حیاةالكاروبیم ولھیب سیف متقلب لحراسة طریق شجرة ال

یوجد في سفر التكوین نصوص تتحدث عن شجرة الحیاة في جنة عدن كانت 
أن یأكل من ثمارھا وقد منع  ألدممسموح  األشجارشجرة وسط الجنة كمثل باقي 

خالف  اإلنسانأدم من أن یأكل من شجرة معرفة الخیر والشر ولكن  اإللھالرب 
الوصیة وأكل من الشجرة المحرمة فلذلك نجد هللا قد منع أدم وحواء من أن یأكل 
من شجرة الحیاة بعد سقوطھم في الخطیة بأكلھم من الشجرة المحرمة ویبدو أن 
الفكرة ھي إنھ لو أكل وأصبح خالدین في حالة الخطیة لكان ذلك كارثة رھیبة لھم 

یدركھا  لكان ذلك مصیبة ال األرضعلى  بداألالى  الخطاةولنسلھم ألنھ لو عاش 
من شجرة  اإلنسانونجد إنھ لو أكل ،  ١٢عقل إذ كان عمل الفداء یصبح مستحیال

یسقط في الخطیة فلم یمنعھ أحد من ذلك الن تلك الشجرة كان  أنالحیاة قبل 
مسموح لھ أن یأكل منھا ولكنھ تركھا وأكل من شجرة معرفة الخیر والشر 

وطردھم هللا من الجنة ووضع ،  ١٣لھم إبلیسفي ذلك غوایة  المحرمة مطیعا
الكروبیم ولھیب سیف متقلب في كل اتجاه لكیال یستطیعا االقتراب من باب الجنة 

یخلد بالجسد في ھذه الحیاة  أن اإلنسانوال الوصول الى شجرة الحیاة وھكذا أمتنع 
من شجرة الحیاة وضاعت منھما ھذه الفرصة  أكلوھذا یعنى إنھ لم یسبق لھما أن 

  .١٤األبدإلى 

  -:باللغة العبریة نصھاالواردة على الصندوق كتابات ال أما عن

ھذا الصندوق وسفر التوراة الذى بداخلھ «األماميأسفل شجرة الحیاة الوجھ 
الحاخام  ومعلمي سیديالعبد الفقیر رفائیل حفظھ هللا وأدامھ وتاج رأس  أناوالرمانتان 

والرمان  التوراةعلى أن یكون سفر  وأميواتفقنا أنا  وأبقاهیوسف عنتیبى حفظھ هللا 
 .تحت تصرفنا

 الذيوتحت تصرف أبى لوضعھ فى الموضع «الخلفيأسفل شجرة الحیاة الوجھ 
أحد أن یأخذه أو یمسھ بیدیھ والرب یحفظھ ویجعل أبنھ مقدسا وأال  أينریده ونمنع 

) أیلول(شھر رحانیم  ٢٥وال من أفواه نسلك وكان ذلك فى تاریخ  ینقطع ذلك من فمك
 م ١٤٤٤سنة 

  -:كما تناولت الكتابات فى ذلك الصندوق الوصایا العشر على النحو التالى

  .ھذا أحترم –اذكر ھذا-تخرج من دارك ال –فال تكون –الرب ألني«األماميالوجھ 
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  .تشھد زوراً  ال –تسرق  ال – تزني ال –تقتل  ال –أنا الرب « الخلفيالوجھ 

  ):٦، ٥لوحات أرقام(الثانيالصندوق 

ارتفاعھ  البنفسجيالشكل من الخشب المغطى بالقطیفة  اسطوانيصندوق عبارة عن 
ویحیط بالصندوق زخرفة قوامھا ثالثة أشرطة من ، سم تقریباً ٣١سم وقطره ٦٧

، الفضة من أعلى وفى الوسط ومن أسفل تحصر بینھما جامات مزخرفة من الفضة 
 -:التاليوزینت تلك الجامات بكتابات عبریة على النحو 

المتوفى  سفر التوراه ھذا وصندوقھ ھو وقف للرب على روح«الجامة الیمنى 
  .بسمعتھ الطیبة سماحة مردخاى دمتقرى انجلیانو جالیكو 

م وذلك ١٩٠٠شھر شبط سنة ٢٧الذى توفى فى یوم السبت المقدس «الجامة الیسرى 
  .لیكون ذكرى أبدیة لھ فلتكن نفسھ محزومة بحزمة الحیاة

  ):٨، ٧لوحات أرقام(الصندوق الثالث

مغطى بقطیفة زرقاء باھتة ارتفاعھ الشكل من الخشب ال أسطوانيصندوق عبارة عن 
سم تقریباً وزخرفت جوانب الصندوق بصفائح من الفضة قوامھا ٣١سم وقطره ٦١

الزخرفى عناصر نباتیة دقیقة وفى واجھة الصندوق نجد وحدتین على شكل البخاریة 
 - :التاليبھا كتابات عبریة على النحو 

فعة السینیور داود عدس والر المعاليمن صاحب . وقف للرب  -:الجامة الیمنى
حفظھ هللا وأدامھ إلحیاء ذكرى قرینتھ التى تخشى الرب المتوفیة ولیس لدیھا ساللة 

