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PARASJAT LECH LECHA

12. 1Hasjem zei tegen Avram: „Ga voor jezelf weg uit je land, uit je geboorteplaats en uit je vaders
huis, naar een land dat Ik je zal tonen.

Hasjem zei tegen Avram – Het feit, dat G-d tegen Avram sprak voordat Hij aan hem verscheen, kan op twee
manieren verklaard worden. Ten eerste spande Avram zich enorm in om zijn Schepper te herkennen, iets wat
nog nooit eerder gebeurd was. Op de leeftijd van vijf jaar (volgens anderen drie jaar) herkende hij al zijn
Schepper dankzij zijn wijsheid. Om die reden sprak G-d reeds met Avram, zonder zich eerst te openbaren,
omdat Avram Zijn bestaan reeds erkende. Ten tweede, Avram was de eerste man met heiligheid in tien
generaties. Niemand in de voorafgaande tien generaties had G-d herkend en G-d sprak dan ook met niemand.
Dat is de reden waarom G-d in deze volgorde handelde, en Hij Zijn aanwezigheid niet aan Avram openbaarde,
totdat Hij hem getest had, om er zeker van te zijn dat hij Zijn opdrachten zou uitvoeren. Pas nadat hij Zijn
gebod had uitgevoerd en zijn land, enz. had verlaten, openbaarde G-d Zich aan hem, zoals er geschreven staat
(in vs. 7): „Toen verscheen Hasjem aan Avram.” De mensen die na Avram leefden, waren reeds doordrongen
van zijn geloof en reeds geworteld in heiligheid. Daarom openbaarde G-d zich aan hen voordat Hij tegen hen
sprak. Dit kan gezien worden in het geval van de aartsvaderen en Mosjé Rabbeinoe, aan wie Hij verscheen in
de brandende doornstruik.
Dit komt overeen met de Rabbijnse interpretatie (Ber. Rabba 39:1) van Tehilliem 45:11: „Luister, dochter en
zie,” dat dit betrekking heeft op Avraham Avinoe. Het woord ‘luister’ wordt eerst in de Psalm genoemd,
parallel aan: „En Hasjem zei tegen Avram, enz.” En pas later verscheen Hij aan hem, zoals er verderop
geschreven staat in vers 7: „ Toen verscheen Hasjem aan Avram, enz.” Daarom vervolgt de Psalmist het vers
met „en zie.” Het horen en zien vond echter niet gelijktijdig plaats, maar er was een interval tussen hen in,
hetgeen wordt weergegeven met het woord „biti – mijn dochter,” tussen „luister” en „zie.” (Orach Chajiem)
Ga voor jezelf – [Lett.: Lech – Ga – lecha – voor jou, d.w.z. in je eigen belang.] In je eigen voordeel en tot je
eigen welzijn. Daar zal Ik je tot een groot volk maken, maar hier zul je niet de verdienste hebben om kinderen te
krijgen. Bovendien zal Ik je karakter in de wereld bekend maken (Rasji, uit Rosj Hasjana 16b, Tanch.)
Ramban schrijft dat het niet nodig is om het woord lecha – voor jou – te verklaren met „in je eigen belang”
zoals Rasji doet, omdat lech lecha gewoon een idiomatische uitdrukking in het Hebreeuws is, hetgeen „ga” of
„ga heen” betekent.
Siftei Chachamiem verklaart dat het goed zou zijn voor Avram, omdat hij kinderen zou krijgen, en zijn
voordeel was dat hij over de hele wereld beroemd zou worden. Hij is het met Rasji eens, dat lech lecha een
ongewone uitdrukking is, die een verklaring eist.
Bereisjiet Rabba (39:1) verklaart de openbaring van G-d aan Avram als volgt: Rabbi Jitschak heeft gezegd:
Dit kan worden vergeleken met een man die reist van de ene plaats naar de andere en dan ziet hij een gebouw
in brand staan. „Is het mogelijk dat dit gebouw geen eigenaar heeft, die er naar omkijkt?” vraagt hij verbaasd.
De eigenaar van het gebouw kijkt naar buiten en zegt: „Ik ben de eigenaar van het gebouw.” (Het gebouw dat
in brand staat, symboliseert de wereld, welke uitermate corrupt was in die tijd.) Zo ook zei Avraham Avinoe:
„Is het logisch dat de wereld geen leider heeft?” De Heilige, geloofd zij Hij, keek naar buiten en zei tegen hem:
„Ik ben de leider, de heerser van het heelal.”
Uit je land – Maar was hij dan niet al met zijn vader uit zijn land vertrokken en in Charan aangekomen? Maar
dit is wat Hij tegen hem zei: verwijder je nog meer van je land, vertrek zelfs uit het huis van je vader (Rasji).
Volgens Rasji was Avraham geboren in Oer, zoals hij nadrukkelijk zegt in zijn commentaar op ver 24:7, en dat
is ook de mening van Ibn Ezra. Echter Ramban meent dat hij geboren was in Charan, het land van Terach en
diens voorvaderen.
Uit je land, uit je geboorteplaats en uit je vaders huis – Het is moeilijk om je land te verlaten, waar men al
zijn vrienden en kennissen heeft. Het is nog moeilijker om je geboorteplaats te verlaten en nog moeilijker om
je vaders huis te verlaten. Tora benadrukt dat Avraham ze alledrie verliet, om aan te tonen hoe groot zijin
liefde voor G-d was (Ramban).
Dat Ik je zal tonen – Hij toonde hem niet onmiddellijk het land, opdat het land, dat hij ging verlaten, lieflijk
zou zijn in zijn ogen, omdat hij nog niet wist waar hij naar toe zou gaan en bovendien om hem te belonen voor
iedere opdracht apart (Rasji). Het was een grotere verdienste van Avraham om zijn land te verlaten en op weg
te gaan naar een onbekende bestemming (Mizrachi).
Naar het land dat Ik je zal tonen – Naar een bepaalde plaats in dat land, welke Ik je in een visioen zal tonen.
Daarom doorkruisde Avram het land, maar zette hij zijn tent niet op, totdat hij was aangekomen op een plaats,
waar G-d aan hem verscheen, zoals er in vers 6-7 beschreven wordt (Sforno).

