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 b`:i ¦r «¤x §c ¤̀  dn̈g̈ §l ¦O©l F ²O©rÎlk̈ §e `Ed̄ Ep ¹¥z`ẍ §w ¦l o ¸̈WÄ ©dÎK¤l«¤n ÁbFr ´̀¥v¥I ©e o®ẄÄ ©d K ¤x¤C l©r ½©P ©e o ¤t́¥P ©e 
3 1 Vervolgens draaiden we ons om en gingen de weg op naar Basjan; toen kwam Og, de
koning van Basjan, ons te gemoet, hij en heel zijn volk, om oorlog te voeren bij Edrei .

Vervolgens draaiden we ons om: Heel de weg naar het noorden [van de woestijn naar Kena’an] gaat omhoog.

aF ½N z̈i´¦Ur̈ §e F ®v §x ©̀ Îz ¤̀ §e F O©rÎlM̈Îz ¤̀ §e F ²zŸ̀  i ¦Y¯©zp̈ ºL §c«ï §a i´¦M F ½zŸ̀  ` ´ẍi ¦YÎl ©̀  Æi ©l ¥̀  d³F̈d §i x ¤n Ÿ̀I̧ ©e 
:oF «A §W ¤g §A a¥WFi x¬¤W£̀  i ½ ¦xŸn¡̀ «d̈ K¤l´¤n ÆoŸgi ¦q §l z̈i À¦Ur̈ x´¤W£̀ «©M

2 Hierop zei Hasjem tegen mij: „Wees niet bang voor hem, want ik heb hem en heel zijn volk en
heel zijn land in jouw handen gegeven en je kunt met hem doen wat je met de Amorieten koning
Sichon gedaan hebt, die in Chesjbon woonde.”

Wees niet bang voor hem: Echter, bij Sichon was het niet nodig om te zeggen: „Wees niet bang voor hem,” maar
voor Og was Mosjé bang, voor het geval dat de verdienste die Og verkregen had door zijn dienst aan Avraham, hem
zou bijstaan, want er is gezegd: „Nu kwam de vluchteling” [Ber. 14:13] en dat was Og.

bF lÎxi «¦̀ §W ¦d i¬¦Y §l ¦AÎc©r Ed ¾¥M©P ©e F ®O©rÎlM̈Îz ¤̀ §e oẄÄ ©dÎK¤l«¤n bF¬rÎz ¤̀  m²©B Ep À¥cï §A Epi ¹¥dŸl¡̀  d ¸̈eŸd §i Áo ¥Y¦I ©e 
:ci «¦xÜ

3 En zo leverde Hasjem, onze God, ook Og, de koning van Basjan en heel zijn volk aan ons uit en
we versloegen hem, totdat er niemand van hem was overgebleven.

cÆxi ¦r mi¬¦X ¦W m®Ÿ ¦̀ «¥n Ep §g ©wl̈Î` «Ÿl x¬¤W£̀  d ½̈i §x ¦w Ædz̈ §i«d̈ ` ³Ÿl `e ½¦d ©d ź¥rÄ Æeiẍr̈ÎlM̈Îz ¤̀  cŸ³M §l ¦P ©e 
:o «ẄÄ ©A bF r z¤k¬¤l §n ©n aŸ½B §x ©̀  l ¤a´¤gÎlM̈

4 En we veroverden al zijn steden in die tijd, er was geen stad die wij niet van hen innamen: zestig
steden, heel de streek Argob, het rijk van Og in Basjan.

[Heel] de streek Argob: Dit wordt door de Targoem weergegeven als `p̈Fkẍ §h K¤l¤R zi ¥A lM̈, „de provincie Trachona,”
en ik heb gezien dat de Jeruzalemse vertaling van Megillat Ester een paleis een oi ¦pFkẍ §h noemt. Hieruit leidt ik af dat
aŸB §x ©̀  l ¤a ¤g „de provincie van het koninklijke paleis” betekent, dat wil zeggen dat de provincie genoemd is naar de
naam [van het koninklijke paleis]. [Dien ten gevolge] heb ik geleerd dat de provincie aFB §x ©̀  de provincie van het
koninklijke paleis is, d.w.z., [de provincie] waarnaar het koninkrijk genoemd is. Zo ook aFB §x ©̀  z ¤̀  in II Koningen
(15:25) betekent dat Pekach, de zoon van Remaljahoe, Pekachja, de zoon van Menachem, bij het koninklijke paleis
doode.

d:cŸ «̀ §n d¬¥A §x ©d i¦fẍ §R ©d i¬¥xr̈«¥n c²©a §l ©gi®¦x §aE m ¦i´©zl̈ §C dd̈Ÿa §b d¬n̈Fg zŸ ²x ªv §A mi ¯¦xr̈ d¤N ¹¥̀ ÎlM̈ 
5 Al deze steden waren versterkt met hoge muren, dubbele deuren en grendels, behalve de zeer
vele open steden.

[Behalve de…] open steden: Heb. i ¦fẍ §R ©d, vrij en open, d.w.z., zonder stadsmuur. Zo ook: „Jeruzalem zal bewoond
worden als een open stad” (Zech. 2:8).

e:s«Ḧ ©d §e mi¦WP̈ ©d m ½¦z §n xi´¦rÎlM̈ Æm ¥x£g«©d oF ®A §W ¤g K¤l´¤n oŸ gi ¦q §l Epi ½¦Ur̈ x´¤W£̀ «©M m ½̈zF` m´¥x£g«©P ©e 
6 We verwoestten ze volledig, zoals we gedaan hadden met Sichon, de koning van Chesjbon, [toen
we ook] iedere stad volledig vernielden, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen.

Volledig vernielden: Heb. m ¥x ¦g ©d. Dit is de tegenwoordige tijd: [d.w.z.,] voortdurend vernielend.

f:Ep«l̈ EpF¬G ©A mi ¦xr̈«¤d l¬©l §WE d²n̈ ¥d §A ©dÎlk̈ §e 
7 Maar al de dieren en de oorlogsbuit van de steden plunderden we voor onszelf.

gx¬©dÎc©r oŸp §x ©̀  l ©g¬©P ¦n o®¥C §x©I ©d x¤á¥r §A x¤W£̀  i ½ ¦xŸn¡̀ «d̈ í ¥k §l ©n Æi¥p §W cÀ©I ¦n u ¤x ½̀̈ d̈Îz ¤̀  Æ̀ e ¦d ©d z³¥rÄ gº©T ¦P ©e 
:oF «n §x ¤g

8 In die tijd namen we het land over uit de handen van de twee Emoritische koningen, dat aan de
overkant van de Jordaan gelgen was, van de Arnon vallei tot de berg Chermon.

Uit de handen: [D.w.z.,] Uit de macht.
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h:xi«¦p §U F lÎE` §x §w ¦i i ½ ¦xŸn¡̀ ´d̈ §e oŸ®i §x ¦U oF n §x ¤g §l E ¬̀ §x §w ¦i mi²¦pŸci «¦v 
9 De bewoners van Tsidon noemen de Cherman Sirion en de Amorieten noemen het Senier.

De bewoners van Tsidon noemen de Chermon, enz.: Maar ergens anders staat er: „Tot de berg Sion, hetgeen de
Chermon is” (Dev. 4:48). Dus we zien dat hij (de Chermon) vier namen had [Chermon, Sirion, Senier, and Sion].
Waarom was het nodig dat alle vier de namen genoemd worden [in de Tora]? Om de lof van het Land Israël te
verkondigen, dat er vier koninkrijken waren, die er zichzelf op beriepen door te zeggen: „naar mij zal hij [de berg]
genoemd worden,” en door ook te zeggen: „naar mij zal hij genoemd worden.”
Senier: Dat betekent ‘sneeuw’ in het Duits [Schnee] en in het Kenaänitisch.

i:o «ẄÄ ©A bF r z¤k¬¤l §n ©n i²¥xr̈ i ¦r®¤x §c ¤̀ §e dk̈ §l«©qÎc©r o ½̈WÄ ©dÎlk̈ §e Æcr̈ §l ¦B ©dÎlk̈ §e xŸ ÀWi ¦O ©d i ´¥xr̈ | lŸḾ 
10 Al de steden van de vlakte en heel Gil’ad en heel  Basjan, tot Salcha en Edreï, [kortom al] de
steden van het koninkrijk van Og in Basjan.

`ií¥p §A z©A ©x §A `e ½¦d d´Ÿl£d l ½¤f §x ©A U ¤x́¤r ÆFU §x©r d³¥P ¦d ¼mi ¦̀ ẗ §x«d̈ x ¤ź¤I ¦n »x ©̀ §W ¦p o À̈WÄ ©d K¤l´¤n bF ºrÎw ©x i´¦M 
:Wi «¦̀ Îz ©O ©̀ §A DÄ §gẍ zF ²O ©̀  r¬©A §x ©̀ §e D À̈M §x ῭  zFÓ ©̀  r ©W¯¥Y oF ®O©r

11 Want alleen Og, de koning van Basjan, was overgebleven van het restant van de Refaïem. Zijn
bed, een bed van ijzer, die immers de zien is in Rabba [de hoofdstad van Ammon] was negen el
lang lang en vier el breed, volgens de ellepijp van een man.

[Alleen Og… was overgebleven] van het restant van de Refaïem:  die Amrafel en zijn bondgenoten gedood
hadden in Asjterot-Kernajiem [zie Ber. 14:5], en hij [Og] ontsnapte aan de strijd, zoals er geschreven staat: „En de
vluchteling kwam” (Ber. 14:13), en dat was Og. — [Nidda 61a]
Volgens de ellepijp van een man: D.w.z., volgens de onderarm van Og [van de ellboog tot het einde van de
middelvinger].

aiei ½ẍr̈ §e Æcr̈ §l ¦B ©dÎx ©d i³¦v£g«©e oŸÀp §x ©̀  l ©ǵ©pÎl©rÎx ¤W£̀  x º¥rŸx£r«¥n `e®¦d ©d ź¥rÄ Ep §W©xï z Ÿ̀²G ©d u ¤x¯῭ d̈Îz ¤̀ §e 
:i «¦cB̈ ©l §e i¦p ¥aE` «xl̈ i ¦Y ¾©zp̈

12 En dit land, dat wij toen veroverden – van Aroër, dat aan de beek Arnon [gelegen] is en de halve
berg Gil’ad met zijn steden gaf ik aan de stammen Reoeveen en Gad.
Dit land, dat wij toen veroverden: Het hierboven vermelde „van de rivier de Arnon tot de berg Chermon” (verse 8).
Van Aroër, dat [gelegen] is aan de Arnon: Dit moet niet verbonden worden met het begin van het vers [„dit land”],
maar met het slot ervan, [namelijk]: „Ik gaf het aan de stammen Reoeveen en Gad.” Maar wat betreft de verovering
echter, die was „[van de beek Arnon] tot de berg Chermon” (verse 8).

bio ½̈WÄ ©dÎlk̈ §l ÆaŸB §x ©̀ «d̈ l ¤a³¤g lŸḾ d®¤X©p §n«©d h¤a´¥W i¦v£g«©l i ¦Y ¾©zp̈ bF ½r z¤ḱ¤l §n ©n ÆoẄÄ ©dÎlk̈ §e c³r̈ §l ¦B ©d x ¤z¤̧i §e 
:mi «¦̀ ẗ §x u ¤x¬¤̀  `¥xT̈ ¦i `E¬d ©d

13 En de rest van Gil’ad en heel Basjan, het koninkrijk van Og, gaf ik aan de halve stam Menasjè,
heel het gebied van Argob, heel Basjan, dat wordt het land van de Refaïem genoemd.

Dat wordt het land van de Refaïem genoemd: Dat is wat Ik aan Avraham gegeven heb.

ciF ³n §WÎl©r m ¸̈zŸ̀  Á̀ ẍ §w ¦I ©e i®¦zk̈£r«©O ©d §e i ¦xEW §B ©d lE¬a §BÎc©r aŸ½B §x ©̀  l ¤a´¤gÎlM̈Îz ¤̀  Æg ©wl̈ d À¤X©p §nÎo¤A xi´¦̀ ï 
:d«¤G ©d mF¬I ©d c©r xi ½¦̀ ï zŸÉ ©g ÆoẄÄ ©dÎz ¤̀

14 Jaïer, de zoon van Menasjè nam heel het gebied van Argob, tot de grens van de Gejoerieten en de
Maächatieten en hij noemde dat, met inbegrip van Basjan, naar zijn eigen naam: de dorpen van
Jaïer, tot op deze dag.

eh [iriay]:c«r̈ §l ¦B ©dÎz ¤̀  i ¦Y¬©zp̈ xi¦kn̈ §lE 
15 En Gil’ad gaf ik aan Machier.

fhi¬¥p §A lE a §B l ©g ½©P ©d wŸ́A©i Æc©r §e l®ªa §bE l ©g©P ©d KF ¬Y oŸ½p §x ©̀  l ©ǵ©pÎc©r §e Æcr̈ §l ¦B ©dÎo ¦n i ¦Y³©zp̈ i ¹¦cB̈ ©l §e i ¦̧p ¥aE` «xl̈ §e 
:oF «O©r

16 En aan de Reoevenieten en de Gadieten gaf ik Gil’ad tot aan de beek Arnon, [tot] het midden van
de beek en de grens was tot de beek Jabbok, hetgeen de grens is van de Ammonieten,

Het midden van de beek en de grens: De hele beek en [een deel van het land] op de andere oever. Met  lgp] c©r



[oepx` – “tot” [de beek Arnon] wordt nemelijk ‘tot en met’ [de beek zelf] bedoeld en nog een beetje meer, namelijk
de oever aan de andere kant.

fi:dg̈ «ẍ §f ¦n dB̈ §q ¦R ©d zŸ¬C §W ©̀  z ©g²©Y g©l ½¤O ©d ḿï Ædäẍ£r«d̈ m³ï c ©̧r §e z ¤xÀ¤P ¦M ¦n l®ªa §bE o´¥C §x©I ©d §e däẍ£r«d̈ §e 
17 en de steppe, de Jordaan en de grens, van de Kinneret tot de zee van de steppe – de Zoutzee [de
Dodezee] Sea of Salt, tot onder aan de helling van de Pisga.

Van de Kinerret: Die was gelegen aan de westelijke kant van de Jordaan en het erfdeel van de Gadieten was op de
oostelijke oever van de Jordaan. Dus heel de breedte van de Jordaan, die aan hun gebied grenste, viel binnen hun
gebied, plus het land op de andere oever, tot aan de Kinerret. Dit is de betekenis van wat er staat: „De Jordaan en de
grens” van de Jordaan en verder.

gimi´¦vEl£g D ½̈Y §W ¦x §l Æz Ÿ̀G ©d u ¤x³῭ d̈Îz ¤̀  m ¹¤kl̈ o ©̧zp̈ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d´F̈d §i xŸ®n`¥l `e¦d ©d z¬¥rÄ m ½¤k §z ¤̀  e´©v£̀ «ë 
:l ¦i «g̈Îi¥p §AÎlM̈ l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §A m¬¤ki ¥g£̀  i²¥p §t ¦l E Àx §a©r«©Y

18 En ik gebood jullie in die tijd als volgt: Hasjem, jullie God, heeft jullie dit land gegeven om het in
bezit te nemen en al jullie strijdbare mannen moeten er gewapend doorheen trekken, voor jullie
broeders, de Israëlieten, uit.

En ik gebood jullie: Hij sprak tegen de Reoevenieten en de Gadieten.
[Trek gewapend] voor jullie broeders uit: Zij gingen vóór de [andere] Israëlieten uit, want zij waren sterk en de
vijanden vielen voor hen, zoals er gezegd is [over Gad]: „En hij verscheurt de arm met de schedel” (Dev. 33:20].

hi:m«¤kl̈ i ¦Y©zp̈ x¬¤W£̀  m ½¤ki ¥x́r̈ §A ÆEa §W«¥i m®¤kl̈ a©x d¬¤p §w ¦nÎi «¦M i ¦Y §r ¾©cï ¼m ¤k¥p §w ¦nE »m ¤k §R ©h §e m´¤ki ¥W §p w ©Âx 
19 Maar jullie vrouwen, jullie jonge kinderen en jullie vee – want ik weet dat jullie veel vee hebt, zij
zullen in jullie steden blijven, die ik jullie gegeven heb,

k [xihtn]o¬¥zŸp m²¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¯F̈d §i x ¤̧W£̀  u ¤x ¾̀̈ d̈Îz ¤̀  m ½¥dÎm©b EẂ §x«ï §e ¼m ¤kM̈ »m ¤ki ¥g£̀ «©l | d¬F̈d §i «©gi ¦̧pïÎx ¤W£̀  c©Âr 
:m«¤kl̈ i ¦Y©zp̈ x¬¤W£̀  F ½zẌ ªxi«¦l Wi ¦µ̀ m À¤Y §a ©W §e o®¥C §x©I ©d x¤á¥r §A m¤dl̈

20 totdat Hasjem jullie broeders rust gegeven heeft, zoals hij aan jullie [gegeven heeft] en ook zij het
land, dat Hasjem, jullie God, hen gegeven heeft, in bezit genomen hebben aan de overkant van de
Jordaan. Dan kan ieder terugkeren naar zijn bezittingen die ik jullie gegeven heb.”

`kÆi¥p §W ¦l Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d³F̈d §i d ¹̈Ur̈ x ¤̧W£̀ ÎlM̈ Áz ¥̀  zŸÀ̀ Ÿx«d̈ Lí¤pi¥r xŸ®n`¥l `e¦d ©d z¬¥rÄ i ¦zi ½¥E ¦v ©rEẂFd §iÎz ¤̀ §e 
:dÖ «Ẅ x¬¥aŸr dŸ ©̀  x¬¤W£̀  zF ½kl̈ §n ©O ©dÎlk̈ §l ÆdF̈d §i d³¤U£r«©iÎo ¥M d¤N ½¥̀ d̈ mi´¦kl̈ §O ©d

21 En ik gebood Jehosjoea in die tijd als volgt: „Je ogen hebben alles gezien wat Hasjem, jullie God
gedaan heeft met die twee koningen. Datzelfde zal Hasjem doen met al de koninkrijken waar je
doorheen zult trekken.

akq q q   :m«¤kl̈ m¬g̈ §l ¦P ©d `E d m ½¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d´F̈d §i i ¦µM mE ®̀ ẍi «¦Y ` Ÿl 
22 Wees niet bang voor hen want Hasjem, jullie God, zal voor jullie strijden.”


