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ّةفعضملا ةراغمل ةيّرس ةرايز
A Secret Visit to the Cave of the Machpela

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن8ب مي8ماين8ب ن8ب لالل8هم/لل8ه( ة8يربع8لا8ب ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب د8جا8م هبت8ك ا8مل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 )نوس8تر( ي8ضار رب8كألا هقيق8ش ،ر8جا8تو م8نر8مو ب8تا8ك ،رو8كذ8ملا ني8مأل8ل رغ8صألا ن8بالا و8ه ، -١٩٤٠.يرفص8لا ة8قد8ص حل8ش
 سّر88ك ام88ك ،هد88ي ط88خب ه88قر88م ةنيف88سو تاول88ص ،تاوارو88ت ر88شن ؛لي88ئار88سإ ي88ف ةي88بر88ع ةغ88ل مّلع88م ،)حول88س( حيم88س ي88ناث88لاو
 .)ةقدص ميماينب ،هقيقش نبا حيقنت ؛نولوحو ميزيرج لبج يف سنُكلل هدي ّطخب ةاروتلا نم اًخسُن

 .٥٩-٥٧ .ص ،٢٠١٦ زوم88ت ١ ،١٢٢٠-١٢١٩ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ-.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ةّصق88لا هذ88ه تر88شُن
 ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ؛اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ،ة88يرود88لا هذ88ه
 موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب ،ّل8قألا ىل8ع تاغ8ل
 ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا ّط88خلا يأ ،يرو88شألا/ع8ّ8بر88ملا ّط88خلا88ب ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا

 ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م ّعزو8ت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م ،رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 نيّمت8هملاو نيث8حاب8لا ن8م اهي8ف نو8كرت8شم كان8ه ،ك8لذ ى8لإ دز .ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب
 صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر88ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ،ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب نيقيقش8لا ةر8باث8مو
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

ةميدق ةداع

 ؛٢٥:٩ ؛١٩ ،٩ :٢٣ ن88يوكت88لا رف88س رظ88نأ ؛ليل88خلا ي88ف ءا88بآلا ن88فد88م ،ة88جودز88ملا ،ة88يربع88لا88ب هليفك88م( ةفّعض88ملا ةراغ888َم ةرا88يز
 ب8جاوو ريب8ك ّق8ح ي8ه ،ةئي8لو ةق8فر ،هرا8س ،مه8تا8جوزو بوقع8يو قح8سإو مي8هار8بإ ،ان8ئا8بآ روب8ق ثي8ح )١٣ :٥٠ ؛٣٠ :٤٩
 ناك8ملا روزأ تن8ك ،ًاب8يرق8ت نين8س ثال8ث لب8ق نك8لو ،عا8ضوألا بب8سب ،ما8ّيألا هذ8ه ي8ف ةبع8ص هذ8هك ةرا8يز ،ف8سأل8ل .ةض8ير8فو
 نك88لو ،ةض88يرف88لا هذ88هب مو88قأ تن88ك ا88م اًردا88ن ،ةري88خألا ثالث88لا تاونس88لا ي88ف .ليل88خلا ى88لإ تئ88ج امّل88ك ،ا8ّ8يون88سً ةريث88ك ٍتاّر88م
 تح8ت ةد8حاو ةف8ئا8ط ني8ير8ماس8لا نو8ك لب8ق ا8م تاون8س ي8ف ًانكم8م نا8ك اّم8م ريثك8ب رث8كأ و8ه ،تارا8يز8لا ن8م ليلق8لا ددع8لا ك8لذ
 ي8888فو ،ةراغ8888ملا لو8888خد ن8888م نيمل8888سملا ري8888غ عن8888ُم ،١٩٦٧ بر8888ح لب8888ق ا8888م تاون8888س ي8888ف .)١٩٦٧ ماع8888لا لب8888ق يأ( د8888حاو مك8888ح
 قو888ف ن888ئاك888لا ةراغ8َ8ملا راد888ج ي888ف بْق8َ88ث ي888ف تابلط888لا تا888قاط888ب ّسد ،طق888ف نكم888ملا ن888م نا888ك ،١٩٤٨ بر888ح لب888ق ا888م تاون888س
.لوصولاب نييرماسلاو دوهيلل حمُس كانهلو ،ةعباسلا ةجردلا

 ه8ل ثد8حي د8ق ،رط8خ ثدا8ح ن8م فاخ8ي ال ن8م ّل8ك ع8سُو8ب ،ن8هار8لا ت8قو8لا ي8ف .١٩٦٧ ماع8لا دع8ب ت8هتنا ،تابي8ترت8لا هذ8ه ّل8ك
 نيق888يد888ص روب888ق ةد888هاش888مو ةالص888لا تا888عاق888ل لو888خد888لاو ،ءا888ش ىت888م ةرا888يز888ب مايق888لا ،اهل888خاد وأ ليل888خلا ى888لإ ق888يرط888لا ي888ف
 نوفتك888ي مه888ف ،روبق888لا ىل888ع حاطب888نالاو دوجس888لا ،ني888ير888ماس888لا ةدا888ع ن888م سي888ل .ة888يربع888لا ة888ّمألا ءا888بآ لث888م ،نيل888ما888كو ءاي888كزأو
 ةراغ888َم ةرا88يز ،ةض88يرف88لا هذ88ه ة88يدأت88ل ني88ير88ماس88لا قْو8َ8ت عطقن88ي م88ل ،لي88جو لي88ج ّل88ك ي88ف .د88هاش88لا لو88ح عومش88لا لاع88شإ88ب
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 اوأج8ل مه8نأ الإ ،ةفّعض8ملا ةراغ8م ةرا8يز8ل  ،مل8سملا ري8غ ىل8ع ْرظ8ح دو8جو8ب اوِمل8ع مهّل8ك .نو8قزر8ُي ءاي8حأ م8ه ا8ملا8ط ،ةفّعض8ملا
 .فدهلل لوصولا ةيغب ليِحلا ىلإ
 حسف88لا دي88ع ن88م ،ا88ًمو88ي نيسم88خلا ّد88ع ةّد88م لالغت88سا ىل88ع ني88ير88ماس88لا ل88ئاوأ دات88عا ،ع88ناو88ملا هذ88ه ل88ك راد88صإ لب88ق ،اًم88يد88ق
 مايقل8ل ةب8ير8غو ّىت8ش ل8ئا8سو ذاخ8ّتال ة8جا8ح كان8ه ت8نا8ك ا8م ،اهت8نوآ .ةفّعض8ملا ةراغ8مل ةي8عام8ج ةرا8يز8ب مايقل8ل ،ةرصنع8لا ديع8ل
.اّرس ةرايزب

نويرماس خويش

 ن8هاك8لا تونه8ك ةرت8ف ي8ف ةّصق8لا هذ8ه ت8ثد8ح .يتل8ئا8ع خوي8ش ن8م اهتعِم8س ام8ك ،ةّص8ق مكيل8ع ّص8قأ ،ةرا8يز8لا هذ8ه لث8م ن8ع
 ه8ل تلص8ح ة8ثداح8لا .]ه8تا8فو ىت8حو ١٨٧٤ ذن8م رب8كأ ن8ها8ك  ،١٩١٦-١٨٤٠[ نور8هأ ن8ب بوقع8ي مراص8لاو مرتح8ملا ،رب8كألا
 نان88ثالا سب88ل ،رذ88حلاو ةطْيَح88لا ن88م د88يز88ملا ل88جأ ن88م .)يرفص88لا ڤ88ڤو88ح ن88ب حل88ش( ي88حابص88لا بيب88ح ن88ب ح88لا88ص يّد88جلو
 امه8يرام8ح اب888ِكر .برع8لا ءاه8جو ساب8ل ن8ع فلتخ8ي ال يذ8لا ،يديلقت8لا سابل8لا ا8يد8تراو ،ودب8لا لعف8ي ام8ك ،لاقِع8لاو ةي8فوك8لا
 .اردان اًقنور امهيهجو ىلع تفضأ ،ةليوط ةيحل امهنم ّلكل تناك .ليلخلا ىلإ اهّجوتو

 ي888ف تيب888مو ،سدق888لاو سل888با888ن ني888ب ق888يرط888لا فصتن888م ي888ف ع888قاو888لا )ه888نوڤ8ِ88ل( نا888بو888ل نا888خ ي888ف تيب888م دع888ب ،ءا888ثالث888لا مو888ي ي888ف
 ام8ك ،روبق8لا ِتا8عا8ق امه8لو8خد لب8ق امهي8ئاذ8ح نان8ثالا عز8ن .ةفّعض8ملا ةراغ8م ة8باّو8ب ى8لإ ،ليل8خلا ى8لإ نان8ثالا ل8صو ،سدق8لا
 رهم8جت ،امه8لو8ح .ليل8خلا مي8هار8بإ رب8ق ة8لاب8ُق ام8هو ،ةت8ما8ص ةالص8ب اّلهت8سا .سّدق8م ناك8م ّل8ك ي8ف نو8ير8ماس8لا ةدا8ع لعف8ي
 ىل8888ع مارت8888حالا ة8888لا8888ه بب8888سب ،امهن8888م بارت8888قالا ن8888ع او8888عّرو8888ت مهنك8888لو ،بعش8888لا ن8888م نور8888خآو ،نومل8888سملا ةراغ8888ملا ساّر8888ح
 نال888ضاف888لا ناخيش888لا ناذ888ه ام888ه ن888م ة888فرع888مل يو888ق عالطت888سا ّب888ح نيّلص888ملا ىد888ل نا888ك .نيتل888يوط888لا نيتيحل888لاو ،ام888هايح888م
 .ةراغملا ناروزي ناذللا

  رث88كأ د88حأ88ك  ةقّل88حملا مه88تالّيخ88م ي88ف هوف88صوو ،ة88عراف88لا هت88ماق88ب ،ّصا88خ لكش88ب مه88هابت88نا بذ88ج ،بوقع88ي ،رب88كألا ن88هاك88لا
 نك8لو ،بوقع8ي ن8هاك8لا ن8م ًة8ما8ق رص8قألا ،ح8لا8ص يّد8جب او8قّد8ح ،ك8لذ دع8ب .ناك8ملا ةرا8يز8ل او8تأ ،ا8مارت8حاو ة8ها8جو خويش8لا
 نأ اونّم8خ و8ل .خيش8لا ق8يد8ص ح8لا8ص يّد8ج نأ اّون8ظ .اض8يأ ةل8يوط8لا هتيح8ل اًّدي8ج ّتط8غ يت8لا ةي8فوك8لا8ب ا8ًفوفل8م نا8ك ه8سأر
 يصع888لا888ب ةراغ888ملا ن888م ام888هدر888طو ،امهيل888ع ضاضق888نالا ي888ف ،ةظ888حل اودّدر888ت ا888مل ،ني888ير888ماس888لا ءا888سؤر ن888م اه888ما888مأ ن888يذل888لا
 ّنأ ،نآرق8لا ي8ف درو ه8ّنأل ،دوهي8لا ن8م أو8سأ م8هوربت8عا ِل8ب ،ّط8ق ني8ير8ماس8لا او8مرتح8ي م8ل نومل8سملا نوبّصعت8ملا .طاو8سألاو
.ّلقأ الو رثكأ ال ،ّيرماس وه ءانيس ءارحص يف بهذلا لجِع عنص يذلا