2Ik zal je tot een groot volk maken en Ik zal je zegenen en je naam groot maken en je zult een zegen
zijn.

Ik zal je tot een groot volk maken – Omdat reizen nadelige gevolgen heeft, namelijk 1. het vermindert de
vruchtbaarheid, 2. het vermindert het vermogen dat men bezit en 3. het vermindert iemands goede naam,
daarom had hij deze drie zegeningen nodig, namelijk dat Hij hem zegende met kinderen, met geld en met een
goede naam. En een andere verklaring is dat dit de basis is, dat men bij de eerste beracha van de Sjemonee
Esree moet zeggen: „G-d van Avraham.” (Rasji)
Ik zal je zegenen – Met geld. En dit is de basis voor dat men zegt: „G-d van Jitschak.”(Rasji).
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En Ik zal je naam groot maken – Dit is de basis voor: „de G-d van Ja’akov.” Men zou kunnen denken dat
deze eerste beracha van de Sjemonee Esree ook zou moeten worden afgesloten met de vermelding van al deze
drie namen, maar daarom sluit dit vers af met de woorden: „En je zult een zegen zijn,” om te vertellen dat men
met Avraham afsluit, en niet met hen [d.w.z. dat men de beracha afsluit met: „Schild van Avraham,” en niet
met: „Schild van Avraham, Jitschak en Ja’akov”] (Rasji, op basis van Pesachiem 117b).
En je zult een zegen zijn – De zegeningen zijn aan jou gegeven. Tot nu toe waren ze in Mijn hand; Ik zegende
Adam en Noach. Vanaf nu mag jij zegenen wie je wilt (Rasji, op basis van Ber. Rabba).
De zegen van G-d is dat Hij zich verheugt in Zijn schepping, zoals onze Geleerden vermelden in traktaat
Berachot 7a, waar Rabbi Jisjmaël vertelt: „G-d zei tegen mij: Jisjmaël, Mijn zoon, zegen Mij.” En ik
antwoordde: „Moge het Uw wil zijn… dat Uw barmhartigheid mag heersen over Uw andere eigenschappen.”
Daarom zei G-d: „Wordt een zegen voor Mij door een diep begrip, zodat je perfectie bereikt en je kennis van
G-d aan de mensen leert” (Sforno).
En je zult een zegen zijn – De mensen zullen zeggen: Moge G-d je maken zoals Avraham (Ramban).
Ik zal je tot een groot volk maken en Ik zal je zegenen en je naam groot maken – Deze zin bevat drie
zegeningen, overeenkomstig de drie zegeningen van de birkat kohaniem – de priesterzegen.

3Ik zal zegenen die jou zullen zegenen en degene die jou vervloekt zal Ik vervloeken; met jou
zullen alle families op aarde zich zegenen.”

Ik zal zegenen – Ik zal de priesters, zegenen, die de verhoging [voor de Heilige Ark] opgaan, en die hun
handen in gebed uitspreiden en Israël zullen zegenen. En Bil’am, die Israël vervloekt heeft, zal Ik vervloeken
en Ik zal hem verslaan met het zwaard (Targoem Jonatan).
Ik zal zegenen die jou zullen zegenen – De gematria van deze woorden is gelijk aan die van de woorden: „De
kohaniem zullen je nakomelingen zegenen.”
Zij zullen zich met jou zegenen – Er zijn hierover veel aggadot, maar dit is de eenvoudige betekenis ervan:
Een man zegt tegen zijn zoon: „Moge je worden zoals Avraham.” En dat is overal in de Bijbel de betekenis
van de woorden: „Zal met jou gezegend worden.” En de volgende tekst bewijst het: „Met jou zal Israël
zegenen: moge G-d je maken als Efrajiem en Menasje.” (Rasji)
Ramban verklaart het verschil tussen het meervoud van die jou zegenen en het enkelvoud van die jou
vervloekt. Het enkelvoud slaat op Bil’am. Volgens Rabbeinoe Bechaja slaat dat op Nimrod, en wanneer de
koning vervloekt is, is heel zijn volk vervloekt.

4Zo ging Avram, zoals Hasjem tegen hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Avram was
vijfenzeventig jaar toen hij uit Charan vertrok. 5Avram nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van
zijn broer, mee en al hun bezittingen die zij verkregen hadden en de personen die zij gemaakt
hadden in Charan; en zij vertrokken om naar het land Kena'an te gaan, en zij kwamen aan in het
land Kena'an.

Die zij gemaakt hadden in Charan – Die hij gebracht had onder de vleugels van de Sjechina. Avraham
bekeerde de mannen en Sara de vrouwen. De Heilige Schrift schrijft aan hen de verdienste toe, alsof zij hen
gemaakt hadden. En de eenvoudige betekenis van het vers is: de slaven en de slavinnen die zij zich verkregen
hadden, zoals er verderop [in vers 31:1] staat: „Hij verkeeg [lett.: maakte] al deze rijkdom” en in: „En Israël
verwerft [lett.: maakt] zich macht.” In al deze gevallen betekent het woord ‘maken’ ook ‘verkrijgen’ (Rasji).
En zij vertrokken om naar het land Kena’an te gaan – Dat algemeen bekend was als een land dat
bevordelijk was voor een diep begrip van G-d en Zijn dienst (Sforno).
En zij kwamen aan in het land Kena’an – In tegenstelling tot Terach, die ook op reis ging naar het land
Kena’an, maar die bleef steken in Charan (Sforno).

6Avram trok nu door het land tot aan de plaats Sjechem, tot het bos Moree, maar de Kena'anieten
waren toen nog in het land.