م ١٨٩٤سنة ) أیلول(من شھر رحانیم  ٢٠السیدة كلمنتینا عدس یوم ) بدون ذریة(
  .اآلبدینولیظل من المتصدقین ألبد 

ئس تفخیماً وتمجیداً مزخرف بالنفا وانظرنأخرجن . وقف للرب   -:الجامة الیسرى
أوقفھ صدیق الرب نعمان  الذيوالصندوق  التوراةومحلى بالزخارف كل من سفر 

  .رحیم

  ):١٠، ٩لوحات أرقام(الصندوق الرابع

الشكل متوسط الحجم مغطى بالقطیفة النبیتى ارتفاعھ  أسطوانيصندوق عبارة عن 
سط واجھة سم تقریباً ومحلى بألواح معدنیة من الفضة یتو٣٦سم وقطره ٤٧

الصندوق األمامیة شكل جامتین متصلین بزخرفة نباتیة فى األركان وقد زخرفت 
 -:التاليالجامتین بكتابات عبریة على النحو 

على روح العجوز الصالح موسى ابرھیم كوھین حفظھ هللا وأدامھ  -:الجامة الیمنى
  .م١٧٤٩شباط سنة  ٢١توفى یوم األربعاء  الذي
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 ١٥قدم ھبة لمعبد شعار ھاشمایم الحیاةلتكن نفسھ محزومة بحزمة  -:الجامة الیسرى
  .على روح السیدة روز كوین حفظھا هللا وأدامھا

  ):١٢، ١١لوحات أرقام(الصندوق الخامس

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات اللون األزرق عبارة عن 
قریباً ومحلى بصفائح من الفضة زخرفت سم ت٣٢سم وقطره ٦٣الداكن ارتفاعھ 

بزخارف نباتیة دقیقة یتخللھا وحدات بیضاویة ومستطیلة بھا كتابات عبریة على 
  -:النحو التالى

نسیم نجار  خلیفةبداخلھ ھبة من  الذي التوراةھذا الصندوق وسفر  -:الجامة الیمنى
  .حفظھ هللا وأبقاه وذلك بناء على وصیتھ

المعبد فى شھر كسلو  إلىكتب لھ أنھا ذكرى طیبة لھ وقد قدم وقد  - :الجامة الیسرى
  . م١٨٤٥

  ):١٤، ١٣لوحات أرقام(الصندوق السادس

سم وقطره ٦٧الشكل مغطى بالقماش األحمر ارتفاعھ  أسطوانيصندوق عبارة عن 
سم تقریباً ومحلى بلوحات معدنیة فضیة قوامھا زخارف نباتیة دقیقة یتخللھا ٣٠

، من الفضة زخرفیھكتابات عبریة وشكل للنجمة السداسیة ویؤطر الصندوق حلیات 
 -:التاليوترجمة الكتابات على النحو 

من  ٣فیتا موصیرى وجنازتھ فى الكنیسة یوم  ھبھ من السید یوسف -:الوجھ األیمن
  .١٩٢١شھر آزار سنة 

  .نفسھ فى الخیر تبیت ونسلھ یرث األرض -:الوجھ األیسر

ویوجد فوق ھذین اللوحین الكتابین نجمة سداسیة الشكل بداخلھا كتابة عبریة نصھا  
  .“صھیون”

  

  
                                                           

شارع عدلي بالقاھرة وھو مسجل في عداد اآلثار اإلسالمیة والقبطیة  ١٧یقع ھذا المعبد في  -١٥
المعبد حالیاً ، م ١٩٠٥م ، حیث أنھ شید سنة ١٩٩٧لسنة "  ٣٤٩٤" بقرار رئیس الوزراء رقم 

ن ومنذ سنوات طویلة یعتبر ھو المعبد الرئیسي لطائفة الیھود الربانیین بالقاھرة حیث أنھ وحتي اآل
تقام فیھ الطقوس والشعائر وإقامة االحتفاالت واألعیاد المختلفة حیث أنھ ما زال یحتفظ بعناصره 

جدیر بالذكر أنھ قد تم ترمیم واجھات المعبد من الخارج و، المعماریة والزخرفیة ومقتنیاتھ الدینیة 
ة أسفل المعبد ، لآلثار وكذلك معالجة المیاه الجوفی األعلىبواسطة قطاع المشروعات بالمجلس 

وترمیم منصة الصالة الرخامیة داخل المعبد وإصالح بعض أجزاء األرضیات ، وعمل مصدات 
  .أمنیة أمام المعبد وصیانة وترمیم حجرات األمن وأرضیات الممرات حول المعبد
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  .)١٩،  ١٣م ارقأ لوحات ( النجمة السداسیة ورمزیتھا

درع «، وھي عبارة عبریة معناھا الحرفي »ماجن دیفید«ترجمة لعبارة  داود نجمة
ن من مثلثین كل منھما متساوي أضال ولھما  ونجمة» داود داود عبارة عن شكل ُمكوَّ

