Abigail
 .1שמ"א כב ,ב
ְַארבַע מֵ אֹות אִּ יׁש ".
" וַיִּתְ קַ בְצּו אֵ לָיו כָל-אִּ יׁש מָ צֹוק וְכָל-אִּ יׁש אֲ ׁשֶׁ ר-לֹו נ ֹׁשֶׁ א ,וְכָל-אִּ יׁש מַ ר-נֶׁפֶׁ ׁש ,וַי ְהִּ י עֲ לֵיהֶׁ ם ,לְשָ ר; וַיִּהְ יּו עִּ ּמֹו ,כ ְ
Everyone who was in straits and everyone who was in debt and everyone who was desperate joined him, and he became
their leader; there were about four hundred men with him.
 .2שמ"א כה ,א
ארן".
" וַיָמָ ת ׁשְ מּואֵ ל--וַיִּקָ בְצּו כָל-י ִּשְ ָראֵ ל וַיִּסְ ְפדּו-לֹו ,וַיִּקְ ב ְֻרהּו ְבבֵיתֹו ב ָָרמָ ה; וַיָקָ ם דָ ו ִּד ,וַי ֵֶׁרד אֶׁ ל-מִּ דְ בַר פָ ָ
Samuel died, and all Israel gathered and made lament for him; and they buried him in Ramah, his home. David went down
to the wilderness of Paran.
 .3רד"ק שמ"א כה ,א
" וימת שמואל  .ספר מיתת שמואל כי אפשר שמת שמואל בזה הפרק שנפרד שאול מדוד ונתקיימה נבואת שמואל בחייו כי אף שאול
הודה למלוכה לדוד"
 .4מצודת דוד שמ"א כה ,א
" וירד וכו׳  .אולי דרך מדבר עין גדי היו האנשים הולכים ושבים לספוד את שמואל ,ופחד פן ימצאוהו מי מאנשי שאול ,ולזה הלך
משם למדבר פארן ,ולכך סמכו למיתת שמואל" :
 .5שמ"א כה ,ב-ג
" ו ְאִּ יׁש בְמָ עֹון ּומַ עֲ שֵ הּו ַבכ ְַרמֶׁ ל ,ו ְהָ אִּ יׁש גָדֹול מְ א ֹד ,ו ְלֹו צ ֹאן ׁשְ ֹלׁשֶׁ ת-אֲ ָל ִּפים ,ו ְאֶׁ לֶׁף עִּ זִּים; וַי ְהִּ י ִּבגְז ֹז אֶׁ ת-צ ֹאנֹוַ ,בכ ְַרמֶׁ ל .ג ו ְׁשֵ ם הָ אִּ יׁש נָבָל,
ו ְׁשֵ ם אִּ ׁשְ ּתֹו אֲ ִּב ָגי ִּל; ו ְהָ אִּ שָ ה טֹובַת-שֶׁ כֶׁל ו ִּיפַ ת ּתַֹאר ,ו ְהָ אִּ יׁש קָ ׁשֶׁ ה ו ְַרע מַ עֲ ָללִּים ו ְהּוא כלבו ( ָכ ִּלבִּי) "
There was a man in Maon whose possessions were in Carmel. The man was very wealthy; he owned three thousand sheep
and a thousand goats. At the time, he was shearing his sheep in Carmel. The man’s name was Nabal, and his wife’s name
was Abigail. The woman was intelligent and beautiful, but the man, a Calebite, was a hard man and an evildoer.
