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"מערת שדה המכפלה"

(נוסח מתוקן)

אריה קליין

" ַויָּקָּם ַהשָּדֶ ה ְו ַה ְמע ָָּּרה ֲאשֶר ּבֹו
לְַאב ְָּרהָּם ַל ֲא ֻחז ַת ָּקבֶר"
בראשית כ"ג 20

"ביום שניתן יהיה לחקור את המערה
עצמה ,העיסוק הארכיאולוגי
המתמקד במתחם יהיה שולי יחסי"...
Vincent & Mackay, 1923:53

מבוא:
מתחם 'מערת-המכפלה' בפאתי העיר חברון הינו מן המבנים ההיסטוריים המוכרים ביותר בארץ .המקום
משך תשומת לב מרובה מצד של דורות רבים של נוסעים וחוקרים כאחת.
אך למרבה הפלא ,אל מול העוצמה האיקונוגרפיה של המבנה והסקרנות הרבה שהוא עורר ,ישנה דלות
מחקרית ניכרת והספרות העוסקת בו הינה פולקלוריסטית בעיקרה (כהן .)1970 ,המחקר המקיף היחיד
על אתר זה פורסם לפני כתשעים שנה ( )Vincent & Mackay, 1923וניסיונות סיכום חדשים הינם
חלקיים ,המציגים לרוב מגמה בעלת יסוד ספקולטיבי (לדוגמה.)Magen, 2008 :
זאת ועוד ,מרבית המחקרים אינם מתייחסים כלל למצע הסלעי שעליו מושתת המתחם המייצג מערה.
יצא דופן הנם סיכומיו של זאב יבין אשר ביצע חפירת-הצלה בשנת  ,1968בעת הכשרת הרחבה שבחזית
הדרומית של המתחם( .יבין ,תשל"ד) ובחן את חלל-הסלע מתחת למתחם (יבין.)1986 ,
בחפירתו זו נחשפו חלק מן המרחב הסלעי והנדבכים התחתונים של מתחם המערה .אזורים שהיו חבויים
תחת שפוכת ומבנה מצודה מימי-הביניים .בסיכום החפירה עמד יבין על המשמעות הרבה שיש לאופן
'הנחת' המבנה המונומנטאלי על הסלע .1בנוסף הוא תאר חללים שונים אותם הוא זיהה כחציבות בסלע.
הוא אף העיר כי ישנה אפשרות לראות בהם מערות-קברים מן התקופה הכנענית .העדר מחקר נוסף הותיר
פתח לספקולציות ופרשנויות שונות ומשונות אשר פעמים אינן מתיישבות עם נתוני השדה המורפולוגיות.
אנו בדקנו את החללים באזור זה בשנת  .1989תחילה ירדנו לחקור ולמפות בור המצוי בחלקו המערבי
של האזור .בעקבות הגילוי כי חללו של בור זה הוא טבעי בעיקרו ,התבצעה סקירה מחודשת של משטח
הסלע הגלוי ב'שדה-המכפלה' .אזור זה שב ונבדק בשנית לקראת ההרצאה בכנס .נוכחנו כי כל החללים
הנראים כיום הינם חללים שנוצרו באופן טבעי .הם כולם תוצאה של פעילות גיאולוגית-קרסטית משולבת
של סידוק ,המסה והשקעה .נתונים אלה מצביעים על כך כי גם המערה המצויה תחת המתחם של 'מערת
המכפלה' ,קשורה ככל הנראה למערכת זו ,וכן תופעות נוספות במרחב הסמוך.
במאמר שלפנינו נציג את פני-הסלע ברחבה המצויה מדרום-מזרח למתחם הקדום של 'מערת-המכפלה',
אזור אשר יכונה להלן 'שדה-המכפלה' 2,לאור תגליות אלה והתובנות הנגזרות מהם.
נתאר את החללים הפעורים כיום במשטח הסלעי ברחבה זו .נבחן את שאלת הקבורה האפשרית בחללים
אלה וננסה להשליך מהם על טיבה של המערה אשר נתגלתה בראשית שנות השמונים ,כעשרה מטרים
צפונה ,בסלע מתחת למתחם הקדום.
בחלקו השני של המאמר נציג הצעת פרשנות למקורות המקראיים ע"פ ממצא זה.

 1תוך הקפדה לא לפגום בפני הסלע המקוריים.
 2כמובן שאין בכוונתינו לציין את גבולות 'שדה-המכפלה' המקראי ,שכן אין לנו כל ידיעה פרטנית באשר לתחומיו וטבעו של
השדה המקראי.
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אזור 'שדה-המכפלה' מימי-הביניים ועד :1967
המרחב הנדון היה עד שנות החמישים של המאה העשרים מכוסה מבנים ונסתר מן העין .בשטח שמדרום-
מערב לחומת המתחם הקדום 3נבנתה בימי-הביניים מצודה ,שרק אחד מקירותיה שרד כיום בצד מערב.
מצודה זו הפכה בימי הביניים למוסד ללימודי דת -מדרסה 4.לצידה התפתחה שכונת-מגורים צפופה
שנודעה בשם 'חרת -אל מדרסה' .5אזור המצודה והשכונה שלצידה כיסו בסיסה של חומת מתחם 'מערת-
המכפלה' ורק חלקה העליון נותר גלוי .המצודה עצמה הורכבה בעיקר משני מגדלים רבועים ושלוש
קירות חיצוניים שבחלקן העליון קמרון ובו חרכי ירי .את הצלע הצפון מזרחית סגרה חומת המתחם
הקדום .בחצר המצודה היה מבנה מצומצם אשר הותיר שרידים של בסיס קמרון ששוקע בתוך קיר
המתחם שקדם לו .בסוף התקופה העות'מאנית היה המבנה רעוע ,וחלק מן האגף הדרום מזרחי קרס.
( )Vincent & Macka , 1923:27,fig30צילומים מסוף המאה הי"ט מלמדים כי בחצר המצודה ,סמוך
לחומת המתחם נערם גל גדול של עפר)Vincent & Macka , 1923:fig12( 6.
במהלך תקופת השלטון הירדני עבר אזור זה שינוי דרמטי ,כאשר הרסו השלטונות את מבני השכונה
הישנה ואת מרבית חלקי המצודה ע"מ לחשוף את קירות המתחם הקדום .מעבר לפעולות בסיסיות של
הרס ופינוי מצומצם של חלק מהאבנים והעפר שנותרו במקום לא נעשו במקום פעולות נוספות .צילומים
מראשית שנות השישים של המאה הקודמת מראים מדרון עליו שפוכת רבה .בפינת המתחם הקדום נותר
7
בדל שער חיצוני מן התקופה הממלוכית.

