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כט יד:—ב, יג:לד   שמואל 

 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  שמואל te 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) רבי שלמה יצחקי ,רש"י een 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 wor-

den 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 Ho-

rayot 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 (Rash-

bam) gecompleteerd, en hetzelfde geldt voor Makkot gecompleteerd door zijn leerling Judah b.

Nathan.

c) רד"ק, acroniem voor רבי דוד קמחי rabbi David Kimḥi (1160?–1235?), grammaticus en bijbel-

commentator uit Narbonne, Provence. Belangrijk is zijn bestaande uit ,(Mikhlol) ספר המכלול 

een grammatica (חלק הדקדוק, of ook als -in engere zin bekend staande) en een woor מכלול 

denboek (חלק הענין, zelfstandig bekend als ספר השורשים). Hij begon zijn commentaren met דברי

.תהילים en tenslotte ,נביאים alle ,בראשית daarna volgden ,הימים

d) מצודת דוד, een commentaar van de hand van דוד אלטשולר David Altshuler (1687 – 1769). Hij
woonde in Jaworow, Galicia. Ter bevordering van Tenach-studie schreef hij een eenvoudig com-
mentaar op profeten en geschriften. Zijn zoon, יחיאל הלל אלטשולר Jechiel 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) מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר :מלבי"ם, Meïr Leibush ben Yehiel Michel Weiser (7-3-1809 – 18-

9-1879) was rabbijn, grammaticus en bijbelcommentator. ,werd geboren in Volochysk מלבי"ם 

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 verde-

re 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 gemeen-

teleden. Zijn belangrijkste werken op het punt van commentaar op Tenach en midrasj halacha

zijn: התורה והמצוה - פירוש על התורה, המכילתא, הספרא והספרי (עד אמצע פרשת כי תצא (כב,כא), ומשם

een analytisch commentaar op Tora (Warschau, 1874–80), met ,ואילך הוא פירוש יוסף הלוי יעבץ

daarin  opgenomen  de  taalkundige  inleiding ַהַַּׁשַחר  ,ַאֶֶּיֶלת   speciaal  over  synoniemen  in  het
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Hebreeuws van Tenach; מקראי קודש - פירוש על הנ"ך, commentaar op de Profeten en Geschriften

(Warschau, 1874). 
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כט יד:—ב, יג:לד שמואל  

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
goed en zag: kijk er kwam veel volk aan  van de weg achter
hem, aan de kant van het gebergte.

י ַהַּנַ֤ער לד גפרק  א  ַוִֶּיָּׂש֞ ַאְבָׁש֑לֹום  ח  ַוִֶּיְבַר֖

ב ַעם־ַר֜ ה  ְוִהֵּנ֨ ְרא  ַוֶַּי֗ יו[  ]ֵעיָנ֔ ֶאת־עינו  ַהּצֶֹפ֙ה 

ר:  ד ָהָהֽ יו ִמַּצ֥ ֲחָר֖ ֶרְך ַאֽ ים ִמֶּד֛ ְלִכ֥ ֹהֽ

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
koning, zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.

ֶלְך לה ְבֵנֽי־ַהֶּמ֖ ִהֵּנ֥ה  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ֽיֹוָנָד֙ב  אֶמר  ֹ֤ ַוֶּי

ן ָהָיֽה:  ר ַעְבְּדָ֖ך ֵּכ֥ אּו ִּכְדַב֥ ָּב֑

Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen
van de koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning
en al zijn dienaren in een vreselijk gehuil losbarstten.

אּו לו ָּב֔ ֶלְ֙ך  ְוִהֵּנ֤ה ְבֵנֽי־ַהֶּמ֨ ר  ְלַדֵּב֗ י ׀ ְּכַכֹּל֣תֹו  ַוְיִה֣

יו ָּב֕כּו ֶלְ֙ך ְוָכל־ֲעָבָד֔ ם ַוִֶּיְבּ֑כּו ְוַגם־ַהֶּמ֨ ַוִֶּיְׂש֥אּו קֹוָל֖

ד: י ָּג֥דֹול ְמֹאֽ ְּבִכ֖

Toen  Avsjalom  vluchtte,  en  naar  Talmaj  de  zoon  van
Ammihoed, de koning van Gesjoer, ging, bedreef hij  [David]
rouw over zijn zoon dag in dag uit.

י ֶּבן־ לז ח ַוֵֶּיֶ֛לְך ֶאל־ַּתְלַמ֥ רויחמע ְוַאְבָׁש֣לֹום ָּבַר֔

ַעל־ְּב֖נֹו ל  ַוִֶּיְתַאֵּב֥ ְּגׁ֑שּור  ֶלְך  ֶמ֣ ]ַעִּמי֖הּוד[ 

ים:  ָּכל־ַהֶָּיִמֽ

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
daar drie jaren.

ם ָׁש֥לׁש לח ח ַוֵֶּיֶ֣לְך ְּגׁ֑שּור ַוְיִהי־ָׁש֖ ְוַאְבָׁש֥לֹום ָּבַר֖

ים:  ָׁשִנֽ

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
gaan; want hij had zich getroost over Amnon, dat hij dood was.

ֶאל־ַאְבָׁש֑לֹום לט את  ָלֵצ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ד  ָּדִו֣ ַוְּתַכ֙ל 

ת: ם ַעל־ַאְמ֖נֹון ִּכי־ֵמֽ י־ִנַח֥ ִּכֽ

De traditionele  opvatting  is  gebaseerd  op  de  targoem,  die  een  vorm van invoegt ֶנֶפׁש   tussen  het
werkwoord en het ַוְּתַכל   veronderstelde subject ָּדִוד.  Feitelijk  is  dit  een net  zo ruwe ingreep in de
Tenach-tekst als een voorstel om ַוְּתַכל te veranderen in ַכלְיַו . 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, niet ָּדִוד   het  onderwerp van het
werkwoord kan zijn. Wat de vorm aangaat is ַוְּתַכל een 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 betekent כלה   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 כלה kan dus de piʿel mogelijk ook ‘doen verlangen’ betekenen. את de infinitief van ,ָלֵצ֖
betekent יצא  in  eerste  instantie  ‘uitgaan.’ Op  een  aantal  plaatsen  in  Tenach  heeft  het  echter  de
gespecialiseerde betekenis ‘uittrekken met een leger.’ ם kan zowel een nifʿal als een piʿel zijn van het ִנַח֥
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
koning uitging naar Avsjalom.

ֶלְך פרק יד א ב ַהֶּמ֖ ב ֶּבן־ְצֻרָי֑ה ִּכי־ֵל֥ ַוֵֶּי֖�ַדע יֹוָא֣

ַעל־ַאְבָׁשֽלֹום:  

In dit vers is het de vraag wat לב gevolgd door על betekent. Het voorzetsel על betekent in veel gevallen
‘tegen’ en dat past het beste in de context; vgl. ook Dan. 11:28 (de enige nominale zin in Tenach waar

ב(ב)ל  met על verbonden 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
wijze vrouw, en hij sprak tot haar: Gedraag je als een rouwende
en trek rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als
een vrouw die al vele dagen rouw bedrijft over een overledene.

ה ב ִאַָּׁש֣ ם  ִמַָּׁש֖ ח  ַוִֶּיַּק֥ ְּת֔קֹוָעה  יֹוָא֙ב  ח  ַוִֶּיְׁשַל֤

ְוִלְבִׁשי־ָנ֣א א  ְתַאְּבִלי־ָנ֞ ִהֽ ֶליָה  ֵא� אֶמר  ֹ֣ ַוֶּי ה  ֲחָכָמ֑

ה ֶז� ה  ית ְּכִאַָּׁש֗ ְוָהִי֕ ֶמן  ְוַאל־ָּת֨סּוִכי֙ ֶׁש֔ ֶבל  ִבְגֵדי־ֵא֗

ת:  ֶלת ַעל־ֵמֽ ים ִמְתַאֶּב֖ ים ַרִּב֔ ָיִמ֣

Dan moet je naar de koning gaan en tot  hem spreken op de
volgende manier, en Joav legde haar de woorden in de mond.

