
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  בראשית פרק יג בראשית פרק יג בראשית פרק יג בראשית פרק יג 
  :ויהי ריב בי� רעי מקנה אבר� ובי� רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב באר�) ז(
  

  פרשה מא פרשה מא פרשה מא פרשה מא ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה 
ר סימו� "רבי ברכיה בש� רבי יהודה ב, ה ויהי ריב בי� רועי מקנה אבר� ובי� רועי מקנה לוט

ה יוצאה זמומה ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה אמר בהמתו של אברה� אבינו הית
היו אומרי� לה� רועי לוט כ� אמר , הותר הגזל, היו אומרי� לה� רועי אברה�, זמומה
למחר הוא , ואברה� פרדה עקרה ואינו מוליד, ה לאברה� לזרע� את� את האר� הזאת"הקב

ה כ� אמרתי לו "הקבאמר לה� , מת ולוט ב� אחיו יורשו ואי� אכלי� מדידהו� אינו� אכלי�
עד , והכנעני והפרזי אז יושב באר�, אימתי לכשיעקרו שבעה עממי� מתוכה, לזרע� נתתי

  . עכשיו מתבקש לה� זכות באר�

 
Genèse chapitre 13 
7- Il s'éleva des différends entre les pasteurs des troupeaux d'Abram et les pasteurs des 
troupeaux de Loth ; le Cananéen et le Phérezéen occupaient alors le pays. 
 

Genèse Rabba (Ed. Vilna) chapitre 41 
R. Bérahia dit au nom de R. Yéhouda fils de R. Simon : la vache d'Abraham sortait muselée, 
et la vache de Loth ne sortait pas muselée (le troupeau pouvait donc brouter dans les 
champs privés). Les bergers d'Abraham disaient: le vol est-il permis ? Les bergers de Loth 
leur répondaient : le Saint béni soit-Il, a dit à Abraham "à ta descendance Je donnerai cette 
terre" or Abraham est une mule stérile qui n'enfantera pas. Demain il moura et son neveu 
Loth héritera, et les bergers mangent de ce qui leur appartient (et ce n'est donc pas du vol).  
Le Saint, béni soit-Il, déclara: certes J'ai dit à ta descendance Je donnerai cette terre, mais 
quand ? Lorsque seront retirés les sept peuples. Or "le Cananéen et le Phérezéen sont sur 
la terre", et pour l'instant on peut réclamer pour eux le droit de la terre. 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 13, v. 5, (Lekh Lekha - לך לך) & Philippe Haddad.  

Abraham et Loth 
 

Conflit de bergers 
 

Parmi les épreuves que rencontra Abraham, il y eut le 
conflit entre ses bergers et les bergers de Loth.  
Refusant de se quereller avec son neveu, le 
patriarche préféra se séparer du fils de son frère. 

Entre Abraham et Loth, le ciel va 
s'assombrir. La séparation sera 
nécessaire. 

 