הגיאולוגיה של הסביבה:
בראשית שנות השבעים ערך ישראל קולטון מחקר ומיפוי גאולוגיים והידרולוגיים מקיפים של המסלע
בחלק המזרחי של העיר חברון וסביבותיה.
המסלע באזור חברון שייך לקבוצת סלעי משקע ימיים דולומיטיים-גיריים המכונה 'חבורת-יהודה' .באזור
זה נפוצות תופעות גיאומורפולוגיות של שבירה וקימוט והם שמכתיבים את מבנה הנוף העכשווי בהר.
קווי סידוק והשבירה בגב ההר הקשורים לפעילות הטקטונית הדינמית בעקבות תזוזת הלוחות היבשתיים
באזור בקע ים-המלח .פעילות זו יצרה מספר מערכות שברים המתועדים בעיקר ממזרח ומצפון לעמק
חברון( .קולטון)1972 ,
בשולי האזור ישנם הן מערכות שבירה והסטה שמגמתן מזרח-מערב והן קווי שבר שמגמתם צפון-דרום.
תיעוד היסטורי וארכיאולוגי מעיד על ההמשכיות של זעזועים אלו עד לעידנים ההיסטוריים .באתרים
שונים במרחב ההר נותרו עדויות לפעילות טקטונית בעידנים מאוחרים ,שהאירוע הבולט האחרון שבהם
הייתה רעידת האדמה שהתחוללה ב 9-בספטמבר ( .1927עמירן ,תשנ"ו) רעש זה הותיר צלקות וסימנים
במבנים בחלקים שונים העיר הישנה .במרבית המבנים שקדמו לשנת  1927ניכרים שברים סדקים אלו
8
(קליין ,תשס"ח. )137 :
 3כדי למנוע אי בהירות בשל כפל כינויים ,יכונה להלן המתחם הקדום מימי הבית-השני שעל מקומה המסורתי של 'מערת-
המכפלה' ,בשם :המתחם הקדום \ המתחם' .מערת-המכפלה' -תציין מושג כללי ,והמערה אשר תחת המתחם תכונה :מערת-
הסלע (בהנגדה לבניין שמעליה) .
 4מבנה זה שימש התקופה הממלוכית כמדרסה כפי שמעיד ההיסטוריוגרף מוג'יר א-דין" :המצודה (קלעה)  -זהו מבצר (חצן)
מבניית הנוצרים (א-רום) הצמוד לחראם מצד מערב .את ההקדש שלה מיחסים לשליט אל מלכ א-נצר חסן אשר הפך אותה
למדרסה( ".األنس الجليل ,כרך שני )81
 5حارة المدرسة = שכונת המדרשה.
 6כיוון שאין בידינו תיעוד לפעילות זו אנו נאלצים לשאוב את עיקר המידע מניתוח של תצלומים.
 7שרידי שער זה הוסרו סופית בעקבות זריקת רימון-יד על מבקרים במקום ב 10-באוקטובר .1968
 8סדקים אלו ניכרים באופן מעל קמרונות של פתחים וחלונות .פעמים רבות נמשכים סדקים אלה עד ראש המבנה.
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בסלעי הגיר והדולומיט יצרו זעזועים אלה יצרו מערכות צולבות של סידוק אינטנסיביות בשל המאסיביות
שלהם .ריבוי גשמים יוצרים מופעים קרסטיים המתפתחים בדרך-כלל לאורך קו-חולשה או מישור חולשה
ובמפגש ביניהם .ספיגת מים אקטיביים אל תוך סלעי גיר ודולומיט יוצרים מחזורים קרסטיים של המסה
בתנאים וואדוסיים – מתחת לפלס מי-התהום והשקעה בתנאים פראטיים -מעל מפלס זה .תופעות אלה
ניכרות הן על פני השטח 9והן בתת-הקרקע.
במעבה הסלע בנקודות בהם נפגשים סוגים שונים של מים ,נקודות כגון צמתי סדקים ,ומפגש עם חללים
10
במשורי-שיכוב מתרחשת המסה ע"י ערבוב וכתוצאה מכך גדל החלל במהירות( .פרומקין)1986 ,
כך נוצרות מערות גדולות בפרטי הגיר והדולומיט הקשים של 'חבורת-יהודה' :מערת-התאומים ,מערת-
שמשון ומערת-אבשלום (מערת-הנטיפים) ב'תצורת-וורדים' ,מערת טור-צפא ,הגדולה במערות בר-
חברון ,ב'תצורת-כיסלון' .במחקר התגלה גם ב'תצורת-עמינדב' "תופעות של קרסט נפוצות בתעלות וחורי
המסה ...במקומות הקרסט עשוי להתפתח למערות בנפח של מספר מטרים מעוקבים( .ארקין כפרי מיכאלי
וממרן)12 ,1987 ,
העיר הישנה של חברון –הקסבה בנויה על מדרון הבנוי מסלעים השייכים ל'חבורת-יהודה' .עיקר בעיקר
מתצורת עמינדב .תצורה זו בנויה בחלקה העליון (פרט משני) של גיר לבנבן בשכבות עבות ,ובחלקה
התחתון (פרט העיקרי)  -דולומיט אפור ומסיבי אשר בו עורקי קלציט ,סידוק מסועף ותופעות של קרסט.
11
מחשפי התצורה יוצרים נוף טרשי אפור עם כסוי-קרקע דל.
מתחת לרובד זה מופיעה תצורת מוצא המורכבת מחוור וחרסית צהובים וביניהם שכבבות גיר אחדות.
(קולטון ,1972 ,רוט ופלכסר תשל"ז):

