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Chukat 5722 “Sichon” 

 

  כא פרק במדבר

ח( כא) ַלַ֤ ָרֵאל   וַיִּשְׁ ים יִּשְׁ ָאכִִּ֔ ן ַמלְׁ יח ֹ֥ י ֶמֶֶֽלְך ֶאל־סִּ ִ֖ ר ָהֱאמ רִּ  :ֵלאמ ֶֽ

ה( כב) ָרָ֣ בְׁ ָך ֶאעְׁ ֶצֶ֗ ַארְׁ א בְׁ ה נִֶּטה   לַ֤ ָשֶדָ֣ ֶרם בְׁ ֶכִ֔ א ּובְׁ ה לֹ֥ ֶתִ֖ י נִּשְׁ ר ֵמָ֣ ֵאֵ֑ ֶרְך בְׁ ֶדַ֤ ֶלְך   בְׁ ְך ַהֶמ  ד נֵֵלִ֔ ר־ ַעֹ֥ רנַ  ֲאֶשֶֽ  :גְֻׁבֶלֶָֽך ֲעב ִ֖

ן( כג) ן וְׁלא־נַָתַ֨ יח ָ֣ ָרֵאל   סִּ ר ֶאת־יִּשְׁ גְֻׁבלו   ֲעב ָ֣ ף בִּ ן וַיֱֶאס ַ֨ יח ֹ֜ ו סִּ א ֶאת־ָכל־ַעמֶ֗ את וַיֵֵצֵ֞ ַרַ֤ קְׁ ָרֵאל   לִּ ָרה יִּשְׁ ָבִ֔ דְׁ א ַהמִּ  וַיָב ִ֖

ָצה הְׁ ֶחם ָיֵ֑ ָרֵאֶֽל וַיִָּלִ֖ יִּשְׁ  :בְׁ

הּו( כד) ל וַיֵַכֹ֥ ָרֵאִ֖ ֶרב יִּשְׁ י־ָחֵ֑ פִּ ש לְׁ ו וַיִּיַרַ֨ צֹ֜ ן ֶאת־ַארְׁ נ ֶ֗ ֵנָ֣י ַעד־יַב ק   ֵמֶַֽארְׁ ון ַעד־בְׁ י ַעמִ֔ ָ֣ ז כִּ ּול ַעִ֔ ֵנֹ֥י גְׁבִ֖ ון בְׁ  :ַעמֶֽ

ל וַיִַּקח  ( כה) ָרֵאִ֔ ת יִּשְׁ ים ֵאֹ֥ ִ֖ ֶלה ָכל־ֶהָערִּ ֶשב ָהֵאֵ֑ ָרֵאל   וֵַיַ֤ י יִּשְׁ ָכל־ָעֵרָ֣ י בְׁ ִ֔ ון ָהֱֶֽאמ רִּ בִ֖ ֶחשְׁ נ ֶתֶֽיהָ  בְׁ ָכל־בְׁ  :ּובְׁ

י( כו) ָ֣ ון כִּ בִ֔ יר ֶחשְׁ ן עִֶּ֗ יח ֹ֛ ֶלְך סִּ י ֶמֹ֥ ִ֖ וא ָהֱאמ רִּ ֵ֑ ּוא הִּ ם וְׁהָ֣ ַחֶ֗ ֶלְך נִּלְׁ ֶמַ֤ ון מוָאב   בְׁ אשִ֔ ח ָהֶֽרִּ ו וַיִַּקַּ֧ צֹ֛ ו ֶאת־ָכל־ַארְׁ יָדִ֖  מִּ

נ ֶֽן  :ַעד־ַארְׁ

ן( כז) ּו ַעל־ֵכֹ֛ רֹ֥ ים י אמְׁ ִ֖ לִּ אּו ַהמ שְׁ ון ב ָ֣ בֵ֑ ָבֶנֹ֥ה ֶחשְׁ ן תִּ כוֵנִ֖ יר וְׁתִּ ֹ֥ ון עִּ יחֶֽ  :סִּ

ה כִּי־ֵאש  ( כח) ָאָ֣ ֶֽצְׁ ון ָי בִ֔ ה ֵמֶֶֽחשְׁ ת ֶלָהָבִ֖ ַיָ֣ רְׁ קִּ ן מִּ יח ֵ֑ ָלה   סִּ כְׁ ר ָאֶֽ ב ָעָ֣ י מוָאִ֔ ות ַבֲעֵלִ֖ נ ֶֽן ָבמֹ֥  :ַארְׁ

ָךָ֣ ( כט) ב אוי־לְׁ תָ  מוָאִ֔ דְׁ וש ָאַבִ֖ ן ַעם־כְׁמֵ֑ ו נַָתַ֨ ם   ָבנָיַ֤ ֵליטִּ יו פְׁ נ ָתָ֣ ית ּובְׁ בִִּ֔ ֶלְך ַבשְׁ ֶמֹ֥ י לְׁ ִ֖ ון ֱאמ רִּ יחֶֽ  :סִּ

