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 י"ז' שמואל א

1 De Filistijnen verzamelden hun strijdkrachten voor de oorlog,
en ze verzamelden zich in Socho dat bij Jehoeda hoort en sloegen
hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Dammim,. 

ה א ַלִּמְלָחָמ֔ ֲחֵניֶה֙ם  ֶאת־ַמֽ ים  ְפִלְׁשִּת֤ ַאְס֨פּו  ַוַּיֽ
ה ֵּבין־ׂשֹוכֹ֥+ ֲח֛נּו  ַוַּיֽ ה  יהּוָד֑ ִלֽ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ׂשכ4ֹ֥ ְס֔פּו  ַוֵּיָא֣

ים: ֶפס ַּדִּמֽ ה ְּבֶא+ ּוֵבין־ֲעֵז8ָק4
De Filistijnen verzamelden hun legers om strijd te leveren en ze
verzamelden  zich  bij  Socho,  dat  van  de  stam  Jehoeda  is;  zij
sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka, in Efes-Dammim.

ּוְכָנׁשּו ְפִלְׁשָּתֵאי ַית ַמְׁשִריֵתיהֹון ְלַאָגָחא ְקָרָבא  תרגום
ֵּבין ׁשֹוכֹ֥ה ּוְׁשרֹו  ְיהּוָדה  ְלֵׁשֶבט  ִדי  ְלׁשֹוכֹ֥ה  ְוִאְתַּכָנׁשּו 

:ּוֵבין ֲעֵזָקה ְּבֶאֶפס ַדִמים
In Efes-dammim: Zo luidt de naam van de plaats.  כך שם המקום : .באפס דמים  י"רש

2 En Sjaoel  en de mannen van Israël  verzamelden zich ook en
sloegen hun kamp op in het dal van de terebinth; en ze stelden
zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd.

ה ב ֵאָל֑ ֶמק ָהֽ ּו ְּבֵע֣ ֲחנ4 ֶאְס֔פּו ַוַּיֽ ְוָׁש֤אּול ְוִאיׁש־ִיְׂשָרֵא֙ל ֶנֽ
ים: את ְּפִלְׁשִּתֽ ה ִלְקַר+ ּו ִמְלָחָמ4 ַעְרכ+ ַוַּיֽ

En Sjaoel en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen
hun kamp op in de vlakte van de terebinth;  en ze stelden zich
tegenover de Filistijnen op voor de strijd.

ִיְׂשָרֵאל ִאְתְּכִניׁשּו ּוְׁשרֹו ְּבֵמיַׁשר  תרגום ְוָׁשאּול ֶוֱאַנׁש 
: ּבּוְטָמא ְוַסָדרּו ְקָרָבא ָלֳקָדמּות ְּפִלְׁשָּתֵאי

3 En de Filistijnen stonden op de ene helling en Jisrael stond op de
andere helling, met het dal tussen hen in. 

ים ג ְמִד+ ל עֹֽ֥ ה ְוִיְׂשָרֵא֛ ים ֶאל־ָהָה֙ר ִמֶּז֔ ים עְֹ֥מִד֤ ּוְפִלְׁשִּת֞
ם: יֵניֶהֽ Bְיא ֵּבֽ ר ִמֶּז֑ה ְוַהַּג4 ֶאל־ָהָה4

En de Filistijnen stonden op de ene helling en Jisrael stond op de
andere helling, met het dal tussen hen in.

ּוְפִלְׁשָּתֵאי ַקְיִמין ַעל טּוָרא ִמָּכא ְוִיְׂשָרֵאל ַקְיִמין  תרגום
: ַעל טּוָרא ִמָּכא ְוֵחיְלָתא ֵּביֵניהֹון

4 Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar
voren, Goliat geheten, uit Gat, een man van zesenhalve el lang. 

ִי֙ם ד א ִאיׁש־ַהֵּבַנ֨ ֹו1ַוֵּיֵצ֤ ים ָּגְלָי+ת ְׁשמ4 ֲח֣נֹות ְּפִלְׁשִּת֔  ִמַּמֽ
Bֶרת: ֹות ָוָזֽ ׁש ַאּמ4 ִמַּג֑ת ָּגְב֕הֹו ֵׁש+

Uit  de  gelederen  van  de  Filistijnen  trad  een  kampvechter  naar
voren, Goliat geheten, uit Gat, een man van zesenhalve el lang. 

ּוְנַפק ַגְבָרא ִמֵּביֵניהֹון ִמַמִׁשְרַית ְפִלְׁשָּתֵאי ָגְלָית תרגום
: ְׁשֵמיּה ִמָגת רּוֵמיּה ִׁשָּתא ַאִמין ְוֵזיְרָתא

ִי֙ם 1 de man van tussen beiden,’ de man die tussen de beide legers optreedt als kampvechter ten behoeve van‘ ִאיׁש־ַהֵּבַנ֨
een godsoordeel.
Een man van tussen beiden, een held die naar voren komt uit zijn
slagorde, om zich op te stellen tussen de twee slagordes.

הבנים  י"רש   שתי.איש   בין   לעמוד   ממערכתו,   ליצא   גבור  
המערכות:

5 Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas
aan; het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel brons1  

ים ֣הּוא ה ֹון ַקְׂשַקִּׂש4 ֹ֥אׁ֔שֹו ְוִׁשְרי+ ְו֤כֹוַבע ְנ֨חֶׁש֙ת ַעל־ר
ים ְׁשָקִל4 ים  ֶׁשת־ֲאָלִפ+ ֲחֵמֽ ַהִּׁשְר֔יֹון  ּוִמְׁשַק֙ל  ָל֑בּוׁש 

ת: ְנֽחֶׁשֽ
Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan;
het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel brons1 

ְוקּוַלס ִדְנַחׁש ַעל ֵריֵׁשיּה ְוִׁשְרָין ַגְלִּבין הּוא ָלֵביׁש תרגום
: ּוַמְתַקל ִׁשְריֹוָנא ַחְמָׁשא ַאְלִפין ִּתְקֵלי ְנָחָׁשא

1 5000 sikkel is mogelijk tegen de 60 kilo.
Een bronzen schubbenpantser, als het type schubben van een vis
maar gemaakt van ijzer, vallend over de rug van het pantser [een
andere versie: de openingen in het pantser], een schub voor iedere
opening.

קשקשים  י"רש   מברזל,.ושריון   עשוין דגים  קשקשות    כמין  
נופלים על גב השריון ]ס''א נקבי השריון[ קשקשת לכל נקב: 

6 En een bronzen scheenplaat op zijn benen, en een kromzwaard
van brons tussen zijn schouders. 

ֹון ו ְוִכיד+ יו  ַעל־ַרְגָל֑ ֶׁשת  ְנח4 ת  יןaּוִמְצַח+ ֵּב+ ֶׁשת  ְנח4  
יו: ְּכֵתָפֽ

En bronzen scheenplaten op zijn benen en hoofdbescherming van
brons vanuit zijn helm, steunend tussen zijn schouders.

ּוְטַרְקִליִלין ִדְנַחׁש ַעל ִרְגלֹוִהי ּוְמַסֲחָפא ִדְנָחָׁשא תרגום
: ָנִפיק ִמן קּוְלָסא ּוְמַטל ֵּבין ְּכֵתפֹוִהי

Scheenplaten van brons,  als een soort  metalen handvat dat  zich
uitstrekte vanaf de helm bij de draden die in de volkstaal “nasal”
genoemd worden, en het raakte bij hem aan zijn voeten.  En een

נחשת  י"רש כנגד.ומצחת  הכובע    מן היוצא    ברזל יד    כמין  
: החוטים, שקורין נש''ל בלע''ז, והיתה מגעת לו עד רגליו 
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bronzen werpspies,  Targum Jonathan:  en hoofdbescherming van
brons vanuit  zijn  helm,  steunend tussen  zijn  schouders;  dat  wil
zeggen: een soort van bronzen spies voortkomend uit de helm, en
uitstekend tussen zijn schouders om zijn nek te beschermen tegen
het zwaard.

 .וכידון נחשת ומסחפא דנחשא נפיק מן קולסא תרגם יונתן :
כתפוהי   בין   מן.ומטל   בולטת   נחשת   חנית   כמין   :   פירוש  

הכובע, ונמשכת בין כתפיו, להגן על צוארו מן החרב :

a ֹון ”.traditioneel: “werpspies,” moderne weergave: “kromzwaard ִכיד+
7  De  schacht  van  zijn  speer  was  zo  dik  als  de  boom van  een
weefgetouw en de punt was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer.
Een schildknecht ging voor hem uit. 

ֲחִני֔תֹו ז ֶבת  ְוַלֶה֣ ים  ְרִג֔ אֹֽ֥ ִּכְמנֹו֙ר  ֲחִני֗תֹו  ץ[  ]ְוֵע֣ ץ  ְוֵח֣
יו: ְך ְלָפָנֽ א ַהִּצָּנ4ה הֵֹ֥ל+ ים ַּבְרֶז֑ל ְונֵֹׂ֥ש+ ֹות ְׁשָקִל4 ׁש־ֵמא+ ֵׁשֽ

De  schacht  van  zijn  speer  was  zo  dik  als  de  boom  van  een
weefgetouw en de punt was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer.
Een schildknecht ging voor hem uit. 

ְוִׁשָנָנא תרגום ְדַגְרָדִאין  ְּכַאְכָסן  ְדמּוְרִניֵתיּה  ְוָאָעא 
ְוָנַטל ַפְרְזָלא  ִתְקֵלי  ְמָאה  ִׁשית  ַמְתַקל  ְדמּוְרִניֵתיּה 

: ְּתֵריָסא ָאֵזיל ֳקָדמֹוִהי
De boom van een weefgetouw, Targoem Jonathan:  de boom van
een  weefgetouw,  in  de  volkstaal ‘ensouple’  (weversboom,
kettingboom). Zeshonderd  sjekel,  alle  sjekels  genoemd  in  de
Profeten zijn ‘maneh’s’.a

אורגים רש"י    .כמנור יונתן   תרגם דגרדאין    ,כאכסן
 כל השקלים האמורים.שש מאות שקליםאינשובל''א בלע''ז : 

בנביאים, מנים :

a Een מנה is een gewicht in goud of zilver overeenkomend met 100 sjekel (of 50 heilige sjekel).
8 Daar stond hij  en hij  riep de slagordes van Israël  toe en zei:
Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik
niet de Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man
uit die naar mij afdaalt. 

ם ח אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣֥ ַוּי ל  ת ִיְׂשָרֵא֔ ַעְרכֹ֥֣ ד ַוִּיְקָר֙א ֶאל־ַמֽ ֲעמֹ֥֗ ַוַּיֽ
י  ִכ֣ נֹ֥ ָאֽ ה ֲה֧לֹוא  ְך ִמְלָחָמ֑ ֲערֹ֥֣ ַלֽ ּו  ְצא4 ֵתֽ ָּמה  יָל+ ַהְּפִלְׁשִּת֗

י: ד ֵאָלֽ יׁש ְוֵיֵר+ ם ִא4 ים ְלָׁש֔אּול ְּברּו־ָלֶכ+ ְוַאֶּת֙ם ֲעָבִד֣
Daar stond hij en hij riep tegen de slagordes van Jisrael en zei tot
hen: waarom zouden jullie uittrekken om je op te stellen voor de
strijd?  Ben ik  niet  de  Filistijn  en  zijn  jullie  geen  dienaren  van
Saul? Kies een man uit die naar mij afdaalt. 

ְלהֹון תרגום ַוְאַמר  ִישָרֵאל  ִסדֵרי  ַעל  ְוַאכִלי  ְוָקם 
ְלָמא ִתְפקּון ְלַסָדָרא ְקָרָבא ְהָלא ְאָנא ְפִלשָתָאה
ְוֵייחֹות ֻגבָרא  ְלכֹון  ְבַחרּו  ְלָשאּול  ַעבִדין  ְוַאתּון 

ְלָוִתי׃
Waarom  zouden  jullie  uittrekken,  jullie  allemaal  om  strijd  te
voeren?  Laat  er  één  tegen  mij  strijden  voor  jullie  allen,  en  de
overeenkomst die is vastgesteld is: als hij me aan kan etc. Ben ik
niet  de  Filistijn,  ik  ben  noch  kapitein  over  honder  noch  over
duizend, maar een Filistijn als één van de anderen, ook al heb ik
veel oorlogen voor hen gevoerd. Ik doodde Chofni en Pinchas, en
ik  maakte  de  Ark  buit.  Jullie  zijn  de  dienaren  van  Sjaoel
geworden, ook al heeft hij jullie nooit gered door zijn dapperheid.
Kiest u: (ברו לכם), dat is: kiest u (בררו לכם).1 Een man, Sjaoel, dat
hij naar mij afdale.

תצאו  י"רש כנגדי.למה  אחד  ילחם    מלחמה, לערוך  כולכם   
  : ובתנאי שהוא מפורש  כולכם,  יוכל להלחם אתיבשביל  אם 

 איני לא שר מאה ולא שר אלף, אלא.הלא אנכי הפלשתיוגו' : 
כמה להם  שנלחמתי  פי  על  ואף    מן האחרים, כאחד  פלשתי 
מלחמות, אני הרגתי חפני ופנחס, ושביתי את הארון, ואתם
: נעשיתם עבדים לשאול, ולא הושיע אתכם מימיו בגבורתו 

 את שאול, וירד אלי :.איש בררו לכם : .ברו לכם

1 De wortel van ברו is dus ברר.
9  Als  hij  me  aankan  en  me  verslaat,  zullen  wij  aan  jullie
onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen
jullie ons tot slaven zijn en voor ons werken. 

ם ט ָלֶכ4 ינּו  ְוָהִי+ ִני  ְוִהָּכ֔ ִאִּתי֙  ם  ְלִהָּלֵח֤ ל  ִאם־יּוַכ֞
נּ֙ו ָל֨ ְהִי֤יֶתם  ִוֽ יו  ְוִהִּכיִת֔ ֽאּוַכל־לֹ֙ו  ְוִאם־ֲאִנ֤י  ים  ֲעָבִד֑ ַלֽ

נּו: ם אָֹ֥תֽ ֲעַבְדֶּת4 ים ַוֽ ֲעָבִד֔ ַלֽ
Als hij strijd kan voeren tegen mij en hij mij doodt dan zullen wij
jullie tot slaven zijn, maar als ik hem aankan en hem dood dan
zullen jullie ons tot slaven zijn en voor ons werken. 

ּוְנֵהי תרגום ְוִיְקְטִליַנִני  ִעִמי  ְקָרָבא  ַלֲאָגָחא  ִיּכּול  ִאם 
ּוְתהֹון ְוַאְקִטִליֵניּה  ֵליּה  ִאּכּול  ֲאָנא  ְוִאם  ְלַעְבִדין  ְלכֹון 

:ָלָנא ְלַעְבִדין ְוִתְפְלחּון ָיָתָנא
10 En de Filistijn zei: Ik daag de rangen van Israël heden uit: biedt
mij iemand aan zodat we samen kunnen strijden! 

אֶמ֙ר  י ֹ֥֨ יַוּי ֹותַהְּפִלְׁשִּת֔ ַעְרכ+ ֶאת־ַמֽ ְפִּתי  ֵחַר֛ י  ֲאִנ֗  
ַחד: ה ָיֽ ֲחָמ4 יׁש ְוִנָּלֽ י ִא֔ ל ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ְּתנּו־ִל֣ ִיְׂשָרֵא4

En de Filistijn zei: Ik daag de rangen van Jisrael heden uit om mij
iemand te noemen zodat we samen kunnen strijden! 

