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אביגיל (פרק כ"ה)
 .1שמואל א פרק כה
ָארץ( :כד) וַ ִתפֹל
(כג) וַ ֵּת ֶרא אֲ בִ יגַיִ ל אֶ ת ָּדוִ ד וַ ְּתמַ הֵּ ר וַ ֵּת ֶרד מֵּ עַ ל הַ חֲ מוֹר ו ִַּתפֹּל לְּ אַ פֵּ י ָּדוִ ד עַ ל פָּ נֶיהָּ ו ִַּת ְׁש ַתחּו ֶ
עַ ל ַרגְּ לָּיו וַ תֹאמֶ ר:
ּושמַ ע אֵּ ת ִדבְּ ֵּרי אֲ מָּ תֶ ָך( :כה) ַאל נָּא י ִָּשים אֲ דֹּנִּ י אֶ ת לִ ב ֹו אֶ ל
ּות ַדבֶ ר נָּא אֲ מָּ ְׁתָך בְּ ָאזְּ נֶיָך ְּ
בִ י אֲ נִ י אֲ דֹּנִּ י הֶ עָּ וֹן ְּ
יתי אֶ ת ַנע ֲֵּרי אֲ דֹּנִּ י אֲ ֶשר
ִאיש הַ בְּ לִ יַעַ ל הַ זֶ ה עַ ל נָּבָּ ל כִ י כִ ְּשמ ֹו כֶן הּוא נָּבָּ ל ְּשמ ֹו ּונְּבָּ לָּה עִ ּמ ֹו וַ אֲ נִ י אֲ מָּ ְׁתָך ֹלא ָּר ִא ִ
קוָּק ִמבוֹא בְּ ָּד ִמים וְּ הו ֵֹּשעַ י ְָּּדָך לְָּך וְּ עַ ָּתה יִ ְּהיּו כְּ נָּבָּ ל
קוָּק וְּ חֵּ י נַפְּ ְּשָך אֲ ֶשר ְּמ ָּנעֲָך יְׁ ֹּ
ָּשל ְָּּח ָּת( :כו) וְּ עַ ָּתה אֲ דֹּנִּ י חַ י יְׁ ֹּ
אֹיְּ בֶ יָך וְּ הַ ְּמבַ ְּק ִשים אֶ ל אֲ דֹּנִּ י ָּרעָּ ה( :כז) וְּ עַ ָּתה הַ בְּ ָּרכָּה הַ זֹאת אֲ ֶשר הֵּ בִ יא ִּש ְׁפחָּ ְׁתָך לַאדֹּנִּ י וְּ נִ ְּתנָּה לַנְּ עָּ ִרים
קוָּק לַאדֹּנִּ י בַ יִ ת נֶאֱ מָּ ן כִ י ִמלְּ חֲ מוֹת
הַ ִּמ ְּתהַ לְּ כִ ים בְּ ַרגְּ לֵּי אֲ דֹּנִּ י( :כח) ָּשא נָּא לְּ פֶ ַשע אֲ מָּ תֶ ָך כִ י עָּ שֹה ַיע ֲֶשה יְׁ ֹּ
ָאדם לִ ְּר ָּדפְּ ָך ּולְּ בַ ֵּקש אֶ ת נַפְּ ֶשָך וְּ הָּ יְּ תָּ ה נֶפֶ ש אֲ דֹּנִּ י
קוָּק אֲ דֹּנִּ י נִ לְּ חָּ ם וְּ ָּרעָּ ה ֹלא ִתּמָּ צֵּ א בְּ ָך ִמיָּמֶ יָך( :כט) וַ י ָָּּקם ָּ
יְׁ ֹּ
קוָּק
קוָּק אֱ ֹלהֶ יָך וְּ אֵּ ת נֶפֶ ש אֹיְּ בֶ יָך יְּ ַקלְּ עֶ נָּה בְּ תוְֹך כַף הַ ָּקלַע( :ל) וְּ הָּ יָּה כִ י ַיע ֲֶשה יְׁ ֹּ
רּורה בִ ְּצרוֹר הַ חַ יִ ים אֵּ ת יְׁ ֹּ
ְּצ ָּ
פּוקה ּולְּ ִמכְּ שוֹל
לַאדֹּנִּ י כְּ כֹל אֲ ֶשר ִדבֶ ר אֶ ת הַ ּטוֹבָּ ה עָּ לֶיָך וְּ ִצּוְּ ָך לְּ נָּגִ יד עַ ל יִ ְּש ָּראֵּ ל( :לא) וְּ ֹלא ִת ְּהיֶה זֹאת לְּ ָך לְּ ָּ
קוָּק לַאדֹּנִּ י וְּ זָּ כ ְַּר ָּת אֶ ת אֲ מָּ תֶ ָך:
יטב יְׁ ֹּ
לֵּב לַאדֹּנִּ י וְּ לִ ְּשפָּ ְך ָּדם ִחנָּם ּולְּ הו ִֹשיעַ אֲ דֹּנִּ י ל ֹו וְּ הֵּ ִ
לשונות מקבילות
נפילה על "פניה"
רמיזה לנשואין
ברכה על מעשיה
סיום נשואין

בועז ורות
דוד ואביגיל
ָארצָּ ה וַ תֹאמֶ ר
(כג) וַ ֵּת ֶרא אֲ בִ יגַיִ ל אֶ ת ָּדוִ ד וַ ְּתמַ הֵּ ר וַ ֵּת ֶרד ו ִַּתפֹּל עַ ל פָּ נֶיהָּ ו ִַּת ְׁש ַתחּו ְׁ
ירנִ י
אתי חֵּ ן בְּ עֵּ ינֶיָך לְּ הַ כִ ֵּ
מֵּ עַ ל הַ חֲ מוֹר ו ִַּתפֹּל לְּ אַ פֵּ י ָּדוִ ד עַ ל פָּ נֶיהָּ אֵּ לָּיו מַ דּועַ מָּ צָּ ִ
וְּ ָאנֹכִ י נָּכְּ ִריָּה (ב:י)
ָארץ
ו ִַּת ְׁש ַתחּו ֶ
ּופָּ ַר ְׁש ָּת כְׁ נָּפֶ ָך עַ ל אֲ מָּ ְׁתָך (ג:ט)
(לא) ...וְּ זָּ כ ְַּר ָּת אֶ ת אֲ מָּ תֶ ָך:
בְׁ רּוכָּ ה אַ ְׁת לַיקֹוָּ ק בִ ִתי הֵּ יטַ בְּ ְּת חַ ְּס ֵּדְך
(לג) ּובָּ רּוְך טַ עְּ מֵּ ְך ּובְׁ רּוכָּ ה אָּ ְׁת
הָּ ַאחֲ רוֹן ִמן הָּ ִראשוֹן (ג:י)
וַ יִ ַקח בֹעַ ז אֶ ת רּות ו ְַׁת ִּהי לוֹּ לְׁ ִּא ָּשה (ד:יג)
ו ְַׁת ִּהי לוֹּ לְׁ ִּא ָּשה (מ"ב)

 .2מס' מגילה י"ד:
אמר רב נחמן :היינו דאמרי אינשי :איתתא
בהדי שותא פילכא .איכא דאמרי :שפיל ואזיל
בר אווזא ועינוהי מיטייפי.
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.

 .3אלשיך שם
וזכרת את אמתך כיוונה לינשא לו
 .4רד"ק שם
וזכרת את אמתך  -כשייטיב ה' לאדוני ותמלוך
תזכירני לטובה כי טובה עשיתי עמך שמנעתיך
מדמי חנם:

 .5מצודת דוד שם
היטב ה' לאדוני  -ר"ל הן ידעתי כאשר ייטיב ה'
לאדוני וימלוך כאות נפשו זכור תזכור את אמתך
להחזיק לי טובה על העצה היעוצה למנעך מבוא
בדמים:
 .6שמואל ב פרק ג
ַאמנוֹּן
(ב) וַ יִ ּוָּ לְּ דּו לְּ ָּדוִ ד בָּ נִ ים בְּ חֶ בְּ רוֹן וַ יְּ ִהי בְּ כוֹר ֹו ְׁ
ּומ ְּשנֵּהּו כִּ לְׁ ָאב לַאֲ בִ יגַיִ ל
לַאֲ ִחינֹעַ ם הַ יִ זְּ ְּרעֵּ אלִ ת( :ג) ִ
אֵּ ֶשת נָּבָּ ל הַ כ ְַּר ְּמלִ י וְּ הַ ְּשלִ ִשי ַאבְׁ ָּשלוֹּם בֶ ן מַ ֲעכָּה בַ ת
ַתלְּ מַ י מֶ לְֶך גְּ שּור( :ד) וְּ הָּ ְּרבִ יעִ י אֲ דֹּנִּ יָּ ה בֶ ן חַ גִ ית
ישי ְּשפַ ְּטיָּה בֶ ן אֲ בִ יטָּ ל( :ה) וְּ הַ ִש ִשי יִ ְּת ְּרעָּ ם
וְּ הַ חֲ ִמ ִ
לְּ עֶ גְּ לָּה אֵּ ֶשת ָּדוִ ד אֵּ לֶה יֻלְּ דּו לְּ ָּדוִ ד בְּ חֶ בְּ רוֹן:

