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כט:לד — יד: יג,שמואל ב
De vlucht van Avsjalom en zijn terugkeer aan het hof,
de vrouw uit Tekoa
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De Tenach-tekst stelt de lezer voor enkele problemen, en, aangezien de door ons geciteerde
commentatoren in enige van die gevallen elkaar uitsluitende overwegingen te berde geven, lijkt
het verstandig nader naar de tekst in  שמואלte kijken, zie p.5v.
Afgezien van de Tenach-tekst geven we:
a) תרגום יונתן בן עוזיאל, targoem Jonathan ben Oezziël, de Babylonische targoem op de נביאים.
Deze tekst wordt, in zijn oorspronkelijke vorm, wel gedateerd in de tweede eeuw g.t.
b) רש"י,  רבי שלמה יצחקיeen Franse rabbijn, in Troyes, in de landstreek Champagne. Hij leefde
van 22-2-1040 tot 13-7-1105. Rasji schreef commentaren op (vrijwel) alle bijbelboeken, al zijn
de commentaren op Ijov (vanaf 40:25), Ezra, Nechemja en Divrei HaJamim die aan hem worden toegeschreven niet van zijn hand. De verschillen in stijl en methode zijn daarvoor te groot.
Daarnaast schreef hij, zijn belangrijkste werk, een commentaar op de Talmoed Bavli. Het
grootste deel hiervan is bewaard, al zijn de commentaren op Ta’anit, Nedarim, Nazir, en Horayot in traditionele uitgaven niet van hem, evenmin als Mo’ed Katan. Het commentaar op dit
laatste tractaat is echter wel bewaard en gepubliceerd. Zijn commentaar op Bava Batra was bij
zijn overlijden onvoltooid, het is echter door zijn kleinzoon en leeerling Samuel b. Meir (Rashbam) gecompleteerd, en hetzelfde geldt voor Makkot gecompleteerd door zijn leerling Judah b.
Nathan.
c) רד"ק, acroniem voor  רבי דוד קמחיrabbi David Kimḥi (1160?–1235?), grammaticus en bijbelcommentator uit Narbonne, Provence. Belangrijk is zijn ( ספר המכלולMikhlol), bestaande uit
een grammatica (חלק הדקדוק, of ook als  מכלולin engere zin bekend staande) en een woordenboek (חלק הענין, zelfstandig bekend als )ספר השורשים. Hij begon zijn commentaren met דברי
הימים, daarna volgden בראשית, alle נביאים, en tenslotte תהילים.
d) מצודת דוד, een commentaar van de hand van  דוד אלטשולרDavid Altshuler (1687 – 1769). Hij
woonde in Jaworow, Galicia. Ter bedordering van Tenach-studie schreef hij een eenvoudig commentaar op profeten en geschriften. Zijn zoon,  יחיאל הלל אלטשולרJechiel Hillel Altshuler (18de
eeuw), maakte het werk van zijn vader voor een deel gereed voor publicatie. In 1780–82 liet hij
in Livorno het, dan volledige, commentaar op profeten en geschriften verschijnen. Sinds de
bewerking door zoon Jechiel bestaat het commentaar uit twee delen, het eerste deel, מצודת ציון,
becommentarieert losse woorden, het tweede deel, מצודת דוד, de betekenis van samenhangende
tekstgedeelten.
f) מלבי"ם: מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר, Meïr Leibush ben Yehiel Michel Weiser (7-3-1809 – 189-1879) was rabbijn, grammaticus en bijbelcommentator.  מלבי"םwerd geboren in Volochysk,
Volhynia. Zijn vader leerde hem Hebreeuws en Talmud, en na het overlijden van zijn vader
studeerde hij verder bij zijn stiefvader rabbi Leib of Volochisk. Op zijn 13e ging hij voor verdere studie naar Warschau. Vanaf 1838 functioneerde hij op verschillende plaatsen als rabbijn,
waarbij hij als zeer orthodox denkend man vaak in conflict kwam met modernere gemeenteleden. Zijn belangrijkste werken op het punt van commentaar op Tenach en midrasj halacha
zijn:  ומשם,)כא, הספרא והספרי (עד אמצע פרשת כי תצא (כב, המכילתא, פירוש על התורה- התורה והמצוה
ואילך הוא פירוש יוסף הלוי יעבץ, een analytisch commentaar op Tora (Warschau, 1874–80), met
daarin opgenomen de taalkundige inleiding אֶּי ֶלת ַהַּׁש ַחר,
ַ speciaal over synoniemen in het
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Hebreeuws van Tenach;  פירוש על הנ"ך- מקראי קודש, commentaar op de Profeten en Geschriften
(ib. 1874).
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כט:לד — יד: יג,שמואל ב
De tekst in Tenach stelt ons voor een enkel probleem. Het belangrijkste is de vraag naar het
waarom. Waarom is het nodig dat Joav een list verzint om David zo ver te krijgen dat hij
Avsjalom terug laat komen naar Jeroesjalajim als hij zo naar hem verlangt? Waarom is het Joav
die hier het heft in handen neemt?
Door velen is de vergelijking gemaakt met het optreden van de profeet Natan in zake de moord
op Oeria. Ook daar wordt David ertoe gebracht een uitspraak te doen over een, naar achteraf
blijkt een verzonnen, casus waardoor hij zichzelf veroordeelt. Meest echter wijst men niet op
een belangrijk verschil, althans wanneer we de gebruikelijke vertalingen accepteren, namelijk
dat in het eerste geval David overtuigd raakt van zijn schuld, tegen zijn zin, terwijl in het
tweede geval David ertoe gebracht wordt iets te doen wat hij toch al wilde. Het tweede verschil
is dat Natan, als profeet aanzegger van vaak onprettig nieuws, gezien zijn functie de aan gewezen figuur lijkt om David te beschuldigen, terwijl het niet duidelijk is wat het belang van
Joav is bij de terugkeer van Avsjalom. Gezien de tweejarige afzondering van Avsjalom na zijn
terugkeer, en de weigering van Joav voor hem op te treden bij David, was Joav geen bewon deraar van Avsjalom. En het is Joav die, tegen het bevel van David in, tenslotte Avsjalom
doodt.
Het lijkt dus a priori waarschijnlijk dat David’s gedachten en activiteiten tegen Avsjalom ge richt zijn en dat Joav daar op de een of andere wijze bij betrokken is.
Avsjalom vluchtte, en de jongeman die op de uitkijk stond keek ּיִב ַ ֖רח ַא ְב ָׁשל֑ ֹום וַ ּיִ ָּׂ֞שא ַה ַּנ ַ֤ער
ְ ַפרק יג לד ו
goed en zag: kijk er kwam veel volk aan van de weg achter ם־רב
֜ ַ [ע ֔ ָיניו] וַ ַּ֗י ְרא וְ ִה ֵּ֨נה ַע
ֵ ַהּצ ֶֹפ ֙ה ֶאת־עינו
hem, aan de kant van het gebergte.

:ה ְל ִ ֥כים ִמ ֶ ּ֛ד ֶרְך ַ ֽא ֲח ָ ֖ריו ִמ ַ ּ֥צד ָה ָ ֽהר
ֹֽ

Let op het driemaal herhalen van de mededeling dat Avsjalom vluchtte; in dit vers in de verhalende
vorm, en in de verzen 37 en 38 in een omstandigheidszin die het feit vanAvsjaloms vlucht naast een
ander feit stelt, dat daarmee op één of andere wijze gerelateerd is.
Jonadav zei tot de koning: Kijk, daar komen de zonen van de ֽי־ה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ַ ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך ִה ֵּנ֥ה ְב ֵנ
ַ אמר יֽ ֹונָ ָד ֙ב ֶא
ֶ ֹ֤לה וַ ּי
koning, zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.
:ָ ּ֑באּו ִּכ ְד ַ ֥בר ַע ְב ְּדָך֖ ֵ ּ֥כן ָה ָיֽה
Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen ֽי־ה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך ָּ֔באּו
ַ ֹּלתֹו ְל ַד ֵּ֗בר וְ ִה ֵּנ֤ה ְב ֵנ
֣ לו וַ יְ ִ ֣הי ׀ ְּכ ַכ
van de koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning ל־ע ָב ָ ֔דיו ָּב ֕כּו
ֲ ם־ה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך וְ ָכ
ַ ַקֹול֖ם וַ ּי ְִב ּ֑כּו וְ ג
ָ וַ ּיִ ְׂש ֥אּו
en al zijn dienaren in een vreselijk gehuil losbarstten.

:אד
ֹֽ ְּב ִ ֖כי ּגָ ֥דֹול ְמ

Toen Avsjalom vluchtte, en naar Talmaj de zoon van ל־ּת ְל ַ ֥מי ֶּבן־ עמיחור
ַ לז וְ ַא ְב ָׁשל֣ ֹום ָּב ַ ֔רח וַ ּיֵ ֶ֛לְך ֶא
Ammihoed, de koning van Gesjoer, ging, bedreef hij [David] ל־ּבנ֖ ֹו
ְ יהּוד] ֶ ֣מ ֶלְך ּגְ ׁ֑שּור וַ ּיִ ְת ַא ֵ ּ֥בל ַע
֖ [ע ִּמ
ַ
rouw over zijn zoon dag in dag uit.