.6
)A
)B
)C
)D
)A
)B

פירושים על שמ"א כה ,ג "כלבי"
רש"י  :מבית כלב
מצודת דוד :מבני כלב בן יפונה ,והיה קרוב לדוד
רלב"ג :שלרוב אכזריותו היה תכונתו בתכונת הכלבים
רד"ק :כן היה מראה מעשיו רעים כמו שהיה לבו רע כי יש בני אדם מעשיהם נאים ולבם רע והוא היה תוכו כברו וברו כתוכו לרעה
"נבל"
רד"ק :כי הוא עשה מעשה רע כאיש נבל
מלבי"ם :האיש היה מפורסם לרוע מצד שמו

 .7שמ"א כה ,ה-ח
" ה וַיִּׁשְ לַח דָ ו ִּד ,עֲ שָ ָרה נְעָ ִּרים; ו ַי ֹאמֶׁ ר דָ ו ִּד ַלנְעָ ִּרים ,עֲ לּו כ ְַרמֶׁ לָה ּובָאתֶׁ ם אֶׁ ל-נָבָלּ ,וׁשְ אֶׁ לְּתֶׁ ם-לֹו בִּׁשְ מִּ י ,לְׁשָ לֹום .ו ו ַאֲ מַ ְרּתֶׁ ם כ ֹה ,לֶׁחָ י; ו ְאַ ּתָ ה
ׁשָ לֹום ּו ֵביתְ ָך ׁשָ לֹום ,ו ְכ ֹל אֲ ׁשֶׁ ר-לְָך ׁשָ לֹום .ז ו ְעַ ּתָ ה ׁשָ מַ עְ ּתִּ י ,כִּי ג ֹ ְזזִּים לְָך; עַ ּתָ ה ,הָ ר ֹעִּ ים אֲ ׁשֶׁ ר-לְָך הָ יּו עִּ ּמָ נּוֹ--לא הֶׁ ְכלַמְ נּום ו ְֹלא-נִּ ְפקַ ד לָהֶׁ ם
מְ אּומָ ה ,כָל-י ְמֵ י הֱ יֹותָ ם ַבכ ְַרמֶׁ ל .ח ׁשְ ַאל אֶׁ ת-נְעָ ֶׁריָך וְיַגִּידּו לְָך ,ו ְי ִּמְ צְאּו הַ נְעָ ִּרים חֵ ן בְעֵ ינֶׁיָך--כִּי-עַ ל-יֹום טֹוב ,בָנּו; ּתְ נָה-נָא ,אֵ ת אֲ ׁשֶׁ ר ּתִּ מְ צָא
י ָדְ ָך לַעֲ בָדֶׁ יָךּ ,ו ְל ִּבנְָך ,לְדָ ו ִּד" .
David dispatched ten young men, and David instructed the young men, “Go up to Carmel. When you come to Nabal, greet
him in my name. Say as follows: ‘To life! Greetings to you and to your household and to all that is yours! I hear that you
are now doing your shearing. As you know, your shepherds have been with us; we did not harm them, and nothing of

theirs was missing all the time they were in Carmel. Ask your young men and they will tell you. So receive these young
men graciously, for we have come on a festive occasion. Please give your servants and your son David whatever you can.’”
יא- ט, שמ"א כה.8
,י ִּׁשָ י; הַ יֹום- ּומִּ י בֶׁן, מִּ י דָ ו ִּד, ו ַי ֹאמֶׁ ר,עַ בְדֵ י דָ ו ִּד-יוַיַעַ ן נָבָל אֶׁ ת. הַ דְ ב ִָּרים הָ אֵ לֶׁה בְׁשֵ ם דָ ו ִּד; וַיָנּוחּו-נָבָל ְככָל- וַי ְדַ בְרּו אֶׁ ל," ט וַיָב ֹאּו נַעֲ ֵרי דָ ו ִּד
 אֲ ׁשֶׁ ר ֹלא, לַאֲ נָׁשִּ ים, אֲ ׁשֶׁ ר טָ בַחְ ּתִּ י לְג ֹ ְזזָי; וְנָתַ ּתִּ י, ו ְאֵ ת טִּ בְחָ תִּ י,מֵ ימַ י- ו ְאֶׁ ת,לַחְ מִּ י-יא וְלָקַ חְ ּתִּ י אֶׁ ת.  אִּ יׁש מִּ פְ נֵי אֲ דֹנָיו,פָרצִּים
ְ ְ הַ ּמִּ ת,ַרבּו עֲ בָדִּ ים
. אֵ י מִּ זֶׁה הֵ ּמָ ה,י ָדַ עְ ּתִּ י
David’s young men went and delivered this message to Nabal in the name of David. When they stopped speaking, Nabal
answered David’s servants, “Who is David? Who is the son of Jesse? There are many slaves nowadays who run away from
their masters. Should I then take my bread and my water, and the meat that I slaughtered for my own shearers, and give
them to men who come from I don’t know where?”