ם( ל) ד וַנִּיָרֹ֛ ון ָאַבֹ֥ בִ֖ ן ֶחשְׁ יב ֵ֑ ים ַעד־דִּ ָ֣ ַפח וַנַשִּ ר ַעד־נ ִ֔ ָבֶֽא ֲאֶשִ֖ ידְׁ  :ַעד־ֵמֶֽ

ֶשב  ( לא) ל וַיֵ  ָרֵאִ֔ ֶרץ יִּשְׁ ֶאִ֖ י בְׁ ֶֽ  :ָהֱאמ רִּ

ח( לב) ַלַ֤ ל מ ֶשה   וַיִּשְׁ ַרֵגָ֣ ר לְׁ ֵזִ֔ ּו ֶאת־יַעְׁ כְׁדִ֖ ֶֽיִּלְׁ יהָ  ַו נ ֶתֵ֑ וֶרש ויירש בְׁ י וַיִ֖ ֹ֥ םאֲ  ֶאת־ָהֱאמ רִּ  :ֶשר־ָשֶֽ

נּו  ( לג) ּו וַיִּפְׁ ֶֽיֲַעלִ֔ ֶרְך ַו ן ֶדִ֖ א ַהָבָשֵ֑ ן עוג   וַיֵֵצָ֣ ם ֶמֶֶֽלְך־ַהָבָשַ֨ ָראָתֹ֜ קְׁ ּוא לִּ ו הַּ֧ ה וְָׁכל־ַעמֹ֛ ָחָמִ֖ לְׁ י ַלמִּ עִּ ֶרֶֽ  :ֶאדְׁ

אֶמר( לד) ק וַי ַ֨ א ֶאל־מ ֶשה   יְׁק ָוַ֤ יָרָ֣ ו ַאל־תִּ י א תִ֔ ָ֣ ָךֵ֞  כִּ יָדְׁ י בְׁ תִּ ו נַָתַּ֧ ווְֶׁאת־ָכל־ א תֹ֛ ו ַעמִ֖ צֵ֑ יתָ  וְֶׁאת־ַארְׁ ָ֣ ו וְָׁעשִּ ר לִ֔ יתָ  ַכֲאֶשָ֣  ָעשִֶּ֗

יח ן   סִּ ֶלְך לְׁ י ֶמָ֣ ִ֔ ר ָהֱֶֽאמ רִּ ב ֲאֶשֹ֥ ון יוֵשִ֖ בֶֽ ֶחשְׁ  :בְׁ

ּו( לה) ו וַיַכַ֨ ו וְֶׁאת־ָבנָיו   א תַ֤ י וְֶׁאת־ָכל־ַעמִ֔ ֹ֥ תִּ לְׁ ו ַעד־בִּ ֶֽיר־לִ֖ אִּ שְׁ יד הִּ ֵ֑ ּו ָשרִּ שִ֖ ֶֽירְׁ ו וַיִּ צֶֽ  :ֶאת־ַארְׁ

Alef.  

Tehillim 36 

ַטח בַ   ג הה'בְּ ָכן ;טֹוב-, ַוֲעשֵׂ ֶאֶרץ, -שְּ
ה  עֵׂ  . ֱאמּוָנהּורְּ

3 Trust in the LORD, and do good; dwell in the land, and cherish 
faithfulness. 
 

Ibid. 34 

ה  טו ָרע, ַוֲעשֵׂ ש ָשלֹום טֹוב; -סּור מֵׂ ַבקֵׂ
הּו פֵׂ ָרדְּ  . וְּ

15 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue 
it. 

Devarim 22 

א ַקן  ו ָקרֵׂ י יִּ ָכל-כִּ ָפֶניָך ַבֶדֶרְך בְּ ּפֹור לְּ ץ אֹו -צִּ עֵׂ
ם ֹרֶבֶצת -ַעל ָהאֵׂ ים, וְּ יצִּ ים אֹו בֵׂ ֹרחִּ ָהָאֶרץ, ֶאפְּ
ים, אֹו ַעל-ַעל ֹרחִּ ים-ָהֶאפְּ יצִּ ַקח -ֹלא--ַהבֵׂ תִּ

ם, ַעל ים. -ָהאֵׂ  ַהָבנִּ

6 If a bird's nest chance to be before thee in the way, in 
any tree or on the ground, with young ones or eggs, and 
the dam sitting upon the young, or upon the eggs, thou 
shalt not take the dam with the young;  

Shemot 23 

ָך, אֹו ֲחֹמרוֹ   ד בְּ ַגע שֹור ֹאיִּ פְּ י תִּ   ֹתֶעה:--כִּ
יֶבּנּו, לֹו. שִּ ב תְּ  }ס{   ָהשֵׂ

4 If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou 
shalt surely bring it back to him again. {S}  

Ibid. 

