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 DE DOORTOCHT DOOR HET LAND VAN EDOM 

 a`:mi «¦A ©x mi¬¦nï xi¦r ¥UÎx ©dÎz ¤̀  aq̈¬P̈ ©e i®l̈ ¥̀  dedi x¬¤A ¦C x²¤W£̀ «©M sE ½qÎm©i K ¤x´¤C Ædẍ ¸̈A §c ¦O ©d r³©Q ¦P ©e o ¤t¹¥P ©e 
2 1 We draaiden ons om [180°] en reisden naar de woestijn, in de richting van de Rietzee, zoals
Hasjem tegen mij gezegd had en we trokken gedurende lange tijd om [de zuidzijde van] het
gebergte Seïer heen. 

2.1. We draaiden ons om en reisden naar de woestijn – Als ze niet gezondigd hadden, dan zouden ze via het
Seïer-gebergte het Land [Israël] vanuit het zuiden zijn binnengetrokken naar het noorden, maar omdat zij wel
zondigden, moesten ze omdraaien in de richting van de woestijn, die gelegen was tussen de Rietzee en het zuiden
van het Seïer-gebergte. En zo trokken zei langs het zuiden daarvan, van west naar oost, de weg van de Rietzee, de
weg van de Uittocht uit Egypte, die ligt langs de zuid-oostelijke hoek. Vandaar reisden ze naar het oosten.
En we trokken om het Seïer-gebergte – Langs de hele zuidzijde, tot het land Moav.

a [iying] :xŸ «n`¥l i¬©l ¥̀  dedi x ¤n Ÿ̀¬I ©e b :dp̈Ÿ «tv̈ m¤kl̈ E¬p §R d®¤G ©d x´d̈d̈Îz ¤̀  aŸq m ¾¤kl̈Îa ©x
2 En Hasjem sprak tot mij en zei: 3 „Jullie hebben lang genoeg om deze berg heen getrokken,
wenden jullie je nu naar het noorden

 3. Wenden jullie je naar het noorden – Ga langs de oostzijde [van Moav], van het zuiden naar het noorden. Dus
ze reisden in oostelijke richting en dat is de betekenis van wat er staat [in Sjoftiem 11:18]: „En zo kwamen zij aan
[Lett.: waar de zon opkomt] de oostkant van Moav.”

cm ½¤M ¦n E ´̀ §xi«¦i §e xi®¦r ¥U §A mi¦a §WŸ«I ©d e ½̈U¥rÎi«¥p §A m´¤ki ¥g£̀  ÆlEa §b ¦A mi À¦x §aŸ«r m´¤Y ©̀  ¼xŸn`¥l e´©v »mr̈d̈Îz ¤̀ §e 
:cŸ «̀ §n m¤Y §x ©n §W ¦p §e

4 en geef het volk opdracht als volgt: jullie gaan de grens van jullie broeders overschrijden, de
nakomelingen van Esav, die in Seïer wonen. Zij zullen bang voor jullie zijn, maar wees voorzichtig.

4. Wees voorzichtig – Wat wordt daarmee bedoeld? Provoceer hen niet (vers 5). 

dx¬©dÎz ¤̀  i ¦Y©zp̈ e ½̈U¥r §l d´Ẍ ªx §iÎi «¦M l¤b®ẍÎs ©M K ´©x §c ¦n c©r m ½̈v §x ©̀ «¥n Æm ¤kl̈ o³¥Y ¤̀ Î` «Ÿl i ¦ÂM m ½̈a Ex́B̈ §z ¦YÎl ©̀  
:xi«¦r ¥U

5 Provoceer hen niet, want Ik zal jullie nog geen voetbreed van hun land geven, zelfs niet het recht
van doorgang [zonder hun toestemming], want Ik heb het Seïer-gebergte aan Esav tot erfdeel
gegeven.

5. Nog geen voetbreed – Dat wil zeggen, nog geen stukje grond groot genoeg op er een voetstap op te zetten. Ik sta
het niet toe dat jullie hun land doortrekken zonder toestemmeng. En een Midrasj verklaart: [Ik zal jullie hun land
niet geven tot de dag komt waarop een voet gezet zal worden op de Olijfberg [in de messiaanse tijd], zoals er
gezegd is [in Zecharja 14:4]: „Dan zal Zijn [Gods] voet die dag op de Olijfberg staan.”
Want Ik heb het Seïer-gebergte aan Esav tot erfdeel gegeven – [Een erfenis] van Avraham. Ik heb tien volken
aan Avraham gegeven. Zeven daarvan zijn voor jou [de zeven Kenaänitische volken] en de Kenieten en de
Kenizieten en de Kadmonieten [zie Bereisjiet 15:19], dit zijn Amon, Moav en Seïer. Eén daarvan is voor Esav en de
andere twee zijn voor de nakomelingen van Lot [Bereisjiet Rabba 44], als beloning omdat hij met Avraham mee
naar Egypte is gegaan en zich stil hield over wat Avraham over zijn vrouw zei, namelijk: „Zij is mijn zuster.” Hij
behandelde hem als zijn [Avrahams] zoon [door hem een deel van de erfenis van Avraham te geven]. 

e:m«¤zi ¦z §WE s¤q¤M ©A m²Ÿ ¦̀ «¥n Ex̄ §k ¦Y m ¦i ¹©nÎm©b §e m®¤Y §l ©k£̀ «©e s¤q¤M ©A m²Ÿ ¦̀ «¥n Ex̄ §A §W ¦Y l ¤kŸ´̀  
6 Jullie moeten voedsel van hen voor geld kopen en dat mogen jullie eten en ook het water dat
jullie drinken moeten jullie met geld betalen.

 6. Jullie moeten voedsel kopen – Heb.:  Ex §k ¦Y[tichroe] betekent ‘kopen.’ Hetzelfde woord wordt gebruikt in
Bereisjiet 50:5: „Het graf dat ik voor mijzelf gekocht heb [i ¦zi ¦xk̈ – karitie].” Dit woord wordt in de kuststreken
gebruikt voor ‘kopen’ in plaats van dẍi ¦k §n ¦l [limchira]. [In de NIK-uitgave van de vertaling van Rabbijn A.S.
Onderwijzer staat hier nog een vervolg van Rasji. Ik heb er vijf Choemasjiem op nageslagen, maar ik heb dat
nergens anders kunnen terugvinden (Zwi).]
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fdÀ̈pẄ mi´¦rÄ §x ©̀  | d́¤f d®¤G ©d lŸ cB̈ ©d x¬Ä §c ¦O ©dÎz ¤̀  ½L §Y §k¤l r´©cï L ½¤cï d´¥U£r«©n ÆlŸk §A ÀL §k ©x«¥A Li ¹¤dŸl¡̀  dedi Ái ¦M 
:x«äC̈ Ÿ §x©qg̈ `¬Ÿl K ½̈O ¦r ÆLi ¤̧dŸl¡̀  dedi

7 [Laat zien dat je geld hebt] want Hasjem, je God heeft je gezegend bij alles wat je onderneemt. Hij
weet hoe je deze veertig jaar door deze woestijn gelopen bent; gedurende al die tijd was God met
jou en heeft het je aan niets ontbroken.

7. Want Hasjem, je God, heeft je gezegend – Daarom mogen jullie niet ondankbaar zijn voor Zijn goedheid door
te doen alsof jullie arm zijn. Echter, laat zien dat jullie rijk zijn.

 DE DOORTOCHT DOOR HET LAND VAN MOAV 

g x ¤a®B̈ oŸ́i §v¤r«¥nE z©li ¥̀ «¥n d ½̈aẍ£r«d̈ ÆK ¤x ¤̧C ¦n xi ½¦r ¥U §A Æmi ¦a §W «I ©d e À̈U¥rÎi«¥p §a Epi´¥g ©̀  z¯¥̀ ¥n xŸºa£r«©P«©e rvn`a wqt]

[weqt:a«῭ Fn x¬©A §c ¦n K ¤x¤C xŸ½a£r«©P«©e Æo ¤t¥̧P ©e 
8 En we trokken weg van onze broeders, de nakomelingen van Esav die in Seïer wonen, via de
vlakte van Elat en van Etsion-Geber, en we draaiden om [naar het noorden] en namen de weg door
de woestijn van Moav.

8. En we draaiden om en namen de weg – Wij wendden ons gezicht naar het noorden, terwijl we langs de
oostzijde verder gingen. 

hd ½̈X ªx §i ÆFv §x ©̀ «¥n ³L §l o ¥̧Y ¤̀ Î` «Ÿl i ¦ÂM d®n̈g̈ §l ¦n mÄ x¬B̈ §z ¦YÎl ©̀ §e a ½̀̈ FnÎz ¤̀  Æx ©v ¸̈YÎl ©̀  i À©l ¥̀  dedi x ¤n Ÿ̀I̧ ©e 
:d «Ẍ ªx §i xr̈Îz ¤̀  i ¦Y¬©zp̈ hF ½lÎi¥p §a ¦l i´¦M

9 Hasjem zei toen tegen mij: „Doe niet vijandig tegen de Moabieten en daag hen niet uit tot een
oorlog, want Ik geef jullie niets van hun land in bezit, want Ik heb Ar als erfdeel gegeven aan de
nakomelingen van Lot.

9. Daag hen niet uit tot een oorlog – Hij verbood hen alleen maar om oorlog tegen Moav te voeren, maar de
Israëlieten maakten hen wel bang en toonden zich aan hen terwijl ze gewapend waren. Daarom staat er geschreven
(Bamidbar 22:3): „Moav was bang voor het volk”, want zij zouden hen plunderen en beroven. Maar betreffende de
Ammonieten staat er geschreven (verderop vs.19): „Daag hen niet uit” [en hier wordt niets gezegd over oorlog
voeren]. Dat betekent dat iedere provocatie tegen hen verboden was. Dit was ter beloning voor de ingetogenheid
van hun stammoeder [de jongste dochter van Lot, die van haar vader een kind kreeg, dat zij ‘Ben-ammi’ noemde.
Hij was de stamvader van de Ammonieten]. Zij maakte namelijk niet de schande van haar vader openbaar, zoals de
oudste dochter van Lot, die haar zoon ‘Moav’ noemde, hetgeen ‘de zoon van mijn vader’ betekent.
Ar – De naam van een land. [Rasji bedoelt te zeggen dat we niet moeten denken dat het woord Ar is afgeleid van
het woord Ier – stad (Mizrachi)]. 

i:mi «¦wp̈£r«©M mẍë a²©x §e lF ¬cB̈ ḿ ©r D®ä Ea §Ẃï mi¦pẗ §l mi¬¦n ¥̀ «d̈ 
10 De Emiem woonden daar vroeger, een groot en talrijk volk, hoog van postuur als de Anakieten
[maar de Moabieten verdreven de Emiem].

10. De Emiem woonden daar vroeger – U zult veronderstellen dat dit het land van de Refaïem is, dat Ik aan
Avraham gegeven heb [zie Bereisjiet 15:20], omdat de Emiem, dat zijn Refaïem, daar vroeger gewoond hadden;
maar dit is niet zo, want die Refaïem heb ik weggejaagd ten behoeve van de nakomelingen van Lot en die heb Ik
daar voor hen in de plaats neergezet. [Rasji verklaart hier waarom Tora deze ogenschijnlijk irrelevante details over
de Emiem verstrekt. De Israëlieten dachten namelijk aanvankelijk dat zij het land van Ar mochten veroveren, want
het land van de Refaïem is één van de gebieden die God aan Avraham beloofd had. Tora verklaart hier waarom dit
niet zo was. De Emiem waren niet de Refaïem die God bedoelde in Zijn belofte aan Avraham. Dit was een ander
volk met dezelfde naam, en dat land mochten de Moabieten veroveren (Siftei Chachamiem)].

`i:mi «¦n ¥̀  m¤dl̈ E ¬̀ §x §w ¦i mi ½¦a ῭ ŸÓ ©d §e mi ®¦wp̈£r«©M m¥dÎs ©̀  E¬a §W«g̈¥i mi²¦̀ ẗ §x 
11 Ook zij [de Emiem] werden beschouwd als [behorende tot de] Refaïem, zoals de Anakieten; de
Moabieten noemden hen Emiem. 

11. Ook zij werdenbeschouwd als Refaïem – Deze Emiem werden als Refaïem beschouwd, zoals de reuzen die
Refaïem genoemd worden, want ieder die hen ziet, die voelt zich slap worden. [Het woord Rafa betekent ‘slap
worden’ en de naar Refaïem zou dan daar vandaan komen.]
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Emiem – Zij werden zo genoemd omdat zij mensen de doodschrik aanjoegen [het woord  mi ¦n ¥̀  – emiem – wordt
dan gedacht afkomstig te zijn van het woord dn̈i ¥̀  – ema – dat ‘hevige angst’ betekent]. En zo ook „En in Séïer
woonden de Chorieten” en Ik leverde hen uit aan de nakomelingen van Esav.

aix¯¤W£̀ «©M m®Ÿ §g ©Y E a §W«¥I ©e m ½¤di¥p §R ¦n ÆmEci ¦n §W©I ©e mE ÀWẍi«¦i e´Ü¥r ī¥p §aE ¼mi ¦pẗ §l »mi ¦xŸg«©d Eá §W«ï xi º¦r ¥U §aE 
:m«¤dl̈ dedi o¬©zp̈Îx ¤W£̀  F ½zẌ ªx §i Æu ¤x ¤̧̀ §l l À¥̀ ẍ §U ¦i d´Ür̈

12 En in Séïer woonden vroeger de de Chorieten, maar de nakomelingen van Esav verdreven hen
voor hen uit en vernietigden hen en vestigden zich in hun plaats, zoals Israël gedaan heeft met het
land van zijn erfdeel, dat Hasjem hun gegeven heeft.

12. Verdreven hen – [Hebr. meyẍi¦i – jirasjoem – lett.: ZULLEN hen verdrijven.] Dit is de tegenwoordige tijd; het
wil zeggen: Ik heb een kracht in hen gelegd, zodat ze hen geleidelijke kunnen verdrijven. [D.w.z., de Edomieten
verdreven de Chorieten niet in één keer, maar in een geleidelijk proces.]

 HET EINDE VAN DE GENERATIE DIE UIT EGYPTE WAS VERTROKKEN 

bi:c ¤x«f̈ l ©g¬©pÎz ¤̀  xŸa£r«©P«©e c¤x®f̈ l ©ǵ©pÎz ¤̀  m¤kl̈ E ¬x §a ¦r §e En²ªw d À̈Y©r 
13 En nu, maak je gereed en trek de beek Zéred over – en zo trokken we over de beek Zéred.

cid®p̈Ẅ d¤pŸn §WE mi¬¦Wl §W c ¤x ½¤f l ©ǵ©pÎz ¤̀  ÆEp §x ©̧ar̈Îx ¤W£̀  c³©r ©rÀ¥p §x ©A W´¥cT̈ ¦n | Ep §ḱ ©ld̈Îx ¤W£̀  mi º¦nÏ ©d §e 
:m«¤dl̈ dedi r¬©A §W ¦p x²¤W£̀ «©M d ½¤p£g«©O«©d a ¤x ´¤T ¦n Ædn̈g̈ §l ¦O ©d i³¥W §p ©̀  xF ¹C ©dÎlM̈ mŸY̧Îc©r

14 En vanaf ons vertrek uit Kadesj-Barnéa totdat we de beek Zéred overgestoken waren, lag
achtendertig jaar, totdat heel de generatie van strijdbare mannen uit het leger verdwenen was,
zoals Hasjem hun bezworen had.

eh:m«Ö ªY c©r d®¤p£g«©O«©d a ¤x ´¤T ¦n mÖ ªd §l m ½̈A dz̈ §i´d̈ dediÎc©i m³©b §e 
15 Ook de hand van Hasjem was tegen hen geweest om hen in verwarring te brengen vanuit het
midden van het leger, totdat zij [allen] waren weggevaagd.

15. Was tegen hen – Om hen te haasten en hen te verwarren binnen de veertig jaar, zodat zij niet nogmaals hun
zonen zouden ophouden in de woestijn.

 DE DOORTOCHT DOOR HET LAND VAN AMMON 

fh :m«r̈d̈ a ¤x ¬¤T ¦n zE nl̈ d²n̈g̈ §l ¦O ©d i¯¥W §p ©̀ ÎlM̈ EO ¹©YÎx ¤W£̀ «©k i ¦̧d §i ©e fi:xŸ «n`¥l i¬©l ¥̀  dedi x¬¥A ©c §i ©e 
16 En het was dat toen alle strijdbare mannen uitgestorven waren uit het midden van het volk,
17 Hasjem met mij als volgt sprak:

16-17. En het was toen … uitgestorven waren, dat Hasjem met mij sprak, enz. – Maar vanaf het uitzenden van
de verspieders tot nu toe wordt hiert niet vermeld dat „Hij sprak,” maar dat „Hij zei.” Dat is om u te leren dat
gedurende de hele achtendertig jaar dat Israël verstoten werd [door God], [God] Zich niet niet rechtstreeks tot
Mosjé richtte in een taal die liefde uitdrukte, van gezicht tot gezicht en in een kalme stemming. Het is om u te leren
dat de Sjechina [de Goddelijke aanwezigheid] alleen maar op de profeten rust ter wille van Israël.

gi :x«r̈Îz ¤̀  a῭ Fn lE¬a §BÎz ¤̀  mF²I ©d x¬¥aŸr d ¸̈Y ©̀  hix́B̈ §z ¦YÎl ©̀ §e m¥x ªv §YÎl ©̀  oF ½O©r í¥p §A lE µn À̈Y §a ©x «ẅ §e 
:d «Ẍ ªx §i d̈i¬¦Y ©z §p hF lÎi¥p §a ¦l i¬¦M d ½̈X ªx §i ÆL §l oF ³O©rÎi«¥p §A u ¤x ¤̧̀ ¥n o Â¥Y ¤ẦÎ` «Ÿl i´¦M m®Ä

18 Vandaag zul je de grens met Moav bij Ar oversteken. 19 Je zult dan tegenover de Ammonieten
staan; maak het hen niet moeilijk en daag hen niet uit, want Ik zal je geen erfdeel geven van het
land van de Ammonieten, want Ik heb het als erfdeel gegeven aan de nakomelingen van Lot.

18-19. Vandaag zul je de grens met Moav overgaan… en je zult dan tegenover de Ammonieten staan –
Hieraan zien we dat het land Ammon ten noorden van het land Moav gelegen is. [De Israëlieten reisden langs de
oostgrens van Moav naar het noorden en kwamen daar tegenover de Ammonieten te staan. Dus het land Ammon
lag kennelijk ten noorden van Moav.]

k:mi «¦Oªf §n©f m¤dl̈ E ¬̀ §x §w ¦i mi ½¦pŸO©r´d̈ §e mi ½¦pẗ §l ÆDäÎEa §W«ï mi³¦̀ ẗ §x `e®¦dÎs ©̀  a¥Wg̈«¥Y mi¬¦̀ ẗ §xÎu ¤x«¤̀  



4 DEVARIEM – 2 – DEVARIEM
20  Ook dit wordt beschouwd als het land van de Refaïem, [want] de Refaïem woonden daar
vroeger en de Ammoniem noemden hen Zamzoemiem.

20. Het land van de Refaïem – Dit betekent dat ook dit als het land van de Refaïem beschouwd wordt, want „de
Refaïem woonden daar vroeger.” Maar dit is niet het „land van de Refaïem” dat Ik aan Avraham gegeven heb.

`k:m«Ÿ §g ©z E¬a §W«¥I ©e mªWẍi«¦I ©e m ½¤di¥p §R ¦n dedi m³¥ci ¦n §W©I ©e mi ®¦wp̈£r«©M mẍë a²©x §e lF ¬cB̈ ḿ ©r 
21 Het was een groot en talrijk volk en hoog van postuur, reuzen zoals de Anakieten. Maar Hasjem
heeft ze voor [de Ammonieten] vernietigd en die hebben hen verdreven en hun plaats ingenomen

akEá §W«¥I ©e Æm ªWẍi«¦I ©e m ½¤di¥p §R ¦n Æi ¦xŸg«©dÎz ¤̀  ci³¦n §W ¦d x ¤̧W£̀  xi®¦r ¥U §A mi¦a §WŸ«I ©d e ½̈U¥r í¥p §a ¦l ÆdÜr̈ x³¤W£̀ «©M 
:d«¤G ©d mF¬I ©d c©r m ½̈Y §g ©z

22 net zoals Hij gedaan heeft voor de nakomelingen van Esav, die in Seïer wonen, toen Hij de
Chorieten voor hen vernietigde en [de nakomelingen van Esav] verdreven hen en vestigden zich in
hun plaats, [waar zij zijn gebleven] tot op deze dag.

bk:m«Ÿ §g ©z E¬a §W«¥I ©e mªci ¦n §W ¦d xŸ ½Y §t ©M ¦n mi´¦̀ §vŸ«I ©d Æmi ¦xŸY §t ©M d®G̈ ©rÎc©r mi ¦x ¥v£g«©A mi¬¦a §WŸ«I ©d mi²¦E ©r«d̈ §e 
23 [Zo verging het ook] de Avviem, die woonden in open steden in Aza [Gaza]; de Kaftorieten
vernietigden hen en vestigden zich vervolgens in hun plaats.

23. De Avviem – behoorden tot het Filisjtijnse volk, zoals blijkt uit de opsomming in het Boek Jehosjoea (13:3):
„De vijf heersers over de Filisjtijnen: die van Gaza, Asjdod en Asjkelon, de Gittieten en de Ekronieten en
ook de Avvieten.” En wegens de eed die Avraham aan Avimelech gezworen had [Bereisjiet 21:24], kon
Israël hun land niet in bezit nemen. Maar Ik heb de Kaftorieten gebracht en „die  hebben hen vernietigd
en zich in hun plaatsen gevestigd” [Choelien 60b] en nu is het jullie toegestaan om [het land dat vroeger
van de Avviem was ] af te nemen [van de Kaftoriem].

 DE OORLOG MET SICHON, KONING VAN CHESJBON 

ckF v §x ©̀ Îz ¤̀ §e i ²¦xŸn¡̀ «d̈ oFĀ §W ¤gÎK¤l«¤n oŸģi ¦qÎz ¤̀  ÂL §c«ï §Âa i ¦Y´©zp̈ d´¥̀ §x ¼oŸp §x ©̀  l ©ǵ©pÎz ¤̀  »Ex §a ¦r §e E Àr §Q EnEẃ 
:d«n̈g̈ §l ¦n F A x¬B̈ §z ¦d §e W®ẍ l´¥gd̈

24 [God zei:] „Vooruit, trekken jullie op en ga de beek Arnon over. Zie, Ik heb Sichon de
Emoritische koning van Chesjbon en zijn land in jullie macht gegeven! Begin hem uit de drijven en
lok een oorlog met hem uit.

dk½L£r §n ¦W ÆoEr §n §W ¦i x³¤W£̀  m ¦i®n̈Ẍ ©dÎlM̈ z ©g©Y mi ½¦O©r«d̈ Æi¥p §RÎl©r ½L §z´῭ §x ¦i §e ÆL §C §g ©R z³¥Y Æl ¥g ῭  dÀ¤G ©d mFÍ ©d 
:Li«¤pR̈ ¦n E lg̈ §e E¬f §b «ẍ §e

25 Vandaag begin Ik angst en vrees voor jou op te leggen aan al de volken onder de hemel.
Wanneer zij van je reputatie horen, zullen ze voor je trillen en beven.”

25. Onder de hemel – Dit leert ons dat de zon voor Mosjé stil stond op de dag van de oorlog met Og [in traktaat
Avoda Zara 25a zegt Rasji dat dit gebeurde op de dag van de oorlog met Sichon, niet Og], en de zaak werd bekend
bij „alle volken onder de hemel.”

ek:xŸ «n`¥l mF lẄ i¬¥x §a ¦C oF ®A §W ¤g K¤l´¤n oF gi ¦qÎl ¤̀  zF ½n ¥c §w x´©A §c ¦O ¦n Æmi ¦k ῭ §l ©n g³©l §W ¤̀ «ë 
26 Ik stuurde toen boodschappers vanuit de woestijn Kedémot naar Sichon, koning van Chesjbon,
met een vredesvoorstel, als volgt:

26. Ik stuurde toen boodschappers vanuit de woestijn Kedémot – Hoewel de Alomtegenwoordige mij niet
bevolen had om Sichon in vrede toe te spreken, [heb ik dit niettemin gedaan, want] ik heb geleerd [dit zo te doen
van [wat ons gegeven was in] de woestijn Sinai, namelijk van de Tora, die vooraf ging [dn̈ §c ©w – kadma] aan de
[Schepping] van de wereld. Toen de Heilige, gezegend is Hij, kwam om [de Tora] aan Israël te geven, liet hij haar
rondgaan bij Esav en Jisjmaël [d.w.z., Hij presenteerde de Tora aan Esav en Jisjmaël met de vraag of zij misschien
de Tora zouden willen accepteren]. Weliswaar wist Hij van te voren dat zij de Tora niet zouden aannemen, maar
desalniettemin begon Hij met een gebaar van vrede. Daarom riep ik eerst Sichon op tot vrede. Een andere
verklaring: zŸen ¥c §w x ©a §c ¦n ¦n – mimidbar kedémot – vanuit de woestijn Kedémot: Mosjé zei tegen God: ik heb dit
geleerd van U, Die aan de wereld vooraf ging [z̈ §n ©cẅ – kadamta]. U had één bliksemschicht kunnen zenden en de
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Egyptenaren zouden zijn verbrand, maar in plaats daarvan zond U mij „vanuit de woestijn” naar Paro [met een
vredesvoorstel], om te zeggen [Sjemot 5:1]: „Laat mijn volk gaan” in alle rust (Midrasj Tanchoema).

