
BEREISJIET/GENESIS – HOOFDSTUK 14 (met Rasji)

14. 1En het gebeurde in de dagen van Amrafél, koning van Sjin'ar, Arjoch, koning van
Ellasar, Kedorla'omer, koning van 'Elam en Tid'al, koning van Gojiem,

Amrafél – Dit is Nimrod, die tegen Avraham gezegd had: „Val in de brandende oven” [waarbij
Amrafél verondersteld wordt een samentrekking te zijn van amar – hij zei – en nafal – vallen](Rasji).
Koning van Gojiem – Een plaats die Gojiem heet, omdat daar zich een aantal volken verzamelden,
en zij stelden iemand als koning over hen aan, die Tidal heette (Rasji).

2dat zij oorlog voerden met Bera, koning van Sedom en Birsja, koning van 'mora, Sjinav,
koning van Admah en Sjemever, koning van Tsevojim en de koning van Bela, dat is Tsoar.

Bera – ברע] is als רע'ב , dat is alsof er staat: tweemaal slecht.] Hij was slecht tegen de Hemel en slecht
voor de mensen (Rasji).
Birsja – [kan gelezen worden als berèsja] Hij was in slechtheid gestegen (Rasji).
Sjinav – Hij haatte [sonee] zijn vader [av] in de Hemel (Rasji).
Sjemever – Hij maakt [sam] zich vleugels [ever] om te vliegen en om te springen en om te rebelleren
tegen de Heilige, geloofd is Hij (Rasji).
Bela – De naam van een stad (Rasji).

3Zij hadden zich allemaal verenigd in de Siddiemvallei, dat is de Zoutzee.
Siddiemvallei – Dit was de naam van die vallei, want er waren daarin vele velden [sadot] (Rasji).
Dat is de Zoutzee – [De Dodezee.] Na verloop van tijd strekte de zee zich tot daarin uit en zo werd
het de Dodezee. De Midrasj [Ber.Rab. 42:6] zegt echter, dat de rotsen die er omheen lagen, spleten en
dat de rivieren daardoor het dal binnenstroomden (Rasji).

4Twaalf jaar hadden zij Kedorla'omer gediend en dertien jaar voerden zij opstand.
Twaalf jaar hadden zij gediend – Deze vijf koningen hadden Kedorla’omer gediend (Rasji).

5In het veertiende jaar kwam Kedorla'omer en de koningen die met hem waren, en zij
versloegen de Refaïem in Asjterot-Karnajim, de Zoeziem in Ham en de Eimiem in Sjawee-
Kirjatajim,

In het veertiende jaar – van hun rebellie kwam Kedorla’omer. Daar de zaak hem het meeste aan-
ging, droeg hij de meeste verantwoording (Rasji).
En de koningen – Dit zijn de drie koningen (Rasji).
En de Zoeziem – Dit zijn de Zamzoemiem [zie Dew. 2:20] (Rasji).

6en de Chorieten op hun gebergte Sé'ier, tot Eil-Paran, dat aan de woestijn ligt.
Op hun gebergte – [Volgens vertaling Rasji].
Eil-Paran – Volgens de vertaling door Onkelos betekent dit ‘vlakte’ in het Aramees. Ik zeg echter dat
het woord Eil niet ‘vlakte’ betekent, maar dat de vlakte van Paran Eil heette, dat de vlakte van
Mamree Elonei heette, dat de Jordaanvlakte Kikar heette en dat de vlakte van Sjittiem Abeel heette,
zoals er in Bamidbar (33:49) geschreven staat: Abeel haSjittiem. En zo ook Ba’al Gad, een vlakte met
de naam Ba’al. Hoewel de Hebreeuwse naam voor vlakte misjor is, hebebn ze allemaal een naam.
Dat aan de woestijn ligt – [Volgens vertaling Rasji.]

7Toen keerden zij terug en kwamen naar Ein-Misjpat, dat is Kadeesj en zij versloegen het
hele gebied van de Amalekieten en ook de Emorieten, die in Chatsetson-Tamar woonden.

Ein Misjpat, dat is Kadeesj – [Lett.: de fontijn van het recht.] Het werd zo genoemd wegens de
toekomst, want Mosjé en Aharon zouden daar in de toekomst berecht worden naar aanleiding van
die waterbron, namelijk de Twistwateren van Meribaa. Onkelos vertaalt het echter overeenkomstig
de eenvoudige betekenis, namelijk als de plaats waar de bewoners van dat gebied zich verzamelden
voor iedere rechtzaak (Rasji).
Het gebied van de Amalekieten – Amalek was nog niet geboren, maar het werd zo genoemd met
het oog op de toekomst (Rasji).

8Toen trok de koning van Sedom uit met de koning van Amora, de koning van Adma, de
koning van Tsevojim en de koning van Bela, dat is Tsoar, en zij stelden zich tegen hen in
slagorde op in het Siddiemdal, 9tegen Kedorla'omer, koning van Eilam, Tidal, koning van
Gojiem, Amrafèl, koning van Sjin'ar en Arjoch, koning van Ellasar, vier koningen tegen
vijf.