י  ה ץ ַתַחת -כִּ ֶאה ֲחמֹור שַֹנֲאָך, ֹרבֵׂ רְּ תִּ
ֲעֹזב לוֹ  ָת, מֵׂ ָחַדלְּ ָעֹזב ַתֲעֹזב, --ַמָשאֹו, וְּ

ּמוֹ   }ס{   .עִּ

5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under its 
burden, thou shalt forbear to pass by him; thou shalt surely 
release it with him. {S}  

Devarim 24 

ר   כ ַפאֵׂ ָך, ֹלא תְּ יתְּ ֹבט זֵׂ י ַתחְּ כִּ 20 When thou beatest thine olive-tree, thou shalt not go over the 
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ָמָנה,   ַאֲחֶריָך: ָלַאלְּ ר ַלָיתֹום וְּ ַלגֵׂ
יֶ  הְּ  ה. יִּ

boughs again; it shall be for the stranger, for the fatherless, and for 
the widow.  

Ibid.  

ל   כא עֹולֵׂ ָך, ֹלא תְּ מְּ ֹצר ַכרְּ בְּ י תִּ כִּ
ָמָנה,   ַאֲחֶריָך: ָלַאלְּ ר ַלָיתֹום וְּ ַלגֵׂ

ֶיה. הְּ   יִּ

21 When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not 
glean it after thee; it shall be for the stranger, for the fatherless, and 
for the widow.  

Devarim 2 

רּו ֶאת  כד בְּ עִּ עּו, וְּ ֹנן-קּומּו סְּ --ַנַחל ַארְּ
ָך ֶאת ָידְּ י בְּ ה ָנַתתִּ אֵׂ יֹחן ֶמלֶ -רְּ בֹון -ְךסִּ ֶחשְּ

ֶאת י וְּ ָגר בֹו, -ָהֱאֹמרִּ תְּ הִּ ל ָרש; וְּ צֹו, ָהחֵׂ ַארְּ
ָחָמה.  לְּ  מִּ

24 Rise ye up, take your journey, and pass over the valley of 
Arnon; behold, I have given into thy hand Sichon the Amorite, 
king of Heshbon, and his land; begin to possess it, and contend 
with him in battle.  

1.   BaMidbar 21:21 states that Moshe sent a delegation to Sichon seeking permission to pass 

through his land without engaging militarily. Yet Devarim 2:24 records that HaShem had 

Ordered the Jewish people to make war on Sichon. 

2.   The verse in Tehillim 36:3 contains the phrase “ועשה טוב”. Perhaps that suggests that one 

should seek ways to embody goodness.
1
 Whereas making war would hardly reflect goodness 

vis-à-vis those who are being attacked, making peaceful overtures would fall under such a 

rubric. (It is still difficult to say that such an implication from the book of Tehillim could trump 

what Moshe says in Devarim 2:24 was a Divine Command.)  

 A second implication from the end of the verse is that the manner in which the Jews will 

come to take over the land is via having faith in HaShem (as opposed to making war). (Once 

again the same issue mentioned at the end of answer 1. would appear to apply according to 

this approach as well.) 

3.  The direct meaning of the Midrash is that it is the fulfillment of a Divine Commandment to 

pursue peace. RaShI counters by explicating stating that there is no such Commandment. 

(Apparently just because in Tehillim 34:15, we are told to “pursue peace”, that does not mean 

that it a Mitzva in general, and in this particular instance of dealing with Sichon in particular.  

4.   When R. Matya ben Cheresh states that one should advance peace to all men, if Akeidat 

Yitzchak wishes to apply this interpretation to the issue of Sichon, one would have to say that 

“all men” includes even your avowed enemies, as in the case of Sichon! 

Beit. 

1.  The questions that RaMBaN wishes to address: 

 a. If HaShem Wished the Jews to wage war against Sichon, why does Moshe send peace 

emissaries to the Emorite king? (Same question as in “Alef”.) 

b. What would have happened had Sichon agreed to a peace treaty? If all the Jews, until 

Reuven, Gad and ½ Menashe presented their proposal regarding being allowed to live on 

the far side of the Jordan, had been fated to live in the land of Israel proper, how could they 

                                                           
1
 The common word “Tov” in both Tehillim 36:3 and Devarim 6:18 : 

יתָ ( יח) ו פרק דברים ֹ֛ ר וְָׁעשִּ וב ַהיָָשֹ֥ י וְַׁהטִ֖ ֵעיֵנָ֣ ק בְׁ ַען   יְׁק ָוֵ֑ ַמ  יַטב לְׁ ָ֣ ְך יִּ אתָ  ָלִ֔ ָת   ּוָבֶ֗ ֶַֽרשְׁ ֶרץ וְָׁי ה ֶאת־ָהָאָ֣ ע ַהט ָבִ֔ ַבֹ֥ ק ֲאֶשר־נִּשְׁ  יְׁק ָוִ֖