Avram trok nu door het land – Hij trok het binnen (Rasji).
Het hele verhaal over de aartsvaderen loopt vooruit op dat wat later hun nakomelingen zal overkomen. Dat
geeft betekenis aan wat er in hun leven gebeurd is, zoals het graven van de diverse waterbronnen op hun
verschillende reizen, gebeurtenissen die anders te onbelangrijk zouden zijn om te worden vermeld. Zo was
Avrahams eerste halteplaats Sjechem, een aanwijzing dat dit de eerste plaats zou zijn die door zijn
nakomelingen zou worden veroverd, nog voor de tijd zou komen dat zij het hele Land Israël zouden veroveren.
Dat is de reden dat er staat dat de kena’anieten nog in het land waren, hetgeen betekent dat de tijd nog niet rijp
was om hen uit het land te verdrijven. Het waren Ja’akovs zonen die Sjechem veroverden. Vandaar trok
Avraham verder en zette zijn tent op tussen Beit-El en Ai. Ai was de eerste stad die Jehosjoea later zou
veroveren (Ramban).
Tot aan de plaats Sjechèm – Om te bidden voor de zonen van Ja’akov, wanneer zij naar Sjechem zouden
komen om daarmee oorlog te voeren (Rasji).
Tot het bos Moree – Dit is Sjechem. Hij toonde hem de berg Geriziem en de berg Eval, waar Israël zou
zweren [dat zij Tora zouden volgen].
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De Kena’anieten waren toen nog in het land – De Kena’anieten waren toen bezig het Land Israël te
veroveren op de nakomelingen van Sjem, want toen Noach de aarde verdeelde onder zijn zonen, kreeg Sjem
dit stuk land, zoals er gezegd is [verderop 14:18]: „En Malkitsèdek, de koning van Sjalem” [en Sjalem is
Jeruzalem]. Daarom zei Hasjem tegen Avram [zie volgend vers]: „Aan jouw nakomelingen zal Ik dit land
geven.” Het is Mijn bedoeling om het weer aan jouw kinderen terug te geven, want dat zijn de nakomlingen
van Sjem. [Uit Sifra, eind Kedosjiem.] [Zowel in Bereisjiet 1:1 als in Bamidbar 13:22 suggereert Rasji dat
Hasjem het land Kena’an aan de zonen van Cham, de Ken’anieten gegeven heeft, terwijl hij hier zegt dat
Hasjem het aan de nakomelingen van Sjem heeft beloofd. Deze tegenstrijdigheid is ook terug te vinden in de
Midrasj. Echter, rasji bedoelt dat het land oorspronkelijk aan Sjem was beloofd, maar dat de Kena’anieten het
hadden veroverd en „toen nog” in het land waren.]

7Toen verscheen Hasjem aan Avram en zei: „Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.” En hij
bouwde daar een altaar voor Hasjem, Die aan hem verschenen was.

Hij bouwde daar een altaar – [Uit dank] wegens het goede bericht, dat zijn nakomelingen het Land Israël
zouden verkrijgen [uit Ber. Rabba 39:15-16].
Toen Avraham voor het eerst het land binnenkwam, was hij bang om zijn nieuwe geloof openlijk te
verkondigen, want „de Kena’anieten waren toen nog in het land.” Maar toen G-d aan hem verscheen, wist hij
dat hij niets meer te vrezen had (Ramban).

8Hij brak vandaar op [en trok verder] naar het gebergte ten oosten van Beit-El, waar hij zijn tent
opsloeg, met Beit-El ten westen en ‘Ai in het oosten; en daar bouwde hij een altaar voor Hasjem, en
hij riep de Naam van Hasjem aan.

