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1 Enige tijd daarna stierf de koning van Ammon en zijn zoon Chanoen volgde hem op.
2 Toen zei David: „Ik zal aardig voor Chanoen, de zoon van Nachasj, zijn, zoals ook zijn

vader goed voor mij geweest is.” Daarom zond David hem [een boodschap] door middel van zijn
dienaren om hem te troosten met [het verlies van] zijn vader en zo kwamen Davids dienaren in
Ammon aan. 3 De ministers van Ammon zeiden tegen hun heer Chanoen: „Denkt u dat David uw
vader eert door troosters naar u te sturen? Zou hij zijn dienaren niet naar u gestuurd hebben om de
stad te verkennen en om haar te bespioneren en om haar te verwoesten?” 4 Daarop nam Chanoen
de dienaren van David [gevangen] en liet de helft van hun baard afscheren, en hij liet de helft van
hun kleren, tot hun billen afsnijden en zo zond hij hen weg. 5 Het werd verteld aan David en hij
zond hen boden tegemoet, daar de mannen zich diep beschaamd voelden. En de koning
adviseerde hen: „Blijf in Jericho, totdat jullie baarden weer aangegroeid zijn en dan komen jullie
terug.” 6 De Ammonieten begrepen nu dat zij zich bij David onmogelijk hadden gemaakt en
[daarom] zonden ze [afgezanten] naar de Arameeërs in Beet Rechov en naar de Arameeërs van
Zova en huurden [van hen] twintigduizend man voetvolk, en van de koning van Maächa duizend
man en van Iesj-Tov twaalfduizend man. 7 Toen David daarvan hoorde zond hij Joav met het leger
en al zijn dappere helden er op uit. 8 De Ammonieten rukten uit en bereidden [zich] voor op de
oorlog voor de ingang van de poort, en de Arameeërs uit Zova en Rechov en Iesj-Tov en Maächa
waren alleen in het veld. 9 Toen Joav zag dat hij van voren en van achteren werd aangevallen, koos

2. Zoals ook zijn vader goed voor mij was – En waaruit
bestond die goedheid? Toen David vluchte voor Sjaoel,
kwamen zijn vader, moeder en broers naar hem toe
(Sjmoeël I, 22:4) en hij bracht hen naar de koning van
Moav en zei tegen hem: „Mogen mijn vader en moeder
alstublieft bij u wonen.” Maar niettemin vermoordde hij
hen, behalve één die vluchtte en ontsnapte naar het land
van Ammon, naar Nachasj – Midrasj Tanchoema parasjat
Wajera (Rasji).
David had geen vriendschap gesloten met Nachasj, de
vader van Chanoen, omdat Tora [Dewariem 23:7] nadruk-
kelijk verbiedt om met Ammon een vredesverdrag te
sluiten. Maar nu Nachasj was overleden, meende David
dat hij wel aan diens zoon zijn medeleven mocht betuigen
als betoon van dank voor wat zijn vader voor David
gedaan had. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat David een
bloedig oorlog moest voeren met Ammon en zijn dienaren
beschaamd werden. En hoe kwam dat? Omdat David
goed wilde doen aan hen waarvan Tora zegt [ibid.]: „Doe
hen geen goed.” Dit was de straf voor David voor zijn
overtreding van dit verbod (Radak).
3. Denkt u dat David uw vader eert – Lijkt het u waar-
schijnlijk dat David uw vader wil eren? Ze zijn gewaar-
schuwd: „Zoek geen vrede met hen,” en nu wil hij met u
vrede sluiten?” (Rasji). Wanneer hij geen vriendschap met
uw vader heeft gesloten tijdens diens leven, waarom zou
hij dat dan nu wel met u willen doen? (Malbiem).
4. Hun kleren – Hun kaftan (Rasji).
Hun billen – Volgens vertaling Rasji.
De helft van hun baard en de helft van hun kleren –
Hij sneed de helft af, want hij redeneerde: aan de ene kant
kwamen ze om mij te troosten met het verlies van mijn
vader, maar aan de andere kant, kwamen ze misschien om
me te bespioneren (Malbiem).
Da’at Sofriem veronderstelt dat de dienaren van David tot
de grens van Ammon door de soldaten van Chanoen
begeleid werden, om te voorkomen dat zij andere kleren
zouden aantrekken. En de reden dat hij hen niet gelijk
doodde, was waarschijnlijk omdat hij niet zeker was dat
ze als spionnen waren gekomen.