רחבת 'שדה-המכפלה":
בראשית שנת  1968התחילו המבקרים ישראלים להגיע לחברון ונהרו אל 'מערת-המכפלה' בכמויות
גדולות 12.הדבר הצריך הכשרה של השטח פתוח ופילוס רחבה של המדרון הדרומי של 'ג'בל-ג'עברה',
לצורך הקמת גן-עירוני בחזית החומה הדרום-מערבית של המתחם.
במקום נחשפו פני-הסלע .המסלע במקום הינו סלע האופייני לתחתית תצורת עמינדב 13ומורכב בעיקר
דולומיט בהיר דק גביש המופיע במספר מישורי שיכווב ובו עורקי קלציט .תחתיו בעומק של כ7.7-8.5-
14
מטרים מופיע האופק הקירטוני-חווארי של תצורת מוצא.
במהלך פעילות הכשרה זו בוצעה במקום חפירה ארכיאולוגית ,שנעשתה בחלקה עם כלים מכאניים
ובחלקה באופן ידני וקפדני יותר .החפירה נוהלה ע"י ד"ר זאב ייבין קמ"ט ארכיאולוגיה.,
לאחר החפירה כוסה רובו של השטח הסלעי בריצוף חדש ומאוחר יותר נטעו עליו עצים ובשוליו נשתל
דשא .רק במקצת מהשטח נותר סלע-האם והחללים שבו חשופים .אך גם בשטח המצומצם שנותר חשוף
יש בו בכדי ללמד על אופיו הגיאולוגי האזור כולו.
להלן נתייחס לשלושה מרכיבים החושפים את אופיו של האזור הסלעי:
 9בסקר נוף באזור חורבת א-טייבה خربة الطيّبة (ביהודה) בערב הר-חברון תיעדנו תופעה של סדרות של 'תלמים' בסלע
הקשה .סדקים אשר פעילות קרסטית הפכה אותם לתעלות באורך עשרות מטרים ,אשר כוונם הכללי מזרח-מערב.
 10בנקודות מפגש מתרחשת בתנאים פראטיים המסה מואצת ע"י ערבוב סוגי מים שונים אלה והחלל בנקודה זו מתרחב מהר.
תהליך זה נתגלה בשנות השמונים ע"י הספלאולוג הבריטי אלפרד בוגלי (( .)A. Bögliפרומקין)40 ,1986 ,
 11אופי סלעי התצורה וצבעה ,העניקו לשלוחה המצויה מדרום לעמק את השם הערבי "ג'בל א-רומידה"  -جبل الرميدة  -ההר
האפור.
 12בראשית שנת  1968נפתחה העיר חברון בפני אזרחים ישראלים ומייד הוצפה בעשרות אלפי מבקרים שהחלו מגיעים אל
העיר בעיקר בסופי השבוע .גלי המבקרים הישראלים ההמוניים היו תופעה חסרת תקדים בעיר המנומנמת וחסרת התשתיות.
תופעה זו הדהימה הן את הערבים והן את מערכות הצבא והשלטון .נוצר צורך דחוף בהערכות לקליטה המונית של גלי
מבקרים וכלי רכב .לשם כך פולס שטח בתחום 'שוק-הכבשים' המסורתי בכניסה הדרום מזרחית של העיר כחניון והרחבה
העליונה סמוך למתחם המערה כגן-מבואה למבקרים.
 13תצורה זו מרכיבה את כל השלוחה הדרומית של ג'בל ג'עברה עד פיסגתה ב-נ.ג.952 .
 14טיבו המדויק של המסלע ,שיכובו ,נטייתו ואפיו הגיאוטכני דורשים מחקר-שדה משלים.
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הבריכה:
המכלול החצוב המרכזי באזור זה הנו בריכת-מים חצובה .בריכה זו הינה חלק מן המתחם מימי הבית
השני .זאת ניתן ללמוד מפתח ניקוז מקורי בקיר הגזית של המתחם ,ממנו מובילה תעלה קצרה אל
הבריכה.
כיום משתרעת הבריכה על פני שטח של כ  8 X 10מטרים ,בתוכה שרידים לשני גרמי מדרגות ,ובשוליה
חצובות מגרעות בהם נקבעו במקור בסיסי קמרונות הקירוי.
ע"פ החופר נתפתחה הבריכה בכמה שלבים .בתחילה הייתה במקום מערה מעוגלת .בשלב מסויים ,ככל
הנראה בראשית התקופה הרומית ,נתמלא חלק ממערה זו בשפכים ,בשלב זה תוקנו הקירות וטוייחו.
המערה שמשה אז כבור מים בגודל של  3.5 X 6מטרים .נראה שסמוך לכך נפרצה או התמוטטה המערה
וסביב חלקה העליון נחצבה הבריכה.
הבריכה הורחבה ותוקנה מספר פעמים מן התקופה הביזנטית ועד הצלבנית .בפרק הזמן שבן ימי הצלבנים
למאה ה-כ' נסתמה הבריכה ויצאה מכלל שימוש( .יבין ,תשנ"ה)155 :
בראשית המאה ה 20-שופצה הבריכה והשימוש בה התחדש .בשלב זה כוסתה במעין 'מרפסת' אבן
שאינה מופיעה התמונות קדומות יותר( .פרס ,1948 ,לוח י' מול עמ' )256
כחלק מהעבודה הפיתוח בשנות השישים הוסרה 'מרפסת' זו והבריכה נחפרה למלא עומקה( .יבין ,תשנ"ה:
 )155בחלק התחתון נערך חתך בדיקה (א )A-שירד מתחת לטיח עד לעומק של  1.1מטרים לסלע האם.

החלל המערבי והבדיקה המחודשת:
בשוליה המערביים של הרחבה נפער פתח לחלל תת-קרקעי
15
נוסף.
בבדיקה ומיפוי ראשוניים שערכנו בתוכו בסיוע צוות המרכז
לחקר מערות = מלח"ם 16התברר כי מדובר בחלל טבעי
בעיקרו שהורחב במקצת בחלקו התחתון ע"י חציבה גסה.
(קליין ,תש"ס)
פתח של בור זה דמוי פעמון ,צורה האופיינית לבורות-מים
מתקופת הברזל.
צורתו
הן
מעידים,
מים
ושאיבת
לאגירה
החלל
על הכשרת
איור : 1דופן "הבור המערבי"  -מבט
הפעמונית של פתח-הכניסה ,והן מיקומו של הפתח המצוי מעל
למערב
מרכז הבור ולא בשוליו .יתר על כן גם במצבו הנוכחי של הבור
כאשר הוא מכוסה בשכבת שפוכת עבה עדיין ישנה בו לחות ניכרת המעידה המים הספוגים בתחתיתו.
אך מעבר לחציבת הפתח ולחציבה גסה שנועדה להרחיב את חלקו התחתון של הבור ,חלל זה הוא טבעי.
התברר כי גוף הבור הוא חלל קרסטי שהתפתח בנקודה בה מפגש של סדקים אנכיים המשיקים עם קו
חולשה במישור-שיכוב בו הורבדה חרסית .החלל כולו התפתח לאורכו של סדק גדול בציר מזרח-מערב.
לבור שני חלקים :חלקו הגדול של הבור מצוי תחת הפתח ,קוטרו כ 4.5-מטרים ועמקו הנצפה כיום כ4.1-
מטרים .קרקעיתו מכוסה כיום בתלולית של פסולת .חלקו העליון טבעי ובחלק התחתון יש סימני חציבה
גסה .חלל זה התפתח בתנאי המסה פראטיים לאורך מפגש סדקים בסלע .אגף משני מצוי החלק המזרחי
שם התפתחה מחילה נמוכה שגובה  0.9-1.1מטרים וברוחב של כ 2.8-מטרים .מחילה זו התפתחה לאורך
סדק ובו ניכר שלב וואדוסי שהותיר אחריו משקע חרסיתי אדמדם.
ההבנה כי לפנינו חלל קרסטי בעיקרו הובילה לבחינה מחודשת של פני הסלע מעל הבור ,בו נצפה חלקו
העליון של סדק זה וחומרי המשקע שבתוכו.