ַוֲאַמר ְּפִלְׁשָּתָאה ֲאָנא ֲחָסִדית ַית ִסְדֵרי ִיְׂשָרֵאל תרגום
: יֹוָמא ֵדין ְלֵמיָמר ַאְיתֹו ִלי ַגְבָרא ְוַנִגיַח ְקָרָבא ַּכֲחָדא

11 Sjaoel en heel Jisrael hoorden deze woorden van de Filistijn en
ze schrokken en werden heel bang.

י  יא ל ֶאת־ִּדְבֵר+ ע ָׁשאּו֙ל ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֔ יַוִּיְׁשַמ֤ ַהְּפִלְׁשִּת4
ד: Bְראּו ְמאֹֽ֥ ּתּו ַוִּיֽ ֶּלה ַוֵּיַח+ ָהֵא֑



4

Sjaoel en heel Jisrael hoorden deze woorden van de Filistijn en ze
schrokken en werden heel bang.

ּוְׁשַמע ָׁשאּול ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַית ִּפְתָגֵמי ְּפִלְׁשָּתָאה תרגום
: ָהִאֵלין ְוִאְתָּברּו ּוְדִחילּו ַלֲחָדא

12 Nu was Davied een zoon van deze Efratietische man uit Beth
Lechem van Jehoeda, en hij heette Jisjaj. En hij had acht zonen.
De man was in de tijd van Sjaoel te oud om nog met de mannen
mee te gaan, 

הָדִודְו יב ְיהּוָד֔ ֶח֙ם  ֶל֨ ית  ִמֵּב+ ה  ַהֶּז֗ י  ֶאְפָרִת֜ יׁש  ֶּבן־ִא֨  ֩
ן י ָׁש֔אּול ָז8ֵק4 ָנ֣ה ָבִנ֑ים ְוָהִאיׁ֙ש ִּביֵמ֣ ֹו ְׁשמֹ֥ י ְול4 ּוְׁש֣מֹו ִיַׁש֔

ים: ֲאָנִׁשֽ א ַבֽ ָּב+
Nu was  Davied  een  zoon van  deze  Efratietische  man uit  Beth
Lechem van Jehoeda, en hij heette Jisjaj.  En hij had acht zonen.
De  man  was  in  de  tijd  van  Sjaoel  te  oud  om  nog  met  de
uitgekozenen mee te gaan, 

ְדֵבית תרגום ָהֵדין ִמֵּבית ֶלֶחם  ְגַבר ֶאְפָרִתי  ַּבר  ְוָדִוד 
ְּביֹוֵמי ְוַגְבָרא  ְבִנין  ְּתַמְנָיא  ְוֵליּה  ִיַׁשי  ּוְׁשֵמיּה  ְיהּוָדה 

:ָׁשאּול ִסיב ְמִני ִּבְבִחיַרָיא

Efratiet, Beth Lehem ligt in het land Efrat. En hij had acht zonen,
en  hetgeen  geschreven  staat  (in  i  Divr.  HaJ.  2:15):  Otsem,  de
zesde,  Davied,  de  zevende;  en  de  schrift  noteert  niets  meer,
daarover kan men zeggen dat  er  één stierf  zonder kinderen,  en
daarom noteerde men hem daar niet.  Onder de mannen, hij werd
geteld in de bijeenkomsten van de geachte lieden.

בית לחם יושבת בארץ אפרת : .אפרתי רש"י .ולו שמנה בנים 
דוד   הששי   'אוצם   :   טו(   ב   א   הימים   )בדברי   שכתוב   ומה
השביעי' ולא כתב יותר, יש לומר שאחד מת בלא בנים, ולפיכך

 נמנה בכנסיות החשובים :.באנשיםלא כתבו שם : 

13 De  drie  oudste  zonen van  Jisjaj  gingen  op  pad,  ze  trokken
achter  Sjaoel  ten  strijde.  En  zijn  drie  zonen  die  ten  strijde
uittrokken  heetten:  Eliav,  de  eerstgeborene,  en  zijn  tweede
Avinadav, en de derde Sjamma.

ּו יג ְלכ+ ָהֽ ים  ַהְּגדִֹ֥ל֔ ְּבֵנֽי־ִיַׁשי֙  ְׁש֤לֶׁשת  ְל֜כּו  ַוֵּי֨
ר ֲאֶׁש֤ יו  ָּבָנ֗ ם ׀ ְׁש֣לֶׁשת  ְוֵׁש֣ ה  ַלִּמְלָחָמ֑ ּול  ֲחֵרי־ָׁשא4 ַאֽ
ב יָנָד֔ ֲאִב֣ הּ֙ו  ּוִמְׁשֵנ֨ ַהְּב֗כֹור  ב  ֱאִליָא֣ ה  ַּבִּמְלָחָמ֔ ְלכּ֙ו  ָהֽ

ה: י ַׁשָּמֽ ְוַהְּׁשִלִׁש4
De drie oudste zonen van Jisjaj gingen op pad, ze trokken met
Sjaoel  ten  strijde.  En  zijn  drie  zonen  die  ten  strijde  uittrokken
heetten: Eliav, de eerstgeborene, en zijn tweede Avinadav, en de
derde Sjamma.

ַוֲאַזלּו ְּתָלָתא ְּבֵני ִיַׁשי ַרְבְרַבָיא ֲאָזלּו ָּבַתר ָׁשאּול תרגום
ֱאִליָאב ִלְקָרָבא  ַדֲאָזלּו  ְבנֹוִהי  ְּתָלָתא  ְוׁשּום  ִלְקָרָבא 

: ּבּוְכָרא ְוִתְנָיֵניּה ֲאִביָנָדב ּוְתִליָתָאה ַׁשָמה

14 Davied was de jongste. Zijn oudste drie broers waren achter
Sjaoel ten strijde getrokken, 

דְו יד יָדִו4 ֲחֵר+ ַאֽ ּו  ְלכ4 ָהֽ ים  ן ּוְׁשלָׁש֙ה ַהְּגדִֹ֥ל֔ ֣הּוא ַהָּקָט֑  
ָׁשֽאּול:

Davied was de jongste. Zijn oudste drie broers waren achter Sjaoel
ten strijde getrokken, 

ָּבַתר תרגום ֲאַזלּו  ַרְבְרַבָיא  ּוְתָלָתא  ְזֵעיָרא  ְוָדִוד הּוא 
: ָׁשאּול

En  Davied  was  de  jongste, die  eerder  in  het  huis  van  Sjaoel
geweest was om muziek voor hem te maken.

הקטן י"רש הוא  לנגן.ודוד    לכן מקודם    שאול בבית  שהיה   
לפניו :

15 maar Davied ging steeds heen en weer van bij Sjaoel, om het
kleinvee van zijn vader in Beth Lechem te hoeden.

דְו טו אןָדִו֛ +ֹ֥ ֶאת־צ ִלְר֛עֹות  ָׁש֑אּול  ל  ֵמַע֣ ב  ָוָׁש4 ְך  הֵֹ֥ל+  
ֶחם: ית־ָלֽ יו ֵּבֽ ָאִב4

maar  Davied  ging steeds  heen  en weer  van  bij  Sjaoel,  om het
kleinvee van zijn vader in Beth Lechem te hoeden.

ֲעָנא תרגום ַית  ְלִמְרֵעי  ָׁשאּול  ִמְלַות  ְוַתב  ֲאַזל  ְוָדִוד 
: ַדֲאבּוִהי ֵּבית ֶלֶחם

Davied ging,  hij  ging voortdurend heen en weer van bij  Sjaoel
naar het huis van zijn vader.

 היה הולך ושב תמיד מאצל שאול לבית אביו : .ודוד הולך י"רש

16 De Filistijn trad ‘s ochtends en ‘s avonds naar voren, en nam
positie in, veertig dagen lang.

יַוִּיַּג+ׁש  טז יםַהְּפִלְׁשִּת4 ב ַאְרָּבִע+ ב ַוִּיְתַיֵּצ4 ֲעֵר֑ ם ְוַהֽ  ַהְׁשֵּכ֣
ֽיֹום:

De Filistijn trad vroeg en als het donker werd naar voren, en dan
stelde hij zich op veertig dagen lang.

ְוִאְתַעַּתד תרגום ּוַמֲחִׁשיְך  ּוַמְקִדים  ְּפִלְׁשָּתָאה  ְוָקֵריב 
: ַאְרְּבִעין יֹוִמין

‘s  Ochtends en ‘s  avonds,  onze rabbijnen hebben gezegd (Sota
42b): dat was om hen te verhinderen Sjema te zeggen.

 אמרו רבותינו )סוטה מב ב( : כדי לבטלם.השכם והערב רש"י
 מקריאת שמע :

17 Eens zei Jisjaj tegen zijn zoon Davied: Neem toch mee voor je
broeders deze zak geroosterd graan en deze tien broden. Breng het
snel in het legerkamp naar je broeders. 

ְל יז י  ִיַׁש֜ אֶמר  ֹ֥֨ דַוּי תָדִו֣ ֵאיַפ֤ יָ֙ך  ְלַאֶח֨ ַקח־ָנ֣א  ְּב֗נֹו   
ֲחֶנ4ה ַּמֽ ַהֽ ץ  ְוָהֵר+ ַהֶּז֑ה  ֶחם  ֶל4 ה  ֲעָׂשָר+ ַוֽ ה  ַהֶּז֔ ַהָּקִלי֙א 

יָך: ְלַאֶחֽ
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Eens zei Jisjaj tegen zijn zoon Davied: Neem toch mee voor je
broeders deze zak geroosterd graan en deze tien broden. Breng het
snel in het legerkamp naar je broeders. 

ַוֲאַמר ִיַׁשי ְלָדִוד ְּבֵריּה ַסב ְּכַען ַלֲאָחִיְך ְמִכיְלָתא תרגום
ְואֹוִביל ָהֵדין  ְדַלְחָמא  טּוְלִמין  ְוַעְסָרא  ָהֵדין  ְדָקְלָיא 

:ְלַמְׁשִריָתא ַלֲאָחיְך
18  En  deze  tien  kazen  moet  je  aan  de  overste  over  duizend
brengen.  Vraag  je  broers  hoe  het  met  ze  gaat  en  neem  een
levensteken van hen mee terug.

יא יח ָּתִב4 ֶּלה  ָהֵא֔ ָחָל֙ב  ֶהֽ י  ֲחִרֵצ֤ ֶרת  ֲעֶׂש֜ ֵאת  ְו\
ְלָׁש֔לֹום ד  ִּתְפקֹ֥֣ יָ֙ך  ְוֶאת־ַאֶח֨ ֶלף  ְלַׂשר־ָהָא֑

ח: ם ִּתָּקֽ ְוֶאת־ֲעֻרָּבָת4
En deze tien kazen moet je aan de overste over duizend brengen.
Vraag je broers hoe het met ze gaat en breng bericht over hen mee
terug.

ְלַרב תרגום ּתֹוֵביל  ָהִאֵלין  ַדֲחָלָבא  גּוְבִנין  ֲעַסר  ְוַית 
:ַאְלָפא ְוַית ַאָחיְך ַּתְסַער ִלְׁשָלם ְוַית ִטיֵביהֹון ַּתְיֵתי

Kazen van melk, Targoem: kazen van melk.  Aan de overste over
duizend,  ik  zeg:  aan  de  kapitein  van  dat  duizendtal  waar  zijn
broers  bij  hoorden,  want  alle  stammen  hadden  kapiteins  over
duizendtallen in overeenstemming met hun duizendtallen. En ik
heb gehoord: aan ‘de kapitein van dat duizendtal’ dat is Jonathan,
over  wie  de  Schrift  zegt  (supra  13:2):  duizend  waren  er  bij
Jonathan in Giv’at Binjamien.  En neem een levensteken van hen
mee terug, het teken van hun bewaring en hun voorspoed moet je
opnemen in je oren en in je hart, en dat moet je mij vertellen. En
zo  vertaalt  Jonathan:  breng  bericht  over  hen  mee  terug.  Hun
levensteken,  een  uitdrukking  van  ‘redding,’ als  (Teh.  119:122):
Wees borg voor uw knecht ten goede,  ‘garantis’ in de volkstaal.
Onze  rabbijnen  hebben  gezegd  (Sjabbat  56a):  een  scheidbrief
moet hij van hen meenemen en bij hun vrouwen brengen om de
verbinding tussen hem en haar te verbreken.

 אני.לשר האלף )תרגום :( גובנין דחלבא : .חריצי החלב רש"י
אומר : לשר של אותו אלף שאחיו ממנו, שלכל השבטים היו שרי
יהונתן, זה  לשר האלף    :   שמעתי ואני    אלפיהם, לפי  אלפים 

:ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימיןשאמר עליו )לעיל יג ב( :   
 ואת ערובת הצלתם ושלומם, תקח באזניך.ואת ערובתם תקח

:   תייתי   טיביהון וית    :   יונתן תרגם    וכן   לי.   ותגד   ובלבבך,
 .ערובתם קכב( קיט  )תהלים    כמו   הצלה,   לשון עבדך    ערוב

גטלטוב   :   א(   נו )שבת    אמרו   ורבותינו   בלע''ז. גרנטי''ש    ,
לנשותיהם, להפריד עירוב שבינו ויביא  יקח מאתם  כריתות 

לבינה :

19 Sjaoel en zij, en alle andere mannen van Jisraël waren in de
vallei van de Terebint, steeds in oorlog met de Filistijnen. 

ה יט ֵאָל֑ ָהֽ ֶמק  ְּבֵע4 ל  ִיְׂשָרֵא֔ יׁש  ְוָכל־ִא֣ ָּמ֙ה  ְוֵה֨ ְוָׁש֤אּול 
ים: ים ִעם־ְּפִלְׁשִּתֽ ִנְלָחִמ4

Sjaoel en zij, en alle andere mannen van Jisraël waren in de vallei
van de Terebint, steeds oorlog voerend met de Filistijnen.

ְוָׁשאּול ְוִאינּון ְוָכל ֱאַנׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמיַׁשר ּבּוְטָמא תרגום
: ְמִגיִחין ְקָרָבא ִעם ְּפִלְׁשָּתֵאי

20 Davied stond vroeg in de ochtend op, en hij liet het kleinvee
onder een oppasser, en hij ging ermee op weg, zoals Jisjaj hem
had opgedragen. Hij kwam aan bij het legerkamp toen het leger
onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. 

ם  כ דַוַּיְׁשֵּכ֨ רָּדִו֜ ַעל־ׁשֵֹ֥מ֔ ֹ֥אן֙  ֶאת־ַהּצ ׁש  ַוִּיּטֹ֥֤ ֶקר  ַּבּבֹ֥֗  
ִיל ָלה ְוַהַח֗ ֹ֥֙א ַהַּמְעָּג֔ י ַוָּיב הּו ִיָׁש֑ ר ִצָּו4 ֲאֶׁש+ ֶלְך ַּכֽ א ַוֵּי֔ ַוִּיָּׂש֣

ה: עּו ַּבִּמְלָחָמֽ ה ְוֵהֵר4 ֲעָרָכ֔ ַהּיֵֹ֥צ֙א ֶאל־ַהַּמ֣
20 Davied stond vroeg in de ochtend op, en hij liet het kleinvee
onder een oppasser, en hij ging ermee op weg, zoals Jisjaj hem
had  opgedragen.  Hij  kwam aan  bij  het  belegeringswerk  en  de
troepen trokken uit naar de linie en ze schreeuwden vanwege de
strijd. 

ְוַאְקֵדם ָדִוד ְּבַצְפָרא ּוְׁשַבק ַית ָעָנא ַעל ָנְטָרא תרגום
ְלַכְרּכּוָמא ְוָאָתא  ִיַׁשי  ְדַּפְקֵדיּה  ְּכָמה  ַוֲאַזל  ּוְנִסיב 

: ּוַמִׁשְרַית ָעְבֵדי ְקָרָבא ְנָפקּו ְלִסיְדָרא ְוַיִּביבּו ִּבְקָרָבא

Het legerkamp,1 rondom het legerkamp maakten ze een cirkel, en
wie  er  ook  maar  naar  buiten  ging,  aan  de  voorkant  of  aan  de
achterkant, zou schuldig zijn. Aan de voorkant, zodat de mannen
van  het  vijandige  leger  niet  op  hem af  zouden  rennen,  aan  de
achterkant, omdat hij zou zoeken te vluchten.

חוץ,.המעגלה רש"י והיוצא    מעגל, סביבות המחנה עושים   
בני   עליו   ירוצו   שמא   לפנים,   מתחייב.   לאחור,   או   לפנים

מערכות האויבים, לאחור, מבקש הוא לנוס :

.die, onder meer ‘rond zijn’ betekent ,עגל is een afleiding van de wortel המעגלה 1
21  Jisrael  en  de  Filistijnen  stelden  zich  op,  slagorde  tegenover
slagorde. 

את כא ִלְקַר+ ה  ֲעָרָכ4 ַמֽ ים  ּוְפִלְׁשִּת֔ ִיְׂשָרֵא֙ל  ְך  ֲערֹ֥֤ ַוַּתֽ
ה: ֲעָרָכֽ ַמֽ

Jisrael  en  de  Filistijnen  stelden  zich  op,  slagorde  tegenover
slagorde. 

ִלֳקָדמּות תרגום ִסְדָרא  ּוְפִלְׁשָּתֵאי  ִיְׂשָרֵאל  ְוַסָדרּו 
: ִסְדָרא

Jisrael stelde zich op, de slagorde van Jisrael.1  מערכת ישראל :.ותערוך ישראל רש"י
1 Rasjie  legt  uit  dat  de  vrouwelijke  werkwoordsvorm, ,תערוך 
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verwijst naar het niet uitgedrukte maar wel bedoelde מערכה.

22 Davied liet de spullen die hij bij zich had onder de hoede van
de bewaker van de goederen, en hij haastte zich naar de linie. Daar
aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand.

דַוִּיּטֹׁ֥֩ש  כב רָּדִו֨ ׁשֹוֵמ֣ ַעל־ַי֙ד  יו  ָעָל֗ ֵמֽ ים  ֶאת־ַהֵּכִל֜  
יו ְלֶאָח4 ל  ַוִּיְׁשַא+ א  ֹ֥֕ ַוָּיב ה  ֲעָרָכ֑ ַהַּמֽ ַוָּיB4ָרץ  ים  ַהֵּכִל֔

ְלָׁשֽלֹום:
Davied liet de spullen die hij bij zich had onder de hoede van de
bewaker van de goederen, en hij haastte zich naar de linie. Daar
aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand.

ּוְׁשַבק ָדִוד ַית ָמַנָיא ִדי ֲעלֹוִהי ַעל ַיד ָנִטיר ָמַנָיא תרגום
: ּוְרַהט ְלִסְדָרא ְוָאָתא ְוָׁשֵאל ַלֲאחֹוִהי ִּבְׁשָלם

De bewaker van de spullen, nl. van de soldaten.  של בני הצבא.  .שומר הכלים רש"י

23 Terwijl hij met hen aan het praten was, trad de kampvechter
naar  voren  --  hij  heette  Goliath,  de Filistijn,  uit  Gath --  uit  de
gelederen van de Filistijnen, en hij sprak weer dezelfde woorden,
en Davied hoorde het aan. 

ה כג עֹוֶל֞ ִים  ַהֵּבַנ֡ יׁש  ִא֣ ְוִהֵּנ֣ה  ם  ִעָּמ֗ ר  ְמַדֵּב֣ ׀  ְו֣הּוא 
יָּגְלָי֩ת  ַעְר֣כֹות[ַהְּפִלְׁשִּת֨ ]ִמַּמֽ ַעְרֹ֣ות  ִמַּמֽ ִמַּג֙ת  ְׁש֤מֹו   

ע  ֶּלה ַוִּיְׁשַמ4 ים ָהֵא֑ ר ַּכְּדָבִר֣ ים ַוְיַדֵּב4 דְּפִלְׁשִּת֔ :ָּדִוֽ
Terwijl hij met hen aan het praten was, trad de kampvechter naar
voren -- hij heette Goliath, de Filistijn, uit Gath -- uit de gelederen
van de Filistijnen, en hij sprak weer dezelfde woorden, en Davied
hoorde het aan. 

ְוהּוא ְמַמֵליל ִעְמהֹון ְוָהא ַגְבָרא ִמֵּביֵניהֹון ְסִליק תרגום
ּוַמֵליל ְפִלְׁשָּתֵאי  ִמִסְדֵרי  ִמָגת  ְּפִלְׁשָּתָאה ְׁשֵמיּה  ָגְלַית 

: ְּכִפְתָגַמָיא ָהִאֵלין ּוְׁשַמע ָדִוד

Uit de gelederen der Filistijnen, geschreven staat er .i.p.v ממערות 
ַעְר֣כֹות .ִמַּמֽ  Onze rabbijnen legden :als volgt uit (Sota 42b) מערות 
honderd mannen1 hadden gemeenschap met Orpah, zijn moeder,
toen zij zich afscheidde van Roet en Noömi haar schoonmoeder.

. כתיב, רבותינו דרשו )סוטה מב ב(:ממערות פלשתים  רש"י
רות   מאחרי כשפירשה    אמו, בערפה    הערו אדם    בני מאה 

ונעמי חמותה : 

.honderd voorhuiden ,מאה ערלות dient aangevuld te worden tot מערות 1
24 En alle man van Jisrael bij het zien van die man, ze vluchtten
voor hem weg en waren heel bang. 

סּ֙ו כד ַוָּיֻנ֨ יׁש  ֶאת־ָהִא֑ ם  ִּבְראֹוָת4 ל  ִיְׂשָרֵא֔ יׁש  ִא֣ ְוָכ֙ל 
ד: ּו ְמאֹֽ֥ יְרא4 יו ַוִּיֽ ִמָּפָנ֔

En alle man van Jisrael bij het zien van die man, ze vluchtten voor
hem weg en waren heel bang. 

ְוָכל ֱאַנׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֱחֵזיהֹון ַית ַגְבָרא תרגום
: ְוַאִּפיכּו ִמן ֳקָדמֹוִהי ּוְדִחילּו ַלֲחָדא

25 De mannen van Jisrael zeiden: Hebben jullie die man die daar
opgekomen is gezien,  echt, om Jisrael te honen is hij opgekomen.
En de man die hem verslaat,  de koning zal  hem grote rijkdom
verschaffen, en hij zal hem zijn dochter geven, en het huis van zijn
vader zal hij vrij maken in Jisrael. 

עֶֹ֥ל֙ה כה יׁש ָהֽ ל ַהְּרִאיֶת֙ם ָהִא֤ יׁש ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר ׀ ִא֣ ֹ֣֥ ַוּי
יׁש ָהִא֨ ָהָיה  \ ְוֽ עֶֹ֥ל֑ה  ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא4 ף  ְלָחֵר+ י  ִּכ֛ ה  ַהֶּז֔
ֶׁשר ָּג֗דֹול ְוֶאת־ִּבּתֹ֙ו ֶלְך ׀ עֹ֥֣ ּנּו ׀ ַהֶּמ֣ ּנּו ַיְעְׁשֶר+ ֲאֶׁשר־ַיֶּכ֜

ל: י ְּבִיְׂשָרֵאֽ ה ָחְפִׁש4 ֲעֶׂש+ יו ַיֽ ית ָאִב֔ ִיֶּתן־֔לֹו ְוֵא֙ת ֵּב֣
De mannen van Jisrael  zeiden:  Hebben jullie  die  man die daar
opgekomen is gezien,  echt, om Jisrael te honen is hij opgekomen.
En  de  man  die  hem  doodt,  de  koning  zal  hem  grote  rijkdom
verschaffen, en hij zal hem zijn dochter geven, en het huis van zijn
vader zal hij vrij maken in Jisrael. 

ַוֲאַמר ֱאַנׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֲחֵזיתּון ַגְבָרא ְדָסִליק ָהֵדין תרגום
ֲאֵרי ְלַחָסָדא ַית ִיְׂשָרֵאל ְסִליק ִויֵהי ַגְבָרא ְדִיְקְטִליֵניּה
ְוַית ִיֵּתן ֵליּה  ְּבַרֵּתיּה  ְוַית  ַסִגי  ַיֲעְּתִריֵניּה ַמְלָּכא עֹוַתר 

: ֵּבית ֲאבּוִהי ַיֲעֵּביד חֹוִרין ְּבִיְׂשָרֵאל

Hij  zal  vrij  maken,  nl.  van  de  zaken  die  genoemd  zijn  in  de
rechtsregels van het koninkrijk.

 מדברים האמורים במשפטי המלוכה : .יעשה חפשי רש"י

26 Davied zei tot de mannen die bij hem stonden: ‘Wat gebeurt er
met de man die deze Filistijn verslaat en deze schande van Jisrael
wegneemt?   Wie  is  deze  onbesneden  Filistijn,  dat  hij  met  de
gelederen van de levende God de spot kan drijven!’ 

אֶמר  כו ֹ֣֥ דַוּי ים ִעּמֹ֘ו ֵלאמֹ֥רָּ֒דִו֗ ְמִד֣ ים ָהעֹֽ֥ ֲאָנִׁש֞ ֶאל־ָהֽ  
ֶאת־ ַיֶּכ֙ה  ר  ֲאֶׁש֤ ָלִאיׁ֙ש  ה  יַמה־ֵּיָֽעֶׂש֗ זַהְּפִלְׁשִּת֣ ַהָּל֔  
י  י ִמ֗ ל ִּכ֣ ל ִיְׂשָרֵא֑ ה ֵמַע֣ יר ֶחְרָּפ4 יְוֵהִס+ ָעֵר֙לַהְּפִלְׁשִּת֤  ֶהֽ

ים: ים ַחִּיֽ ֹות ֱאֹלִה+ ַעְרכ4 ף ַמֽ י ֵחֵר֔ ה ִּכ֣ ַהֶּז֔
Davied  zei  tot  de  mannen die  bij  hem stonden:  ‘Wat  wordt  er
gedaan met de man die deze Filistijn doodt en deze schande van
Jisrael wegneemt?  Wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij met de
gelederen van de strijders van het volk van de levende God de spot
kan drijven!’ 

ְלֵמיַמר ַמה תרגום ִעֵמיּה  ְדַקְיִמין  ְלַגְבַרָיא  ָדִוד  ַוֲאַמר 
ְוַיְעִדי ֵדיִכי  ְפִליְׁשָּתָאה  ַית  ְדִיְקטֹול  ְלַגְבָרא  ִיְתֲעֵביד 
ָהֵדין ְפִלְׁשָּתָאה ֲעֵרָלא  ַמן  ֲאֵרי  ִיְׂשָרֵאל  ִחסּוָדא ֵמַעל 

: ֲאֵרי ֲחַסד ִסְדֵרי ַעְבֵדי ְקָרָבא ְדַעֵמיּה ַדיָי ַקָיָמא

27 Het volk sprak tot hem als het bovenstaande, nl. zo zal hij de
man doen die hem verslaat.

ה כז ֵיָֽעֶׂש֔ ה  ּכֹ֥֣ ר  ֵלאמֹ֥֑ ַהֶּז4ה  ר  ַּכָּדָב+ ם  ָהָע֔ לֹ֙ו  אֶמר  ֹ֤֥ ַוּי
ּנּו: ר ַיֶּכֽ יׁש ֲאֶׁש+ ָלִא4
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Het volk sprak tot hem als het bovenstaande, nl. zo zal er gedaan
worden aan de man die hem doodt.

ְּכֵדין תרגום ְלֵמיַמר  ָהֵדין  ְּכִפְתָגָמא  ַעָמא  ֵליּה  ַוֲאַמר 
: ִיְתֲעֵביד ְלַגְבָרא ְדִיְקְטִליֵניּה

28 Eliav, zijn oudste broer, hoorde hem met de mannen praten, en
Eliav werd boos op Davied en hij zei: ‘Waarom ben je hierheen
afgedaald?  En aan  wie  heb  je  die  paar  schapen in de  woestijn
overgelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel,
want je bent gekomen om de strijd te zien.

ֹו כח ְּבַדְּבר4 ַהָּג֔דֹול  יו  ָאִח֣ ֱאִליָא֙ב  ע  ַוִּיְׁשַמ֤
ְּב ב  ֱאִליָא֨ ַחר־ַא֩ף  ַוִיֽ ים  ֲאָנִׁש֑ דֶאל־ָהֽ ׀ָדִו֜ אֶמר  ֹ֣֥ ַוּי  

ָּנ֙ה ָהֵה֨ אן  ֹ֤֥ ט ַהּצ ְמַע֨ ְׁשָּת  ָנַט֜ י  ְוַעל־ִמ֨ ְדָּת  ָיַר֗ ָלָמה־ֶּז֣ה 
י ִּכ֗ ָך  ְלָבֶב֔ ַע  רֹ֥֣ ְוֵא֙ת  ְנָ֗ך  ֶאת־ְזדֹֽ֥ ְעִּתי  ָיַד֣ י  ֲאִנ֧ ר  ַּבִּמְדָּב֔

ְדָּת: Bָרֽ ה ָיֽ ֹות ַהִּמְלָחָמ4 ַען ְרא+ ְלַמ֛
Eliav, zijn oudste broer,  hoorde hem met de mannen praten, en
Eliav  werd  boos  op  Davied  en  hij  zei:  ‘Waarom  ben  je  nu
afgedaald?  En aan  wie  heb  je  die  paar  schapen in de  woestijn
overgelaten? Ik ken je onbetrouwbaarheid en de slechtheid van je
hart wel, want je bent gekomen om de acties van de strijd te zien.

ִעם תרגום ְּבַמָללּוֵתיּה  ַרָּבא  ֲאחּוִהי  ֱאִליָאב  ּוְׁשַמע 
ְדַנן ְלָמה  ַוֲאַמר  ְּבָדִוד  ֶדֱאִליָאב  רּוְגָזא  ּוְתֵקיף  ַגְבַרָיא 
ְנַחְתָּתא ְוַעל ַמן ְרַטְׁשָּתא ְזֵעיר ָעָנא ָהִאינּון ְּבַמְדְּבָרא
ְוַית ִּביׁשּות ִלָּבְך ֲאֵרי ְּבִדיל ְיַדְעָנא ַית ַּבְקְרנּוָתְך  ֲאָנא 

: ְלֶמְחֵזי ָעְבֵדי ְקָרָבא ְנַחְתָּתא
29 ‘Wat heb ik nu gedaan?’ zei Davied. ‘Het is toch alleen maar
een opmerking!’ 