fk:le Ÿ̀ «n §UE oi¬¦nï xE q ῭  `¬Ÿl K®¥l ¥̀  K ¤x¤C ©A K ¤x¬¤C ©A L ½¤v §x ©̀ §a d ´ẍ §A §r ¤̀  
27 „Laat mij door uw land trekken, ik zal uitsluitend over de weg gaan en ik zal nog links, noch
rechts afwijken.

gk:i«l̈ §b ©x §a d¬ẍ §A §r ¤̀  w©x i ¦zi®¦zẄ §e i¦lÎo ¤Y ¦Y s¤q¬¤M ©A m ¦i²©nE i ¦Y §l ½©k ῭ §e Æi ¦p ¸¥x ¦A §W ©Y s¤q³¤M ©A l ¤kŸ´̀  
28 U kunt mij voedsel voor geld verkopen dat ik zal eten en geef mij water voor geld om te drinken;
ik zal uitsluitend te voet doortrekken.

hkÆxŸa¡r«¤̀ Îx «¤W£̀  c³©r x®r̈ §A mi¦a §WŸ«I ©d mi ½¦a ῭ FÓ ©d §e xi ½¦r ¥U §A Æmi ¦a §WŸ«I ©d e À̈U¥r í¥p §A i ¹¦lÎEU«r̈ x ¤̧W£̀ «©M 
:Ep«l̈ o¬¥zŸp Epi¥dŸl¡̀  dediÎx ¤W£̀  u ¤x ¾̀̈ d̈Îl ¤̀  o ½¥C §x©I ©dÎz ¤̀

29 zoals de nakomelingen van Esav, die in Seïer wonen, met mij gedaan hebben en de Moabieten
die in Ar wonen, totdat ik de Jordaan ben overgetrokken naar het land dat Hasjem, onze God, ons
geeft.

29. Zoals de nakomelingen van Esav … met mij gedaan hebben – Dit heeft geen betrekking op het doortrekken
van hun land, [want dat weigerde Edom (zie Bamidbar 20:21)], maar het betreft de verkoop van voedsel en water.
[Volgens Goer Arjé bedoelt Rasji in zijn commentaar op Bamidbar 20:17 dat de kinderen van Esav de Israëlieten
voedsel en water te koop aanboden, echter dat hadden ze niet nodig, want dat kregen ze van Hasjem.]
Totdat ik de Jordaan ben overgetrokken – Dit slaat op het eerdere verzoek van Mosjé: „Sta mij toe door uw land
te trekken” (vers 27).

lF ½aä §lÎz ¤̀  Æu ¥O ¦̀ §e F ÀgExÎz ¤̀  Li ¹¤dŸl¡̀  dedi ÁdẄ §w ¦dÎi «¦M F ®A Ep¥x ¦a£r«©d oF ½A §W ¤g K¤l´¤n ÆoŸgi ¦q d À̈a ῭  `´Ÿl §e 
q   :d«¤G ©d mF¬I ©M L §c«ï §a F ¬Y ¦Y o©r²©n §l

30 Maar Sichon, de koning van Chesjbon liet ons niet door [zijn land] trekken, want Hasjem, je God,
had zijn geest verhard en zijn hart verstokt, opdat Hij hen aan jou kon uitleveren, zoals heden
gebeurd is.

`l [iyy]z ¤W¤xl̈ W ½ẍ l´¥gd̈ F ®v §x ©̀ Îz ¤̀ §e oŸ gi ¦qÎz ¤̀  Li ½¤pẗ §l z´¥Y Æi ¦z ¸ŸN ¦g«©d d À¥̀ §x i ½©l ¥̀  dedi x ¤n Ÿ̀³I ©e 
:F «v §x ©̀ Îz ¤̀

31 God zei tegen mij: „Kijk, Ik ben begonnen Sichon en zijn land aan jou te geven, begin hem te
verdrijven, zodat je zijn land in bezit kunt nemen.”

31. Ik ben begonnen … aan jou te geven – Hij stortte de beschermengel van de Emorieten van boven naar
beneden onder Mosjé’s voeten en deed hem [Mosjé] op zijn hals trappen.  

al:dv̈ §d«ï dn̈g̈ §l ¦O©l F ²O©rÎlk̈ §e `Ed̄ Ep ¹¥z`ẍ §w ¦l oŸģi ¦q Á̀ ¥v¥I ©e 
32 En toen trok Sichon tegen ons uit ten oorlog bij Jahtsa, hij en zijn zonen en heel zijn volk.

