
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד
 
 

יו  " ָ֑ ד ֵמֶאח  ָּ֖ ץ ִנְכב  י ַיְעֵבֵּ֔  "ַוְיִהִ֣

 הרב יואל מנוביץ

 

 י -דברי הימים א פרק ד פסוק ט 

ה ְש֤מֹו ַיְעבֵ  ְרא ָ֨ ֹו ק  יו ְוִאמּ֗ ָ֑ ד ֵמֶאח  ָּ֖ ץ ִנְכב  י יְַעֵבֵּ֔ ר ִכ  ֙ץ לֵ )ט( וְַיִהִ֣ ְדִת אמ ֵּ֔ ֶצב:י י ַלָּ֖  י ְבע ֹֽ

ְך ֵרָ֨ ר ִאם־ב  ל ֵלאמ ּ֗ ֵאֵ֜ י ִיְשר  ְעֵבץ ֵלאֹלֵהָ֨ א ַיַ֠ ִ֣ ֲרֵכֵ֜ )י( ַוִיְקר  ית  ֶאת־גְ י ְוִהְר נִ  ְתב  ה ִב֤ ֤ ְית  בּוִל֙י ְוה 

א ֱאֹלִהָּ֖  ֵב  י ַוי  ְצִבָ֑ י ע  ה ְלִבְלִתִ֣ ָּ֖ ע  ית  ֵמר  ִש  י ְוע  ל:ת ֲאשֶ ים ֵא  י ְד֙ך ִעִמֵּ֔ ֹֽ א   ר־ש 

 

 יט -יהושע פרק טו פסוק יג 

י־ְיהּוד ֵּ֔  ֹוְך ְבֵנֹֽ ֶל֙ק ְבתִ֣ ַ֤תן ֵח֙ ה נ  ב ֶבן־ְיֻפֶנּ֗ ֵלִ֣ ָּ֖ ־ִפ  ה ֶאל)יג( ּוְלכ  ו  יהֹוֻשָ֑ י ְיק  ע ק ִלֹֽ ַע ֶאת־ִקְרַי ת ַאְרַבַּ֛

ֹון: יא ֶחְברֹֽ ָּ֖ק ִה  ֲענ  י ה   ֲאִב 

ָ֑ק ֶאת־ֵשַש֤  ֲענ  ה ְבֵנִ֣י ה  ָּ֖ ב ֶאת־ְשלֹוש  ֵלֵּ֔ ֙ם כ  ֶרש ִמש  י יַמ֙ן ְוֶאת־תַ ֶאת־ֲאחִ י וְ )יד( ַוי ֤ י ְיִליֵדָּ֖ ְלַמֵּ֔

ק: ֹֽ ֲענ   ה 

ְש  ם ֶאל־י  ים ִקְריַ )טו( ַוַיִַ֣על ִמש ֵּ֔ ִנָּ֖ ר ְלפ  ר ְוֵשם־ְדִב  י ְדִבָ֑  ֶפר:ת־ֵסֹֽ ֵבָּ֖

ּה ְונ ַת   ָ֑ ד  ֶפר ּוְלכ  ב ֲאֶשר־ַיֶכ ה ֶאת־ִקְריַת־ֵסָּ֖ ֵלֵּ֔ אֶמר כ  ֹו אֶ  ִתי)טז( ַוי ִ֣ ה ִבִתָּ֖ לַּ֛ ה:ת־ַעְכס   ֹֽ  י ְלִאש 

ֹו אֶ  ב ַוִיֶתן־לַּ֛ ֵלָ֑ י כ  ל ֶבן־ְקַנָּ֖ז ֲאִחִ֣ ְתִניֵא  ּה ע  ַּ֛ ִַֽיְלְכד  ה בִ כְ ת־עַ )יז( ַוֹֽ ֹֽ ס   ֹו ְלִאש   ה:תָּ֖

ֶדֵּ֔  יה ֙ ש  ִב֙ ֵאת־א  הּ֙ו ִלְש֤אֹול ֵמֹֽ ּה וְַתִסיֵת֙ י ְבבֹוא ּ֗ ל ַהֲחמָ֑  ְצַנָּ֖חה ַוִת )יח( וְַיִהִ֣ אֶמר־ל  ּה ֵמַעִ֣ ֹור וַי ֹֽ

ְך: ֹֽ ב ַמה־ל  ֵלָּ֖  כ 

ִני וְ  ֶג֙ב ְנַתת ֵּ֔ ֶרץ ַהֶנ֙ י ֶא֤ ה ִכִ֣ כ ּ֗ י ְבר  אֶמר ְתנ ה־ִלִ֣ יִ ִלָּ֖ ה נ ַתת   )יט( ַות ֵ֜ ָ֑ ת מ  ת י ֻגלִ֣ ּה ֵאֵ֚ ם ַוִיֶתן־ל ּ֗

ֹות וְ  ת ִעִליֵּ֔ ֹות: ֻגלִ֣ ת ַתְחִתיֹֽ ת ֻגל   ֵאָּ֖

 



 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד
 
 

 יז -שופטים פרק א פסוק י 

ֹון ְוֵשם־ ב ְבֶחְברֵּ֔ ְכַנֲעִנ֙י ַהיֹוֵשִ֣ ה ֶאל־ַהֹֽ ים ִקְרַיִ֣ ֹון ְלפ  ֶחְבר  )י( ַוֵיִֶ֣לְך ְיהּוד ּ֗ ּו ִנָּ֖ ע ַוַיכַּ֛ ֶאת־ת ַאְרַבָ֑

י: ֹֽ ן ְוֶאת־ַתְלמ  י ְוֶאת־ֲאִחיַמָּ֖  ֵשַש 

ים ִק  ִנָּ֖ יר ְלפ  יר ְוֵשם־ְדִב  י ְדִבָ֑ ם ֶאל־יֹוְשֵבָּ֖ ֶפרְריַ )יא( ַוֵיִֶ֣לְך ִמש ֵּ֔  :ת־ֵסֹֽ

ּה ְונ ַת   ָ֑ ד  ֶפר ּוְלכ  ב ֲאֶשר־ַיֶכ ה ֶאת־ִקְרַית־ֵסָּ֖ ֵלֵּ֔ אֶמר כ  ֹו אֶ  ִתי)יב( ַוי ִ֣ ה ִבִתָּ֖ לַּ֛ ה:ת־ַעְכס   ֹֽ  י ְלִאש 

ן ִמֶמָ֑  ט ִ֣ ב ַהק  ֵלָּ֖ י כ  ז ֲאִח  ל ֶבן־ְקַנֵּ֔ ְתִניֵאִ֣ ּ֙ה ע  ִַֽיְלְכד  ֹו ֶאת־ַעכְ ִיֶתןוַ נּו )יג( ַוֹֽ ה:־לַּ֛ ֹֽ ֹו ְלִאש  ה ִבתָּ֖  ס  

יה ֙ ַהש   ִב֙ ֵאת־א  הּ֙ו ִלְש֤אֹול ֵמֹֽ ּה ַוְתִסיֵת֙ י ְבבֹוא ּ֗ ה )יד( וְַיִהִ֣ ל ַהחֲ ִתְצַנָּ֖ וֶַדֵּ֔ אֶמר־ל  ּהח ֵמַעִ֣ ֹור וַי ֹֽ  מָ֑

ְך: ֹֽ ב ַמה־ל  ֵלָּ֖  כ 

נִ  ֶג֙ב ְנַתת ֵּ֔ ֶרץ ַהֶנ֙ י ֶא֤ ה ִכִ֣ כ ּ֗ י ְבר  ה־ִלִ֣ ב  ֹֽ ֹו ה  אֶמר לֵ֜ י ֻגלִ֣ נ ַתת   י וְ )טו( ַות ָ֨ ִּ֣ה ה ִלָּ֖ ִים ַוִיֶתן־ל  ָ֑ ת מ 

ית: פ ת ַתְחִתֹֽ ת ֻגל  ית ְוֵאָּ֖ ת ִעִלֵּ֔ ת ֻגלִ֣ ב ֵאֵ֚ ֵלּ֗  כ 

ּו מֵ  לָ֨ ה ע  ֶשֵ֜ ן מ  ֵתָ֨ ִרי֙ם ֶאת־ְבֵנִ֣י)טז( ּוְבֵנִ֣י ֵקיִנ֩י ח  יר ַהְתמ  ה מִ ְיהּו ִע֤ ר ְיהּוד ֵּ֔ ד ֵּ֔ ר ְדַבִ֣ ה ֲאֶשָּ֖

ם: ֹֽ ע  ד ַוֵיֶָּ֖לְך וֵַי ֶשב ֶאת־ה  ָ֑  ְבֶנִֶַֽ֣גב ֲער 

 

 יא -שופטים פרק ג פסוק ח 

ן ם ְבַי֙ד כּוַשִ֣ ִַֽיְמְכֵרּ֗ ל ַוֹֽ ֵאֵּ֔ ו ֙ק ְבִיְשר  ף ְיק  ַחר־ַא֤ יִ ִרְש  )ח( ַוִיֹֽ ַתֵּ֔ ֶלְך ֲאַרִ֣ ע  ִים ַוַיַעְב֧דּו ם ם ֶמָּ֖ ָ֑ ַנֲהר 

ים: ִנֹֽ ֶנ ה ש  ִים ְשמ  ַתָּ֖ ן ִרְשע  ל ֶאת־כּוַש  ֵאַּ֛ י־ ִיְשר   ְבֵנֹֽ

ו  ק מֹוִשַּ֛  ֶקם ְיק  ק ַוי ָ֨ ו ֵּ֔ ֵא֙ל ֶאל־ְיק  י־ִיְשר  ל ַויֹֽ יִ ְבֵנ י יַע לִ )ט( וִַיְזֲע֤קּו ְבֵנֹֽ ֵאָּ֖ ל ְשר  ְתִניֵאִ֣ ת ע  ם ֵאֵ֚ ֹוִשיֵעָ֑

ב ַהק   ֵלָּ֖ י כ  ז ֲאִח  נּו:ֶבן־ְקַנֵּ֔ ן ִמֶמֹֽ  ט  

ֵאל֒ ַוֵיֵצא֙  ט ֶאת־ִיְשר  ו ֘ק ַוִיְשפ ִ֣ ּוַח־ְיק  יו רֹֽ ל   י ע  מ ֵּ֔  ַלמִ )י( ַוְתִהָ֨ ן ְלח  ֹו ֶאת־כּוַש  יְ ה ַוִיֵת֤ ו ֙ק ְבי דֵּ֔ ן ק 

ִים: ֹֽ ת  ן ִרְשע  ל כּוַש  ֹו ַעָּ֖ ז י דֵּ֔ ע  ִ֣ ם ַות  ָ֑ ֶלְך ֲאר  ִים ֶמִ֣ ַתָּ֖  ִרְשע 

רֶ  ָּ֖ א  ט ה  ָּ֖ )יא( ַוִתְשק   ָ֑ה ַוי  נ  ים ש  ִעִ֣ ל ֶבן־ְק ץ ַאְרב  ְתִניֵא  ת ע  זמ   : ַנֹֽ



 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד
 
 

 

 תלמוד בבלי מסכת תמורה דף טז עמוד א

במתניתין תנא: אלף ושבע מאות קלין וחמורין, וגזירות שוות, ודקדוקי סופרים 

נשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רבי אבהו: אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז 

בן קנז אחי כלב )הקטן ממנו( ]ויתן לו את  וילכדה עתניאל -מתוך פלפולו, שנאמר 

ותה כועס על אשתו. שכל הרואה א -עכסה בתו לאשה[. ולמה נקרא שמה עכסה 

ויהי בבואה ותסיתהו לשאל מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור, מאי ותצנח? 

יד מ -אמר רבא א"ר יצחק, אמרה לו: מה חמור זה, כיון שאין לו מאכל באבוסו 

תאמר תנה לי ומיד צועקת.  -עק; כך אשה, כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה צו

אדם  -כל טובה. ונתתה לי גולות מים מבית שמנוגב  -ברכה כי ארץ הנגב נתתני 

שאין בו אלא תורה בלבד. ויתן לה כלב את גולות עליות ואת גולות תחתיות, אמר 

וכלב, בן קנז הוא? והלא כלב לה: מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות. 