ַהֶּז֑ה ג ר  ַּכָּדָב֣ יו  ֵאָל֖ ְרְּת  ְוִדַּב֥ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ּוָבא֙ת 

יָה: ים ְּבִפֽ ב ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ַוֶָּיֶׂ֧שם יֹוָא֛

Vgl. voor de uitdrukking יָה  ְּבִפֽ ים  מות דט:ו: ְוַׂשְמָּת ֶאת־ַהְּדָבִריםש de volgende teksten ַוֶָּיֶׂ֧שם ... ֶאת־ַהְּדָבִר֖

waar Mosje, God ,עזרא ח:יז: ָוָאִׂשיָמה ְּבִפיֶהם ְּדָבִרים ְלַדֵּבר en ְּבִפיו, במדבר כב:לח: ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאֹלִהים ְּבִפי
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
haar gezicht ter aarde, en ze wierp zich languit neer, en ze zei:
breng redding, o koning.

ל ד ַוִּתֹּפ֧ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ַהְּתקִֹעי֙ת  ה  ִאַָּׁש֤ ָהֽ ּתֹאֶמר  ַו�

ָעה הֹוִׁש֥ אֶמר  ֹ֖ ַוּת חּו  ַוִּתְׁשָּת֑ ְרָצה  ַא֖ יָה  ַעל־ַאֶּפ֛
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ֶלְך:  ַהֶּמֽ

En de koning zei tot haar: wat is er met je? En zij zei: Ach, ik
ben een weduwvrouw, mijn man is overleden.

ל ה ֲאָב֛ אֶמר  ֹ֗ ַוּת ְך  ַמה־ָּל֑ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ּה  אֶמר־ָל֥ ֹֽ ַוֶּי

י:  ִני ַוֶָּיָ֥מת ִאיִׁשֽ ה ָא֖ ה־ַאְלָמָנ֥ ִאַָּׁשֽ

En uw slavin heeft twee zonen, en ze kregen ruzie in het veld,
en er was niemand om bij hen tussenbeide te komen, en toen
sloeg de een de ander, en hij doodde hem.

ה ו ַּבָּׂשֶד֔ ְׁשֵניֶה֙ם  ַוִֶּיָּנ֤צּו  ים  ָבִנ֔ ְׁשֵנ֣י  ְתָ֙ך  ּוְלִׁשְפָחֽ

ד ֶאָח֖ ֶאת־ָהֽ ד  ֶאָח֛ ָהֽ ַוֶַּיּ֧כֹו  ם  יֵניֶה֑ ֵּבֽ יל  ַמִּצ֖ ין  ְוֵא֥

ַוֶָּיֶ֥מת ֹאֽתֹו: 

ד ֶאָח֖ ד ֶאת־ָהֽ ֶאָח֛ is voor het Tenach-Hebreeuws niet onmogelijk, een lijdend voorwerp als suffix aan ַוֶַּיּ֧כֹו ָהֽ
een werkwoord toegevoegd (ַוֶַּיּ֧כֹו), kan in het vervolg van de zin alsnog in uitgebreider vorm vermeld
worden ד)  ֶאָח֖ ,(ֶאת־ָהֽ  vgl.  bijv. כא א  ֶאת :יג:מלכים  ַהְּבִלֶַּיַעל  ַאְנֵׁשי  ָנבֹותת־ַוְיִעֻדהּו  ,  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.

אְמרּ֙ו ז ֹֽ ַוֶּי ָך  ַעל־ִׁשְפָחֶת֗ ה  ָכל־ַהִּמְׁשָּפָח֜ ָמה  ָק֨ ְוִהֵּנ֩ה 
ר ְּבֶנֶ֤פׁש ָאִחי֙ו ֲאֶׁש֣ הּ֙ו  ּוְנִמֵת֨ יו  ה ָאִח֗ ְּתִנ֣י ׀ ֶאת־ַמֵּכ֣

ַחְלִּתי֙ ֶאת־ַּגֽ ְוִכּ֗בּו  ׁש  ֶאת־ַהֶּיֹוֵר֑ ַּג֣ם  יָדה  ְוַנְׁשִמ֖ ג  ָהָר֔
י  ְלִבְלִּת֧ ָרה  ִנְׁשָא֔ ר  םשֲאֶׁש֣ ֵׁש֥ י  ים[־ְלִאיִׁש֛ ום]ִׂשֽ

ה:  ֲאָדָמֽ ית ַעל־ְּפֵנ֥י ָהֽ ּוְׁשֵאִר֖

Toen zei de koning tot de vrouw: Ga naar je huis, want ik zal
over jou bevel geven.

ֲאִנ֖י ח ַוֽ ְך  ְלֵביֵת֑ י  ְלִכ֣ ה  ִאַָּׁש֖ ֶאל־ָהֽ ֶלְך  ַהֶּמ֛ אֶמר  ֹ֧ ַוֶּי

ִיְך:  ה ָעָלֽ ֲאַצֶּו֥

Toen zei de Tekoietische vrouw tot den koning: Op mij, Mijn
heer koning, rust de ongerechtigheid en op het huis van mijn
vader; maar de koning en zijn troon is onschuldig.

י ט ָעַל֞ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ַהְּתקֹוִעי֙ת  ה  ִאַָּׁש֤ ָהֽ אֶמר  ֹ֜ ַוּת

ֶלְך ְוִכְס֖אֹו י ְוַהֶּמ֥ ית ָאִב֑ ָעֹ֖ון ְוַעל־ֵּב֣ ֶלְך ֶהֽ י ַהֶּמ֛ ֲאדִֹנ֥

י: ָנ ִקֽ

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 שמואל כה:כד) is tenminste enigszins vergelijkbaar: ותפל על רגליו ותאמר בי אני אדני העון ותדבר נא אמתך

ze viel neer aan zijn voeten en ze zei: mijn heer, op mij is de overtreding, laat toch ,באזניך ושמע את דברי אמתך
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 תא נא לפשע אמתך :כחש , 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 אדני (bij voorbeeld in ראשית מג:כ, מד:יחב ) dezelfde

functie heeft: formele schuldbekentenis om een positieve reactie op te roepen.

En de koning zei:  Degeen die jou aanspreekt,  breng hem bij
mij; dan zal hij zal je niet langer aantasten.

י י ֵאַל֔ ֲהֵבא֣תֹו  ַוֽ ִיְ֙ך  ֵאַל֨ ר  ְמַדֵּב֤ ַהֽ ֶלְך  ַהֶּמ֑ אֶמר  ֹ֖ ַוֶּי

ְך:  ַעת ָּבֽ יף ֖עֹוד ָלַג֥ א־יִֹס֥ ֹֽ ְול

Toen zei zij: Laat toch de koning de Eeuwige, uw God, noemen
zodat de bloedwreker niet het onheil  niet vergrote, en dat zij
mijn  zoon  niet  vernietigen.  Toen  zei  hij:  Zo  waar  als  de
Eeuwige leeft, geen haar van je zoon zal op de aarde vallen!

יָך יא ֱאֹלֶה֗ ֶאת־ְיהָֹו֣ה  ֶלְך  ַהֶּמ֜ א  ִיְזָּכר־ָנ֨ ַוּתֹאֶמ֩ר 

א ֹ֥ ְול ת  ְלַׁשֵח֔ ַהָּד֙ם  ל  ֹּגֵא֤ ת[  ַהְרַּב֞ ]ֵמֽ ית  ַהְרַּב֞ ֵמֽ

ל ִאם־ִיֹּפ֛ ַחי־ְיהָֹו֔ה  אֶמ֙ר  ֹ֨ ַוֶּי ֶאת־ְּבִנ֑י  ידּו  ַיְׁשִמ֖

ְרָצה:  �ְך ָאֽ ת ְּבֵנ֖ ֲעַר֥ ִמַּׂשֽ

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

ְתָ֛ך יב ִׁשְפָחֽ ְּתַדֶּבר־ָנ֧א  ה  ִאַָּׁש֔ ָהֽ אֶמ֙ר  ֹ֨ ַוּת

ִרי:   אֶמר ַּדֵּבֽ ֹ֖ ר ַוֶּי ֶלְך ָּדָב֑ י ַהֶּמ֖ ֶאל־ֲאדִֹנ֥

En de vrouw zei: En waarom bent u iets dergelijks wel van plan
met het volk van God, namelijk omdat de koning dit  gezegd

את יג ֹ֖ ָּכז ְבָּתה  ָחַׁש֛ ָּמה  ְוָל֧ ה  ִאַָּׁש֔ ָהֽ אֶמ֙ר  ֹ֨ ַוּת
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heeft is hij als een schuldige, doordat de koning degene die hij
verstoten heeft niet laat terugkeren.

