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13. 1Zo trok Avram op uit Egypte, hij en zijn vrouw met alles wat hij bezat, en Lot ging met hem
mee, naar het zuiden.

Naar het zuiden – D.w.z. naar het zuiden van Israël, maar hij trok vanuit Egypte in noordelijke richting, want
het Land Israël ligt ten noorden van Egypte (Rasji).
Hij en zijn vrouw met alles wat hij bezat – De betekenis hiervan is om ons te laten weten dat zij hem niet
beroofden van al de grote geschenken die zij hem gegeven hadden voor Sara, die voor de koning bestemd was.
Zij zeiden niet: „Je hebt ons bedrogen en het geschenk was je bij vergissing gegeven.” Dit was een wonder.

2Avram nu was zeer rijk aan vee, zilver en goud.
Avram was zeer rijk – [Lett.: Avram was zeer zwaar. ] Zwaar beladen (Rasji).
Dat Avram zeer zwaar was, betekent dat hij een overvloed aan rijkdom bezat. Iemand die beladen is met
bezittingen, kan zich slechts met moeite voortbewegen. Dat is ook de reden waarom de stam van het woord
‘eer’ – KaVoD – dezelfde is als die van het woord ‘zwaar’ – KaVeeD. Daarentegen is de stam van het woord
KaLoN – schande – dezelfde als die van het woord KaL – licht, want een arm mens beweegt zich snel en
onbekommerd voort (Ibn Ezra).
Het vers zegt dat hij zeer zwaar was, zodat hij gedwongen was slechts langzaam vooruit te gaan met zijn vee,
hoewel hij verlangde om snel terug te keren naar de plaats van zijn altaar, om daar in contact te zijn met G-d en
om daar anderen Tora te leren, zoals voorheen, en daarom… (Sforno).

3Hij ging op zijn tochten van het zuiden tot Beit-El, tot aan de plaats waar vroeger zijn tent had
gestaan, tussen Beit-El en Ai,

En hij ging op zijn tochten – Toen hij terugkeerde uit Egypte naar het land Kena’an, overnachtte hij in
dezelfde herbergen als waar hij overnacht had op de heenweg naar Egypte. Dit leert hoe men zich moet
gedragen, namelijk dat men niet de plaats van zijn overnachtingen moet veranderen (Arachien 16b). Een
andere verklaring: Op zijn terugweg betaalde hij zijn schulden [die hij op de heenreis had gemaakt] (Rasji op
basis van Ber. Rabba 41:3). [De Talmoed verklaart dat wanneer men van herberg verwisselt, men de reputatie
van zijn gastheer zowel als die van hemzelf schaadt, want de mensen zullen zeggen: of hij vond iets
afkeurenswaardig in zijn gastheer, of zijn gastheer vond iets afkeurenswaardig in hem.]
Hij reisde met zijn kudde van plaats tot plaats, zoals herders dat doen, wanneer de ene plaats is afgegrazen,
trekken ze naar de volgende plaats (Sforno).
Van het zuiden – Het land Egypte ligt ten zuiden van het land Kena’an (Rasji).

4naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had, en daar riep Avram de Naam van
Hasjem aan.

Dat hij daar vroeger gemaakt had – Waar Avram de Naam van Hasjem had aangeroepen. We mogen ook
zeggen dat het betekent dat hij daar nu [weer] de Naam van Hasjem aanriep (Rasji).

5Ook Lot, die met Avram was meegekomen, bezat rundvee, kleinvee en tenten,
Die met Avram was meegekomen – Hoe kwam het dat Lot zoveel bezittingen had? Omdat hij met Avram
was meegekomen. (Rasji op basis van Bava Kamma 93a.)

6maar het land bracht niet voldoende op, dat zij er samen op konden wonen, want hun bezittingen
waren talrijk en zij konden er niet samen wonen.

Het land bracht niet voldoende op – Het was niet in staat om in voldoende weidegrond voor hen beide te
voorzien. Dit is een verkorte uitdrukking, waar een enkel woord aan moet worden toegevoegd, om het te
begrijpen (Rasji).

7Toen ontstond er ruzie tussen de herders van het vee van Avram en de herders van het vee van
Lot; de Kena'anieten en de Perizzieten waren toen in het land gevestigd.

Er ontstond ruzie – De herders van Lot waren slechte mensen, en zij lieten hun dieren grazen op de weide-
grond van anderen. Avrams herders vermaanden hen dat zij daarmee roof pleegden, maar zij antwoordden:
„Het land werd aan Avram gegeven, die geen erfgenamen heeft. Dus Lot zal het van hem erven en daarom is
dit geen roof.” Maar Avram had er nog geen recht op. (Rasji op basis van Ber. Rabba 41:5).
Ramban vraagt verwonderd: maar het land was nog niet aan Avram gegeven, het was [in vs. 12:7] beloofd aan
zijn nakomelingen, dus hoe zou Lot dat kunnen erven? Maar misschien hadden de herders van de belofte
gehoord en hadden ze het verkeerd begrepen, want Tora zegt dat het land in de tussentijd noch aan Avram,
noch aan Lot toebehoorde. De mededeling in het begin [vs.1], dat hun bezittingen zeer groot waren, had
wellicht de bedoeling om te zeggen dat vanwege hun grote bezittingen [d.w.z. hun vele schapen en geiten] het
land hen niet kan onderhouden en dat Lots herders het daarom nodig vonden om hun vee in het land van
anderen te laten grazen. En dit was de oorzaak van hun ruzie. En de eenvoudige betekenis van de ruzie was dat
Avram en Lot allebei vreemdelingen in het land waren, en Avram was daarom bang dat de Kena’anieten en en
Perizzieten, die in het land woonden, zouden horen van hun grote hoeveelheid kleinvee, en hen uit het land
zouden verdrijven, hun kleinvee zouden in beslag nemen en al hun bezittingen zouden roven, omdat zij de
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eigenaars van het land waren. Dat is de betekenis van de woorden: „de Kena’anieten en de Perizzieten waren
toen in het land,” maar het volgende jaar zouden de Jebuzieten en Emorieten daar komen.
De Kena’anieten en de Perizzieten waren toen in het land – De ruzie tussen de twee familieleden, die
vreemdelingen waren in het land, was afschuwelijk in de ogen van de bewoners van het land. Zij zouden hen
kunnen beschouwen als ruziezoekers en zouden veronderstellen dat als zij al onder elkaar ruzie maakten,
hoeveel te meer zouden zij dan ruzie zoeken met de oorspronkelijke bewoners van het land (Sforno).
Het vers noemt speciaal de Perizzieten, omdat zij machtige krijgers waren en Avram was bang dat zij hem
zouden aanvallen (Klie Jakar). [Zij werden Perizzieten genoemd, omdat zij zo sterk waren, dat zij in open,
d.w.z. niet ommuurde steden (perazie) woonden en vertrouwden op hun kracht om aanvallers af te slaan.]

8Daarom zei Avram tegen Lot: „Laat er toch geen ruzie zijn tussen jou en mij, tussen mijn herders
en jouw herders, want wij zijn toch bloedverwanten?

Laat er geen ruzie zijn – wanneer wij in de naaste toekomst een stuk weidegrond moeten kiezen, wat de
ander ook wil hebben (Sforno). [Het vers zegt dat de ruzie was tussen de herders van Avram en Lot, niet tussen
Avram en Lot zelf. Waarom zegt Avram dan: „Tussen jou en mij”? Het antwoord is dat hij vooruitloopt op een
mogelijk toekomstig meningsverschil, dat hij wilde voorkomen.]
Bloedverwanten – Familie van elkaar. En volgens de Midrasj Aggada (Ber. Rabba 41:6) leken hun
gezichten op elkaar (Rasji).

9Ligt niet heel het land voor je open? Laten we hier van elkaar scheiden: indien jij naar links gaat,
dan ga ik naar rechts en indien jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links.

Ligt niet heel het land voor je – Je kunt de plaats kiezen die je wilt (Sforno).
Indien jij naar links gaat, ga ik naar rechts – Waar jij je ook zult vestigen, ik zal me niet ver van je
verwijderen, maar ik zal je terzijde staan als beschermer en helper. En uiteindelijk had hij hem inderdaad
nodig, zoals er [verderop in 14:14] gezegd wordt: „Toen Awram hoorde dat zijn bloedverwant gevangen
genomen was.” (Rasji)

10Daarop liet Lot zijn blik rondgaan en zag hoe waterrijk heel de Jordaanvallei was; voordat
Hasjem Sedom en Amora verwoest had, was zij als een tuin van Hasjem, als het land Egypte, tot
aan Tsoar.

Hoe waterrijk het was – Het was een land met rivieren (Rasji).
Voordat Hasjem Sedom en Amora verwoest had – Voordat Hasjem deze steden verwoest had, was deze
vlakte als een tuin van Hasjem, met bomen, en zoals het land Egypte, met gezaaide planten (Rasji op basis
van Ber. Rabba 41:7).
Ramban vraagt zich af, waarom de vlakte van de Jordaanvallei vergeleken wordt met de tuin van Hasjem. Hij
schrijft dat het vers zegt dat het hele land bewaterd werd door emmers met water uit de Jordaan te halen en die
te voet overal heen te brengen waar dat nodig was, zoals dat ook gedaan werd in de tuin van Hasjem, waarover
staat geschreven (Ber. 3:10): „En een rivier ontspring uit Eden, om de tuin te drenken.” En het wordt met
Egypte vergeleken, waarover staat geschreven (Dew. 11:10): „… dat je moest bewateren met je voeten.” En de
vlakte wordt met beide gebieden vergeleken, omdat de tuin van Hasjem de meeste perfecte plaats op aarde was
en het wordt vergeleken met Egypte, omdat dat bekend stond om zijn weidegronden. En onze Geleerden
zeggen in Sifree: het wordt met de tuin van Hasjem vergeleken wegens zijn bomen en met Egypte wegens zijn
kruiden, want er stroomden rivieren doorheen en er waren ook meren en daarom koos Lot voor dat gebied.
Tot Tsoar – En de Midrasj interpreteert het ongunstig: Omdat zij zich ontuchtig gedroegen, daarom koos Lot
die plaats (Rasji op basis van Traktaat Horajot 10b).

11Dus Lot koos voor zichzelf de hele Jordaanvlakte, en Lot trok weg van het oosten en zo
scheidden de broers van elkaar.

Dus Lot koos voor zichzelf – Hij koos een plaats waar alleen hijzelf en zijn herders mochten komen om het
vee te laten grazen, maar Avram en zijn herders mochten daar niet komen (Sforno).
Vlakte – Overeenkomstig de vertaling van Onkelos (Rasji).
Van het oosten – Hij trok weg van Avram en begaf zich naar het westen van Avram, dus hij trok vanuit het
oosten naar het westen. En volgens de Midrasj [Ber. Rabba41:7] distantiëerde hij zich van Hem die vóór de
wereld bestond (mikadmono). Hij zei: „Ik geef niet om Avram, noch om zijn G-d” (Rasji).
Hij verwijderde zich zo ver mogelijk van Avram, die in het oosten van Erets Jisraël woonde, vlak bij Ai. Dat is
waar de stammen voor het eerst in het land kwamen, nadat zij de Jordaan waren overgestoken (Sforno).
Ibn Ezra zegt ook dat Sedom ten westen van Beit-El ligt, maar Redak verklaart dat Lot naar het oosten ging,
naar de Jordaanvlakte, welke ten oosten van Beit-El was.

12Avram woonde in het land Kena’an en Lot woonde in de steden van de vlakte en hij sloeg zijn
tenten op tot Sedom.

Hij sloeg zijn tenten op – Voor zijn herders en zijn vee tot Sedom (Rasji).
Avram woonde in het land Kena’an – De betekenins hiervan is, dat hij Avram in heel de rest van het land
woonde, behalve in het Jordaandal, waar Lot ging wonen. Maar hij bleef niet op één plaats, maar hij reisde
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door het hele land Kena’an en woonde dan hier en dan daar, terwijl Lot op één plaats ging wonen, namelijk in
„de steden van de vlakte.” Maar waarom staat dat in het meervoud als hij maar op één plaats woonde? Omdat
ook Lot zich dan in de ene en dan in de andere stad vestigde, wegens zijn grote kudde. Daarom staat er [in vers
11]: „Dus Lot koos voor zichzelf de hele Jordaanvlakte.” Hij had met Avram een overeenkomst gesloten dat
deze in heel de Jordaanvlakte niet zou komen (Ramban).
Hoewel Sedom ook in het land Kena’an lag, waren de inwoners toen geen Kena’anieten. Avram koos te wonen
tussen de Kena’anieten, die niet zo slecht waren als de Sedomieten (Sforno).

13De mensen van Sedom nu, waren zeer slecht en heel erg zondig tegen Hasjem.
De mensen van Sedom waren slecht – Maar dat weerhield Lot er niet van om bij hen te wonen en onze
Geleerden leiden hieruit af [in Joma 38b, dat het waar is wat er staat in Misjlei 10:7]: „De naam van de
goddelozen zal verrotten” (Rasji).
Het doel van deze mededeling is, zoals Rasji al schreef, dat Tora Lot ervan beschuldigt, dat hij zichzelf niet
weerhouden heeft om daar te gaan wonen en ook om de lof te spreken over Avraham, wiens lot niet viel op een
slechte plaats, zoals er staat geschreven [in Tehilliem 125:3]: „De staf van de booswicht zal niet rusten op
gebied van de rechtvaardige.” En al de steden van de Jordaanvlakte waren slecht, en dat is de reden dat zij
werden vernietigd, hoewel al de Kena’anieen slecht waren, zoals blijkt uit Wajjikra 18:3, maar die in Sedom
waren het slechts en daarom worden zij genoemd (Ramban).
Slecht – Zij deden slecht met hun lichamen (Rasji).
En zondig – Men hun geld (Rasji op basis van Sanhedrin 109a).
Tegen Hasjem – Zij kenden hun Heer, maar kwamen tegen Hem in opstand (Rasji).

14Hasjem zei tegen Avram, nadat Lot van hem was weggegaan: „Kijk toch eens om je heen en kijk
vanaf de plaats waar jij je bevindt, naar het noorden en naar het zuiden, naar het oosten en naar
het westen.

Nadat Lot van hem was heengegaan – Zolang die slechte man nog bij hem was, was de G-ddelijke
openbaring van hem geweken (Rasji).
Deze hernieuwde belofte van het land werd niet gegeven terwijl Lot nog bij hem was, ten einde te voorkomen
dat Lot en zijn herders zich het land van Avram zouden toe-eigenen als weidegrond (Sforno).
Kijk toch eens om je heen en kijk vanaf de plaats waar jij je bevindt – Hier verrichte G-d een groot
wonder voor Avram: hij was in staat om van noord tot zuid te kijken en van west tot oost, vanuit één uitkijk-
punt, zonder rond te hoeven reizen (Or Hachajiem).

15Want heel het land dat je ziet, zal Ik aan jou en aan je nakomelingen geven voor altijd.
16Ik zal je nakomelingen [zo talrijk] maken als het stof van de aarde, zodat als iemand in staat is het
stof van de aarde te tellen, dan zullen ook je nakomelingen geteld kunnen worden.