Hij brak op – Hij brak zijn tent op (Rasji).
Ten oosten van Beit-El – [mikèdem Beit-El – volgens vertaling Rasji:] Zijn tent stond ten oosten van Beit-El,
zodat Beit-El ten westen van zijn tent stond. Dat is de betekenis van: „met Beit-El ten westen” (Rasji).
Tussen twee grote steden, zodat veel mensen zouden komen luisteren als hij de Naam van Hasjem zou
aanroepen (Sforno).
Zijn tent – Het wordt in het Hebreeuws altijd uitgesproken als Ohalo – zijn tent – maar er staat geschreven
Ohala – haar tent, want eerst sloeg hij de tent van zijn vrouw op, en pas daarna zijn eigen tent [Ber. Rabba
39:15].
En daar bouwde hij een altaar – Hij voorzag in profetie dat daar zijn nakomelingen zouden struikelen door
de misdaad van Achan. Daarom bad hij daar voor hen [zie Jehosjoea 7:1; uit Ber. Rabba 39:16].

9Daarna reisde Avram verder, als maar verder reizend naar het zuiden.
Als maar verder reizend – [Lett.: hij ging en hij reisde.] Hij reisde met tussenpozen: dan bleef hij hier een
maand of langer, en dan reisde hij weer verder en zette hij zijn tent ergens anders op. Maar al zijn reizen waren
naar het zuiden gericht, om naar het zuiden van het Land Israël te gaan, in de richting van Jeruzalem, (hetgeen
ligt in het gebied van Jehoeda, die dit gekregen had [als erfdeel] in het zuiden van het Land Israël), naar de
berg Moria, welke zijn erfdeel zou zijn.
Naar het zuiden – en niet naar het oosten of westen, waar Beit-El en Ai lagen, want een aantal van de
inwoners waren al begonnen Avraham te volgen in zijn ware geloof (Sforno).
Hirsch heeft een totaal andere benadering dan Sforno. Hij meent dat Avraham de grote steden en de dicht
bevolkte gebieden juist meed, om eerst voor zich zelf een geestelijke plaats te vestigen in de onbewoonde
woestijn. Hij vergelijkt dit met het feit dat de Tora op Sinai gegeven werd, een altaar op de berg Eval werd
opgericht, waarbij ook eerst een geestelijke ondergrond voor het volk werd opgezet, voordat zij de bewoonde
wereld konden binnentrekken. Het succes van Tora ligt niet in het materiële, maar in het spirituele.

10Er brak een hongersnood uit in het land, en Avram daalde af naar Egypte, om daar tijdelijk te
gaan wonen, want de hongersnood was zwaar in het land.

Een hongersnood in het land – Alleen in dat land was er hongersnood, om hem op de proef te stellen, of hij
over de woorden van Hasjem zou nadenken, Die hem geboden had naar het Land Kena’an te gaan, terwijl hij
nu gedwongen was dat te verlaten [uit Pirkei d’Rabbi Eliëzer] (Rasji).
Om daar te gaan wonen – Tijdelijk, niet voor permanent (Sforno).
Ramban schrijft: Avraham daalde af naar Egypte wegens de hongersnood, om zich daar tijdens de periode van
grote droogte, in leven te houden. Maar de Egyptenaren behandelden hem slecht, zonder enige aanleiding, door
hem zijn vrouw af te nemen. Hasjem daarop wraak voor hem met „grote plagen” [zie vs. 17] en Hasjem voerde
hem uit Egypte met „vee, zilver en goud” [zie vs. 13:2]. Ook stelde Par’o mannen aan om Avraham weg te
sturen [vs. 20]. [Ramban interpreteert dat Par’o zijn mannen opdracht gaf om Avraham weg te sturen, terwijl
Rasji en anderen het opvatten als dat die mannen Avraham moesten uitgeleide doen.] Dit alles is een
aanwijzing voor wat zijn nakomelingen zou overkomen, die ook naar Egypte zouden afdalen wegens een
hongersnood, om daar tijdelijk te verblijven, totdat de droogte voorbij was. En ook hen mishandelden de
Egyptenaren en ook zij namen hun vrouwen af, want er staat [Sjemot 1:22]: „Maar iedere dochter zal leven.”
[D.w.z. om er ontucht mee te bedrijven.] En de Heilige, geloofd is Hij, naam wraak op de Egyptenaren en
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strafte hen met grote plagen en hij voerde hen uit met zilver en goud [Sjemot 12:35]. Alles wat onze voorvader
overkwam, gebeurde ook met zijn nakomelingen.
Ramban vervolgt en zegt dat Avraham ernstig gezondigd had door naar Egypte te gaan, want hij bracht zijn
rechtvaardige vrouw in gevaar, door haar bloot te stellen aan de mogelijkheid dat zij ontucht zou moeten
plegen om te voorkomen dat hij door de Egyptenaren zou worden gedood. Hij had moeten vertrouwen op
Hasjem, die hem overal zou redden, ook uit de hongersnood, zoals er staat geschreen in Ijov 5:20. Het was om
deze reden dat zijn nakomelingen de ballingschap van Egypte kregen opgelegd.

