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 דוד מצודת
 בהם יתנקם פן לנפשם פחדו דוד ברח כי - אחיו וישמעו( א)

 :דוד אל ירדו ולזה שאול
 

 כב פרק א שמואל
אּול ַויֹּאֶמר( ז)  ַלֲעָבָדיו שָׁ

ים ָצבִּ ְמעּו ָעָליו ַהנִּ  נָׁא שִׁ
י ְבֵני ינִׁ ֵתן ְלֻכְלֶכם ַגם ְימִׁ  יִׁ
ַשי ֶבן ים ָשדוֹת יִׁ  ּוְכָרמִּ

ים ְלֻכְלֶכם  ָשֵרי יָׁשִׁ
ים ( ח)  :ֵמאוֹת ְוָשֵרי ֲאָלפִּ

י ַלי ֻכְלֶכם ְקַשְרֶתם כִׁ  עָׁ
ֶלה ְוֵאין י ֶאת גֹּ ת ָאְזנִׁ ְכרָׁ  בִׁ
י ם ְבנִׁ ַשי ֶבן עִׁ ֶלה ְוֵאין יִׁ  חֹּ

ֶכם ַלי מִׁ ֶלה עָׁ י ֶאת ְוגֹּ  ָאְזנִׁ
י ים כִׁ י ֵהקִׁ י ֶאת ְבנִׁ  ַעְבדִׁ

ַלי ֵרב עָׁ  ס: ַהֶזה ַכיוֹּם ְלאֹּ

 ח פרק א שמואל
ְהֶיה ֶזה ַויֹּאֶמר( יא) ְשַפט יִׁ  מִׁ

 ... ַהֶמֶלְך
ח ְבֵניֶכם קָׁ ם יִׁ  ְבֶמְרַכְבתוֹּ  לוֹּ  ְושָׁ

יו שָׁ רָׁ ְפֵני ְוָרצּו ּוְבפָׁ : ֶמְרַכְבּתוֹ  לִּ
ים ָשֵרי לוֹּ  ְולָׁשּום( יב)  ֲאָלפִּ

ים ְוָשֵרי שִּ ישוֹּ  ְוַלֲחרֹּש ֲחמִּ  ֲחרִׁ
ר ְקצֹּ ירוֹּ  ְולִׁ  ְכֵלי ְוַלֲעשוֹּת ְקצִׁ

ְלַחְמתוֹּ  ְכבוֹּ  ּוְכֵלי מִׁ  ְוֶאת( יג: )רִׁ
ֵתיֶכם ח ְבנוֹּ קָׁ ת יִׁ חוֹּ  ְלַרקָׁ
חוֹּת פוֹּת ּוְלַטבָׁ  ְוֶאת( יד: )ּוְלאֹּ
 ַכְרֵמיֶכם ְוֶאת ְשדוֵֹתיֶכם

ים ְוֵזיֵתיֶכם בִׁ ח ַהּטוֹּ קָׁ ַתן יִׁ  ְונָׁ
 ...:ַלֲעָבָדיו

 
 שם י"רש

  למואב סמוך - במצודה דוד היות ימי כל עמו וישבו( ד)
 ואת אביו את מואב מלך הרג חרת ליער משם דוד וכשיצא

 והוא העמוני נחש שהחייהו שבהם מאחד חוץ ואחיו אמו

 כדאיתא חסד עמדי אביו עשה כאשר דוד שאמר החסד
 :תנחומא רבי במדרש

 כב:ה ק"רד
 נשמר יהיה שם כי לו אמר' ה פי על - יהודה ארץ לך ובאת( ה)

 אל שהלך עד בקשו לא שם שהיה בעוד כי היה וכן שאול מן
 היה ואם אותו אוהבים היו יהודה שבארץ לפי והטעם קעילה

 למקום ממקום נמלט והוא לו מגידים היו לבקשו שאול קם
 ממיודעיו רחוקה היתה יהודה מארץ שקעילה פי על ואף

 :כן גם שם הלך' ה פי על כן פי על ואף וממשפחתו
 

 א סימן יד פרשה נשא פרשת( וילנא) רבה במדבר
 הוליך שאול מפני דוד שברח שבשעה לפי רחצי סיר מואב
 בוטח והיה שאול מפני ירא היה כי מואב מלך אל ואמו אביו
 ַוֵיֶלְך( כב א שמואל) ד"הה המואביה מרות שהיה לפי בהם
ד וִׁ ם דָׁ שָׁ ְצֵפה מִׁ י נָׁא ֵיֵצא מוָֹּאב ֶמֶלְך ֶאל ַויֹּאֶמר מוָֹּאב מִׁ י ָאבִׁ מִׁ  ְואִׁ

ְתֶכם י ַיֲעֶשה ַמה ֵאַדע ֲאֶשר ַעד אִׁ ים לִׁ  שמואל/ שם) ואומר ֱאֹלהִׁ
מוֹּ  ַוֵיְשבּו מוָֹּאב ֶמֶלְך ְפֵני ֶאת ַוַיְנֵחם( /ב"כ' א ל עִׁ ת ְיֵמי כָׁ ד ֱהיוֹּ וִׁ  דָׁ

ה ולכך  נתעכלו כך בסיר מתעכל הבשר מה סיר קראו ַבְמצּודָׁ
 לדוד אחד אח אלא מהם נמלט ולא מואב מלך שהרגם שם

 ולא אחריו מואב מלך ושלח עמון בני מלך נחש אצל שברח
 עם נתגרה ולפיכך דוד עם נחש שעשה החסד והוא ליתנו רצה

 ַוְיַמְדֵדם מוָֹּאב ֶאת ַוַיְך( ח ב /שמואל/ שם) ד"הה המואבים
ם ַהְשֵכב ַבֶחֶבל ה אוֹּתָׁ ים ְשֵני ַוְיַמֵדד ַאְרצָׁ לִׁ ית ֲחבָׁ מִׁ  ּוְמֹלא ְלהָׁ
י ְלַהֲחיוֹּת ַהֶחֶבל ד מוָֹּאב ַוְתהִׁ וִׁ ים ְלדָׁ דִׁ ְשֵאי ַלֲעבָׁ ה נֹּ ְנחָׁ  ...מִׁ

 
 טז פרק ישעיהו

ְלחּו( א) ֵשל ַכר שִׁ ֶסַלע ֶאֶרץ מֹּ ה מִׁ רָׁ ְדבָׁ ן ַבת ַהר ֶאל מִׁ יוֹּ  :צִׁ
יָׁה( ב) ף ְוהָׁ ֵדד ְכעוֹּ ְהֶיינָׁה ְמֻשלָׁח ֵקן נוֹּ ת תִׁ רֹּת מוָֹּאב ְבנוֹּ  ַמְעבָׁ

ן  :ְלַאְרנוֹּ
י( ג) יאִּ יָלה ֲעשּו ֵעָצה ָהבִּ י ְפלִּ יתִּ ל שִּ ֵלְך ַכַליִּ ם ְבתוְֹך צִּ י ָצֳהָריִּ  ַסְּתרִּ

ים ָדחִּ י ַאל ֹנֵדד נִּ  :ְּתַגלִּ
ְך יָׁגּורּו( ד) ַחי בָׁ דָׁ י מוָֹּאב נִׁ ְפֵני לָׁמוֹּ  ֵסֶתר ֱהוִׁ ֵדד מִׁ י שוֹּ  ַהֵמץ ָאֵפס כִׁ

לָׁה ן רֵֹּמס ַתמּו שֹּד כָׁ ָאֶרץ מִׁ  :הָׁ
ֵסא ַבֶחֶסד ְוהּוַכן( ה) יו ְויַָׁשב כִׁ לָׁ ֶהל ֶבֱאֶמת עָׁ ד ְבאֹּ וִׁ ֵרש שֵֹּפט דָׁ  ְודֹּ

ט ְשפָׁ ר מִׁ  :ֶצֶדק ּוְמהִׁ
ַמְענּו( ו) ן שָׁ ד ֵגא מוָֹּאב ְגאוֹּ תוֹּ  ְמאֹּ נוֹּ  ַגֲאוָׁ תוֹּ  ּוְגאוֹּ יו ֵכן ֹלא ְוֶעְברָׁ  :ַבדָׁ

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. 

 
 סט פרק תהלים

ים ַעל ַלְמַנֵצחַ ( א) ַשנִׁ ד שוֹּ וִׁ  :ְלדָׁ
י( ב) יֵענִׁ שִׁ ים הוֹּ י ֱאֹלהִׁ אּו כִׁ ם בָׁ  :נֶָׁפש ַעד ַמיִׁ
י( ג) ַבְעתִׁ יֵון טָׁ ה בִׁ ד ְוֵאין ְמצּולָׁ ֳעמָׁ י מָׁ אתִׁ ם ְבַמֲעַמֵקי בָׁ בֶֹּלת ַמיִׁ  ְושִׁ

י ְתנִׁ פָׁ  :ְשטָׁ
י( ד) ַגְעתִׁ י יָׁ ְראִׁ ַחר ְבקָׁ י נִׁ נִׁ לּו ְגרוֹּ י ְמַיֵחל ֵעיַני כָׁ  :ֵלאֹלהָׁ
ת ַרבּו( ה) ַשֲערוֹּ י מִׁ נָׁם שְֹּנַאי רֹּאשִׁ ְצמּו חִׁ יַתי עָׁ ְיַבי ַמְצמִׁ  ֶשֶקר אֹּ

י ֹלא ֲאֶשר ַזְלתִׁ יב ָאז גָׁ שִׁ  :אָׁ
ים( ו) ה ֱאֹלהִׁ ַדְעתָׁ  ַאתָׁ י יָׁ ַּוְלתִׁ ַתי ְלאִׁ ְמָך ְוַאְשמוֹּ דּו ֹלא מִׁ ְכחָׁ  :נִׁ
י ֵיבֹּשּו ַאל( ז) ֶויָך בִׁ י קֹּ נָׁ ק ֲאדֹּ וִׁ ת ְיקֹּ אוֹּ ְלמּו ַאל ְצבָׁ כָׁ י יִׁ  ְמַבְקֶשיָך בִׁ

ֵאל ֱאֹלֵהי ְשרָׁ  :יִׁ
י( ח) ֶליָך כִׁ י עָׁ אתִׁ ה נָׁשָׁ ה ֶחְרפָׁ ְסתָׁ ה כִׁ מָׁ י ְכלִׁ נָׁ  :פָׁ
י מּוָזר( ט) יתִּ י ְלֶאָחי ָהיִּ ְבֵני ְוָנְכרִּ י לִּ מִּ  :אִּ
י( י) ְנַאת כִׁ י ֵביְתָך קִׁ ְתנִׁ לָׁ ְרֶפיָך ְוֶחְרפוֹּת ֲאכָׁ ְפלּו חוֹּ י נָׁ לָׁ  :עָׁ
ֶאְבֶכה( יא) י ַבצוֹּם וָׁ י ַנְפשִׁ ת ַוְתהִׁ פוֹּ י ַלֲחרָׁ  :לִׁ
ֶאְתנָׁה( יב) י וָׁ ק ְלבּושִׁ י שָׁ ֱאהִׁ ֶהם וָׁ ל לָׁ שָׁ  :ְלמָׁ
יחּו( יג) י יָׁשִׁ ְשֵבי בִׁ ַער יֹּ ת שָׁ ינוֹּ ֵתי ּוְנגִׁ ר שוֹּ  :ֵשכָׁ
י( יד) י ַוֲאנִׁ תִׁ לָׁ ק ְלָך ְתפִׁ וָׁ ן ֵעת ְיקֹּ צוֹּ ים רָׁ ב ֱאֹלהִׁ י ַחְסֶדָך ְברָׁ  ֲעֵננִׁ

ְשֶעָך ֶבֱאֶמת  :יִׁ

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. 


