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UGHH- It’s OG!  
(based on an article by R. Ari Kahn) 

 

Source #1: (D’varim 1:1-5) 

 

ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין פָ  ֵדן ַבִמדְּ ָרֵאל בְֵּעבֶּר ַהיַרְּ ל ָכל יִשְּ ה אֶּ ר ִדבֶּר מֹשֶּ ָבִרים ֲאשֶּ אָרן ּוֵבין תֹפֶּל וְָּלָבן ַוֲחֵצרֹת וְִּדי זָָהב: ַאַחד ֵאלֶּה ַהדְּ

נֵַע: ַויְִּהי בְַּא ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדש ַברְּ רֶּ ָרֵאל כְּכֹל ָעָשר יֹום ֵמחֵֹרב דֶּ ל בְּנֵי יִשְּ ה אֶּ ש ִדבֶּר מֹשֶּ ָחד ַלחֹדֶּ ש בְּאֶּ ֵתי ָעָשר חֹדֶּ ַעשְּ ָבִעים ָשנָה בְּ רְּ

ר ִצָּוה ה ר י’ ֲאשֶּ לְֶּך ַהָבָשן ֲאשֶּ בֹון וְֵּאת עֹוג מֶּ שְּ ר יֹוֵשב בְּחֶּ לְֶּך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ ִעי: ֹוֵשב בְּ אֹתֹו ֲאֵלהֶּם: ַאֲחֵרי ַהכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן מֶּ רֶּ דְּ ָתרֹת בְּאֶּ ַעשְּ

ת ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר: ה ֵבֵאר אֶּ ץ מֹוָאב הֹוִאיל מֹשֶּ רֶּ ֵדן בְּאֶּ ֵעבֶּר ַהיַרְּ  בְּ

 
These are the words which Moshe spoke to all Israel on the other side of the Jordan in the wilderness, in the 
Aravah opposite the Red Sea, between Paran, and Tophel, and Lavan, and Hazerot, and Di-Zahav, eleven 
days’ journey from Horev by way of Mount Se'ir to Kadesh-Barnea. And it came to pass in the fortieth year, 
in the eleventh month, on the first day of the month, Moshe spoke to the people of Israel, according to all 
that God had given him in commandment to them. After he had slain Sihon the king of the Amorites, 
who lived in Heshbon, and Og the king of Bashan, who lived at Ashtarot in Edre'i. On the other side 
of the Jordan, in theland of Moav, Moshe deigned to explain this Torah, saying:  

 

Source #2: Bemidbar 21: 23-25 
 

ִעי: וַ  רֶּ דְּ ָראָתם הּוא וְָּכל ַעמֹו ַלִמלְָּחָמה אֶּ לְֶּך ַהָבָשן ִלקְּ ְך ַהָבָשן ַויֵֵצא עֹוג מֶּ רֶּ נּו ַויֲַעלּו דֶּ ר הַויִפְּ ָך נַָתִתי ’ יֹאמֶּ יָדְּ ה ַאל ִתיָרא אֹתֹו ִכי בְּ ל מֹשֶּ אֶּ

ת ת ָכל ַעמֹו וְּאֶּ ת ָבנָ  אֹתֹו וְּאֶּ בֹון: ַויַכּו אֹתֹו וְּאֶּ שְּ ר יֹוֵשב בְּחֶּ לְֶּך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ ר ָעִשיָת לְִּסיחֹן מֶּ צֹו וְָּעִשיָת לֹו ַכֲאשֶּ ת ָכל ַעמֹו ַעד ַארְּ יו וְּאֶּ

צֹו: ת ַארְּ שּו אֶּ ִאיר לֹו ָשִריד ַויִירְּ ִתי ִהשְּ  ִבלְּ

 
And they turned and went up by the way of Bashan; and Og the king of Bashan went out against them, he 
and all his people, to the battle at Edre'i. And God said to Moshe, 'Fear him not; for I have delivered him into 
your hand, and all his people, and his land; and you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, 
who lived in Heshbon.' So they struck him, and his sons, and all his people, until none was left alive; and they 
possessed his land.   