אֶמר  כט ֹ֣֥ דַוּי ר ֽהּוא:ָּדִו֔ ֹוא ָּדָב+ ָּתה ֲהל4 יִתי ָע֑ ה ָעִׂש4  ֶמ+

‘Wat heb ik toch gedaan?’ zei  Davied. ‘Ik heb alleen maar iets
gezegd!’ 

הּוא תרגום ִּפְתָגם  ֲהָלא  ְּכַען  ֲעָבִדית  ָמה  ָדִוד  ַוֲאַמר 
ַדֲאָמִרית: 

30 Hij wendde zich van hem af naar een andere kant en hij zei nog
eens hetzelfde, en het volk gaf hem hetzelfde antwoord.

ַהֶּז֑ה ל ר  ַּכָּדָב֣ אֶמר  4ֹ֥ ַוי ר  ַאֵח֔ ֶאל־֣מּול  ֶאְצלֹ֙ו  ֵמֽ ב  ַוִּיּסֹ֥֤
ִראֽׁשֹון: ר ָהֽ ר ַּכָּדָב4 הּו ָהָע֙ם ָּדָב֔ ַוְיִׁשֻב֤

Hij wendde zich van hem af naar een andere kant en hij zei nog
eens hetzelfde, en het volk gaf hem hetzelfde antwoord.

ַוֲאַמר תרגום אֹוֲחָרן  ִלֳקֵביל  ִמְלָוֵתיּה  ְוִאְסְּתַחר 
ְּכִפְתָגָמא ִּפְתָגָמא  ַעָמא  ַוֲאִתיבּוִהי  ָהֵדין  ְּכִפְתָגָמא 

: ַקְדָמָאה
31  De  zaken  die  Davied  gezegd  had  werden  bekend  en  men
vertelde het aan Sjaoel, en die liet hem bij zich komen. 

ר  לא ִּדֶּב֣ ר  ֲאֶׁש4 ים  ַהְּדָבִר֔ ְמעּ֙ו  דַוִּיָּׁשֽ דּוָּדִו֑ ַוַּיִּג+  
הּו: ּול ַוִּיָּקֵחֽ ִלְפֵנֽי־ָׁשא4

Davieds vragen bleef niet onopgemerkt en men vertelde het aan
Sjaoel, en die liet hem bij zich komen. 

ֳקָדם תרגום ְוַחִויאּו  ָדִוד  ְדַמֵליל  ִפְתָגַמָיא  ְוִאְׁשְּתָמעּו 
: ָׁשאּול ְוַדַּבְרִהי

32  Davied  zei  tegen  Sjaoel:  ‘Laat  men  toch  niet  de  moed  te
verliezen om hem. Uw knecht zal gaan en met die Filistijn het
gevecht aangaan.’ 

אֶמר  לב ֹ֤֥ יוָּדִודַוּי ָעָל֑ ם  ֵלב־ָאָד4 ל  ַאל־ִיּפֹ֥+ ֶאל־ָׁש֔אּול   ֙
ם ִעם־ ְך ְוִנְלַח4 יַעְבְּדָ֣ך ֵיֵל֔ ה:ַהְּפִלְׁשִּת+  ַהֶּזֽ

Davied zei tegen Sjaoel: ‘Laat men toch niet de moed te verliezen
om hem.  Uw knecht  zal  gaan  en  met  die  Filistijn  het  gevecht
aangaan.’ 

ַוֲאַמר ָדִוד ְלָׁשאּול ָלא ִיְתַּבר ִלָּבא ֶדֱאָנָׁשא ִמֵניּה תרגום
: ַעְבָדְך ֵייִזיל ְוַיִגיַח ְקָרָבא ִעם ִּפִלְׁשָּתָאה ָהֵדין

33 Daarop zei Sjaoel tot Davied: ‘Maar je bent niet in staat om op
die Filistijn af te gaan en met hem te strijden, want jij bent nog
maar een jongen en hij is al van jongs af aan een vechtersbaaas.’ 

ֶאל־ לג ָׁש֜אּול  אֶמר  ֹ֥֨ דַוּי ֶכ֙תָּדִו֗ ָלֶל֨ תּוַכ֙ל  א  ֹ֤֥ ל  
יֶאל־ ָּתה ְו֛הּואַהְּפִלְׁשִּת֣ ם ִעּ֑מֹו ִּכי־ַנַ֣ער ַא֔ ה ְלִהָּלֵח4  ַהֶּז֔

יו: ה ִמְּנֻעָרֽ יׁש ִמְלָחָמ4 ִא+
Daarop zei Sjaoel tot Davied: ‘Maar je bent niet in staat om op die
Filistijn af te gaan en met hem te strijden, want jij bent nog maar
een jongen en hij is al van jongs af aan een vechtersbaaas.’ 

ִעם תרגום ְלֵמיַזל  ִתּכּול  ָלא  ְלָדִוד  ָׁשאּול  ַוֲאַמר 
ַאְּת ַיִניק  ֲאֵרי  ִעֵמיּה  ְקָרָבא  ְלַאָגָחא  ָהֵדין  ְּפִלְׁשָּתָאה 

: ְוהּוא ְגַבר ָעִביד ְקָרִבין ִמַיְנקּוֵתיּה
34 Davied sprak tot Sjaoel: ‘Uw knecht is steeds herder van het
kleinvee geweest voor zijn vader, kwam er een leeuw of ook een
beer die een schaap uit de kudde wegnam, 

אֶמר  לד ֹ֤֥ יוָּדִודַוּי ה ָהָי֧ה ַעְבְּדָ֛ך ְלָאִב4 ֙ ֶאל־ָׁש֔אּול רֶֹ֥ע֨
ֶדר: ה ֵמָהֵעֽ א ֶׂש4 ֲאִרי֙ ְוֶאת־ַהּ֔דֹוב ְוָנָׂש+ א ָהֽ אן ּוָב֤ ֹ֑֥ ַּבּצ

Davied  sprak  tot  Sjaoel:  ‘Uw  knecht  is  steeds  herder  van  het
kleinvee geweest voor zijn vader, kwam er een leeuw of ook een
beer die een schaap uit de kudde wegnam, 

ַלֲאבּוִהי תרגום ַעְבָדְך  ֲהָוה  ַרֲעָיא  ְלָׁשאּול  ָדִוד  ַוֲאַמר 
: ַּבֲעָנא ְוָאָתא ַאְרָיא ְוַאף דּוָּבא ּוְנִסיב ִאְמָרא ֵמִעָדָרא

Kwam er een leeuw of ook een beer,  (Targoem:) Kwam er een
leeuw of ook een beer.1

  )תרגום :( ואתא אריא ואף דובא :.ובא הארי ואת הדוב רש"י



8

1 Rasji verklaart de functie van ֶאת in de verbinding ֶאת־ַהּ֔דֹוב.
35 dan ging ik erachter hem aan, ik sloeg hem en redde het uit zijn
bek; en stond hij tegen mij op dan greep ik hem bij zijn keel, ik
sloeg hem en ik doodde hem. 

י לה יו ַוָּיBָ֣קם ָעַל֔ ְלִּתי ִמִּפ֑ יו ְוִהַּצ֣ יו ְוִהִּכִת4 ֲחָר֛ אִתי ַאֽ ְוָיָצ֧
יו: ֲהִמיִּתֽ יו ַוֽ ְקִּתי֙ ִּבְזָק֔נֹו ְוִהִּכִת4 ְוֶהֱחַז֨

dan ging ik erachter hem aan, ik sloeg hem en redde het uit zijn
bek; en stond hij tegen mij op dan greep ik hem bij zijn keel, ik
sloeg hem en ik doodde hem. 

ִמּפּוֵמיּה תרגום ְוֵׁשִזיְבֵתיּה  ּוְמִחיֵתיּה  ַּבְתרֹוִהי  ּוְנָפִקית 
: ְוָקם ָעַלי ַוֲאָחִדית ְּבלֹוֵעיּה ּוְמִחיֵתיּה ּוְקַטְלֵּתיּה

36 Zowel de leeuw als de beer heeft uw knecht verslagen en die
onbesneden  Filistijn  zal  zijn  als  één  van  hen,  omdat  hij  de
gelederen van de levende God heeft beschimpt. 

ָהָיה לו \ ְוֽ ָך  ַעְבֶּד֑ ה  ִהָּכ֣ ֹוב  ַּגם־ַהּד4 י  ֲאִר֛ ת־ָהֽ ֶאֽ ם  ַּג֧
י תַהְּפִלְׁשִּת֨ ַעְרכ4ֹ֥ ף ַמֽ י ֵחֵר֔ ם ִּכ֣ ד ֵמֶה֔ ל ַהֶּז֙ה ְּכַאַח֣ ָעֵר֤  ֶהֽ

ים: ים ַחִּיֽ ֱאֹלִה+
Zowel  de  leeuw  als  de  beer  heeft  uw  knecht  gedood  en  die
onbesneden  Filistijn  zal  zijn  als  één  van  hen,  omdat  hij  de
gelederen van het volk van de levende God heeft beschimpt. 

ִויֵהי תרגום ַעְבָדְך  ְקַטל  ֻדָּבא  ַאף  ַאְרָיא  ַית  ַאף 
ִסְדֵרי ֲחַסד  ֲאֵרי  ִמְנהֹון  ְּכַחד  ָהֵדין  ֲעֵרָלא  ְּפִלְׁשָּתָאה 

: ַעָמא ַדיָי ַקָיָמא
Zowel  de  leeuw  als  de  beer,  deze  woorden  zijn  meervoudig
bedoeld: een leeuw en zijn twee welpen, een beer en zijn twee
jongen.

 הרי אלו רבוין, ארי ושני גוריו,.גם את הארי גם הדוב  רש"י
 ודוב ושני ילדיו :

37 Davied zei: ‘De Eeuwige, die me gered heeft uit de klauw van
de leeuw en uit de klauw van de beer, Hij zal me ook redden uit de
hand van deze Filistijn.’ Toen zei Sjaoel tot Davied: ‘Ga dan en de
Eeuwige zal met je zijn.’ 

ֹ֥אֶמ֘ר  לז ֲאִרי֙ ּוִמַּי֣דָּדִודַוּי ִני ִמַּי֤ד ָהֽ ר ִהִּצַל֜ ֒ ְיהָֹו֗ה ֲאֶׁש֨
ִמַּי+ד  ִני  ַיִּציֵל֔ ֣הּוא  ב  יַהּדֹ֥֔ אֶמרַהְּפִלְׁשִּת4 ֹ֥֨ ַוּי ס  ַהֶּז֑ה   

ְך:ָּדִודָׁש֤אּול ֶאל־ ְהֶי+ה ִעָּמֽ ה ִיֽ יהָֹו4 ְך ַוֽ ֙ ֵל֔
Davied zei: ‘De Eeuwige, die me gered heeft uit de klauw van de
leeuw en uit de klauw van de beer, Hij zal me ook redden uit de
hand van deze Filistijn.’ Toen zei Sjaoel tot Davied: ‘Ga dan en de
Eeuwige zal met je zijn.’ 

ּוִמיָדא תרגום ְדַאְרָיא  ִמיָדא  ְדֵׁשיְזַבִני  ְיָי  ָדִוד  ַוֲאַמר 
ַוֲאַמר ָהֵדין  ִדְפִלְׁשָּתָאה  ְיֵׁשיְזִביַנִני ִמיָדא  ְדדּוָּבא הּוא 

: ָׁשאּול ְלָדִוד ֱאֵזיל ּוֵמיְמָרא ַדיָי ְיֵהי ְבַסֲעָדְך

De Eeuwige, die me gered heeft uit de klauw van de leeuw, ik weet
dat dit me niet voor niets is overkomen, maar voor de toekomst,
dat ik in vergelijkbare omstandigheden zou komen om Jisrael te
redden. Daar zal ik op vertrouwen en op pad gaan. En hij was één
van de twee rechtvaardigen aan wie [God] een aanwijzing gaf; zij
sloegen er acht op om de zaak te begrijpen, Davied en Mordechaj,
zoals  er  gezegd  is  (Ester  2:11):  Steeds,  dag  aan  dag,  liep
Mordechai voor de hof, etc. want hij zei bij zichelf: ‘Het is niet
voor niets dat deze rechtvaardige vrouw meegenomen is in het bed
van deze onbesnedene, maar zij zal opstaan voor Jisrael ten dage
van de benauwenis.’

 יודע אני שלא לחנם נזדמן לי.אשר הצילני מיד הארי' ה רש"י
לתשועת בה  כיוצא  לידי  בא  אני  שלעתיד  אלא  הדבר ההוא, 
ישראל, ואסמוך עליה ואצא. וזה אחד משני צדיקים שנתן להם
רמז, וחשו להשכיל לדבר, דוד ומרדכי, שנאמר )אסתר ב יא( :

וגו', אמר : לא לחנםובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר  
זו שנתפסה במשכב הערל הזה, אלא שעתידה עלתה בצדקת 

היא לעמוד לישראל ביום צרה :

38 Sjaoel kleedde Davied met zijn eigen kleding en hij gaf zijn
bronzen helm voor op zijn hoofd en hij bekleedde hem met een
maliënkolder.

ׁש ָׁש֤אּול ֶאת־ לח ֶׁשתָּדִודַוַּיְלֵּב֨ ֹוַבע ְנח4 ן ק+ יו ְוָנַת֛ ֙ ַמָּד֔
ֹו ִׁשְרֽיֹון: ׁש אֹ֥ת4 ֹ֥אׁ֑שֹו ַוַּיְלֵּב+ ַעל־ר

Sjaoel  kleedde  Davied  met  zijn  eigen  kleding  en  hij  gaf  zijn
bronzen helm voor op zijn hoofd en hij bekleedde hem met een
maliënkolder.

קּוַלס תרגום ִויַהב  ְלבּוׁשֹוִהי  ָדִוד  ַית  ָׁשאּול  ְוַאְלֵּביׁש 
:ִדְנָחׁש ַעל ֵריֵׁשיּה ְוַאְלֵּביׁש ָיֵתיּה ִׁשְרָיָנא

Davied met zijn eigen kleding, ze pasten zich aan Davied’s maat,1

omdat hij gezalfd was zalfolie, ook al  waren ze van Sjaoel, die
groter was dan wie ook in het volk, van zijn schouders en omhoog
(1 Sjem. 9:2),  en toen Sjaoel dit zag keek hij boos naar hem, en
Davied realiseerde zich dat.

נהפכו להיות כמדת דוד משנמשח בשמן.את דוד מדיו רש"י  
משכמו העם  מכל  גבוה  שהיה  שאול  של    שהיו אף    המשחה,
ומעלה )לעיל ט ב(, וכיון שראה שאול כן, הכניס בו עין הרע,

 והרגיש דוד בדבר :
1 Rasji wijst op de verhouding tussen מד ‘kleding, tapijt’ en de wortel מדד ‘meten.’
39 Toen gordde Davied zijn zwaard om boven zijn kleding en hij
probeerde te lopen, omdat hij het niet gewend was. En Davied zei
tot Sjaoel: ‘Ik kan in deze dingen niet lopen, want ik ben dat niet
gewend.’ En Davied trok ze weer uit. 

