בס"ד
עוג – ענק השאלה
הרב מואיז נבון
דברים פרק א (א) אֵ לֶּה הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר מֹשֶּ ה אֶּ ל כָל יִ ְּש ָראֵ ל בְּ עֵ בֶּ ר הַ י ְַּר ֵדן בַ ִמ ְּדבָ ר בָ ע ֲָרבָ ה מוֹל
ארן ּובֵ ין תֹפֶּ ל וְּ לָבָ ן וַ חֲ צֵ רֹת וְּ ִדי זָ הָ ב( :ב) ַאחַ ד עָ ָשר יוֹם מֵ ח ֵֹרב ֶּד ֶּרְך הַ ר ֵשעִ יר עַ ד ָק ֵדש בַ ְּרנֵעַ :
סּוף בֵ ין פָ ָ
ַארבָ עִ ים שָ נָה בְּ עַ ְּש ֵתי עָ שָ ר ח ֶֹּדש בְּ אֶּ חָ ד ַלח ֶֹּדש ִדבֶּ ר מ ֶֹּשה אֶּ ל ְּבנֵי יִ ְּש ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶּשר ִצּוָ ה יְּ קֹוָ ק
(ג) וַ יְּ ִהי בְּ ְּ
אֹת ֹו אֲ לֵהֶּ ם( :ד) ַאחֲ ֵרי הַ כֹת ֹו אֵ ת ִסיחֹן מֶּ לְֶּך הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶּ ר יו ֵֹשב בְּ חֶּ ְּשבוֹן וְּ אֵ ת עוג ֶּמלְֶּך הַ בָ ָשן אֲ ֶּשר
יוֹשֵ ב בְּ עַ ְּש ָתרֹת בְּ אֶּ ְּד ֶּרעִ י( :ה) בְּ עֵ בֶּ ר הַ י ְַּר ֵדן בְּ אֶּ ֶּרץ מוָֹאב הו ִֹאיל מ ֶֹּשה בֵ אֵ ר אֶּ ת הַ תו ָֹרה הַ זֹאת לֵאמֹר:
אתנּו הּוא וְּ כָ ל עַ מ ֹו ל ִַמלְּ חָ מָ ה
דברים פרק ג (א) וַ נֵפֶּ ן וַ נַעַ ל ֶּד ֶּרְך הַ בָ שָ ן וַ יֵצֵ א עוג מֶּ לְֶּך הַ בָ שָ ן לִ ְּק ָר ֵ
ַארצ ֹו וְּ עָ ִשיתָ ל ֹו
ירא אֹתוֹ כִ י בְּ י ְָּדָך נָתַ ִתי אֹת ֹו וְּ אֶּ ת כָל עַ מ ֹו וְּ ֶּאת ְּ
אֶּ ְּד ֶּרעִ י( :ב) וַ יֹאמֶּ ר יְּ קֹוָ ק אֵ לַי ַאל ִּת ָ
כַאֲ שֶּ ר עָ ִשיתָ לְּ ִסיחֹן מֶּ לְֶּך הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶּ ר יוֹשֵ ב בְּ חֶּ ְּשבוֹן( :ג) וַ יִ ֵתן יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו ְּבי ֵָדנּו גַם ֶּאת עוג מֶּ לְֶּך
הַ בָ שָ ן וְּ אֶּ ת כָל עַ מ ֹו וַ ַנ ֵכהּו עַ ד בִ לְּ ִתי ִה ְּש ִאיר ל ֹו ָש ִּריד( ...:יא) כִ י ַרק עוג מֶּ לְֶּך הַ בָ ָשן נִּ ְׁשַאר ִּמיֶּ תֶּ ר
ַארבַ ע ַאמוֹת ָר ְּחבָ ּה
ָארכָּה וְּ ְּ
הָ ְׁרפָ ִּאים ִהנֵה עַ ְּרש ֹו עֶּ ֶּרש בַ ְּרזֶּ ל הֲ ֹלה ִהוא בְּ ַרבַ ת בְּ נֵי עַ מוֹן ֵּת ַׁשע אַׁ ּמוֹת ְׁ
ַארנֹן וַ חֲ ִצי הַ ר הַ גִ לְּ עָ ד
ָארץ הַ זֹאת י ַָר ְּשנּו בָ עֵ ת הַ ִהוא מֵ ֲערֹעֵ ר אֲ ֶּשר עַ ל נַחַ ל ְּ
בְּ אַ מַ ת ִאיש( :יב) וְּ אֶּ ת הָ ֶּ
וְּ עָ ָריו נָתַ ִתי לָראּובֵ נִ י וְּ ַלג ִָדי ... :ס
ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק מז  ...הנה ערשו ערש ברזל וגו' ,שערש הוא המטה" ,אף ערשנו
רעננה" (שה"ש א:טז) ,ואין מטת כל אדם כשעורו בשוה ,שאינו בגד ילבשנו ,אבל המטה תהיה
לעולם יותר גדולה מן האיש הישן עליה ,והנהוג הידוע היותה יותר ארוכה מן האיש כשעור שלישית
ארכו ,ואם היה ארך המטה הזאת תשע אמות ,יהיה אורך הישן עליה לפי הנהוג בערך המטות שש
אמות או יותר מעט ,ואמרו באמת איש ,רוצה בו באמת איש ממנו ,ר"ל משאר האדם לא שהיה זה
באמת עוג ,כי כל איש הוא נערך האברים על הרוב ,ויאמר שארך עוג היה כפל ארך אחד משאר
האדם או פחות מעט ,וזה בלא ספק מזרות אישי המין אלא שאינו נמנע בשום פנים ...

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד ב [עם תרגום קל]
 ...אמר [עוג] :מחנה ישראל כמה הוי  -שלשה פרסאות ,איזיל ואעקור טורא בת תלתא פרסי ]הר
בר שלשה פרסאות[ ואשליך עלייהו ואיקטלינהו .אזל עקר הר בר שלשה פרסאות והביא על
רישיה ,והביא קודשא בריך הוא עליה קמצי [חגבים] ונקבוה וירד בצוואריה; רצה להוציא אותו,
משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא יכל להוציא אותו ,והיינו דכתיב+ :תהלים ג'" +שני
רשעים שברת"; וכדרבי שמעון בן לקיש ,דאמר רבי שמעון בן לקיש :מאי דכתיב +תהלים ג'+
"שני רשעים שברת"  -אל תקרי "שברת" אלא "שרבבת" [כי שיניו נתקעו בהר] .משה כמה הוה -
עשר אמות ,נטל גרזן בר עשר אמין קפץ עשר אמין ,והכה אותו בקרסוליה וקטליה.