11Het was toen hij Egypte naderde, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei: „Kijk eens hier, ik weet wel
dat jij een vrouw bent die mooi is van uiterlijk.

Kijk, ik weet – De Midrasj [Tanchoema Lech Lecha 5] verklaart: tot nu toe had hij nog niet goed naar haar
gekeken ten gevolge van hun beider ingetogenheid, maar nu had hij bij toeval gezien hoe schoon zij was. Een
andere verklaring: Het is normaal dat iemand door de ontberingen van het reizen onaantrekkelijk wordt, maar
haar schoonheid bleef [Ber. Rabba 40:4]. En de eenvoudige betekenis van het vers is: nu is het moment
gekomen om ons zorgen te maken over je schoonheid, die ik al lang kende, [er staat niet „ik weet” maar er
staat letterlijk: „ik wist,” d.w.z., hij wist het al lang], want je bent knap van uiterlijk en nu komen we te midden
van zwarte, lelijke mensen, de broeders van de Koesjieten, en die zijn niet gewend aan een schone vrouw.
Ramban vraagt zich af waarom Avraham niet eerder bezorgd was om zijn mooie vrouw. In Babylonië en
Kena’an waren de mensen toch niet veel beschaafder?! Een verklaring die hij geeft is, dat Avraham alleen
bang was in steden waar een koning was, omdat het hun gewoonte was om alle mooie vrouwen naar hem toe te
laten brengen en de echtgenoten te laten doden onder het voorwendsel dat zij een of andere overtreding gedaan
hadden. En een andere verklaring, die Ramban het meest bevredigend lijkt, is dat Avraham overal vertelde dat
Sara zijn zuster was. En Tora vermeldt het alleen hier, omdat dit hier gevolgen had.

12Wanneer de Egyptenaren jou zien, zullen zij zeggen: „Dat is zijn vrouw,” dan zullen zij mij
vermoorden, maar jou zullen ze in leven laten.
13Zeg alsjeblieft dat je mijn zuster bent, opdat zij mij goed zullen behandelen vanwege jou en dan
zullen zij mij in leven laten dankzij jou.

Opdat zij mij goed behandelen vanwege jou – Opdat zij mij geschenken zullen geven (Rasji).
Wanneer jij hun vertelt dat je mijn zuster bent, zal iedereen met je willen trouwen en mij een hoop geld
aanbieden om met je te mogen trouwen, met mijn instemming en dan zullen zij mij niet vermoorden. Want zo
was de gewoonte in die tijd, om de vader van de bruid over te halen met een bruidsschat en de overige
familieleden met geschenken, om hun instemming voor het huwelijk te verkrijgen (Sforno).

14Toen Avram in Egypte aankwam, zagen de Egyptenaren dat de vrouw zeer mooi was.
Toen Avram in Egypte aankwam – Er had moeten staan: „Toen zij in Egypte aankwamen,” maar uit het feit
dat dit er niet staat, blijkt, dat hij haar verborgen had in een kist [zodat het erop leek alsof Avram alleen
kwam], maar omdat er invoerrechten van hen gevorderd werden, opende men de kist en toen vonden zij haar.
En al de mannen begeerden haar, zoals Avraham verwacht had (Sforno).

15Toen de hovelingen van Par'o haar zagen, prezen zij haar aan bij Par'o en de vrouw werd naar
het huis van Par'o gebracht.