:ּיָמים
ֽ ִ ל־ה
ַ ָּכ

In dit vers wordt de, nader omschreven, vlucht van Avsjalom tegenover de rouw van David geplaatst.
Na een omstandigheidszin begint de hoofdzin vaak met een verhalende vorm, een imperfectum
consecutivum, echter wanneer de omstandigheidszin een werkwoord bevat dat het verleden aanduidt
dan kan een verhalende vorm ook de voortzetting van de omstandigheid zijn. Dit laatste lijkt hier het
geval: Voor het volgende moet men weten dat Avsjalom vluchtte, en naar Talmaj de zoon van
Ammihoed, de koning van Gesjoer, ging en dat hij [David] dag in dag uit rouw bedreef over zijn zoon.
Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Gesjoer, en hij was י־ׁשם ָׁשל֥ ׁש
֖ ָ לח וְ ַא ְב ָׁשל֥ ֹום ָּב ַ ֖רח וַ ּיֵ ֶ֣לְך ּגְ ׁ֑שּור וַ יְ ִה
daar drie jaren.
:ָׁש ִנֽים
Hier staat de vlucht van Avsjalom tegenover de lange duur van Davids rouw over de duur van de
afwezigheid van Avsjalom. Aangezien het vorige vers Avsjalom tegenover David plaatst mogen we
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aannemen dat dat hier ook het geval is, ondanks de gekozen bewoordingen: En ook moet men weten
dat Avsjalom vluchtte en naar Gesjoer ging en daar wel drie jaar bleef [en dat David gedurende die
periode ouw bleef bedrijven].
Toen verlangde [de ziel van] koning David naar Avsjalom uit te ל־א ְב ָׁשל֑ ֹום
ַ לט וַ ְּת ַכל֙ ָּדִו֣ד ַה ֶּ֔מ ֶלְך ָל ֵצ֖את ֶא
gaan; want hij had zich getroost over Amnon, dat hij dood was.
:י־מת
ֽ ֵ ל־א ְמנ֖ ֹון ִּכ
ַ ִ ּֽכי־נִ ַ ֥חם ַע
De traditionele opvatting is gebaseerd op de targoem, die een vorm van  נֶ ֶפׁשinvoegt tussen het
werkwoord  וַ ְּת ַכלen het veronderstelde subject ּדוִ ד.ָ Feitelijk is dit een net zo ruwe ingreep in de
Tenach-tekst als een voorstel om  וַ ְּת ַכלte veranderen in וַ יְ ַכל. Uitgaande van de gedachte dat we de tekst
moeten begrijpen in de overgeleverde vorm, en vaststellend dat de juist genoemde opvatting niet goed
te rijmen valt met onze weergave van de voorgaande verzen, kunnen we weinig anders doen dan er
voor kiezen, dat, in tegenstelling tot de gebruikelijke opvattingen,  ָּדוִ דniet het onderwerp van het
werkwoord kan zijn. Wat de vorm aangaat is  וַ ְּת ַכלeen narratief (imperf. consecutivum) 3e persoon
enkelvoud vrouwelijk of 2e persoon enkelvoud mannelijk van de wortel כלה. Echter, door het soms in
de war raken van wortels die eindigen op -ה, resp. op -א, is het ook mogelijk uit te gaan van een wortel
כלא. Het werkwoord  כלהbetekent in de qal: voltooid zijn, vergaan, verlangen, vaststaan, en כלא
betekent in de qal: beletten, verhinderen, weigeren. In de piʿel vallen beide werkwoorden haast samen,
zowel in vorm als betekenis: voltooien, ten einde brengen, vernietigen, uitputten. Hier stellen we
echter vast dat de functie van de piʿel in veel gevallen een causatieve is. Uitgaande van de betekenis
‘verlangen’ van  כלהkan dus de piʿel mogelijk ook ‘doen verlangen’ betekenen. ל ֵצ֖את,ָ de infinitief van
 יצאbetekent in eerste instantie ‘uitgaan.’ Op een aantal plaatsen in Tenach heeft het echter de
gespecialiseerde betekenis ‘uittrekken met een leger.’  נִ ַ ֥חםkan zowel een nifʿal als een piʿel zijn van het
werkwoord נחם. Als betekenis vinden in verschillende woordenboeken voor de nifʿal: ‘berouw,
verdriet, medelijden hebben, zich troosten;’ en voor de piʿel: ‘troosten.’ Dit brengt ons tot een vertaling
van dit vers: Dit deed David, de koning, ernaar verlangen met het leger uit te trekken tegen Avsjalom,
want hij had er nog steeds veel verdriet van dat Amnon dood was.
En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de י־ל֥ב ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ֵ ן־צ ֻר ָי֑ה ִּכ
ְ יֹואב ֶּב
֣ ָ פרק יד א וַ ּיֵ ַ֖דע
koning uitging naar Avsjalom.
:ל־א ְב ָׁש ֽלֹום
ַ ַע
In dit vers is het de vraag wat  לבgevolgd door  עלbetekent. Het voorzetsel  עלbetekent in veel gevallen
‘tegen’ en dat past het beste in de context; vgl. ook Dan. 11:28 (de enige nominale zin in Tenach waar
) לב(בmet  עלverbonden wordt): לבבו על ברית קדש, door SV vertaald als: en zijn hart zal zijn tegen het
heilig verbond. Dit leidt tot de volgende vertaling: En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart
van de koning tegen Avsjalom gericht was. Uit de opmerkingen gemaakt bij het vorige vers blijkt hoe
Joav hierbij betrokken is. Als belangrijk man belast met de leiding over de strijdkrachten is hij de
direkt aangewezen persoon om een eventuele aanval op Gesjoer in te zetten, en in het volgende zullen
we zien dat daar speciaal zijn bezwaar lag.
En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een ּׁשה
֣ ָ ֹועה וַ ּיִ ַ ּ֥קח ִמ ָ ּׁ֖שם ִא
ָ יֹוא ֙ב ְּת ֔ק
ָ ב וַ ּיִ ְׁש ַל֤ח
wijze vrouw, en hij sprak tot haar: Gedraag je als een rouwende י־נ֣א
ָ י־נא וְ ִל ְב ִׁש
ָ ֞ יה ִ ֽה ְת ַא ְּב ִל
ָ אמר ֵ֠א ֶל
ֶ ֲֹ֣ח ָכ ָ ֑מה וַ ּי
en trek rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als
ּוכי ֶׁ֔ש ֶמן וְ ָה ִ֕יית ְּכ ִא ָּׁ֗שה זֶ֚ה
֙ ִ ל־ּת ֨ס
ָ י־א ֶבל וְ ַא
ֵ֗ ִבגְ ֵד
een vrouw die al vele dagen rouw bedrijft over een overledene.

:ל־מת
ֽ ֵ יָמים ַר ִּ֔בים ִמ ְת ַא ֶ ּ֖ב ֶלת ַע
ִ֣

Dan moet je naar de koning gaan en tot hem spreken op de ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך וְ ִד ַ ּ֥ב ְר ְּת ֵא ָל֖יו ַּכ ָּד ָ ֣בר ַה ֶּז֑ה
ַ את ֶא
֙ ּוב
ָ ג
volgende manier, en Joav legde haar de woorden in de mond.
:יה
ָ ת־ה ְּד ָב ִ ֖רים ְּב ִ ֽפ
ַ יֹואב ֶא
֛ ָ וַ ּיָ ֶׂ֧שם
Vgl. voor de uitdrukking יה
ָ ת־ה ְּד ָב ִ ֖רים ְּב ִ ֽפ
ַ  ֶא...  וַ ּיָ ֶׂ֧שםde volgende teksten ת־ה ְדּ ָב ִרים
ַ  וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶא:ו:שמות דט
ֹלהים ְבּ ִפי
ִ  ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יָ ִשׂים ֱא:לח: במדבר כב, ְבּ ִפיוen יהם ְדּ ָב ִרים ְל ַד ֵבּר
ֶ ימה ְבּ ִפ
ָ  וָ ָא ִשׂ:יז:עזרא ח, waar Mosje, God
en Ezra resp. Aharon, Bil’am en een aantal Judese hoge ambtenaren opdracht geven bepaalde
mededelingen te doen.
En de Tekoietische vrouw sprak tot de koning, en ze viel op ּפל
ֹ֧ ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך וַ ִּת
ַ אמר ָ ֽה ִא ָ ּׁ֤שה ַה ְּתק ִֹע ֙ית ֶא
ֶ ֹ ד וַּ֠ת
haar gezicht ter aarde, en ze wierp zich languit neer, en ze zei: הֹוׁש ָעה
ִ֥
אמר
ֶ ֹ֖֛יה ַ ֖א ְר ָצה וַ ִּת ְׁש ָ ּ֑תחּו וַ ּת
ָ ל־א ֶּפ
ַ ַע
breng redding, o koning.
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:ַה ֶ ּֽמ ֶלְך
En de koning zei tot haar: wat is er met je? En zij zei: Ach, ik אמר ֲא ָ ֛בל
ֶ ֹ֗ה־ּלְ֑ך וַ ּת
ָ ר־לּה ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ַמ
֥ ָ אמ
ֶ ֹֽה וַ ּי
ben een weduwvrouw, mijn man is overleden.
:יׁשי
ֽ ִ ה־א ְל ָמ ָנ֥ה ָ ֖אנִ י וַ ָּי ָ֥מת ִא
ַ ִא ָ ּֽׁש
En uw slavin heeft twee zonen, en ze kregen ruzie in het veld, יה ֙ם ַּב ָּׂש ֶ ֔דה
ֶ ֵּול ִׁש ְפ ָ ֽח ְת ָ֙ך ְׁש ֵנ֣י ָב ֔ ִנים וַ ּיִ ּנָ ֤צּו ְׁשנ
ְ ו
en er was niemand om bij hen tussenbeide te komen, en toen ת־ה ֶא ָ ֖חד
ֽ ָ יהם וַ ַּי ּ֧כֹו ָ ֽה ֶא ָ ֛חד ֶא
֑ ֶ ֵוְ ֵ ֥אין ַמ ִ ּ֖ציל ֵ ּֽבינ
sloeg de een de ander, en hij doodde hem.