5. Het werd verteld aan David – Zodra zij de grens
gepasseerd waren, renden de mensen die hen gezien
hadden naar David, om het hem te vertellen (Da’at
Sofriem).
Hij zond hen boden tegemoet – Om hen op te beuren
(Da’at Sofriem).
Totdat jullie baarden weer aangegroeid zijn – En
David adviseerde hun niet om de andere helft van hun
baard ook af te scheren, omdat het niet de gewoonte was
om de baard af te scheren, behalve als iemand in de rouw
was (Radak).
6. En huurden – In Divrei Hajamiem I, 19:6 wordt
vermeld dat Chanoen daarvoor duizend talenten zilver
betaalde, een enorm bedrag in die tijd.
Iesj-Tov – was de heerser van het land Tov, dat in
Sjoftiem 11:3 genoemd wordt (Metsoedat Tsion).
7. Het leger en al zijn dappere helden – Volgens
vertaling Radak.
8. Voor de ingang van de poort – Want wegens hun
zwakte durfden zij geen oorlog te voeren in het veld, maar
bleven zij in de buurt van hun versterkte stad, waarin zij
zich konden terugtrekken (Malbiem).
Rechov – Dat wil zeggen, de Arameeërs uit Rechov. En
Maächa wil zeggen: de Arameeërs uit Maächa of de
koning van Maächa (Radak).
Bij hen in het veld – De Ammonieten stonden Joav en
zijn leger op te wachten bij de poort van hun stad [hun
hoofdstad Rabba (Malbiem), het hedendaagse Amman, de
hoofdstad van Jordanië], en de Arameeërs stonden buiten
in het veld, zodat zij, wanneer Joav de Ammonieten bij de
poort zou aanvallen, de Arameeërs hem van achteren
zouden aanvallen [zodat het Israëlische leger aan alle
kanten door vijandelijke legers omringd was] (Radak).
9. Toen Joav zag dat hij van voren en van achteren
werd aangevallen – besloot hij Ammon niet aan te val-
len, maar eerst strijd te voeren met de Aramese koningen
en daarvoor koos hij zijn beste mannen uit. En Aviasjai
stelde hij op voor de poort, om te verhinderen dat de Am-
monieten naar buiten zouden komen om de Arameeërs te
helpen, en hij vertrouwde erop dat als ze wel naar buiten
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hij de meest uitgelezen [mannen] van Israël en stelde hen op tegen de Arameeërs. 10 En de rest van
het volk stelde hij onder, de leiding van zijn broer Avisjai, op tegen de Ammonieten. 11 En hij zei:
„Wanneer Aram sterker is dan ik, dan moet jij me te hulp komen en als de Ammonieten sterker
zijn dan jij, dan zal ik jou te hulp komen. 12 Wees sterk en laten we sterk zijn, ter wille van ons volk
en ter wille van de steden van onze G-d, en moge G-d [dan] doen wat goed is in Zijn ogen. 13 Toen
trok Joav en het volk dat bij hem was, op ten strijd tegen Aram, en zij vluchtten voor hem. 14 Toen
de Ammonieten zagen dat de Arameeërs op de vlucht geslagen waren, vluchtten zij voor Avisjai
en gingen de stad binnen. Daarop wendde Joav zich af van de Ammonieten en keerde terug naar
Jeruzalem. 15 Toen de Arameeërs zagen dat zij door Israël verslagen waren, verzamelden zij zich
[nogmaals]. 16 Hadadezer liet de Arameeërs die aan de overkant van de rivier woonden, komen,
en die kwamen naar Chelam en Sjovach,de bevelhebber van het leger van Hadadezer, ging voor
hen uit. 17 Toen dit aan David verteld werd, verzamelde die heel Israël en stak de Jordaan over
naar Chelam. De Arameeërs stelden zich nu tegen David op en streden tegen hem. 18 Maar de
Arameeërs vluchtten voor Israël; David versloeg de Arameeërs, zevenhonderd strijdwagens en
veertigduizend ruiters en Sjovach zijn legerbevelhebber versloeg hij en die stierf daar.
19 Toen al de koningen, die Hadadezer dienden, zagen dat zij door Israël verslagen waren, maak-
ten zij vrede met Israël en diende het. En de Arameeërs waren bang om de Ammonieten nog
langer te helpen.