 15כיוון שהכניסה אל חלל זה מסובכת יחסית אין כל תיעוד לבדיקה קודמת לשלנו.
 16הבדיקה נערכה על ידינו ב . 13.9.1989-את המיפוי ערכו חברי המלח"ם ג .שווגר ,י .מירון וא .צ'חנובר.
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בחננו מחדש את משטח הסלע הגלוי שממזרח ומצפון .התברר כי חרף שטחו המצומצם של השטח יש בו
די כדי ללמד כי מדובר במערכת טבעית ורחבה ומשולבת של סידוק והמסה.
בדיקתה המחודשת של המערה בחלקה התחתון של הבריכה העלתה ,כי להוציא פס חציבה צר ומצומצם
בשפתו העליונה התחתונה של חלל זה ,אין בו כל עדות לפעולת חציבה מעשה ידי אדם 17 .מערה זו
התפתחה סביב אותו הסדק המופיע ב"בור-המערבי" וחוצה את הרחבה ממזרח למערב.
מדובר בחלל שממדיו המכסימליים  4.1 X 7.1מטרים .הוא התפתח באופן טבעי בהתאם לסידק בסלע-
האם ,בנקודה בה מצטלבים מספר סדקי משנה .סדקים אלו ממשיכים
מעבר לתחומי הבריכה ומעבר לשטח הנבדק.
מדובר בסדק מרכזי הציר מזרח-מערב (כוון כללי משוקלל) אותו חוצים
מספר סדקים בציר צפון-דרום (כוון כללי משוקלל) .בסלע עצמו ניכרים
מספר מישורי שיכוב עם חומר-משקע וחורי-המסה .בצמתי הסדקים
נוצרו המערות והחללים השונים .בחלקו התחתון מופיעים ספלאותמים-
משקעי-מערות.
נראה כי השלב הראשון במערכת זו התפתח בשלב ראשוני בסביבה
וואדוסית מתחת למפלס מי התהום בנקודות ההשקה בצמתים בהם נפגשו
הסדק הראשי ,הסדקים המשניים האנכיים התפתחו חללים קרסטיים
שהושפעו גם ממשורי השכוב.
בשלב מאוחר ירד מפלס מי-התהום והחלו תופעות אופיינית לסביבה
פראטית ,בעיקר השקעה של חרסיות אדמדמות עשירות בתחמוצת-ברזל איור : 2תופעות קרסט בסדקי "הבור-
המערבי"
שמלאו את חלק מן החלל שנתרוקן ממים.
אכן ניראה כי סיבת הקמת הבריכה במקום דווקא נבעה מקיומו המוקדם של חלל שהורחב עם המזמן והפך
לבריכה ,כפי שציין יבין ,אלא שחלל זה הוא טבעי מעיקרו ואין לא זיקה לפעילות אנוש.
ניכר כי מיקומה החריג של הבריכה בצד הקיר הקדום פוגם ברחבה .מיקום זה הביא אפילו הצעה לראות
18
בחפירה זו חלק מחפיר קדום שהגן על המונומנט( .שניוויס .תשמ"א)98-97 :
זאב יבין הציע ,בפרסום של חפירתו ,כי יש לראות בחלל זה מערת-קברים שנכרתה במקום בתקופת
הברונזה .הנחה זו הביאה אותו לזהות כמערות קברים חללים נוספים באזור.
זמן מה לאחר החפירה הוסרו יתר חלקי האגן המטויח שהיה בבריכה התחתונה וגשמי החורף שטפו וחשפו
את מהותו האמיתית של מערה זו כחלל-קרסטי טבע .אלא שרק לאחר בדיקה של הבור המצוי ממערב
עמדנו על אופייה של המערכת כולה.

פני הסלע החיצון:
כאשר בחן זאב יבין את פני הסלע בתחום חפירתו הוא תיאר" :בורות ,ספלולים ומשטחים חצובים" ,ואף
הציג אותם בלוח  . 3:XVIבדיקה מחודשת של אלמנטים אלה מלמדת כי אף הם חללים טבעיים באופיים
ומכוסים ברובם שכבת משקעי-מערות .המשטחים השונים החשופים כיום גם טבעיים ופיצולם נובע
מאופיו הגיאולוגי של הסלע.
הסדקים והחללים המצויים בסלע-האם ממשיכים כאמור גם מעבר לתחומי הבריכה והמערה אל המרחב
הסובב .עליהם יש להוסיף ריבוד עבה של משקע בגוון אדמדם הבולט על רקע הסלע הבהיר.
ממערב לבריכה ניכר המשכה של המערכת-הקרסטית ע"י חומרי משקע הממלא שקע בתוואי המצוי מעל
הבור-המערבי שתחתיו.
.
הסדק המרכזי ממשיך מזרחה מן הבריכה וגם על פני הקרקע ניכרת המשכה של המערכת .סמוך לבריכה
שקע המרוצף כיום ריצוף מודרני אך ניכר כי בבסיסו הוא טבעי .כשלושה מטרים ממזרח לבריכה מתרחב
 17חציבה מצומצמת זו היא ככל הנראה מן השלב בו הותאם הבור אל הבריכה שמעליו; דהיינו לכל המוקדם בתקופה הרומית.
 18כמובן שאין בהצעה זו ממש ,אלא שהיא מציינת את אי ההלימה של מיקומה של הבריכה.
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הסדק במפלס גבוה יותר והופך ל'תעלה' בסלע-האם המלאה כיום בחלקו באבנים ועפר .בשוליה של חלל
זה ניכרים קרומי טרוורטין וריכוז של חללי המסה משניים .לצדיו וממזרח לו חללי-המסה נוספים אשע גם
הם מחופים בשכבת משקע .מצפון לאזור זה מכוסה הסלע שכבה עבה של משקע אדמדם בו נכרו תעלות
ניקוז קדומות ,ככל הנראה בעת שהוקם המתחם.
צורת השקעים ושכבה עבה של משקע אדמדם הבולט על רקע סלעי האם הבהירים מלמדים כי היה כאן
מפלס חללים גבוה יותר של המערכת-הקרסטית שחלקו העליון התבלה והוסר.
התמונה המורפולוגית הכללית של האלמנטים הגיאולוגיים השונים באזור זה מצטרפת לכדי עדות
מוצקה לקיומה של מערכת קרסטית רחבה הכוללת מפלסים אחדים אשר בתוכה התפתחו גם חללים
גדולים.