רש"י דברים פרשת דברים פרק ג פסוק יא
מיתר הרפאים  -שהרגו אמרפל וחביריו בעשתרות קרנים והוא פלט מן המלחמה שנאמר (בראשית
יד ,יג) "ויבא הפליט" זהו עוג:
ַאריוְֹך מֶּ לְֶּך אֶּ לָסָ ר ( )3כְּ ָד ְּר ָלעֹמֶּ ר מֶּ לְֶּך עֵ ילָם ()4
ַאמ ָרפֶּ ל מֶּ לְֶּך ִשנְּעָ ר (ְּ )2
ימי (ְּ )1
בראשית פרק יד (א) וַ יְּ ִהי בִ ֵ
ַאדמָ ה
וְּ ִת ְּדעָ ל מֶּ לְֶּך גוֹיִ ם( :ב) עָ שּו ִמלְּחָ מָ ה אֶּ ת ( )1בֶּ ַרע מֶּ לְֶּך ְּסדֹם וְּ אֶּ ת ( )2בִ ְּר ַשע מֶּ לְֶּך ֲעמ ָֹרה (ִ )3שנְָּאב מֶּ לְֶּך ְּ
( )4וְּ ֶּש ְּמאֵ בֶּ ר מֶּ לְֶּך <צביים> ְּצבוֹיִ ים (ּ )5ומֶּ לְֶּך בֶּ לַע ִהיא צֹעַ ר( :ג) כָל אֵ לֶּה חָ בְּ רּו אֶּ ל עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים הּוא יָם
ַארבַ ע עֶּ ְּש ֵרה ָשנָה בָ א
ּושֹלש עֶּ ְּש ֵרה ָשנָה מָ ָרדּו( :ה) ּובְּ ְּ
הַ מֶּ לַח( :ד) ְּש ֵתים עֶּ ְּש ֵרה ָשנָה עָ בְּ דּו אֶּ ת כְּ ָד ְּר ָלעֹמֶּ ר ְּ
כְּ ָד ְּר ָלעֹמֶּ ר וְּ הַ ְּמלָכִ ים אֲ ֶּשר ִאת ֹו וַׁיַׁ כּו אֶּ ת ְׁרפָ ִּאים [הענקים – רד"ק] בְּ עַ ְּש ְּתרֹת ַק ְּרנַיִ ם וְּ אֶּ ת הַ זּוזִ ים בְּ הָ ם וְּ אֵ ת
ארן אֲ ֶּשר עַ ל הַ ִמ ְּדבָ ר( :ז) וַ יָשֻׁ בּו וַ ָיבֹאּו אֶּ ל עֵ ין
ימים בְּ ָשוֵ ה ִק ְּריָתָ יִ ם( :ו) וְּ אֶּ ת הַ ח ִֹרי בְּ הַ ְּר ָרם ֵשעִ יר עַ ד אֵ יל פָ ָ
הָ אֵ ִ
ִמ ְּשפָ ט ִהוא ָק ֵדש וַ יַכּו אֶּ ת כָל ְּש ֵדה הָ עֲמָ ל ִֵקי וְּ גַם אֶּ ת הָ אֱ מ ִֹרי הַ י ֵֹשב בְּ חַ ְּצצֹן ָתמָ ר( :ח) וַ יֵצֵ א מֶּ לְֶּך ְּסדֹם ּומֶּ לְֶּך
ַאדמָ ה ּומֶּ לְֶּך <צביים> ְּצבוֹיִ ם ּומֶּ לְֶּך בֶּ לַע ִהוא צֹעַ ר ַויַעַ ְּרכּו ִא ָתם ִמלְּ חָ מָ ה בְּ עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים( :ט) אֵ ת
ֲעמ ָֹרה ּומֶּ לְֶּך ְּ
ַארבָ עָ ה ְׁמלָכִּ ים אֶּ ת הַׁ חֲ ִּמ ָשה:
ַאריוְֹך מֶּ לְֶּך אֶּ לָסָ ר ְׁ
ַאמ ָרפֶּ ל מֶּ לְֶּך ִשנְּעָ ר וְּ ְּ
כְּ ָד ְּר ָלעֹמֶּ ר מֶּ לְֶּך עֵ ילָם וְּ ִת ְּדעָ ל מֶּ לְֶּך גוֹיִ ם וְּ ְּ
ָארים הֶּ ָרה נָסּו( :יא) וַ יִ ְּקחּו אֶּ ת