ר  לט דַוַּיְחּגֹ֥֣ ֶאל ָלֶלֶכ֘תָּדִו֣ ַוּיֹ֥֣ יו  ל ְלַמָּד֜ ְרּבֹו ֵמַע֨ ֶאת־ַח\  
אֶמר  ֹ֥֨ א־ִנָּס֒ה ַוּי ֹֽ֥ י ל דִּכ֣ ֶכתָּדִו֜ ל ָלֶל+ א־אּוַכ֛ ֹֽ֥  ֶאל־ָׁש֗אּול ל

ם  יִתי ַוְיִסֵר+ א ִנִּס֑ ֹ֣֥ י ל ֶּלה ִּכ֣ דָּבֵא4 יו:ָּדִו4 ָעָלֽ  ֵמֽ
Toen gordde Davied zijn zwaard om boven zijn kleding maar zo ְוָזֵריז ָדִוד ַית ַחְרֵּביּה ֵמַעל ִלְלבּוׁשֹוִהי ְוָלא ָאָבא תרגום
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wilde hij niet lopen, omdat hij het niet gewend was. En Davied zei
tot  Sjaoel:  ‘Ik  kan  in  deze  dingen  niet  lopen,  want  er  is  geen
wonder in hen.’ En Davied trok ze weer uit. 

ְלֵמיַזל ֲאֵרי ָלא ַאִליף ַוֲאַמר ָדִוד ְלָׁשאּול ֵלית ֲאָנא ָיִכיל
ָדִוד ְוַאְעִדינּון  ִנָסא  ְּבהֹון  ֵלית  ֲאֵרי  ְּבִאֵלין  ְלֵמיַזל 

:ֵמִעַלוֹוִהי
Hij probeerde te lopen, Targoem Jonathan: hij wilde er niet mee
lopen; er zijn woorden die dienen voor een bepaalde uitdrukking
en  zijn  tegengestelde,  zoals  (Jesj.  10:33):  Hij  zal  de  takken
afhakken;1 (Teh.  52:7):  Hij  zal  u  ontwortelen  uit  het  land  der
levenden.2 Want hij was het niet gewend, Targoem: omdat hij het
niet gewend was.  Ik ben dat niet gewend,  Targoem: want er is
geen  wonder  in  hen:  op  zo’n  manier  zal  er  geen  lof  voor  het
wonder zijn.  Een  andere verklaring:  hij  probeerde  te  lopen,  hij
wilde lopen en het proberen, maar zodra hij merkte dat ze hem te
zwaar waren, trok hij ze uit.

ללכת רש"י  .ויואל  :   יונתן תרגם  למיזל  תיבות.ולא אבה  יש   
  לג(   י   )ישעיהו   כמו   וחילופו,   לשון פארהמשמשות  ;מסעף 

 )תרגום :( ארי.כי לא נסה :  ושרשך מארץ חיים)תהלים נב ז( :
  :  .כי לא נסיתילא אליף  : )תרגום      ארי לית בהון ניסא( אין,

, רצה ללכת ולנסות,ויואל ללכת לשון אחר : .שבחו של נס בכך
וכאשר ראה שהיו כבדים עליו, הסירם :

1 vgl. סעיף, tak.  2 vgl. שרש, wortel. De Targoem verbindt hier נסה ‘proberen, gewoon zijn,’ met נס ‘wonder.’
40 Hij pakte zijn stok in zijn hand, zocht zich vijf gladde stenen
uit  de rivierbedding en stopte die in  de herderstas,  die  hij  had,
namelijk in de tas, en met zijn slinger in de hand, en toen naderde
hij de Filistijn.

י ֲאָבִנ֣ים מ ה ַחֻּל8ֵק֣ ח ַמְק֜לֹו ְּבָי֗דֹו ַוִּיְבַחר־֣לֹו ֲחִמָּׁש֣ ַוִּיַּק֨
ֲאֶׁשר־֛לֹו ים  רִֹ֥ע֧ ָהֽ י  ִּבְכִל֨ ָתם  אֹ֥\ ַוָּיֶׂ֣שם  ַחל  ִמן־ַהַּנ֡ ׀ 

ּוט ְוַקְּל֣עֹו ְבָי֑דֹו ַוִּיַּג4ׁש ֶאל־ יּוַבַּיְלק4 :ַהְּפִלְׁשִּתֽ
Hij pakte zijn stok in zijn hand, zocht zich vijf gladde stenen uit de
rivierbedding en stopte die in de herderstas, die hij had, namelijk
in de tas, en met zijn slinger in de hand, en toen naderde hij de
Filistijn.

ּוְנִסיב חּוְטֵריּה ִּביֵדיּה ּוְבַחר ֵליּה ַחְמָׁשא ְׁשִעיֵעי תרגום
ֵליּה ִדי  ַרֲעָיא  ְּבָמאן  ַיְתהֹון  ְוַׁשִוי  ַנֲחָלא  ִמן  ַאְבַנָיא 

: ּוְבַתְרִמיֵליּה ְוַקְלֵעיּה ִּביֵדיּה ּוְקִריב ְלַות ְפִלְׁשָּתָאה

Vijf  gladde  stenen, vijf  dunne  gladde  stenen.  En  in  de  tas,
(Targoem) ּוְבַתְרִמיֵליּה, ‘en in de tas.’ 

אבנים רש"י    .חלוקי :   וחלקות   דקות   אבנים .ובילקוט 
:ובתרמיליה )תרגום( 

41 De Filistijn kwam steeds dichterbij Davied, zijn wapendrager
voor hem. 

ֶלְ֙ך  מא יַוֵּי֨ ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּת֔ ב  ְוָקֵר4 ְך  הֵֹ֥ל+ ד  יׁשָּדִו֑ ְוָהִא֛  
יו: א ַהִּצָּנ4ה ְלָפָנֽ נֵֹׂ֥ש+

De Filistijn kwam steeds dichterbij Davied, zijn wapendrager voor
hem. 

ְוַגְבָרא תרגום ָדִוד  ְלַות  ְוָקֵריב  ָאֵזיל  ְּפִלְׁשָּתָאה  ַוֲאַזל 
: ָנֵטיל ְּתֵריָסא ֳקָדמֹוִהי

42 De Filistijn keek op en zag Davied, en hij minachtte hem, want
hij was een jongen, rossig en mooi van uiterlijk.  

ט  מב יַוַּיֵּב֧ ה ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֛ ַוִּיְרֶא+ ד  י־ָהָי֣הָּדִו4 ַוִּיְבֵז֑הּו ִּכֽ  
ה: ה ַמְרֶאֽ י ִעם־ְיֵפ+ ַער ְוַאְדמִֹ֥נ4 ַנ֔

De Filistijn keek op en zag Davied, en hij minachtte hem, want hij
was een jongen, rossig en mooi van uiterlijk.  

ֲאֵרי תרגום ְוַׁשְטֵיּה  ָדִוד  ַוֲחָזא ַית  ְפִלְׁשָּתָאה  ְוִאְסְּתֵכי 
: ֲהָוה ַיִניק ְוַסמֹוק ַׁשִּפיר ְּבֵריֵויּה

43 En de Filistijn zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met stokken
op me afkomt?’ En de Filistijn vervloekte Davied bij zijn goden. 

אֶמר  מג ֹ֤֥ ד֙ ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתיַוּי הָּדִו֔ י־ַאָּת+ ִכי ִּכֽ ֶלב ָאנֹ֥֔ ֲהֶכ֣  
ל  ַוְיַקֵּל֧ ַּבַּמְק֑לֹות  י  א־ֵאַל4 יָבֽ ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֛ ד  ָּדִו4

יו: אֹלָהֽ ֵּבֽ
En de Filistijn zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met stokken op
me afkomt?’ En de Filistijn vervloekte Davied bij zijn afgoden.

ַוֲאַמר ְּפִלְׁשָּתָאה ְלָדִוד ֲהַכְלָּבא ָׁשֵטי ֲאָנא ְדַאְּת תרגום
: ָאֵתי ָעַלי ְּבחּוְטַרָיא ְוַלִיט ְּפִלְׁשָּתָאה ַית ָדִוד ְּבַטֲעָוֵתיּה

44 Toen zei de Filistijn tot Davied: ‘Kom maar bij me, dan geef ik
jouw vlees aan de vogels van de hemel, en aan het gedierte van het
veld.’ 

אֶמר  מד +ֹ֥ יַוּי ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּת4 ד  ְוֶאְּתָנ֙הָּדִו֑ י  ֵאַל֔ ה  ְלָכ֣  
ה: ת ַהָּׂשֶדֽ ִים ּוְלֶבֱהַמ+ ֹוף ַהָּׁשַמ4 ְרָ֔ך ְלע+ ֶאת־ְּבָׂש֣

Toen zei de Filistijn tot Davied: ‘Kom maar bij me, dan geef ik
jouw vlees aan de vogels van de hemel, en aan het gedierte van het
veld.’ 

ַית תרגום ְוֶאֵּתן  ְלָוִתי  ִאיָתא  ְלָדִוד  ְּפִלְׁשָּתָאה  ַוֲאַמר 
:ִּבְסָרְך ְלעֹוָפא ִדְׁשַמָיא ְוִלְבִעיָרא ְדַאְרָעא

Aan het vee van het veld, het is niet de gewoonte van runderen om
mensen te eten. Daarom zei Davied: ‘De geest van deze persoon is
al in de war. Hij is van mij.’ Davied kwam en zei hem: ‘Ik zal de
lijken  van  het  legerkamp van  de  Filistijnen,  etc.  ..  en  aan het
gedierte van de aarde.’

השדה רש"י אמר.ולבהמת    אדם,   לאכול לבהמות    דרך   אין  
דוד : כבר נטרפה דעתו של זה, שלי הוא, בא דוד ואמר לו :

 : נתתי פגר מחנה פלשתים וגו' ולחית הארץו
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45 En Davied sprak tot  de Filistijn:  ‘Jij  komt naar me toe met
zwaard en speer en kromzwaard, maar ik kom naar jou toe in de
naam van de Eeuwige der legerscharen, de God van de gelederen
van Israël, die jij hebt vervloekt. 

אֶמר  מה ֹ֤֥ י֙ ֶאל־ָּדִודַוּי ֶרבַהְּפִלְׁשִּת֔ י ְּבֶח4 א ֵאַל֔  ַאָּת֙ה ָּב֣
ְיהָֹו֣ה ְּבֵׁש֙ם  יָך  ָבא־ֵאֶל֗ י  ִכ֣ ְוָאנֹ֥ ּוְבִכי֑דֹון  ֲחִנ֣ית  ּוַבֽ

ְפָּת: ר ֵחַרֽ ל ֲאֶׁש+ ֹות ִיְׂשָרֵא4 י ַמַעְרכ+ ְצָב֔אֹות ֱאֹלֵה֛
En Davied sprak tot de Filistijn: ‘Jij komt naar me toe met zwaard
en speer en lans,  maar ik kom naar jou toe in de naam van de
Eeuwige der legerscharen, de God van de gelederen van Israël, die
jij hebt vervloekt. 

ְּבַחְרָּבא תרגום ָעַלי  ָאֵתי  ַאְּת  ִלְפִלְׁשָּתָאה  ָדִוד  ַוֲאַמר 
ַדיָי ִּבְׁשָמא  ֲעָלְך  ָאֵתי  ַוֲאָנא  ּוְברֹוְמָחא  ּוְבמּוְרִניָתא 

: ְצָבאֹות ֱאָלָהא ְדִסְדֵרי ִיְׂשָרֵאל ַדֲחַסְדָּתא

46 Vandaag zal de Eeuwige je in mijn macht overleveren, ik zal je
verslaan en je hoofd van je afhakken, en ik zal de lijken van het
legerkamp  der  Filistijnen  aan  de  vogels  van  de  hemel  en  het
gedierte overgeven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God
heeft. 

י מו רִֹ֥ת֤ ֲהִסֽ ַוֽ ָך  ְוִהִּכיִת֗ י  ְּבָיִד֜ ְיַסֶּגְרָ֩ך ְיהָֹו֨ה  ה  ַהֶּז֡ ַהּ֣יֹום 
ְפִלְׁשִּתי֙ם ֲחֵנ֤ה  ַמֽ ֶגר  ֶּפ֣ י  ַתִּת֜ ְוָנ֨ יָך  ָעֶל֔ ֵמֽ אְׁשָ֙ך  ֹֽ֥ ֶאת־ר
Bְדעּ֙ו ְוֵיֽ ֶרץ  ָהָא֑ ּוְלַחַּי֣ת  ִים  ַהָּׁשַמ4 ֹוף  ְלע+ ה  ַהֶּז֔ ַהּ֣יֹום 

ל: ים ְלִיְׂשָרֵאֽ י ֵי+ׁש ֱאֹלִה4 ֶרץ ִּכ֛ ָּכל־ָהָא֔
Vandaag zal de Eeuwige je in mijn macht overleveren, ik zal je
doden en je hoofd van je afhakken, en ik zal  de lijken van het
legerkamp  der  Filistijnen  aan  de  vogels  van  de  hemel  en  het
gedierte overgeven, zodat lle inwoners van de wereld weten dat
God in Jisraël is. 

ְוַאְעִדי תרגום ְוֶאְקְטִליָנְך  ְיָי ִּביִדי  ִיְמְסִריָנְך  יֹוָמא ָהֵדין 
ַית ֵריָׁשְך ִמָנְך ְוֶאֵּתן ִּפגּול ַמִׁשְרַית ְּפִלְׁשָּתֵאי יֹוָמא ָהֵדין
ְלעֹוָפא ִדְׁשַמָיא ּוְלֵחיַות ַאְרָעא ְוֵיְדעּון ָּכל ַדָיֵרי ַאְרָעא

:ְדִאית ֱאָלָהא ְּבִיְׂשָרֵאל

47 Dan zal heel deze gemeenschap weten dat de Eeuwige niet met
zwaard of speer redding brengt, want aan de Eeuwige is de uitslag
van de strijd, en Hij geeft jullie in onze macht.’ 

ֲחִנ4ית מז ּוַבֽ ֶרב  ְּבֶח+ א  ֹ֛֥ ִּכי־ל ה  ַהֶּז֔ ל  ָּכל־ַהָּקָה֣ Bְדעּ֙ו  ְוֵיֽ
ם ֶאְתֶכ4 ן  ְוָנַת+ ה  ַהִּמְלָחָמ֔ יהָֹו֙ה  ַלֽ י  ִּכ֤ ְיהָֹו֑ה  יַע  ְיהֹוִׁש֣

נּו: ְּבָיֵדֽ
Dan zal heel deze gemeenschap weten dat de Eeuwige niet met
zwaard of speer redding brengt, want aan de Eeuwige is het succes
in de strijd, en Hij levert jullie over in onze macht.’ 

ְּבַחְרָּבא תרגום ָלא  ֲאֵרי  ָהֵדין  ְקָהָלא  ָּכל  ְוֵיְדעּון 
ְקָרַבָיא ִנְצָחן  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ֲאֵרי  ְיָי  ָּפִריק  ּוְבמּוְרִניָתא 

: ְוִיְמַסר ַיְתכֹון ִּביָדָנא
48  Toen  de  Filistijn  klaar  ging  staan  om  Davied  tegemoet  te
treden, was Davied heel snel en hij rende op de slagorde af, de
Filistijn tegemoet.

ם  מח ִּכי־ָק֣ יְוָהָי֙ה  אתַהְּפִלְׁשִּת֔ ִלְקַר֣ ב  ַוִּיְקַר4 ַוֵּי+ֶלְך   
ד ר ָּדִו֑ ד ַוְיַמֵה֣ את ָּדִו֔ ה ִלְקַר+ ֲעָרָכ4 Bָרץ ַהַּמֽ י ַוָּי+ :ַהְּפִלְׁשִּתֽ

Toen de Filistijn klaar ging staan om Davied tegemoet te treden,
was Davied heel snel en hij rende op de slagorde af, de Filistijn
tegemoet.