 ، وھذان المثلثان رأس أحدھما إلى أعلى ورأس اآلخر إلى أسفل ، مركز واحد
رؤوس تلمسھا جمیعاً محیط دائرة المتداخالن نجمة سداسیة ذات ستة  ویشكِّل المثلثان

  . ١٦افتراضیة

  :دراسة تاریخ ھذا الشكل على مستویات ثالثة أي باعتباره ویمكن

  .زخرفیاً  شكالً ھندسیاً  -١

  .عالمة أو شارة دنیویة دالة على الیھود -٢

  .دینیاً للیھودیة رمزاً  -٣

   :النجمة السداسیة بوصفھا شكالً ھندسیاً زخرفیاً : أوالً 

  ت النجمة السداسیة في النقوش المصریة القدیمة والھندوكیة والصینیة وفيُوجد
وكانت أیضاً رمز خصب كنعانیاً كما ُوجدت ھذه  ، نقوش حضارات أمریكا الجنوبیة

على ختم عبراني یعود إلى القرن السابع قبل المیالد وعلى قبر عبراني في  النجمة
في القرن نفسھ وفي مقابر الیھود بالقرب الثالث وعلى معبد یھودي في الجلیل  القرن

وفي أحجبة عربیة من القرن التاسع وفي نصوص  روما وعلى حوائط القدس من
وفي الفلكلور  بیزنطیة وفي كتب سـحر من العصـور الوسـطى الغربیة سـحریة

  . آثار فرسان المعبد المسیحیین األلماني وفي

وقد ُوجدت على مبنى  األحرار، ونجمة داود ھي أیضاً إحدى شارات الماسونیین
كما كانت ُتوَضع على ، ا المدینة القدیمة في فیینا، وعلى كثیر من الكنائس في ألمانی

یستخدمون ھذه النجمة  الحانات في جنوبي ألمانیا، إذ ُیقال إن أتباع فیثاغورث كانوا
سخاء  المكان أھل السداسیة حین یتسولون لینبھوا رفاقھم إلى أنھم وجدوا في ھذا

نادراً اآلن ألن  وال یزال الشكل یظھر في زخرفة بعض المباني وإن كان ھذا،  وكرم
 دنیویاً أو دینیاً محدداً  الشكل الھندسي المجرد َفَقد براءتھ الزخرفیة واكتسب مضموناً 

مضمون  بوصفھا شكالً ھندسیاً لیس ذا وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسیة
 ديیھودي أو غیر یھو

 

  

                                                           
16-Goitien, S.D; Jews and Arabs ,p. 122. 
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   :السداسیة بوصفھا عالمة دنیویة النجمة: ثانیاً 

م یمكن القول بأن النجمة السداسیة لم تكن رمزاً یھودیاً بل كانت شكالً ھندسیاً  مما تقدَّ
الیھودیة لم تكن لھا داللة رمزیة،  وھي حین ظھرت على بعض المباني،  وحسب

  . وإنما كان الغرض منھا أداء وظیفة زخرفیة

الرابع عشر، سمح تشارلز الرابع للجماعة الیھودیة في براغ بأن یكون القرن  وفي
رت عل لھا علمھا ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً  ، ھ النجمة السداسیةیالخاص فُصوِّ

واتخذھا بعض طابعي الكتب الیھود في براغ عالمة لھم ،  للیھود رسمیاً دنیویاً 
ن النجمة السداسیة كانت حتى ذلك وُیالَحظ أ،  إیطالیا وھولندا وانتشرت منھا إلى

وانتشر استخدام ھذه العالمة من براغ  ، رمزاً دینیاً أو قومیاً  الوقت مجرد عالمة ال
واستخدمھا أعضاء الجماعة الیھودیة في فیینا سنة  ، األخرى إلى الجماعات الیھودیة

 ، حملوھا إلى مورافیا ووصلت منھا إلى أمستردام وحینما ُطردوا منھا ١٦٥٥
إال مع بدایات القرن الثامن عشر ففي ھذا  وُیالَحظ أنھا لم تنتشر في شرقي أوربا
  . للیھود شارة  التاریخ بدأت النجمة السداسیة تتحول إلى

الیھود رمزاً  وفي أوائل القرن التاسع عشر، بدأت تظھر ھذه النجمة في أدبیات معاداة
رمزاً لھا بعد  ي النمسا ھذه النجمةتبنت عائلة روتشیلد ف ١٨٢٢وفي عام ، ھمیداالً عل

األلماني  الشاعر كما استخدمھا ھایني،  أن ُرفع بعض أعضائھا إلى مرتبة النبالء
ر للتوقیع على خطاباتھ ھؤالء أیة داللة  ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل، المتنصِّ

 ومن ثم ،الیھودیة دینیة أو قومیة أو إثنیة فلیس لھا امتدادات في تواریخ الجماعات
الغرب وكان  یمكن اعتبارھا عالمة ازدادت ارتباطاً ببعض الجماعات الیھودیة في

   .اختیار عائلة روتشیلد لھا ھو الذي منحھا مكانة وشرعیة

   :النجمة السداسیة باعتبارھا رمزاً دینیاً  :ثالثاً 

المصادر  ُتستخَدم لإلشارة إلى النجمة السداسیة إال في ال» درع داود«یبدو أن عبارة 
ویبدو أن  ، »خاتم سلیمان«غیر الیھودیة عبارة  الیھودیة، إذ تستخدم المصادر

وھي (حیث كان ُیشار إلى النجمة الخماسیة  التسمیة األخیرة من أصل عربي إسالمي
ولكن كیف  ، »خاتم سلیمان«أیضاً  باعتبارھا) المنافس األكبر للنجمة السداسیة

  جمة السداسیة؟ بالن» درع داود«ارتبطت عبارة 

) في األحجبة والتعاویذ(النجمة كانت ُتذَكر في الكتابات السحریة الیھودیة  یبدو أن
وبالتدریج أُسقطت األسماء وبقیت النجمة درعاً  ، جنب مع أسماء المالئكة جنباً إلى

واكتسبت النجمة السداسیة ھذه الصفة الرمزیة كدرع ابتداًء من القرن ،  ضد الشر
» خاتم سلیمان«و» درع داود«ھذا استمر استخدام عبارتي  ومع ،الثالث عشر

في الفترة مابین القرنین الرابع عشر والسابع عشر، كما كانت ُتستخَدم  إلیھالإلشارة 
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بمرور الوقت اقتصر  ولكن ، إلى شمعدان المینوراه لإلشارة» درع داود«عبارة 
  .سیة وحدھاإلى النجمة السدا استخدام ھذه العبارة على اإلشارة

أسماء سبعة  علیھاُتكَتب  فكانت) میزوزاه(وكانت النجمة ُتستخَدم في تمیمة الباب  
القبَّااله عن العالم العلوي  وتتحدث،  ویصحب اسم كل مالك النجمة السداسیة مالئكة

إلى أعلى ورأس اآلخر إلى  ورأس أحدھما(والسفلي المتقابلین وبھذا یصبح المثلثان 
رمزیاً لعالقة عالم  ھذا التقابل ولحركة الصعود والھبوط ومعادالً رمزاً ل) أسفل

  . الظاھر بعالم الباطن

حینما تأخذ ھیئة ) سفیروت(النورانیة العشرة  وأصبحت النجمة كذلك رمزاً للتجلیات
) أي اإلنسان( العالم األصغر المیكروكوزم وھي ترمز أیضاً إلى ظھور، شجرة الحیاة

وزائیر أنبین من أبا وأما أي األب واألم  (أي الكون(الماكروكوزم من العالم األكبر 

  . في القبَّااله

ولذا كان یشار  ، إلى ظھور الماشیَّح من صدر إبراھیم وكانت النجمة ترمز أیضاً 
باعتبارھا درع داود وإبراھیم وكانت أطرافھا الستة ترمز  أحیاناً إلى النجمة السداسیة

  . أما المركز فھو السبت إلى أیام األسبوع الستة

، وھو )مارس ٢٠فبرایر ـ ٢١(جمة أیضاً رمزاً مشیحانیاً یمثل برج الحوت وكانت الن
داود رمز درع ابن داود  الوقت الذي كان ُیفتَرض أن یظھر فیھ الماشیَّح وأصبح درع

وكانت ،  للخالص واستخدمھ أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سریاً ،  أي الماشیَّح
الذي (ایبیشویتس  السداسیة مرسومة على الحجاب الشھیر الذي كتبھ یوناثان النجمة

وُكتَبت ) »الكبرى المناظرة الشبتانیة«أثار ضجة بین یھود شرقي أوربا فیما ُیسمَّى 

  .»درع ابن داود«علیھ األحرف األولى لعبارة 

ل إلى رمز دیني یھودي إال یحیة وتقلیداً بتأثیر المس ولكن النجمة السداسیة لم تتحوَّ

أنھم یكتسبون ھویتھم من  :وھذه ظاھرة عامة عند كل من الیھود ومعظم األقلیات، لھا

یبحثون عن رمز للیھودیة یكون  وبدأ الیھود، خالل الحضارة التي یوجدون فیھا
وحینما بدأت  ، كانوا یجدونھ في كل مكان الذي) الصلیب(مقابالً لرمز المسیحیة 

الذین كانوا في  حدیثة اتبع المھندسون یھودیة على أسس معماریةحركة بناء المعابد ال
ولذا كان  ، المتبعة في بناء الكنائس أغلب األحیان مسیحیین ذات الطرز المعماریة

ثم بدأت تظھر  ، النجمة السداسیة ومن ھنا كان تبنِّيا البد من العثور على رمز م
 الدینیة مثل كؤوس عید الفصح تالنجمة على األواني التي ُتستخَدم في االحتفاال

السحریة لم یعارض  وألن النجمة السداسیة كانت شائعة في األحجبة والتعاویذ،
في القرن التاسع  ومن ثم یمكن أن نقول إن انتشار الرمز، األرثوذكس استخدام الرمز

. تماسكھا الداخلي عشر كان دلیالً على أن الیھودیة الحاخامیة بدأت َتضُعف وتفقد
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أسس  ا، فإنھا كانت تبحث عن رمز حتى یمكنھا أن تعید صیاغة نفسھا علىولذ

   .١٧مسیحیة

األحمر،  ویستخدم اإلسرائیلیون نجمة داود حمراء مقابالً للصلیب األحمر أو الھالل
األحمر  وترفض منظمة الصلیب. »ماجن دیفید أدوم«وُتسمَّى ھذه النجمة بالعبریة 

إسرائیل عضواً  السداسیة الحمراء رمزاً، ولذا فإنھا لم تقبلالدولي االعتراف بالنجمة 

  .١٨بذلك الدولیة، إذ أن إسرائیل تجعل انضمامھا مشروطاً  في المنظمة

  ):١٦، ١٥لوحات أرقام(الصندوق السابع

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بقطیفة ذات لون أخضر عبارة عن 
بثالثة أشرطة عرضیة من الفضة  سم ومحلى٣١سم وقطره ٥٩ارتفاعھ  زیتوني

زخرفت من الوجھین برسوم نباتیة ووحدات على ھیئة البخاریات وعقود مفصصة 
ویتخلل ھذا التكوین الزخرفى كتابات عبریة ، یتوجھا من أعلى ھیئة تشبھ التاج 

 -:نصھا كاالتى

فضلھ یحمینا أمین  ١٩ھذا وقف للرب بمعبد ابن عزرا التوراةسفر  -:البخاریة الیمنى 
  .ھبة من كلیمان بیتاه الالوى حفظھ هللا وأبقاه

 ٢٥على روح المرحوم ابى بیتا الالوى مثواه الجنة الذى توفى  -:البخاریة الیسرى
  .م١٩٠٧من شھر شباط سنة 

  ):١٨، ١٧لوحات أرقام(الصندوق الثامن

لون األخضر صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات العبارة عن 
سم ومحلى برقائق من اللوحات المعدنیة ٣٣سم وقطره ٦٠الداكن ارتفاعھ  الزیتوني

علیھ  إناءالفضیة قوامھا الزخرفى على أشكال نباتیة ألفرع وأوراق ورسم لشكل 

                                                           

.٣٣٢- ٣٣٠ص، موسوعة الیھودیة : عبدالوھاب المسیرى -١٧  
.١٤٥ص، الیھود تاریخ وعقیدة : كامل سعفان  -١٨  
 ال�وزاريیقع المعبد فى منطقة مصر القدیمة والفس�طاط وھ�و مس�جل ف�ى ع�داد اآلث�ار ب�القرار  -١٩

ویعتبر أقدم وأشھر المعاب�د الیھودی�ة الموج�ودة حالی�اً ف�ى مص�ر ، وق�د زاد ١٩٨٤لسنة " ٢٧٤"رقم 
عم�رو ب�ن "ف�ى مص�ر وھ�و مس�جد  أنش�ئمن شھرتھ وجوده فى ھذه المنطقة التى تض�م أول مس�جد 

وحال�ة المعب�د ، ، وكذلك وجود مجموعة من أقدم الكنائس المسیحیة ومنھ�ا الكنیس�ة المعلق�ة " العاص
لعش�رین ف�ى التس�عینات م�ن الق�رن ا} ودقی�ق معم�اري{یدة حیث سبق أن تم ترمیمھ ترمیم�اً ش�امالً ج

وتحت إشراف المجلس ومنذ انتھاء أعم�ال الت�رمیم تق�وم " الكندبعثة المعھد "بواسطة البعثة األجنبیة 
ة بن�اًء عل�ى سنالبعثة المذكورة بأعمال الصیانة الالزمة للمعبد بموجب موافقة من المجلس تجدد كل 

وق�د ت�م ، زارات الموج�ودة ف�ى ھ�ذه المنطق�ةوالمعبد مفت�وح للزی�ارة ض�من اآلث�ار والم�، طلب البعثة
وق��د ذك��ر ، یف��ة الموج��ودة ح��ول المعب��دتھ��ذیب وتقطی��ع األش��جار الكث–بواس��طة المجل��س–م��ؤخراً 

 . ٤٦٤-٤٦٣ص، طالخط، للمزید راجع المقریزى، سة معابدالمقریزى فى خططھ ان بالقاھرة خم
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كتابات باللغة العبریة یخرج منھ شجرة الحیاة یعلوھا لوحین بھما كتابات أیضا 
 -:مة تلك الكتابات على النحو التالىوترج، یعلوھما تاج من الفضة 

إحیاء لذكرى المتوفى فى میقة الصبا میریل الالوى مثواه  -:الوجھ األیمن على األناء
  .الجنة ابن الحاخام موسى زرماتى حفظھ هللا وأدامھ

الذى بھ ھما وقف من فیكتور أصالن  التوراةالصندوق وسفر  -:األیمن العلويالجزء 
  .الوى

إلخراجھ فى كل مكان  تصرفيعلى شرط أن یظل تحت  -:على األناءالوجھ األیسر 
  .م١٩٤١تشرى سنة  ٣یریده الرب توفى فى یوم السبت 

المعروف بـ جربوعا حفظھ هللا وأبقاه إحیاء لذكرى زوجتھ  - :األیسر العلويالجزء 
  .میریل مثواھا الجنة

  ):٢٠، ١٩لوحات أرقام(الصندوق التاسع

الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر  صندوق أسطوانىعبارة عن 
سم تقریباً محلى بلوحات معدنیة من الفضة تؤطر ٣٢سم وقطره ٦٣ارتفاعھ  الزیتوني

الصندوق من أعلى ومن أسفل قوام زخرفتھا أشكال نباتیة ونجمة سداسیة ووحدات 
یتخللھا كتابة عبریة من على الوجھین  بصليعلى ھیئة القلب وأخرى على شكل 

 -:نصھا على النحو التالى

ھذا بكامل ملحقاتھ من مال الفقید موسى قطاوى مثواه  التوراةسفر  - :الوجھ األیمن
 ھيوكل قراءة فیھ ) بوابة السماء(الجنة وقد سلمھ حال حیاتھ لمعبد شعار ھاشمایم 

  . الجنة  عائلتھ مثواھم أبناءإلحیاء ذكراه وإحیاء ذكرى 

یعقوب جستار قطاوى ابن إیدا المتوفى یوم األحد من شھر آیار سنة  - :الوجھ األیسر
سنة  الثاني إزار ١٣موسى منشا قطاوى ابن مصال المتوفى فى یوم  ١٩٢٠
  .م١٨٦٣

أما نص الكتابات داخل الشكل ، صھیون فھيالكتابات داخل النجمة السداسیة  أما
 -:كاآلتيصھا الكمثرى التى تعلو الصندوق ن

  .التى وضعھا موسى أمام بنى اسرائیل التوراةھذه  -:الجانب األیمن

  .ھذه الشھادة والشرائع التى تكلم بھا موسى لشعبھ بنى اسرائیل -:الجانب األیسر

  ):٢٢، ٢١لوحات أرقام(الصندوق العاشر

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة الحمراء ارتفاعھ عبارة عن 
سم ومحلى بصفائح معدنیة من الفضة قوام زخرفتھا إناء یخرج منھ ٣سم وقطره ٦٧
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 اإلناءوقد زین ، رسم لشجرة الحیاة على ھیئة نخلة مثمرة وزخارف نباتیة بارزة 
 -:بكتابات عبریة على النحو التالى

ھ من المرأة العفیفة أرملة الحاخام الراحل موسى منصور مثواه ھب-:الجانب األیمن
  .الجنة 

معھ وأدواتھ الفضیة  الذيوأوقفت سفر التوراة ھذا والصندوق  -:الجانب األیسر
  .   م١٩٠٧تذكاراً للرب لھا وألبنائھا خیراً وبركة أمین قدم للمعبد فى شھر سیفان سنة 

  ):٢٤، ٢٣لوحات أرقام(عشر الحاديالصندوق 

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة البنیة اللون ارتفاعھ عبارة عن 
سم محلى بصفائح معدنیة فضیة ومزین فى كال جانبیھ فى الوسط ٣٢سم وقطره ٦٣

شكل لوحى الوصایا العشر بداخلھ كتابات عبریة یعلوه شكل تاج ویؤطر الصندوق 
 -:ونص الكتابات على النحو التالى، لیھا زخارف نباتیة شرائط من الفضة ع

ى روح الشاب لبھ وقف للرب ع الذي التوراةھذا الصندوق وسفر  -:الجانب األیمن
  .البیر سیتھون مثواه الجنة

ابن الشاعر مزیر سیتھون حفظھ هللا وأبقاه وبشرط أن ینتفع بھ  -:الجانب األیسر
  . م١٩٢٩نة من س قدم للمعبد فى الشھر الثامن وریثي

  ):٢٦، ٢٥لوحات أرقام(عشر الثانيالصندوق 

ندوق أسطوانى الشكل من الخشب مكسو بالكامل بصفائح الفضة عبارة عن ص
سم وقوام زخرفتھ رسم لشكل ١٩سم وقطره ٣٤المزینة بالزخارف النباتیة ارتفاعھ 

 -:على ھیئة البخاریة بداخلھا كتابات باللغة العبریة نصوصھا كاالتى

فھ الفضیة ھى ھبة منى أنا موسى بن ابراھام رھذا الصندوق وزخا - :الجانب األیمن
  .رومانو حفظھ هللا وأبقاه

شمعتھ تنیر لیقیم بھ وقد كتب فى وصیتھ أن ھذه الھبة من أجل أن  -:الجانب األیسر 
  .تكون ذكرى طیبة لھ وألبنائھ وبناتھ
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  :أھم النتائج

  .مرة لمجموعة من صنادیق لفائف حفظ التوراة أظھرت الدراسة النشر ألول -١

  .بینت الدراسة مدى الروعة والجمال فى ألوان القطیفة التى تغطى تلك الصنادیق -٢

أظھرت الدراسة مدى الدقة فى تناول الزخارف المختلفة سواء كانت نباتیة أو  -٣
  .بشكل رائع  وإتقانھاھندسیة 

  .تى زینت تلك الصنادیق وتعدد موضوعاتھاتناولت الدراسة الزخارف الكتابیة ال -٤

ارتباط تلك الصنادیق بالمعابد المختلفة التى صممت  الزخارف الكتابیة أظھرت -٥
  .أو ھبة من صاحب الصندوق للمعبد كإھداءمن اجلھا تلك الصنادیق 

تلك القطع وخضوعھا  أثریةكشفت أیضا الزخارف الكتابیة الموجودة عن مدى  -٦
وتعدیالتھ وذلك من خالل التواریخ  ١٩٨٣لسنة  ١١٧رقم  اآلثارلقانون حمایة 

  .المختلفة

  :التوصیات

إقامة معارض فنیة لتلك القطع الرائعة داخل جمھوریة مصر العربیة وخارجھا  -١
كدلیل مادى واضح على مدى اھتمام وزارة االثار بصفة خاصة والدولة بصفة عامة 

ستظل مصر  وإنمابالتراث الثقافى االنسانى دون النظر الى عرق أو جنس أو دین 
من  الثقافيمحافظة على كل التراث أرضا للجمیع دون تفرقة وستظل  وأبدادائما 

كانت فى  والتيالرائعة  األثریةالنھب أو السرقة مثلما كان الحال مع تلك القطع الفنیة 
  . طریقھا للتھریب خارج مصر لوال یقظة الشرفاء  
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  :المراجعقائمة 
  .سفر التكوین العھد القدیم  -:تك  -١

  .المصادر العربیة: أوالً 
المتوفى ( تقى الدین المقریزى ، العبیدى  الحسینيأبو العباس ، القادر  أحمد بن على بن عبد - ٢

دار الكتب ، المعروف بالخطط المقریزیة  واآلثارالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط ، ) ھـ٨٤٥
  .ھـ١٤١٨بیروت ، العلمیة 

  .المراجع العربیة: ثانیاً 
القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الفاطمي األول ھل الذمة فى العصرأ:اسالم شافعى عبده-١
 ،١٩٩٥ . 
  .م ١٩٨٢فھرس الكتاب المقدس ـ صدر عن مجمع الكنائس فى الشرق االدنى : جورج بوست  -٢
  .)ن.د(١٩٧١القاھرة ، أطواره ومذاھبھ  –الفكر الدینى االسرائیلى : حسن ظاظا  -٣
  .١٩٩٣القاھرة ، دار الشروق، الیھود فى مصر :سمقاسم عبده قا -٤
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  .١٩٤٧القاھرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٨٨ 

  -:اللوحاتفھرس 

توضح شكل صنادیق لفائف التوراه واماكن تواجدھا بمعبد بن عزرا ) ١(لوحة رقم 
 .بمصر القدیمة

توضح أیضا شكل صندوق لفائف التوراه بھیكل معبد موسى بن ) ٢(لوحة رقم 
  .میمون بحارة الیھود

  .تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء اللون) ٣(لوحة رقم 
تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء اللون من ) ٤(لوحة رقم 

  .الداخل
  .تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنفسجى من األمام ) ٥(لوحة رقم 
  .تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنفسجى من الخلف) ٦(لوحة رقم 
  .طى بالقطیفة الزرقاء الباھتة تمثل شكل الصندوق الخشبى المغ) ٧(لوحة رقم 

توضح الكتابات التى تزین الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ) ٨(لوحة رقم 
  .الزرقاء الباھتة 

  . تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة النبیتى من الجانب األیمن) ٩(لوحة رقم 
  .مام تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة النبیتى من األ) ١٠(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األزرق الداكن ) ١١(لوحة رقم 
  .من األمام

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األزرق الداكن ) ١٢(لوحة رقم 
  .من الداخل 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب ) ١٣(لوحة رقم 

  . كل النجمة السداسیة وتظھر فیھ ش
  . تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من األمام) ١٤(لوحة رقم 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر ) ١٥(لوحة رقم 
  . الزیتونى ویظھر فیھ شكل التاج من األمام 

للون األخضر تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات ا) ١٦(لوحة رقم 
  . الزیتونى من الداخل

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر ) ١٧(لوحة رقم 
  .الزیتونى الداكن من الجانب األیمن وتظھر فیھ شكل شجرة الحیاة 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر ) ١٨(لوحة رقم 
  .الزیتونى الداكن من األمام

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر ) ١٩(وحة رقم ل
 .الزیتونى یعلوه الشكل الكمثرى ویظھر على الجانب األیمن النجمة السداسیة  الشكل

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر ) ٢٠(لوحة رقم 
  .الزیتونى من الداخل 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٨٩ 

الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب األیمن تمثل ) ٢١(لوحة رقم 
  .وتظھر فیھ شجرة الحیاة أعالھا التاج 

  .تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الداخل ) ٢٢(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب ) ٢٣(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من األمام ) ٢٤(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب ) ٢٣(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
األمام  تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من) ٢٤(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالكامل بصفائح الفضة من الجانب ) ٢٥(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالكامل بصفائح الفضة ومعلق علیھ ) ٢٦(لوحة رقم 
  .  األجراس