(י) וְּ עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים בֶּ אֱ רֹת בֶּ אֱ רֹת חֵ מָ ר וַ ָינ ֻׁסּו מֶּ לְֶּך ְּסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה וַ יִ פְּ לּו ָשמָ ה וְּ הַ נ ְִּש ִ
כָל ְּרכֻׁש ְּסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה וְּ אֶּ ת כָל ָאכְּ לָם וַ ֵילֵכּו( :יב) וַ יִ ְּקחּו אֶּ ת לוֹט וְּ אֶּ ת ְּרכֻׁש ֹו בֶּ ן אֲ ִחי ַאבְּ ָרם וַ ֵילֵכּו וְּ הּוא י ֵֹשב
שכֵן בְּ אֵ ֹלנֵי מַ ְּמ ֵרא הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ִחי אֶּ ְּשכֹל וַ אֲ ִחי עָ נֵר וְּ הֵ ם בַ ֲעלֵי
בִ ְּסדֹם( :יג) וַ ָיבֹא הַׁ פָ לִּ יט וַ ַיגֵד לְַּאבְּ ָרם הָ עִ בְּ ִרי וְּ הּוא ֹ
ּושֹלש מֵ אוֹת וַ יִ ְּרדֹף עַ ד
מנָה עָ ָשר ְּ
ידי בֵ ית ֹו ְּש ֹ
ָאחיו וַ י ֶָּרק אֶּ ת חֲ נִיכָיו יְּ לִ ֵ
בְּ ִרית ַאבְּ ָרם( :יד) וַ יִ ְּשמַ ע ַאבְּ ָרם כִ י נ ְִּשבָ ה ִ
ָדן( :טו) וַ יֵחָ לֵק ֲעלֵיהֶּ ם ַל ְּילָה הּוא וַ עֲבָ ָדיו וַ ַיכֵם וַ יִ ְּר ְּדפֵ ם עַ ד חוֹבָ ה אֲ ֶּשר ִמ ְּשמֹאל לְּ ַדמָ ֶּשק( :טז) וַ י ֶָּשב אֵ ת כָל
ָאחיו ְּּורכֻׁש ֹו הֵ ִשיב וְּ גַם אֶּ ת הַ נ ִָשים וְּ אֶּ ת הָ עָ ם :...:ס
הָ ְּרכֻׁש וְּ גַם אֶּ ת לוֹט ִ

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק יג
ויבא הפליט [ -מדרשו] לפי פשוטו זה עוג שפלט מן המלחמה ,והוא שכתוב (דברים ג יא)
"כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים" ,וזהו נשאר שלא הרגוהו אמרפל וחבריו כשהכו את
הרפאים בעשתרות קרנים ,תנחומא (חקת כה).
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רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק יג
ומדרש בראשית רבה (מב ח) זה עוג שפלט מדור המבול ,וזהו "מיתר הרפאים" שנאמר
ֹלהים אֶּ ל ְּבנוֹת
ָארץ בַ י ִָמים הָ הֵ ם וְּ גַם ַאחֲ ֵרי כֵן אֲ ֶּשר ָיבֹאּו ְּבנֵי הָ אֱ ִ
(ברא' ו ד) "הַׁ נְׁ ִּפלִּ ים הָ יּו בָ ֶּ
ָאדם וְּ יָלְּ דּו לָהֶּ ם הֵ מָ ה הַׁ גִּ ב ִֹּרים אֲ שֶּ ר מֵ ע ֹולָם ַאנְּשֵ י הַ ֵשם" ,ומתכוין [עוג] שיהרג אברהם
הָ ָ
וישא את שרה:

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו
הנפלים  ...ז' שמות נקראו להם ,אימים ,רפאים ,גבורים ,זמזומים ,ענקים ,עוים ,נפילים ,אימים.