ةثالثلا ءابآلا ىركذل ةيفاص ةالص

 ى8لإ تفت8لا ،ا8م ةردابم8ب موق8ي نأ رّر8ق .هقي8فر لو8حو ه8لو8ح ن8يد8شتحملا سان8لا عالطت8سا ّبح8ل هبت8نا ،بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا
 ى8لإ اًريش8م ،خيش8لا اذ8ه د8ي ليبقت8ل نو8مّدقت8ت ال م8ل ،ني8ملاح8لا8ك نوف8قاو مك8لا8ب ا8م :اًّفنع88ُم مه8ب حا8صو مّهجت8م ه8جو8ب عْم8888َجلا
 نا88ك يذ88لا ،دِّروت88ملا ح88لا88ص يّد88ج ه88جو ىأر َد88حأ ال ؟هن88م او88كرابتت88ل ،اد88ج ةريث88ك ٍتار88مّ ج88ح د88ق نا88ك يذ88لا ،ح88لا88ص يد88ج
 .بوقعي ربكألا نهاكلا لوق عامس دنع ،ةيفوكلاب ىًطغم

 نومل8سملا ناوت8ي م8ل .نيعمت8سملا روهم8ج مه8ف ام8ك ،ةّك8م ى8لإ ّجح8لا دِصق8ي م8ل عبط8لا8ب ّهنك8لو ،باوص8لا رب8كألا ن8هاك8لا لا8ق
ٍ تاّر8م اه8نوّلبق8ُي م8هاّل8خو مهع8م يّد8ج نواع8ت .ىنمي8لا هد8ي ليبق8ت نيب8لا8ط ،ح8لا8ص يّد8ج ىل8ع اوت8فاه8ت ل8ب ،ةد8حاو ةظ8حلل و8لو
 .ر8هظلا ة8عا8س ىت8ح ًاب8يرق8ت نيت8عا8س ع8ضو8لا اذ8ه ّرمت8سا .مهتغل8ب ةض8ما8غ ة8كرب8ب مهن8م ّل8ك َوح8ن متمت8ُي و8هو ،اه8ل رص8ح ال
 رب8كألا ن8هاك8لا ءانثت8سا8ب سان8لا ن8م ًة8يوا8خ ةراغ8ملا تا8عا8ق ّل8ك تح8ضأو ،ءادَغ8لا ماع8ط لوانت8ل نيّلص8ملا ّل8ك جر8خ ا8هدن8ع
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 ني888بوبح888م ة888ثال888ث - הבר הליח הנק ןימחר התלת :ديشن888لا888ب آد888بو ءا888بآلا روب888ق ني888ب اف888قو ام888هال888ك ،ح888لا888ص يّد888جو
 .هّتيروهَجب زاتما حلاص يّدج توص ؛)هللا :يأ( ىمظعلاُ ةّوقلا ِتقلخ
 ّدو88ن ام88ك د88شُنن ان88عد .ناك88ملا ي88ف د88حأل َدو88جو ال ّنأ ُري88خألا ّدر88ف ،ه88تو88ص ضِفخ8ُ8ي نأ يّد88ج بوقع88ي ُرب88كألا ُن88هاك88لا ّرذ88ح
 قو88ف ال88عو امه88تو88ص ال88ع .يّد88جك ٍلا88ع توص88ب داش88نإل88ل اًرو88ف ّمض88نا ،بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا .يّد88ج لا88ق ،ان88ئا88بآ فر88شل
 قح888سإو مي888هار888بإ - ة888ثالث888لا رار888بألا فر888ش ىل888ع ةّيقن888لا امه888تال888ص ّنأ اِمل888ع .ةرامع888لا ي888ف ةي888لاع888لا د888هاوش888لاو فوقس888لا
 .تبيجتسا بوقعيو

 .ناك امك اًلماك عقاولا فصت الو ةغلابم ةّصقلا هذه يف نوري نيذلا نييرماسلا نم كانه :ةظوحلم