"מערת-הסלע":
דורות רבים היה מקובל ע"פ המסורת ,כי תחת המתחם הגדול של
'מערת-המכפלה' אשר נבנה בימי הבית-השני ,מצויה מערת-סלע
עליה סופרו במרוצת הדורות אגדות רבות .אלא שמערה זו ,מקומה
וצורתה נותרו בגדר תעלומה ,גם כאשר ניתנה ליהודים הגישה אל
המבנה של מתחם 'מערת-המכפלה' לאחר מלחמת ששת-הימים.
רק כעבור זמן מה החלה מצטברת אינפורמציה באשר למערכת
התחתונה במתחם.
הראשונה שירדה ,ביוזמת השב"כ ,בחודשים אוקטובר-נובמבר
 1968,אל חלל תת-קרקעי המצוי תחת למפלס הרצוף הקדום
הייתה הילדה מיכל ארבל( 19.קרפל )2006 ,בשלב זה היא אמנם
ירדה שלוש פעמים אל הקומה התחתית של המתחם אך ואף איתרה
את פתחה של המערה הקדומה עצמה ,אך לא הצליחה לחדור
לתוכה .בפרסום של גילויה לא הייתה כלל התייחסות למערה
בסלע-האם( .דיין20 )1977 ,
רק למעלה מעשור שנים אחר כך בשלו התנאים להמשך הבדיקה.
בשנת  1981ירדו ונכנסו מספר קבוצות אל תוככי הקומה שמתחת
איור" : 3חדר-הנירות" ותחתיו מערת-הסלע
לרצפת המתחם.
הראשונה מבין הקבוצות היו מספר צעירים מקריית-ארבע שהתארגנו במסגרת 'מדרשת-חברון' .קבוצה זו
הצליחה לרדת אל החלל-הסלע הנפער בתחתית 'חדר-הנרות' שמצאה מיכל ארבל .מתברר כי בעומק של
כ 6-מטרים מתחת לפני לרצפת המתחם ישנו חלל מערה הנפערת בסלע-האם( .להלן :מערת-הסלע).
בעקבות קבוצה זו ירדה משלחת רשמית ,שכללה ארכיאולוג ומודד ,ע"מ לבחון לתעד את המערכת התת-
קרקעית ובתוכה גם את המערה וממצאיה.
אורכה הכולל של המערה שנבדקה הינה כ 6-מטרים ורוחבה המרבי הינו  3.5מטר .היא מורכבת משני
חללים אובאליים המחוברים ביניהם ,תחת הפתח ישנו חלל גדול יחסית וחלל קטן במערבו.קרקעיתה של
21
מערה זו מלאה עפר ורסיסי-סלע ביניהם נראו עצמות ושברי חרסים.
גם מערה זו זוהתה כמערת קבר אופיינית לתקופת הברונזה ,חרף העובדה כי פרט לצורתה הכללית לא
נמצא כל ממצא התומך בהשערה זו .זאב ח .ארליך אף הציע לראות כאן תופעה המוכרת לנו ממקומות
 19בעקבות השלכת הרימון באוקטובר אותה שנה( ,ראה הערה מס'  )6נסגר המתחם למבקרים לתקופת מה ונתאפשרה
בדיקתו באופן חופשי.
 20מ .דיין טעה במאמרו כאשר ציין כי המסדרון המוליך את 'חדר-הנרות' בקצה המערבי של המערכת זו חצוב בסלע .גם
מסדרון זה כיתר החלקים במפלס זה בנוי אבני גזית ,בדומה לשאר חלקי המבנה והוא חלק מהמבנה ולא ממערת-הסלע.
 21ב ין הכלים פך חרס תמים ושברים של פמוט זכוכית ככל הנראה מן התקופה הצלבנית .קבוצה נוספת הם קובעת וקערות עם
בסיס דיסקוס האופייניות למאה ה 10-לפנה"ס.
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אחרים בה צרפו את חלליהן של מספר מערות-קבר קטנות האופייניות לתקופת הברונזה הביניימית ע"מ
ליצור קבר משפחתי גדול כמקובל בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת( .ארליך ,תשס"ו)
בחינה של תמונות שצלמו גורמים שונים בתוך חלל זה ,החתום בפנינו כיום ,מראים כי חלקים מדפנות
מערה זו מכוסים שכבה של משקע אדמדם המלמד על פעילות קרסטית .יתר על כן ,הן מעדויות של
היורדים למערה עולה כי הם חשו בתנועת אוויר בתוכה וכי ישנו לפחות כוון אחד בו נצפה על ידם המשך
למערה הנמוך מקומת אדם .שני גורמים אלו מלמדים על היות חלל זה אגף ממערה גדולה יותר.
נתון נוסף המשלים את התמונה הוא הבדל בולט בכוון ציר-האורך של מערה זו ,השונה בכ º22-מכוונו
הכללי של המתחם הבנוי מעליו ,אך תואם באופן ניכר את כוון הסדק החיצוני הגדול מדרום והחללים
שהתפתחו בו( .סדק זה מצוי בסטייה של כ º27-מכוון המתחם שלצידו) .לכך ניתן להוסיף סדק רוחבי
המצוי בסלע החיצון ומכוון אל עבר מקומה של המערה הפנימית .דבר הרומז כי אף חללים אלו התפתחו
בנקודת הצטלבותם של הסדקים בסלע.
יבין אף שיער כי ישנם אגפים תת-קרקעיים נוספים .פתחים סתומים בריצפת המונומנט ובקיר המסדרון
התחתון ,ובחדר התחתי אותו תיאר הקולונל מיינרצאהגן )Vincent. & Mackay. 1923( ,22מלמדים
לדעתו על האפשרות כי תחתם ישנם גם חללים בסלע-האם( .יבין ,תשנ"ה) הדבר חיזק את דעתו כי
מדובר בשדה קברים .אנו מסבירים זאת באופייה של המערה קרסטית המכילה מספר מפלסים ואגפים.
אם כן ,גם אופיים וכוונם של מערכות הסדקים והחללים מאפשרים להניח כי קיימת זיקה בין הסדקים
והחללים הקרסטיים בשדה-המכפלה לבין מערת-הסלע תחת 'מערת-המכפלה' ומדובר בהמשך מערכת
הסידוק וההמסה הקרסטית במפלס גבוהה יותר.

