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ל� ומתן  במשא  ש�ה  בקבו�ת  ל�אשונה  מוזכ�ת  המכפלה  רמע�ת 
ִאְׁשּתֹו,  ֶאת-ָׂשָרה  ַאְבָרָהם  ָקַבר  ְוַאֲחֵרי-ֵכן  הקבו�ה   ובתיאו�  כישתה 
ְּכָנַען. ַוָּיָקם  ֶחְברֹון, ְּבֶאֶרץ  ִהוא  ַמְמֵרא  ַעל-ְּפֵני  ַהַּמְכֵּפָלה  ְׂשֵדה  ֶאל-ְמָעַרת 
ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר, ֵמֵאת ְּבֵני-ֵחת )ב�אשית 
כג, יט-כ(; וכן בקבו�ת אב�הם, לק�את סוף הפ�שה: ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק 
ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו, ֶאל-ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה: ֶאל-ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן-ֹצַחר ַהִחִּתי, ֲאֶׁשר 
של  הקב�  אחוזת  גדלה  השנים  עם  ט(.  כה,  )ב�אשית  ַמְמֵרא  ַעל-ְּפֵני 
משפחת אב�הם, ובבקשתו של יעקב להיקב� במע�ת המכפלה הוא 
ֶנֱאָסף  ֲאִני  ֲאֵלֶהם  ַוֹּיאֶמר  ַוְיַצו אֹוָתם  מזכי� גם את שמות הקבו�ים שם 
ַהִחִּתי...  ֶעְפרֹון  ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ֶאל-ֲאֹבָתי: ֶאל-ַהְּמָעָרה  ֹאִתי  ִקְברּו  ֶאל-ַעִּמי, 
ְוֵאת  ֶאת-ִיְצָחק  ָקְברּו  ָׁשָּמה  ִאְׁשּתֹו,  ָׂשָרה  ְוֵאת  ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְברּו  ָׁשָּמה 

ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו; ְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי ֶאת-ֵלָאה )ב�אשית מט, כט; לא(. 

ה�אשון  ל�גל.  עלייה  למוקד  המכפלה  מע�ת  הפכה  הדו�ות  במ�וצת 
שמתוא� שעלה לקב�י אבות היה כלב בן יפונה ויעלו בנגב ויבא עד חברון 
ויבאו מבעי ליה! אמר רבא: מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך   –
ונשתטח על קברי אבות )בבלי סוטה, לד ע"ב(. וכן לאו�ך כל הדו�ות ועד 

ימינו �בים מגיעים להשתטח על קב�י האבות במע�ת המכפלה. 

המבנה המוכ� כיום כמע�ת המכפלה, ואש� אליו נכנסים כדי לבק� 
ולהתפלל, הוקם בתקופת בית המקדש השני. מע�ת המכפלה התתר
ק�קעית אינה מוכ�ת כיום למבק�ים. היכן היא אותה מע�ת המכפלה? 

רומהי המכפלה? האמו�אים �ב ושמואל, מנהיגי יהדות בבל במאה הש
– האם הכפיר  לישית לספי�ה, הביעו דעותיהם בשאלת מבנה המע�ה
לות המוזכ�ת מתייחסת לחללים כפולים הצמודים לגובה או לחילופין 
לחללים הצמודים ל�וחב. מערת המכפלה, רב ושמואל; חד אמר: שני 
נג  )בבלי עי�ובין,  גביו  ועלייה על  בית  וחד אמר:  זה לפנים מזה,  בתים 
היה  המע�ה  לפנים  כניסה  והתאפש�ה  המחק�  כשהחל  �ק  ע"א(. 

אפש� לנסות ולהכ�יע ביניהם.

רהכניסה ה�אשונה למע�ה למט�ת חק� וגילוי התקיימה לאח� מלח
מת ששת הימים, בסתיו התשכ"ט )1968(. הפתח המוכ� היחיד למע�ה 
היה צ�, ולכן ה�אשונה שי�דה לבחון את מעבה המע�ה הייתה ילדה 
בת 13 ושמה מיכל א�בל. היא צילמה את המקום וש�טטה את מבנהו, 
היו  דיין. בשנים שלאח� מכן  הוצגו לפני ש� הביטחון משה  וממצאיה 

ידי והמידע שהתקבל מהן העשי� את  נוספות למע�ה,  רכמה כניסות 
עותינו על אודותיה.

ידוע שכמה מט�ים מתחת למ�כז �צפת המתחם שבו נע�כות  כיום 
בחד�  הנ�ות'.  'חד�  המכונה  גדול  תת-ק�קעי  חד�  קיים  התפילות, 
זה יש שלוש מצבות, ועל אחת מהן נמצא כתוב בלטינית השם 'יעקב'. 
מ',  כ-3.5  שקוט�ה  סגלגלה  למע�ה  מגיע  והוא  פי�  יו�ד  זה  מחד� 
וממנה יוצא מעב� צ� למע�ה סגלגלה נוספת בקוט� של כ-1.5 מט�. 
מבנה זה של מע�ות צמודות זו לזו מתאים למתוא� בגמ�א על מע�ה 
'שני בתים, זה לפנים מזה'. בתוך המע�ה נמצאו ממצאים של  שהיא 
אלו  ממצאים  ה�אשון.  הבית  מתקופת  אדם  עצמות  ושב�י  ח�ס  כלי 
הוכיחו שהמע�ה הקדומה, מתקופת הב�ונזה התיכונה )המאה ה-20 
עד המאה ה-16 לפני הספי�ה(, הייתה מוכ�ת ופעילה גם בימי הבית 

ה�אשון, במאה ה-10 עד המאה ה-8 לפני הספי�ה. 

גילוי המע�ה עו�� סק�נות מדעית וא�כיאולוגית יחד עם הת�גשות דתית 
1981( השר )גדולה. בביקו� האח�ון שהתקיים במע�ה בשנת התשמ"ב 
תתפו נציגי צה"ל, נציגי הוואקף בי�ושלים ונציגי �שות העתיקות. במקום 

וכך הוא כתב בע יאי� בלומנטל,  גם מפקד מע�ת המכפלה, ס�ן  רנכח 
משהגעתי למקום אחזה בי התרגשות עזה. ביקשתי מהה  קבות הביקו�:

חיילים, שאבטחו את הכניסה למעלה, שישלשלו לי סידור. משהגיע לידי 
מכשיר  לתוך  שאתפלל  ביקשו  החיילים  להתפלל.  והתחלתי  התיישבתי 
יצחק,  וכך קראתי את פרשת עקדת  יוכלו לשמוע,  כדי שגם הם  הקשר, 
זוכר אני  וכן תפילות לקיומה של מדינת ישראל ותקומת ישראל בארצו. 
שמרוב התרגשות אף בכיתי )במחנה, א' בחשוון תשמ"ו 16.10.1985, גיליון 

7(. אח�י ביקו� זה סתמו אנשי הוואקף בבטון את פתח הכניסה למע�ה.

הביקו�ים השונים שנע�כו במע�ה החל מסוף המאה ה-19 חשפו מידע 
�ב על מע�ת המכפלה, מידע שהיה עלום לדו�ות הקודמים. ועדיין �ב 
הנסת� מעין החוק�ים והמבק�ים על הגלוי, בעיק� ב�בדיה העמוקים 
של המע�ה. משע�ים כי אם יתאפש� פינוי העפ� ה�ב, הח�סים ושב�י 
העצמות מתקופת בית �אשון, ויהיה אפש� להגיע לק�קעית המע�ה, 

יתגלה עולם שלם שיק�ב אותנו יות� לימי האבות. 
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