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פרק כ"ב  -נדודי דוד
מצודת דוד
(א) וישמעו אחיו  -כי ברח דוד פחדו לנפשם פן יתנקם בהם
שאול ולזה ירדו אל דוד:
שמואל א פרק כב
(ז) וַ יֹּאמֶ ר שָׁ אּול ַלעֲבָ דָ יו
הַ נִּ צָ בִּ ים עָ לָיו ִׁש ְמעּו נָׁא
בְ נֵי יְ ִׁמינִׁ י גַם לְ כֻלְ כֶם יִׁ ֵתן
בֶ ן יִׁ ַשי ָשדוֹת ּוכְ ָר ִּמים
ָש ֵרי
לְ כֻלְ כֶ ם י ִָׁׁשים
אֲ ל ִָּפים וְ ָש ֵרי מֵ אוֹת( :ח)
כִׁ י ְקשַ ְר ֶתם כֻלְ כֶם עָׁ לַי
וְ אֵ ין ֹּגלֶה אֶ ת ָאזְ נִׁ י בִׁ כְ ָׁרת
בְ נִׁי עִׁ ם בֶ ן יִׁ ַשי וְ אֵ ין ֹּחלֶה
ִׁמכֶ ם עָׁ לַי וְ ֹּגלֶה אֶ ת ָאזְ נִׁ י
כִׁ י הֵ ִׁקים בְ נִׁי אֶ ת עַ בְ ִׁדי
עָׁ לַי לְ א ֵֹּרב כַ יוֹּם הַ זֶ ה :ס

שמואל א פרק ח
(יא) וַ יֹּאמֶ ר זֶ ה יִׁ ְהיֶה ִׁמ ְשפַ ט
הַ מֶ לְֶך ...
בְ נֵיכֶם יִׁ ָׁקח וְ שָׁ ם ל ֹּו בְ מֶ ְר ַכבְ ת ֹּו
ּובְ פָׁ ָׁרשָׁ יו וְ ָרצּו לִּ ְפנֵי מֶ ְרכַבְ ּתוֹ:
(יב) וְ לָׁשּום ל ֹּו ָש ֵרי אֲ ל ִָּפים
וְ ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְ לַחֲ רֹּש חֲ ִׁריש ֹּו
וְ לִׁ ְקצֹּר ְק ִׁציר ֹּו וְ ַלעֲשוֹּת כְ לֵי
ִׁמלְ חַ ְמת ֹּו ּוכְ לֵי ִׁרכְ ב ֹּו( :יג) וְ אֶ ת
לְ ַר ָׁקחוֹּת
יִׁ ָׁקח
בְ נוֹּתֵ יכֶם
ּולְ טַ בָׁ חוֹּת ּולְ אֹּפוֹּת( :יד) וְ אֶ ת
ְשדוֹתֵ יכֶם וְ אֶ ת כ ְַרמֵ יכֶ ם
וְ זֵ יתֵ י ֶכם הַ ּטוֹּבִׁ ים יִׁ ָׁקח וְ נָׁתַ ן
ַלעֲבָ דָ יו...:

רש"י שם
(ד) וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה  -סמוך למואב
וכשיצא דוד משם ליער חרת הרג מלך מואב את אביו ואת
אמו ואחיו חוץ מאחד שבהם שהחייהו נחש העמוני והוא

