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ְהּודה אֲ ֶ ֶׁ֖שר ְבנֶ ֵֶ֣֣גֶב ע ֲָרד וַיֵ ֶׁ֖לֶ ְך
ְהּודה ִמ ְד ַ ֵ֣בר י ָָ֔
ת־בנֵ ֵ֣י י ָָ֔
ְ
ּובנֵ ֵ֣י ֵקי ִנ ֩י חֹ ֵ֨ ֵתן מ ֶֶֹׁ֜שה עָ ֵ֨לּו מֵ ִ ִ֤עיר הַ ְתמָ ִרים֙ אֶ
 .20שופטים א :ט"ז ְ
וַיֵ ֵֶּ֥שב אֶ ת־הָ ָ ָֽעם׃
20. Shofetim 1:16 And the children of the Kenite, Moses' father-in-law, went up out of the city of palmtrees with the children of Judah into the wilderness of Judah, which is in the south of Arad; and they
went and dwelt with the people.
 .21רד"ק שופטים א':ט"ז
מעיר התמרים – תירגם יונתן מקרית יריחו לפי שהיו בה תמרים רבים נקראת כן ובא במפורש בתורה בקעת
.יריחו עיר התמרים
וילך וישב את העם – על הראש שבבני קני אמר והלכו בני המשפחה עמו וישבו שם עם בני יהודה במדבר יהודה
והכתוב לא ספר למה עלו מעיר התמרים או אם היו יושבים שם עם הכנעני ואפשר שהיו שם עם הכנעני יושבים כי
יתרו לא היה עם בני ישראל כי כן כתוב וילך לו אל ארצו ופרשת ויאמר משה לחובב ופרשת וישמע יתרו בזמן אחד
היה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים וחובב הוא יתרו כמו שכתוב מבני חובב חותן משה ופרשת וישמע יתרו
שלא במקומה נכתבה לחבר דבר יתרו עם דבר עמלק כי עמלק הרע לישראל בצאתם ממצרים והצר להם
לפיכך שמר לו הקב"ה הדבר עד סוף כל הדורות כמו שכתוב מלחמה לה' בעמלק מדור דור ויתרו הטיב
לישראל ושמח בטובתם והטיב להם בעצתו ושמר לו הקב"ה הטובה עד סוף כל הדורות כי הנה אומר שישבו
עם בני יהודה ונתנו להם מקום לשבת בארצם ושבו לדת ישראל ובימי שאול היו יושבים עם עמלק כי באהלים היו
יושבים ונוסעים ממקום למקום ואמר להם שאול סורו רדו מתוך עמלקי וגו' ואתה עשית חסד עם בני ישראל וגו',
הנה כי החסד היה שמור להם לעולם ובימי יהוא יונדב בן רכב היה אהוב ונכבד בין ישראל ובימי ירמיהו הנביא היו
בית הרכבים בתוך בני ישראל ואמר הכתוב לא יכרת איש לבית יונדב בן רכב עומד לפני כל הימים ובית הרכבים
הם מבני יתרו כמה שנאמר המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב ועתה כשלכדו בני יהודה חברון היו יושבים
עם הכנעני בחברון בעיר סמוך לה נקראת עיר התמרים וכשלכדו בני יהודה חברון עלו משם בשלום כי קראו להם
בני יהודה לשלום בהלחמם עם הכנעני שיעלו מביניהם ולא יסופו עמם כמו שקרא להם שאול בהלחמו עם העמלקי
וכן עשו ועלו משם בשלום וישבו במדבר יהודה עם בני יהודה זהו הנראה לי מדרך הפשט ומדרך הסברא ורז"ל
דרשו בו כי בני ישראל נתנו לו עיר התמרים והיא יריחו לדעתם כמו שתירגם יונתן נתנוהו לבני קני ואמר כי מה
שאמר משה רע"ה והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו והטבנו לך הוא דשנה של יריחו שהיה חמש מאות אמה
על חמש מאות אמה והניחוה מלחלק אמרו מי שיבנה בחלקו בית המקדש יהיה לו ובין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו
והיה בידם ארבע מאות וארבעים שנה עד שנבנה בית המקדש ואז בא בנימן ליטול אותה מהם ופנו אותה להם
שנאמר עלו מעיר התמרים ועם ישראל נשאר יתרו כמו שאמר לו משה אל נא תעזוב אותנו ומה שאמר וילך לו אל
ארצו שהלך לגייר בני משפחתו ועוד דרשו בו כי מה שאמר עלו מעיר התמרים שהניחו אותו מעצמם שהלכו ללמוד
תורה במדבר יהודה עם עתניאל בן קנז הוא יעבץ כמו שכתוב בדברי הימים ומשפחות סופרים יושבי יעבץ וגו'
.המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב
ד־עיר עֲמָ לֵ ק וַיָ ֶׁ֖ ֶֶ֣רב בַ ָ ָֽנחַ ל׃ ( ו) ֵ֣ ַוי ֹאמֶ ר ָש ֵ֣אּול ֶ ָֽאל־הַ ֵקי ִ֡ ִני ְלכ ּ֩ו ֵ֨סרּו ְר ֶׁ֜דּו ִמתֵ֣ ֹוְך עֲמָ לֵ ִִ֗קי
 .22שמואל א ט"ו (ה) ַו ָי ֵּ֥ב ֹא ָש ֶׁ֖אּול עַ ִ ֵ֣
ֲלֹותם ִמ ִמצְ ָריִם וַיָ ֵּ֥סַ ר ֵק ִינֶׁ֖י ִמתֵּ֥ ֹוְך עֲמָ ֵ ָֽלק׃ (ז) וַיַ ְֵֶּ֥֣ך ָש ֶׁ֖אּול אֶ ת־
ׇּל־בנֵ ֵ֣י י ְִש ָראֵָ֔ ל בַ ע ָ ֶׁ֖
יתה ֶ֙חסֶ ד֙ עִ ם־כ ְ
פֶ ן־ ָֹֽא ִס ְפך֙ עִ ָ֔מֹו וְאַ ָּ֞ ָתה עָ ִ ִ֤ש ָ ָֽ
י־ח ֶרב׃
ל־פנֵ ֵּ֥י ִמצְ ָ ָֽריִם׃ ( ח) וַיִ ְת ֹֹּ֛פש אֶ ת־אֲ גַ ֵּ֥ג מֶ לֶ ְך־עֲמָ לֵ ֶׁ֖ק ָחי וְאֶ ת־כׇּל־הָ ָ ֶׁ֖עם הֶ חֱ ִ ֵּ֥רים ְל ִפ ָ ָֽ
עֲמָ לֵ ק ֵ ָֽמחֲ וִילָ ה֙ בֹואֲ ךֵ֣ ָ֔שּור אֲ ֶ ֶׁ֖שר עַ ְ
22. Samuel I 15 (5) And Saul came to the city of Amalek, and lay in wait in the valley. (6) And Saul said
;unto the Kenites: 'Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them
for ye showed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt.' So the Kenites
departed from among the Amalekites. (7) And Saul smote the Amalekites, from Havilah as thou goest to
Shur, that is in front of Egypt. (8) And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly
destroyed all the people with the edge of the sword.
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