
ةفّعضملا ةراَغمل  ةئجافم ةرايز
A Sudden Visit to the Cave of the Machpelah/Patriarchs

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 يواتفح8888لا رض8888خ ن8888ب مي8888هار8888بإ ن8888ب )ساحن8888ف( رض8888خ  ن8888هاك8888لا اهبت8888ك يت8888لا ةّصق8888لا هذ8888هل ةي8888بر8888ع ةم8888جر8888ت يل8888ي ا8888م ي8888ف
 تاونس8888لا ي8888ف نو8888لو8888ح ي8888ف م8888ث ١٩٦٧-١٩٦٤ تاونس8888لا ي8888ف سل8888با8888ن ي8888ف ة8888ير8888ماس8888لا ةف8888ئاط8888لا ن8888ها8888ك ،١٩٩٢-١٩٢٣(

 .ةقدص ميماينب اهبولسأ يف لّدعواهحّقنو ،ةيربعلاب )ةعيرشلاب ملاعو رعاش ؛١٩٩٢-١٩٦٧
 .٦١-٥٩ .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

ةثالثلا ءابآلا مارتحا

 ت8سيل ،بوقع8يو قح8سإو مي8هار8بإ ،رار8بألا ءا8بآلا ة8ثال8ث َءازإ اه8ب رع8شأ يت8لا ،ة8مارك8لاو ةمعن8لاو لال8جإلاو مارت8حالا ة8قال8ع”
 ل8ه .هن8م هاروت8لا ةءار8ق مّلع8ت لال8خ ي8ف ،ةّنيل8لا ي8بأ اص8ع ْرب8عو ،ي88ّمأ بيل8ح ع8م ك8لذ تع8ضر .ي8مد ي8ف اه8ّنإ ،موي8لاَ ةدي8لو
 :٢٣ ن8يوكت8لا رف8س رظ8نأ ؛ليل8خلا ي8ف ءا8بآلا ن8فد8م ،ة8جودز8ملا ،ammåkfēla ة8يربع8لا8ب هليفك8م( ةفّعض8ملا ةراغ88َم ّنإ ؟ملع8ت
 .ة8سّدق8ملا ضرألا هذ8ه ي8ف ا8ندو8جو ىل8ع د8هشت يت8لا رو8مألا د8حأ ي8ه ،ليل8خلا ي8ف  )١٣ :٥٠ ؛٣٠ :٤٩ ؛٢٥:٩ ؛١٩ ،٩
 ،ةرصنع88لا/عي88با88سألا دي88عو حسف88لا دي88ع ني88ب يت88لا ما8ّ8يألا نوّلغت88سي او88نا88ك ،ي88ئا88بآ ءا88بآو ي88ئا88بآ ه88سرا88م ،ق88ير88ع ديلق88ت اذ88ه
 ن88ب ڤلي88كو نو88ن ن88ب ع88شوه88ي يرب88ق ،ا88ترو88ع ي88ف خويش88لا تاراغ888َمو ،رابك88لا ةنهك88لا روب88قو ،سل88با88ن ي88ف ف88سو88ي رب88ق ةرا88يز88ل
 .ةفّعضملا ةراغَمو سراح لفك يف هنوفي
 اهّل88ك وأ ،ن88كا88مألا هذ88ه د88حأ روز88ت ا88مدن88ع .ي88تر88ُسأ دار88فأ وأ ي88ئا88قد88صأ ةق88فر88ب اًم88ئادو ،ةريث88ك ٍتاّر88م ن88كا88مألا هذ88ه ُترز
  ،ى8سو8م يبن8لا قيق8ش ،)مرم8ع( نارم8ع ن8ب نور8هأ رب8ق ،اًض8يأ ر8كذأ نأ ّدوأو .ةاروت8لا صص8ق ُعيم8ج كيني8ع ما8مأ بصتن8ت
 .مودأ ضرأ فرط يف )٢٣ :٢٠ ددعلا رفس :الثم رظنأ( روه لبج يف
 ىو8س ،نح8ن ا8مو نح8ن ن8م ،ةيلي8ئار8سإلا ة88ّمألا ءا8بآ ،ل8ئاوألا روب8ق كانه8ف ،ةفّعض8ملا ةراغ88َم ةرا8يز8ب ة888888888ّصا8خ ة8قال88َع ي8ل نك8لو
 نّيت88سو نين88ثا ن88با ي8ّ8نإ .ةري88خألا ةع88برألا دوقع88لا ي88ف تقثب88نا ،هذ88ه ة8888888888ّصاخ88لا يت88قال8888َع .بوقع88يو قح88سإو مي88هار88بإ ءان88بأ
 ةل8هس ري8غ ا88ًمود ت8نا8ك ،تاذ8لا8ب ءا8بآلا روب8ق ةرا8يز ّنأ ،ةقيقح8لا ن8مٌ ع8با8ن ك8لذ بب8س ّنأ دقت8عأ .]١٩٨٥[ موي8لا اب8يرق8ت ا88ًما8ع
 .ىرخأ روبقب ةنراقم