32. Nu trok Sichon tegen ons op – Hij zond geen [boodschappers] naar Og [met het verzoek] om hem te helpen,
om u te leren dat zij elkaar niet nodig hadden [want er staat dat Sichon op trok, dus hij alleen].

bl:F «O©rÎlM̈Îz ¤̀ §e [eip̈Ä] ep̈ÄÎz ¤̀ §e F ²zŸ̀  K¬©P ©e Epi®¥pẗ §l Epi¥dŸl¡̀  dedi Ed²¥p §Y¦I«©e 
33 Maar Hasjem, onze God, leverde hem aan ons uit en we versloegen hem en zijn zonen en heel
zijn volk.

33. En zijn zonen – Er staat [in de Tora-rol] geschreven epa – benó – zijn zoon [Ÿep §a], omdat Sichon een zoon had
die even sterk was als hij [maar het wordt uitgesproken als ep̈ä – banaw – zijn zonen, hoewel dat normaliter
geschreven wordt als eip̈ä, met een extra i].

clEp §x©̀ §W ¦d `¬Ÿl s®Ḧ ©d §e mi¦WP̈ ©d §e m ½¦z §n xi´¦rÎlM̈Îz ¤̀  Æm ¥x£g«©P«©e `e ½¦d ©d ź¥rÄ Æeiẍr̈ÎlM̈Îz ¤̀  cŸ³M §l ¦P ©e 
:ci «¦xÜ
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34 Bij die gelegenheid veroverden wij al zijn steden en we vernietigden iedere stad, en doodden de
mannen, vrouwen en kinderen, totdat er niet één over was.

34. De mannen  – Hebr.: m ¦z §n – metiem – [Dat betekent ‘mannen.’ Betreffende de oorlogsbuit die zij van Sichon
genomen hadden, staat er [in vers 35] ep̈l Ÿep §f©fä  – bazazno lanoe – een uitdrukking voor ‘plundering’ [df̈ ¦a – biza],
want het was dierbaar voor hen en iedereen plunderde voor zichzelf. Maar toen zij bij de buit van Og kwamen,
waren ze reeds verzadigd en vol en was het verachtelijk in hun ogen. Ze scheurden het in stukken en wierpen het
vee en de kleding weg en ze namen alleen het zilver en het goud mee. Daarom staat er geschreven [in Devariem
3:7]:  ep̈l epŸefä – bazonoe lanoe – hetgeen een uitdrukking voor ‘verachting’ is. Zo wordt het ook verklaard in Sifré
in het hoofdstuk dat begint met de woorden ‘En Israël verbleef in Sjittiem’ [Bamidbar 25].

dl:Ep §c«k̈l̈ x¬¤W£̀  mi ¦xr̈«¤d l¬©l §WE Ep®l̈ Ep §f́©fÄ dn̈ ¥d §A ©d w¬©x 
35 Alleen het vee en de buit van de steden die we veroverd hadden plunderden we voor onszelf.

elx¬¤W£̀  d ½̈i §x ¦w Ædz̈ §i«d̈ ` ³Ÿl c ½̈r §l ¦B ©dÎc©r §e Æl ©g©̧P ©A x³¤W£̀  xi ¦̧rd̈ §e oŸ¹p §x ©̀  l ©g©̧pÎz ©t §UÎl©r Áx ¤W£̀  x ¿¥rŸx£r«¥n 
:Epi«¥pẗ §l Epi¥dŸl¡̀  dedi o²©zp̈ lŸ¾M ©dÎz ¤̀  EP®¤O ¦n dä §b «Ü

36 Van Aroër, dat gelegen is aan de oever van de beek Arnon en de stad in de vallei, tot Gilad, was
er geen stad die voor ons onneembaar was; alles gaf Hasjem, onze God, aan ons.

fl :Epi«¥dŸl¡̀  dedi dË ¦vÎx ¤W£̀  lŸ¬k §e x ½̈dd̈ i ´¥xr̈ §e ÆwŸA©i l ©g³©p cº©iÎlM̈ Ÿ §a®ẍẅ `´Ÿl oF O©rÎi«¥p §A u ¤x¬¤̀ Îl ¤̀  w²©x
37 [De] enige [plaatsen] die je niet genaderd bent, [waren] het land van de Ammonieten, heel het
gebied grenzend aan de rivier de Jabok, de steden in de bergen en [verder] overal waar Hasjem,
onze God, ons verboden had [dat te veroveren].

37. Heel het gebied, grenzend aan de rivier Jabok – Dit betekent: alles naast de rivier Jabok. 
En overal waar Hasjem, onze God, ons verboden had – dat te veroveren, dat lieten we met rust.
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