 

 Source #3a: Devarim 3:1-3  
 

רֶּ  ן ַונַַעל דֶּ ר הַונֵפֶּ ִעי: ַויֹאמֶּ רֶּ דְּ ָראֵתנּו הּוא וְָּכל ַעמֹו ַלִמלְָּחָמה אֶּ לְֶּך ַהָבָשן ִלקְּ ָך נַָתִתי אֹתֹו ’ ְך ַהָבָשן ַויֵֵצא עֹוג מֶּ יָדְּ ֵאַלי ַאל ִתיָרא אֹתֹו ִכי בְּ

לְֶּך ָהֱאמֹרִ  ר ָעִשיָת לְִּסיחֹן מֶּ צֹו וְָּעִשיָת לֹו ַכֲאשֶּ ת ַארְּ ת ָכל ַעמֹו וְּאֶּ בֹון: ַויִֵתן הוְּאֶּ שְּ ר יֹוֵשב בְּחֶּ לְֶּך ַהָבָשן ’ י ֲאשֶּ ת עֹוג מֶּ ֱאֹלֵהינּו בְּיֵָדנּו גַם אֶּ

ִאיר לֹו ָשִריד: ִתי ִהשְּ ת ָכל ַעמֹו ַונֵַכהּו ַעד ִבלְּ  וְּאֶּ

 
Then we turned, and went up through the Bashan; and Og the king of the Bashan came out against us, he 
and all his people, to battle at Edre'i. And God said to me, Fear him not; for I will deliver him, and all his 
people, and his land, into your hand; and you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, who 
lived at Heshbon.' So the Almighty our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his 
people; and we struck him until none was left remaining.  

 
3b) Verse 11 

 
נֵי ַעמֹו ַרַבת בְּ זֶּל ֲהֹלה ִהוא בְּ ש ַברְּ רֶּ שֹו עֶּ ָפִאים ִהנֵה ַערְּ ר ָהרְּ ַאר ִמיֶּתֶּ לְֶּך ַהָבָשן נִשְּ ָבּה ִכי ַרק עֹוג מֶּ ַבע ַאמֹות ָרחְּ ָכּה וְַּארְּ ן ֵתַשע ַאמֹות ָארְּ

 בְַּאַמת ִאיש:
For only Og king of Bashan remained of the remnant of Refaim; behold, his bed was a bed of iron. Is it not 
in Rabbat of the sons of Ammon? Nine cubits was its length, and four cubits its breadth, according to the 
cubit of a man  
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Source #4: Talmud Nidda 24b 

 
קובר מתים הייתי, פעם אחת רצתי אחר צבי, ונכנסתי בקולית של מת, תניא, אבא שאול אומר, ואיתימא רבי יוחנן: 

 ורצתי אחריו שלש פרסאות, וצבי לא הגעתי וקולית לא כלתה, כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן היתה.

 
It was taught: Abba Saul (or, as some say, R. Yochanan) stated: I was once a grave-digger. On one occasion, 
when pursuing a deer, I entered the thigh-bone of a corpse, and pursued it for three parasangs but did neither 
reach the deer nor the end of the thigh-bone. When I returned I was told that it was the thigh-bone of Og, 
King of Bashan.   

 

Source #4: Talmud Berachot 54b 

 

תלתא פרסי,  -גמרא גמירי לה. אמר: מחנה ישראל כמה הוי  -אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל 

איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו. אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על 

בריך הוא עליה קמצי ונקבוה ונחית בצואריה; הוה בעי למשלפה, משכי שיניה להאי רישיה, ואייתי קודשא 

  גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה
 

‘The stone which Og, king of Bashan wanted to throw at Israel’. This has been handed down by tradition. He 
said: How large is the camp of Israel? Three parasangs. I will go and uproot a mountain of the size of three 
parasangs and cast it upon them and kill them. He went and uprooted a mountain of the size of three 
parasangs and carried it on his head. But the Holy One, blessed be He, sent ants which bored a hole in it, so 
that it sank around his neck. He tried to pull it off, but his teeth projected on each side, and he could not pull 
it off.   

 

Source #5: Midrash Rabbah - Devarim 1:24  

 

ה נחנה כאן ואנו נכנסין בשחרית באו ליכנס לאדרעי באו משה וישראל לתחומה של אדרעי אמר להן מש

ועדיין לא היתה העין רואה תלה משה את עיניו וראה את עוג יושב על החומה ורגליו מגיעות לארץ אמר משה 

איני יודע מה אני רואה חומה אחרת בנו אלו בלילה, א"ל הקדוש ברוך הוא משה זה שאתה רואה הוא עוג א"ר 

 ח אמות אותה שעה נתיירא משה אמר הקדוש ברוך הוא אל תתיירא שאני מפילו לפניךיוחנן אורך רגליו י"
 

Moshe and Israel came to the borders of Edre'i. Moshe said unto them [Israel]: ‘Let us encamp here, and in 
the morning we will enter the city.’ As they were about to enter, [it was so dark] that nothing could as yet be 
seen. Moshe lifted up his eyes and beheld Og sitting upon the wall with his feet touching the ground; Moshe 
said [to himself], ‘I do not know what I see; these people must have built up an additional wall during the 
night.’ Whereupon God said to Moshe: ‘Moshe, what you see is Og.’ R. Johanan said: The length of his feet 
was eighteen cubits. Thereupon Moshe became frightened, but God said, ‘Do not fear, because I will make 
him fall before you.’  
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Source #6: Talmud Nidda 61a 

 -ויאמר ה' אל משה אל תירא. מכדי, סיחון ועוג אחי הוו, דאמר מר: סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו. מאי שנא מעוג 

דקמסתפי, ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי? א"ר יוחנן אר"ש בן יוחי: מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו, אמר: 

מר +בראשית י"ד+ ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, ואמר רבי יוחנן: זה עוג שפלט שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, שנא

 מדור המבול.

 
And God said to Moshe: Fear him not’. Consider: Sihon and Og were brothers, for a Master stated, ‘Sihon 
and Og were the sons of Ahiyah the son of Shamhazai’, then why was it that he feared Og while he did not 
fear Sihon? R. Johanan citing R. Simeon b. Yohai replied: From the answer that was given to that righteous 
man you may understand what was in his mind. He thought: Perhaps the merit of our father Avraham will 
stand him by, for it is said, 'And there came one that had escaped, and told Avram the Ivri (Hebrew).' In this 
connection R. Yohanan explained: This refers to Og who escaped the fate of the generation of the flood.   

 

 
Source #7: Bereishit 14: 13  

 
כֹל ַוֲאִחי ָענֵר וְּהֵ  שְּ ֵרא ָהֱאמִֹרי ֲאִחי אֶּ ִרי וְּהּוא שֵֹכן בְֵּאֹלנֵי ַממְּ ָרם ָהִעבְּ ִריתַויָבֹא ַהָפִליט ַויַגֵד לְַּאבְּ ָרם: ם ַבֲעֵלי בְּ  ַאבְּ

 
And there came one who had escaped, and told Avram the Hebrew; for he lived in the plain of Mamre the 
Amorite, brother of Eshkol, and brother of Aner; and these were allies of Avram. 
  

 
Source #8: Midrash Bemidbar Rabba Perasha Ch. 19 

 
אל תירא אותו שלא עמד גבור בעולם קשה הימנו שנא' )שם /דברים/ ג( כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים והוא נשאר מן 

וחבריו שנאמר )בראשית יד( ויכו את רפאים בעשתרות קרנים וזה הפסולת שלהם כפריצי זיתים הפלטים הגבורים שהרגו אמרפל 

בתוך הגפת שנאמר )שם /בראשית י"ד/( ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי ענר 

הרפאים וכונתו היה שיצא אברהם ויהרג נתן הקדוש ברוך הוא והם בעלי ברית אברם זה עוג וכאן עושה אותו שירים שנא' מיתר 

שכר רגליו וחיה כל אותן שנים וגבה ממנו שנפל ביד בניו, כשבא משה לעשות מלחמה נתיירא הימנו אמר אני בן ק"ך שנה וזה 

 . יותר מחמש מאות אלולי שהיה לו זכות לא חיה כל השנים האלו

 
FEAR HIM NOT.’ There did not exist in the world a man of might more difficult to overcome than he; as may be 
inferred from the text, For only Og king of Bashan remained of the remnant of the Rephaim (Deut. III, 11). He had 
been the only survivor of the strong men whom Amraphel and his colleagues had slain; as may be inferred from the text, 
And smote the Rephaim in Ashteroth-Karnaim (Bereishit 14: 5). And this man was the refuse among them, like the hard 
olives that escape being mashed. This may be inferred from the fact that it says, 'And there came one that had escaped, 
and told Avram the Ivri (Hebrew)--now he dwelt by Elonei Mamre of the Amorite, brother of Eshcol, and brother of 
Aner; and these were allies of Avram." (Bereishit 25: 13) This man that had escaped was Og -while our own text also 
describes him as a remnant; for it says, ’Of the remnant of the Rephaim.’ It was his intention that Avram should go out 
and be killed. The Holy One, blessed be He, gave him the reward that his feet had earned him, and he lived all those 
years, but He collected his debt from him in that he fell by the hand of Avraham's children. Moshe, on coming to make 
war with him, was afraid. He thought: I am a hundred and twenty years old while he is over five hundred. If it were not 
that he possessed some merit, he would not have lived all these years. Said the Holy One, blessed be He, to him: "Fear 
him not; for I have delivered him into your hand."   
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Source #9: Midrash Rabbah - Genesis 42:8 
 

