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עוג מל הבש במקרא ובמדרש האגדה 

 
הנצחון של בני ישראל על עוג מלך הבשן מתואר בפרשתנו באזכור קצר: "...ויירשו את ארצו (=של 
סיחון) ואת ארץ עוג מלך הבשן, שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש" (דב' ד מז). ידיעה 
קצרה על מלחמה זו מופיעה במקרא לראשונה בספר במדבר (כא לג-לה), והרחבה של פרטים עליה 
נמצאת רק בפרשת דברים (ג א-יג); שם מיוחס כיבוש חבל ארגוב ליאיר בן מנשה (ג יד). חשיבותה 
של מלחמה זו בתודעת הדורות המאוחרים מובלטת בכך שהיא מוזכרת שוב ושוב במסורות המקרא 
המאוחרות יותר  כמאורע מיוחד ויוצא-דופן  (יהו' ב י; ט י; יב ד; יג יב; ל-לא; מל"א ד יט, וכן: 

נחמ' ט כב ותה' קלה יא; קלו כ). 
לפי הנאמר בפרשתנו היה עוג אמורי,1 והאמורים מיוחסים לרפאים - עם קדום של ענקים 
(משמעותו הקדומה של השם "רפאים" הייתה כנראה: גיבורים).2 גם האמורים עצמם מתוארים 
במקרא כגבוהים וחסונים (עמ' ב ט: "אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים"). בספר 

היובלים (כט, ט) מסופר כי גובהם של הרפאים היה עד תשע או עשר אמות.    
במסורת המדרשית והרבנית נתפסת דמותו של עוג לעיתים קרובות כבעלת ממדים אגדיים. לכך ניתן 
אף ביטוי הלכתי מובהק בשולחן ערוך (או"ח, סימן ריח סעיף א) הקובע, שמי ש"רואה מקום 
שנעשו בו נסים לישראל, מברך...שעשה נסים לאבותינו במקום הזה". ואחד הדברים הנזכרים שם 

הוא האתר שבו רואים את ה"אבן שבקש עוג לזרוק על ישראל". 
אבן זו קשורה הדק היטב למדרשים הרואים בעוג דמות בעלת ממדים לא-ריאליים. כך, למשל, 

מתואר המפגש בין עוג לבני ישראל בתלמוד הבבלי (בר' נד, ע"ב בתרגום מארמית):3  

                                                           
1 אך כנגד זה הוא נזכר גם כמלך הבשן הלא-אמורי (במ' כא לג, ועוד). ראו: חיים רבין, עוג, ארץ ישראל, ח, תשכ"ז, 

עמ' 251. 
2 ש"א ליונשטם, א"מ, ז, ירושלים תשל"ו, טורים 406-404. ועי' גם: רבין (לעיל הע' 1), עמ' 252 הע' 24, המציע 

לומר שמשמעותה של מילה זו היא "הגבוהים". גם גלית הפלשתי נחשב על צאצאי הרפאים (דהי"א כ ד-ח, 
ושמ"ב כא יט-כ). על "רפאים" בפרשנות המסורתית ראו סיכומו של הדיון אצל  ר"י נחשוני, הגות בפרשיות 

התורה, ב, ב"ב תשמ"ו, עמ' 724-722. 
3 אמנם זהו פירוש לברייתא המובאת בתלמוד הבבלי שם, נד, ע"א. אך יש להדגיש כי אין לה מקבילה בתלמודם של 

התנאים כפי שהוא לפנינו, ואף לא בתלמוד הירושלמי. האזכור של עוג בתוספתא שבת יז, יט (מהד' ליברמן עמ' 
84) הוא דוגמא בעלמא לאדם גדל-מידות.  
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אמר (=עוג): מחנה ישראל כמה הוא? שלוש פרסות. אלך ואעקור הר בן שלוש פרסות 
ואשליך עליהם ואהרגם. הלך ועקר הר בן שלוש פרסות ושם על ראשו. והביא הקב"ה עליו 
חגבים ונקבו את ההר ונפל על צווארו, והיה רוצה לשלוף אותו מעל ראשו. נמשכו שיניו לצד 
זה ולצד זה ולא יכול לשולפו, והוא שנאמר 'שיני רשעים שברת' (תה' ג ח), וכמו שדרש ריש 
לקיש, שאמר רבי שמעון בן לקיש: מה הוא שכתוב 'שני רשעים שברת' - אל תקרי "שברת" 
אלא "שרבבת". משה כמה היה (=גובהו)? עשר אמות. לקח גרזן בן עשר אמות, וקפץ עשר 

אמות, והכהו בקרסולו והרגו.4 
ואולם, מסורת מעין זו לא נזכרת כלל במקרא עצמו, ואף בספרות חז"ל הקדומה לא מצאנו מדרשים 

שמציגים כך את עוג. 
בדברים ג יא, נאמר על גודלו של עוג כי "רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ערשו ערש 

ברזל,5 הלא הִוא ברבת בני עמון, תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש". 
על דרך הפשט, יש להבין ידיעה זאת כפי שהבינה אבן עזרא שם, שהעיר כי גודלו של עוג היה כפול 

מגבהו של אדם רגיל, ותו לא. וכך כתב הרמב"ם במו"נ, ב, מז:6 
מה שכתבה התורה בעוג הנה ערשו ערש ברזל וגו', כי ערש היא המטה, (=כמו שנאמר) 'אף 
ערשנו רעננה' (שה"ש א טז), ואין ערש האדם כפי מדתו בשוה, לפי שאינו בגד שלובש אותו, 
אלא הערש יהיה תמיד יותר גדול מן האדם הישן עליו. והנוהג הידוע שהוא (= הערש, 
המיטה) יהיה יותר ארוך מן האדם בכדי שליש ארכו. ואם היה אורך הערש הזה תשע אמות 
יהיה אורך הישן עליו כפי הנוהג ביחס המטות: שש אמות או מעט יותר. ואמרו "באמת איש" 
- רוצה לומר: אמת אדם בינוני, כלומר משאר בני אדם, לא שזה באמת עוג (=באמה 
המיוחדת של עוג), לפי שכל אדם איבריו יחסיים על הרוב, והרי הוא אומר כי אורך עוג היה 
פי שניים באורך אחד משאר בני אדם, או יותר מעט, וזה בלי ספק נדיר באיש המין 

(=האנושי), אלא שאינו נמנע בשום אופן.7 
כלומר, לדעת הרמב"ם וראב"ע מידתו של עוג הייתה בערך כפולה ממידת איש בינוני, וגובה מיוחד 
זה צוין במסורת שבדברים בהתפעלות רבה, שכן למידה גדולה זאת נותרה עדות במיטת הברזל של 

עוג, ששרדה ברבת עמון.   
מנין צמחו אפוא אותן מסורות שייחסו לעוג מידות לא-ריאליות? 

כאמור, במדרשים התנאיים לא מצאנו עדות לכך. בוודאי שעוג נחשב לענק בעל מידות מיוחדות, 
אך לא ברור כלל ממסורות תנאיות אלו, שגודל זה הוא גודל דמיוני. אף נראה ממסורת תנאית אחת 
(בניגוד לאותה מסורת אגדה המציגה את משה כמי שהגיע לאחר קפיצתו לקרסולו של עוג) שמשה 

היה גבוה במידתו מעוג. כך נאמר בספרי במדבר פיסקא קא, מהד' הורביץ עמ' 99: 
'והאיש משה עניו מאד' - עניו בדעתו. אתה אומר עניו בדעתו או עניו בגופו? ת"ל 'ועשית לו 
כאשר עשית לסיחון מלך האמורי' (במ' כא לד).ירד (=משה) על סיחון והרגו, ירד (=משה) 

על עוג והרגו. 

                                                           
4 על סיפור זה ונוסחאותיו עי' לוי גינצבורג, אגדות היהודים, ד, ר"ג תשכ"ח, עמ' 344 הע' 696. 

5 הפרשנים המסורתיים הבינו לרוב "ערש" במובן מיטה (אף שרשב"ם סבר כי היא ערש עוג שנותרה שם מימי היותו 

תינוק! רעיון שהועלה גם בשו"ת הרמ"ע מפאנו סימן ג. ברם, היו גם שסברו כי "ערש" פירושו מבצר, עי' חזקוני 
שם, ו"פענח רזא", לדברים שם, עמ' 394). מן החדשים היו שהציעו לראות ב"ערש" קבר דולמן מאבן בזלת, ראו 
רבין (לעיל הע' 1) עמ' 251. על דולמנים שכאלו עי' יהודה זיו, "הד קדומים בנחל גמלא", ארץ הגולן, 14, (1979), 

עמ' 17-14. 
6 מהדורת הרב יוסף קאפח, ירושלים תשל"ז, עמ' רסט.   

7 דברים אלו של הרמב"ם מתקבלים על הדעת עוד יותר אם נזכור שמידת אדם ממוצעת של תושבי א"י 

הקדם-היסטוריים הייתה לפי רייט, (כמובא אצל רבין [לעיל הע' 1] בעמ' 254 הע' 44), בערך 1.50 מטר. דבריו של 
הרמב"ם על כך שמדובר באמה של אדם בינוני באים להוציא מהדרש המופיע במיוחס ליונתן לדברים ג יא, שתרגם 
"באמתא דגרמיה" (ועי' גם אונקלוס שם: "באמת מלך"). רש"י הביא פירוש זה שם באומרו: "באמת איש - באמת 

עוג". וראו הדיון על כך בין מפרשי רש"י (הרא"ם, שפתי חכמים ו"גור אריה" שם) וברמב"ן שם.   
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לפי מדרש תנאי זה משה היה ענו בדעתו, אע"פ שבגופו כלל לא היה ענו (=עני), שכן מידותיו 
הגופניים וכוחו העצום אפשרו לו "לרדת" על סיחון ועוג ולהורגם. 

יוסף בן מתתיהו מוסר גם הוא תיאור משלו לדמותו של עוג, וכך הוא אומר:8 
אשר לעוג, הנה היה בעל קומה גבוהה ויפה-תואר, שמעטים מאוד כמותו; הוא היה גם בעל 
זרוע ופעולותיו (בקרב) היו שקולות כנגד מעלות גדלו ויפיו. ראיה לכוחו ולגדלו מצאו 
הבריות בשעה שלקחו ברבה, עיר-המלכים של עמון, את מיטתו, שהיתה עשויה ברזל ורחבה 

ארבע אמות וארכה גדול כפליים בתוספת של אמה.9 
גם יוספוס משקף אפוא מסורות א"י קדומות, שאינן רואות את עוג כיצור דמיוני שגובהו איננו 
ריאלי. משום כך נדמה לי, שיהיה נכון לומר כי המסורות הללו הן מסורות שהתפתחו מאוחר יותר, 

בימי האמוראים. 
מסורת אחת, המצויה גם במדרשים אמוראיים א"י10 (וזו אינה קשורה בהכרח למסורת על גודלו 
האגדי של עוג) מקדימה את זמנו של עוג וקושרת אותו אל הרפאים הקדומים שנזכרו בבראשית (יד 
ה), בקשר למלחמת אברהם עם המלכים. שכן בעוג נאמר כי הוא "נשאר מיתר הרפאים" (דב' ג יא). 
קישור הזמן כאן מנסה לדייק עוד יותר, ולזהות אף את המועד המדויק שבו עוג מופיע בסיפור 
המקראי בבראשית, וטוען כי עוג הוא "הפליט"11 הנזכר בבראשית (יד יג), שבא לספר לאברהם על 
כך שלוט בן אחיו נשבה על ידי אמרפל וחבריו: "ויבא הפליט ויגד לאברהם העברי". ואימתי היה 
מאורע זה? לפי המדרש היה זה בפסח, שכן "עוג" מתקשר באופן אסוציאטיבי ל"עוגות מצות"12 

שאפה אז אברהם לפסח, לדעתו של הדרשן: 
 'ויבא הפליט ויגד' וגו' - ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא: הוא עוג, ולמה נקרא שמו עוג? 
שבא ומצא אברהם יושב ועוסק במצות עוגות, הוא לא נתכוון לשמים, אלא אמר אברהם זה 
קוניון (=קנאי) הוא. עכשיו אני אומר לו נשבה לוט והוא יוצא למלחמה ונהרג, ואני נוטל את 
שרי. אמר לו הקב"ה: חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל, שאתה מאריך ימים בעולם. ועל 
שחשבת להרוג את הצדיק אתה רואה אלף אלפים מבניו ואחריתך ליפול ביד בניו (=כפי 