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٠ 

  :الكتالوج

  

  
  

ى المغطى الصندوق الخشب تمثل) ٣(رقم لوحة 
  .لم یسبق نشرھا، بالقطیفة الحمراء اللون

شكل الصندوق الخشبى  تمثل) ٤(لوحة رقم 
لم ، القطیفة الحمراء اللون من الداخلالمغطى ب

  .یسبق نشرھا

    

توضح شكل صنادیق لفائف ) ١(لوحة رقم 
تواجدھا بمعبد بن عزرا التوراه واماكن 

  .تصویر الباحث، بمصر القدیمة 

توضح أیضا شكل صندوق لفائف )٢(لوحة رقم
، التوراه بھیكل معبد موسى بن میمون بحارة الیھود

  .تصویر الباحث



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩١ 

  

    

شكل الصندوق الخشبى تمثل ) ٥(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة البنفسجى من األمام 

  .نشرھا

شكل الصندوق الخشبى تمثل ) ٦(لوحة رقم 
لم ، المغطى بالقطیفة البنفسجى من الخلف 

  .یسبق نشرھا

  

  

    
شكل الصندوق الخشبى  تمثل) ٧(لوحة رقم 

لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الزرقاء الباھتة
  .نشرھا

توضح الكتابات التى تزین ) ٨(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة الزرقاء الصندوق الخشبى 

  .لم یسبق نشرھا، الباھتة

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٢ 

    
تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٩(لوحة رقم 

لم یسبق ، بالقطیفة النبیتى من الجانب األیمن 
  . نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٠(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة النبیتى من األمام 

  .نشرھا

  

    

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١١(لوحة رقم 
لم ، الداكن من األمام بالقطیفة ذات اللون األزرق 

  .یسبق نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٢(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة ذات اللون األزرق الداكن من 

  .لم یسبق نشرھا، الداخل 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٣ 

    

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٣(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب وتظھر 

  . لم یسبق نشرھا، فیھ شكل النجمة السداسیة 

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٤(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الحمراء من األمام 

  . نشرھا

  

    

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١٥(لوحة رقم 
ى ویظھر فیھ بالقطیفة ذات اللون األخضر الزیتون

  . لم یسبق نشرھا،شكل التاج من األمام

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٦(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة ذات اللون األخضر الزیتونى 

  . لم یسبق نشرھا، من الداخل
  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٤ 

  

    

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٧(لوحة رقم 
األخضر الزیتونى المغطى بالقطیفة ذات اللون 

الداكن من الجانب األیمن وتظھر فیھ شكل 
  .لم یسبق نشرھا، شجرة الحیاة 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١٨(لوحة رقم 
بالقطیفة ذات اللون األخضر الزیتونى الداكن من 

  .لم یسبق نشرھا، األمام 
  

  

    
تمثل الصندوق الخشبى ) ١٩(لوحة رقم 

اللون األخضر الزیتونى المغطى بالقطیفة ذات 
یعلوه الشكل الكمثرى ویظھر على الجانب 

لم یسبق ، األیمن النجمة السداسیة  الشكل 
  .نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٠(لوحة رقم 
بالقطیفة ذات اللون األخضر الزیتونى من 

  .لم یسبق نشرھا، الداخل 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٥ 

  

    

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢١(لوحة رقم 
بالقطیفة الحمراء من الجانب األیمن  المغطى

لم یسبق ، وتظھر فیھ شجرة الحیاة أعالھا التاج 
  .نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٢(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الحمراء من الداخل 

  .نشرھا

  

  
  

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٣(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب 

  .لم یسبق نشرھا، ویظھر فیھ شكل التاج 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٤(لوحة رقم 
بالقطیفة البنیة اللون من األمام ویظھر فیھ شكل 

  .لم یسبق نشرھا، التاج 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٩٦ 

    

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٥(لوحة رقم 
المغطى بالكامل بصفائح الفضة من الجانب 

  .  لم یسبق نشرھا، 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٦(لوحة رقم 
لم ، بالكامل بصفائح الفضة ومعلق علیھ األجراس 

  .  یسبق نشرھا
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A study of a group of Torah scroll preservation boxes 

has never been published 

Dr. Osama elbasuoni abd Allah 
 

Abstrcte: 

   Research includes the study and publication of a number of 

cylindrical funds form of wood covered Balkotaivh red and 

decorated with Hebrew writings, which includes provisions that 

are very important in terms of content and history as 

communicated to us by the names of those who have donated the 

scrolls and the names of those wooden boxes makers as well as 

made the dates of which there were many we find the funds back 

to the in 1444 AD and again go back to 1749 and again to the 

years 1894 and 1900 and several other dates, and appeared on the 

decorations forms the star of David and the tree of life, and all 

those pieces have been seized in a covered customs declaration 

No. 10360 and the source to Belgium were inspected and 

impounded, recording and archiving store Antiquities records 

Islamic city of Rashid. 

Key words: 

Study, collection, boxes , Preservation ,  scrolls ,  Torah , never 

published. 
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