טז- יד, שמ"א כה.9
,טו ו ְהָ אֲ נָׁשִּ ים.  וַיָעַ ט בָהֶׁ ם,אֲ דֹנֵינּו- הִּ נֵה ׁשָ לַח דָ ו ִּד מַ לְָאכִּים מֵ הַ ּמִּ דְ בָר ְלב ֵָרְך אֶׁ ת:אֶׁ חָ ד מֵ הַ נְעָ ִּרים לֵאמ ֹר- הִּ גִּיד נַעַ ר," יד וְלַאֲ בִּי ַגי ִּל אֵ ׁשֶׁ ת נָבָל
- כָל,יֹומָ ם- ַליְלָה ַגם- גַם,טז חֹומָ ה הָ יּו עָ לֵינּו.  בִּהְ יֹותֵ נּו בַשָ דֶׁ ה,י ְמֵ י הִּ תְ הַ ַלכְנּו אִּ ּתָ ם- כָל, ָפקַ דְ נּו מְ אּומָ ה- ו ְֹלא,טֹבִּים לָנּו מְ א ֹד; ו ְֹלא הָ ְכלַמְ נּו
". ר ֹעִּ ים הַ צ ֹאן,י ְמֵ י הֱ יֹותֵ נּו עִּ ּמָ ם
One of [Nabal’s] young men told Abigail, Nabal’s wife, that David had sent messengers from the wilderness to greet their
master, and that he had spurnedthem. “But the men had been very friendly to us; we were not harmed, nor did we miss
anything all the time that we went about with them while we were in the open. They were a wall about us both by night
and by day all the time that we were with them tending the flocks.
 לח, שמ"א ככ.10
". וַיָמ ֹת,נָבָל- כַעֲ שֶׁ ֶׁרת הַ יָמִּ ים; וַיִּג ֹף י ְהו ָה אֶׁ ת," וַי ְהִּ י
About ten days later the LORD struck Nabal and he died.
Parallelism: Yaakov – David & Naval – Lavan .11
Guards with dedication the other’s sheep
 חומה היו עלינו גם לילה גם יומם: הייתי ביום כלני חרב וקרח בלילה דוד:יעקב
The sheep were not harmed
 לא הכלמנום ולא נפקד מהם מאומה: טרפה לא הבאתי דוד. רחליך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי:יעקב
The guard complains the owner did not pay his salary
 וישב לי רעה תחת טובה: ותחלף את משכרתי עשרת מונים דוד:יעקב
Both disputes climax during sheering of the sheep
 וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צאנו וישלח דוד:כי בורח הוא דוד..ויגנוב יעקב את לב לבן... ולבן הלך לגזוז את צאנו:יעקב
עשרה נערים
God “interferes “after 10 days
 ויהי כעשרת ימים:ויבא האלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה דוד...וירדוף אחריו דרך שבעת ימים...  ויגד ללבן ביום השלישי:יעקב
"ויגף ה' את נבל וימת
 מדרש שוחר טוב לתהילים נ"ג.12
" מה לבן היה רמאי אף נבל היה רמאי: הן הן האותיות. הוא נבל הוא לבן:" א"ר סימון

 מדרש תהילים מז' ט אות יז.13
"שהוא דומה במעשיו ללבן..." כאותיות לבן כן אותיות נבל
כב- כא, יג, שמ"א כה.14
,ְַארבַע מֵ אֹות אִּ יׁש
ְ  כ,חַ ְרבֹו; וַיַעֲ לּו ַאחֲ ֵרי דָ ו ִּד- אֶׁ ת,דָ ו ִּד- וַיַחְ ג ֹר גַם,חַ ְרבֹו- וַיַחְ גְרּו אִּ יׁש אֶׁ ת,חַ ְרבֹו-" ו ַי ֹאמֶׁ ר דָ ו ִּד לַאֲ נָׁשָ יו חִּ גְרּו אִּ יׁש אֶׁ ת
,לִּי ָרעָ ה- מְ אּומָ ה; וַיָׁשֶׁ ב,לֹו-אֲ ׁשֶׁ ר-נִּפְ קַ ד מִּ כָל- ו ְֹלא,אֲ ׁשֶׁ ר ָלזֶׁה בַּמִּ דְ בָר-כָל- אַ ְך לַשֶׁ קֶׁ ר ׁשָ מַ ְרּתִּ י אֶׁ ת, ו ְדָ ו ִּד ָאמַ ר...הַ ֵכלִּים- י ָׁשְ בּו עַ ל,ּומָ אתַ י ִּם
" . מַ ׁשְ ּתִּ ין בְקִּ יר,הַ ב ֹקֶׁ ר-לֹו עַ ד-אֲ ׁשֶׁ ר-אַ ׁשְ אִּ יר מִּ כָל- אִּ ם: ו ְכ ֹה י ֹסִּ יף,י ַעֲ שֶׁ ה אֱ ֹלהִּ ים לְאֹיְבֵי דָ ו ִּד- כ ֹה.ּתַ חַ ת טֹובָה
And David said to his men, “Gird on your swords.” Each girded on his sword; David too girded on his sword. About four
hundred men went up after David, while two hundred remained with the baggage… Now David had been saying, “It was
all for nothing that I protected that fellow’s possessions in the wilderness, and that nothing he owned is missing. He has
paid me back evil for good. May God do thus and more to the enemies of David if, by the light of morning, I leave a single
male of his.”—
 יג, רד"ק שמ"א כה.15
" " כי מורד במלכות היה וחייב מיתה כי כבר ידעו כל ישראל כי דוד נמשח למלך ובזהו נבל וקראו עבד
לא- ל, שמ"א כה.16
, ו ְֹלא תִּ הְ י ֶׁה ז ֹאת לְָך לְפּוקָ ה ּולְמִּ כְׁשֹול לֵב לַאדֹנִּי. י ִּשְ ָראֵ ל- עַ ל,ו ְ ִּצּוְָך ְלנָגִּיד-- עָ לֶׁיָך,הַ ּטֹובָה-דִּ בֶׁר אֶׁ ת- כְכ ֹל אֲ ׁשֶׁ ר,י ַעֲ שֶׁ ה י ְהו ָה לַאדֹנִּי- כִּי," ו ְהָ י ָה
" .אֲ מָ תֶׁ ָך- ו ְ ָזכ ְַרּתָ אֶׁ ת, לֹו; ו ְהֵ יטִּ ב י ְהו ָה לַאדֹנִּי, ּולְהֹוׁשִּ יעַ אֲ דֹנ ִּי,דָ ם חִּ נָם-וְלִּׁשְ פְָך
And when the LORD has accomplished for my lord all the good He has promised you, and has appointed you ruler of
Israel, do not let this be a cause of stumbling and of faltering courage to my lord that you have shed blood needlessly
and that my lord sought redress with his own hands. And when the LORD has prospered my lord, remember your maid.”
 לג, שמ"א כה.17
".  לִּי, ו ְה ֹׁשֵ עַ י ָדִּ י, מִּ בֹוא בְדָ מִּ ים, אֲ ׁשֶׁ ר ְכלִּתִּ נִּי הַ יֹום הַ זֶׁה: ְ ּובְרּוכָה אָ ּת," ּובָרּוְך טַ עְ מֵ ְך
And blessed be your prudence, and blessed be you yourself for restraining me from seeking redress in blood by my own
hands.
 לט, שמ"א כה.18
 ו ְאֵ ת ָרעַ ת נָבָל הֵ ׁשִּ יב י ְהו ָה,עַ בְדֹו חָ שַ ְך מֵ ָרעָ ה- ִּריב חֶׁ ְרפָתִּ י מִּ יַד נָבָל ו ְאֶׁ ת- ו ַי ֹאמֶׁ ר בָרּוְך י ְהו ָה אֲ ׁשֶׁ ר ָרב אֶׁ ת, כִּי מֵ ת נָבָל," וַיִּׁשְ מַ ע דָ ו ִּד
" ;בְר ֹאׁשֹו
When David heard that Nabal was dead, he said, “Praised be the LORD who championed my cause against the insults of
Nabal and held back His servant from wrongdoing; the LORD has brought Nabal’s wrongdoing down on his own head.”
Parallelism: David – Eisav .19
Both come to confrontation with 400 men
 ויעלו אחרי דוד כארבע מאות אישVs והנה עשו בא וענו ארבע מאות איש
Both Yaakov and Abigail follow their men
 ותאמר לנערותיה עברו לפני הנני אחריכם באהVs ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו...ויאמר אל עבדיו עברו לפני
Both use dominant and subordinate expressions
ושמע את דברי...ותדבר נא אמתך... בי אני אדניVs יעבור נא אדני... אדני יודע..גם הנה עבדך יעקב...ואמרת לעבדך ליעקב
אל נא ישים אדני...אמתך
Both call the gift “Bracha”
 ועתה הברכה הזאת אשר הביאה שפחתךVs קח נא את ברכתי אשר הבאת לך

 יב, שמ"א טזVs  כה, בראשית כה.20
" "ויביאהו והוא אדמוניVs ""ויצא הראשון אדמוני
 ח, בראשית רבה סג.21
 עם יפה עינים – עשו מדעת עצמו הורג אבל: אף הוא שופך דמים כעשו! אמר לו הקב"ה: אמר," וישלח ויביאהו והוא אדמוני נתיירא
"זה מדעת סנהדרין הוא הורג
ה- ד, דברים כג.22
ִּ ִּ גַם דֹור עֲ ש:בִּקְ הַ ל י ְהו ָה, י ָב ֹא עַ ּמֹונִּי ּומֹוָאבִּי-" ד ֹלא
 ַבלֶׁחֶׁ ם,קִּ דְ מּו אֶׁ תְ כֶׁם-דְ בַר אֲ ׁשֶׁ ר ֹלא-ה עַ ל. עֹולָם-י ָב ֹא לָהֶׁ ם בִּקְ הַ ל י ְהו ָה עַ ד- ֹלא,ירי
"  ְבצֵאתְ כֶׁם מִּ ּמִּ צ ְָרי ִּם, בַדֶׁ ֶׁרְך,ּובַּמַ י ִּם
No Ammonite or Moabite shall be admitted into the congregation of the LORD; none of their descendants, even in the
tenth generation, shall ever be admitted into the congregation of the LORD, because they did not meet you with food and
water on your journey after you left Egypt
 יח, שמ"א כה.23
 ּומָ אתַ י ִּם, ּומֵ ָאה צִּּמֻ קִּ ים, ו ְחָ מֵ ׁש צ ֹאן עשוות (עֲ שּויֹות) ו ְחָ מֵ ׁש סְ אִּ ים קָ לִּי,יַי ִּן-" ו ַּתְ מַ הֵ ר אבוגיל (אֲ בִּי ַגי ִּל) ו ַּתִּ קַ ח מָ אתַ י ִּם לֶׁחֶׁ ם ּוׁשְ נַי ִּם נִּ ְבלֵי
".הַ חֲ מ ִֹּרים- עַ ל,דְ ֵבלִּים; ו ַּתָ שֶׁ ם
Abigail quickly got together two hundred loaves of bread, two jars of wine, five dressed sheep, five seahs of parched corn,
one hundred cakes of raisin, and two hundred cakes of pressed figs. She loaded them on asses,
כד- כג, שמ"א כה.24
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אֲ נִּי אֲ דֹנִּי- בִּי, ו ַּת ֹאמֶׁ ר,ר ְגלָיו- ל, ו פ ֹל. ָארץ
ֶׁ , ו ׁשְ חּו, ָפָ נֶׁיה- ל, ו ֶׁרד ל חֲ מֹור; ו פ ֹל ל י דָ ו ִּד, ו ַּתְ ר,דָ ו ִּד- אֶׁ ת," ו ַּתֵ ֶׁרא אֲ בִּי ַגי ִּל
" .  אֵ ת דִּ ב ְֵרי אֲ מָ תֶׁ ָך, ּוׁשְ מַ ע, בְָא ְזנֶׁיָך,נ ָא אֲ מָ תְ ָך-הֶׁ עָ וֺן; ּותְ דַ בֶׁר
When Abigail saw David, she quickly dismounted from the ass and threw herself face down before David, bowing to the
ground. Prostrate at his feet, she pleaded, “Let the blame be mine, my lord, but let your handmaid speak to you; hear
your maid’s plea.