:וַ ָּי ֶ֥מת א ֹֽתֹו

ת־ה ֶא ָ ֖חד
ֽ ָ  וַ ּיַ ּ֧כֹו ָ ֽה ֶא ָ ֛חד ֶאis voor het Tenach-Hebreeuws niet onmogelijk, een lijdend voorwerp als suffix aan
een werkwoord toegevoegd ()וַ ּיַ ּ֧כֹו, kan in het vervolg van de zin alsnog in uitgebreider vorm vermeld
worden (ת־ה ֶא ָ ֖חד
ֽ ָ )א,
ֶ vgl. bijv.  וַ יְ ִע ֻדהּו ַאנְ ֵׁשי ַה ְּב ִלּיַ ַעל ֶאת־נָ בֹותת:יג:מלכים א כא, de mannen Belials
getuigden tegen hem, tegen Naboth.
En zie, de hele familie is opgestaan tegen uw dienstmaagd, en
ze hebben gezegd: Geef hem, die zijn broeder geslagen heeft,
zodat wij hem kunnen doden voor de ziel van zijn broer, die hij
doodgeslagen heeft, en zo ook de erfgenaam vernietigen; zo
zullen zij mijn kool, die overgebleven is, uitblussen, door mijn
man naam noch rest te laten op de aardbodem.

רּו
֙ אמ
ְ ֹֽל־ׁש ְפ ָח ֶ֗תָך וַ ּי
ִ ל־ה ִּמ ְׁש ָּפ ָ֜חה ַע
ַ ז וְ ִהּנֵ ֩ה ָ ֨ק ָמה ָכ
ׁשר
֣ ֶ הּו ְּב ֶנ ֶ֤פׁש ָא ִח ֙יו ֲא
֙ ת־מ ֵּכ֣ה ָא ִ֗חיו ּונְ ִמ ֵ֨ת
ַ ְּת ִנ֣י ׀ ֶא
ּתי
֙ ִ ת־ּג ַח ְל
ֽ ַ ּיֹורׁש וְ ִכ ּ֗בּו ֶא
֑ ֵ ת־ה
ַ ָה ָ ֔רג וְ נַ ְׁש ִ ֖מ ָידה ַּג֣ם ֶא
יׁשי ֵ ׁ֥שם
֛ ִ ים]־ל ִא
ְ
ום[ׂש
ֽ ִ ׁשר נִ ְׁש ָ֔א ָרה ְל ִב ְל ִ ּ֧תי ש
֣ ֶ ֲא
:ל־ּפ ֵנ֥י ָ ֽה ֲא ָד ָ ֽמה
ְ ּוׁש ֵא ִ ֖רית ַע
ְ

Toen zei de koning tot de vrouw: Ga naar je huis, want ik zal יתְך ַו ֲֽא ִנ֖י
֑ ֵ ל־ה ִא ָ ּׁ֖שה ְל ִ ֣כי ְל ֵב
ֽ ָ אמר ַה ֶ ּ֛מ ֶלְך ֶא
ֶ ֹ֧ח וַ ּי
over jou bevel geven.
:ֲא ַצֶּו֥ה ָע ָ ֽליִ ְך
Toen zei de Tekoietische vrouw tot den koning: Op mij, Mijn ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך ָע ֞ ַלי
ַ קֹוע ֙ית ֶא
ִ אמר ָ ֽה ִא ָ ּׁ֤שה ַה ְּת
ֶ ֹ֜ט וַ ּת
heer koning, rust de ongerechtigheid en op het huis van mijn ל־ּב֣ית ָא ִ ֑בי וְ ַה ֶ ּ֥מ ֶלְך וְ ִכ ְס ֖אֹו
ֵ ֲאד ִֹנ֥י ַה ֶ ּ֛מ ֶלְך ֶ ֽה ָעֹ֖ו ן וְ ַע
vader; maar de koning en zijn troon is onschuldig.

:נ ִ ָֽקי

Meest legt men dit vers zo uit, dat men leest: ik draag de verantwoordelijkheid en de koning helemaal
niet; echter, uit de context blijkt dat de vrouw David ertoe wil brengen om onder ede te verklaren wat
hij zojuist vaag heeft aangegeven. Het is lastig parallelen te vinden, maar de opmerking van Avigajil
(in כד: )שמואל כהis tenminste enigszins vergelijkbaar: ותפל על רגליו ותאמר בי אני אדני העון ותדבר נא אמתך
באזניך ושמע את דברי אמתך, ze viel neer aan zijn voeten en ze zei: mijn heer, op mij is de overtreding, laat toch
uw slavin spreken tot uw oren, en luister toch naar de woorden van uw slavin. Evenals in onze tekst is er hier
geen sprake van een overtreding van de spreekster, maar wel een poging gehoor te krijgen bij een (veel) hoger
geplaatst persoon. Terwijl we uit het verhaal weten dat Naval de schuldige was, spreekt Avigajil nogmaals over
haar schuld in vers כחת: שא נא לפשע אמתך, vergeef toch aan uw slavin de overtreding. Men heeft wel gedacht
dat dit een erg beleefde manier is om te zeggen dat Davied, oftewel het hof, wel verantwoordelijk is wanneer de
koning niet luistert, maar dat wordt tegengesproken door gevallen waar de schuld wel elders ligt, zoals in het
geval van Nathan en David. In verschillende gevallen zien we dat schuldbekentenis en een poging tot verkrijgen
van een positief oordeel door vergeving samengaan.In het geval van Avigajil en de vrouw uit Tekoa gaat het niet
om hun persoonlijke schuld, maar om de schuld van resp. echtgenoot en zoon, maar de vormgeving komen we
elders tegen. Het is niet onmogelijk dat de uitdrukking ( בי אדניbij voorbeeld in יח: מד,כ: )בראשית מגdezelfde
functie heeft: formele schuldbekentenis om een positieve reactie op te roepen.

En de koning zei: Degeen die jou aanspreekt, breng hem bij אתֹו ֵא ֔ ַלי
֣ אמר ַה ֶ ּ֑מ ֶלְך ַ ֽה ְמ ַד ֵ ּ֤בר ֵא ֨ ַליִ ְ֙ך ַו ֲֽה ֵב
ֶ ֹ֖י וַ ּי
mij; dan zal hij zal je niet langer aantasten.
:וְ ֽל ֹא־י ִ ֹ֥סיף ֖עֹוד ָל ַג ַ֥עת ָ ּֽבְך
Toen zei zij: Laat toch de koning de Eeuwige, uw God, noemen ֹלהיָך
ֶ֗ הוֹ֣ה ֱא
ָ ְר־נא ַה ֶּ֜מ ֶלְך ֶאת־י
ָ ֨ אמר֩ יִ זְ ָּכ
ֶ ֹ יא וַ ּת
zodat de bloedwreker niet het onheil niet vergrote, en dat zij ֹאל ַה ָּד ֙ם ְל ַׁש ֵ֔חת וְ ֥ל ֹא
֤ ֵ [מ ַה ְר ַּ֞בת] ּג
ֽ ֵ ֵ ֽמ ַה ְר ַּ֞בית
mijn zoon niet vernietigen. Toen zei hij: Zo waar als de
ם־יִּפל
ֹ֛ אמ ֙ר ַחי־יְ הוָֹ ֔ה ִא
ֶ ֹ֨ת־ּב ִנ֑י וַ ּי
ְ יַ ְׁש ִ ֖מידּו ֶא
Eeuwige leeft, geen haar van je zoon zal op de aarde vallen!

:ִמ ַ ּֽׂש ֲע ַ ֥רת ְּב ֵנְ֖ך ָ ֽא ְר ָצה

Toen zei de vrouw: Laat toch uw slavin nog iets zeggen tot mijn ִׁ֛ש ְפ ָ ֽח ְתָך
heer, de koning. En hij zei: Spreek.

ר־נ֧א
ָ ְּת ַד ֶּב
אמ ֙ר ָ ֽה ִא ָּׁ֔שה
ֶ ֹ֨יב וַ ּת
:אמר ַּד ֵ ּֽב ִרי
ֶ ֹ֖ל־אד ִֹנ֥י ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ָּד ָ ֑בר וַ ּי
ֲ ֶא

En de vrouw zei: En waarom bent u iets dergelijks wel van plan ׁש ְב ָּתה ָּכזֹ֖את
֛ ַ אמ ֙ר ָ ֽה ִא ָּׁ֔שה וְ ָל ָּ֧מה ָח
ֶ ֹ֨יג וַ ּת
met het volk van God, namelijk omdat de koning dit gezegd
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heeft is hij als een schuldige, doordat de koning degene die hij ּומ ַּד ֵּ֨בר ַה ֶּ֜מ ֶלְך ַה ָּד ָ ֤בר ַהּזֶ ֙ה
ִ ֹלהים
֑ ִ ל־עם ֱא
֣ ַ ַע
verstoten heeft niet laat terugkeren.
:ְּכ ָא ֵׁ֔שם ְל ִב ְל ִ ּ֛תי ָה ִ ׁ֥שיב ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ֶ ֽאת־נִ ְּד ֽחֹו
De Tekoietische vrouw laat het masker vallen, en niet alleen dat, maar ze beschrijft de mogelijke
slachtoffers van Davids plannen als ‘het volk van God.’
Want wij zullen zeker sterven en zijn als water dat op de grond ׁשר
֖ ֶ י־מֹות נָ ֔מּות וְ ַכ ַּ֨מיִ ֙ם ַהּנִ ּגָ ִ ֣רים ַ֔א ְר ָצה ֲא
֣ יד ִ ּֽכ
is uitgegoten en niet meer kan worden opgevangen; God zal de ים ֶ֔נ ֶפׁש וְ ָח ַׁש ֙ב
֙ ֹלה
ִ ֣ל ֹא ֵי ָֽא ֵ ֑ספּו וְ ֽל ֹא־יִ ָ ּׂ֤שא ֱא
levensadem niet wegnemen, maar erop bedacht zijn dat een
:ַ ֽמ ֲח ָׁש ֔בֹות ְל ִב ְל ִ ּ֛תי יִ ַ ּ֥דח ִמ ֶ ּ֖מּנּו נִ ָ ּֽדח
verstotene niet van Hem verstoten blijft.
‘Wij zullen zeker sterven,’ hier slaat het meervoud ook duidelijk op het volk en niet alleen op de
zogenaamd ongelukkige weduwe. Bij ‘water dat op de grond is uitgegoten’ moeten we waarschijnlijk
denken aan een metafoor voor de op het slagveld achterblijvende omgekomen soldaten.
Wel, dat ik gekomen ben dit woord tot de koning, mijn heer, te ל־ה ֶ ּ֤מ ֶלְך ֲאד ֹנִ ֙י
ַ אתי ְל ַד ֵּ֨בר ֶא
ִ ר־ּב
ָ֜ טו וְ֠ ַע ָּתה ֲא ֶׁש
spreken is omdat het volk mij vrees heeft aangejaagd; en אמר
ֶ ֹ֤ת־ה ָּד ָ ֣בר ַה ֶּ֔זה ִ ּ֥כי ֵי ְֽר ֻ ֖אנִ י ָה ָ ֑עם וַ ּת
ַ ֶא
daarom zei uw slavin: laat ik toch tot de koning spreken,
אּול֛י ַי ֲֽע ֶ ׂ֥שה
ַ
ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך
ַ ה־ּנ֣א ֶא
ָ ִׁש ְפ ָ ֽח ְת ָ֙ך ֲא ַד ְּב ָר
misschien kan de koning iets doen in de zaak van zijn slavin.

:ת־ּד ַ ֥בר ֲא ָמ ֽתֹו
ְ ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ֶא

De koning zal vast luisteren om zijn slavin te redden uit de ת־א ָמ ֖תֹו ִמ ַּכ֣ף
ֲ טז ִּ֚כי יִ ְׁש ַ ֣מע ַה ֶּ֔מ ֶלְך ְל ַה ִ ּ֥ציל ֶא
hand van de man die mij samen met mijn zoon wil vernietigen ת־ּבנִ ֙י ַ֔י ַחד ִ ֽמ ַּנ ֲֽח ַל֖ת
ְ ָה ִ ֑איׁש ְל ַה ְׁש ִ֨מיד א ִ ֹ֤תי וְ ֶא
uit het erfddel van God.

:ֹלהים
ֽ ִ ֱא

En uw slavin zei: Laat toch het woord van mijn heer, de koning, ר־אד ִֹנ֥י ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ֲ ה־ּנ֛א ְּד ַב
ָ ֶאמ ֙ר ִׁש ְפ ָ ֣ח ְת ָ֔ך יִ ְֽהי
ֶ ֹ֨יז וַ ּת
rust brengen; immers, mijn heer, de koning, is als een engel van ֹלהים ֵּכ֣ן ֲאד ִֹנ֤י ַה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך
ִ֗ ִל ְמנֻ ָ ֑חה ִ ּ֣כי ׀ ְּכ ַמ ְל ַ ֣אְך ָ ֽה ֱא
God in het horen van goed en kwaad. De Eeuwige, uw God, zij
:ֹלהיָך יְ ִ ֥הי ִע ָ ּֽמְך
֖ ֶ ֽיהוֹ֥ה ֱא
ָ מ ַ ֙ע ַה ּ֣טֹוב וְ ָה ָ ֔רע ַו
ֹ֨ ִל ְׁש
met u.
De naar verhouding lange toespraak van de Tekoietische vrouw leidt in vers 18-19 tot het bij David
dagende begrip voor de situatie, namelijk dat Joav er achter zit. Dit wordt feitelijk door de spreekster
duidelijk gemaakt in de verzen 13 en 14, waar de Tekoietische vrouw spreekt van ‘het volk van God,’
resp. ‘wij zullen zeker sterven.’ In de verzen 15-16 lijkt ze iets terug te nemen en weer over haar
inleidende vergelijking te praten, maar de afsluitende woorden in vers 17 zijn feielijk een oproep aan
de koning om af te zien van een aanval op Gesjoer en zo het volk veel narigheid te besparen.
Toen antwoordde de koning, en hij zei tot de vrouw: Verberg de ל־נא
ָ ֨ ל־ה ִא ָּׁ֔שה ַא
֣ ָ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ֨יח וַ ּיַ ַ֣ען ַה ֶּ֗מ ֶלְך וַ ּי
zaak die ik u zal vragen niet voor mij. En de vrouw zei: Mijn ְת ַ ֽכ ֲח ִ ֤די ִמ ֶּ֨מּנִ ֙י ָּד ָ֔בר ֲא ֶ ׁ֥שר ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי ׁש ֵ ֹ֣אל א ָ ֹ֑תְך
heer, de koning, hoeft maar te spreken.

:ר־נ֖א ֲאד ִֹנ֥י ַה ֶ ּֽמ ֶלְך
ָ אמ ֙ר ָ ֣ה ִא ָּׁ֔שה יְ ַד ֶּב
ֶ ֹ֨וַ ּת

En de koning zei: Is de hand van Joav met jou in dit alles? En
de vrouw antwoordde en zei: Zo waar als uw ziel leeft, mijn
heer de koning, het is onmogelijk rechts of links af te wijken
van alles wat mijn heer de koning zegt; uw knecht Joav is het
inderdaad die mij geboden heeft; hij was het die al deze
woorden uw slavin in de mond heeft gelegd,

יֹואב ִא ָ ּ֖תְך ְּב ָכל־זֹ֑את
֛ ָ אמר ַה ֶּ֔מ ֶלְך ֲה ַי֥ד
ֶ ֹ֣יט וַ ּי
אמר ֵ ֣חי נַ ְפ ְׁשָך֩ ֲאד ֨ ִֹני ַה ֶּ֜מ ֶלְך
ֶ ֹ֡וַ ַ ּ֣ת ַען ָ ֽה ִא ָ ּׁ֣שה וַ ּת
ר־ּד ֶּב ֙ר
ִ ּול ַה ְׂש ִ֗מיל ִמּכֹ֤ל ֲא ֶׁש
ְ ם־אׁש ׀ ְל ֵה ִ ֣מין
֣ ִ ִא
יֹוא ֙ב ֣הּוא ִצ ָ ּ֔ונִ י וְ ֗הּוא
ָ ֤י־ע ְב ְּדָך
ַ ֲאד ִֹנ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלְך ִ ּֽכ
:ל־ה ְּד ָב ִ ֖רים ָה ֵ ֽא ֶּלה
ַ ָׂ֚שם ְּב ִ ֣פי ִׁש ְפ ָ ֽח ְת ָ֔ך ֵ ֥את ָּכ

om de uiterlijke vorm van de zaak te veranderen heeft uw ׂ֥שה ַע ְב ְּדָך
֛ ָ ת־ּפ ֵנ֣י ַה ָּד ָ֔בר ָע
ְ כ ְל ַ ֽב ֲע ֤בּור ַס ֵּב ֙ב ֶא
knecht Joav dit gedaan, maar mijn heer is wijs, zoals een engel ת־ה ָּד ָ ֣בר ַה ֶּז֑ה ַוֽאד ִֹנ֣י ָח ָ֗כם ְּכ ָח ְכ ַמ ֙ת
ַ יֹואב ֶא
ָ֖
van God wijs is, door alles wat er op aarde is op te merken.