 نأ د8يرأ اًلّوأ نك8لو .تارا8يز8لا هذ8ه ىد8حإ ن8ع كيل8ع ّص8قأ نأ ّدوأ .ةرا8يز8لا8ب مل8سملا ريغ8ل ّط8ق حمس8ُي م8ل نون8س كان8ه ت8نا8ك
 سل8با8ن ن8م لاقت8نال8ل بر8حلا دع8ب نو8لو8ح و8ير8ما8س ي8نا8عد .ارو8ف ١٩٦٧ بر8ح دع8ب ناك8ملا اذ8ه ةرا8يز ي8ف ة8حرف8لا ك8ل ف8صأ
 و اًلزن8م ّيل8ع او8ضر8عو مه8ل ًان8ها8ك ي8نورات8خا ،١٩٦٧ ماع8لا لب8ق ةنه8ك كان8ه نك8ي م8ل ذإ سينك8لا ي8ف مهت8مد8خل نو8لو8ح ى8لإ
 .ُتئجو ُتقفاو ،اًمرتحم اًشاعم

يتايح يف ةديعسلا ماّيألا دحأ

 نو8لو8ح ي8ف ان8ه ز8جح ؛ع8نا8م يأ نود8ب ةفّعض8ملا ةراغ88َم ةرا8يز ي8ف يتين8مأ قيقح8ت نا8ك ي8تاي8ح ي8ف ةديعس8لا ما8ّيألا د8حأ
 هذ88ه لالغت88سا لُم88ج .ّط88ق ليل88خلا ي88ف نا88ك ا88م مهن88م ريب88ك مس88ق ،نوريث88ك باب88ش ةل88حر88لا ي88ف كرت88شا .ةل88فا88ح ا88م صخ88ش
 .انبعشل ديجملا خيراتلا يف عقاوملا مهأ دحأ ىلع مهعالطإل ةقيقحلا
 انف8قو8ي م8لو انت8هجٌِو ن8ع ل8خد8ملا ي8ف د8حأ ان8لأس8ي م8ل .ع8ئار روع8ش ،باج8عإلاو ر8ثأت8لا ن8م ةسمل8ب ا8نرع8ش ناك8ملا انل8خد امني8ح
 ى88لإ ،ة88ثالث88لا ءا88بآلا ن88م مه88تابل88888ِط ُّسد دوهيل88ل حم8888888ُس ثي88ح راد88جلا ي88ف بَْقث88لا ل88باق88م ،ةع88باس88لا ة88جرد88لا دن88ع اًض88يأ ٌد88حأ
 .ءا88بآلا روب88ق د88هاو88ش ىل88ع يوتح88ت يت88لا ثالث88لا تا88عاق88لا ىد88حإ انل88صوو ِتا88جرد88لا ا88ندِع88ص .لف88سألا ي88ُف ىت88لا ةراغ8َ8ملا
 نويع8بو ٍنافت8ب نو8كّر8حتي ،د8هاش8لا8ب طيح8ملا جايس8لا ىل8ع نيئّكت8م او8نا8ك ةل8يو8ط ب8يرار8شب دوه8ي .سان8لا8ب ّجِع8ي نا8ك ناك8ملا
.ةالصلاب اهّلك جهلت هاوفأبو ةضمغُم
 اًلا88ح ربق88لا ة88عا88ق تيل888ْخأ ،ني88ير88ماس88لا ن88م ءاس88نو لا88جر هع88مو ير88ما88س ن88ها88ك ،ة88عوم88جملا مود88ق رب88خ مهي88لإ ى88هان88ت ا88مدن88ع
 انيّل8ص .ني8سّدق8ملا ءا8بألا ىر8كذ8ل ةي8فا8ص ةالص8ب ا8نأد8ب اًع8مو ،د8هاش8لا لو8ح ن8م يت8عام8ج ُتف8قوأ .ان8فّرص8ت تح8ت تحب8صأو
 تب88س ل88ك أرق88ت ،ءا88بآلاو هللا ني88ب ا88م مسق88لاو د88هعلا ا88هروح88م ،ةاروت88لا ن88م تافطتق88م ،םיאכזה ףטק[ “رار88بألا فط88ق”
 موي88لا اذ88ه نا88ك .)مي88طوي88پ( ةين88يد88لا د88ئاصق88لا ضع88ب ا88ند88شنأو ]وفع88لا بل88طو هللا حد88م ؛ى88تو88ملا ىل88ع ش88يد88ق ل88ك ي88فو دي88عو
 ةرا88يز88لا ن88م يسف88ن دع88ب أد88هت م88ل ،ةرا88يز88لا ن88م ر88هش دع88ب ّىت88ح ين8ّ8نأ ر88كذأ .ي88تاي88ح َةلي88ط هاس88نأ ن88ل ،ه88ل ريظ88ن ال ،اًع88ئار
 .ةرثؤملا
 كل8ت ّىت8ح .تاون8س عضب8ب ١٩٦٧ بر8ح لب8ق ك8لذ ثد8ح .ا8مام8ت ةفلتخ8م فور8ظ ي8ف ،ةق8با8س ةرا8يز8ب ي8نر88ّكذ8ي ،عبط8لا8ب اذ8هو