zouden komen, Avisjai met hen zou kunnen afrekenen
(Malbiem). Me’am Lo’eez merkt op dat Joav niet
vertrouwde op een wonder, maar alles deed wat
menselijkerwijs mogelijk was, vertrouwend dat G-d de
rest zou doen.
10. Avisjai – [Lett.: Avsjai.] Da’at Sofriem merkt op dat
de hier gebruikte naam Avsjai eerbaarder is dan Avisjai,
mogelijk wegens zijn militaire prestaties en dat hij zo in
Divrei Hajamiem genoemd wordt.
11. Dan moet je mij te hulp komen – In het Hebreeuws
staat er letterlijk: „dan zal er redding voor mij zijn,” een
verwijzing naar G-ddelijke hulp (Da’at Sofriem).
12. Ter wille van ons volk – Opdat ze niet gedood of
krijgsgevangen genomen zullen worden (Radak).
En ter wille van de steden van onze G-d – Opdat onze
vijanden die niet zullen veroveren en erin gaan wonen,
wanneer zij ons overweldigen en ons overwinnen, want
als zij dat wel doen, zullen het geen steden meer zijn voor
onze G-d maar steden voor hun afgoden (Radak).
En moge G-d doen wat goed is in Zijn ogen – Wanneer
wij ons uit alle macht sterk maken voor de oorlog, dan zal
G-d doen wat goed is in Zijn ogen (Radak). Ralbag vult
aan: hiervan leren we dan men niet mag steunen op een
wonder, maar dat een mens alles moet doen wat in zijn
eigen vermogen is, en dan zal Hasjem, gezegend is Hij,
hem dan zal helpen, want Hasjem strooit niet met wonde-
ren, maar komt alleen te hulp als wij zelf eerst alles doen
wat nodig is om te slagen (Ralbag).
13. Toen trok Joav op… tegen Aram – Hij conentreerde
de strijd eerst tegen de Arameese huurlingen, want zij
vormden een grotere bedreiging voor hem daar zij tussen
zijn strijdkrachten en het Land Israël in stonden, en ook
omdat zij meer ervaren in de oorlogsvoering waren (Da’at
Sofriem).
En zij vluchtten voor hem – De Arameeërs vluchtten
voor Joav.
14. Toen de Ammonieten zagen – Ze realiseerden zich
dat ze zonder de hulp van de Arameeërs geen schijn van
kans hadden tegen Davids legers in het open veld (Da’at
Sofriem).

Joav wendde zich af – David had waarschijnlijk Joav
opdracht gegeven de Ammonieten verder met rust te
laten, in de veronderstelling dat zij hun les wel geleerd
zouden hebben, en hen niet opnieuw zouden aanvallen
(Da’at Sofriem).
15. Verzamelden zij zich – Met de gedacht dat zij
gezamelijk sterk zouden zijn en zouden kunnen winnen
(Metsoedat David).
Nu zijn leger onder leiding van Chanoen verslagen was,
zond Hadadezer een groter leger onder leiding van Sjovach
om tegen Israël te vechten. In Divrei Hajamiem I, 19:16
wordt hij Sjafach genoemd, omdat hij grote hoeveelheden
bloed verspilde [sjafach] (Me’am Lo’eez).
16. Sjovach – Omdat hij zo enorm sterk en meedogenloos
was, werd hij zo genoemd [sjavach – loven, prijzen].
Hadadezer – of Hadarezer. Soms wordt hij zo en soms
wordt hij zo genoemd.
17. David verzamelde – Nu trok David zelf ten oorlog en
versloeg de Arameeërs (Abarbanel).
18. Zevenhonderd strijdwagens en veertigduizend rui-
ters – In Divrei Hajamiem I, 19:18 is sprake van zeven-
duizend strijdwagens en veertigduizend man voetvolk.
Maar de zevenhonderd strijdwagens die hier genoemd
worden, waren de beste strijdwagens en de rest wordt hier
niet geteld, terwijl in Divrei Hajamiem alle zevenduizend
strijdwagens genoemd worden. En verder worden hier de
ruiters genoemd en niet het voetvolk, terwijl daar het
voetvolk genoemd worden en niet de ruiters (Radak).
De tegenstrijdigheid tussen de hier en in Divrei Hajamiem
genoemde aantallen kan als volgt verklaard worden: op elke
tien strijdwagens was er één aanvoerder (Me’am Lo’eez).
Zijn legerbevelhebber – De legerbevelhebber van
Hadadezer (Radak).
19. En de Arameeërs waren bang om de Ammonieten
nog langer te helpen – Maar de Ammonieten probeerden
nog een keer David aan te vallen (12:26) en ook toen
zochten ze de hulp van Aram, maar die waren toen niet
bereid hen te helpen (Da’at Sofriem).