ויבא הפליט, ריש לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם יושב ועוסק במצות עוגות, 

ך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני הוא לא נתכוון לשם שמים אלא אמר אברהם זה קוניון הוא ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחי

נוטל את שרי אשתו, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת מאריך ימים בעולם ועל שחשבת להרוג את 

הצדיק חייך שאתה רואה אלף אלפים ורבי רבבות מבני בניו, ואין סופו של אותו האיש ליפול אלא בידן שנאמר )דברים ג( ויאמר 

 תירא אותו כי בידך וגו', ה' אלי אל
 
"And there came one that had escaped, and told Avram, etc." (Bereishit 14: 13). R. Simeon b. Lakish said in 
the name of Bar Kappara: That was Og; and why was he called Og? Because he came and found Avraham 
sitting and engaged in the precept of [unleavened] cakes (’ugot). He did not act from a pious motive, but he 
said to himself: 'This man Avraham is vindictive: I will apprise him that Lot is captured; then will he go out to 
battle and be slain, and I will take Sarah.’ 'By your life!' said the Holy One, blessed be He, to him, 'you will 
receive reward for your journey [footsteps] by living a long time in the world. But because you intended to 
slay that righteous man, you will see myriads of his descendants and will ultimately fall into the hands of his 
sons,’ as it is written, 'And God said unto Moshe: Fear him not; for I have delivered him into your hand, etc.'   
 

Source #10: Midrash Rabbah – Devarim 1:25 

כה ד"א ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו כי בידך אתננו אין כתיב כאן אלא כי בידך נתתי אותו, אמר הקדוש ברוך הוא כבר 

פסקתי דינו מימות אברהם כיצד בשעה שנשבה לוט בן אחיו ובא עוג ובישר את אברהם שנאמר )בראשית יד( ויבא הפליט אמר 

שמו עוג שבא ומצא את אברהם עסוק במצות בעוגות הפסח ולא בא לשם שמים ר"ל משום בר קפרא פליט היה שמו ולמה נקרא 

אלא לשם נויה של שרה, אמר בלבו הריני מבשר אותו והגדוד הורגו ונוטל אני את שרה אשתו אמר לו הקדוש ברוך הוא אי רשע 

ם ונוטל את שרה ביד בני בניה כך אמרת חייך שאני נותן לך שכר רגליך ומאריך לך שנים ומה שחשבת בלבך הריני הורג אברה

 עתיד אותו האיש ליפול...

 
Another explanation: "And God said to me: Fear him not: for I have delivered him into your hand." It is not 
written here, 'For I will deliver him into your hand,’ but, "for I have delivered him into your hand!" God said: 
Already in the days of Avraham did I decree his fate.’ How? When Lot his nephew was taken captive, Og 
came and informed Avraham, as it is said, "And there came one that had escaped- hapalit" (Bereishit 14: 13). 
R. Levi said in the name of Bar Kappara: His name was Palit and the reason why he was called Og is because 
when he came he found Avraham occupied in the preparation of unleavened bread and Passover cakes. He 
did not, however, come for the sake of Heaven, but on account of the beauty of Sarah. He said to himself: 'I 
will bring him the tidings and my troops will kill him and I will marry his wife Sarah.’ God said to him, 
‘Wicked man, is that your intention! By your life, I will give you the reward for your journey, and will prolong 
your years. And as for your planning to kill Avraham and to marry Sarah, you will perish by the hand of her 
descendants.’   