Zodat als iemand in staat is – Zoals het onmogelijk is om het stof te tellen, zomin zullen je nakomelingen
geteld kunnen worden (Rasji).

17Kom op, trek door het land, in zijn lengte en in zijn breedte, want jou zal Ik het geven.”
Kom op, trek door het land – Het is mogelijk dat dit optioneel was, afhankelijk van Avrahams vrije wil
[d.w.z., het was geen gebod dat hij verplicht was het hele land door te trekken, maar een belofte, dat hij niet
bevreesd hoefde te zijn wanneer hij dat wel zou doen]. Hasjem zei dus tegen Avraham: „Ga, waarheen je wilt
in het land, want ik zal met je zijn en je beschermen tegen al het kwaad van de volken, want jou zal ik het
geven.” En als het wel een gebod was om het land te doorkruisen, om het daarmee in bezit te nemen [want men
krijgt pas het eigendom van een gekocht of verkregen stuk land, wanneer men bijvoorbeeld er doorheen
gewandeld is], dan was hij nog niet verplicht dat onmiddellijk te doen, want hij was nu in het oosten van het
land en naderhand ging hij naar het land van de Filistijnen, dat in het westen ligt, en zo vervulde hij het gebod
gedurende zijn leven. En de betekenis van wat er in vers 15 staat: „Ik zal Ik het aan jou en aan je nakomelingen
geven,” is dat jij nu bezit neemt van dit geschenk, ten einde het over te dragen aan je kinderen, zoals onze
Geleerden zeggen [in traktaat Avoda Zara 53b en Bava Batra 119b]: „Het Land Israël is een erfenis van de
aartsvaderen voor het Volk Israël.” (Rasji).
Wanneer je de tekst nauwkeurig leest, zul je opmerken dat Hasjem eerst Avram gebiedt zijn ogen op te slaan
en heel het land te overzien, dat Hij hem en zijn nakomelingen voor eeuwig zou geven. Dat houdt in dat hij het
land verkreeg door er alleen maar naar te kijken. Maar dan lijkt het erop, alsof Hij daarop terugkomt en hem
opdracht geeft het land te doorkruisen „in zijn lengte en in zijn breedte, want jou zal Ik het geven.” Dit houdt
in dat, ten einde het land te verkrijgen, hij daar een kinjan – een speciale handeling om het in eigendom te
verkrijgen – voor moest verrichten, en dat hij het niet alleen maar door er naar te kijken kon verkrijgen.
Verder, toen G-d Avram gebood naar het land te kijken, beloofde Hij het land aan hem en aan zijn
nakomelingen, terwijl, toen Hij hem gebood om het land te doorkruisen, Hij belooft het Avram te zullen geven,
maar niet aan zijn nakomelingen. Het komt mij voor dat G-d aan Avraham twee soorten perfectie beloofde:
1. geestelijke perfectie, die alleen maar te verkrijgen is in het Heilige Land, en 2. fysieke perfectie, d.w.z., de
erfenis van velden en wijngaarden. De geestelijke perfectie, die inherent is in het land, wordt verkregen door
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het hele land te zien, terwijl de fysieke perfectie alleen verkregen wordt door een handeling van eigendom te
verrichten. De geestelijke perfectie werd verkregen door het land te zien van Beit-El, dat tegenover de
Hemelse Tempel gelegen was. Deze heiligheid is eeuwig. De fysieke heiligheid van het land is niet eeuwig,
maar afhankelijk van Avrahams nakomelingen, in hoeverre zij al dan niet de geboden van Tora nakomen (Klie
Jakar).
Jou zal Ik het geven – Zelfs in jouw dagen zullen de inwoners van het land jou beschouwen als de geëerde
vorst in naam van G-d (Sforno).

18Toen brak Avram zijn tent op, kwam aan en vestigde zich in de bossen van Mamree, dat is in
Chevron; daar bouwde hij een altaar voor Hasjem.
Mamree – De naam van iemand (Rasji op basis van Ber. Rabba 42:8).
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