לא- כד, שמ"א כה.25
-לִּבֹו אֶׁ ל-נָא י ָשִּ ים אֲ דֹנִּי אֶׁ ת-כה ַאל.  אֵ ת דִּ ב ְֵרי אֲ מָ תֶׁ ָך, ּוׁשְ מַ ע, בְָא ְזנֶׁיָך,נָא אֲ מָ תְ ָך-אֲ נִּי אֲ דֹנִּי הֶׁ עָ וֺן; ּותְ דַ בֶׁר- בִּי, ו ַּת ֹאמֶׁ ר, ַר ְגלָיו- עַ ל," ו ַּתִּ פ ֹל
,כו ו ְעַ ּתָ ה אֲ דֹנִּי. ָ אֲ ׁשֶׁ ר ׁשָ ָלחְ ּת,נַעֲ ֵרי אֲ דֹנִּי-ֹלא ָראִּ יתִּ י אֶׁ ת-- אֲ מָ תְ ָך, ּונְ ָבלָה עִּ ּמֹו; ו ַאֲ נִּי,נָבָל ׁשְ מֹו--הּוא- כִּי כִּׁשְ מֹו כֶׁן,נָבָל-אִּ יׁש הַ ְב ִּליַעַ ל הַ זֶׁה עַ ל
כז ו ְעַ ּתָ ה הַ ב ְָרכָה.  ָרעָ ה,אֲ דֹנִּי- ו ְהַ מְ בַקְ ׁשִּ ים אֶׁ ל, י ִּהְ יּו ְכנָבָל אֹיְבֶׁיָך, לְָך; ו ְעַ ּתָ ה, ו ְהֹוׁשֵ עַ י ָדְ ָך,נַפְ ׁשְ ָך אֲ ׁשֶׁ ר מְ נָעֲ ָך י ְהו ָה מִּ בֹוא בְדָ מִּ ים-י ְהו ָה ו ְחֵ י-חַ י
י ַעֲ שֶׁ ה י ְהו ָה לַאדֹנִּי- כִּי עָ ש ֹה: לְפֶׁׁשַ ע אֲ מָ תֶׁ ָך,כח שָ א נָא.  ב ְַר ְגלֵי אֲ דֹנִּי, הַ ּמִּ תְ הַ ְלכִּים, ַלנְעָ ִּרים,הֵ בִּיא ׁשִּ פְחָ תְ ָך ַלאדֹנִּי; וְנִּּתְ נָה- אֲ ׁשֶׁ ר,הַ ז ֹאת
ְרּורה
ָ נַפְ ׁשֶׁ ָך; ו ְהָ י ְתָ ה נ ֶׁפֶׁ ׁש אֲ דֹנִּי צ- ּו ְלבַקֵ ׁש אֶׁ ת,כט וַיָקָ ם ָאדָ ם ל ְִּרדָ פְָך.  מִּ יָמֶׁ יָך,תִּ ּמָ צֵא בְָך- ו ְָרעָ ה ֹלא,מִּ לְחֲ מֹות י ְהו ָה אֲ דֹנִּי נִּלְחָ ם- כִּי,ַבי ִּת נ ֶׁאֱ מָ ן
,הַ ּטֹובָה-דִּ בֶׁר אֶׁ ת- כְכ ֹל אֲ ׁשֶׁ ר,י ַעֲ שֶׁ ה י ְהו ָה לַאדֹנִּי- כִּי,ל ו ְהָ י ָה.  בְתֹוְך כַף הַ קָ לַע, ו ְאֵ ת נֶׁפֶׁׁש אֹיְבֶׁיָך י ְקַ לְעֶׁ נָה, אֵ ת י ְהו ָה אֱ ֹלהֶׁ יָך,ִּבצְרֹור הַ חַ יִּים
, לֹו; ו ְהֵ יטִּ ב י ְהו ָה לַאדֹנִּי, ּולְהֹוׁשִּ יעַ אֲ דֹנִּי,דָ ם חִּ נָם- וְלִּׁשְ פְָך,לא ו ְֹלא תִּ הְ י ֶׁה ז ֹאת לְָך לְפּוקָ ה ּולְמִּ כְׁשֹול לֵב לַאדֹנִּי. י ִּשְ ָראֵ ל- עַ ל,ו ְ ִּצּוְָך ְלנָגִּיד--עָ לֶׁיָך
". אֲ מָ תֶׁ ָך-ו ְ ָזכ ְַרּתָ אֶׁ ת
Prostrate at his feet, she pleaded, “Let the blame be mine, my lord, but let your handmaid speak to you; hear your
maid’s plea. Please, my lord, pay no attention to that wretched fellow Nabal. For he is just what his name says: His name
means ‘boor’ and he is a boor. “Your handmaid did not see the young men whom my lord sent. I swear, my lord, as the
LORD lives and as you live—the LORD who has kept you from seeking redress by blood with your own hands—let your
enemies and all who would harm my lord fare like Nabal! Here is the present which your maidservant has brought to my