ִלֳקָדמּות תרגום ּוְקַרב  ַוֲאַזל  ְּפִלְׁשָּתָאה  ָקם  ַּכד  ַוֲהָוה 
: ָדִוד ְואֹוֵחי ָדִוד ּוְרַהט ְלִסְדָרא ָלֳקָדמּות ְּפִלְׁשָּתָאה

49 En hij  stak zijn hand in zijn tas en haalde er  een steen uit,
slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd
dat de steen naar binnen drong in zijn voorhoofd en de Filistijn op
zijn gezicht ter aarde viel. 

דַוִּיְׁשַל֩ח  מט ֶבןָּ֙דִו֨ ם ֶא֨ ח ִמָּׁש+ ִלי ַוִּיַּק֨  ֶאת־ָי֜דֹו ֶאל־ַהֶּכ֗
ַוַּי+Bְך ֶאת־ ע  יַוְיַקַּל֔ ֶבןַ֙הְּפִלְׁשִּת4 ע ָהֶא֨ ֶאל־ִמְצ֑חֹו ַוִּתְטַּב֤  

ְרָצה: ל ַעל־ָּפָנ4יו ָאֽ ְּבִמְצ֔חֹו ַוִּיּפֹ֥+
En  hij  stak  zijn  hand  in  zijn  tas  en  haalde  er  een  steen  uit,
slingerde die weg met de slinger en trof de Filistijn zo hard tegen
het voorhoofd dat de steen naar binnen drong in zijn voorhoofd en
de Filistijn op zijn gezicht ter aarde viel. 

ְואֹוִׁשיט ָדִוד ַית ְיֵדיּה ְלָמָנא ּוְנִסיב ִמַּתָמן ַאְבָנא תרגום
ַית ְּפִלְׁשָּתָאה ַעל ֵּבית ֵעינֹוִהי ִּבִקְלָעא ּוְמָחא  ְוַאְקַלע 
:ּוְטָבַעת ַאְבָנא ְּבֵבית ֵעינֹוִהי ּוְנַפל ַעל ַאּפֹוִהי ַעל ַאְרָעא

En hij viel op zijn gezicht, hij had toch achterover moeten vallen
omdat hij  op zijn voorhoofd getroffen was.  Maar opdat Davied
niet de moeite zou moeten nemen  om te lopen om hem zijn hoofd
af te slaan, want dat scheelde Davied nu twaalf el en twee span;
immers zijn lengte was zes el en een span, en hij spaarde dus zijn
hele  lengte  naar  zij  onderkant,  en  zijn  hele  lengte  tot  zijn
bovenzijde (zo in Midrasj Tehilliem).

לא היה לו לפול אלא לאחוריו, שהרי על.ויפל על פניו רש"י  
מצחו הוכה, אלא כדי שלא יצטער דוד לילך ולחתוך את ראשו,
שנשתכר דוד עכשיו שתים עשרה אמות וזרתים, שקומתו שש
וזרת, נשתכר מלא קומה לאחוריו, ומלא קומה לפניו אמות 

)במדרש תהלים( :

50 Zo overwon Davied de Filistijn met een slinger en een steen;
hij trof de Filistijn en doodde hem, terwijl er geen zwaard in  de
hand van Davied was. 

ק  נ דַוֶּיֱחַז֨ ִמן־ָּדִו֤ ַוַּי+Bְךַהְּפִלְׁשִּתי  ֶבן  ּוָבֶא֔ ַלע  ַּבֶּק֣  ֙
יֶאת־ ין ְּבַיד־ַהְּפִלְׁשִּת4 ֶרב ֵא+ הּו ְוֶח4 ד ַוְיִמיֵת֑ :ָּדִוֽ

Zo overwon Davied de Filistijn met een slinger en een steen; hij
trof de Filistijn en doodde hem, terwijl er geen zwaard in  de hand
van Davied was. 

ּוְבַאְבָנא תרגום ְּבִקְלָעא  ְּפִלְׁשָּתָאה  ִמן  ָדִוד  ּוְתֵקיף 
: ּוְמָחא ַית ְּפִלְׁשָּתָאה ְוַקְטֵליּה ְוַחְרָּבא ֵלית ִּביָדא ְדָדִוד
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51 En Davied rende en bleef  staan bij  de Filistijn toe,  hij  nam
diens zwaard en trok het uit de schede; en hij doodde hem en sloeg
ermee zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood
was, sloegen ze op de vlucht. 

ִודַוָּיBָ֣רץ  נא ד ֶאל־ָּד\ ֲעמֹ֥֨ ַוַּיֽ י  ְרּבֹוַהְּפִלְׁשִּת֜ ח ֶאת־ַח\ ַוִּיַּק֣  
ֹ֥אׁ֑שֹו ּה ֶאת־ר ַוִּיְכָרת־ָּב4 הּו  ְתֵת֔ ַוְימֹ֥֣ ִמַּתְעָרּ֙ה  ּה  ַוִּיְׁשְלָפ֤

ם ַוָּיֻנֽסּו: ת ִּגּבֹוָר4 ים ִּכי־ֵמ+ ַוִּיְר֧אּו ַהְּפִלְׁשִּת֛
51 En Davied rende en bleef  staan bij  de Filistijn toe,  hij  nam
diens zwaard en trok het uit de schede; en hij doodde hem en sloeg
ermee zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood
was, sloegen ze op de vlucht. 

ּוְרַהט ָדִוד ְוָקם ַעל ְּפִלְׁשָּתָאה ּוְנִסיב ַית ַחְרֵּביּה תרגום
ַוֲחזֹו ֵריֵׁשיּה  ַית  ֵּביּה  ּוְפַסק  ְוַקְטֵליּה  ִמְנָדָנּה  ְוַׁשְלָפא 

: ְּפִלְׁשָּתֵאי ֲאֵרי ִמית ִגַּבְרהֹון ְוַאִּפיכּו

52 Nu stonden de mannen van Jisraël en Jehoeda op, hieven de
strijdkreet aan en ze achtervolgden de Filistijnen tot je komt bij de
vallei  en de poorten van Ekron. En de lijken van de Filistijnen
vielen op de weg van Sjaärajim tot aan Gat en Ekron.

ַוִּיְרְּדפּ֙ו נב עּו  ַוָּיִר֗ ה  יהּוָד֜ ִוֽ ל  ִיְׂשָרֵא֨ ַאְנֵׁש֩י  מּו  ַוָּי8ֻק֣
ֶעְק֑רֹון י  ֲעֵר֣ ַׁשֽ ד  ְוַע4 ְיא  ַג֔ ַעד־ּבֹוֲאָ֣ך  ים  ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֔
ְוַעד־ַּג4ת ִים  ֲעַר֔ ַׁשֽ ֶרְך  ְּבֶד֣ ְפִלְׁשִּתי֙ם  י  ַחְלֵל֤ ַוִּיְּפ֞לּו 

ְוַעד־ֶעְקֽרֹון:
Nu  stonden  de  mannen  van  Jisraël  en  Jehoeda  op,  hieven  de
strijdkreet aan en ze achtervolgden de Filistijnen tot de toegang
van de vallei en de poorten van Ekron. En de gedode Filistijnen
vielen op de weg van Sjaärajim tot aan Gat en Ekron.

ַית תרגום ּוְרָדפּו  ְוַיִּביבּו  ִויהּוָדה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאָנֵׁשי  ְוָקמּו 
ּוְנַפלּו ֶעְקרֹון  ַּתְרֵעי  ְוַעד  ְדַגְיא  ַמֲעָלָנא  ַעד  ְּפִלְׁשָּתֵאי 

: ָקטֹוֵלי ְפִלְׁשָּתֵאי ְּבאֹוַרח ַׁשֲעַרִים ְוַעד ַגת ְוַעד ֶעְקרֹון

53 En de Jisraëlieten kwamen terug van de achtervolging van de
Filistijnen, en ze plunderden hun legerkamp. 

ּסּו נג ים ַוָּיׁש4ֹ֥ י ְפִלְׁשִּת֑ ֲחֵר֣ ק ַאֽ ל ִמְּדֹל4 בּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַוָּיֻׁש֨
ם: ֲחֵניֶהֽ ֶאת־ַמֽ

En  de  Jisraëlieten  kwamen  terug  van  de  achtervolging  van  de
Filistijnen, en ze plunderden hun legerkamp. 

ְוָתבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְלִמְרַדף ָּבַתר ְפִלְׁשָּתֵאי ּוְבזֹו תרגום
:ַית ַמִׁשְרַיְתהֹון

Van de achtervolging, zoals (Bresj. 31: 36): je achtervolgt mij. :דלקת אחרי מרדוף, כמו )בראשית לא לו( : .מדלוק י"רש

54 Davied nam het hoofd van de Filistijn, en hij bracht het naar
Jeruzalem; en zijn  spullen legde hij in zijn tent.

ח  נד אׁש ָּדִודַוִּיַּק֤ ֹ֣֥ י֙ ֶאת־ר םַהְּפִלְׁשִּת֔ הּו ְיֽרּוָׁשָל֑ ַוְיִבֵא4  
ֳהֽלֹו: ם ְּבָאֽ יו ָׂש+ ְוֶאת־ֵּכָל4

Davied  nam het  hoofd  van  de  Filistijn,  en  hij  bracht  het  naar
Jeruzalem; en zijn wapens legde hij in zijn tent.

ְוַאְיֵתיּה תרגום ִדְפִלְׁשָּתָאה  ֵריָׁשא  ַית  ָדִוד  ּוְנִסיב 
:ִלירּוְׁשֵלם ְוַית ְזָיֵניּה ַׁשִוי ְבַמְׁשְּכֵניּה

55 Terwijl Sjaoel toekeek hoe Davied de Filistijn tegemoet trad,
vroeg hij aan de opperbevelhebber Abner: ‘Zeg eens, van wie is
die  jongen  een  zoon,  Abner?’ En Abner  zei:  ‘Zo waar  u  leeft,
koning, ik weet het niet.’ 

דְוִכְר֨אֹות ָׁש֜אּול ֶאת־ נה את ָּדִו֗ י יֵֹ֥צ֙א ִלְקַר֣ ַהְּפִלְׁשִּת֔
א ֶּבן־ִמי־ֶז+ה ַהַּנ4ַער ַאְבֵנ֑ר ר ַהָּצָב֔ ר ֶאל־ַאְבֵנ֙ר ַׂש֣ ָאַמ֗

ְעִּתי: ֶלְך ִאם־ָיָדֽ י־ַנְפְׁשָך+ ַהֶּמ4 ר ֵחֽ אֶמר ַאְבֵנ֔ ֹ֣֥ ַוּי
Terwijl  Sjaoel  toekeek  hoe  Davied  de  Filistijn  tegemoet  trad,
vroeg hij aan de opperbevelhebber Abner: ‘Zeg eens, van wie is
die  jongen  een  zoon,  Abner?’ En Abner  zei:  ‘Zo waar  u  leeft,
koning, ik weet het niet.’

ָנִפיק ָלֳקָדמּות ְּפִלְׁשָּתֵאי1ְוַכד ֲחָזא ָׁשאּול ַית  תרגום  
ֲאַמר ְלַאְבֵנר ַרב ֵחיָלא ַּבר ַמן ֵדין עּוֵליָמא ַאְבֵנר ַוֲאַמר

:ַאְבֵנר ַחֵיי ַנְפָׁשְך ַמְלָּכא ִאם ְיַדע ֲאָנא

Van wie is die jongen een zoon, Herkende hij hem dan niet? Er
staat toch geschreven (1 Sjem. 16:21): Hij mocht hem heel graag en
hij werd zijn wapendrager; maar hij zag hem nu zich gedragend
op koninklijke wijze.Toen zei  Sjaoel,  als hij  uit  de familie  van
Perets  komt  dan  zal  hij  koning  worden,  want  de  koning  kan
barrières doorbreken om zich een weg te banen en niemand kan
hem tegenhouden. Al hij uit de familie van Zerah komt, dan zal hij
een geacht persoon worden. Toen zei Doëg tot hem, ‘Voor u vraagt
of hij uit een familie komt die hem geschikt maakt voor de troon
of  niet,  vraag  of  hij  geschikt  is  om deel  uit  te  maken  van  de
gemeenschap  of  niet,  hij  stamt  immers  af  van  Roet  de
Moabietische.’  Abner  zei  tot  hem:  ‘We  hebben  geleerd:  een
Ammoniet maar niet een Ammonietische (cf. Dev. 23:3).’ Toen zei
hij tot hem: ‘Als dat zo is een ‘mamzer’ maar geen mamzereth.’
Hij zei hem: ‘er is hier gezegd  (Dev. 23:5): Omdat zij jullie niet
tegemoet  kwamen  met  brood  en  met  water,  en  het  is  geen
vrouwengewoonte om dat te doen.’ Hij zei hem: ‘Mannen horen
mannen  te  benaderen  en  vrouwen  vrouwen.’ Abner  zweeg  en

 וכי לא היה מכירו, והלא כתיב )לעיל טז.בן מי זה הנער רש"י
  כליוכא(: נושא    לו   ויהי מאד  מתנהגויאהבהו  ראהו  אלא    ,

: שאול  אמר  מלכות,  בא ממשפחת פרץ, מלךבטכסיסי  אם   
יהיה, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו, ואם

: עד שאתה שואל אמר לו דואג ממשפחת זרח בא, חשוב יהיה.
אם בא ממשפחה שיהא הוא הגון למלכות אם לאו, שאל אם
ראוי לבא בקהל אם לאו, שהרי מרות המואביה בא. אמר לו
אבנר : שנינו עמוני ולא עמונית. אמר לו דואג : אם כן ממזר

על דבר אשר אמר לו : כאן נאמר )דברים כג ה( : ולא ממזרת.
 לא קדמו אתכם בלחם ובמים אמר.ואין דרך אשה בכך, לו :   

היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים.
אמר לו שאול:נשתתק אבנר, 
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Sjaoel zei tot hem:

56 De koning sprak: ‘Vraag na van wie die jongeman een zoon is.’ ֶלם: נו ה ֶּבן־ִמי־ֶז4ה ָהָעֽ ל ַאָּת֔ ֶלְך ְׁשַא֣ אֶמר ַהֶּמ֑ 4ֹ֥ ַוּי
De koning sprak: ‘Vraag na van wie die jongeman een zoon is.’ :ַוֲאַמר ַמְלָּכא ְׁשַאל ַאְּת ַּבר ַמן ֵדין עּוֵליָמא תרגום
Vraag na van  wie  die  jongeman een  zoon is,  boven staat הנער 
‘jongen,’  en  hier  staat ,העלם   ‘jongeman.’  Hij  zei  hem,  ‘deze
halacha is je ontschoten. Ga uit en vraag ernaar in het leerhuis.’ Zo
staat het in Jevamot (76b).

למעלה כתיב 'הנער', וכאן.שאל אתה בן מי זה העלם רש"י  
כתוב 'העלם', אמר לו : הלכה זו נתעלמה ממך, צא ושאל בבית

המדרש, כדאיתא ביבמות )עו ב(

57 Zodra Davied terugkeerde van het  verslaan van de Filistijn,
nam Abner hem mee en bracht hem voor Sjaoel, met het hoofd
van de Filistijn nog in zijn hand. 