:ל־א ֶ ׁ֥שר ָּב ָ ֽא ֶרץ
ֲ ת־ּכ
ָ ֹלהים ָל ַ ֖ד ַעת ֶא
ִ֔ ַמ ְל ַ ֣אְך ָ ֽה ֱא

Toen sprak de koning tot Joav: Kijk eens aan, ik heb dit gedaan, יתי
ִ ה־נ֥א ָע ִ ׂ֖ש
ָ ֵל־יֹואב ִהּנ
ָ֔
אמר ַה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך ֶא
ֶ ֹ֤כא וַ ּי
ga en laat de jongen, Avsjalom, terugkeren.
ת־ה ַּנ ַ֖ער
ַ ת־ה ָּד ָ ֣בר ַה ֶּז֑ה וְ ֵלְ֛ך ָה ֵ ׁ֥שב ֶא
ַ ֶא

:ת־א ְב ָׁש ֽלֹום
ַ ֶא
Toen viel Joav op zijn gezicht ter aarde, hij boog zich languit יְב ֶרְך
֣ ָ ַל־ּפ ָנ֥יו ַ ֛א ְר ָצה וַ ּיִ ְׁש ַ ּ֖תחּו ו
ָ יֹואב ֶא
ָ֨ כב וַ ִּי ֹּפ ֩ל
ter aarde en hij zegende de koning, en hij zei: Heden weet uw ּיֹום יָ ַ ֨דע ַע ְב ְּד ָ֜ך
֩ יֹואב ַה
ָ֡
אמר
ֶ ֹ֣ת־ה ֶ ּ֑מ ֶלְך וַ ּי
ַ ֶא
knecht dat ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer de
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koning, nu de koning gehandeld heeft naar wat uw knecht heeft ר־ע ָ ׂ֥שה
ָ אתי ֵ ֤חן ְּב ֵע ֨ ֶינ ֙יָך ֲאד ִֹנ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלְך ֲא ֶׁש
ִ י־מ ָ֨צ
ָ ִ ּֽכ
gezegd.
:][ע ְב ֶ ּֽדָך
ַ ָת־ּד ַ ֥בר ַע ְב ֶ ּֽדו
ְ ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ֶא
Toen maakte Joav zich gereed om naar Gesjoer te gaan, en hij ת־א ְב ָׁשל֖ ֹום
ַ ּיָבא ֶא
֥ ֵ ַיֹואב וַ ּיֵ ֶ֣לְך ּגְ ׁ֑ש ָּורה ו
֖ ָ כג וַ ָּי ָ֥קם
bracht Avsjalom naar Jeroesjalajim.
:ּוׁש ָ ֽלם
ָ יְ ֽר
En de koning zei: hij moet naar zijn eigen huis terugkeren, en ּופ ַנ֖י ֣ל ֹא יִ ְר ֶ ֑אה
ָ יתֹו
֔ ל־ּב
ֵ ּסב ֶא
ֹ֣ ִאמר ַה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך י
ֶ ֹ֤כד וַ ּי
mijn gezicht krijgt hij niet te zien. Avsjalom ging dus naar zijn :ּופ ֵנ֥י ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ֥ל ֹא ָר ָ ֽאה
ְ יתֹו
֔ ל־ּב
ֵ לֹום ֶא
֙ ּסב ַא ְב ָׁש
ֹ֤ ִוַ ּי
eigen huis en het gezicht van de koning kreeg hij niet te zien.
Het feit dat Avsjalom na zijn terugkeer in Jeroesjalajim niet wordt toegelaten in het koninklijk paleis
laat zien dat de veronderstelde verlangens van David niet zo heel diep gingen.
Als Avsjalom was er geen schoner man in heel Jisrael, zeer יׁש־יָפה ְּב ָכל־
ֶ֛
א־ה ָי֧ה ִ ֽא
ָ ֹ ּוכ ַא ְב ָׁש ֗לֹום ֽל
ְ כה
prijzenswaardig; van top tot teen was er geen smet aan hem.
אד ִמ ַ ּ֤כף ַרגְ ֙לֹו וְ ַע֣ד ָק ְד ֳק ֔דֹו
ֹ֑ יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ְל ַה ֵּל֣ל ְמ

:א־היָ ה ֖בֹו ֽמּום
֥ ָ ֹ ֽל
En als hij zijn hoofdhaar schoor, en dat gebeurde ieder jaar dat ים
֘ ּובגַ ְּל
֙ ּיָמ
ִ יָמים ׀ ַל
֤ ִ חֹו ֶאת־רֹאׁשֹו֒ וְ֠ ָהיָ ה ִמ ֵּק ֙ץ
ְ כו
hij zich schoor omdat het te zwaar werd, dan schoor hij zich, ֙י־כ ֵ ֥בד ָע ָל֖יו וְ גִ ְּל ֑חֹו וְ ָׁש ַקל
ָ ׁשר יְ גַ ֔ ֵּל ַח ִ ּֽכ
֣ ֶ ֲא
dan woog het haar van zijn hoofd tweehonderd sikkel, naar het
:אתיִ ם ְׁש ָק ִ ֖לים ְּב ֶ ֥א ֶבן ַה ֶ ּֽמ ֶלְך
֥ ַ אׁשֹו ָמ
֔ ֹ ת־ׂש ַע֣ר ר
ְ ֶא
koninklijke gewicht.
Absalom kreeg drie zonen en een dochter, die Tamar heette; zij ּובת ַא ַ ֖חת
֥ ַ לֹוׁשה ָב ֔ ִנים
֣ ָ לֹום ְׁש
֙ כז וַ ִּיָ ּֽו ְל ֤דּו ְל ַא ְב ָׁש
werd een vrouw schoon van uiterlijk.
:יְפת ַמ ְר ֶ ֽאה
֥ ַ ּוׁש ָ ֣מּה ָּת ָ ֑מר ִ ֣היא ָ ֽהיְ ָ֔תה ִא ָ ּׁ֖שה
ְ
Avsjalom woonde twee volle jaren in Jeroesjalajim, maar het יָמים
֑ ִ ּוׁש ַל֖ם ְׁשנָ ַ ֣תיִם
ָ כח וַ ּיֵ ֶׁ֧שב ַא ְב ָׁשל֛ ֹום ִּב ֽיר
gelaat van de koning zag hij niet.
:ּופ ֵנ֥י ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך ֥ל ֹא ָר ָ ֽאה
ְ
Daarom zond Avsjalom Joav een boodschap, om hem naar de ֹתֹו
֙ ל־יֹואב ִל ְׁשֹל֤ ַח א
ָ֗
כט וַ ִּי ְׁש ֨ ַלח ַא ְב ָׁש ֜לֹום ֶא
koning te sturen, maar hij wilde niet bij hem komen. En hij עֹוד
֙ ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך וְ ֥ל ֹא ָא ָ ֖בה ָל ֣בֹוא ֵא ָל֑יו וַ ּיִ ְׁש ַ ֥לח
ַ ֶא
stuurde nog eens voor de tweede maal bericht, maar hij wilde
:ֵׁש ֔ ִנית וְ ֥ל ֹא ָא ָ ֖בה ָל ֽבֹוא
niet komen.
Toen zei hij tegen zijn knechten: Kijk eens, het stuk land van יֹואב ֶאל־יָ ִד֙י
֤ ָ ל־ע ָב ָ ֜דיו ְראּו֩ ֶח ְל ַ ֨קת
ֲ אמר ֶא
ֶ ֹ֨ל וַ ּי
Joav grenst aan het mijne, en hij heeft daar gerst op staan; ga ]ּוה
ָ ית
֣ ּיה [וְ ַה ִּצ
ָ וּצ ֣ת
ִ לֹו־ׁשם ְׂשע ִ ֹ֔רים ְל ֖כּו וְ ַה
ָ֣
ְו
daar heen en steek het aan met vuur, En de knechten van
ת־ה ֶחל ָ ְ֖קה
ֽ ַ ָב ֵ ֑אׁש וַ ַּי ִּ֜צתּו ַע ְב ֵ ֧די ַא ְב ָׁשל֛ ֹום ֶא
Avsjalom staken het stuk land in brand.