רש"י בראשית פרק ו פסוק ד
הנפלים  -על שם שנפלו והפילו את העולם ,ובלשון עברית לשון ענקים הוא:
רש"י במדבר פרק יג פסוק לג
הנפילים  -ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש:
זוהר (בלק רז – ):עם תרגום מתוק מדבש
פתח רבי שמעון ואמר "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהלים ח:ה) ,פסוק זה ביארו
החברים שהמלאכים הממונים על הנהגת העולם אמרוהו כי בשעה שעלה ברצונו של הקב"ה
לברוא את האדם ,אז קרא הקב"ה לכמה כתות של מלאכי מעלה והושיב אותם לפניו .אמר להם,
"אני רוצה לברוא אדם ".אמרו המלאכים לפניו" ,ואדם ביקר בל ילין" (תהילים מט:יג) [פירוש:
הלא האדם עתיד לחטוא לפניך ביום שיברא ,ולא ילין בכבודו ,לכן לא כדאי לברוא אותו] .הושיט
הקב"ה אצבעו ושרף אותם .אחר כך הושיב כתות אחרות לפניו .אמר להם" ,אני רוצה לברוא
אדם ".אמרו לפניו" ,מה אנוש כי תזכרנו?" היינו :מה ענינו ותועלתו של אדם? אמר להם הקב"ה,
"זה האדם שיהיה בצלם שלנו ושתהיה חכמתו גדולה מחכמתכם ".כיון שברא הקב"ה את האדם
וחטא ,ויצא עם גזר דינו ,באו עז"א [י"ג :שמחזאי] ועזא"ל ואמרו לפניו" ,יש לנו פתחון פה לפניך,
הרי האדם שעשית חטא לפניך ".אמר להם הקב"ה" ,אם הייתם נמצאים ביניהם הייתם חוטאים
כהם ".לכן ,מה עשה הקב"ה ,הפיל אותם ממדרגה הקדושה שלהם מן השמים.
תלמוד בבלי מסכת נדה דף סא עמוד א
+במדבר כ"א +ויאמר ה' אל משה אל תירא .מכדי ,סיחון ועוג אחי הוו ,דאמר מר :סיחון ועוג בני
אחיה בר שמחזאי הוו [רש"י :שבא משמחזאי ועזאל שני מלאכים שירדו בדור אנוש] .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 :שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו ,שנאמר +בראשית
י"ד +ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ,ואמר רבי יוחנן :זה עוג שפלט מדור המבול.
MN: Og represents the legacy of questioning the worthiness of creating man, the
worthiness of man. When Og stood blocking the doorstep of the land of Israel, he was
effectively questioning the worthiness of man. The people of Israel entering the land of
Israel, explains Rav Kook, is like Adam entering the Garden of Eden.
רמב"ן במדבר פרשת חקת פרק כא פסוק לד
(לד) אל תירא אותו  -כי היה משה ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר בו (בראשית יד
יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ,והוא עוג שפלט מן הרפאים שהכו אמרפל וחבריו בעשתרות
קרנים ,לשון רש"י מדברי רבותינו (במדב"ר יט לב) .נתעוררו גם בזה ,מדעתם שלא יירא משה
רבינו מזרוע בשר ,כי עמו ה' אלהינו וכל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו ,והוא המזהיר את
ישראל אל תיראו ואל תערצו מפניהם (דברים לא ו) ,והוא המאשים אותם ביראתם כענין שנאמר
במרגלים (שם א כט ל) ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם ה' אלהיכם הוא ילחם לכם,
אבל נתירא משה מפני הזכות שידע לו:
ועל דרך הפשט ,לא היה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל ארץ סיחון ועוג כאשר פירשתי
(לעיל פסוק כא כב) ,והנה סיחון יצא לקראת ישראל המדברה וילחם בם על כרחם ,אז הודיעו
השם ראה החלותי תת לפניך את סיחון ואת ארצו החל רש (דברים ב לא) ,כי מכאן התחיל בכבוש
שבעה עממים .אבל עוג אסף כל חילו אדרעי ,והיא עיר בקצה גבולו והיו ישראל יכולים לנטות
מעליו כאשר נטו מעל עשו ,והשם אמר לו אל תירא אותו ולך אצלו והתגר בו מלחמה כי בידך
נתתי אותו .ובמדבר סיני רבה (יט לב) ראיתי ,למה נתירא ,אמר שמא מעלו ישראל במלחמת
סיחון או נתלכלכו בעבירה ,וכולה אגדה ,וכך היא יראת כל הצדיקים ,וכן ביהושע (ח א):
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~ המשל והנמשל ~
רש"י במדבר פרק כא
(לה) ויכו אותו  -משה הרגו ,כדאיתא בברכות בהרואה (דף נד ב) עקר טורא בת תלתא פרסי וכו':
MN: our fantastic Midrash comes to illustrate the true battle between Og and Israel was a
battle over the very worthiness of the creation of man.
