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חבר הקיני  -ה:יא-טז
רד"ק שופטים פרק ד פסוק יא
(יא) נִ ְפ ָרד  -קמוץ פי' נפרד ממדבר יהודה שישבו שם בני קני כשעלו מעיר התמרים:
שמ"ר כז ד"ה ו ד"א וישמע
ּופ ִתי
ד"א וישמע יתרו הה "ד (משלי יט ) ֵלץ ַת ֶכה ֶ
ֶח ַכם ֶפ ִתי,
ַע ִרם וכה"א (משלי כא ) ַב ֲענָׁש ֵלץ י ְ
יְ
עמלק ויתרו היו בעצה עם פרעה כשראה יתרו
שאבד הקב "ה את עמלק מן העוה "ז ומן
שכן כתיב
העוה"ב תוהא ועשה תשובה
למעלה כי מחה אמחה את זכר עמלק ואח "כ
וישמע יתרו ,אמר אין לי לילך אלא אצל אלוה
של ישראל...

Shemot Rabbah 27
Another explanation of NOW JETHRO... HEARD. It is
written, When thou smitest a scorner, the simple will become
prudent (Prov. XIX, 25), and also When the scorner is
punished, the thoughtless is made wise (ib. XXI, 11). Amalek
and Jethro were of the advisers of Pharaoh; but when Jethro
beheld that God had wiped out Amalek both from this world
and the next,2 he felt remorse and repented, for first it says,
For I will utterly blot out the remembrance of Amalek from
under heaven (Ex. XVII, 14), and then NOW JETHRO...
HEARD.3 Said he:’The only thing for me to do is to join the
’God of Israel.

מדרש שמואל (בובר) פרשה יב
ַע ִרם זה יתרו  ,אמר רבי יהודה בר סימון מוכתב היה יתרו
ּופ ִתי י ְ
דבר ֵלץ ַת ֶכה זה עמלק ֶ ,
מאסרטיא של עמלק ,וכיון שנפל בא ונתגייר ,הדא הוא דכתיב וישמע יתרו כהן מדין (שמות י"ח א')
רמב"ן במדבר פרק י פסוק כט
ועל דעתי כי נתרצה אליו בזה ועשה כן כאשר הזכרתי שם (שמות יח א) ,וכך אמרו בירושלמי
(בכורים פ"א ה"ד) בני קיני חותן משה מביאין וקורין ,דכתיב לכה אתנו והטבנו לך:

