
  ה"ירמיהו ל

  ה"נ', פרק ב', דברי הימים א .1
ַיְעֵּבץ ִּתְרָעִתים ִׁשְמָעִתים ׂשּוָכִתים ֵהָּמה ַהִּקיִנים ַהָּבִאים } \יְֹׁשֵבי{\ּוִמְׁשְּפחֹות סֹוְפִרים יְֹׁשֵבו ) נה(

  :ֵמַחַּמת ֲאִבי ֵבית ֵרָכב
  ז"ט', שופטים א .2
ִרים ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶנֶגב ֲעָרד ַוֵּיֶלְך ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמ) טז(

  :ַוֵּיֶׁשב ֶאת ָהָעם
  ח"ספרי במדבר ע .3

וכשם שחיבב .  שלא מצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו.חובב על שחיבב את התורה
   .יתרו את התורה כך חיבבו בניו את התורה

הואיל ובית זה עתיד ליחרב . ' הרכבים ודבר אליהם דברי ה הלוך אל בית)ירמיה לה(' שנא
ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו ונשמע לקול יונדב בן רכב . רואים אותו כאלו הוא חרב עכשיו

  .ונשמע ונעשה ככל אשר צונו יונדב אבינו' ונשב באהלי
  ומשפחת)ה א ב"ד(' על ששמעו למצות יונדב אביהם העמיד מהם המקום סופרים שנא

. תרעתים על ששמעו תרועה מהר סיני. סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים
תרעתים על שם . תרעתים על שם שלא היו מגלחים. תרעתים על שם שהיו מתריעים ומתענים

סוכתים על שם . שמעתים על שם ששמעו מצות אביהם. שהיו יושבים בפתח שערי ירושלים
. יושבי יעבץ שהניחו את יריחו. סוכתים על שם שהיו יושבים בסוכות. שלא סכו את השמן

' המה הקנים הבאים שהיו בארץ ישראל והלכו להם אצל יעבץ לערוד ללמד הימנו תורה שנא
הם חסידים ממי ילמדו .  ויקרא יעבץ לאלהי ישראל ויבא לו אלהים את אשר שאל)שם ד(

   . ובני קיני חותן משה)שופטים א(' סיד שנאוהוא חסיד למי ילמד באו חסידים ללמוד אצל ח
  .  המה הקינים הבאות מחמת)שם ב(' ומנין שבניו של יונדב בן רכב הן הן בניו של יתרו שנא

צבאות יען אשר ' מה שכר נטלו על כך ירמיה לה ולבית הרכבים אמר ירמיה כה אמר ה
  . מיםשמרתם מצות אביכם לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הי

יהושע אומר גרים נכנסים להיכל והלא כל ישראל לא נכנסו להיכל אלא שהיו יושבים ' ר
  . כסנהדרים ומורים דברי תורה

והרי דברים . מקריבים לגבי מזבח' ויש אומרים מבנותיהם נשואות לכהנים והיו מבני בניה
ל אחת כמה ו ומה אלו שקירבו את עצמם כך קירבם המקום ישראל שעושים את התורה ע"ק

  .וכמה
  'ב' ירושלמי תענית ד .4

רבי יוסי בירבי חלפתא מבני יונדב :... מגילת יוחסין מצאו בירושלם וכתוב בה: אמר רבי לוי
 .בן רכב