 ك8لذ نا8ك ام8ّبرو ،ةفّعض8ملا ةراغ88َم ترز نأ ذن8م ،ن8ير8شعلا نرق8لا تانيسم8خ تا8ياد8ب ن8م ام8ّبر ،ةل8يو8ط ةرت8ف تض8م ةرا8يز8لا
 ّيد888لو ُتذ888خا ،ة888عاجش888لا888ب تقطنم888ت ،ّيل888ع تر888تاو888ت ي888قاو888شأ .طق888ف نيمل888سملل حومس888م لو888خد888لا نأ ة888فرع888ملا ن888م اًع888با888ن
 ةراغ8َملا ثي88ح ةم88خضلا ة88يانب88لا ة88باو88ب تل88صو .ليل88خلا ى88لإ سل88با88ن ن88م ا88نر88فا88سو )ريئ88ي( ءاي88ضو مي88هار88بإ ،يع88م ن88يريبك88لا
 ضارت888فال888ل ّةتب888لا لاج888م ال ،ديع888ب ن888م يت888يو888ه تفش888ك ي888هو ،ي888سأر ىل888ع ءارم888ح ة888مام888ع تع888ضو .ا888م فو888خ يبل888ق ي888فو
 .ملسم صخشب
 ن8م ين8ّنأ تب8جأو ،نو8كأ ن8م ،ي8نالأ8س .ناك8ملا ن8ع ني8لوؤس8م ،ودب8ي ا8م ىل8ع ،ا8نا8ك نامل8سم ناخي8ش ينف8قوأ ة8باّوب8لا دن8ع
 لو88خد88لا ن88م انعن88م لوا88ح نيخيش88لا د88حأ .ا88ندن88ع ديلق88ت اذ88هف ،م88هروب88ق ةرا88يز د88ير88نو ءا88بآلا88ب ن88مؤ88ن نح88ن .ني88ير88ماس88لا ةنه88ك
 د88هشت ةقي88ثو ك88يد88ل ل88ه نك88لو ،نذإ اًمل88سم َت88سل ت88نأ :لا88قو يوح88ن ةّدو88م ةرظ88ن رظ88ن ،ًاّن88س رب88كألا ،ي88ناث88لا خيش88لا نك88لو
 را88شأ .ى88سو88م ة88نا88يد ن88با ير88ما88س :ن88يد88لا ة88نا88خ ي88ف د88جوو اًّدي88ج هصح88ف ،يرف88س زاو88ج ُهت88يَرأּּ ؟ةي88ندرألا كّتيسن88ج ىل88ع
.الاح تلعفف ةراَغملا ىلإ لوخدلل هديب ّيلع
 أد88بو ،ة88باوب88لا دن88ع ةي88نا88ث خيش88لا ينف88قوأ ،ي88جور88خ دن88ع .اد88بأ ام88هاس88نأ ن88ل ةال88صو ةرا88يز ،لو88خد ّيأو لو88خد ك88لذ نا88ك
 ةعيبط88ب .ف88سو88ي رب88ق ناك88م ه8ّ8نأ نو88عد88يو ،د88ها88ش ى88لإ نوريش88ي ،ةفّعض88ملا ةراغ888َم ي88ف .ف88سو88ي رب88ق ناك88م لو88ح ين88لداج88ي
 نومل8سملاو ،سل8با8ن ي8ف ن8فُد ف8سو8ي ّنأ ،ةاروت8لا ي8ف درو ا8م ءْو8ض ىل8ع ،ه8ل ت8حر8ش .ك8لذ ي8ف ةّحص8لا ن8م ةّرذ ال لاح8لا
 امهت8عّدو ،رث8كأ8ف رث8كأ اًظي8غ طات8شا خيش8لا ّنأو ،يدان8ت ن8مل ةاي8ح ال نأ ،ي8ل حض8ّتا ا8مدن8ع .كان8ه ه8نو8سّدق8ي نو8ير8ماس8لاو
 ّرمت888سا و888ل .سدق888لا ى888لإ ةر888جألا تاراّي888س ةّط888حم ى888لإ اًع888ير888س لو888صول888ل ّيدي888ب ّيد888لو تبحط888صا .يق888ير888ط ي888ف ُتر888سو
 اه8ّ88نأ ذإ ،ةراغ8َ8ملا ةرا888يز888ب ي888ل حامسل888ل امهع888فد يذ888لا ا888م ،موي888لا ّىت888ح همه888فأ ال د888حاو ءي888ش ،نك888لو .ي888نالقت888عال لاد888جلا



 ا8م .يتب8غر قيقح8تو هتئيش8م لم8عو ّقح8لا ق8ير8ط ى8لإ ي8ند8شرأ هللاو ،ر8مألا ي8ف هللا د8ي نوك8ت د8ق .نيمل8سملا ىل8ع ةرصتق8م
“.مويلا ىتح ينقفاري بارغتسالا لاز