Zij prezen haar aan bij Par’o – Zij prezen haar onder elkaar en zeiden: „Deze [vrouw] is geschikt voor de
koning.”
En zij verhinderden de plannen van de mensen (Sforno).
Malbiem verklaart dat men in die dagen dacht dat een dergelijk knappe vrouw van de goden moest afstammen
en daarom alleen geschikt was voor de koning.

16Hij behandelde Avram goed ter wille van haar en hij kreeg kleinvee en rundvee en ezels, slaven
en slavinnen, ezelinnen en kamelen.

Hij behandelde Avram goed – Hij, d.w.z. Par’o (Rasji).

17Maar Hasjem trof Par'o en diens hofhouding met zware plagen om wat er gebeurd was met
Sarai, de vrouw van Avram.

Maar Hasjem trof Par’o met plagen – Hasjem trof hem met de plaag van een hevige huidontsteking, die
verhinderde dat hij gemeenschap met haar had [Ber. Rabba 41:2] (Rasji).
Siftei Chachamiem verklaart dat Par’o onmiddellijk, nadat hij de huidziekte kreeg, begreep dat dit was wegens
de vrouw die hij in huis genomen had.
En diens huishouding – [Lett.: „en zijn huis”.] Volgens de Targoem: zijn huishouding. En volgens de Midrasj
werden ook zijn muren en zuilen en zijn voorwerpen getroffen (volgens een oud commentaar van Rasji).
Wegens Sarai – [Lett.: Volgens de woorden van Sarai.] Op haar bevel: zij sprak tot de engel: „Sla!” en hij
sloeg [Tanchoema Lech Lecha 5].
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Wegens Sarai, de vrouw van Avraham – Waarom wordt hier vermeld dat Sarai de vrouw van Avram was,
dat wisten we toch al? Echter dat is omdat Par’o zowel Sara als Avraham kwaad berokkend had (Ramban).

18Toen ontbood Par'o Avram en zei: „Waarom heb je mij dit aangedaan, waarom heb je mij niet
verteld dat zij jouw vrouw is?

Toen ontbood Par’o Avram – Ramban zoekt naar een verklaring van Par’o’s reactie. Het is mogelijk dat
Par’o begreep, dat toen hij en zijn huishouding plotseling die huidziekte kregen, dat dit een straf van G-d was.
Daarom vroeg hij aan Sara wat er aan de hand was en zij antwoordde hem dat zij Avrahams vrouw was. Dat is
de reden waarom hij Avraham ontbood en hem vermaande. Een andere verklaring ligt in wat de Geleerden
zeggen in Bereisjiet Rabba 41:2, dat Par’o een ziekte kreeg die de gemeenschap zeer pijnlijk maakt en dat hij
daarom veronderstelde dat Sara de vrouw van Avraham was.

19Waarom heb je gezegd: „zij is mijn zuster,” zodat ik haar mij tot vrouw zou nemen? Hier is je
vrouw, neem haar mee en ga weg!”

Waarom heb je gezegd: „zij is mijn zuster” – zelfs toen ik haar in mijn paleis bracht (Sforno).
Zodat ik haar tot mijn vrouw zou nemen – Ik deed dat welsiwaar zonder jouw toestemming, maar ik was
ervan overtuigd dat je vereerd zou zijn als je zuster mijn vrouw zou worden (Sforno). Hij wilde haar niet als
bijvrouw hebben, maar haar tot zijn wettige vrouw maken (Ramban).
Neem haar mee en ga weg – Niet zoals Avimelech, die tegen hem zei: „Kijk, mijn land ligt voor u” (Gen-
20:15), maar hij zei tegen hem: ga weg en blijf hier niet. De Egyptenaren waren namelijk ondergedompeld in
ontucht (Rasji).

20Daarop gaf Par'o opdracht aan zijn mannen om hem en zijn vrouw en alles wat hij had, uitgeleide te
doen.

Hij gaf opdracht – om hen te beschermen (Rasji).
Uitgeleide te doen – Zij begeleidden hem (Rasji).
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