החסד שאמר דוד כאשר עשה אביו עמדי חסד כדאיתא
במדרש רבי תנחומא:
רד"ק כב:ה
(ה) ובאת לך ארץ יהודה  -על פי ה' אמר לו כי שם יהיה נשמר
מן שאול וכן היה כי בעוד שהיה שם לא בקשו עד שהלך אל
קעילה והטעם לפי שבארץ יהודה היו אוהבים אותו ואם היה
קם שאול לבקשו היו מגידים לו והוא נמלט ממקום למקום
ואף על פי שקעילה מארץ יהודה היתה רחוקה ממיודעיו
וממשפחתו ואף על פי כן על פי ה' הלך שם גם כן:
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד סימן א
מואב סיר רחצי לפי שבשעה שברח דוד מפני שאול הוליך
אביו ואמו אל מלך מואב כי היה ירא מפני שאול והיה בוטח
בהם לפי שהיה מרות המואביה הה"ד (שמואל א כב) וַ ֵילְֶך
ָׁדוִׁ ד ִׁמשָׁ ם ִׁמ ְצפֵ ה מוָֹּאב וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל מֶ לְֶך מוָֹּאב יֵצֵ א נָׁא ָאבִׁ י וְ ִׁא ִׁמי
ֹלהים ואומר (שם /שמואל
ִׁא ְתכֶם עַ ד אֲ ֶשר אֵ ַדע מַ ה ַיע ֲֶשה לִׁ י אֱ ִׁ
א' כ"ב )/וַ ַינְחֵ ם ֶאת פְ נֵי מֶ לְֶך מוָֹּאב וַ י ְֵשבּו עִׁ מ ֹּו כָׁל יְ מֵ י הֱ יוֹּת ָׁדוִׁ ד
צּודה ולכך קראו סיר מה הבשר מתעכל בסיר כך נתעכלו
בַ ְמ ָׁ
שם שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח אחד לדוד
שברח אצל נחש מלך בני עמון ושלח מלך מואב אחריו ולא
רצה ליתנו והוא החסד שעשה נחש עם דוד ולפיכך נתגרה עם
המואבים הה"ד (שם /שמואל /ב ח) וַ יְַך אֶ ת מוָֹּאב וַ יְ מַ ְד ֵדם
ּומֹלא
ַארצָׁ ה וַ יְ מַ ֵדד ְשנֵי חֲ בָׁ לִׁ ים לְ הָׁ ִׁמית ְ
בַ חֶ בֶ ל הַ ְש ֵכב אוֹּתָׁ ם ְ
הַ חֶ בֶ ל לְ הַ חֲ יוֹּת וַ ְת ִׁהי מוָֹּאב לְ ָׁדוִׁ ד ַלעֲבָׁ ִׁדים נ ְֹּש ֵאי ִׁמנְ חָׁ ה...

ישעיהו פרק טז
(א) ִׁשלְ חּו כַר מ ֵֹּשל אֶ ֶרץ ִׁמסֶ לַע ִׁמ ְדבָׁ ָׁרה אֶ ל הַ ר בַ ת ִׁציוֹּן:
(ב) וְ הָׁ יָׁה כְ עוֹּף נו ֵֹּדד ֵקן ְמשֻ לָׁח ִׁת ְהיֶינָׁה בְ נוֹּת מוָֹּאב מַ עְ בָׁ רֹּת
ַארנוֹּן:
לְ ְ
יתי ַכלַיִּ ל צִּ לְֵך בְ תוְֹך צָ הֳ ָריִּ ם ַס ְּת ִּרי
יאי עֵ צָ ה עֲשּו ְפלִּ ילָה ִּש ִּ
(ג) הָ בִּ ִּ
נִּ דָ ִּחים נֹדֵ ד ַאל ְּתגַלִּ י:
נִׁדחַ י מוָֹּאב הֱ וִׁ י סֵ תֶ ר לָׁמ ֹּו ִׁמפְ נֵי שו ֵֹּדד כִׁ י ָאפֵ ס הַ מֵ ץ
(ד) יָׁגּורּו בָׁ ְך ָׁ
ָארץ:
כָׁ לָׁה שֹּד ַתמּו רֹּמֵ ס ִׁמן הָׁ ֶ
(ה) וְ הּוכַן בַ חֶ סֶ ד כִׁ סֵ א וְ יָׁשַ ב עָׁ לָׁיו בֶ אֱ מֶ ת בְ אֹּהֶ ל ָׁדוִׁ ד שֹּפֵ ט וְ ד ֵֹּרש
ּומ ִׁהר צֶ ֶדק:
ִׁמ ְשפָׁ ט ְ
(ו) שָׁ מַ עְ נּו גְ אוֹּן מוָֹּאב גֵא ְמאֹּד גַאֲ וָׁ ת ֹּו ּוגְ אוֹּנ ֹּו וְ עֶ בְ ָׁרת ֹּו ֹלא כֵ ן בַ ָׁדיו:

Isaiah 16
1. Send the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, to
the mount of the daughter of Zion. 2. For it shall be, that, like a
wandering bird, like scattered nestlings, the daughters of Moab shall be
at the fords of Arnon. 3. Take counsel, execute judgment; make your
;shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts
betray not the wanderer. 4. Let my outcasts, the outcasts of Moab live
with you; be a refuge to them from the face of the plunderer; for the
extortioner is at an end, the plunderer ceases, the oppressors are
consumed out of the land. 5. And in mercy a throne was established; and
he sat upon it in truthfulness in the tabernacle of David, judging, and
seeking judgment, and quick to do righteousness. 6. We have heard of
the pride of Moab, he is very proud, of his arrogance, and his pride, and
his anger; but his boasts are false.