שנאמר) 'ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו כי בידך' וגו' (במ' כא לד).13 
מדרש זה קושר גם מזימה ערמומית נסתרת להודעת ה"פליט". הוא מניח שעוג נתן עינו בשרי היפה, 

ומשום כך הוא מעוניין להסית את אברהם לצאת למלחמה כדי שימות בה והוא יוכל לשאתה.  
אגדה זו יוצרת כאן מבנה ספרותי מעניין. ה"פליט", לפי מדרש זה, מעוניין להפוך את שרי 
ל"פליטה" כמותו, כדי שיוכל לקחתה לעצמו (=כפליטה מרכוש אברהם)! ה"פליט" זומם אפוא 
"לנצל" את תמימותו ויושרו המוסרי של אברהם כדי לזכות באשתו, והוא עצמו אם-כן הקוניון 

(=קנאי), ולא אברהם שיוצא להציל את לוט! 
סברה אחרת, המובאת בתלמוד הבבלי (נדה סא, ע"א) בשם רבי יוחנן, מזהה את ה"פליט" שלפנינו 
עם תקופה קדומה יותר, ולפי זה עוג שרד מכל בני האדם שמתו בדור המבול.14 עמדה זו נראית לי 
כנקודת-מפנה בהיסטוריה של הדרשות על דמותו של עוג, משום שנדמה לי שעם הצגת כיוון דרשני 
זה, נפתח לדרשנים צוהר לראות בעוג דמות מפלצתית במידותיה. הטעם לכך פשוט: אם נחשיב את 

                                                           
8 קדמוניות היהודים, ד, ג, מהדורת שליט, עמ' 119-118. 

9 רבין (לעיל הע'1) בעמ' 251 הע' 6, הקשה על כך: לשם מה היו צריכים בני ישראל למיטה זו "הרי יכלו לראות את 

גופתו כשנפל במלחמה!", אך אם נסביר כי ב"בריות" שבדברי יוספוס הכוונה למי שחיו בימים מאוחרים יותר, לא 
יקשו דבריו של יוספוס. על העיבוד המוסלמי של מסורת אגדה תלמודית זו עי': משה סוקולוב, "גלית ועוג במדרש 

ובחדית'", ספונות, טז (תש"ם), עמ' 55. 
10 המדרש שיובא להלן מב"ר הוא מדברי ריש לקיש בשם בר קפרא, חכם א"י שחי במעבר בין ימי התנאים לימי 

האמוראים, הוא בנו של התנא רבי אלעזר הקפר. 
11 אע"פ שה"א הידיעה במקרא עצמו מורה לרוב על עניינים או אנשים שנזכרו קודם לכן, חז"ל ראו בכך לעיתים 

קרובות רמזים למה שעתיד המקרא לספר. עי' יצחק היינמן, דרכי האגדה, ירושלים תשי"ד, עמ' 117.  
12 על האטימולוגיה של השם "עוג" עי' רבין (לעיל הע' 1), עמ' 254-251, ועל "עוגה" העברית עי' שם הע' 27.  

13 בראשית רבה מא (מב), יג, תיאודור-אלבק עמ' 414-413. 

14 ועי' בתרגום המיוחס ליונתן לבראשית יד יג: "ואתא עוג דאישתזיב מן גוברייא דמיתו בטובענא".  
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עוג כפליט ששרד מדור המבול, סביר יהיה להניח שתכונת-גובהו כענק (התכונה היחידה שידועה 
לנו עליו מן הכתובים)  היא זאת שהצילה אותו. ואם-כן גובהו אמור אכן להיות דמיוני לגמרי, שכן 

עליו היה להתנשא מעל ראשי ההרים הגבוהים שכוסו בזמן המבול (בר' ז כ-כא).15 
בסוגיית הבבלי (שם) מובאת אף מסורת הטוענת, שסיחון ועוג היו בניו של אחיה בן שמחזאי.16 