דּוְכׁ֣שּוב  נז ֶאת־ָּדִו֗ ַהּכֹו֙ת  ֵמֽ י  אֹ֥תֹ֙וַהְּפִלְׁשִּת֔ ח  ַוִּיַּק֤  
אׁש  +ֹ֥ הּו ִלְפֵנ֣י ָׁש֑אּול ְור ר ַוְיִבֵא4 יַאְבֵנ֔  ְּבָיֽדֹו:ַהְּפִלְׁשִּת4

Zodra  Davied  terugkeerde  van het  doden van  de  Filistijn,  nam
Abner hem mee en bracht hem voor Sjaoel, met het hoofd van de
Filistijn nog in zijn hand. 

ְוַכד ַּתב ָדִוד ִמְלִמְקַטל ַית ְפִלְׁשָּתָאה ּוְדַבר ָיֵתיּהתרגום 
: ַאְבֵנר ְוַאְיֵתיּה ֳקָדם ָׁשאּול ְוֵריָׁשא ִדְפִלְׁשָּתָאה ִּביֵדיּה

58 En Sjaoel zei tot hem: ‘Van wie ben jij een zoon, jongen?’ en
Davied zei: ‘De zoon van uw dienaar Jisjaj uit Betlehem.’

אֶמר נח ֹ֣֥ ַוּי ַהָּנַ֑ער  ה  ַאָּת4 י  ֶּבן־ִמ+ ָׁש֔אּול  ֵאָלי֙ו  אֶמר  ֹ֤֥ ַוּי
ד י:ָּדִו֔ ית ַהַּלְחִמֽ י ֵּב+  ֶּבן־ַעְבְּדָך+ ִיַׁש4

En Sjaoel  zei  tot  hem: ‘Van wie  ben jij  een zoon,  jongen?’ en
Davied zei: ‘De zoon van uw dienaar Jisjaj uit Betlehem.’

ַוֲאַמר ֵליּה ָׁשאּול ַּבר ַמן ַאְּת עּוֵליָמא ַוֲאַמר ָדִוד תרגום
: ַּבר ַעְבָדְך ִיַׁשי ְדִמֵּבית ָלֶחם
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"בכ"א, ט"ו-כ' שמואל ב

15 En er  was opnieuw strijd van de Filistijnen tegen Israël.  En
Davied trok weg, samen met zijn knechten, en ze streden tegen de
Filistijnen, en Davied werd moe.

ל טו ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ים  ַלְּפִלְׁשִּת4 ה  ִמְלָחָמ֛ ַוְּתִהי־֧עֹוד 
ים ַוָּי+ַעף ּו ֶאת־ְּפִלְׁשִּת4 ֲחמ+ יו ִעּ֛מֹו ַוִּיָּלֽ ֲעָבָד+ ד ַוֽ ֶרד ָּדִו֜ ַוֵּי֨

ד: ָּדִוֽ

En er was opnieuw strijd van de Filistijnen tegen Israël. En Davied
trok  weg,  samen  met  zijn  knechten,  en  ze  streden  tegen  de
Filistijnen, en Davied werd moe.

ַוֲהַות עֹוד ְקָרָבא ִלְפִלְׁשָּתֵאי ִעם ִיְׂשָרֵאל ּוְנַחת תרגום
ְּפִלְׁשָּתֵאי ִעם  ְקָרָבא  ְוַאִגיחּו  ִעֵמיּה  ְוַעְבדֹוִהי  ָדִוד 

ְוִאְׁשַּתְלֵהי ָדִוד.

16 En Jisjbi Benob, die één van de kinderen van de Rafa was --en
het gewicht van zijn speer was een gewicht van driehonderd aan
koper, en hij was van nieuws aangegord-- hij zei Davied te zullen
verslaan.

ה טז ָהָרָפ֗ י  יִליֵד֣ ִּבֽ ׀  ר  ֲאֶׁש֣ ב  ְּבנֹ֥֜ י[  ]ְוִיְׁשִּב֨ וישבו 
ּוא ְוה4 ְנ֔חֶׁשת  ל  ִמְׁש8ַק֣ ֵמאֹו֙ת  ְׁש֤לׁש  ֵקינֹ֙ו  ל  ּוִמְׁש8ַק֤

ד:  ֹות ֶאת־ָּדִוֽ אֶמר ְלַהּכ+ 4ֹ֥ ה ַוּי ָח֣גּור ֲחָדָׁש֑

16 En Jisjbi Benob, die één van de kinderen van de geweldenaar
was  --en  het  gewicht  van  zijn  speer  was  een  gewicht  van
driehonderd aan koper, en hij was van nieuws aangegord-- hij zei
Davied te zullen verslaan.

סֹוִפיֵניּה תרגום ּוַמְתַקל  ִגָּבָרא  ִּבְבֵני  ִדי  ְּבנֹוב  ְוִיְׁשִּבי 
ַמְתַקל ְּתַלת ְמָאה ַסְלִעין ִדְנָחָׁשא הּוא ֲאִסיר ִאְסַּפְנֵקי

ַחְדָּתא ַוֲאַמר ְלִמְקַטל ַית ָדִוד.

 Het gewicht van zijn speer, iets als een dul die aan de top van het
handvat  van  de  speer  zit,  in  de  volkstaal  noemt  men  het
“aristuille”, gemaakt als een hoed. Iets vergelijkbaars vinden we in
Zevachim (TB Zevachim 88b),1 "Waarmee waren de granaatappels
van het overkleed te vergelijken?  Met de kapjes op het hoofd van
babies; in de volkstaal heten ze ‘hemles.’ Hij was omgord,  met een
nieuwe gordel; en ik heb gehoord (als verklaring) dat hij op die dag
geleerd had de strijduitrustingt te dragen. Het is de gewoonte van
degenen die dat geleerd hebben om succesvol en dapper te zijn op
de dag van (de afsluiting van) hun opleiding om  naam te maken.
Daarom: hij zei Davied te zullen verslaan.

יד הרומח,ומשקל קינו רש"י בית   הוא כמו תיק שבראש   –
שקורין ארישטוייל בלעז, ועשוי ככובע. ויש דוגמתו בזבחים
כמין   דומין, הם  למה    המעיל   רמוני   פ״ח.(: זבחים    )בבלי

  בלעז.   היילמש   קולסות   התינוקות,   שבראשי והואקולסות 
 חגורה חדשה. ושמעתי שאותו היום נתחנך ללבוש כליחגור  –

מלחמה, ודרך המחונכים לעשות נצחון וגבורה ביום חינוכם
.ויאמר להכות את דודלקנות שם, לכך: 

Onze rabbijnen leerden: het overkleed [van de hogepriester] was helemaal
van blauwe stof [techelet], zoals er gezegd is (Sjem. 39:22): en hij maakte
de mantel van de efod helemaal van blauwe stof, en de zomen ervan (vgl.
Sjem. 39:24), hoe? men bracht blauwe wol, en purperen wol, en rode raad,
in elkaar gevlochten, en men maakte ze als een soort granaatappels, die
hun mond nog niet geopend hebben,  iets als  de kapjes op het hoofd
van babies

תנו רבנן מעיל כולו של תכלת היה שנאמר ויעש את
תכלת מביא  כיצד  שוליו  תכלת  כליל   האפוד  מעיל 
רימונים אותן כמין  ועושה  ותולעת שני שזורין  וארגמן 

ו פיהן  פיתחו  שבראשישלא  קנסות  של  קונאות  כמין 
 תינוקות

17 Maar Abisjaj, de zoon van Tseroeja kwam hem te hulp, en die
versloeg de Filistijn, en doodde hem. Toen legden  de mannen van
Davied een eed af: U mag niet meer met ons uittrekken ten strijde,
opdat u het licht van Israël niet uitblust.

י יז ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת4 ַוַּי+Bְך  ה  ֶּבן־ְצרּוָי֔ י  ֲאִביַׁש֣ ֲעָזר־לֹ֙ו  ַוַּיֽ
א א־ֵתֵצ֨ ֹֽ֥ ר ל ד ֜לֹו ֵלאמֹ֥֗ ז ִנְׁשְּבעּ֩ו ַאְנֵׁשי־ָדִו֨ הּו ָא֣ ַוְיִמיֵת֑

ה נּ֙ו ַלִּמְלָחָמ֔ ל: ֤עֹוד ִאָּת֨ ר ִיְׂשָרֵאֽ ה ֶאת־ֵנ+ א ְתַכֶּב4 +ֹ֥ ְול

Maar Abisjaj,  de zoon van Tseroeja  kwam hem te hulp,  en die
versloeg de Filistijn, en doodde hem. Toen legden  de mannen van
Davied een eed af: U mag niet meer met ons uittrekken ten strijde,
opdat u het licht van Israël niet uitblust.

ַית תרגום ּוְמָחא  ְצרּוָיה  ַּבר  ֲאִביַׁשי  ֵליּה  ּוְסֵעיד 
ְּפִלְׁשָּתָאה ְוַקְטֵליּה ְּבֵכן ַקָיימּו ַגְבֵרי ָדִוד ֵליּה ְלֵמיַמר
ָלא ִּתּפֹוק עֹוד ִעָמָנא ִלְקָרָבא ְוָלא ִתיְטֵפי ַית ַמְלכּוָתא

ְדִיְׂשָרֵאל. 

Hij kwam hem te hulp, zijn hulp was met gebed, zoals dat is 
uitgelegd in Chelek (TB Sanhedrin 95a).

לו  רש"י   )בבליויעזר   בחלק   כדאיתא   בתפלה,   שעזרו    –
סנהדרין צ״ה.(. 

18 Daarna was er opnieuw strijd te Gov tegen de Filistijnen. Toen
versloeg Sibbechai,  de Chusathiet,  Saf,  die een van de kinderen

ֹוביח ה ְּבג4 ן ַוְּתִהי־֧עֹוד ַהִּמְלָחָמ֛ ֲחֵרי־ֵכ֔  ַוְיִהי֙ ַאֽ
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van de Rafa was. ף י ֶאת־ַס֕ ָׁשִת֔ ה ִסְּבַכי֙ ַהֻח֣ ז ִהָּכ֗ ים ָא֣ ִעם־ְּפִלְׁשִּת֑
ה: ָרָפֽ י ָהֽ יִלֵד+ ר ִּבֽ ֲאֶׁש4

Daarna was er  opnieuw strijd  te  Gov tegen de Filistijnen.  Toen
versloeg Sibbechai,  de Chusathiet,  Saf,  die een van de kinderen
van de geweldenaar was.

ִעם תרגום ְּבגֹוב  ְקָרָבא  עֹוד  ַוֲהַות  ֵּכן  ָּבַתר  ַוֲהָוה   
ְדִבְבֵני ְדִמן חּוַׁשת ַית ַסף  ְקַטל ִסְבֵכי  ְּבֵכן  ְּפִלְׁשָּתֵאי 

ִגָּבָרא. 

Er was opnieuw strijd. Deze strijd kwam eerder dan alle andere, en
hij wordt hier slechts herhaald om de dood van de vier zonen van
Orpa bij elkaar te plaatsen.

 כבר קדמה זו לכולן, ולא מנאהותהי עוד המלחמה  רש"י  –
כאן אלא לצרף מיתת ארבעה בני ערפה. 

19  Toen  was  er  nog  een  krijg  te  Gov  tegen  de  Filistijnen;  en
Elchanan,  de  zoon van  Jare-oregim,  een  Bethlehemiet,  versloeg
Goliath,  den  Gatthiet,  en  het  hout  van  zijn  speer  was  als  een
weversboom.

ְך יט ַוַּי֡ ים  ִעם־ְּפִלְׁשִּת֑ ֹוב  ְּבג4 ה  ַהִּמְלָחָמ֛ ַוְּתִהי־֧עֹוד 
ָּגְלָי֣ת ת  hֵא י  ַהַּלְחִמ֗ ית  ֵּב֣ ים  ְרִג֜ אֹֽ֥ ֶּבן־ַיְעֵרי֙  ֶאְלָחָנ֩ן 

ים: ְרִגֽ ֹור אֹֽ֥ ץ ֲחִני֔תֹו ִּכְמנ4 י ְוֵע֣  ַהִּגִּת֔
Toen was er nog een krijg te Gov tegen de Filistijnen; en Davied,
de  zoon  van  Jisjai,  de  wever  van  het  voorhang  in  de  Tempel,
afkomstig  uit  Bethlechem,  doodde  Goliath,  de  Gatthiet,  en  het
hout van zijn speer was als een weversboom.

ּוְקַטל תרגום ְּפִלְׁשָּתֵאי  ִעם  ְּבגֹוב  ְקָרָבא  עֹוד  ַוֲהַות   
ָדִוד ַּבר ִיַׁשי ְמֵחי ָּפרֹוֶכת ֵּבית ַמְקְדָׁשא ְדִמֵּבית ֶלֶחם

ַית ָגְלַית ִגָּתָאה ְוָאָעא ְדמּוְרִניֵתיּה ְכַאְכַסן ְדַגְרָדִאין.

Elchanan, Davied. De zoon van Jare-oregim (wevers), zijn familie
weefde het voorhang van de Tempel, die ook een woud genoemd
wordt.1 Als  een  weversboom,  [Targum  Jonatan:]  als  een
weversboom, in de volkstaal wordt dat genoemd ‘ensouble.’ Laat
de wever komen en stand houden tegen de wever.

 דוד. אלחנן  רש"י  שהיו משפחתו אורגיםבן יערי אורגים–   –
 כאכסן דגרדאיןכמנור אורגיםפרוכת למקדש הקרוי יער.   –

הקרוי אינשובלא בלעז. תבא אריגה ותעמוד כנגד אריגה. 

1 De Tempel kan een bos genoemd worden omdat het is gebouwd met planken van acacia hout (Sjemot 26:15).
20 Toen was er nog een krijg te Gath; en er was een zeer lang man,
met vingers en tenen zes bij zes, bij elkaar vier en twintig in getal,
en deze was ook aan de Rafa geboren.

ין כ ָמדֹ֥֗ יׁש  ִא֣ ׀  י  ַוְיִה֣ ְּבַג֑ת  ה  ִמְלָחָמ4 ֹוד  ַוְּתִהי־ע+
ׁש ׁש ָוֵׁש֗ יו ֵׁש֣ ת ַרְגָל֜ ְוֶאְצְּבעֹ֥֨ ]ָמ֗דֹון[ ְוֶאְצְּב֣עֹות ָיָדי֩ו 

ה: ָרָפֽ ד ְלָהֽ ּוא ֻיַּל+ ר ְוַגם־ה4 ים ְוַאְרַּב֙ע ִמְסָּפ֔  ֶעְׂשִר֤
Toen was er nog een krijg te Gath; en er was een zeer lang man,
met vingers en tenen zes bij zes, bij elkaar vier en twintig in getal,
en hij was ook een van de kinderen van de geweldenaar.

ְדִמְׁשָחן תרגום ְגַבר  ַוֲהָוה  ְּבַגת  ְקָרָבא  עֹוד  ַוֲהַות 
ַעְׂשִרין ָוִׁשית  ִׁשית  ִרְגלֹוִהי  ְוֶאְצְּבַעת  ְידֹוִהי  ְוֶאְצְּבַעת 

ְוַאְרַּבע ְּבִמְנַין ְוַאף הּוא ִאְתְיִליד ְּבִגָּבָרא. 

Een zeer lang man, zoals de targoem geeft: ‘een man van maat,’
want de wortelletters zijn allen mem en dalet, zoals bij שאון  (Teh.
65:8) sjin en alef,  en bij (Bresj. 17:4) ָהמֹון   he  en mem.  In Divrei
HaYamim (1 11:23) staat geschreven איש מדה, ‘een man van maat’,
om uit te drukken: een zeer lang man, van wie men zegt: zo (groot)
is zijn maat. Zes aan zes, onze rabbijnen verklaren in Bechorot (TB
Bechorot 45) dat het nodig was om te vermelden ‘vierentwintig,’
zodat je niet zou zeggen dat het aantal vingers van beide handen
slechts zes was, en dat het aantal tenen aan beide voeten selchts zes
was, daarom is er gezegd  vierentwintig.  En als er  vierentwintig
was geschreven en de Schrift had niet gezegd ‘zes aan zes,’ dan
had ik kunnen zeggen ‘zeven aan de ene en vijf aan de ander.’ En
wat betekent in getal? Dat ze allemaal telbaar waren naar de orde
van de vingers aan de hand. 

  רש"י מדון)כ( עיקראיש    שאין   דמשחן. גבר    כתרגומו:    –
התיבה אלא מ״ם ודלי״ת, כמו: משאון )תהלים ס״ה:ח׳( שי״ן
ואל״ף, ומהמון )בראשית י״ז:ד׳( ה״א ומ״ם. ובדברי הימים
גבוה כלומר      י״א:כ״ג( א  הימים    )דברי מדה  איש    –כתיב:

   פירשו רבותינושש וששמאוד, שאומדין כמה מדתו. וגו׳   –
,עשרים וארבעבבכורות )בבלי בכורות מ״ה:( שהוצרך לומר 

שלא תאמר אצבעות שתי ידיו אינן אלא שש, ואצבעות רגליו
ואם כתב עשרים וארבע.  אינן אלא שש, לכך נאמר עשרים 

, הייתי אומר שבעה באחת, וחמשהשש וששוארבע ולא אמר 
  ומהו   האצבעותמספרבאחת. בסדר  נספרות  היו  שכולן     –

בגב היד. 

21 En hij hoonde Israël; maar Jonathan, de zoon van Simea, de
broer van Davied, sloeg hem.

י כא ֶּבן־ִׁשְמָע4 ן  ְי֣הֹוָנָת֔ הּ֙ו  ַוַּיֵּכ֨ ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ף  ַוְיָחֵר4
ד:  י ָדִוֽ ה[ ֲאִח+ ]ִׁשְמָע4

En hij hoonde Israël; maar Jonathan, de zoon van Simea, de broer
van Davied, doodde hem.

ְוַקְטֵליּה ְיהֹוָנָתן ַּבר ִׁשְמָעה תרגום ִיְׂשָרֵאל  ַחֵסיד ַית 
ֲאחּוִהי ְדָדִוד.

22 Deze vier waren aan de Rafa geboren te Gath; en zij vielen door
de hand van Davied, en door de hand van zijn knechten.

ּו כב ַוִּיְּפל+ ְּבַג֑ת  ה  ְלָהָרָפ4 ּו  ֻיְּלד+ ֶּלה  ֵא֛ ַעת  ֶאת־ַאְרַּב+
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יו: ד ּוְבַי+ד ֲעָבָדֽ ְבַיד־ָּדִו4
Deze vier waren aan de geweldenaar geboren te Gath; en zij vielen
door de hand van Davied, en door de hand van zijn knechten.

ְּבַגת תרגום ְלִגָּבָרא  ִאְתְיִלידּו  ִאיֵלין  ַאְרַּבַעת  ַית 
ְוִאְתַמְסרּו ִביָדא ְדָדִוד ּוִביָדא ְדַעְבדֹוִהי. 

דברי הימים א' כ', ד'-ח'

4 Enige tijd later was er een veldslag tegen de Filistijnen, bij Gezer.
Toen versloeg Sibbechai de Choesjatiet Sippai, een van de kinderen
van de Refaieten, en ze gaven zich gewonnen. 

Bֶזר ד ְּבֶג4 ה  ִמְלָחָמ֛ ד  ֲעמֹ֥֧ ַוַּתֽ ן  ֵכ֔ ֲחֵרי  ַאֽ ַוְיִהי֙ 
י י ֶאת־ִסַּפ֛ ֻחָׁשִת֗ י ַהֽ ה ִסְּבַכ֣ ז ִהָּכ֞ ים ָא֣ ִעם־ְּפִלְׁשִּת֑

ים ַוִּיָּכֵנֽעּו: ְרָפִא4 י ָהֽ יִלֵד+ ִמֽ
Enige tijd later was er een veldslag tegen de Filistijnen, bij Gezer.
Toen doodde Sibbechai  uit  Choesjat  Sippai,  een van de zonen van
Orpa, een van de geweldenaren. 

והות מן בתר כדין וקמת קרבא בגזר תרגום
עם פלשתאי בכן קטל סבכי דמן חושת ית

ספיי מבני ערפה דמן גברייה׃
Enige tijd later was er een veldslag tegen de Filistijnen, bij Gezer ,
wat hier in deze tekst ontbreekt is beschreven in Sjemoeël (ii 21:15):
En er was opnieuw strijd van de Filistijnen tegen Israël. En Davied
trok weg, samen met zijn knechten, en ze streden tegen de Filistijnen,
en  het  volgende  werd  hier  niet  geschreven  vanwege  de  eer  van
Davied, maar het staat daar wel: en Davied werd moe; en er staat ook
(16): En Jisjbi Benob, die één van de kinderen van de Rafa was etc.,
en hij was van nieuws aangegord-- hij zei Davied te zullen verslaan.
En als Avisjai, de soon van Tseroeja, hem niet had geholpen zoiu hij
gevallen zijn door de hand van Jisjbi, en vanwege die schande heeft
men dat hier niet opgeschreven.  Toen versloeg Sibbechai, de Choe-
sjatiet,  Sippai,  een  van  de  kinderen  van  de  Refaieten.  Maar  in
Sjemoeël (ii 21:18) staat geschreven: Saf, die een van de kinderen van
de Rafa was, die de broer was van Goliath, de Filistijn, en de boer van
Jisjbi Benov.

בגזר רש"י מלחמה  ותעמוד    כן   אחרי   מהויהי    –
  ותהי עודשמחוסר כאן בזו הפרשה כתוב בשמואל

מלחמה לפלשתים את ישראל וירד דוד ועבדיו עמו
 )שמואל ב כ״א:ט״ו( ואף זהוילחמו את  הפלשתים

משום כבודו של דוד לא נכתבה כאן שהרי כתיב שם
וישבי בנוב אשר בילידי הרפא עד וכתיב: ויעף דוד

 )שמואל בוהוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד
נופל היה  צרויה  בן    אבישי ולולי שעזרו    כ״א:ט״ז(

אז הכהבידו של ישבי ולפי אותו גנאי לא כתבו כאן. 
הרפא   מילידי   ספי את     החשתי ובשמואלסבכי    –

  את  הרפאכתיב  בילידי אשר  כ״א:סף  ב  )שמואל   
י״ח(, שהיה אחיו של גלית הפלשתי ואחי ישבי בנוב.

5 Er was nog een slag tegen de Filistijnen en Elchanan, de zoon van
Jaïr, versloeg Lachmi, de broer van Goliat de Gatiet; het hout van zijn
speer was als een weversboom.

ְך ֶאְלָחָנB֣ן ה ים ַוַּי֞ ה ֶאת־ְּפִלְׁשִּת֑ ֹוד ִמְלָחָמ4 ַוְּתִהי־ע+
י ַהִּגִּת֔ ָּגְלָי֣ת  ֲאִחי֙  ֶאת־ַלְחִמי֙  יר[  ]ָיִע֗ ור  ֶּבן־ָיִע֗

ים: ֹור אְֹ֥רִגֽ ץ ֲחִני֔תֹו ִּכְמנ4 ְוֵע֣
Er was nog een slag tegen de Filistijnen en Davied, de zoon van Jisjai,
dat is de vrome held, die uit zijn slaap ontwaakte in het midden van de
nacht om de Eeuwige te prijzen, doodde Lachmi, de broer van Goliat
op de dag dat hij Goliat, uit Gat, doodde; het hout van zijn speer was
als een weversboom

וקטל תרגום והות תוב קרבא עם פלשתאי 
דוד בר ישי הוא גברא חסידא דהוה מתער
משנתיה בפלגות ליליא לשבחא קדם ייי ית
גלית ית  דגלית ביומא דקטל  לחמי אחוהי 
כאכסן הי  דמורניתיה  ואעא  גת  דמן 

דגרדאין׃ 
En Elchanan, de zoon van Jaïr, versloeg, hij was een van de helden
van Davied, Lachmi, de broer van Goliat de Gatiet; het hout van zijn
speer was als een weversboom,  als het ronde hout waarom men de
stof  windt  bij  het  weven.  Jonatan  vertaalt  het  vers  in  Sjemoeël:
Davied,  de  zoon van  Jisjai,  de  wever  van  het  voorhangsel  van  de
Tempel, uit Bethlechem, doodde .. En de betekenis van Jaïer is als die
van het bos (jaär) van de Levanon: eerlijk is eerlijk, Davied, wiens
moeder het voorhangsel van de Tempel weefde met een weversboom,
komt en doodt Goliath, van wie het hout van zijn speer was als een
weversboom. Maar waarom noemt de Schrift hem Elchanan? Omdat
de Eeuwige hem gunstig was. En het schijnt dat Goliath de Gatthiet
niet dezelfde is als Goliath de Filistijn. Eén reden is dat de Schrift
hem daar Goliath de Filistijn noemt, en de andere is dat hierboven

 אחד מגבורי דוד היה.ויך אלחנן בן יעיר  רש"י  –
את לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור אורגים
– כאותו עץ עגול שכורכין בו הבגד בשעת האריגה
ויונתן תרגם אותו פסוק בשמואל וקטל דוד בן ישי
מחי פרוכת בית מקדשא דמבית לחם, ופתרון יעיר
דוד שאמו יבא  יער הלבנון מדה כנגד מדה    כמו
אורגת פרוכת לבית המקדש במנור אורגים ויהרוג
קראו ולמה  אורגים  כמנור    חניתו שעץ  גלית  את 
גלית   אינו   הגתי שגלית  ונראה    י״י   שחננו   אלחנן
ואחת   הפלשתי   גלית   קוראו   ששם   אחת   הפלשתי
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geschreven staat: Toen versloeg Sibbechai de Choesjatiet Sippai, een
van de kinderen van de Refaieten, en ook staat er beneden geschreven
(vers 6): ook hij was geboren aan de Rafa. Aangezien er niet vermeld
wordt  over  de  broer  van  Goliath  de  Gathiet  dat  hij  één  van  de
kinderen van de Rafa was, was hij geen zoon van haar. 

  אז הכה סבכי החשתי את ספישהרי למעלה כתיב
)מילידי הרפאים דברי הימים א כ׳:ד׳( וגם למטה 

כתוב כן וגם הוא יולד להרפה )דברי הימים א כ׳:ו׳(
מכלל שלא מזכיר אף באחי גלית הגתי מילידי הרפה

שאינו בנה.
6 Er was nog een slag in Gat, en daar was een zeer lang man met
steeds  zes  vingers  en  zes  tenen  had:  vierentwintig;  ook  hij  was
geboren aan de Rafa. 

ה ו ִמָּד֗ יׁש  ִא֣ ׀  י  ַוְיִה֣ ְּבַג֑ת  ה  ִמְלָחָמ4 ֹוד  ַוְּתִהי־ע+
ּוא ע ְוַגם־ה4 ים ְוַאְרַּב֔ ׁש־ָוֵׁשׁ֙ש ֶעְׂשִר֣ יו ֵׁשֽ ְוֶאְצְּבעָֹ֥ת֤

א:  ָרָפֽ ד ְלָהֽ נֹוַל+
Er was nog een slag in Gat, en daar was een zeer lang man met steeds
zes vingers en zes tenen had: vierentwintig; ook hij was geboren aan
de Rafa. 

והות תוב קרבא בגת והוה תמן גבר תרגום
דמכילתא וצבעתיה אשתא בכל ידא ואשתה
ואוף וארבעא  עשרין  סכומהון  רגלא  בכל 

הוא אתיליד לערפה מן גבריא׃ 
En daar was een zeer lang man, net als (Bemidbar 13:32) mannen van
maat, hij was, om zo te zeggen, zo groot dat het nodig was hem te
meten, zo noemt men hem een man van maat. Zijn vingers waren zes
aan  zes,  vierentwintig,  twaalf  aan  zijn  handen  en  twaalf  aan  zijn
voeten. De Schrift zegt (Sjem. ii  21:20):  vierentwintig in getal,  mo
duidelijk te maken: de één naast de ander, zodat je ze kan tellen, en dit
was tegelijk zijn kracht want hij kon zijn zwaard vastgrijpen in zijn
hand met grote kracht. In het tractaat Bechorot (45b) wordt uitgelegd
waarom er staat  zes aan zes, vierentwintig; dat is nodig, want als er
geschreven was  zes aan zes dan zouden we kunnen zeggen: zes aan
één hand en zes aan één voet, daarom staat er vierentwintig. En als er
alleen stond ‘vierentwintig’ zou ik kunnen zeggen: zeven aan de ene
en vijf aan de andere, daarom staat er  zes aan zes, vierentwintig.

 דוגמא אנשי מדות )במדבר י״ג:ויהי איש מדה רש"י  –
כך שצריך כל  ולפי שהוא גדול  גדול,  ל״ב(, כלומר איש 

  מדה. איש    קורהו   עשריםלמדדו ושש  שש    ואצבעותיו
 י״ב בידים וי״ב ברגלים, אומר וארבע עשרים וארבע– 
 )שמואל ב כ״א:כ׳( כלומר זה בצד זה שיכול למנותמספר

בידו   גדול בכח    החרב   לאחוז   שיכול   כחו היה  זה  וגם 
שש ושש עשרים וארבעובמסכת ברכות מפרש ל״ל דכתיב 

צריכא אי כתב רחמנא שש ושש הוה אמרינן שית דידיה
ושית דכרעיה לכך כתיב כ״ד ואי כתיב כ״ד הוה אמרינן

  שש ושש עשריםשבע בהא וחמש בהא לכך כתב רחמנא
. וארבע

7 Hij hoonde Israël en Jehonatan, de zoon van Davieds broer Sima
versloeg hem. 

א ז ֶּבן־ִׁשְמָע4 ן  ְי֣הֹוָנָת֔ הּ֙ו  ַוַּיֵּכ֨ ל  ף ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ַוְיָחֵר4
יד:  י ָדִוֽ ֲאִח+

Hij  hoonde  Israël  en  Jehonatan,  de  zoon  van  Davieds  broer  Sima
doodde hem. 

יהונתן תרגום יתיה  וקטל  ישראל  ית  וחסד 
בר שמעא אחוהי דדוד׃ 

8 Dezen waren geboren aan de Rafa in Gat. Ze werden geveld door
Davied en en door zijn dienaren.

יד ח ְבַיד־ָּדִו4 ּו  ַוִּיְּפל+ ְּבַג֑ת  א  ָרָפ4 ְלָהֽ ּו  ֽנּוְּלד+ ל  ֵא֛
יו: ּוְבַיד־ֲעָבָדֽ

Dezen  waren  geboren  aan  Orpa  in  Gat.  Ze  werden  geveld  door
Davied en en door zijn dienaren.

אלין אתילידו לערפה בגת ואתמסרו תרגום
ביד דוד וביד עבדוהי׃