ַהֶּז֙ה ר  ַהָּדָב֤ ֶלְך  ַהֶּמ֜ ר  ּוִמַּדֵּב֨ ים  ֱאֹלִה֑ ם  ַעל־ַע֣

ת־ִנְּדֽחֹו: ֶלְך ֶאֽ יב ַהֶּמ֖ י ָהִׁש֥ ם ְלִבְלִּת֛ ְּכָאֵׁש֔

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
is uitgegoten en niet meer kan worden opgevangen; God zal de
levensadem niet  wegnemen,  maar  erop  bedacht  zijn  dat  een
verstotene niet van Hem verstoten blijft.

ר יד ְרָצה ֲאֶׁש֖ ים ַא֔ ִי֙ם ַהִּנָּגִר֣ י־֣מֹות ָנ֔מּות ְוַכַּמ֨ ִּכֽ

ְוָחַׁש֙ב ֶפׁש  ֶנ֔ ֱאֹלִהי֙ם  א  א־ִיָּׂש֤ ֹֽ ְול פּו  ֵיָֽאֵס֑ א  ֹ֣ ל

ח:  ּנּו ִנָּדֽ ח ִמֶּמ֖ י ִיַּד֥ ֲחָׁש֔בֹות ְלִבְלִּת֛ ַמֽ

‘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
spreken  is  omdat  het  volk  mij  vrees  heeft  aangejaagd;  en
daarom  zei  uw  slavin:  laat  ik  toch  tot  de  koning  spreken,
misschien kan de koning iets doen in de zaak van zijn slavin.

ֲאדִֹני֙ טו ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֤ ר  ְלַדֵּב֨ אִתי  ֲאֶׁשר־ָּב֜ ַעָּתה  ְו�

אֶמר ֹ֤ ַוּת ם  ָהָע֑ ִני  �ְרֻא֖ ֵיֽ י  ִּכ֥ ה  ַהֶּז֔ ר  ֶאת־ַהָּדָב֣

ה ֲעֶׂש֥ ַיֽ י  אּוַל֛ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ֲאַדְּבָרה־ָּנ֣א  ְתָ֙ך  ִׁשְפָחֽ

ר ֲאָמֽתֹו:   ֶלְך ֶאת־ְּדַב֥ ַהֶּמ֖

De koning zal  vast  luisteren om zijn slavin te redden uit  de
hand van de man die mij samen met mijn zoon wil vernietigen
uit het erfddel van God.

ף טז ִמַּכ֣ ֶאת־ֲאָמ֖תֹו  יל  ְלַהִּצ֥ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ע  ִיְׁשַמ֣ י  ִּכ�

ת ֲחַל֖ ַּנֽ ִמֽ ַחד  ַי֔ ְוֶאת־ְּבִני֙  י  ֹאִת֤ יד  ְלַהְׁשִמ֨ יׁש  ָהִא֑

ים: ֱאֹלִהֽ

En uw slavin zei: Laat toch het woord van mijn heer, de koning,
rust brengen; immers, mijn heer, de koning, is als een engel van
God in het horen van goed en kwaad. De Eeuwige, uw God, zij
met u.

ֶלְך יז י ַהֶּמ֖ ְהֶיה־ָּנ֛א ְּדַבר־ֲאדִֹנ֥ ְתָ֔ך ִיֽ אֶמ֙ר ִׁשְפָח֣ ֹ֨ ַוּת

ֶלְ֙ך ן ֲאדִֹנ֤י ַהֶּמ֨ ים ֵּכ֣ ֱאֹלִה֗ ְך ָהֽ י ׀ ְּכַמְלַא֣ ה ִּכ֣ ִלְמֻנָח֑

ְך:   י ִעָּמֽ יָך ְיִה֥ ה ֱאֹלֶה֖ יהָֹו֥ ע ַוֽ ַע֙ ַהּ֣טֹוב ְוָהָר֔ ִלְׁשֹמ֨

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
zaak die ik u zal vragen niet voor mij. En de vrouw zei: Mijn
heer, de koning, hoeft maar te spreken.

א יח ַאל־ָנ֨ ה  ִאַָּׁש֔ ֶאל־ָה֣ אֶמ֙ר  ֹ֨ ַוֶּי ֶלְך  ַהֶּמ֗ ַוֶַּיַ֣ען 

ְך ֹאָת֑ ל  ׁשֵֹא֣ י  ֹנִכ֖ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ר  ָּדָב֔ ִּני֙  ִמֶּמ֨ י  ֲחִד֤ ְתַכֽ

ֶלְך: י ַהֶּמֽ ה ְיַדֶּבר־ָנ֖א ֲאדִֹנ֥ ִאַָּׁש֔ אֶמ֙ר ָה֣ ֹ֨ ַוּת

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,

את יט ֹ֑ ְּבָכל־ז ְך  ִאָּת֖ ב  יֹוָא֛ ֲהַי֥ד  ֶלְך  ַהֶּמ֔ אֶמר  ֹ֣ ַוֶּי

ֶלְך ַהֶּמ֜ י  ֲאדִֹנ֨ ַנְפְׁשָ֩ך  י  ֵח֣ אֶמר  £ֹ ַוּת ה  ִאַָּׁש֣ ָהֽ ַען  ַוַּת֣

ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֙ר ל  ִמּכֹ֤ יל  ּוְלַהְׂשִמ֗ ין  ְלֵהִמ֣ ׀  ׁש  ִאם־ִא֣

ְו֗הּוא ִני  ִצָּו֔ ֣הּוא  יֹוָא֙ב  י־ַעְבְּדָ֤ך  ִּכֽ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ֲאדִֹנ֣י 

ֶּלה:  ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ְתָ֔ך ֵא֥ י ִׁשְפָחֽ ם ְּבִפ֣ ָׂש�

om  de  uiterlijke  vorm  van  de  zaak  te  veranderen  heeft  uw
knecht Joav dit gedaan, maar mijn heer is wijs, zoals een engel
van God wijs is, door alles wat er op aarde is op te merken.

ַעְבְּדָ֥ך כ ה  ָעָׂש֛ ר  ַהָּדָב֔ ֶאת־ְּפֵנ֣י  ַסֵּב֙ב  ֲע֤בּור  ְלַבֽ

ְּכָחְכַמ֙ת ם  ָחָכ֗ אדִֹנ֣י  ַוֽ ַהֶּז֑ה  ר  ֶאת־ַהָּדָב֣ ב  יֹוָא֖

ֶרץ:   ר ָּבָאֽ ַעת ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֥ ים ָלַד֖ ֱאֹלִה֔ ְך ָהֽ ַמְלַא֣

Toen sprak de koning tot Joav: Kijk eens aan, ik heb dit gedaan,
ga en laat de jongen, Avsjalom, terugkeren.

יִתי כא ָעִׂש֖ ִהֵּנה־ָנ֥א  ב  ֶאל־יֹוָא֔ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֨ אֶמר  ֹ֤ ַוֶּי

ֶאת־ַהַּנַ֖ער ב  ָהֵׁש֥ ְך  ְוֵל֛ ַהֶּז֑ה  ר  ֶאת־ַהָּדָב֣

ֶאת־ַאְבָׁשֽלֹום: 

Toen viel Joav op zijn gezicht ter aarde, hij boog zich languit
ter aarde en hij zegende de koning, en hij zei: Heden weet uw
knecht dat ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer de

ֶרְך כב ַוְיָב֣ חּו  ַוִֶּיְׁשַּת֖ ְרָצה  ב ֶאל־ָּפָנ֥יו ַא֛ ַוִֶּיֹּפ֩ל יֹוָא֨

ַעְבְּדָ֜ך ע  ָיַד֨ ַהֶּיֹו֩ם  ב  יֹוָא£ אֶמר  ֹ֣ ַוֶּי ֶלְך  ֶאת־ַהֶּמ֑
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koning, nu de koning gehandeld heeft naar wat uw knecht heeft
gezegd.

ה ֶלְך ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ יָ֙ך ֲאדִֹנ֣י ַהֶּמ֔ ן ְּבֵעיֶנ֨ אִתי ֵח֤ י־ָמָצ֨ ִּכֽ

ָך[:   ָו ]ַעְבֶּדֽ ר ַעְבֶּדֽ ֶלְך ֶאת־ְּדַב֥ ַהֶּמ֖

Toen maakte Joav zich gereed om naar Gesjoer te gaan, en hij
bracht Avsjalom naar Jeroesjalajim.

א ֶאת־ַאְבָׁש֖לֹום כג ב ַוֵֶּיֶ֣לְך ְּגׁ֑שּוָרה ַוֶָּיֵב֥ �ָקם יֹוָא֖ ַוֶָּי֥

ם:  ְיֽרּוָׁשָלֽ

En de koning zei: hij moet naar zijn eigen huis terugkeren, en
mijn gezicht krijgt hij niet te zien. Avsjalom ging dus naar zijn
eigen huis en het gezicht van de koning kreeg hij niet te zien. 