המדרשים הראשונים שהציגו באופן ברור את עוג כענק דמיוני בגבהו היו אם-כן, כפי שנראה לי, 
בתלמוד הבבלי. אך המעניין הוא שבמסורות הללו דווקא מודגשת העובדה שהן נתגלגלו לידם 
ממסורת קדומה. כך בברכות (נד, ע"ב) מודגש בפתח אותה מסורת שהובאה לעיל כי "גמרא גמירי 

לה", ובנידה (כד, ע"ב) מובא סיפור מדהים זה משמו של התנא אבא שאול:17 
תניא, אבא שאול אומר, ואיתימא רבי יוחנן: קובר מתים הייתי. פעם אחת רצתי אחר צבי, 
ונכנסתי בקולית (=עצם הירך) של מת, ורצתי אחריו שלש פרסאות, וצבי לא הגעתי, וקולית 

לא כלתה. כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן היתה.18 
במסכת סופרים אנו מוצאים פיתוח מעניין נוסף, המקשר בין אברהם לבין עוג:19 

עוג הוא אליעזר, ופרסות רגליו של אברהם אבינו היה טומנו בכף ידו,20 ופעם אחת גער בו, 
ומיראתו נפל ממנו שינו, ונטלו אברהם אבינו, ועשאו מטות של שן, והיה ישן שם, ויש 
אומרים כסא עשאו, וישב בו כל ימיו, ומי נתנו לאברהם? נמרוד. והלך עוג ובנה ששים 
עיירות, והקטן שבהן היה גבהו ששים מיל, שנאמר ששים עיר כל חבל ארגוב ממלכת עוג 
בבשן, ומה היתה אכילתו? אלף שוורים, וכן כל מין חיה, ושתייתו אלף מדות, ומה היתה 

טיפת זריעתו? שלשים וששה ליטרין. וכן לכל דורות. 

                                                           
15 ברם, יש להדגיש כנגד זאת, כי מבחינה סיסטמתית-עקרונית הנחה זאת אינה תובעת בהכרח לומר שעוג היה ענק 

דמיוני. כך למשל מובא בפדר"א פכ"ג  (וורשא תרי"ב, נג ע"ב), שעוג ניצל כיוון "שישב לו על עץ א' מן 
הסולמות של התיבה, ונשבע לנח ולבניו שיהיה להם עבד עולם. מה עשה נח? נקב חור א' בתיבה והיה מושיט לו 
מזונו בכל יום ויום". ועי' רש"י לזבחים קיג, ע"ב ד"ה "נס" ("שמפני גובהו לא טבע כמו הראם") וברד"ל שם, 
אות כט, ואצל לוי גינצבורג, אגדות היהודים, א, ר"ג תשכ"ו, עמ' 239 הע' 35, שלפי גרסאות מדרשיות רבות 
אחרות עוג ניצל מחמת גובהו, והיו אף שאמרו כי המים הגיעו רק עד קרסוליו! וכך גם במסורת האגדה 
המוסלמית, עי' סוקולוב (לעיל הע' 9), עמ' 53. עוד ראוי להעיר כאן, כי אף שהאגדות על גובהו העצום של עוג 
רווחו כבר בימי הביניים, מיאנו פרשנים מסורתיים רבים  להבינם כפשוטם, ונטו להסבירם באופן סימבולי. עי' 
סיכום כמה מעמדות הפרשנים הללו במדור "עיונים" של מהדורת הרב עדין שטיינזלץ לברכות נד ע"ב, עמ' 240. 
16 השמות שמחזאי ועזאל מצויים בספר חנוך א, ו, ז (מהדורת כהנא עמ' לא-לב). עיבודו של סיפור זה מופיע 

בהרחבה בילקוט מעם לועז, ירושלים תשכ"ט, לפרשת דברים, בדיון על פסוקנו בעמ' קסט-קעא, ועי' סוקולוב 
(לעיל הע' 9) עמ' 55.  על שמחזאי במקורות המסורתיים עי' רש"י לבמדבר יג לג, המציג מסורת זו, שעל פיה 
"ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש", ועי' ילק"ש לתורה, בראשית, רמז מד, ואצל 
גינצבורג, א (לעיל הע' 15), עמ' 84, ובהערות שם. אפשר שגם פיתוח מדרשי זה מטה את הדעת להניח שעוג 
היה יצור דמיוני. וכבר העיר זאת לפי תומו בעל החפץ חיים בביאור הלכה למשנ"ב, סימן סימן ריח, ד"ה "ואבן 
שבקש": "לפי פשוטו אין תימה כ"כ על איש כזה שהוא היה מבני ענקים, ואביו הוא מאותן שאמר עליהם הכתוב 
'ויבואו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם', וכדאמרינן בנדה ס"א: 'סיחון ועוג מבני אחיה בן שמחזאי'. 
ועי"ש ברש"י שהוא ועזאל הם המלאכים שירדו מן השמים בימי דור אנוש, וממילא כח גבורתן היה מעין גבורת 