:ָּב ֵ ֽאׁש

Toen werd Joav actief en hij kwam naar Avsjalom, naar diens ל־א ְב ָׁשל֖ ֹום ַה ָ ּ֑ביְ ָתה
ַ יֹואב וַ ּיָ בֹ֥א ֶא
ָ֔ לא וַ ּיָ ָ֣קם
huis, en hij zei hem; waarom hebben jouw kechten het stuk land ְקה
֥ ָ ת־ה ֶחל
ֽ ַ אמר ֵא ֔ ָליו ָל ָּ֣מה ִה ִ ּ֧ציתּו ֲע ָב ֶ ֛דיָך ֶא
ֶ ֹ֣וַ ּי
dat van mij is in brand gestoken?

:ר־לי ָּב ֵ ֽאׁש
֖ ִ ֲא ֶׁש

Toen zei Avsjalom tot Joav: Nou, kijk, ik heb je bericht
gestuurd met de inhoud: kom hierheen, dan kan ik je naar de
koning sturen met de boodschap: waarom ben ik uit Gesjoer
gekomen, ik had daar beter kunnen blijven. Nu wil ik het gelaat
van de koning zien, en als ik schuldig ben, moet hij me maar
doden.'

ל־יֹואב ִה ֵּנ֣ה ָׁש ַל ְ֣ח ִּתי
ָ֡
אמר ַא ְב ָׁשל֣ ֹום ֶא
ֶ ֹ֣לב וַ ּי
א ְת ָ֙ך
ֹֽ אמר ּבֹ֣א ֵ֠הּנָ ה וְ ֶא ְׁש ְל ָח ֩ה
ֹ֡ ֵא ֶל֣יָך ׀ ֵל
אתי ִמּגְ ׁ֔שּור ֥טֹוב ִ ֖לי
֙ ִ אמר ָל ָּ֤מה ָּ֨ב
ֹ֗ ל־ה ֶּ֜מ ֶלְך ֵל
ַ ֶא
י־ׁשם וְ ַע ָּ֗תה ֶא ְר ֶא ֙ה ְּפ ֵנ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלְך
֑ ָ ִעֹ֣ד ֲאנ
:ׁש־ּבי ָעֹ֖ו ן וֶ ֱה ִמ ָ ֽתנִ י
֥ ִ ֶוְ ִאם־י

Toen ging Joav naar de koning en meldde het hem, en deze ל־ה ֶּמ ֶל ְ֘ך וַ ּיַ ּגֶ ד־לֹו֒ וַ ּיִ ְק ָ ֤רא
ַ יֹואב ֶא
ָ֣
לג וַ ּיָ בֹ֨א
ontbood Avsjalom; hij ging naar de koning, en strekte zich op ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך וַ ּיִ ְׁש ַּ֨תחּו ֧לֹו
ַ לֹום וַ ּיָ בֹ֣א ֶא
֙ ל־א ְב ָׁש
ַ ֶא
zijn gezicht languit ter aarde voor de koning. Daarop kuste de
ל־א ָ ּ֛פיו ַ ֖א ְר ָצה ִל ְפ ֵנ֣י ַה ֶ ּ֑מ ֶלְך וַ ּיִ ַ ּׁ֥שק ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ַ ַע
koning Avsjalom.

:ְל ַא ְב ָׁש ֽלֹום
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 עם פרושים,כט:לז — יד: יג,שמואל ב
Avsjalom vluchtte, en de jongeman die op de uitkijk stond keek ּיִב ַ ֖רח ַא ְב ָׁשל֑ ֹום וַ ּיִ ָּׂ֞שא ַה ַּנ ַ֤ער
ְ ַפרק יג לד ו
goed en zag: kijk er kwam veel volk aan van de weg achter ם־רב
֜ ַ [ע ֔ ָיניו] וַ ַּ֗י ְרא וְ ִה ֵּ֨נה ַע
ֵ ַהּצ ֶֹפ ֙ה ֶאת־עינו
hem, aan de kant van het gebergte.

:ה ְל ִ ֥כים ִמ ֶ ּ֛ד ֶרְך ַ ֽא ֲח ָ ֖ריו ִמ ַ ּ֥צד ָה ָ ֽהר
ֹֽ

Avsjalom vluchtte, en de jongeman die op de uitkijk stond keek goed ימא ַס ְכוָ ָאה יַת
ָ עּול
ֵ
ת"י (לד) וַ ֲע ַרק ַא ְבָׁש לֹום ּוזְ ֵקף
en zag: kijk er kwam veel volk aan van de weg achter hem, aan de חֹורֹוהי
ִ
אֹורח ֵמ ֲא
ַ ינֹוהי וַ ֲחזָ א וְ ָהא ַעם ַסגִ י ָא ָתן ֵמ
ִ ֵע
kant van het gebergte.
.טּורא
ָ ִמ ְס ַטר
Van de weg achter hem, dat volk dat waren de zonen van de koning, רד"ק (לד) מדרך אחריו – זה העם היו בני המלך
en de rest van het volk dat vluchtte kwam naar Jeroesjalajim, en de ושאר העם שנסו באו לירושלם והצופה רואה אותם
uitkijk zag hen aankomen van een weg die achter het gebergte aan de באים מדרך שאחרי ההר מצד ההר ואמר הכנוי טרם
kant van het gebergte was
.הידיעה כמו ותראהו את הילד וזולתו
Van de weg achter hem, immers, de uitkijk keek naar de andere zijde מצודת דוד (לד) מדרך אחריו – כי הצופה היה רואה
van de weg dan waar zij gingen, en zij vluchtten over een zig-zagweg, , והמה נסו בדרך עקלתון,אל מול הדרך שהלכו בה
en ze kwamen naar de stad via een weg achter de uitkijk.
.ובאו לעיר מדרך אחורי הצופה
En Avsjalom vluchtte, d.w.z. volgens dit gerucht dat de koning bezig מלבי"ם (לד) ויברח אבשלום רצה לומר על ידי
was te weten te komen hoe het stond met de zonen van de koning, השמועה הזאת שהיה המלך טרוד ומצפה לדעת את
maakte hij zich er niet druk over om opdracht te geven Avsjalom et שלום בני המלך לא שם על לבו לשלוח לרדוף
achtervolgen en te grijpen, en zo vluchtte hij.
. ועל ידי כן ברח,ולהשיג את אבשלום

Jonadav zei tot de koning: Kijk, daar komen de zonen van de ֽי־ה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ַ ל־ה ֶּ֔מ ֶלְך ִה ֵּנ֥ה ְב ֵנ
ַ אמר יֽ ֹונָ ָד ֙ב ֶא
ֶ ֹ֤לה וַ ּי
koning, zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.
:ָ ּ֑באּו ִּכ ְד ַ ֥בר ַע ְב ְּדָך֖ ֵ ּ֥כן ָה ָיֽה
Jonadav zei tot de koning: Kijk, daar komen de zonen van de koning, ת"י (לה) וַ ֲא ַמר יֹונָ ָדב ְל ַמ ְלָּכ א ָהא ְבנֵ י ַמ ְלָּכ א ֲאתֹו
zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.
.ְּכ ִפ ְתגָ ָמא ְד ַע ְב ָדְך ֵּכ ן ֲהוָ ה
Jonadav zei, de uitkijk zei hem: er komt volk aan, en hij zei tot de רד"ק (לה) ויאמר יונדב – הצופה אמר לו כי עם בא
koning: de zonen van de koning komen.
.והוא אמר למלך כי בני המלך באו
Kijk, de zonen van de koning, het volk dat eraan komt, dat zijn de מצודת דוד (לה) הנה בני המלך – העם הבא בני
zonen van de koning, en dat is zoals knecht gezegd heeft, want alleen  שאמנון לבדו, והיה אם כן כדבר עבדך,המלך המה
Amnon is dood.
.מת

Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen ֽי־ה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך ָּ֔באּו
ַ ֹּלתֹו ְל ַד ֵּ֗בר וְ ִה ֵּנ֤ה ְב ֵנ
֣ לו וַ יְ ִ ֣הי ׀ ְּכ ַכ
van de koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning ל־ע ָב ָ ֔דיו ָּב ֕כּו
ֲ ם־ה ֶּ֨מ ֶל ְ֙ך וְ ָכ
ַ ַקֹול֖ם וַ ּי ְִב ּ֑כּו וְ ג
ָ וַ ּיִ ְׂש ֥אּו
en al zijn dienaren in een vreselijk gehuil losbarsten.

:אד
ֹֽ ְּב ִ ֖כי ּגָ ֥דֹול ְמ

Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen van de יּותיּה ְל ַמ ָל ָלא וְ ָהא ְבנֵ י ַמ ְלָּכ א ֲאתֹו
ֵ יצ
ָ ת"י (לו) וַ ֲהוָ ה ְּכ ֵׁש
koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning en al zijn דֹוהי ְּב כֹו ְּב ִכי
ִ ּובכֹו וְ ַאף ַמ ְלָּכ א וְ ָכל ַע ְב
ְ וַ ֲא ִרימּו ַק ְלהֹון
dienaren in een vreselijk gehuil losbarsten.
.יאה ַל ֲח ָדא
ָ ִַסג

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Talmaj de zoon van ל־ּת ְל ַ ֥מי ֶּבן־ עמיחור
ַ לז וְ ַא ְב ָׁשל֣ ֹום ָּב ַ ֔רח וַ ּיֵ ֶ֛לְך ֶא
Ammihoed, de koning van Gesjoer, en hij bedreef rouw over ל־ּבנ֖ ֹו
ְ יהּוד] ֶ ֣מ ֶלְך ּגְ ׁ֑שּור וַ ּיִ ְת ַא ֵ ּ֥בל ַע
֖ [ע ִּמ
ַ
zijn zoon alle dagen.

:ּיָמים
ֽ ִ ל־ה
ַ ָּכ

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Talmaj de zoon van ת"י (לז) וְ ַא ְבָׁש לֹום ֲע ַרק וַ ֲאזַ ל ְלוַ ת ַּת ְל ַמי ַּב ר ֲע ִמיהּוד
Ammihoed, de koning van Gesjoer, en hij bedreef rouw over zijn
.יֹומיָ א
ַ ַמ ְלָּכ א ִדגְ ׁשּור וְ ִא ְת ַאַּב ל ַעל ְּב ֵריּה ָּכ ל
zoon alle dagen
Naar Talmaj, dat was de vader van zijn moeder. En David bedreef –  ויתאבל דוד.רד"ק (לז) אל תלמי – שהיה אבי אמו
rouw, hij rouwde om Amnon zijn zoon alle dagen, wanneer hij zich היה מתאבל על אמנון בנו כל הימים שזוכר אחר כן
hem herinnerde daarna. En het waren drie jaren dat Avsjalom in
.והם שלש שנים שהיה אבשלום בגשור
Gesjoer was.
Naar Talmaj, want dat was de vader van zijn moeder. Hij bedreef .מצודת דוד (לז) אל תלמי – כי הוא היה אבי אמו
rouw, de koning bedreef rouw over Amnon zijn zoon, alle dagen van
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zijn leven.
En Avsjalom vluchtte etc., En Avsjalom vluchtte, de uitleg van
Abravanel: in het begin vluchtte hij naar Talmaj, voorouder, en hij
ging met hem mee, overal waar Talmaj ging, maar vanwege het feit
dat David rouw bedreef over zijn zoon alle dagen, die tot drie jaar
opliepen, werd Avsjalom bang dat iemand achter hem aan gezonden
werd en dat hij onderweg gepakt zou worden, en daarom vluchtte hij
en ging hij naar Gesjoer, waar hij zich in de stad met een muur,
poorten en grendels, opsloot.

. כל ימי חייו,ויתאבל – המלך התאבל על אמנון בנו
– לח) ואבשלום ברח וכו׳ ואבשלום ברח-מלבי"ם (לז
 והיה הולך, תחלה ברח אל תלמי זקנו1פי׳ מהרי״א
 אבל על ידי שדוד,עמו בכל אשר התהלך תלמי
,התאבל על בנו כל הימים האלה שהם השלש שנים
 ולכן,ירא אבשלום פן ישלח אחריו וישיגהו בדרכו
. נסגר בעיר חומה דלתים ובריח,ברח וילך גשור

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Gesjoer, en hij was י־ׁשם ָׁשל֥ ׁש
֖ ָ לח וְ ַא ְב ָׁשל֥ ֹום ָּב ַ ֖רח וַ ּיֵ ֶ֣לְך ּגְ ׁ֑שּור וַ יְ ִה
daar drie jaren.
:ָׁש ִנֽים
Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Gesjoer, en hij was daar drie ת"י (לח) וְ ַא ְבָׁש לֹום ֲע ַרק וַ ֲאזַ ל ִלגְ ׁשּור וַ ֲהוָ ה ַת ָמן ְּת ַלת
jaren.
.ְׁש נִ ין
Maar Avsjalom vluchtte etc.. Eerst zegt de Schrift dat hij van zijn מצודת דוד (לח) ואבשלום ברח וגו׳ – מתחלה אמר
plaats vluchtte, en daarna zegt ze dat hij naar Talmaj ging, en nu komt שברח ממקומו ואחר זה אמר שהלך אל תלמי ועתה
de mededeling dat hij daar gedurende drie jaren verbleef.
.בא לומר ששהה שם שלש שנים

Toen verlangde [de ziel van] koning David ernaar om naar ל־א ְב ָׁשל֑ ֹום
ַ לט וַ ְּת ַכל֙ ָּדִו֣ד ַה ֶּ֔מ ֶלְך ָל ֵצ֖את ֶא
Avsjalom uit te gaan; want hij had zich getroost over Amnon,
:י־מת
ֽ ֵ ל־א ְמנ֖ ֹון ִּכ
ַ ִ ּֽכי־נִ ַ ֥חם ַע
dat hij dood was.2
De ziel van koning David verlangde ernaar om naar Avsjalom te gaan, ת"י (לט) וְ ַח ֵמ ַידת נַ ְפָׁש א ְד ָדוִ ד ַמ ְלָּכ א ְל ִמַּפ ק ַעל
omdat hij zich getroost had over Amnon dat hij dood was.
.ַא ְבָׁש לֹום ֲא ֵרי ִא ְתנַ ַחם ַעל ַא ְמנֹון ֲא ֵרי ִמית
En David verlangde. Dit is een ingekort vers, [lees]: En de ziel van  ותכל נפש, הרי זה מקרא קצר.רש"י (לט) ותכל דוד
David verlangde. Zo ook targoem Jonathan: “en de ziel van koning  כמו, וחמידת נפשא דדוד:דוד; וכן תרגם יונתן
David verlangde,” zoals mijn ziel verlangt, pijnigt zich af, een : לשון תאוה, נכספה וגם כלתה נפשי:)ג:(תהלים פד
uitdrukking van verlangen. Want hij had zich getroost over Amnon, hij
: קבל תנחומין.כי נחם על אמנון
ontving troostwoorden.
En David verlangde. De verklaring hiervan is als zijn targoem: “de
ziel van koning David verlangde ernaar om naar Avsjalom te gaan,
d.w.z. zijn ziel om uit te trekken, vanwege Avsjalom, uit zijn grote
verlangen naar hem, vergelijkbaar met mijn ziel ontvlood mij toen hij
sprak. En de wijze Avraham ibn Ezra legt uit ‘de vrouw van David
verlangde,’ dat is een overgankelijk werkwoord, om zo te zeggen: zijn
vrouw, de moeder van Avsjalom, verzocht David ten zeerste dat David
zou verlangen naar Avsjalom met het verlangen dat uitging naar hem
sinds zijn jeugd om wille van hem, en dit is wat de Schrift bedoelt met
uit te gaan naar Avsjalom.

רד"ק (לט) ותכל דוד – פירושו כתרגומו וחמידת
נפשא דדוד מלכא למיפק על אבשלום ר״ל אותה
נפשו לצאת בעבור אבשלום מרוב תאותו לו על דרך
ו) נפשי יצאה בדברו והחכם רבי:(שיר השירים ה
אברהם ב״ע פירש ותכל אשת דוד והוא פועל יוצא
כלו׳ אשתו אם אבשלום בקשה דוד מאד עד
שהתאוה דוד אל אבשלום התאוה שיצא אחריו אחד
.מנעריו בעבורו וזהו שאמר לצאת אל אבשלום

En David verlangde. De ziel van David verlangde om uit te gaan,
vanwege Avsjalom, dat is een uitdrukking van verlangen en begeerte
naar een zaak. zoals: mijn ziel verlangt naar Uw redding. Want hij
had zich getroost, ook al bedreef hij rouw over hem alle dagen. Van
alle kanten ontving hij troostwoorden, omdat hij gestorven was, en hij
was ertoe veroordeeld om troostwoorden over de doden te ontvangen.