יָך  :ַלֲאב ֶתֶֽ

Suggests that “goodness” might lie beyond what HaShem actually Commands us to carry out. Could we 

say that trying to make peace is a Lifnim MiShurat HaDin form of making war? If the primary objective  of 

war is to create a situation that is more conducive to civil, moral and spiritual living, wouldn’t it be 

possible to achieve such a goal via making peace rather than waging war? 
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ever have displaced Sichon and his people from their land? (This is a question that was not 

dealt with in Section Alef.)  RaMBaN notes that at the time this was only a technicality since 

the Jews were inheriting the land of seven rather than ten nations as had been originally 

promised in the Covenant between the Pieces (Beraishit 15:19-21 : 

  טו פרק בראשית

י2וְֶׁאת־ ( ַהֵקינִּי  1ֶאת־( יט) נִּזִִּ֔ ֶֽי3 וְֵׁאת ( ַהקְׁ מ נִּ  :( ַהַקדְׁ

י4וְֶׁאת־( כ) ֹ֥ תִּ ִ֖ 5וְֶׁאת־ ( ַהחִּ זִּ רִּ ֶֽים6וְֶׁאת־ י( ַהפְׁ ָפאִּ  :( ָהרְׁ

י  ( 7וְֶׁאת־( כא) י8וְֶׁאת־ ָהֱֶֽאמ רִּ נֲַענִִּ֔ י9וְֶׁאת־ ( ַהֶֽכְׁ ִ֖ ָגשִּ ֶֽי11וְֶׁאת־) ( ַהגִּרְׁ  :( ַהיְׁבּוסִּ

The idea that God always “Intended” that inheriting the land of Israel will be, rather than a 

relatively, quick process, something that takes place in stages is born out by the following 

biblical passage: 

  יט פרק דברים

יב( ח) חִֵּ֞ ם־יַרְׁ ק וְׁאִּ ָךִ֔  יָך  קֱאל יְׁק ָוַ֤ לְׁ ֻבָ֣ ר ֶאת־גְׁ ע ַכֲאֶשֹ֥ ַבִ֖ יָך נִּשְׁ ַתן ַלֲאב ֶתֵ֑ ָך   וְָׁנַ֤ ֶרץ לְׁ ר ֶאת־ָכל־ָהָאִ֔ ר ֲאֶשֹ֥ ֶבִ֖ ת דִּ  ָלֵתֹ֥

יָך  :ַלֲאב ֶתֶֽ

    י"רש

 :וקדמוני וקנזי קיני ארץ לך לתת נשבע כאשר - ירחיב ואם( ח)

c.  Another new question with which RaMBaN deals is if an overture for peace was made to 

Sichon, why didn’t Moshe do the same with Og (BaMidbar 21:33)? 

2. In his comment on Devarim 2:24, RaMBaN suggests that Moshe’s overture towards Sichon 

must have occurred before the Jews received a direct Order from HaShem to wage war 

against this king and his people in Devarim 2:24, which was reinforced in Devarim 2:31 “And 

the Lord Said unto me: 'Behold, I have Begun to Deliver up Sichon and his land before thee; 

begin to possess his land' .  

3.  BaMidbar 32:4 “The land which the Lord Smote before the congregation of Israel, is a land for 

cattle, and thy servants have cattle.” Although one could say that this land fell into the hands 

of the Jews only because of Sichon’s obstinacy in attacking rather than accepting Moshe’s 

peace overtures, by depicting the conquest of the land as something that HaShem Caused to 

happen, suggests that it was intended to be part of the land to be occupied by the Jews, if not 

immediately, then eventually. Consequently when Reuven, Gad and ½ Menashe made their 

proposal, the fact that Moshe and therefore HaShem, were agreeable reflects that fact that 

this was the beginning of HaShem Giving the land of Israel to the Jews, as indicated in 

Devarim 2:31. 

4.  RaMBaN on BaMidbar 21:21 quotes Yehoshua 22:19 as proof that the far side of the Jordan 

was not worthy of having a Beit HaMikdash built there (“Howbeit, if the land of your 

possession be unclean, then pass ye over unto the land of the possession of the Lord, wherein 

the Lord’s Tabernacle Dwelleth, and take possession among us; but rebel not against the 

Lord, nor rebel against us, in building you an altar besides the altar of the Lord our God.”—the 

context was that the two and a half tribes had built a giant altar on their land: Ibid. 22:10 

“And when they came unto the region about the Jordan, that is in the land of Canaan, the 

children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh built there an altar 

by the Jordan, a great altar to look upon.” The rest of the Jewish people were concerned that 

they were creating a new religion, which would not focus upon the Tabernacle as the center 

of Jewish religious life, and were ready to embark on a civil war against them. Yehoshua 

addresses them and advises that the land upon which they reside is unworthy of the creation 

of such an alternate spiritual center from the perspective of Judaism.) 
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5.  Shemot Rabba 19 emphasizes the positive value of the overall pursuit of peace on the part of 

Moshe and the Jews, despite being  Commanded by HaShem to engage Sichon militarily. 