מלאכים".  
17 אך גם שם יש, שוב, שמייחסים מסורת זו לרבי יוחנן האמורא. אבא שאול היה תנא בדור ה3-4. תלמידו הצעיר של 

רבי עקיבא. 
18 אגב כך, על מידותיו של אבא שאול עצמו סיפרו שם: "ושמא תאמר אבא שאול ננס הוה? אבא שאול ארוך בדורו 

הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו, ור' טרפון ארוך בדורו הוה ור"מ מגיע לכתפו, רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי 
מגיע לכתפו, רבי ארוך בדורו הוה ורבי חייא מגיע לכתפו, ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו, רב ארוך 

בדורו הוה ורב יהודה מגיע לכתפו, ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא מגיע לכתפו". 
19 מסכת סופרים, מהדורת היגער, ניו יורק תרצ"ז, הוספה א פ"א ה"ב, עמ' 367-366. עוד על קישור מדרשי בין   

אברהם לעוג עי' קה"ר פרשה ז: "עוג הלך במשתה אברהם" וכו'. 
20 לא עמדתי על פירושו של משפט זה, והמהדיר, ד"ר מיכאל היגער שתק ולא ביאר נקודה סתומה זאת. 
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אלא שלפי פיתוח מדרשי זה, הכיוונים האסוציאטיביים השונים שבהם הלכו הדרשנים כבר מגיעים 
לכדי סתירה בולטת, שעליה כבר העיר רבי דוד לוריא (הרד"ל) בביאורו לפרד"א:21 הרי אליעזר 
עבד אברהם נזכר במדרשים כמי שנכנס עם אברהם לגן-עדן (וי"א: אליעזר לא מת, וזכה להיכנס 
לג"ע עם אברהם כשהוא חי!).22 ואיך נאמר שאליעזר, המתואר במדרשים רבים כצדיק,23 הוא עוג 

מלך הבשן? 
אכן כדי לפתור בעייה קשה זו הרד"ל מציע לבסוף תשובה שמצא בדברי פרשנים שונים שהציעו 
לומר כי היו "שני עוג". אלא שגם כאן נקלענו למבוי סתום, כפי שמעיר הרד"ל, שהרי "מן 
המדרשים ... מבואר שעוג שהרגו למשה הוא זה שהי' אליעזר עבד אברהם, ולכן נתיירא משה 

ממנו".  
נותרנו אפוא, בסיומה של הקריאה במדרשים על דמותו של עוג, בטעם של "צריך עוד עיון".24 

 
 
 

ד"ר אדמיאל קוסמן 
 המחלקה לתלמוד 

 
 

                                                           
21 פרק טז, וורשא תרי"ב לח ע"ב, אות נג. 

22 עי' למשל בבלי ב"ב נח ע"א.  

23 בבבלי יומא כח ע"ב, למשל, הוא מתואר כזקן ויושב בישיבה. 

24 על פיתוח סיסטמתי דרשני-חסידי של סמליות דמותו של עוג ע"פ מקורות מדרשיים וקבליים עי' ר"צ הכהן, צדקת 

הצדיק, לובלין תרע"ג, סימן צו, עמ' 28-27. אלא שר"צ מציג את עוג כ"שומר הברית, שלא ראה קרי מימיו" 
והיה נקי לגמרי מתאווה מינית, וזה אינו תואם כלל את המדרש בב"ר המספר על כך שעוג חמד את שרי היפה, 

ולא את רוח האגדה שבמסכת סופרים המתארת בלגלוג-מה את "טיפת זריעתו" שהיתה 36 ליטרים. 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ומדע 
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