תהלים פרק סט
(א) ל ְַמנַצֵ חַ עַ ל שוֹּשַ נִׁ ים לְ ָׁדוִׁ ד:
ֹלהים כִׁ י בָׁ אּו מַ יִׁ ם עַ ד נָׁפֶ ש:
(ב) הו ִֹּׁשיעֵ נִׁי אֱ ִׁ
אתי בְ מַ עֲמַ ֵקי מַ יִׁ ם וְ ִׁש ֹּבלֶת
(ג) טָׁ בַ עְ ִׁתי בִׁ יוֵ ן ְמצּולָׁה וְ אֵ ין מָׁ עֳמָׁ ד בָׁ ִׁ
ְשטָׁ פָׁ ְתנִׁי:
(ד) ָׁיגַעְ ִׁתי בְ ָׁק ְר ִׁאי נִׁחַ ר גְ רוֹּנִׁ י כָׁ לּו עֵ ינַי ְמיַחֵ ל לֵאֹלהָׁ י:
ֹּאשי שֹּ ְנַאי ִׁחנָׁם עָׁ ְצמּו מַ ְצ ִׁמיתַ י אֹּיְ בַ י שֶ ֶקר
(ה) ַרבּו ִׁמ ַשעֲרוֹּת ר ִׁ
אֲ שֶ ר ֹלא גָׁזַ לְ ִׁתי ָאז אָׁ ִׁשיב:
ֹלהים אַ ָׁתה י ַָׁדעְ ָׁת לְ ִׁאּוַ לְ ִׁתי וְ אַ ְשמוֹּתַ י ִׁמ ְמָך ֹלא ִׁנכְ חָׁ דּו:
(ו) אֱ ִׁ
(ז) ַאל ֵיבֹּשּו בִׁ י קֹּוֶ יָך אֲ ֹּדנָׁי יְ קֹּוִׁ ק ְצבָׁ אוֹּת ַאל יִׁ כָׁלְ מּו בִׁ י ְמבַ ְקשֶ יָך
אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְש ָׁראֵ ל:
אתי חֶ ְרפָׁ ה כִׁ ְסתָׁ ה כְ לִׁ מָׁ ה פָׁ נָׁי:
(ח) כִׁ י עָׁ לֶיָך נָׁשָׁ ִׁ
יתי לְ אֶ חָ י וְ נָכְ ִּרי לִּ בְ נֵי ִּא ִּמי:
(ט) מּוזָר הָ יִּ ִּ
יתָך אֲ ָׁכל ְָׁתנִׁ י וְ חֶ ְרפוֹּת חו ְֹּרפֶ יָך נָׁפְ לּו עָׁ לָׁי:
(י) כִׁ י ִׁקנְ ַאת בֵ ְ
(יא) וָׁ אֶ בְ כֶה בַ צוֹּם נַפְ ִׁשי וַ ְת ִׁהי לַחֲ ָׁרפוֹּת לִׁ י:
בּושי שָׁ ק וָׁ אֱ ִׁהי לָׁהֶ ם לְ מָׁ שָׁ ל:
(יב) וָׁ אֶ ְתנָׁה לְ ִׁ
(יג) י ִָׁׁשיחּו בִׁ י י ְֹּשבֵ י שָׁ עַ ר ּונְגִׁ ינוֹּת שוֹּתֵ י שֵ כָׁר:
ֹלהים בְ ָׁרב חַ ְס ֶדָך ֲענֵנִׁ י
(יד) וַ אֲ נִׁי ְתפִׁ ל ִָׁׁתי לְ ָך יְ קֹּוָׁ ק עֵ ת ָׁרצוֹּן אֱ ִׁ
בֶ אֱ מֶ ת יִׁ ְשעֶ ָך:

Psalm 69
1. To the chief Musician, according to Shoshannim, A Psalm of David.
2. Save me, O God; for the waters have come up to my soul. 3. I sink in
deep mire, where there is no standing; I have come into deep waters, and
the flood sweeps over me. 4. I am weary of my crying; my throat is
parched; my eyes fail while I wait for my God. 5. Those who hate me
without cause are more than the hairs of my head; those who would
destroy me, who are my enemies wrongfully, are mighty. What I did not
steal, must I restore? 6. O God, you know my folly; and my sins are not
hidden from you. 7. Let not those who wait on you, O Lord God of hosts,
be ashamed for my sake; let not those who seek you be ashamed for my
;sake, O God of Israel. 8. Because for your sake I have suffered insult
shame has covered my face. 9. I have become a stranger to my
brothers, and an alien to my mother’s children. 10. For zeal for your
house has consumed me; and the taunts of those who taunted you have
fallen upon me. 11. When I wept, and chastened my soul with fasting,
that became a reproach to me. 12. I made sackcloth my clothing; and I
became a proverb to them. 13. Those who sit in the gate speak against
me; and I am the song of the drunkards. 14. But as for me, let my prayer
be to you, O Lord, in an acceptable time; O God, in the greatness of your
loving kindness answer me, in the truth of your salvation.