מצודת דוד (לט) ותכל דוד – כלתה נפש דוד לצאת
, והוא ענין תאוה וחשק אל הדבר,בעבור אבשלום
 כי נחם.פא) כלתה לתשועתך נפשי:(תהלים קיט:כמו
 מכל מקום קבל עליו,– אף שהתאבל עליו כל הימים
 ונגזר לקבל תנחומין על, כי מת הוא,תנחומין מה
.)כא: בראשית רבה פד,המתים (סוף מסכת סופרים

Hoe zit het met ותכל דוד, want het is toch taalkundig vreemd om uit  הוא זר בלשון, מ״ש ותכל דוד:מלבי"ם השאלות
te leggen.
.כמבואר
En David verlangde. De Efodi3 legt uit, dat de drie eerste jaren, dat  ששלש שנים,מלבי"ם (לט) ותכל דוד פי׳ האפודי
1
2
3

מורנו הרב יצחק אברבנאל, onze leermeester, de rabbijn Jitschak Abravanel.
De juiste vertaling van dit lastige vers luidt mogelijkerwijs: Dit bracht David, de koning, ertoe om tegen Avsjalom uit te trekken,
want hij had er nog steeds veel verdriet over dat Amnon dood was. De hier gekozen vwertaling klopt niet op de verschillende
commentaren.
Profiat Duran (פרופייט דוראן, c. 1350 – c. 1415, Hebreeuwse naam )יצחק בן משה הלוי, wel  האפודיgenoemd vanwege zijn twee
grammatica’s die hij  אפודnoemde.

11
David treurde om zijn zoon, David voortdurend wilde uittrekken naar
Avsjalom, d.w.z. uittrekken ten strijde, om hem weg te halen uit
Gesjoer en zich op hem te wreken. Maar nu maakt zijn vrouw of
Tamar daar een einde aan, zij houdt David tegen (van de wortel )כלא,
 ותכלis een overgankelijk werkwoord (zij hield David tegen en
belemmerde hem) van uit te trekken naar Avsjalom en hem terug te
brengen en te doden. Want ze zag dat hij getroost was over Amnon, ze
vond de kracht om David ervan te weerhouden om hem nog te
achtervolgen.

הראשונים שהתאבל דוד על בנו רצה דוד תמיד
 רצה לומר לצאת למלחמה,לצאת אל אבשלום
 ועתה מעכה אשתו או,ולקחתו מגשור ולהנקם ממנו
, ותכל פועל יוצא,)4 כלתה את דוד (מלשון כלא,תמר
(היא כלאה ומנעה את דוד) מלצאת אל אבשלום
 מצאה, יען ראתה כי נחם על אמנון,להשיבו ולהמיתו
.חיל למנוע את דוד מלרדפו עוד

En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de י־ל֥ב ַה ֶ ּ֖מ ֶלְך
ֵ ן־צ ֻר ָי֑ה ִּכ
ְ יֹואב ֶּב
֣ ָ פרק יד א וַ ּיֵ ַ֖דע
koning uitging naar Avsjalom.5
:ל־א ְב ָׁש ֽלֹום
ַ ַע
En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de koning יֹואב ַּב ר ְצרּויָ ה ֲא ֵרי ִלָּב א ְד ַמ ְלָּכ א ְל ִמַּפ ק
ָ ת"י (א) וִ ַידע
uitging naar Avsjalom.
.ַעל ַא ְבָׁש לֹום
En Joav begreep, hij herkende in zijn woorden, maar hij vreesde het רד"ק (א) וידע יואב – הכיר מתוך דבריו ויירא
hem hardop te zeggen als verklaring, en daarom zond hij hem de zaak מאמור לו בפירוש ושלח לו הדבר על ידי סבה וגלגול
door middel van een oude vrouw en verdraaiing van woorden.
.דברים
En Joav begreep, hij herkende bij de koning dat zijn hart goedgezind מצודת דוד (א) וידע יואב – הכיר בהמלך אשר לבו
was t.o.v. Avsjalom.
.טוב על אבשלום
Nadat Joav begreep dat het hart van de koning goedgezind was t.o.v.  אחר שידע יואב שלב המלך טוב:מלבי"ם השאלות
Avsjalom [naar het inzicht van de verklaarders], waar zocht hij dat על אבשלום [לפי דעת המפרשים] למה לא בקש
niet bij zichzelf.
.בעצמו
En Joav begreep; ook al zag hij ervan af om hem te achtervolgen, מלבי"ם (א) וידע יואב הגם שכלא מלרדפו בכ״ז ידע
Joav begreep dat het hart van de koning tegen Avsjalom gericht was, יואב שעדיין לב המלך על אבשלום – רצה לומר
d.w.z. dat hij wrok en haat tegen hem voelde; daarom kon zijn hart  ולכן לא ערב לבו לבקש בעצמו,שנוטר עליו איבה
niet garanderen zelf naar hem te zoeken om zijnentwil, en het was
. והוצרך לתחבולה שיזכיר,בעדו
nodig om een list te gebruiken, zodat hij zich dat te binnen zou
brengen.

En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een ּׁשה
֣ ָ ֹועה וַ ּיִ ַ ּ֥קח ִמ ָ ּׁ֖שם ִא
ָ יֹוא ֙ב ְּת ֔ק
ָ ב וַ ּיִ ְׁש ַל֤ח
wijze vrouw, en hij sprak tot haar: Gedraag je als een rouwende י־נ֣א
ָ י־נא וְ ִל ְב ִׁש
ָ ֞ יה ִ ֽה ְת ַא ְּב ִל
ָ אמר ֵ֠א ֶל
ֶ ֲֹ֣ח ָכ ָ ֑מה וַ ּי
en trek rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als
ּוכי ֶׁ֔ש ֶמן וְ ָה ִ֕יית ְּכ ִא ָּׁ֗שה זֶ֚ה
֙ ִ ל־ּת ֨ס
ָ י־א ֶבל וְ ַא
ֵ֗ ִבגְ ֵד
een vrouw die al vele dagen rouw bedrijft over een overledene.

:ל־מת
ֽ ֵ יָמים ַר ִּ֔בים ִמ ְת ַא ֶ ּ֖ב ֶלת ַע
ִ֣

En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een wijze קֹוע ּונְ ֵסיב ִמַּת ָמן ִאְּת ָתא
ַ יֹואב ִל ְת
ָ ת"י (ב) ּוְׁש ַלח
vrouw, en hij sprak tot haar: Gedraag je als een rouwende en trek ּולבּוִׁש י ְכ ַען ְלבּוֵׁש י
ְ ֲחִּכ ְמָּת א וַ ֲא ַמר ָלּה ִא ְת ַאְּב ֵלי ְכ ַען
rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als een vrouw die יֹומין
ִ ּות ֵהא ְּכ ִאְּת ָתא ְדנַ ן
ְ ׁשּופין ִמְׁש ָחא
ִ ֶא ְב ָלא וְ ָלא ְת
al vele dagen rouw bedrijft over een overledene;
.יתא
ָ יאין ִמ ְת ַאְּב ָלא ַעל ֵמ
ִ ִַסג
En Joav zond naar Tekoa, onze rabbijnen zeggen, omdat daar olijfolie  אמרו רבותינו (מנחות.רש"י (ב) וישלח יואב תקועה
gevonden wordt, wordt daar ook wijsheid gevonden.6
: לכך חכמה מצויה שם, כי שמן זית מצוי שם:)פה ב
En Joav zond naar Tekoa, onze rabbijnen, hun aandenken strekke tot
zegen, zeiden, waarin is Tekoa anders? Rabbi Jonathan zei: onder
degenen die gewend zijn aan olie wordt wijsheid gevonden, 6 en deze
stad was rijk aan olijfbomen, en daarom zegt men: Tekoa is de belangrijkste bron voor olie, d.w.z. de meest uitmuntende stad op het punt
van olie in het land Jisrael was Tekoa, en daarom noemt men haar: de
eerste voor olie, net zoals de alef de eerste van de letters is. En deze
stad lag in het deel van Asjer, over wie is gezegd: hij baadt zijn voet
4
5

6

רד"ק (ב) וישלח יואב תקועה – אמרו רבותינו ז״ל
(מנחות פה ב) מאי שנא תקועה אמר רבי יונתן
מתוך שרגילין בשמן חכמה מצוי׳ בהם והיתה העיר
ההיא רבת זיתי שמן וכן אמרו תקוע אלפא לשמן ר״ל
העיר המשובחת בשמן בארץ ישראל היתה תקועה
לפיכך קורא אותה אלפא לשמן כמו שהאל״ף ראש
לאותיות והיתה העיר בחלקו של אשר דכתיב ביה

ּכ ָלא,
ָ gevangen zetten, vastzetten, tegenhouden;  ָּכ ָלהvoorbij zijn; ּכ ָּלה,
ִ beëindigen, vernietigen.
De juiste vertaling van dit vers is: En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de koning tegen Avsjalom gericht
was.
Vgl.  גמ׳ מאי שנא תקועה אמר רבי יוחנן מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן....  מתני׳ תקוע אלפא לשמן: ב85 מנחות, Misjna: Tekoa
is de belangrijkste bron voor olie [in offers] ... Gemara: En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een wijze
vrouw; wat is er anders aan Tekoa? Rabbi Yochanan zei: onder degenen die gewend zijn aan olijfolie wordt wijsheid gevonden.
Merk op dat  רד"קin plaats van  יוחנןde naam  יונתןheeft gelezen.

