
  רמי ניר                ...קדש�אות קי� בצענני� אשר את
  

  ְוֶחֶבר ַהֵ�יִני ִנְפָרד ִמַ�ִי� 
  ִמְ�ֵני חָֹבב חֵֹת� מֶֹ�ה 

   )11' שופטי� ד( ...ֶקֶד�� ֵאיל � ְ�ַצֲעַנִ'י� ֲאֶ�ר ֶאת� ַוֵ%ט #ֳהל  ַעד

  )6' שופטי� ד( ...ִמֶ�ֶד� ַנְפָ)ִלי
   כמואתר קבורה = ַצֲעַנִ'י�

  ְוֶחְבר �  ) =22' במדבר יג = (צַֹע� ִמְצָרִי�

         �  קבר קדוש = ֶקֶד
  

  
  

 קדו� קברגל אבני� של  מבנה ,קיבו. פרוד אשר ליד צפתלב וגליל העליו� קראזור הב ,בתמונה נראה
   . שנה5000וגילו נאמד להיות  ַ�2ֶַלע ַמ1ָלצורת צורתו ש'  מ7המתנשא לגובה עד 

  
... ָנע ָוָנד ִ)ְהֶיה ָב#ֶר. ) =12' בראשית ד= (עליו נגזר אשר  ָקִי� קברו של  הוא זה גל אבני�האמי� כיאפשר ל

   ...מְֹצא � אֹת  5ָל� ַו�6ֶ%ָ ְיהָוה ְלַקִי� א ת ְלִבְלִ)י ַה5 ת) = 15' בראשית ד= (להגנת זכויותיו כמתועד ו
 אתבאמצעות גל אבני� זה ַ�2ֶַלע  תשמרמ ַמ1ָלצורת תו צורשַקִי� א ת בתובנת אמונה זו מתקבל כי 

   :כפי שיתברר להל�) ג� הוא לא הושמד במבול( ) =19' בראשית טו= ( ַהֵ�יִני של, באר. כנע� ,יוזכויות
  

ַוֵ%ַדע   ֵעֶד"�נ*ד ִקְדַמת�ֵ%ֶ(ב ְ)ֶאֶר&ַוֵ%ֵצא ַקִי" ִמִ!ְפֵני ְיהָוה וַ  ) =16�24' בראשית ד= ( ַקִי�ראוי לציי� כי בקצרה מתועדי� תולדותיו של   .א
ֵאל ְמת3ָ( �ְמח3ָיֵאל 3ְמִחָ%יֵאל ָיַלד ֶאת�ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת�ַו3ָ%ִֵלד ַלֲחנ*ְ. ֶאת  ֲחנ*ְ. ַוְיִהי )ֶֹנה ִעיר ַוִ%ְקָרא ֵ(� ָהִעיר 1ְֵ(� ְ)נ* ֲחנ*.ְ �ִאְ(-* ַוַ-ַהר ַוֵ-ֶלד ֶאת�ַקִי" ֶאת

ה3א   ְוֵ(� 7ִחיו י3ָבל  ֲאִבי יֵֹ(ב אֶֹהל 3ִמְקֶנה��ה3א ָהָיה  ָיָבל�ַוֵ-ֶלד ָעָדה ֶאת ֵ(� ָה6ַחת ָעָדה ְוֵ(� ַה5ִֵנית ִצָ!ה  ל* ֶלֶמְ. ְ(ֵ-י ָנִ(י��ַו4ַ%ִח  ָלֶמ.ְ �3ְמת3ָ(ֵאל ָיַלד ֶאת
ֶמְ. ְלָנָ(יו ָעָדה ְוִצָ!ה ְ(ַמַע" ַו%ֹאֶמר לֶ   ַקִי" ַנֲעָמה�חֵֹר( ְנחֶֹ(ת 3ַבְרֶזל ַוֲאח*ת -3ַבל�לֵֹט( 1ָל��-3ַבל ַקִי"�ִהוא ָיְלָדה ֶאת�ָ!ה ַג�ְוִצ   -ֵֹפ9 81ִ*ר ְוע3ָגב�ֲאִבי 1ָל��ָהָיה