RaMBaN on BaMidbar 21:21 asserts that this initiative was entirely Moshe’s idea; in fact 

Sichon’s land was meant to be conquered by the Jews, even if the original plan was for all of 

them to live at this point within the precincts of the land of Israel proper, on the near side of 

the Jordan River. RaMBaN continues that even if Sichon had agreed to peace terms, his 

people would have been reduced to paying a work tax to the Jewish people, since they would 

now be residing on land that was meant eventually for habitation on the part of the Jews. The 

work tax being imposed upon the Emorites would appear to take away the lofty virtue of 

suggesting a preference for peace.  

 Had Sichon listened to Moshe and accepted his peace—כי אם ישמע אליו יהי' עובר על דברי השם  .6

proposal, in light of Devarim 2:24 in which HaShem Commands Moshe to wage war with 

Sichon, Moshe would be violating HaShem’s Commandment.  

ישמע יהי' שליחותו לריקשלא   —and if one would contend that Moshe knew all along that Sichon 

would never agree to his conditions, then the entire act of sending messengers with the 

proposal was an empty act and a waste of time.  

Gimel. 

1.  The problem in BaMidbar 21:26 that Chulin 60b is discussing is the entire point why the Tora 

thought it was important to record the history of the land of Sichon, i.e., from whom he 

originally conquered it. Why should we particularly care? 

 there are many verses that would appear—הרבה מקראות שראויין להשרף והן הן גופי תורה  .2

worthy of destruction, i.e., that they should be removed from the Tora due to their not 

serving any obvious purpose, while in fact, they are the very essence of Tora, i.e., they have 

an important purpose which just might not be apparent at first glance.  

ומואב טיהרו בסיחוןעמון   —the lands belonging to Amon and Moav ostensibly should not have 

been conquered by the Jews, in light of several verses: 

  Devarim 2:9, 19, 37 

 And the Lord Said unto me: 'Be not at enmity with Moav, neither contend with them in 

battle; for I will not Give thee of his land for a possession; because I have Given Ar unto 

the children of Lot for a possession…  

And when thou comest nigh over against the children of Ammon, harass them not, nor 

contend with them; for I will not Give thee of the land of the children of Ammon for a 

possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession…  

Only to the land of the children of Ammon thou camest not near; all the side of the river 

Yabbok, and the cities of the hill-country, and wheresoever the Lord our God Forbade 

us.   

The reason why Amon and Moav were deemed untouchable was because the founders of 

these peoples were close relatives of Avraham, the uncle of Lot: 

 Beraishit 19:36-8 

Thus were both the daughters of Lot with child by their father. And the first-born bore a 

son, and called his name Moav (MeiAv, from father)--the same is the father of the 

Moabites unto this day. And the younger, she also bore a son, and called his name Ben-

ammi (the son of my people)--the same is the father of the children of Ammon unto this 

day.   
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Since Sichon is an Emorite, as soon as he conquers these lands, they lose their status as the 

possessions of Amon and Moav, and are therefore susceptible to conquest by the Jewish 

people.
2
 

 ':א, חידושי אגדתא על חולין ס"מהרש   .3

י"( כו:כא במדבר) כתיב במואב .לישראל ארצם טהרו סיחון י"ע - בסיחון טהרו ומואב עמון ָ֣ ון כִּ בִ֔  ֶחשְׁ

יר ן עִֶּ֗ יח ֹ֛ ֶלְך סִּ י ֶמֹ֥ ִ֖ וא ָהֱאמ רִּ ֵ֑ ּוא הִּ ם וְׁהָ֣ ַחֶ֗ ֶלְך נִּלְׁ ֶמַ֤ ון מוָאב   בְׁ אשִ֔ ח ָהֶֽרִּ ו וַיִַּקַּ֧ צֹ֛ ו ֶאת־ָכל־ַארְׁ יָדִ֖ נ ֶֽן מִּ  ":ַעד־ַארְׁ

 וחצי הגלעד ארץ וכל יעזר הגבול להם ויהי"( כה:יג) יהושע בספר גד בני בנחלת מפורש ובעמון

 כבש סיחון אלמא ."סיחון ממלכות יתר" (שם כז) בסיפיה וכתיב ,ואזיל חשיב וקא "עמון בני( ארץ)

 את ישראל לקח כי יפתח למלאכי" (יג:שופטים יא) שאמר עמון בני במלך מצינו ועוד .עמון בני לארץ

 (כד:במדבר כא) בו דכתיב ,כבשוה מסיחון והם הוא עמון בני ארץ אלמא "היבוק ועד מארנון ארצי

הּו" ל וַיֵַכֹ֥ ָרֵאִ֖ ֶרב יִּשְׁ י־ָחֵ֑ פִּ ש לְׁ ו וַיִּיַרַ֨ צֹ֜ ן ֶאת־ַארְׁ נ ֶ֗ י ַעד־יַב ק   ֵמֶַֽארְׁ ֵנָ֣ ון ַעד־בְׁ י ַעמִ֔ ָ֣ ז כִּ ּול ַעִ֔ י גְׁבִ֖ ֵנֹ֥ ון בְׁ  אבל ":ַעמֶֽ

 :כלום לקחו לא בידם מהנשאר

Daled. 

BaMidbar 21:27-8 

Wherefore they that speak in parables say: Come ye to Cheshbon! Let the city of Sichon be 

built and established! For a fire is gone out of Cheshbon, a flame from the city of Sichon; it 

hath devoured Ar of Moav, the lords of the high places of Arnon.  

 

Bava Batra 78b 

                                                           
2
 A parallel device is applied by the Rabbis to eliminate prohibitions against certain peoples from 

converting and joining the Jewish people. From several biblical verses, it appears that restrictions will be 

imposed upon certain nations in this regard: 

Devarim 23:4, 8-9 

An Ammonite or a Moabite shall not enter into the assembly of the Lord; even to the tenth 

generation shall none of them enter into the assembly of the Lord forever… 

Thou shalt not abhor an Edomite, for he is thy brother; thou shalt not abhor an Egyptian, because 

thou wast a stranger in his land.   The children of the third generation that are born unto them 

may enter into the assembly of the Lord.  

However, the Rabbis in the Talmud came up with a rule for accepting such individuals without these 

restrictions:  

 e.g., Berachot 28a 

As we have learnt: On that day Yehuda, an Ammonite proselyte, came before them in the Beit 

Midrash. He said to them: Am I permitted to enter the assembly?  R.Yehoshua said to him: You 

are permitted to enter the congregation. Said Rabban Gamaliel to him: Is it not already laid 

down, “An Ammonite or a Moabite shall not enter into the assembly of the Lord?”   R. Yehoshua 

replied to him: Do Ammon and Moav still reside in their original homes? Sancheirev  king of 

Assyria long ago went up and mixed up all the nations, as it says, (Yeshayahu 10:13) “I have 

removed the bounds of the peoples and have robbed their treasures and have brought down as 

one mighty their inhabitants;”  and whatever strays [from a group] is assumed to belong to the 

larger section of the group.   Said Rabban Gamaliel to him: But has it not been said: (Yirmiyahu 

49:6) “But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, Saith the Lord”,   so 

that they have already returned? To which R. Yehoshua replied: And has it not been said, (Amos 

9:24) “And I will turn the captivity of My people Israel,” and they have not yet returned? 

Forthwith they permitted him to enter the congregation. 
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R. Shmuel b. Nachman said in the name of R. Yochanan:  What is the meaning of the 

verse: “Wherefore hamoshelim [they that speak in parables] say, etc.?” — 

Hamoshelim,  [means] those who rule their evil inclinations. Come Heshbon,   

[means,] come, let us consider the account of the world; the loss incurred by the 

fulfilment of a precept against the reward secured by its observance, and the gain 

gotten by a transgression against the loss it involves.   Thou shalt be built and thou 

shalt be established   — if thou dost so, thou shalt be built in this world and thou 

shalt be established in the world to come. 'Ayyar Sihon: if a man makes himself like a 

young ass that follows the gentle talk [of sin]; what comes next?   For a fire goes out 

Meheshbon  etc.: A fire will go out from those who calculate [the account of the 

world] and consume those who do not calculate.  And a flame from the city of Sichon: 

From the city of the righteous who are called trees. It has devoured 'Ar Mo'av:  This 

refers to one who follows his evil inclination like a young ass  that follows gentle talk. 

 The high places of Arnon,  refers to the arrogant; for it has been said: Whosoever is 

arrogant falls into Gehenna.    

 

  כד הערה כא פרק במדבר הערות תמימה תורה
 וגם מאוד ראוי'( ל' פ) אחריה והבאה זו אגדה המשך על הישר המעיין שיעבור קודם (כד

[ א"כ אות] נחליאל וממתנה בדרשה ח"י בפסוק לעיל שכתבנו למה ולבו עינו שישים מוכרח

 לדרכי וכבוד צדק ויתן האלה הדרשות לתכונת שבלב העקמומיות יתפשטו ואז, לכאן ולצרפם

 . היטב שם עיין, כאלה ורמזים דרשות בענין בקודש והליכותיהם ל"חז

 

 נחליאל וממתנה מתנה וממדבר" דכתיב מאי, רבא אמר - מתנה וממדבר( יח)

 לו נתנה תורה, לכל הפקר שהוא כמדבר עצמו אדם שעושה כיון, "במות ומנחליאל

 שנאמר, לק נחלו במתנה לו שנתנה וכיון, "מתנה וממדבר" שנאמר, במתנה

 ואם, "במות ומנחליאל" שנאמר, לגדולה עולה לק שנחלו וכיון, "נחליאל וממתנה"

 אלא עוד ולא, "הגיא ומבמות" שנאמר, משפילו הוא ברוך הקדוש עצמו הגביה

  [:'ב ה"נ נדרים( ]יח"הישימון פני על נשקפהו" שנאמר, בקרקע אותו ששוקעין

 

  יח הערה כא פרק במדבר הערות תמימה תורה
 והדרשות, הקודמת הדרשה כמו בה וכיוצא זו דרשה כלל אשר ספק אין הנה( יח

 שלא לתכלית או המוסר ד"ע ומשל ואסמכתא רמז ד"ע נאמרו', ל ט"כ פסוק שבסמוך

 צריך ורק פ"שבע דברים לכתוב אסור הדין מעיקר כי יען, המאמרים זכרון ישכח

 על להקל אמצעים מחפשים והיו[ הדעות קוצר מפני הותר ז"ובזה] פ"בע לשננם

 ציונים עשה' ב ד"נ בעירובין ש"וכמ, דבר לכל סימנים ועשו, זכרונם כח ועל הלומדים

 ויותר' ב א"כ ושם, כנודע, לזכור הדבר נקל והסימן הציון י"ע כי מפני הוא וזה, לתורה

 לה קבע י"ופירש, בסימנים אגמריה העם את דעת למד עוד חכם קהלת שהיה

' א ד"ק שבת ועיין, משנה של בגירסא בין המקרא בתיבות בין וסימנים מסורות

 אינה אב בית לה שאין תורה כל א"ה ט"פי שבת ובירושלמי, בתורה עשה סימנים

 אינה כלומר, תורה אינה אחר ממקום ודוגמא ענין לה שאין תורה כל הוא' והפי, תורה

 זה ד"וע. ולהסמך להאחז במה לה שאין לפי, להשתכח שסופה מפני מתקיימת

 הוא דלכאורה, וישכחהו יוסף את המשקים שר זכר ולא וישב פ"דס הפסוק פרשנו

 ע"וע, וישכחהו ולכן, לזכרהו וסימן אות עשה שלא - זכר ולא ויתפרש, לשון כפל
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 ל"חז כונת, ל"וז ב"דב ה"פ י"בע הכותב הביאו א"הרשב כתב וכן. תצא פ"ס לפנינו

 שהיתה ולא, זכרונם ישכח שלא בלשונות הכתובים אל להסמיכם כאלו בדרשות

 אל אומר לפעמים, ל"וז' ב ג"ת דף ה"השל כ"וכ. ל"עכ, כן הפסוק לפרש כלל כונתם

 שלא וכדי איש מפי איש מקובל הוא בעצמו הדבר שאותו משום, כך אלא כך תקרא

. ל"עכ, אסמכתא כדמות לדבר ציונים והציבו להם סימן כמו שמו זרעם מפי ישכח

 יכולים שהיו ענין בכל המקרא לדרוש ל"חז שדרך כתב ז"דע א"פ הגבורים ובשלטי

 ב"י כלל ש"הרא ובתשובת. כמבואר, בעלמא וסימנים לרמזים ל"ור ל"עכ, לעשות

 ד"ע כ"ג והוא, ל"עכ, דבריהם בונים דהוא כל סמך על אגדה בעלי דרך שכן כתב

 פסוק איזה ומציינים, וסימנך לומר מ"בכ ל"חז שרגילים הענין יתבאר ובזה. שכתבנו

 ראה ולדוגמא, ביה דאיירי להענין וכלל כלל שייך שאינו הצד מן מענין אחת מלה או

 ט"ל', א ט"כ', וב' א' ט', א' ח ז"ע', א ז"קי', א ו"פ מ"ב', ב ב"ע כתובות', ב' צ בשבת

 מזה ויותר. הענין לזכירת סימן ליתן ורק אך והיינו', ב ה"מ נדה', ב ז"מ חולין', א

 הדינים לזכירת סימנים ליתן ומוכרח לנחוץ ל"חז ראו כך כל כי, פלא דבר תראה

 על אותה שונין שהיו לפי, שונות בזמירות המשניות לשנות רגילים שהיו עד ומאמרים

 למשניות י"תפ' בס' וע' א ב"ל במגילה' התוס כ"כמש, יותר נזכרים היו כך י"וע פה

 להסמיך ל"חז שרצו, שלפנינו הדרשה ענין יתבאר זה ומכל. א"מ ד"פ ערכין

 פסוק מצאו, ועונשה הגאוה וגנות ושכרה הענוה ומדת התורה במעלות דרשותיהם

 כן פי על אף כי, ומצאתי חקרתי אמנם. בזה לומר שרצו הענינים כל בקרבו המכיל זה

 להם שיש לא אם שהוא פסוק איזה לשון על כאלו דרשות להסמיך ל"חז מדרך אין

 כמה שהערנו כמו פשוטו לפי מיושב שאינו ההוא הפסוק בלשון והערה דקדוק איזה

 דרשות שבאו המקומות בכל הנבון המעיין ימצא וכאשר, זה בחבורנו פעמים וכמה

 מה ל"לחז שקשה ל"י וכאן. וכדומה, הסדר או הלשון תכונת בעמקי וידקדק כאלה

, לזו מזו שנסעו מפורש בהם נאמר שלא, אלה לתחנות הנסיעות לשונות שמשונות

 וידוייק, ויחנו נסעו משם או, ויחנו ויסעו, יג -' י בפסוק בהקודמות מפורש שכתוב כמו

 קשה מאי לכאורה מבואר שאינו', וכו מתנה וממדבר דכתיב מאי שאמרו הלשון ז"לפי

' בפ כי, הוא לפלא זאת וגם, ונחו שנסעו כתיב לא למה להו קשה כ"מש ולפי, להו

 עיין, אחרות שמות באו ותחתיהם האלה התחנות שמות נפקדו המסעות בסדר מסעי

 לשונות על לסמוך ל"חז סמכו ולכן, בכלל ט"מ פסוק עד ד"מ מפסוק ג"ל בפרשה שם

 :מבואר והענין, כ"כמש תורה בעניני והמדות המוסר לדרכי וסימן לרמז אלו

 

 , נאמרה צורך דלאיזו זו פרשה כל ליתור ל"חז דדקדקו פירש י"רש והנה

 

    י"רש

 :במואב סיחון שנלחם מלחמה אותה על - כן על( כז)

 :משלו וישא( ז, כג במדבר) בו שנאמר, בלעם - המשלים יאמרו

 :אמרו והם. ובעור בלעם - המשלים

 גור ארי'פר ס

 אלו אלא ידועים ואין, הידועים משמע א"בה" המושלים"ד. ובעור בלעם[ כג]

", בעור בנו בלעם( "ג, כד להלן) דכתיב, בתורה נמצאים שהם, שנים

 בן מנה בלעם שהיה( יג, בלק תנחומא) מזה דרשו" בעור בנו" ומדכתיב

 בלק בפרשת( י"רש) כדפירש[, בנביאות] בעור מן יותר חשוב בלעם, פרס

 :נביאים היו שנים אלו כן ואם(, ג, כד להלן)

 שאמר וזהו, לקללו בלעם את ושכר והלך לכבשה יכול סיחון היה שלא - חשבון באו

 :"'וגו מבורך תברך אשר את ידעתי כי"( ו, כב שם) בלק לו
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 :עירו להיות סיחון בשם חשבון - ותכונן תבנה

 חכמיםשפתי 

 שכבש שמאחר סיחון לעיר ולא למעלה הנזכר לחשבון שב ותכונן תבנה( י)

 בואו המושלים קאמרו הכי אלא, ותכונן תבנה לומר צריך מה בה וזכה אותה

 עיר וכוננה כשנבנית שמתחילה לפי לה תוכלו כי חשבון לעיר ועמו סיחון

 ויהיה סיחון עיר להיות עליה נגזר שמאז כלומר נבנית סיחון בשם סיחון

 :עבר במקום עתיד ותכונן תבנה

 גור ארי'ספר 

 תבנה" שאין, פירוש. עירו להיות סיחון בשם חשבון ותכונן תבנה[ כד]

 אלא, סיחון עיר היתה לא עדיין שהרי, תבנה סיחון שעיר פירושו" ותכונן

 את מקללין היו וכך. היתה לא עדיין כי ,עירו להיות" ותכונן תבנה" פירושו

 :ואילך מכאן סיחון עיר להיות ותכונן שתבנה, חשבון

 

 במלך נלחם והוא הקודם בפסוק כתיב כבר הרי, בסיחן טהרו ומואב דעמון להשמיענו אם

 דרשה שכל פי על ואף, ל"עכ, רבינו משה כתבה לדרשה הלכך, יותר צ"וא, שם כ"כמש מואב

 בלשון ל"חז שדייקו מה לפרש י"רש הוכרח ז"בכ ,בעלמא ורמז אסמכתית אלא אינה זו

 להסמיכם ל"חז מדרך אין באלו כיוצא ורמזים דרשות דבכל א"כ אות לעיל כ"מש פ"ע, הפסוק

  : ש"יעו, בסדורו או ההוא הפסוק בלשון והערה דקדוק איזה להם כשיש לא אם הפסוק בלשון

  