ה כד א ִיְרֶא֑ ֹ֣ ב ֶאל־ֵּבי֔תֹו ּוָפַנ֖י ל ֶלְ֙ך ִיֹּס֣ אֶמר ַהֶּמ֨ ֹ֤ ַוֶּי

ה: א ָרָאֽ ֹ֥ ֶלְך ל ב ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ֵּבי֔תֹו ּוְפֵנ֥י ַהֶּמ֖ ַוִֶּיֹּס֤

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
prijzenswaardig; van top tot teen was er geen smet aan hem.

ְּבָכל־ כה ה  יׁש־ָיֶפ֛ ִאֽ א־ָהָי֧ה  ֹֽ ל ּוְכַאְבָׁש֗לֹום 

ָקְדֳק֔דֹו ד  ְוַע֣ ַרְגלֹ֙ו  ף  ִמַּכ֤ ד  ְמֹא֑ ל  ְלַהֵּל֣ ל  ִיְׂשָרֵא֖

ָיה ֖בֹו ֽמּום:   א־ָה֥ ֹֽ ל

En als hij zijn hoofdhaar schoor, en dat gebeurde ieder jaar dat
hij zich schoor omdat het te zwaar werd, dan schoor hij zich,
dan woog het haar van zijn hoofd tweehonderd sikkel, naar het
koninklijke gewicht. 

ים ׀ ַלֶָּיִמי֙ם כו ָהָיה ִמֵּק֙ץ ָיִמ֤ ּוְבַגְּלחֹ֘ו ֶאת־רֹאׁשֹו֒ ְו�

ְוָׁשַק֙ל ְוִגְּל֑חֹו  יו  ָעָל֖ ד  י־ָכֵב֥ ִּכֽ ַח  ְיַגֵּל֔ ר  ֲאֶׁש֣

ֶלְך: ֶבן ַהֶּמֽ ים ְּבֶא֥ ִים ְׁשָקִל֖ ר רֹאׁ֔שֹו ָמאַת֥ ֶאת־ְׂשַע֣

Absalom kreeg drie zonen en een dochter, die Tamar heette; zij
werd een vrouw schoon van uiterlijk.

ת כז ת ַאַח֖ ים ּוַב֥ ה ָבִנ֔ ְל֤דּו ְלַאְבָׁשלֹו֙ם ְׁשלֹוָׁש֣ ַוִֶּיָּוֽ

ה: ת ַמְרֶאֽ ה ְיַפ֥ ה ִאַָּׁש֖ ְיָת֔ יא ָהֽ ר ִה֣ ּה ָּתָמ֑ ּוְׁשָמ֣

Avsjalom woonde twee volle jaren in Jeroesjalajim, maar het
gelaat van de koning zag hij niet.

ים כח ָיִמ֑ ִים  ְׁשָנַת֣ ם  ִּביֽרּוָׁשַל֖ ַאְבָׁש֛לֹום  ַוֵֶּיֶׁ֧שב 

ה:  א ָרָאֽ ֹ֥ ֶלְך ל ּוְפֵנ֥י ַהֶּמ֖

Daarom zond Avsjalom Joav een boodschap, om hem naar de
koning te sturen,  maar hij  wilde niet  bij  hem komen. En hij
stuurde nog eens voor de tweede maal bericht, maar hij wilde
niet komen.

ֹאתֹ֙ו כט ִלְׁשֹ֤לַח  ב  ֶאל־יֹוָא֗ ַאְבָׁש֜לֹום  ח  ַוִֶּיְׁשַל֨

ח עֹו֙ד ַוִֶּיְׁשַל֥ יו  ֵאָל֑ ָל֣בֹוא  ה  ָאָב֖ א  ֹ֥ ְול ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔

ה ָלֽבֹוא:   א ָאָב֖ ֹ֥ ית ְול ֵׁשִנ֔

Toen zei hij tegen zijn knechten: Kijk eens, het stuk land van
Joav grenst aan het mijne, en hij heeft daar gerst op staan; ga
daar  heen  en  steek  het  aan  met  vuur,  En  de  knechten  van
Avsjalom staken het stuk land in brand.

ב ֶאל־ָיִדי֙ ל ת יֹוָא֤ יו ְראּ֩ו ֶחְלַק֨ אֶמר ֶאל־ֲעָבָד֜ ֹ֨ ַוֶּי

]ְוַהִּצי֣תּוָה[ ְוַהוִּצ֣תֶּיָה  ְל֖כּו  ים  ְׂשעִֹר֔ ם  ְולֹו־ָׁש֣

ה ֶחְל ָק֖ ֶאת־ַהֽ ַאְבָׁש֛לֹום  י  ַעְבֵד֧ תּו  ַוֶַּיִּצ֜ ׁש  ָבֵא֑

ׁש:  ָּבֵאֽ

Toen werd Joav actief en hij kwam naar Avsjalom, naar diens
huis, en hij zei hem; waarom hebben jouw kechten het stuk land
dat van mij is in brand gestoken?

ְיָתה לא ַהָּב֑ ֶאל־ַאְבָׁש֖לֹום  א  ֹ֥ ַוֶָּיב ב  יֹוָא֔ ַוֶָּי֣�ָקם 

ה ֶחְל ָק֥ יָך ֶאת־ַהֽ יתּו ֲעָבֶד֛ יו ָלָּ֣מה ִהִּצ֧ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ַוֶּי

ׁש: י ָּבֵאֽ ֲאֶׁשר־ִל֖

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.'

ְחִּתי לב ָׁשַל֣ ִהֵּנ֣ה  ב  ֶאל־יֹוָא£ ַאְבָׁש֣לֹום  אֶמר  ֹ֣ ַוֶּי

ְתָ֙ך ֹאֽ ְוֶאְׁשְלָח֩ה  ָּנה  ֵה� א  ֹ֣ ּב ר  ֵלאֹמ£ ׀  יָך  ֵאֶל֣

י ִל֖ אִתי֙ ִמְּגׁ֔שּור ֥טֹוב  ָּמה ָּב֨ ָל֤ ר  ֶלְך ֵלאֹמ֗ ֶאל־ַהֶּמ֜

ֶלְך ַהֶּמ֔ ְּפֵנ֣י  ֶאְרֶא֙ה  ה  ְוַעָּת֗ ם  ֲאִני־ָׁש֑ ד  עֹ֣

ִני:  י ָעֹ֖ון ֶוֱהִמָתֽ ְוִאם־ֶיׁש־ִּב֥

Toen ging Joav naar de koning en meldde het  hem, en deze
ontbood Avsjalom; hij ging naar de koning, en strekte zich op
zijn gezicht languit ter aarde voor de koning. Daarop kuste de
koning Avsjalom.

א לג ַוִֶּיְקָר֤ ַוֶַּיֶּגד־לֹו֒  ֶאל־ַהֶּמֶלְ֘ך  ב  יֹוָא֣ א  ֹ֨ ַוֶָּיב

֧לֹו חּו  ַוִֶּיְׁשַּת֨ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ א  ֹ֣ ַוֶָּיב ֶאל־ַאְבָׁשלֹו֙ם 

ֶלְך ַהֶּמ֖ ק  ַוִֶּיַַּׁש֥ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ִלְפֵנ֣י  ְרָצה  ַא֖ יו  ַעל־ַאָּפ֛

ְלַאְבָׁשֽלֹום:
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כט, עם פרושים יד:—ב, יג:לז שמואל  
 
 

Avsjalom vluchtte, en de jongeman die op de uitkijk stond keek
goed en zag: kijk er kwam veel volk aan  van de weg achter
hem, aan de kant van het gebergte.

י ַהַּנַ֤ער לד גפרק  א  ַוִֶּיָּׂש֞ ַאְבָׁש֑לֹום  ח  ַוִֶּיְבַר֖

ב ַעם־ַר֜ ה  ְוִהֵּנ֨ ְרא  ַוֶַּי֗ יו[  ]ֵעיָנ֔ ֶאת־עינו  ַהּצֶֹפ֙ה 

ר:  ד ָהָהֽ יו ִמַּצ֥ ֲחָר֖ ֶרְך ַאֽ ים ִמֶּד֛ ְלִכ֥ ֹהֽ

Avsjalom vluchtte, en de jongeman die op de uitkijk stond keek goed
en zag: kijk er kwam veel volk aan  van de weg achter hem, aan de
kant van het gebergte.

ַית(לד)י "ת ַסְכָוָאה  עּוֵליָמא  ּוְזֵקף  ַאְבָׁשלֹום  ַוֲעַרק   

ֵמֲאחֹורֹוִהי ֵמאֹוַרח  ָאָתן  ַסִגי  ַעם  ְוָהא  ַוֲחָזא  ֵעינֹוִהי 

ִמְסַטר טּוָרא.

Van de weg achter hem, dat volk dat waren de zonen van de koning,
en de rest van het volk dat vluchtte kwam naar Jeroesjalajim, en de
uitkijk zag hen aankomen van een weg die achter het gebergte aan de
kant van het gebergte was, en hij noemde het voornaamwoord voordat
het bekend was, zoals in zij zag hem, nl. het kind, anders dan ‘hem.’

– זה העם היו בני המלךמדרך אחריו (לד)רד"ק   

ושאר העם שנסו באו לירושלם והצופה רואה אותם

באים מדרך שאחרי ההר מצד ההר ואמר הכנוי טרם

 וזולתו.ותראהו את הילדהידיעה כמו (שמות ב"ו) 

Van de weg achter hem, immers, de uitkijk keek naar de andere zijde
van de weg dan waar zij gingen, en zij vluchtten over een zig-zagweg,
en ze kwamen naar de stad via een weg achter de uitkijk.

 – כי הצופה היה רואהמדרך אחריו (לד)מצודת דוד 

אל מול הדרך שהלכו בה, והמה נסו בדרך עקלתון,

ובאו לעיר מדרך אחורי הצופה.

En Avsjalom vluchtte, d.w.z. volgens dit gerucht dat de koning bezig
was te weten te komen hoe het stond met de zonen van de koning,
maakte hij zich er niet druk over om opdracht te geven Avsjalom et
achtervolgen en te grijpen, en zo vluchtte hij.

אבשלום (לד) מלבי"ם ידיויברח  על  לומר  רצה   

השמועה הזאת שהיה המלך טרוד ומצפה לדעת את

לרדוף לשלוח  לבו  על  שם  לא  המלך  בני  שלום 

ולהשיג את אבשלום, ועל ידי כן ברח. 

Jonadav zei tot de koning: Kijk, daar komen de zonen van de
koning, zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.

ֶלְך לה ְבֵנֽי־ַהֶּמ֖ ִהֵּנ֥ה  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ֽיֹוָנָד֙ב  אֶמר  ֹ֤ ַוֶּי

ן ָהָיֽה:  ר ַעְבְּדָ֖ך ֵּכ֥ אּו ִּכְדַב֥ ָּב֑

Jonadav zei tot de koning: Kijk, daar komen de zonen van de koning,
zoals uw knecht het had gezegd, zo is het ook.

ֲאתֹו(לה)י "ת ַמְלָּכא  ְבֵני  ָהא  ְלַמְלָּכא  יֹוָנָדב  ַוֲאַמר   

ְּכִפְתָגָמא ְדַעְבָדְך ֵּכן ֲהָוה. 

Jonadav zei, de uitkijk zei hem: er komt volk aan, en hij zei tot de
koning: de zonen van de koning komen.

 – הצופה אמר לו כי עם באויאמר יונדב(לה) רד"ק 

והוא אמר למלך כי בני המלך באו. 

Kijk, de zonen van de koning,  het volk dat eraan komt, dat zijn de
zonen van de koning, en dat is zoals  knecht gezegd heeft, want alleen
Amnon is dood.

– העם הבא בניהנה בני המלך (לה)מצודת דוד   

המלך המה, והיה אם כן כדבר עבדך, שאמנון לבדו

מת. 

Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen
van de koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning
en al zijn dienaren in een vreselijk gehuil losbarsten.

אּו לו ָּב֔ ֶלְ֙ך  ְוִהֵּנ֤ה ְבֵנֽי־ַהֶּמ֨ ר  ְלַדֵּב֗ י ׀ ְּכַכֹּל֣תֹו  ַוְיִה֣

יו ָּב֕כּו ֶלְ֙ך ְוָכל־ֲעָבָד֔ ם ַוִֶּיְבּ֑כּו ְוַגם־ַהֶּמ֨ ַוִֶּיְׂש֥אּו קֹוָל֖

ד: י ָּג֥דֹול ְמֹאֽ ְּבִכ֖

Zodra hij klaar was met spreken, kijk daar kwamen de zonen van de
koning, en ze begonnen te huilen, terwijl ook de koning en al  zijn
dienaren in een vreselijk gehuil losbarsten.

ַוֲהָוה ְּכֵׁשיָציּוֵתיּה ְלַמָלָלא ְוָהא ְבֵני ַמְלָּכא ֲאתֹו(לו) י "ת

ַוֲאִרימּו ַקְלהֹון ּוְבכֹו ְוַאף ַמְלָּכא ְוָכל ַעְבדֹוִהי ְּבכֹו ְּבִכי

ַסִגיָאה ַלֲחָדא. 

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Talmaj de zoon van
Ammihoed, de koning van Gesjoer, en hij bedreef rouw over
zijn zoon alle dagen.

י ֶּבן־ לז ח ַוֵֶּיֶ֛לְך ֶאל־ַּתְלַמ֥ רויחמע ְוַאְבָׁש֣לֹום ָּבַר֔

ַעל־ְּב֖נֹו ל  ַוִֶּיְתַאֵּב֥ ְּגׁ֑שּור  ֶלְך  ֶמ֣ ]ַעִּמי֖הּוד[ 

ים:  ָּכל־ַהֶָּיִמֽ

Maar  Avsjalom  vluchtte,  en  hij  ging  naar  Talmaj  de  zoon  van
Ammihoed,  de  koning van  Gesjoer,  en  hij  bedreef  rouw over  zijn
zoon alle dagen

ְוַאְבָׁשלֹום ֲעַרק ַוֲאַזל ְלַות ַּתְלַמי ַּבר ֲעִמיהּוד(לז)י "ת  

ַמְלָּכא ִדְגׁשּור ְוִאְתַאַּבל ַעל ְּבֵריּה ָּכל יֹוַמָיא. 

Naar Talmaj,  dat was de vader van zijn moeder. En David  bedreef
rouw, hij rouwde om Amnon  zijn zoon alle dagen, wanneer hij zich
hem  herinnerde  daarna.  En  het  waren  drie  jaren  dat  Avsjalom  in
Gesjoer was.

 –דודויתאבל   – שהיה אבי אמו.אל תלמי (לז)רד"ק 

 שזוכר אחר כןבנו כל הימיםהיה מתאבל על אמנון 

והם שלש שנים שהיה אבשלום בגשור. 

Naar Talmaj,  want  dat  was de vader van zijn moeder.  Hij  bedreef – אל תלמי מצודת דוד (לז) כי הוא היה אבי אמו. 
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rouw, de koning bedreef rouw over Amnon zijn zoon, alle dagen van
zijn leven.

– המלך התאבל על אמנון בנו, כל ימי חייו. ויתאבל 

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.

 –ואבשלום ברח וכו׳ ואבשלום ברח (לז-לח)מלבי"ם 

תחלה ברח אל תלמי זקנו, והיה הולך1פי׳ מהרי״א  

שדוד ידי  על  אבל  תלמי,  התהלך  בכל אשר  עמו 

 האלה שהם השלש שנים,על בנו כל הימים התאבל

ולכן ירא אבשלום פן ישלח אחריו וישיגהו בדרכו, 

ברח וילך גשור, נסגר בעיר חומה דלתים ובריח. 

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Gesjoer, en hij was
daar drie jaren.

ם ָׁש֥לׁש לח ח ַוֵֶּיֶ֣לְך ְּגׁ֑שּור ַוְיִהי־ָׁש֖ ְוַאְבָׁש֥לֹום ָּבַר֖

ים:  ָׁשִנֽ

Maar Avsjalom vluchtte, en hij ging naar Gesjoer, en hij was daar drie
jaren.

 ְוַאְבָׁשלֹום ֲעַרק ַוֲאַזל ִלְגׁשּור ַוֲהָוה ַתָמן ְּתַלת(לח)י "ת

ְׁשִנין. 

Maar Avsjalom vluchtte etc..  Eerst  zegt de Schrift  dat  hij  van zijn
plaats vluchtte, en daarna zegt ze dat hij naar Talmaj ging, en nu komt
de mededeling dat hij daar gedurende drie jaren verbleef.

 וגו׳ – מתחלה אמרואבשלום ברח מצודת דוד (לח)

שברח ממקומו ואחר זה אמר שהלך אל תלמי ועתה

בא לומר ששהה שם שלש שנים. 

Toen  verlangde  [de  ziel  van]  koning  David  ernaar  om  naar
Avsjalom uit te gaan; want hij had zich getroost over Amnon,
dat hij dood was.2

ֶאל־ַאְבָׁש֑לֹום לט את  ָלֵצ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ד  ָּדִו֣ ַוְּתַכ֙ל 

ת: ם ַעל־ַאְמ֖נֹון ִּכי־ֵמֽ י־ִנַח֥ ִּכֽ

De ziel van koning David verlangde ernaar om naar Avsjalom te gaan,
omdat hij zich getroost had over Amnon dat hij dood was.

ַעל(לט)י "ת ְלִמַּפק  ַמְלָּכא  ְדָדִוד  ַנְפָׁשא  ְוַחֵמיַדת   

ַאְבָׁשלֹום ֲאֵרי ִאְתַנַחם ַעל ַאְמנֹון ֲאֵרי ִמית.

En David verlangde. Dit is een ingekort vers, [lees]:  En de ziel van
David verlangde. Zo ook targoem Jonathan: “en de ziel van koning
David  verlangde,”  zoals  mijn  ziel  verlangt,  pijnigt  zich  af,  een
uitdrukking van verlangen. Want hij had zich getroost over Amnon, hij
ontving troostwoorden.

 הרי זה מקרא קצר, ותכל נפש.ותכל דוד  (לט)רש"י

כמו דדוד,  נפשא  וחמידת  יונתן:  תרגם  וכן  דוד; 

, לשון תאוה:ינפשנכספה וגם כלתה (תהלים פד:ג): 

קבל תנחומין: .כי נחם על אמנון

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.

(לט) דוד רד"ק  וחמידתותכל  פירושו כתרגומו   –  

אותה ר״ל  למיפק על אבשלום  דדוד מלכא  נפשא 

נפשו לצאת בעבור אבשלום מרוב תאותו לו על דרך

ה:ושיר השירים( יצאה בדברו)   והחכם רבינפשי   

והוא פועל יוצאדוד אשת ותכלאברהם ב״ע פירש   

עד מאד  דוד  בקשה  אבשלום  אם  אשתו  כלו׳ 

שהתאוה דוד אל אבשלום התאוה שיצא אחריו אחד

. לצאת אל אבשלוםמנעריו בעבורו וזהו שאמר 

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.

 – כלתה נפש דוד לצאת ותכל דודמצודת דוד (לט)

בעבור אבשלום, והוא ענין תאוה וחשק אל הדבר,

כי נחם. כלתה לתשועתך נפשיכמו:(תהלים קיט:פא) 

– אף שהתאבל עליו כל הימים, מכל מקום קבל עליו

ונגזר לקבל תנחומין על תנחומין מה, כי מת הוא, 

המתים (סוף מסכת סופרים, בראשית רבה פד:כא). 

Hoe zit het met ותכל דוד, want het is toch taalkundig vreemd om uit

te leggen.

בלשוןהשאלותמלבי"ם  זר  הוא  דוד,  ותכל  מ״ש   :

כמבואר.

En David verlangde. De Efodi3 legt uit, dat de drie eerste jaren, dat (לט) פי׳ האפודי, ששלש שניםותכל דוד מלבי"ם   

1 .onze leermeester, de rabbijn Jitschak Abravanel ,מורנו הרב יצחק אברבנאל
2 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.

3 Profiat Duran (פרופייט דוראן, c. 1350 – c. 1415, Hebreeuwse naam יצחק בן משה הלוי), wel האפודי genoemd vanwege zijn twee
grammatica’s die hij אפוד noemde.

../../../JUDAICA_RABBINICA/Judaica_Rabbinica_texts/tnk/machon_mamre/pt/pt3001.html
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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),
is ותכל  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.

תמיד דוד  רצה  בנו  על  דוד  שהתאבל  הראשונים 

למלחמה לצאת  לומר  רצה  אבשלום,  אל  לצאת 

ולקחתו מגשור ולהנקם ממנו, ועתה מעכה אשתו או

), ותכל פועל יוצא,4תמר, כלתה את דוד (מלשון כלא

דוד) מלצאת אל אבשלום ומנעה את  (היא כלאה 

, מצאהכי נחם על אמנוןלהשיבו ולהמיתו, יען ראתה 

חיל למנוע את דוד מלרדפו עוד.

En Joav,  de  zoon van  Tseroeja,  begreep  dat  het  hart  van de
koning uitging naar Avsjalom.5

ֶלְך פרק יד א ב ַהֶּמ֖ ב ֶּבן־ְצֻרָי֑ה ִּכי־ֵל֥ ַוֵֶּי֖�ַדע יֹוָא֣

 ַעל־ַאְבָׁשֽלֹום: 

En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de koning
uitging naar Avsjalom.

 ִויַדע יֹוָאב ַּבר ְצרּוָיה ֲאֵרי ִלָּבא ְדַמְלָּכא ְלִמַּפק(א)י "ת

ַעל ַאְבָׁשלֹום. 

En Joav begreep, hij herkende in zijn woorden, maar  hij vreesde het
hem hardop te zeggen als verklaring, en daarom zond hij hem de zaak
door middel van een oude vrouw en verdraaiing van woorden.

יואב (א)רד"ק  וייראוידע  דבריו  מתוך  הכיר   –  

מאמור לו בפירוש ושלח לו הדבר על ידי סבה וגלגול

דברים.

En Joav begreep, hij herkende bij de koning dat zijn hart goedgezind
was t.o.v. Avsjalom.

 – הכיר בהמלך אשר לבו וידע יואבמצודת דוד (א)

טוב על אבשלום. 

Nadat Joav begreep dat het hart van de koning goedgezind was t.o.v.
Avsjalom [naar het inzicht van de verklaarders], waar zocht hij dat
niet bij zichzelf.

: אחר שידע יואב שלב המלך טובהשאלות מלבי"ם

לא בקש למה  דעת המפרשים[  ]לפי  על אבשלום 

בעצמו. 

En Joav begreep; ook al zag hij ervan af om hem te achtervolgen,
Joav begreep dat het hart van de koning tegen Avsjalom gericht was,
d.w.z. dat hij wrok en haat tegen hem voelde; daarom kon zijn hart
niet garanderen zelf naar hem te zoeken om zijnentwil, en het was
nodig  om  een  list  te  gebruiken,  zodat  hij  zich  dat  te  binnen  zou
brengen.

 הגם שכלא מלרדפו בכ״ז ידעוידע יואב מלבי"ם (א)

אבשלוםיואב שעדיין  על  לומרלב המלך  רצה   –  

שנוטר עליו איבה, ולכן לא ערב לבו לבקש בעצמו

בעדו, והוצרך לתחבולה שיזכיר. 

En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een
wijze vrouw, en hij sprak tot haar: Gedraag je als een rouwende
en trek rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als
een vrouw die al vele dagen rouw bedrijft over een overledene.

ה ב ִאַָּׁש֣ ם  ִמַָּׁש֖ ח  ַוִֶּיַּק֥ ְּת֔קֹוָעה  יֹוָא֙ב  ח  ַוִֶּיְׁשַל֤

ְוִלְבִׁשי־ָנ֣א א  ְתַאְּבִלי־ָנ֞ ִהֽ ֶליָה  ֵא� אֶמר  ֹ֣ ַוֶּי ה  ֲחָכָמ֑

ה ֶז� ה  ית ְּכִאַָּׁש֗ ְוָהִי֕ ֶמן  ְוַאל־ָּת֨סּוִכי֙ ֶׁש֔ ֶבל  ִבְגֵדי־ֵא֗

ת: ֶלת ַעל־ֵמֽ ים ִמְתַאֶּב֖ ים ַרִּב֔  ָיִמ֣

En Joav zond een bode naar Tekoa, en hij haalde vandaar een wijze
vrouw, en hij  sprak tot  haar:  Gedraag je als een rouwende en trek
rouwkleding aan, en zalf je niet met olie, gedraag je als een vrouw die
al vele dagen rouw bedrijft over een overledene;

ִאְּתָתא(ב)י "ת ִמַּתָמן  ּוְנֵסיב  ִלְתקֹוַע  יֹוָאב  ּוְׁשַלח   

ְלבּוֵׁשי ְכַען  ּוְלבּוִׁשי  ְכַען  ִאְתַאְּבֵלי  ָלּה  ַוֲאַמר  ֲחִּכְמָּתא 

יֹוִמין ְדַנן  ְּכִאְּתָתא  ּוְתֵהא  ְתׁשּוִפין ִמְׁשָחא  ְוָלא  ֶאְבָלא 

ַסִגיִאין ִמְתַאְּבָלא ַעל ֵמיָתא. 

En Joav zond naar Tekoa, onze rabbijnen zeggen, omdat daar olijfolie
gevonden wordt, wordt daar ook wijsheid gevonden.6

 אמרו רבותינו (מנחות.וישלח יואב תקועהי (ב) "רש

פה ב): כי שמן זית מצוי שם, לכך חכמה מצויה שם: 

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 belang-
rijkste 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

– אמרו רבותינו ז״לוישלח יואב תקועה (ב)רד"ק   

ב)  פה  יונתן(מנחות  רבי  אמר  תקועה  שנא  מאי 

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

4 .beëindigen, vernietigen ,ִּכָּלה ;voorbij zijn  ָּכָלה ;gevangen zetten, vastzetten, tegenhouden ,ָּכָלא
5 De juiste vertaling van dit vers is:  En Joav, de zoon van Tseroeja, begreep dat het hart van de koning tegen Avsjalom gericht

was.
6 Vgl.  מתני׳ תקוע אלפא לשמן .... גמ׳ מאי שנא תקועה אמר רבי יוחנן מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהןב85מנחות : , 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"ק  in plaats van יוחנן de naam יונתן heeft gelezen.
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in olie, die olie oplevert als een bron. רגלו )33:24דברים ( בשמן  שמן7וטובל  שמושך   

כמעין. 

En Joav zond, omdat hij merkte dat het hart van de koning positief
stond tegenover Avsjalom, daarom bedacht hij plannen om zijn hart
op  te  wekken  om hem bij  zich  te  laten  terugkeren.  Tekoa,   onze
rabbijnen, hun aandenken strekke tot  zegen, zeiden: omdat ze daar
gewend zijn aan olijfolie, daarom wordt er onder hen ook wijsheid
gevonden.6  Gedraag je als een rouwende, doe alsof je zelf in de rouw
bent.   Gedraag  je  als  een  vrouw etc.,  d.w.z.  wees  ruimhartig  met
klaagzangen en jammerklachten, en doe alsof je zelf een vrouw bent
die al vele dagen in de rouw, die geleerd heeft klaagzangen te zeggen.
Zijn bedoeling was om het medelijden van de koning voor haar op te
wekken, ten behoeve van erchtvaardigheid bij het oordeel over haar.

– בעבור כי ראה שלבוישלח יואב מצודת דוד (ב)  

המלך טוב על אבשלום, לזה חשב מחשבות לעורר

אליו.  להשיבו  ז״לתקועהלבו  רבותינו  אמרו   –  

(מנחות פ״ה:): לפי שהיו רגילים שם בשמן זית, לזה

ביניהם.  מצויה  נאהחכמה  – עשי עצמךהתאבלי   

וגו׳ – רצה לומר: הוי מרבהוהיית כאשהכאבלה.   

ימים זה  אשר  כאשה  עצמך  ועשי  ויללות,  בקינות 

רבים מתאבלת, שלמדה לשונה לומר קינות. וכונתו

לצדקה עליה,  המלך  רחמי  יכמרו  למען  היתה 

במשפטה. 

En hij zond naar Tekoa, de uitleg van Abravanel: omdat Tekoa op een
berg ligt, zoals er gezegd is: en in Tekoa steekt men de trompet, en de
mannen uit de bergen zijn van nature helden en wijzen en dapperen
van hart. En onze wijzen, hun aandenken strekke tot zegen, zeiden:
omdat de olijfolie daar ruim voorhanden is wordt daar de wijsheid
gevonden.  Gedraag  je  als  een  rouwende,  het  woord duidt נא   op
frequentie, hij beveelt: je moet in een ogenblik beginnen met rouw
bedrijven door te huilen, een grafrede, en door rouwkleding aan te
trekken, en je moet je niet zalven, en hij legde de reden uit dat ze in
een ogenblik moest beginnen met de rouw, omdat ze daardoor zou zijn
als een vrouw die al vele dagen rouw bedrijft  over een overledene,
zodat de koning en zijn knechten bij jou niet herkennen dat je toneel
speelt en je uiterlijk hebt verandert.

 פי׳ מהרי״א מפני שתקועוישלח תקועה מלבי"ם (ב)

, ובתקוע תקעו שופרהיתה בהר כמ״ש (ירמיהו ו׳ א)

ואמיצי וחכמים  גבורים  ואנשים ההריים הם בטבע 

זית זכרונם לברכה אמרו מפני ששמן  לב, וחכמינו 

מלת נאהתאבלי נאגדל שם החכמה מצויה שם.   

להתאבל תתחיל  שתיכף  צוה  התכיפות,  על  מורה 

ובאר תסוך,  ובל  אבל  בגדי  וללבוש  ומספד  בבכי 

ידי זה  והייתהטעם שתתחיל באבילות תיכף, שעל 

 – שלא יכירוכאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת

בך המלך ונעריו, שהתחפשת ושנית את טעמך.

dan moet  je  naar  de koning gaan en tot  hem spreken op de
volgende manier, en Joav legde haar de woorden in de mond.

ַהֶּז֑ה ג ר  ַּכָּדָב֣ יו  ֵאָל֖ ְרְּת  ְוִדַּב֥ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ּוָבא֙ת 

יָה: ים ְּבִפֽ ב ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ַוֶָּיֶׂ֧שם יֹוָא֛

dan moet je naar de koning gaan en tot hem spreken op de volgende
manier, en Joav legde haar de woorden in de mond.

ַמְלָּכא ּוְתַמְלִלין ִעֵמיּה ְּכִפְתָגָמא(ג)י "ת ְלַות  ְוַתֲהִכין   

ָהֵדין ְוַׁשַוי יֹוָאב ַית ִּפְתָגַמָיא ְּבפּוָמּה. 

En Joav legde haar de woorden in de mond, men zei, als hij de verge-
lijking haar in de mond legde, wat was er dan voor noodzaak voor de
vrouw om wijs te zijn? Zodat ze wist wat met wijsheid te antwoorden
op wat de koning zou zeggen. Want Joav wist niet wat de koning zou
antwoorden, zodat hij dat allemaal ook haar in de mond kon leggen,
maar hij zette alle zaken voor haar op een rijtje. Het is dus zo uit te
leggen dat hij haar het (achtergrond)verhaal vertelde maar dat zij de
vergelijking bedacht. 

 – אמרו אםוישם יואב את הדברים בפיה (ג)רד"ק 

לאשה צריך  היה  מה  בפיה  המשל  את  סדר  הוא 

חכמה לפי שתדע להשיב בחכמה למה שאמר לה

שישים המלך  מענה  יודע  היה  לא  יואב  כי  המלך 

ויש לה  בפיה כל הדברים אלא כלל הדברים סדר 

לפרש גם כן כי הוא ספר לה המעשה והיא תקנה

המשל. 

Op de volgende manier, vertel hem van een zaak die lijkt op
deze zaak, d.w.z. over de ontmoeting van Avsjalom en Amnon,
en zodat de koning denkt dat het de waarheid is. De woorden, de
vergelijking die beneden vermeld wordt legde hij in haar mond, dat
wil  zeggen:  hij  vertelde haar  vanuit  zijn  hart  alle  woorden  van de
vergelijking.  Maar  het  was  zeker  ook  haar  wijsheid,  want  zij
antwoorddein haar eigen woorden met verstand op alle woorden van
de koning, en zo antwoordde zij naar waarheid.

– אמרי אליו דבר דומהכדבר הזה מצודת דוד (ג)  

כדבר הזה, רצה לומר: למקרה אבשלום עם אמנון,

– אתאת הדבריםולשיחשוב המלך שאמת הדבר.   

הוא לומר:  רוצה  בפיה,  למטה שם  המשל האמור 

עוד בטוח  והיה  המשל,  דברי  כל  מלבו  לה  אמר 

בחכמתה, שאף היא תשיב אמריה בהשכל על כל

דברי המלך, וכאשר השיבה באמת. 

En Joav legde haar de woorden in de mond, want buiten dat hij haar
de vergelijking  en het  vergelekene vertelde,  legde hij  haar ook de
precieze woorden in de mond, want Joav bedacht ook wat de koning
haar zou antwoorden, en hij legde haar uit wat zij op zijn woorden
moest antwoorden.

 שחוץ ממהוישם יואב את הדברים בפיה מלבי"ם (ג)

שא״ל המשל והנמשל, שם גם פרטי הדברים בפיה,

יואב שער בדעתו מה שישיב לה המלך, ולמדה כי 

מה שתשיב היא על דבריו וכמו שאכתוב בפי״ט. 

En de Tekoietische vrouw sprak tot de koning, en ze viel met ל ד ַוִּתֹּפ֧ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ַהְּתקִֹעי֙ת  ה  ִאַָּׁש֤ ָהֽ ּתֹאֶמר  ַו�

7 Vgl. ּוְלָאֵׁשר ָאַמר ָּברּוְך ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוטֵֹבל ַּבֶַּׁשֶמן ַרְגלֹו : 24:33 דברים , Van Asjer zei hij: meer dan  de andere zonen zij 
Asjer gezegend, het meest geliefd van zijn broers; hij baadt zijn voet in olie.
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haar gezicht ter aarde, en ze wierp zich languit neer, en ze zei:
breng redding, o koning.

ָעה הֹוִׁש֥ אֶמר  ֹ֖ ַוּת חּו  ַוִּתְׁשָּת֑ ְרָצה  ַא֖ יָה  ַעל־ַאֶּפ֛

ֶלְך:  ַהֶּמֽ

En de vrouw uit Tekoa sprak tot de koning, en ze viel op haar gezicht
ter aarde, en ze wierp zich languit neer, en ze zei: breng redding, o
koning.

ַוֲאָמַרת(ד)י "ת ִאְּתָתא ְדִמְּתקֹוַע ְלַמְלָּכא ּוְנָפַלת ַעל8   

ַאָּפּה ַעל ַאְרָעא ּוְסִגיַדת ַוֲאָמַרת ְּפרֹוק ַמְלָּכא. 

En de Tekoietische vrouw sprak tot de koning; Targum Jonathan geeft
“de  vrouw kwam,”  omdat  de  Schrift  daarna  zegt  en  ze  zei  breng
redding,  o  koning.  De  Schrift  zegt  niet  “ze  kwam bij  de  koning”
daarom  verklaart  de  targoem  het  eerste ze“ ותאמר   zei”  met  “zij
kwam.” Mijn heer, mijn vader, z"l, verklaarde het zo dat het eerste
:ze zei” was tot hen die in  de poort zitten: ze zei tot de koning“ ותאמר
ik wens een audientie, maar zij zeiden tot haar “de koning kan niet
naar je luisteren, want er staan er al zovelen tegen hem op; daarop zei
zij: “het volk maakt mij bang,” dat is: “ze jagen mij angst aan,” omdat
ze  zeggen  dat  u  niet  luistert  naar  mijn  woorden;  en  zodra  ze
binnengegaan was zei ze breng redding, o koning, naar de wijze van
smekelingen.

המלך(ד) רד"ק  אל  התקועית  האשה  –ותאמר   

ותאמרתרגם יונתן ואתת איתתא לפי שאחר כן אמר 

 ולא אמר ותבא אל המלך לפי׳ תרגםהושיעה המלך

ותאמר הראשון ואתת ואדוני אבי ז״ל פירשו כן כי

ותאמר הראשון ליושבי השער אמרה אל המלך אני

רוצה להכנס והם אמרו לה לא ישמע לך המלך כי

רבים עומדים עליו וזהו שאמר כי יראוני העם כלומר

וכשנכנסה דברי  תשמע  שלא  אמרו  כי  הפחידוני 

 כדרך הצועקים. הושיעה המלךאמרה 

De vrouw sprak,  toen ze voor de koning vescheen zei ze eerst  wat
passend is om te zeggen voor iemand die bij de koning komt, zoals
‘leve de koning’ en dergelijke en daarna viel ze op haar gezicht.

 – בבואה לפני המלך,ותאמר האשה) מצודת דוד (ד

אמרה בתחילה מה שראוי לומר להבאים לפני המלך,

כמו יחי המלך וכדומה, ואחרי זה נפלה על אפיה. 

Wat is de functie van het tweevoudige ‘zij sprak?’ : מ״ש ותאמר ותאמר שני פעמים?השאלותמלבי"ם 

Zij sprak etc. zij viel etc. en ze sprak, dat wil zeggen dat direkt nadat
ze aankwam ze klagend uitriep  breng redding, o koning,  en daarna
viel ze op haar gezicht en zei ze voor de tweede  maal breng redding,
o koning. En ze zei dat eerst dadelijk opdat de dienaren van de koning
haar niet  zouden wegduwen, en opdat  ze zouden weten dat  ze een
essentieel probleem had.

וכו׳ ותאמרמלבי"ם (ד)  וכו׳ תפול  – רצהותאמר   

לומר שתיכף בבואה צעקה הושיעה המלך, ואחר כך

נפלה על פניה ותאמר שנית הושיעה המלך, והקדימה

לאמר זאת תיכף בל ידחפוה נערי המלך, ולמען ידעו

כי דבר נחוץ יש לה. 

En de koning zei tot haar: wat is er met je? En zij zei: Ach, ik
ben een weduwvrouw, mijn man is overleden.

ל ה ֲאָב֛ אֶמר  ֹ֗ ַוּת ְך  ַמה־ָּל֑ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ּה  אֶמר־ָל֥ ֹֽ ַוֶּי

י:  ִני ַוֶָּיָ֥מת ִאיִׁשֽ ה ָא֖ ה־ַאְלָמָנ֥ ִאַָּׁשֽ

En de koning zei tot haar: wat is er met je? En zij zei: Ik ben echt een
weduwvrouw, mijn man is overleden.

ַוֲאָמַרת ְּבקּוְׁשָטא(ה)י "ת ִליְך  ַמְלָּכא ַמה  ַוֲאַמר ָלּה   

ִאְּתָתא ַאְרַמְלָּתא ֲאָנא ּוִמית ַּבֲעִלי. 

Ach ik ben een weduwvrouw, Heb. אבל betekent ‘echt.’  אבל, בקושטא: .אבל אשה אלמנה אנירש"י 

Ach, ik ben een weduwvrouw, als in de targoem: echt.  Mijn man is
overleden,  nadat  ze  heeft  gezegd  ik  ben  een  weduwvrouw is  het
duidelijk  dat  haar  man dood is,  waarom zegt  ze  dan  mijn man is
overleden? Wel, ze zegt het zo: ik ben al lang een weduwvrouw, maar
nu realiseer ik mij dat mijn man heden dood is als ze mijn zoon die
mij is overgebleven vermoorden.

אני (ה) רד"ק אלמנה  אשה  כתרגומואבל   –  

אישיבקושטא.  – אחר שאמרה וימת  אני  אלמנה 

וימת אישיידוע הוא שמת אישה למה אמרה אלא   

עתה אבל  ימים  זה  אלמנה  אשה  אני  אמרה  כך 

אחשוב שמת אישי היום אם יהרגו בני הנשאר לי.

Ach, ik ben een weduwvrouw, naar de wijze van de woorden van een
weduwe die zich de echtgenoot uit  haar  jeugd herinnert.  Ze maakt
zich druk over zijn dood, en alsof ze naar waarheid spreekt zo zie ik
het,  en  ze  maakt  zich  druk  met  de  uitdrukking  “omdat  ik  een
weduwvrouw ben.” Als mijn man nog in leven was geweest zou dit
mij  niet  overkomen zijn.  Mijn  man is  overleden,  ook dit  is  op de
manier van een weduwe: ze klaagt en vermenigvuldigt de woorden
van haar gejammer.

(ה) דוד  אלמנה מצודת  דבריאבל אשה  כדרך   –  

אלמנה זוכרת בעל נעוריה, דואגת על מיתתו, וכאלו

ש בדבר  ומרגשת  אנכי  רואה  באמת  אשהתאמר 

אני ליאלמנה  לא קרה  כי אלמלא היה בעלי חי,   ,

אישי כזאת.  תקונןוימת  אלמנה,  מדרך  זה  גם   –

ותכפיל דברי יללותה. 

Het woord אבל is anders gebruikt dan normaal; waarom staat er twee
keer hetzelfde: Ik ben een weduwvrouw – mijn man is overleden?

למההשאלותמלבי"ם  כמשפטו,  שלא  אבל  מלת   :

? אשה אלמנה אני וימת אישיכפל

Wat is er met je? Hiermee wordt ook de vraag omvat waarom zij is
gekomen en niet haar man of haar familieleden of haar zonen,  want

 בזה נכלל גם השאלה מדוע באתמה לך מלבי"ם (ה)

היא ולא בעלה או קרוביה או בניה כי אין דרך נשים

8 Andere versie  ַוְאָתת.