Vier koningen – En niettemin won de minderheid. Dit komt u leren dat zij helden waren, maar dat
Avraham zich daardoor niet liet weerhouden om hen te achtervolgen (Rasji).

10Het dal Siddiem was vol leemputten. Toen de koningen van Sedom en van Amora
vluchtten, vielen zij daarin en de overgeblevenen vluchtten naar de bergen.

Vol leemputten – Er waren daar veel putten waaruit men aarde nam om kalk te maken voor de
bouw. De Midrasj verklaart echter dat de klei daarin [in de putten] werd gekneed en dat er een
wonder gebeurde voor de koning van Sedom, dat hij daaruit kon ontsnappen, want sommige volken
konden niet geloven dat Avraham gered was uit Oer Chasdiem, uit de vuuroven, maar nu deze uit
de klei ontsnapt was, geloofden zij ook wat er vroeger over Avraham verteld was (Rasji).
Vluchtten naar de bergen – Volgens de vertaling van Rasji.

11Zij namen al de bezittingen van Sedom en Amora mee en al hun voedsel en vertrokken.
12Zij namen ook Lot, de zoon van Avrams broer, met zijn bezittingen mee en vertrokken,
want hij woonde in Sedom.

Want hij woonde in Sedom – Wat was er de oorzaak van dat Lot gevangen genomen werd? Het feit
dat hij woonde in Sedom (Rasji).

13Nu kwam er een vluchteling en vertelde het aan Avram, de Hebreeër, die woonde in de
bossen van Mamré, de Emoriet, de broer van Esjkol en de broer van Aneer en dat waren
bondgenoten van Avram.

Nu kwam er een vluchteling – Volgens de eenvoudige betekenis was dit Og, die voor de oorlog
gevlucht was en dat is de betekenis van wat er staat geschreven [in Dew. 3:11]: „Want alleen Og was
overgebleven van de Refaïem.” En de betekenis van „overgebleven” is dat zij hem niet gedood
hadden toen zij de Refaïem versloegen in Asjterot-Karnajiem [aldus Midrasj Tanchoema Choekat
25]. Maar de Midrasj in Bereisjiet Rabba verklaart: Dit is Og die ontsnapte van de generatie van de
vloed. En dit is de betekenis van „van de rest van de reuzen [Dev. 3:11]: „De nefiliem [de reuzen]
waren toen op de aarde” [Ber. 6:4]. Og had de bedoeling om Avraham de doden en met Sara te
trouwen [Ber. Rabba 42:8] (Rasji).
De Hebreeër – [Hebreeuws – haIvrie.] Hij werd zo genoemd omdat hij van de overzijde [meëver]
van de rivier de Eufraat kwam [Ber. Rabba 42:8] (Rasji).
Bondgenoten van Avram – Die met hem een verbond hadden gesloten (Rasji).

14Toen Avram hoorde dat zijn bloedverwant gevangen genomen was, wapende zijn
weerbare mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien, en achtervolgde
hen tot Dan.

Wapende hij – Overeenkomstig de Aramese vertaling (Rasji).
Zijn weerbare mannen – Er staat geschreven: „Zijn weerbare man”. Dit is Eliëzer, die hij de
geboden geleerd had te doen (Rasji). [Mizrachi merkt op dat er nergens „Zijn weerbare man”
geschreven staat.]
Driehonderdachttien – Onze Geleerden zeggen [in Ber. Rabba 43:2] dat het Eliëzer alleen was en het
getal 318 is de getallenwaarde waarde van zijn naam (Rasji). [Alf – Lamed – Jod – Ajin – Zajin – Reesj =
1+30+10+70+7+200 = 318.]
Tot Dan – Daar verzwakte zijn kracht [en kon hij hen niet verder achtervolgen] omdat hij voorzag
dat zijn nakomelingen daar eens een kalf [als afgodsbeeld] zouden neerzetten (Rasji). [Dit heeft
betrekking op I Koningen 12:29: „En hij (Jerovam) zette er één in Beet El en de andere plaatste hij in
Dan.”]

15Die nacht splitste hij zich tegen hen, hij en zijn knechten, en hij versloeg hen en
achtervolgde hen tot Chova, dat links van Damascus ligt.

Die nacht splitste hij zich tegen hen – Naar de eenvoudige betekenis van het vers moet men de
volgorde van de woorden omkeren tot: „Hij en zijn knechten splitsen zich die nacht tegen hen,”
zoals de gewoonte is van achtervolgers, dat zij zich splitsen als zij de vervolgenden achterna zitten,
wanneer die vluchten, de één hier- en de ander daarheen.
Die nacht – Dat wil zeggen, nadat het donker was geworden, stopten zij niet met hen te
achtervolgen. De Midrasj [Ber. Rabba 43:3] zegt echter dat de nacht verdeeld werd en in de eerste
helft daarvan gebeurde er een wonder voor hem [dat hij namelijk zijn vijanden versloeg], en de
tweede helft werd gereserveerd voor het middernachtelijk wonder in Egypte [toen de uittocht uit
Egypte plaatsvond] (Rasji).



Tot Chova – Er bestaat geen plaats Chova, maar men noemt Dan Chova, zinspelend op de
afgodendienst die daar eenmaal zou plaatsvinden [chov = schuld] (Rasji).

16Hij bracht al de bezittingen terug en ook Lot, zijn bloedverwant met diens bezittingen
bracht hij terug, en ook de vrouwen en het volk.
17De koning van Sedom kwam hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan
van Kedorla'omer en de koningen, die bij hem waren, in de Sjaweevallei, dat is het
koningsdal.

De Sjaweevallei – Zo heet hij, maar de Onkelos vertaalt het met ‘de vrije vlakte’, namelijk vrij van
bomen en iedere ander struikelblok (Rasji).
Het koningsdal – Onkelos vertaalt: De renbaan van de koning; een renbaan was dertig roeden lang.
Het was bestemd voor de koning, opdat die zich daar kon vermaken. De Midrasj [Ber. Rabba 42:5
en 43:5] verklaart echter dat het een vallei was waar al de volken het eens waren geworden
[hoesjwoe] en Avraham over zich tot vorst in naam van G-d hadden aangesteld en tot hun aan-
voerder hadden benoemd (Rasji).

18En Malki-Tsèdek, koning van Sjaleem, bracht brood en wijn naar buiten, want hij was
priester van God, de Allerhoogste.

En Malki-Tsèdek – De Midrasj [Targoem Jonatan, Nedariem 32b] zegt dat dit Sjem was, de zoon
van Noach (Rasji).
Brood en wijn – Dat doet men voor hen die vermoeid terugkomen uit de oorlog. Malki-Tsèdek
demonstreerde daarmee dat hij geen wrok tegen Avram koesterde, omdat hij zijn nakomelingen
[Kedorla'omer en diens volk] gedood had. En volgens de Midrasj [Ber. Rabba 43:6] zinspeelde hij
daarmee [met het brood en de wijn] dat zijn [Avrahams] nakomelingen daar in de toekomst meel- en
wijnoffers zouden brengen (Rasji).

19Hij zegende hem en zei: Gezegend is Avram door G-d, de Allerhoogste, de Bezitter van
hemel en aarde.

Bezitter van hemel en aarde – De Schepper van hemele en aarde. Doordat Hij ze geschapen heeft,
heeft Hij ze in eigendom verkregen (Rasji).

20En gezegend is G-d, de Allerhoogste, Die uw vijanden in uw hand heeft overgeleverd.
Daarop gaf hij hem een tiende van alles.

Die heeft overgeleverd – Volgens vertaling Rasji.

21De koning van Sedom zei tegen Avram: „Geef mij de mensen en neem zelf de
bezittingen.”

Geef mij de mensen – Van de gevangenen die mij toebehoren en die jij hebt bevrijd, geef mij daar-
van de mensen alleen terug (Rasji).

22Maar Avram zei tegen de koning van Sedom: „Ik heb mijn hand naar de Allerhoogste G-
d de Schepper van Hemel en aarde, opgeheven,

Ik heb mijn hand opgeheven – Dit is een uitdrukking voor een eed: ik hef mijn hand op tot G-d
[d.w.z., ik zweer; dus niet: ik heb gezworen].

23dat ik noch draad noch schoenveter, dat ik niets zal aannemen van al wat van u is, opdat
u niet zult kunnen zeggen: ‘Ik heb Avram rijk gemaakt’.

Noch draad, noch schoenvweter – zal ik voor mijzelf houden van de buitgemaakte bezittingen
(Rasji).
Dat ik niets zal aannemen van al wat van u is – En indien u aanbiedt mij een beloning te geven uit
uw schatkamer, dan zal ik die niet aannemen (Rasji).
Opdat u niet zult kunnen zeggen – Want de Heilige, geloofd is Hij, heeft mij beloofd mij te zullen
rijk maken, want er is gezegd: „Ik zal je zegenen, enz.” [Ber. 12:2 en zie Rasji daar] (Rasji).

24Dat geldt alleen voor mij, maar wat de jongemannen gegeten hebben en het aandeel van
de mannen die met mij zijn opgetrokken: ’Aner, Esjkol en Mamré, zij kunnen hun deel
nemen.”

De jongemannen – Mijn knechten, die met mij mee zijn gegaan. En ook Aner, Esjkol en Mamree,
enz. Hoewel mijn knechten in de oorlog zijn gegaan, zoals er geschreven staat: „Hij en zijn knechten



en hij versloeg hen, enz” [vers 15], terwijl Aner en zijn collega’s bij de bagage bleven om die te
bewaken, zullen ook zij hun deel krijgen. En daarvan heeft David een les geleerd, zoals hij zei: „Het
deel van hem, die ten oorlog trok, zal gelijk zijn aan het dele van hem, die bij de bagae bleef; zij
zullen het samen delen [I Sjmoeël 30:24]. En daarom wordt er gezegd: „Zo was het van die dag af, en
hij maakte het tot een wet en tot een verordening [id. vers 25]. Maar er staat niet: „vanaf die dag en
verder”, want die bepaling was al gemaakt in de tijd van Avram [uit Ber. Rabba 43:9] (Rasji).
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