חורי "המדרגה השביעית":
בחלקם החיצון של הנדבכים התחתונים בחומה הצפון-מזרחית של מתחם 'מערת-המכפלה' ישנם מספר
חורים באבני הגזית .זהו מקומה של "המדרגה-השביעית" הידועה לשמצה  -אשר רק עד אליה הורשו
היהודים לעלות בבואם למקום בין השנים  .1267-1948גם כיום עומדים אנשים בתפילה במקום זה ,בשל
המסורת כי פתחים אלו מובילים ע"פ אל מקום הקברים פנימה.
עיון בתיאורי נוסעים וחוקרים מעלה כי מדובר בשתי סוגים של פתחים ,חלון וקבוצת חורים א-רגולריים:
באיגרת ששלח לאביו בשנת  1488כותב רבי עובדיה מברטנורא" :וחלון קטן יש מחוץ לחומה אשר על
גב המערה ,ואומרים שהחלון ההוא יורד למטה נגד קברו של אברהם אבינו .ושם ניתן רשות ליהודים
להשתטח ולהתפלל נוכח החלון ההוא .אכן בתוך החומה אשר על גב המערה לא יכלו להיכנס ,ואני
התפללתי נוכח החלון הקטן ההוא( "...יערי ,תש"ג ,126 :הדגשה שלי א .ק).
לעומתו תיאור של ונסנט ,מראשית תקופת השלטון הבריטי במעיד כי" :לקהילה היהודית הקטנה של
חברון שמורה הזכות לעלות עד המדרגה השישית (סמוך למקום) שיש כאן באבן שבנדבך  Eשני חורים,
איור : 4חורי "המדרגה השביעית"
כאשר העמוק שבהם עשוי להיות בקשר
ישיר עם המערה .היהודים מתפללים
בהתלהבות מול פתח זה ונוהגים לתחוב
לשם פתקים עם בקשותVincent. ( "...
)& Mackay. 1923:52
כיום מציינים את הפתח המסורתי של
'המדרגה-השביעית' מול קבוצה של
חורים א-רגולריים הנפערים בנדבך
התחתון של החומה .אלא שחורים אלו

 22חדר תת-קרקעי זה לא נמצא עד היום ,חרף תיאורו המפורט של מיינרצאהגן וחיפושים שונים שנערכו מאז באתר .גם דבר
זה הינו תזכורת למגבלות הידע שלנו באשר למתחם וחלקיו.
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אינם תואם את תאור של ר"ע מברטנורא בדבר "חלון-קטן" שהיה במקום.
מבט זהיר מגלה כי בנדבר השני של החומה סמוך לפינה ישנה סתימה העשויה מאבנים קטנות המכסה ככל
הנראה על פתח ישן .ניכר כי אחת מאבני הגזית המקוריות נחתכה למלוא גובהה כדי ליצור פתח ,דבר
המתאים לתיאור ר"ע מברטנורא .נראה שתשומת ליבם של המבקרים הייתה נתונה בתחילה ל'חלון' חצוב
זה ורק לאחר שהוא נסתם הוסטה תשומת הלב לחורים שמימינו.23
אלו הם החורים היחידים הנפערים כיום בבסיס בחומת המתחם 24,צורת הנקבים אינה רגולארית ,ולא
ניכר בהם סימן לחציבה מעשה ידי אדם .אפשר כי גם הם עדות להמסה קרסטית שהחל בעבה האדמה
והמים שהגיחו מן המערכת הפנימית נלכדו במקום בעת שהחומה הזו נחסמה ע"י ריצוף ומבנים.
לכך ניתן לצרף מערות אותן תיארו ונסנט ומקאיי בסמוך לכאן במעלה רכס הג'עבירה.
25
)(Vincent & Mackay,1923:62

שאלת הקבורה באתר:
בסיכום של חפירה בשדה-המכפלה כתב יבין" :לפני בניית המונומנט היתה במקום הבדיקה ,מתחת
למרפסת המאוחרת ,מערה מעוגלת מעובדת בחלקה .ייתכן שאז הוביל פיר אליה מלמעלה .אם הנחה זו
נכונה ,הרי צורת המערה מזכירה את מערות קבורה השכיחות בתקופה הכנענית התיכונה .תחתית המערה
השטוחה נמצאת בעומק של כ 15-מ' מתחת לפני הסלע .קוטר המערה 8 -מ' בקירוב והגובה המקורי של
תקרתה היה כנראה  5-4מ' .לא נמצאו שרידים על השימוש בה או על תקופת השימוש בה( ".יבין,
תשל"ד ,58-57 :הדגשה שלי א .ק).
להנחתו זו הוא הוסיף את הבור מערבי ומאוחר יותר אף את מערת -הסלע שתחת מתחם 'מערת-המכפלה',
אותם הוא ראה במשלימה את תפיסתו הראשונית בדבר הימצאותו של שדה-קבורה כנעני באזור.
הצעתו של ד"ר זאב יבין לראות בסביבותיה של 'מערת-המכפלה' בית-קברות מתקופת הברונזה ,התקבלה
בהתלהבות יתר על ידי גורמים שונים .כך הפכה השערה זו לעובדה מוצקה השגורה על פי מדריכים
וחוקרים בלא שטרחו לציין כי מדובר בהשערה בלבד או לבחון את נתוני-השדה עצמם .היו שראו בכך
מצד אחד ראיה הקושרת בין המתחם המאוחר יחסית שמימי הבית-השני עם אזור של קבורה בתקופת
האבות .26.לעומתם ,מהעבר השני ,היו שראו בדבר ראיה לשורשים הכנעניים של מסורת המקראית בדבר
קבורת-האבות במקום .רבקה גונן הגדילה לעשות כאשר פיתחה 'עובדה' זו לכדי להצעה מפורטת בדבר
הפיכת אתרי קבורה כנעניים למקומות פולחן יהודאיים" :הן מקום מערת המכפלה בחברון והן הר-הבית
וסביבותיו בירושלים היו בראשיתם ריכוז של קברי פיר חצובים בסלע מסוף האלף השלישי לפני הספירה
והם משתבצים היטב בשרשרת בתי הקברות של הר המרכזי .בית הקברות שבחברון שהמשיך בייעודו
המקורי והפך למקום קבורה מקודש; לעומת זאת היה בית הקברות בירושלים למקום המקדש( ".גונן,
תשמ"ה)
בהר-יהודה אכן קיימים ריכוזים של מערות-קבורה היוצרים שדות קבורה-מתקופת הברונזה הביניימית
והברונזה התיכונה .מצפון לנו ישנם ריכוזים שכאלה בחורבת כופין ,מתחת לשכונות הדרומיות של
אפרת ,סמוך לישוב אלעזר ועוד( ,מייטליס ,תשנ"ה)

 23ביוזמת קמ"ט ארכיאולוגיה נסתמו לפני מספר שנים החורים וכוסה חלק מ'החלון' בטיח ע"מ למנוע השחתת הקיר ע"י
הדלקת נרות .מקצת מטיח זה הוסר בינתיים.
 24להוציא פתח ניקוז בנוי החלק אחר של המבנה .אמנם היו שהעריכו כי יש פתחים נוספים בחומה ,אך אלו השערות בלבד.
 25מערות אלה אינן נראות כיום .ב fig 45-הם משתמשים בתוכנית אחת המערות כאילוסטרציה למערת-המכפלה.
 26סמוך לכך הציע האדריכל טוביה שגיב לחפש את 'מערת-המכפלה' המקראית במקום אחר .חרף הסבירות הנמוכה של
טיעוניו ,עוררו דבריו תגובות אפולוגטיות" :העובדה החשובה לעניינינו היא מציאת המערה שזוהתה במחקר ארכיאולוגית
מודרני ובלתי תלוי כמערת קבורה כנענית ,מתקופת האבות סמוך למערת המכפלה( ".ארנון)1992 ,
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ריכוז מרשים של כשמונים מערות מתקופת הברונזה ולצידם מערות מתקופת הברזל נתגלו בעת פיתוח
מתחם 'הוֹ ִלילנד' בירושלים .ובו ריכוז מרשים של מערת שנחצבו בסלע ,כשמונים מהן מתקופה הברונזה
ויתרן מתקופת הברזל( .גרינהוט ,מילבסקי ואגא )2008 ,המערות האזור זה מרוכזות בצפיפות גדולה תוך
ניצול מרשים של פני הסלע.
גם בחורבת כרמל בדרום ההר נתגלה ריכוז קברים ( . )Dever 1975שדה קבורה מדהים הכולל עשרות
רבות של פירי-מערות מקובצים יחדיו נתגלה בג'בל קעקִיר בגבול השפלה והר-חברון ,אף כי ריכוס
קברים זה מתוארך מוקדם לזמן מוקדם יחסית (.)Dever 1981
לקברים במקומות השונים יש מאפיינים משותפים לצד מרכיבים מיוחדים ,המעידים על גמישות בבחירת
מקום הקבורה .לרובם הגדול של קברים "הקלאסיים" מהתקופה יש פיר-כניסה בעומק של כ4.5-1.5-
מטרים דרכו יורדים אל חלל תת-קרקעי אחד או יותר המשמש כחדר-קבורה.
בחלק מהמקומות אף התקיימה בהן קבורה ממושכת בתקופות שונות .ישנם אף מרכזי קבורה מתקופת
הברונזה אשר שמשו כאזור קבורה בתקופות מאוחרות ,דוגמת בית הקברות בחורבת כרמל ,וישנו ריכוז
קברים בו נמשכת הקבורה עד היום בחורבת כוִ ִפין סמוך לאם-הדרך מצפון לחברון , Smith 1962( .בן-
שלום ואבן-אש (1986
מערות טבעיות אכן משמשות לקבורה השלבים שונים של תקופת הברונזה .שימוש במערות טבעיות
לקבורה נפוץ בתחומי הארץ גם בתקופת הברונזה המאוחרת( .גונן  ,תשנ"ד)79 :
תופעה של הכשרת חלל טבעי והסבתו למערת-קבורה ע"י הוספה של פיר גישה בשוליו קיימת במספר
מקומות .דוגמה לכך ישנה בשדה-הקברים שנתגלה באפרת ,במערה מס'  11מאפרת (- Cave 11
 )Gonen, 2001:65-47שם נוצל חלל טבעי לקבורה לאחר שנכרה בצידו פיר-כניסה.
כך לדעתנו מתוך מערך החללים באזור שדה-המכפלה הוכשר רק חלקה העליון והיבש של המערה אשר
תחת למתחם הקדום לתפקד כמקום קבורה.
באזור 'מערת-המכפלה' ישנם מספר חללים טבעיים בעלי זיקה הדדית ,אך רק מהם לאחד יש פיר-כניסה
חצוב ,למערת-הסלע שתחת מבנה המתחם.
באשר לאפשרות השימוש בחללים הנוספים המצויים ב'שדה-המכפלה' לקבורה ,ישנה חשיבות לסימנים
פוכת המאוחרת הממלאת את תחתיתו של הבור-
בדבר היותם מקור מים עתיר לחות עד לזמן האחרון .הש ֹ
וצית ונראה כי גם היום יש כאן חדירה של מי-תהום .בקירות הבור בתחתית
המערבי רווית מים ו ִב ִ
הבריכה ממזרח גדל צמח 'שערות שּולמית' ( .)Adiantum capillus-venerisמציאותו של שרך רב-
שנתי הידרופילי זה מעיד על מציאות קבועה של לחות במקום.
אמנם בתקופות מוקדמות מאוד קברו גם במערות עתירות-לחות .כך נמצאו גלוסקמות וכלי-מנחה מן
התקופה הכלקוליתית במערת פקיעין כשהם עטופים בטרוורטין ולכודים בנטיפים (גל ,סמיטליין ושלם
תשנ"ו); אך בתקופת-הברונזה ,בה שמשו המערות לקבורה ממושכת של דורות רבים ,בחרו לשם כך
חללים יבשים יחסית.
אם כן תופעת שדות-קבורה קיימת במרחב ,אך אופיים ופריסתם שונה לחלוטין מהחללים בהם אנו
עוסקים .אנו נוכחנו כי זאב יבין התעלם לחלוטין מן המבנה הגיאולוגי של המצע הסלעי בו מצויים
החללים השדה המכפלה וכוון שכך שיבש את הבנת אופיים.
בניגוד להנחתו של יבין ,מעיד אופיים של המערות באזור 'מערת-המכפלה' כי התהליך היה הפוך :אין כאן
קבוצת חללים נפרדים שנוצרו כדי לשמש כקברים .אלא זוהי מערה ,או קבוצת מערות טבעיות
המקושרות ביניהם ,כאשר רק בשלב מאוחר הוכשר האגף עליון כמקום קבורה ע"י חציבתו של פיר
גישה.
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המקור המקראי לאור הממצא:
לדעתנו ,תובנות אלו מאפשרות להבין באופן נכון את התיאור המקראי בדבר קניין השדה ,המערה
והקבורה בה.
חשיבותם של קברי אבות האומה בחברון גדולה .בספר בראשית מוקדש פרק שלם לפרשת קניית המקום.
דורות רבים עסקו במדרש ובפרשנות בדבר משמעותם הסימבולית של 'שדה-המכפלה'' ,מערת-המכפלה'
ופעולת קניינם.
כאשר ביקש אברהם לבחור מקום-קבורה לשרה אשתו ,מתאר המקרא בהרחבה כיצד מתנהל דין ודברים
בינו ובין בני-חת ,יושבי חברון באותם הימים .שני הצדדים אמנם נוקטים בדיון זה אמנם לשון נמּוסין,
אך מציגים עמדות מנוגדות .בני-חת פתחו בהציעם לאברהם
לקבור את שרה בקברותיהםַ " :ויַעֲנּו ְבנֵי חֵת אֶת ַאב ְָּרהָּם
ש ָּמעֵנּו אֲד ֹני נְשיא אֱ ֹלהים אַתָּ ה בְּתֹוכֵנּו ּבְמ ְבחַר
לֵאמ ֹר לֹוְ .
ְּקב ֵָרינּו ְקב ֹר אֶת מֵתֶ ָך איש ממֶּנּו אֶת קבְרֹו ֹלא י ְכלֶה ממְָך
מ ְקב ֹר מֵתֶ ָך( ".בראשית כ"ג  )6-5נהיר כי אם היה אברהם
נענה להצעה זו הוא היה מפגין בכך לעיני כל את השתלבותו
בנוהגי הקבורה המקומיים.
אך אברהם התעלם מהצעתם הנדיבה ובקש לקנות שדה ובו
מערה ידועה .הנתונים הטבעיים של מערה זו בולטים והיא
שכֶם
הייתה ציון נוף מוכרַ " :וי ְדַ ּבֵר אתָּ ם לֵאמ ֹר אם י ֵש אֶת נַ ְפ ְ
שמָּעּוני ּופגְעּו לי ְּב ֶעפְרֹון ּבֶן צֹחַר .וְיתֶ ן
ל ְקּב ֹר אֶת ֵמתי מ ְל ָּפנַי ְ
לי אֶת ְמע ַָּרת ַה ַמ ְכ ֵפלָּה ֲאשֶר לֹו ֲאשֶר ּב ְקצֵה שָּדֵ הּו ְּב ֶכסֶף ָּמלֵא
יתְ נֶּנָּה לי ּבְתֹו ְככֶם ַל ֲא ֻחזַת ָּקבֶר( ".שם ,שם )9-8 ,במעשה
קניין וקבורה זה הפגין אברהם את רצונו ליצור אחוזת קבר
חדשה על מנת להמחיש את ריבונותו על מרחב פרטי משלו ,ובכך להפגין אפיה הייחודי והחדשני של
דרכו התרבותית והדתית .בניגוד להצעתם האדיבה של בני-חת הוא קונה לאחר דין ודברים שדה ומערה
בתוכה תהפוך לאחוזת קבורה למשפחתו לדורות" :וְַאח ֲֵרי כֵן ָּקבַר ַאב ְָּרהָּם אֶת ש ָָּּרה אשְתֹו אֶל ְמע ַָּרת שְ דֵ ה
ַה ַמ ְכ ֵפלָּה עַל ְפנֵי ַממ ְֵרא הוא ֶחבְרֹון ְּבא ֶֶרץ ְכנָּעַןַ .וי ָּ ָּקם ַהשָּדֶ ה ְו ַה ְמע ָָּּרה ֲאשֶר ּבֹו לְַאב ְָּרהָּם ַל ֲא ֻחזַת ָּקבֶר"...
(שם ,שם )20-19 ,הקבורה במקום השלימה את פעולת הקניין והפכה את המערה הטבעית ל'אחוזת-קבר'
רשמית של אברהם וצאצאיו( .רבינוביץ)1954 ,
איור  :7אפריים ליליאן -אברהם המאמין

את הכינוי המקראיְ " :מע ַָּרת שְדֵ ה ַה ַמ ְכ ֵפלָּה" (שם נ'  )13ניתן לפרש בשני אופנים .כמוסב על השדה או על
המערה אשר בתוכו .אך ניראה שכבר בימי הבית-השני הבינו את הכינוי כמתייחס אל המערה עצמה .אולי
ניתן להציע כי כפל המפלסים יצר שני פתחים .פתחים אלה הוו את ציון הנוף שהעניק את שמו הן למערה
והן לשדה כולו.

סיכום:
חרף ההנחות המוקדמות של אלו שראו השדה-המכפלה מקום של ריכוז קברי-פיר טיפוסיים לתקופת
הברונזה ,מלמדים הנתונים בשטח כי מדובר בחלליה של מערכת טבעית מעיקרה ולה מספר מפלסים.
נראה שגם המערה שנמצאה תחת המתחם שייכת למערכת זו.
עובדות אלו מאפשרת לשוב ולפרש את הנאמר בפרק כ"ג מספר בראשית כציון של אירוע מכונן בו נוסד
27
אתר המנציח את אופיים הנבדל של שורשי האומה.
 27לכך יש להוסיף את מסורת חז"ל בדבר קבורתו של אדם הראשון ב'מערת-המכפלה' ,שם הוא נקבר ע"י הקב"ה עצמו:
"(למה נקרא שמה 'מכפלה') אמר רבי אבהו :שכפל (כפף) הקדוש-ברוך-הוא את קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה".
(בראשית רבה נוח ח')
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דווקא אופייה הטבעי של המערה מדגיש את הייחודיות והסמליות הטהורה בבחירתו של אברהם.
בקניינו כאן הוא הפגין לעיני כל עמי הארץ ,מחד את זיקתו הגיאוגרפית לאזור חברון ,אך בה בשעה את
עצמאותו והבדלתו מעם-הארץ" :כתב בוַ :ויַגֵד לְַאב ְָּרם הָּעבְרי( ...בראשית י"ד  )13מהו עברי? שכל
העולם כולו לעבר אחד והוא לעבר אחד( ".פסיקתא רבתי ל"ג)
אין כאן שדה-קברים מקדמא דנא אלא שדה במובנו הפשוט .שדה המתואר כ" :שְדֵ ה ֶעפְרֹון ֲאשֶר ּבַמַ ְכ ֵפלָּה
ֲאשֶר ל ְפנֵי ַממ ְֵרא ַהשָּדֶ ה ְו ַה ְמע ָָּּרה ֲאשֶר ּבֹו ְוכָּל ָּהעֵץ ֲאשֶר ַּבשָּדֶ ה ֲאשֶר ְּבכָּל ְגבֻלֹו סָּביב "...שדה אשר רק
על-ידי פעולתו של אברהם היה למקום המיוחד קבורה ,קברים לאבות ואומה ואמהותיה .שושלת חדשה
בעלת קיום רוחנית עצמי ונבדל ייחוד הנמשך מימי-קדם ועד היום.
בראש מאמרינו הצגנו תמונת-מחקר ראשונית ,אנו תקווה כי בהמשך יושלם המחקר והגיאולוגי
והספלאוגנטי של מרחב זה ,המצומצם בהיקפו אך גדול בחשיבותו ,באופן שיאפשר את מיצוי של המידע
על המערות אשר בסלע והעמקת הידע באשר לאופיין והמשמעויות הנגזרות מהן .
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