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 אביגיל )פרק כ"ה(
 
 פרק כה שמואל א .1

ַעל ַהֲחמֹור  ֶרד מֵּ ר ַותֵּ ַמהֵּ ִוד ַותְּ ֶרא ֲאִביַגִיל ֶאת דָּ פֹּל)כג( ַותֵּ ִוד  ַותִּ י דָּ ַאפֵּ ֶניהָּ לְּ ַתחּו ָאֶרץ ַעל פָּ שְׁ )כד( ַוִתֹפל  :ַותִּ
יו ַוֹתאֶמר לָּ  :ַעל ַרגְּ

יִבי ֲאִני  ַדֶבר נָּא  ֲאדֹּנִּ ֹון ּותְּ ָךֶהעָּ תְׁ י  ֲאמָּ רֵּ ת ִדבְּ ַמע אֵּ ֶניָך ּושְּ ָאזְּ ֶתָךבְּ י)כה( ַאל נָּא יִָּשים   :ֲאמָּ ֶאת ִלבֹו ֶאל  ֲאדֹּנִּ
לָּה ִעּמֹו ַוֲאִני  בָּ מֹו ּונְּ ל שְּ מֹו ֶכן הּוא נָּבָּ ל ִכי ִכשְּ ִלַיַעל ַהֶזה ַעל נָּבָּ ָךִאיש ַהבְּ תְׁ י  ֲאמָּ ִאיִתי ֶאת ַנֲערֵּ יֹלא רָּ ֲאֶשר  ֲאדֹּנִּ

: תָּ חְּ לָּ ה  )כו(  שָּ ַעתָּ יוְּ קֹּוָּקַחי  ֲאדֹּנִּ נֲָּעָך  יְׁ ָך ֲאֶשר מְּ שְּ י ַנפְּ חֵּ קֹּוָּקוְּ ל  יְׁ נָּבָּ יּו כְּ ה ִיהְּ ַעתָּ ְך וְּ ָך לָּ ַע יָּדְּ הֹושֵּ ִמים וְּ דָּ ִמבֹוא בְּ
ִשים ֶאל  ַבקְּ ַהמְּ ֶביָך וְּ יֹאיְּ ה: ֲאדֹּנִּ עָּ ִביא   רָּ ה ַהֹזאת ֲאֶשר הֵּ כָּ רָּ ה ַהבְּ ַעתָּ ָך)כז( וְּ תְׁ חָּ פְׁ י שִּ ִנתְּ  ַלאדֹּנִּ ִרים וְּ עָּ נָּה ַלנְּ

י  לֵּ ַרגְּ ִכים בְּ ַהלְּ יַהִּמתְּ ֶפַשע   :ֲאדֹּנִּ א נָּא לְּ ֶתָך)כח( שָּ שֹה ַיֲעֶשה  ֲאמָּ קֹּוָּקִכי עָּ י יְׁ ֲחמֹות  ַלאדֹּנִּ ן ִכי ִמלְּ ַבִית ֶנֱאמָּ
קֹּוָּק י יְׁ ֶמיָך: ֲאדֹּנִּ ָך ִמיָּ א בְּ צֵּ ה ֹלא ִתּמָּ עָּ רָּ ם וְּ חָּ ַבקֵּ   ִנלְּ ָך ּולְּ פְּ דָּ ם ִלרְּ ם ָאדָּ ה ֶנֶפש )כט( ַויָּקָּ תָּ יְּ הָּ ֶשָך וְּ יש ֶאת ַנפְּ  ֲאדֹּנִּ

ת  רֹור ַהַחִיים אֵּ ה ִבצְּ רּורָּ קֹּוָּקצְּ ַלע: יְׁ תֹוְך ַכף ַהקָּ ֶענָּה בְּ ַקלְּ ֶביָך יְּ ת ֶנֶפש ֹאיְּ אֵּ יָּה ִכי ַיֲעֶשה   ֱאֹלֶהיָך וְּ הָּ קֹּוָּק)ל( וְּ  יְׁ
י ָך לְּ  ַלאדֹּנִּ ִצּוְּ ֶליָך וְּ ה עָּ ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ֶאת ַהּטֹובָּ ל:כְּ אֵּ רָּ שֹול   נִָּגיד ַעל ִישְּ ִמכְּ ה ּולְּ פּוקָּ ָך לְּ ֶיה ֹזאת לְּ ֹלא ִתהְּ )לא( וְּ

ב  ילֵּ הֹוִשיַע  ַלאדֹּנִּ ם ִחנָּם ּולְּ ְך דָּ פָּ ִלשְּ יוְּ יִטב  ֲאדֹּנִּ הֵּ קֹּוָּקלֹו וְּ י יְׁ תָּ ֶאת  ַלאדֹּנִּ ַכרְּ זָּ ֶתָךוְּ  :ֲאמָּ

 
 בועז ורות דוד ואביגיל לשונות מקבילות

 נפילה על "פניה"
ֶרד  ר ַותֵּ ַמהֵּ ִוד ַותְּ ֶרא ֲאִביַגִיל ֶאת דָּ )כג( ַותֵּ

ַעל ַהֲחמֹור  פֹּלמֵּ ִוד  ַותִּ י דָּ ַאפֵּ ֶניהָּ לְּ  ַעל פָּ
ַתחּו ָאֶרץ שְׁ  ַותִּ

פֹּל ֶניהָּ  ַעל ַותִּ ַתחּו פָּ שְׁ ה ַותִּ צָּ  ַוֹתאֶמר ָארְׁ
יו לָּ אִתי ַמדּועַ  אֵּ צָּ ן מָּ יֶניָך חֵּ עֵּ ִני בְּ ַהִכירֵּ  לְּ

ָאֹנִכי ִריָּה )ב:י( וְּ  נָּכְּ
תָּ ֶאת )לא(...  רמיזה לנשואין ַכרְּ זָּ ֶתָךוְּ תָּ  :ֲאמָּ ַרשְׁ ֶפָך ּופָּ נָּ ָך ַעל כְׁ תְׁ  )ג:ט( ֲאמָּ

רּוְך( לג) ברכה על מעשיה ְך ּובָּ מֵּ ה ַטעְּ רּוכָּ תְׁ  ּובְׁ  אָּ
ה רּוכָּ ק ַאתְׁ  בְׁ תְּ  ִבִתי ַליֹקוָּ יַטבְּ ְך הֵּ דֵּ  ַחסְּ

ַאֲחרֹון ִראשֹון ִמן הָּ  )ג:י( הָּ
י נשואיןסיום  הִּ ה לוֹּ  ַותְׁ שָּ אִּ י רּות ֶאת ֹבַעז ַוִיַקח מ"ב() לְׁ הִּ ה לוֹּ  ַותְׁ שָּ אִּ  )ד:יג( לְׁ

  :ד"י מגילה' מס .2

 איתתא: אינשי דאמרי היינו: נחמן רב אמר
 ואזיל שפיל: דאמרי איכא. פילכא שותא בהדי

 .מיטייפי ועינוהי אווזא בר
R. Nahman said: This bears out the popular 

saying, While a woman talks she spins. Some 

adduce the saying: The goose stoops as it goes 

along, but its eyes peer afar. 

 

 שם אלשיך .3
 לו לינשא כיוונה אמתך את וזכרת

 

 שם ק"רד .4
 ותמלוך לאדוני' ה כשייטיב - אמתך את וזכרת

 שמנעתיך עמך עשיתי טובה כי לטובה תזכירני
 :חנם מדמי

 

 שם דוד מצודת .5

' ה ייטיב כאשר ידעתי הן ל"ר - לאדוני' ה היטב
 אמתך את תזכור זכור נפשו כאות וימלוך לאדוני

 מבוא למנעך היעוצה העצה על טובה לי להחזיק
 :בדמים

 

 ג פרק ב שמואל .6

דּו( ב) לְּ ִוד ַוִיּוָּ דָּ ִנים לְּ רֹון בָּ ֶחבְּ ִהי בְּ כֹורוֹ  ַויְּ נוֹּן בְּ  ַאמְׁ
אִלת ַלֲאִחיֹנַעם עֵּ רְּ נֵּהּו( ג)  :ַהִיזְּ ָאב ּוִמשְּ לְׁ  ַלֲאִביַגִיל כִּ

ֶשת ל אֵּ ִלי נָּבָּ מְּ ִלִשי ַהַכרְּ ַהשְּ לוֹּם וְּ שָּ ה ֶבן ַאבְׁ  ַבת ַמֲעכָּ
ַמי שּור ֶמֶלְך ַתלְּ ִביִעי( ד)  :גְּ רְּ הָּ ה וְּ יָּ נִּ  ַחִגית ֶבן ֲאדֹּ

ַהֲחִמיִשי יָּה וְּ ַפטְּ ל ֶבן שְּ ַהִשִשי( ה)  :ֲאִביטָּ ם וְּ עָּ רְּ  ִיתְּ
לָּה ֶעגְּ ֶשת לְּ ִוד אֵּ ֶלה דָּ דּו אֵּ ִוד יֻלְּ דָּ רֹון לְּ ֶחבְּ  :בְּ

 