רגלים. ואכתי, בן קנז הוא? בן חצרון שפנה מעצת מ -בן יפונה הוא! מאי יפונה 

הוא, דכתיב וכלב בן חצרון הוליד את עזובה! אמר רבא חורגיה דקנז הוא. תנא, 

שענאו אל,  -מעון שמו. עתניאל יהודה אחי ש -הוא עתניאל הוא יעבץ, ומה שמו 

יעבץ לאלהי  דכתיב ויקרא -בץ תורה בישראל. ומנלן שענאו אל שיעץ ורי -יעבץ 

ישראל לאמור אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך )עמדי ועשה מרעתי( 

ית את בתורה, והרב -לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל. אם ברך תברכני 

 -מרעתי לא ישתכח תלמודי מלבי, ועשה ש -תלמידים, והיתה ידך עמדי ב -גבולי 

צה"ר מלשנות, אם אתה ישלא ישגבני  -שיזדמנו לי ריעים כמותי, לבלתי עצבי 

יבא אלהים את ו -ריני הולך לנסיסי לשאול, מיד ה -או מוטב, ואם ל -עושה כן 

 אשר שאל. 

 מלבי"ם שופטים פרק א פסוק יא

 )יא( וילך משם. גם ספור זה והספור מעכסה נזכר ביהושע )שם(, ור"ל שהלך כבר

בחיי יהושע ואז היה הספור הזה. וחז"ל התעוררו )כפי הנראה( על שבא ספור זה 

שני פעמים, ועל שפה ספר שבני קיני עלו מעיר התמרים שאין לו ענין כלל. 



 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד
 
 

ודרשוהו בתמורה )טז א( ששלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה 

גב נתתני ר"ל אדם ועתניאל בן קנז החזירם מפלפולו, ושמ"ש )פסוק טו( ארץ הנ

מנוגב מכל טוב שאין בו אלא תורה, ושבני הקיני עזבו דושנה של יריחו שנתן להם 

יהושע והלכו אצל עתניאל בן קנז ללמוד תורה. חכמו השכילו לדעת, כי על השנות 

הדבר פעמים כי כיון בפעם הזאת אל ענינים משליים משובצים בזהב המליצה, כי 

נה )יהושע טו, מט(, ומזה הוציאו כי עיר הזאת מצאנו שדביר נקראת קרית ס

נתיחדה אז לקרית ספר, ר"ל ששם התאספו תלמידים להגות ולשנות בספר 

התורה והיה שם ישיבה גדולה, ונקראת ג"כ קרית סנה ע"ש )דברים לג, טז( רצון 

שוכני סנה, וע"ש )אבות פ"א מ"א( שמשה קבל תורה מסיני, ושעתניאל היה ראש 

א הכה את קרית ספר, שההכאה תאמר בדברי חכמים על הנצוח הישיבה, והו

בפלפול, כמ"ש )מגילה טו ב( מלחמתה של תורה, ואמר כי תשב ללחום את מושל 

)משלי כג, א(, חציך שנונים )תהלים מה, ו(, וכדומה, שדרשוהו )חולין ו א; קדושין 

כמ"ש ל ב( על מלחמת התורה, וההכאה היא מי שנוצח המלחמה ומסיק הלכה, 

ברכות )יח ב( על והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג )ש"ב כג, כ(, 

דתני ספרא דבי רב ביומא דסתוא. ועתניאל הוא נצח, אם מלחמת הכנעני בקרית 

ספר כפשוטה וזה נזכר בספר יהושע, אם הנצוח השני התוריי וזה נזכר פה. ויען 

נים, א[ שהיתה הארץ נגובה ראתה עכסה כי נפל בחלקה ארץ הנגב משני עני

צמאה למים וזה נזכר בספר יהושע. ב[ שבעלה פנה לארץ הנגב, הרוצה להחכים 

ידרים )ב"ב כה ב(, וזה כל ישעו וכל חפץ כי לא יצמיח מחיה לביתו, ועז"א נתתני 

תחת נתת לי, שאני נעשיתי ארץ הנגב ע"י בעלי, ולכן בקשה ברכה ושדה 

וגלות תחתיות, א[ להשקות את ארצה הנגובה, ב[  לפרנסה, ונתן לה גלות עליות

רמז לה ג"כ כי כבר יש לך איש המושך מים חיים ממקור הברכה העליונה 

והתחתונה מחכמה האלהית והאנושית, כמ"ש חז"ל במדרש מי שרזי עליונים 

ותחתונים נגלו לו יבקש ממני דבר. ועפ"ז ספר לפי המשל והמליצה שבה דבר פה, 

רביץ תורה הרבה, כאשר שאל בדהי"א )ד, י; ב, נה( לפי דרוש שכאשר נתישב וה

חז"ל )תמורה שם(. ובני קיני עלו אליו אל מדבר יהודה הקרובה שמה, והוא ישב 

 את העם הזה בישיבה של חכמה:


