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 במדבר פרק כא
ר:     √ י ֵלאֹמֶֽ ִ֖ ֶלְך ָהֱאֹמרִּ ן ֶמֶֽ יֹחֹ֥ ים ֶאל־סִּ ָאכִִּ֔ ָרֵא֙ל ַמלְׁ שְׁ ח יִּ ַלַ֤ שְׁ  )כא( ַויִּ

ְך ַעֹ֥  ֶלְ֙ך ֵנֵלִ֔ ֶרְך ַהֶמ֙ ֶדַ֤ ר בְׁ ֵאֵ֑ י בְׁ ה ֵמָ֣ ֶתִ֖ שְׁ א נִּ ֹֹ֥ ֶרם ל ֶכִ֔ ה ּובְׁ ָשֶדָ֣ ֶט֙ה בְׁ א נִּ ַֹ֤ ָך ל ֶצֶ֗ ַארְׁ ה בְׁ ָרָ֣ בְׁ ָך:)כב( ֶאעְׁ ֻבֶלֶֽ ר גְׁ ר־ ַנֲעֹבִ֖  ד ֲאֶשֶֽ
ו  ן ֶאת־ָכל־ַעמֶ֗ יֹחֹ֜ ף סִּ ֻבלוֹ֒ ַוֶיֱאֹסַ֨ גְׁ ר בִּ ָרֵא֘ל ֲעֹבָ֣ שְׁ ן ֶאת־יִּ יֹחָ֣ ן סִּ לֹא־ָנַתַ֨ ֶחם )כג( וְׁ ָלִ֖ ָצה ַויִּ א ָיֵ֑הְׁ ִֹ֖ ָרה ַוָיב ָבִ֔ דְׁ ָרֵא֙ל ַהמִּ שְׁ את יִּ ַרַ֤ קְׁ א לִּ ַוֵיֵצֵ֞

ל: ָרֵאֶֽ שְׁ יִּ  בְׁ
ז גְׁ  י ַעִ֔ ָ֣ ון כִּ ֵנָ֣י ַעמִ֔ ן ַעד־ַיֹב֙ק ַעד־בְׁ ֹנֶ֗ ַארְׁ ו ֵמֶֽ צֹ֜ ש ֶאת־ַארְׁ יַרַ֨ ֶרב ַויִּ י־ָחֵ֑ פִּ ל לְׁ ָרֵאִ֖ שְׁ ון:)כד( ַוַיֵכֹ֥הּו יִּ ֵנֹ֥י ַעמֶֽ ּול בְׁ  בִ֖

נֹ )כה( ַויִּ  ָכל־בְׁ ון ּובְׁ בִ֖ ֶחשְׁ י בְׁ ִ֔ ֱאֹמרִּ י ָהֶֽ ָכל־ָעֵרָ֣ ָרֵא֙ל בְׁ שְׁ ֶלה ַוֵיֶַ֤שב יִּ ים ָהֵאֵ֑ ִ֖ ת ָכל־ֶהָערִּ ל ֵאֹ֥ ָרֵאִ֔ שְׁ יָה:ַק֙ח יִּ  ֶתֶֽ
ח אֶ  ַקַּ֧ ון ַויִּ אשִ֔ רִּ ֶלְך מוָא֙ב ָהֶֽ ֶמַ֤ ם בְׁ ַחֶ֗ לְׁ ּוא נִּ הָ֣ וא וְׁ ֵ֑ י הִּ ִ֖ ֶלְך ָהֱאֹמרִּ ן ֶמֹ֥ יֹחֹ֛ יר סִּ ון עִֶּ֗ בִ֔ י ֶחשְׁ ָ֣ ן:)כו( כִּ ֹנֶֽ ו ַעד־ַארְׁ ָידִ֖ ו מִּ צֹ֛  ת־ָכל־ַארְׁ

ּו  רֹ֥ ן יֹאמְׁ ים)כז( ַעל־ֵכֹ֛ ִ֖ לִּ ון: ַהֹמשְׁ יחֶֽ יר סִּ ֹ֥ ֵ֖ן עִּ כוֵנִ֖ תִּ ָבֶנֹ֥ה וְׁ ון תִּ בֵ֑ אּו ֶחשְׁ  ֹבָ֣
ות ַארְׁ  י ָבמֹ֥ ב ַבֲעֵלִ֖ ר מוָאִ֔ ָל֙ה ָעָ֣ כְׁ ן ָאֶֽ יֹחֵ֑ ַיָ֣ת סִּ רְׁ קִּ ה מִּ ון ֶלָהָבִ֖ בִ֔ ֶחשְׁ ה ֵמֶֽ ָאָ֣ י־ֵא֙ש ָיֶֽצְׁ ן:)כח( כִּ  ֹנֶֽ

יחֶֽ  י סִּ ִ֖ ֶלְך ֱאֹמרִּ ֶמֹ֥ ית לְׁ בִִּ֔ יו ַבשְׁ ֹנָתָ֣ ֙ם ּובְׁ ֵליטִּ ו פְׁ ן ָבָניַ֤ וש ָנַתַ֨ מֵ֑ ָת ַעם־כְׁ דְׁ ב ָאַבִ֖ ָךָ֣ מוָאִ֔  ון:)כט( אוי־לְׁ
א:     √ ָבֶֽ ידְׁ ר ַעד־ֵמֶֽ ַפח ֲאֶשִ֖ ים ַעד־ֹנִ֔ ָ֣ ן ַוַנשִּ יֹבֵ֑ ון ַעד־דִּ בִ֖ ד ֶחשְׁ ם ָאַבֹ֥ יָרֹ֛    )ל( ַונִּ

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

established! 28 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. 29 Woe to thee, Moav! Thou art undone, O people of 

Chemosh; he hath given his sons as fugitives, and his daughters into captivity, unto Sichon king of the 

Amorites. 30 We have shot at them--Cheshbon is perished--even unto Divon, and we have laid waste 

even unto Nofach, which reacheth unto Medeva.     

 

 מדרש אגדה )בובר( במדבר פרשת חקת פרק כא סימן כז
]כז[ על כן יאמרו המושלים באו חשבון. לפי שסיחון לקח חשבון מיד מלך מואב, וישראל לקחו מיד סיחון את חשבון 

שראל כשמשלו בארץ בואו חשבון ובנו אותה כי היא עיר וכל מה שלקח ממואב, על כן אמרו חכמינו ז"ל שלהם לי

 סיחון ואנשי מלחמה שהם קשים מבעלי מלחמה של חשבון להבה אכלה ער מואב בעלי במות ארנון:
  רש"י 

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

 על מלחמת סיחון ועוג נתנבא]ו[ תחילה. מושלים. מושלי נבואות כגון בלעם וחביריו: -)כז( על כן יאמרו המושלים 
  אבן עזרא 

 )כז( המושלים הבודאים משלים מלבם.
  ר' יוסף בכור שור 

  )כז( על כן יאמרו המושלים. בני אדם הרגילים למשול משלים
  חזקוני 

 )כז( על כן יאמרו המשלים בלעם ובעור אביו ששכרם סיחון לקלל את מואב תנחומא.
  ר' חיים פלטיאל 

 מלכות ונותנים מס למלך,)כז( על כן יאמרו המושלים. שרים הם שמושלים ב
  דעת זקנים מבעלי התוספות 

)כז( על כן יאמרו המושלים. בני אדם הרגילים למשול משלים על ידי שלקחה סיחון באו לדור בתוך חשבון כי עתה 

אבל משכבש סיחון אין תבנה ותכונן מאחר שהיא עכשיו עיר סיחון כי כל זמן שהיתה למלך מואב לא היה מלך חזק 

 לכלום לגור בה:
  רבינו בחיי 

)כז( על כן יאמרו המושלים. הבודים משלים מלבם, והם היו בלעם ובעור אביו על דעת רז"ל )תנחומא כד(, כי היו 

 נושאים משלים בעתידות
  בעל הטורים 

 המושלים. בגימטריא אלה המה המושלים ביצרם )ב"ב עח ב(:)כז( על כן יאמרו 
  אלשיך 
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 )כז( על כן יאמרו המושלים וכו', אמרו רבותינו ז"ל )בבא בתרא עח ב( אלו המושלים ביצרן.
  ספורנו 

שראו בחלום חזיון כמו שעשה בלעם כאמרו וישא משלו )להלן )כז( על כן יאמרו המושלים. המספרים באור משלים 

 כג, ז(:
  גור אריה 

)כז( בלעם ובעור. ד"המושלים" בה"א משמע הידועים, ואין ידועים אלא אלו שנים, שהם נמצאים בתורה, דכתיב 

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

 בלעם חשוב יותר מן בעור ]בנביאות[, כדפירש )רש"י( בפרשת בלק )להלן כד, ג(, ואם כן אלו שנים היו נביאים:
  הכתב והקבלה 

, כי חשבון לא היה למואב )כז( יאמרו המושלים. בעלי משלים, באו חשבון, אמרו לכל העולם באו וראו עיר חשבון

והיא עיר המלוכה לסיחון ואמורי מעולם, ואומרים ראו גדולת עושר ההיא היאך שנבנית עתה ר"ל שנתגדל בגדולה, 

וז"ש תבנה ותכונן. ומהו גדולתה כי אש וגו' ונירם ונשים וגו' הכל שמות מחוזות גדולות ידועות, לכן הוא בפת"ח 

 נירם ולנשים )כת"י הגר"א(.כמו והנירם, אמר שחשבון איבד ל
  רש"ר הירש 

 ראה פי' פסוק יד. -כן יאמרו המשלים  -)כז( על 
 רש"ר הירש במדבר פרק כא פסוק יד

 הוא הגבול שבין מואב ובין האמורי, מתואר אפיקו כך גם בספר מלחמת ה'. כן הואיל וארנון -טו( על  -)יד 
מוכיח שלא היתה חסרה פעילות  -כעין "ספר הישר" )יהושע י, ג; שמואל ב' א, יח(  -"ספר מלחֹמת ה'" 

שרו על  -אלה הם, כנראה, "המשלים" של פסוק כז  -ספרותית בישראל בימי משה, אלא אנשים בעלי רוח 

שהיו עדים להן ורשמו אותן לדורם ולדורות שלאחריהם. יחד עם זה מוכח מכאן שספר ה' הקדוש  העלילות

של התורה לא נתלקט מתוך רשימות מסוג זה, שאם כן, היה המלקט המדומה מציין את מקורותיו גם 

במקומות אחרים, כדרך שלא העלים את מקורו כאן. אלא מובאה זו, שנתקבלה בספר ה' מתוך ספר 

ות ה', מעידה על טיבו של הספר ההוא והיא באה ללמדנו שיש ערך גם לרשימות הכלולות באותו מלחמ

 ספר, וראוי לאומה לשים לב אליהן:
אלא  -לא כסופר דברי הימים  -ראה פי' בראשית עמ' סג. מי שתופס ומתאר את קורות העיתים  -"הֹמשלים" 

ואה את המאורע הבודד בכלליות של חוקי ה' בהיסטוריה כמספר את עלילות ה' בהיסטוריה, קרוי "מושל"; כי הוא ר

 העולמית, וסיפור היסטורי המסופר מנקודת מבט זו הוא "משל", פשוטו כמשמעו:
  מלבי"ם 

)כז( על כן יאמרו המושלים, ממשלי משלים יסדו על ענין זה שני משלים, משל הראשון על מה שנקרא סיחון מאת 

 לכבוש את מואב למען יוכלו אח"כ בני ישראל לקחתו מידו, ה'
  תורה תמימה 

תניא, א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים באו  -)כז( על כן יאמרו המושלים וגו' 

ב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה באו ונחשו -אלו המושלים ביצרם, באו חשבון  -חשבוןכד(, המושלים 

אם  -ושכר עבירה כנגד הפסדהכה(, תבנה ותכונן, אם אתה עושה כן, תבנה בעוה"ז ותכונן לעוה"ב, עיר סיחן 

משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאהכו( מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון, תצא אש ממחשבין 

מקרית צדיקים שנקראו שיחיןכז(, אכלה ער מואב, זה המהלך  -רית סיחן ותאכל את שאינם מחשבין, ולהבה מק

אלו גסי הרוח, דאמר מר, כל אדם שיש בו גסות  -אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה, בעלי במות ארנון 

 הרוח נופל בגיהנםכח( ]ב"ב ע"ח ב'[:
Alef.  

 ישעיהו פרק סג
י־עוָלִ֖ם  ֵמֶֽ ר יְׁ ֹכֹ֥ זְׁ ו)יא( ַויִּ ה ַעמֵ֑ ו: ֹמֶשָ֣ שֶֽ ּוַח ָקדְׁ ו ֶאת־רֹ֥ בִ֖ רְׁ קִּ ם בְׁ ו ַאֵיֹ֛ה ַהָשֹ֥ י צֹאנִ֔ ת ֹרֵעָ֣ ם ֵאֵ֚ ָיֶ֗ ם מִּ ַמֲעֵלָ֣  ַאֵיָ֣ה׀ ַהֶֽ

Then His people remembered the days of old, the days of Moshe: Where is He that Brought 

them up out of the sea with the shepherds of His Flock? Where is He that Put His Holy Spirit 

in the midst of them? 

 

The Midrash views the phrase “Moshe Amo” as an identity, i.e., one is equivalent to the 

other. However, the Peshat would be like the English translation, i.e., “Moshe” and “Amo” 
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being separated from one another, and “Amo” the subject of the verb “VaYizkor”, with 

“Moshe” modifying only “Yemai Olam”.  

Beit.  

RaShI s.v. VeNiram Avad—Niram lost their kingdom, (i.e., autonomy.) 

    Avad Cheshbon Ad Divon—The kingdom and servile status that it (Niram) had to 

Moav in Cheshbon, was lost. So too “Ad Divon”: the 

Aramaic translation of “Sar” is “Ad”. That it to say: “Nir” 

had departed from Divon. “Nir” is terminology for 

“kingdom” and servile status and the rulership of a 

person, as in: (I Melachim 11:36) “And unto his son will I 

Give one tribe, that David My Servant may have “Nir” (a 

lamp) always before Me in Jerusalem, the city which I 

have Chosen Me to Put My Name there.” 

    VeNashim—The “Shin” has a Dageish (on the right side, as opposed to a “Sin” that has 

a dot on the left); an expression of “destruction”—that is 

what those who speak in parables say.  

    VeNashim—Them.  

     Ad Nofach—They were destroyed until Nofach 

1.   

 שפתי חכמים במדבר פרק כא פסוק ל
הוא  ”ן עד דיבוןאבד חשבו“דליכא לפרש  ”,סר ניר מדיבון“כלומר  ”סר“לשון  ”עד“ס רש"י מפרש 

דאם כן נשאר ונירם שפירושו מלכות שלהם בלתי  ,שאבד כל אותו ישוב שמחשבון עד דיבון ,כמשמעו

ונירם “הוא כאלו כתיב ,אבל לפי מה שפירש רש"י זכרונו לברכה  .נקשר לא לפניו ולא לאחריו

 :”ונירם שבדיבון סר,שבחשבון אבד 

2.  

 מזרחי )רא"ם( במדבר פרק כא פסוק ל
. תרגום של "סר" "עד דיבון"מלכות ועול שהיה למואב בחשבון אבד משם. וכן  --"יבוןאבד חשבון עד ד“

, הוא כמשמעו, שאבד "אבד חשבון עד דיבון". דאי אפשר לומר שפירוש: "סר ניר מדיבון"עד, כלומר  -

כל אותו יישוב שמחשבון עד דיבון, דאם כן נשאר "ונירם" שפירושו המלכות שלהם, בלתי נקשר לא 

ונירם שבחשבון אבד, נירם "ריו, אבל לפי מה שפירשו רש"י ז"ל, הוא כאילו כתוב: לפניו ולא לאח

 ."שבדיבון סר

 

 גור אריה במדבר פרק כא פסוק ל
)ל( וכן עד דיבון תרגומו של סר עד. כלומר, שאין לפרש כמשמעו, שהמלכות אבד מחשבון עד דיבון, 

 שהרי אחריו כתיב "ונשים עד נופח":

Gimel.  

 שמות פרק יט
ָסֵק֙ל או־יָ )יג( לֹא־ ול יִּ י־ָסקַ֤ ֶֽ ד כִּ ו ָיֶ֗ ע בֹ֜ ַגַ֨ ה תִּ ָיֶרִ֔ ה יִּ ר:ֹרָ֣ ּו ָבָהֶֽ ָמה ַיֲעלֹ֥ ל ֵהִ֖ ֹשְ֙ך ַהֹיֵבִ֔ מְׁ ֶיֵ֑ה בִּ חְׁ א יִּ ָֹ֣ יש ל ִ֖ ם־אִּ ה אִּ ֵהָמֹ֥ ם־בְׁ  אִּ

 בראשית פרק יג
ר  ָכִ֔ י ַהכִּ ָעֵרָ֣ וט ָיַש֙ב בְׁ לֶ֗ ָנֵַ֑ען וְׁ ֶרץ־כְׁ ֶאֶֽ ב בְׁ ם ָיַשָ֣ ָרִ֖ ל עַ )יב( ַאבְׁ םַוֶיֱאַהִ֖ ֹדֶֽ  :ד־סְׁ

 בראשית פרק לח
יו  ת ֶאָחֵ֑ ה ֵמֵאָ֣ הּוָדִ֖ ֵֶ֖רד יְׁ וא ַוֵיֹ֥ ת ַההִִּ֔ ֙י ָבֵעָ֣ הִּ ֵ֖יְׁ י)א( ַוֶֽ ִ֖ יש ֲעֻדָלמִּ ֹ֥ ה: ַוֵיֹ֛ט ַעד־אִּ יָרֶֽ ו חִּ מֹ֥  ּושְׁ
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 איוב פרק יא
ם ַמֶֽ  ָוָתֶ֗ קְׁ תִּ ם וְְׁ֝ ֶהֵ֑ נְׁ ד מִּ ָמנוס ָאַבָ֣ יָנה ּוּ֭ ֶלֹ֥ כְׁ ים תִִּּ֫ ָשעִֶּ֗ ֵעיֵנֹ֥י רְׁ ֶפש)כ( וְׁ  :ַפח־ָנֶֽ

But the eyes of the wicked shall fail, and they shall have no way to flee, and their hope shall 

be the drooping of the soul. 

 דברים פרק כח
ז ב ַרָגִ֔ ָךֹ֥ ָש֙ם ֵלָ֣ ק לְׁ ֹקָוַ֨ ָנַת֩ן יְׁ ָך וְׁ ֶלֵ֑ ַכף־ַרגְׁ וַח לְׁ ֶיֹ֥ה ָמנִ֖ הְׁ לֹא־יִּ יַע וְׁ גִִּ֔ א ַתרְׁ ָֹ֣ ַ֤ם ָהֵה֙ם ל ם  )סה( ּוַבגויִּ ון ֵעיַנִֵ֖֖יִּ יֹ֥ לְׁ כִּ ון וְׁ ֲאבֹ֥ ַדֶֽ וְׁ

ֶפש:  ָנֶֽ

And among these nations shalt thou have no repose, and there shall be no rest for the sole of 

thy foot; but the LORD shall Give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and 

languishing of soul. 

 ם פרק יאשופטי
ָלֵחֹ֥  הִּ י לְׁ אָת ֵאַלִ֖ י־ָבֹ֥ ֶֽ ְך כִּ י ָוָלִ֔ ָ֣ ר ַמה־לִּ ון ֵלאֹמֵ֑ י־ַעמִ֖ ֵנֶֽ ֶלְך בְׁ ים ֶאל־ֶמֹ֥ ָאכִִּ֔ ָת֙ח ַמלְׁ פְׁ ח יִּ ַלַ֤ שְׁ י:)יב( ַויִּ ֶֽ צִּ ַארְׁ  ם בְׁ

֙י ַבעֲ  צִּ ל ֶאת־ַארְׁ ָרֵאַ֤ שְׁ ח יִּ י־ָלַקַ֨ ֶֽ ח כִּ ָתֶ֗ פְׁ י יִּ ֲאֵכָ֣ ון ֶאל־ַמלְׁ ֵני־ַעמֹ֜ ֶלְך בְׁ ק )יג( ַויֹאֶמ֩ר ֶמַ֨ ַעד־ַהַיֹבִ֖ ון וְׁ נֹ֥ ם ֵמַארְׁ יִּ ַרִ֔ צְׁ מִּ ו מִּ לותָ֣

ום: ָשלֶֽ ן בְׁ ֶהִ֖ יָבה ֶאתְׁ ֹ֥ ה ָהשִּ ַעָתָּ֕ ן וְׁ ֵדֵ֑ ַעד־ַהַירְׁ  וְׁ
ון: ֵנֹ֥י ַעמֶֽ ֶלְך בְׁ ים ֶאל־ֶמִ֖ ָאכִִּ֔ ַל֙ח ַמלְׁ שְׁ ח ַויִּ ָתֵ֑ פְׁ וד יִּ וֶסף עִ֖  )יד( ַויֹ֥

ח א־ָלַקַ֤ ֶֹֽ ח ל ָתֵ֑ פְׁ ר יִּ ה ָאַמָ֣ ו ֹכִ֖ אֶמר לִ֔ ָֹ֣ ון: )טו( ַוי ֵנֹ֥י ַעמֶֽ ֶרץ בְׁ ֶאת־ֶאִ֖ ב וְׁ ֶרץ מוָאִ֔ ָרֵא֙ל ֶאת־ֶאָ֣ שְׁ  יִּ
ָשה: א ָקֵדֶֽ ִֹ֖ ּוף ַוָיב ָב֙ר ַעד־ַים־סִ֔ דְׁ ל ַבמִּ ָרֵאַ֤ שְׁ ֶלְך יִּ ם ַוֵיַ֨ יִּ ָרֵ֑ צְׁ מִּ ם מִּ י ַבֲעלוָתָ֣ ִ֖  )טז( כִּ

ָרה־ בְׁ ר ֶאעְׁ ום׀ ֵלאֹמֹ֜ ים׀ ֶאל־ֶמֶלְ֩ך ֱאדַ֨ ָ֣ ָאכִּ ל ַמלְׁ ָרֵאָ֣ שְׁ ַלָ֣ח יִּ שְׁ ֶלְך )יז( ַויִּ ם ֶאל־ֶמַּ֧ ַגַ֨ ום וְׁ ֶלְך ֱאדִ֔ א ָשַמ֙ע ֶמָ֣ ַֹ֤ ל ָך וְׁ ֶצֶ֗ ַארְׁ ָנָ֣א בְׁ

ש: ָקֵדֶֽ ל בְׁ ָרֵאִ֖ שְׁ ה ַוֵיֶֹ֥שב יִּ א ָאָבֵ֑ ָֹ֣ ל ח וְׁ ב ָשַלִ֖  מוָאֹ֛
ֶרץ מו ֶאָ֣ ֶמ֙ש לְׁ ַרח־ֶש֙ זְׁ מִּ א מִּ ַֹ֤ ב ַוָיב ֶרץ מוָאִ֔ ֶאת־ֶאָ֣ ֶרץ ֱאדו֙ם וְׁ ָסב ֶאת־ֶאַ֤ ר ַוָיֹ֜ ָבֶ֗ דְׁ ֶבר )יח( ַוֵיֶָ֣לְך ַבמִּ ֵעָ֣ ּון בְׁ ֵַ֖יֲחנִ֖ ב ַוֶֽ ָאִ֔

ב: ּול מוָאֶֽ בֹ֥ ון גְׁ נִ֖ י ַארְׁ ֹ֥ ב כִּ ּול מוָאִ֔ בָ֣ גְׁ אּ֙ו בִּ לֹא־ָב֙ ון וְׁ נֵ֑  ַארְׁ
ל ַנעְׁ  ָרֵאִ֔ שְׁ אֶמר ל֙ו יִּ ַֹ֤ ון ַוי בֵ֑ ֶלְך ֶחשְׁ י ֶמָ֣ ִ֖ ֶלְך־ָהֱאֹמרִּ ון ֶמֶֽ יחֹ֥ ים ֶאל־סִּ ָאכִִּ֔ ָרֵא֙ל ַמלְׁ שְׁ ח יִּ ַלַ֤ שְׁ ָךִ֖ )יט( ַויִּ צְׁ ַארְׁ ָרה־ָנֹ֥א בְׁ ַעד־  בְׁ

י: ֶֽ קומִּ  מְׁ
צָ  ָיֵ֑הְׁ ּו בְׁ ֵַ֖יֲחנִ֖ ו ַוֶֽ יחו֙ן ֶאת־ָכל־ַעמִ֔ ף סִּ ו ַוֶיֱאֹסַ֤ ֻבלִ֔ גְׁ ר בִּ ָרֵא֙ל ֲעֹבָ֣ שְׁ ון ֶאת־יִּ יחַ֤ ין סִּ לֹא־ֶהֱאמִַּ֨ ל:)כ( וְׁ ָרֵאֶֽ שְׁ ם־יִּ ֶחם עִּ ָלִ֖  ה ַויִּ

ק ֱאֹל ֹקָוַ֨ ֵתן יְׁ יִּ ַיֹ֥ ק)כא( ַוַ֠ ו בְׁ ֶאת־ָכל־ַעמֹ֛ ון וְׁ יחַּ֧ ל ֶאת־סִּ ָרֵאֹ֜ שְׁ י י־יִּ ִ֔ ֶרץ ָהֱאֹמרִּ ת ָכל־ֶאָ֣ ל ֵאֵ֚ ָרֵאִ֔ שְׁ יַר֙ש יִּ ּום ַויִּ ל ַוַיכֵ֑ ָרֵאִ֖ שְׁ ד יִּ

יא: ֶֽ ֶרץ ַההִּ ב ָהָאֹ֥  יוֵשִ֖
ן: ֵדֶֽ ַעד־ַהַירְׁ ר וְׁ ָבִ֖ דְׁ ן־ַהמִּ ק ּומִּ ַעד־ַהַיֹבִ֔ נו֙ן וְׁ ַארְׁ י ֵמֶֽ ֵ֑ ּול ָהֱאֹמרִּ בָ֣ ת ָכל־גְׁ ּו ֵאִ֖ שִ֔ ירְׁ ָ֣  )כב( ַויִּ

ֹקָוָ֣ק׀ ֱאֹל ה יְׁ ַעָתֵ֞ נּו:ק)כג( וְׁ יָרֶשֶֽ ה תִּ ַאָתִ֖ ל וְׁ ָרֵאֵ֑ שְׁ ו יִּ ֵנִ֖י ַעמָ֣ פְׁ י מִּ ִ֔ ֱאֹמרִּ י֙ש ֶאת־ָהָ֣ ל הורִּ ָרֵאֶ֗ שְׁ  י יִּ
וש ֱאֹל מֹ֥ ָךֹ֛ כְׁ ישְׁ ֶֽ ר יורִּ ת ֲאֶשַּ֧ א ֵאָ֣ ֵֹ֞ ֹקָוַּ֧ק ֱאֹלק)כד( ֲהל יש יְׁ ֹ֜ ר הורִּ ֵא֩ת ָכל־ֲאֶשַ֨ ש וְׁ יָרֵ֑ ו תִּ ו קיָך אותֹ֥ ָפֵנִ֖ינּו אותֹ֥ ינּו מִּ