~ הר ~

אזל עקר הר בר שלשה פרסאות והביא על רישיה,
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א
+שמות יט +ויתיצבו בתחתית ההר ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה הקדוש ברוך
הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם לאו  -שם תהא
קבורתכם.
ֹלהים הַ ר בָ ָשן
תהלים פרק סח (טז) הַ ר אֱ ִ
רש"י תהלים פרק סח פסוק טז
הר אלהים הר בשן  -והיכן פירשה בהר סיני שהוא הר אלהים סמוך לבשן בעבר הירדן:
~ חגבים ~

והביא קודשא בריך הוא עליה קמצי [חגבים] ונקבוה וירד בצוואריה
במדבר פרק יג
(לג) וְּ שָ ם ָר ִאינּו אֶּ ת הַׁ נְׁ ִּפילִּ ים בְּ נֵי ֲענָק ִמן הַ נְּ פִ לִ ים וַ נְּ ִהי בְּ עֵ ינֵינּו כַׁ חֲ גָבִּ ים וְּ כֵ ן הָ יִ ינּו בְּ עֵ ינֵיהֶּ ם:
תרגום אונקלוס
(לג) ותמן חזינא ית גבריא בני ענק מן גבריא והוינא בעיני נפשנא כקמצין וכן הוינא בעיניהון:
במדבר פרק יג (א) וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ קֹוָ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה לֵאמֹר(:ב) ְּשלַח לְּ ָך אֲ נ ִָשים [מדעתך( ... ,סוטה ל"ד ב')]:
דברים פרק א
הלְֵך לִ פְּ נֵיכֶּם הּוא יִ לָחֵ ם לָכֶּ ם
(כט) וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם ֹלא תַ עַ ְּרצּון וְּ ֹלא ִת ְּיראּון מֵ הֶּ ם( :ל) יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּם הַ ֹ
כְּ כֹל אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ִא ְּת ֶּכם בְּ ִמ ְּצ ַריִ ם לְּ עֵ ינֵיכֶּם:
~ שיניים בהר ~

רצה להוציא אותו ,משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא יכל להוציא אותו ,והיינו
דכתיב+ :תהלים ג'" +שני רשעים [גבורתם-רש"י] שברת"; וכדרבי שמעון בן לקיש,
דאמר רבי שמעון בן לקיש :מאי דכתיב +תהלים ג'" +שני רשעים שברת"  -אל תקרי
"שברת" אלא "שרבבת" [כי שיניו נתקעו בהר].
~ שלושים אמה ~

משה כמה הוה  -עשר אמות ,נטל גרזן בר עשר אמין קפץ עשר אמין ,והכה אותו
בקרסוליה וקטליה.
בראשית פרק ו
ֹלשים ַאמָ ה קוֹמָ ָתּה:
ּוש ִ
(טו) וְּ זֶּ ה אֲ שֶּ ר ַתעֲשֶּ ה אֹתָ ּה ְּשֹלש מֵ אוֹת אַ מָ ה א ֶֹּרְך הַ ֵתבָ ה חֲ ִמ ִשים אַ מָ ה ָר ְּחבָ ּה ְּ
מלכים א פרק ו
ֹלשים אַ ָמה קוֹמָ ת ֹו:
ּוש ִ
ָארכ ֹו וְּ עֶּ ְּש ִרים ָר ְּחב ֹו ְּ
(ב) וְּ הַ בַ יִ ת אֲ שֶּ ר בָ נָה הַ מֶּ לְֶּך ְּשֹלמֹה לַיקֹוָ ק ִש ִשים אַ מָ ה ְּ
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