ָרִתי  ְנֵ(י ֶלֶמְ. ַהְאֵז8ָה ִאְמָרִתי��ק*ִלי    ...ָקִי" ְוֶלֶמְ. ִ(ְבִעי� ְוִ(ְבָעה�1ִי ִ(ְבָעַתִי� י;�4ַ  1ִי ִאי( ָהַרְגִ-י ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַח);

ַוְיַ�ְ;ֵח� ֵמַעל ִיְצָחק ְ�נ  ) = 6' בראשית כה= ( ג� �כ וֶאֶר. ֶקֶד� קדומה שלהאוכלוסייה ב  השתלבַקִי� ,כלומר
לאצילי הייתה ייחודית עד� � ג�הבריאה בונצח = בראשית , כ=�לפי ...ֶאֶר. ֶקֶד��ְ�ע ֶד'> ַחי ֵקְדָמה ֶאל

  .י� האחרונותשנה 6180של מני� ה מתועד  ואיל=ממנוו אד� מארי= ימי�
   

� ָיְקָ�� ְוֶאת�ִזְמָר� ְוֶאת� ַוֵ)ֶלד ל  ֶאת ַו%ֶֹסC Dְבָרָה� ַוִ%ַ�ח ִאBָה >ְ�ָמA ְקט>ָרה= ) 1�2' בראשית כה= ( עוד מתועד  .ב
היא וזאת  ָקִי� מבנות שושלת ְקט>ָרהכפי שלהל� מתברר  ו...�>חַ �ִיְ�ָ�ק ְוֶאת�ְוֶאת�� ִמְדָי��ְמָד� ְוֶאת

>מֶֹ�ה  =... חֵֹת� מֶֹ�הְרע>ֵאל ַהEְִדָיִני �ֶ��חָֹבב  ) =29' ר יבמדב= (הוא  ִיְתר  כי ,עולה ממנוש מעצ� התיעוד
בזכותה של  חֵֹת� מֶֹ�המוצאו של  ,כ=�לפי. )1' שמות ג( ...5ֵֹה� ִמְדָי��� צֹא� ִיְתר  חְֹתנ � ָהָיה רֶֹעה ֶאת

   .ְדָי�Eִ ִמ ) = 11' שופטי� ד= ( ִמַ�ִי� ְקט>ָרה
  

ארצו  זואמנ� ו שנה 5000מזה  ָקִי�של קברו   =ֶקֶד��ֲאֶ�ר ֶאת ְ�ַצֲעַנִ'י� כי להאמי�אכ� אפשר , כ�� על  .ג
ַו%ֹאֶמר  ) =29�30' במדבר י= (  וג� מתועדחיטי�� קרנילבסמו= מש� מצוי לא הרחק שלו שקברו ִיְתר   מולדת

ַהEָק � ֲאֶ�ר #ַמר ְיהָוה אֹת  ֶאֵ)� ָלֶכ� � לְרע>ֵאל ַהEְִדָיִני חֵֹת� מֶֹ�ה נְֹסִעי� ֲאַנְחנ> אֶ �מֶֹ�ה ְלחָֹבב ֶ��
� Cְרִצי ְוֶאל�ֶאל�5ִי ִא� ַו%ֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵלְ=  ִי6ְָרֵאל�ט ב ַעל� ְיהָוה Fִֶ�ר�ְלָכה ִאָ)נ> ְוֵהַטְבנ> ָלְ= 5ִי

 ְ�ַצֲעַנִ'י�ש� , לומרכ ...Cְרצ �ֵ%ֶלְ= ל  ֶאלחְֹתנ  וַ �ַוְיַ�ַ;ח מֶֹ�ה ֶאת ) =27' שמות יח= ( ואמנ�... מ ַלְדִ)י ֵאֵלְ= 
ַהֵ�יִני �ַוַ%ְרא ֶאת ) =21�22' במדבר כד= ( מתועדכ ַ�2ֶַלע ַהֵ�יִניזכויות לנצח  תרוושמ ַמ1ָלשצורתו  ָקִי� א תְ� 

  ...ָמה BC>ר ִ)ְ�ֶ�Hָ �ַעד��ְהֶיה ְלָבֵער ָקִי�יִ �5ִי ִא� ַוִ%Gָא ְמָ�ל  ַו%ֹאַמר ֵאיָת� מ ָ�ֶבָ= ְו6ִי� ַ�2ֶַלע ִקֶ'=ָ 