 

Source 11a) Masechet Sofrim 

, ופרסות רגליו של אברהם אבינו היה, טומנו בכף ידו, ופעם אחת גער בו, ומיראתו נפל ממנו שינו, ונטלו אברהם אבינו, עוג הוא אליעזר

 ועשאו מטות של שן, והיה ישן שם, ויש אומרים כסא עשאו, וישב בו כל ימיו, ומי נתנו לאברהם, נמרוד. והלך עוג ובנה ששים עיירות, והקטן

ל, שנאמר ששים עיר כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן, ומה היתה אכילתו, אלף שוורים, וכן כל מין חיה, ושתייתו שבהן היה גבהו ששים מי

 אלף מדות, ומה היתה טיפת זריעתו, שלשים וששה ליטרין, וכן לכל דורות

Source 11b) Yalkut Shimoni 

ה הדרך לפניו ובת מלכים שלא יצאת לשאוב מים מימיה יצאת לה באותה שעה רצה הקב"ה לגמול חסד ליצחק ושלח מלאך לפני אליעזר ונקפצ

והנערה שלא היתה יודעת מהו איש קבלה עליה להזדווג ליצחק שהיתה ראויה לו ממעי אמה וכתיב הנה רבקה לפניך והשכים העבד בבקר וראה 

עם הנערה בלילה נקפצה הארץ לפניו ובשלש שעות בא את המלאך עומד וממתין לו בחוץ א"ל אל תאחרו אותי ובשביל שלא יתיחד העבד 

לחברון לעת תפלת הערב ויצא יצחק להתפלל תפלת מנחת הערב, אמר אברהם ליצחק העבד הזה חשוד על כל עבירות שבתורה ומרמה בידו 

ה לך וכך עשה והראה אותן שנאמר כנען בידו מאזני מרמה הבא הנערה האהלה והוצא בתוליה באצבע אם טהורה היא בבתוליה הרי היא ראוי

לאברהם ואח"כ לקחה לאשה, ובשביל שגמל אליעזר חסד ליצחק הוציאו לחירות ונתן לו הקב"ה שכרו בעולם הזה והעמידו למלך והוא עוג 

 מלך הבשן:
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Source 12: Bereshit Ch.14:13-14 

 
כֹל ַוֲאִחי ָענֵר וְּהֵ  שְּ ֵרא ָהֱאמִֹרי ֲאִחי אֶּ ִרי וְּהּוא שֵֹכן בְֵּאֹלנֵי ַממְּ ָרם ִכי ַויָבֹא ַהָפִליט ַויַגֵד לְַּאבְָּרם ָהִעבְּ ַמע ַאבְּ ָרם: ַויִשְּ ם ַבֲעֵלי בְִּרית ַאבְּ

ק  ָבה ָאִחיו ַויָרֶּ דֹף ַעד ָדן:נִשְּ ֹלש ֵמאֹות ַויִרְּ מֹנָה ָעָשר ּושְּ ת ֲחנִיָכיו יְִּליֵדי ֵביתֹו שְּ  אֶּ

 
And there came one who had escaped, and told Avram the Ivri, who he lived in Elonei Mamre of the 
Amorite, brother of Eshkol, and brother of Aner; and these were allies of Avram. And when Avram heard 
that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and 
eighteen, and pursued them to Dan.  

 

Source 13: Talmud Nedarim 32a 

 
 -רב אמר: שהוריקן בתורה, ושמואל אמר: שהוריקן בזהב. )בראשית יד( שמנה עשר ושלש מאות  -וירק את חניכיו ילידי ביתו 

 א"ר אמי בר אבא: אליעזר כנגד כולם. איכא דאמרי: אליעזר הוא דחושבניה הכי הוי.

 
"And he armed his trained servants, born in his own house." Rav said, he equipped them by [teaching them] 
the Torah. Shmuel said, he made them bright with gold [i.e., rewarded them for accompanying him]. Three 
hundred and eighteen: R. Ammi b. Abba said: Eliezer outweighed them all. Others say, It was Eliezer, for this 
is the numerical value of his name.  

 

Source 14: Talmud Nidda 61a 

 

 ואמר רבי יוחנן: זה עוג שפלט מדור המבול.
R. Yochanan explained: This refers to Og who escaped the fate of the generation of the flood. 

 
Source 15: Talmud Zevachim 113b 

! ועוד, עוג והאמר רב חסדא: אנשי דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נידונו! ולטעמיך, תיבה היכי סגיא

 מלך הבשן היכא קאי? אלא נס נעשה להם, שנצטננו בצידי התיבה.
 

The people in the generation of the Flood sinned with hot passion, and with hot water they were punished. 
— And on your view, how could the Ark travel [at all]? Moreover, how did Og king of Bashan survive? 

Rather, a miracle was performed for it [the water], and it was cooled at the side of the Ark.   
 

Source 16: Zohar Bemidbar (Chukat 184:1) 
דא עוג דאתדבק באברהם ומאנשי ביתיה הוה וכד אתגזר אברהם מה כתיב וכל אנשי ביתו … ויאמר יי' אל משה אל תירא אותו

וגו', דא עוג דאתגזר עמיה וקביל האי את קדישא כיון דחמא עוג דישראל מקרבין גביה אמר הא ודאי אנא אקדימנא זכותא דקאים 

ברהם, אמר ודאי הא ימינא דילי מית דהא ימינא לון ודא שוי לקבליה, ביה שעתא דחיל משה היך יכיל לאעקרא רשימא דרשים א

בעיא להאי, אי נימא הא אלעזר, ימינא דסיהרא הוא ולא דילי והאי את לימינא הוא דאברהם לימינא הוא מיד אמר קודשא בריך 

מא דהא הוא אל תירא אותו לא תדחל לההוא את דיליה ואפילו לימינא לא אצטריך, כי בידך נתתי, שמאלא דילך יעקר ליה מעל

הוא פגים רשימא דיליה ומאן דפגים להאי את אתחזי לאתעקרא מעלמא כ"ש שמאלא דילך דאיהו ידך יעקר ליה מעלמא בגין 

אתעקר מעלמא ואפילו דאיהו תקיפא מבני גברייא ובעא לשיצאה להו לישראל נפל בידיה דמשה ואשתצי, בגין כך כלא שציאו  כך

  דכתיב ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו וכתיב )דברים ב( ונך אותו ואת בנוישראל בנוי וכל עמיה וכל דיליה כמה 
'And God said to Moshe, "Do not fear him." Og was one of those who attached himself to Avraham and 
were circumcised with him. Hence Moshe was afraid that he would not be able to overcome the sign which 
Avraham had impressed upon him. Therefore God said to him, “Do not fear him (oto)”, as much as to say, 
Do not fear that sign (ot) which is upon him, because he has impaired that sign of his, and whoever impairs 
his sign deserves to be annihilated. Therefore Israel destroyed him entirely, with his sons and all his people, as 
it is written: “And they smote him and his sons and all his people”.  
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Source 17: Sefer Yehoshua 5: 2-8 
 

ִרי’ ָבֵעת ַהִהיא ָאַמר ה בֹות צֻׁ ַע ַחרְּ ָרֵאל ֵשנִית: ַויַַעש לֹו יְּהֹושֻׁ ת בְּנֵי יִשְּ בֹות צִֻׁרים וְּשּוב מֹל אֶּ ַע ֲעֵשה לְָּך ַחרְּ ל יְּהֹושֻׁ נֵי ם ַויָמָ אֶּ ת בְּ ל אֶּ

ַריִם ַהזְָּכִרים כֹל ַא ַע ָכל ָהָעם ַהיֵֹצא ִמִמצְּ ר ָמל יְּהֹושֻׁ ַעת ָהֲעָרלֹות: וְּזֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ ל ִגבְּ ָרֵאל אֶּ ְך בְֵּצאָתם יִשְּ רֶּ ָבר ַבדֶּ נְֵּשי ַהִמלְָּחָמה ֵמתּו ַבִמדְּ

ִאים וְּכָ  ִלים ָהיּו ָכל ָהָעם ַהיֹצְּ ָריִם: ִכי מֻׁ ָראֵ ִמִמצְּ נֵי יִשְּ ָבִעים ָשנָה ָהלְּכּו בְּ ַריִם ֹלא ָמלּו: ִכי ַארְּ ְך בְֵּצאָתם ִמִמצְּ רֶּ ָבר ַבדֶּ ל ל ָהָעם ַהיִֹּלִדים ַבִמדְּ

עּו בְּקֹול ה ר ֹלא ָשמְּ ַריִם ֲאשֶּ ִאים ִמִמצְּ ָבר ַעד תֹם ָכל ַהגֹוי ַאנְֵּשי ַהִמלְָּחָמה ַהיֹצְּ בַ ’ ַבִמדְּ ר נִשְּ ץ ’ ע הֲאשֶּ ת ָהָארֶּ אֹוָתם אֶּ ִבלְִּתי ַהרְּ ָלהֶּם לְּ

ַבע ה ר נִשְּ ַע ִכי ֲעֵרִלים ָהיּו ’ ֲאשֶּ ָתם אָֹתם ָמל יְּהֹושֻׁ ת בְּנֵיהֶּם ֵהִקים ַתחְּ ָבש: וְּאֶּ ץ זַָבת ָחָלב ּודְּ רֶּ ת ָלנּו אֶּ ִכי ֹלא ָמלּו אֹוָתם ַלֲאבֹוָתם ָלתֶּ

ר ַתמּו ָכל הַ  ְך: ַויְִּהי ַכֲאשֶּ ָתם ַבַמֲחנֶּה ַעד ֲחיֹוָתם:ַבָדרֶּ בּו ַתחְּ  גֹוי לְִּהמֹול ַויֵשְּ

 
At that time God said to Yehoshua, 'Make sharp knives, and circumcise again the people of Israel second 
time.' And Yehoshua made him sharp knives, and circumcised the people of Israel at the hill of Aralot. And 
this is the cause why Yehoshua circumcised: All the people who came out of Egypt, who were males, all the 
men of war, died in the wilderness on the road, after they came out of Egypt. Now all the people who came 
out were circumcised; but all the people who were born in the wilderness on the road as they came forth out 
of Egypt, those were not circumcised. For the people of Israel walked forty years in the wilderness, till all the 
people who were men of war, who came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of 
God; to whom God swore that he would not show them the land, which God swore to their fathers that he 
would give us, a land that flows with milk and honey. And their children, whom he raised up in their place, 
them Yehoshua circumcised; for they were uncircumcised, because they had not circumcised them on the 
road. And it came to pass, when they had finished circumcising all the people, that they stayed in their places 
in the camp, till they had recovered.   

 
 

Q: Which Biblical personality- to date -  is most associated with controlling passion? 
 

Source #18: Bamidbar 32:33 
 

 ֹ לְֶּך ָהֱאמ כֶּת ִסיחֹן מֶּ לֶּ ת ַממְּ ן יֹוֵסף אֶּ ה בֶּ נַשֶּ ט מְּ ַלֲחִצי ֵשבֶּ אּוֵבן וְּ נֵי רְּ ִלבְּ נֵי ָגד וְּ ה ִלבְּ לֶּכֶּת עֹוג ַויִֵתן ָלהֶּם מֹשֶּ ת ַממְּ ִרי וְּאֶּ

ץ ָסִביב: ֹלת ָעֵרי ָהָארֶּ יָה ִבגְּבֻׁ ָערֶּ ץ לְּ לְֶּך ַהָבָשן ָהָארֶּ  מֶּ
 

And Moshe gave to them, to the sons of Gad, and to the sons of Reuven, and to half the tribe of Menashe 
the son of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the kingdom of Ogking of Bashan, the 
land, with its cities in the borders, even the cities of the country around.  

  
Sefer Yehoshua 13: 29-31 

 
  ִ פְּחֹוָתם: ַויְִּהי גְּבּוָלם ִמַמֲחנַי ה לְִּמשְּ נַשֶּ נֵי מְּ ה ַויְִּהי ַלֲחִצי ַמֵטה בְּ נַשֶּ ה ַלֲחִצי ֵשבֶּט מְּ לְֶּך ַהָבָשן וְָּכל ם ָכל הַ ַויִֵתן מֹשֶּ לְּכּות עֹוג מֶּ ָבָשן ָכל ַממְּ

לְּכּות עֹוג ַבָבשָ  ִעי ָעֵרי ַממְּ רֶּ דְּ ָתרֹות וְּאֶּ ר ַבָבָשן ִשִשים ִעיר: ַוֲחִצי ַהגִלְָּעד וְַּעשְּ נֵי ָמִכיר ַחּוֹת יִָאיר ֲאשֶּ ה ַלֲחִצי בְּ נַשֶּ נֵי ָמִכיר בֶּן מְּ ן ִלבְּ

פְּחֹוָתם:  לְִּמשְּ

 
And Moshe gave inheritance to half the tribe of Menasheh; and this was the possession of half the tribe of 
Menasheh by their families. And their border was from Mahanaim, all Bashan, all thekingdom of Og king of 
Bashan, and all of Havot Yair, which are in Bashan, sixty cities. And half the Gilead, and Ashtarot, and Edre'i, 
cities of the kingdom of Og in Bashan, belonged to the sons of Machir the son of Manasheh, to the one half 
of the sons of Machir by their families.   

 
 