ש: יָרֶֽ  נִּ
ַחִ֖  לְׁ ם נִּ ֹחֹ֥ לְׁ ם־נִּ ל אִּ ָרֵאִ֔ שְׁ ם־יִּ וב ָר֙ב עִּ ב ֲהרֹ֥ ֶלְך מוָאֵ֑ ור ֶמָ֣ פִ֖ ק ֶבן־צִּ ָבָלֹ֥ ה מִּ וב טו֙ב ַאָתִ֔ ה ֲהטֹ֥ ַעָתֶ֗ ם:)כה( וְׁ  ם ָבֶֽ

י֙ם ֲאֶש֙ר ַעל־ ָערִּ ָכל־ֶהֶֽ יָה ּובְׁ נוֶתֶ֗ בְׁ ור ּובִּ עָ֣ ַערְׁ יָה ּובְׁ נוֶתֹ֜ בְׁ ון ּובִּ בַ֨ ֶחשְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ ֶבת יִַּ֠ ֶשָ֣ ות )כו( בְׁ ש ֵמאִ֖ ֹלֹ֥ ון שְׁ נִ֔ י ַארְׁ ֵדָ֣ יְׁ

יא: ֶֽ ת ַההִּ ם ָבֵעֹ֥ ֶתִ֖ ַצלְׁ א־הִּ ֶֹֽ  ָשָנֵ֑ה ּוַמדֹּ֥וַע ל
ֹקָוַ֤ק ַהֹשֵפ֙ט ַהיִ֔  ט יְׁ ֹפַ֨ שְׁ י יִּ ֵ֑ ֶחם בִּ ָלָ֣ הִּ ה לְׁ י ָרָעִ֖ ֹ֛ תִּ ה אִּ ה ֹעֶשֹ֥ ַאָתֵ֞ ְך וְׁ י ָלִ֔ אתִּ א־ָחָטָ֣ ֶֹֽ ֙י ל ֹנכִּ ָאֶֽ ין )כז( וְׁ ל ּוֵבִ֖ ָרֵאִ֔ שְׁ ֵנָ֣י יִּ ין בְׁ ום ֵבֵ֚

ון: ֵנֹ֥י ַעמֶֽ  בְׁ
ח ֲאֶשֹ֥  ָתִ֔ פְׁ י יִּ ֵרָ֣ בְׁ ון ֶאל־דִּ ֵנָ֣י ַעמֵ֑ ֶלְך בְׁ ע ֶמִ֖ א ָשַמִ֔ ָֹ֣ ל יו: )כח( וְׁ  ר ָשַלִ֖ח ֵאָלֶֽ

1.  RaShI—“VaNiram” noun, meaning the kingdom. Benefit: only a single meaning for “Ad,” i.e., 

“Sar.” 

 ShaDaL—“VaNiram” verb, meaning we shot (arrows). The verbs “VaNiram” and “VaNashim” 

are parallel to one another.  

2.  “Ad” #1—once Cheshbon is destroyed, that leaves Divon to be alone.  

 “Ad” #2—the destruction covered the area whose outer limit was Nofach. 

 “Ad” #3—the word “Asher” that precedes “Ad” and defines the area of Nofach. 

3.  Re Beraishit 13:12. We know that Lot lived in Sodom proper and neither because it was the 

only city in the vicinity (Sodom and Amora were the chief cities in a series of five.) When the 

four kings kidnapped Lot, it was from Sodom, along with the rest of the property from that 
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city. And when the two angels visited to save Lot’s family and destroy the cities, they came to 

Sodom.  

 Re Ibid. 38:1. Yehuda looked for a place to establish his encampment. Since he did not move 

in with the Edulamite, he must have been right next to him.   

 