lord; let it be given to the young men who are the followers of my lord. Please pardon your maid’s boldness. For the
LORD will grant my lord an enduring house, because my lord is fighting the battles of the LORD, and no wrong is ever to

be found in you. And if anyone sets out to pursue you and seek your life, the life of my lord will be bound up in the
bundle of life in the care of the LORD; but He will fling away the lives of your enemies as from the hollow of a sling. And
when the LORD has accomplished for my lord all the good He has promised you, and has appointed you ruler of Israel,
do not let this be a cause of stumbling and of faltering courage to my lord that you have shed blood needlessly and that
my lord sought redress with his own hands. And when the LORD has prospered my lord, remember your maid.”
 ב, ב & ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ג כ, א & תוס' מגילה יד, מס' מגילה יד.26
 וכי דנין: אמר לה וכי מראין דם בלילה? – אמרה לו. נטלה דם והראתה לו. על עסקי דם הבא מן הסתרים:" אמר רבא בר שמואל
אמרה... ואין צריך להמתין עד למחר, מורד במלכות הוה: והוא השיב לה.היה לך להמתין לגמור עד למחרת...?דיני נפשות בלילה
 עדיין: ולא משחני שמואל למלך? אמרה לו: ומלך אתה? אמר לה: אמרה ליה,מפני שקילל מלכות דוד... אבל לדונו ודאי צריך:היא
!אמרה לו ולא תהיה לך זאת לפוקה... מיד הוציאה כתמה והראת לו.ואני אמתך מלמד שתבעה לתשמיש...מוניטה דמרן שאול קי ים
"...!מחוסר כסא את...? והן אומרים עליך שופך דמים היה,עומד אתה למלוך על ישראל
Parallelism: Abigail – Ruth .27
Both women show respect to the man
 ותפל לאפי דוד על פניה ותשתחו ארצה: ותפל עלפניה ותשתחו ארצה אביגיל:רות
Both hint the man they would like to marry him
 וזכרת את אמתך: ופרשת כנפך על אמתך אביגיל:רות
Both women are blessed by the man for what they’ve done
 וברוך טעמך וברוכה את: ברוכה את לה' בתי אביגיל:רות
Both stories end up with marriage
לקחתה לו לאשה ותהי לו לאשה... וישלח דוד: ויקח בעז את רות ותהי לו לאשה אביגיל:רות
One time expression
ולא הכלמנו... לא הכלמנום: ולא תכלימוה אביגיל:רות
Both evets take place during a time of financial celebration: Sheering and Harvesting
Both meetings are secretive
 ולאשה נבל לא הגידה: אל יודע כי באה האשה אל הגורן אביגיל:רות
In both times the women go down
ותרד מעל החמור... ויורדת בסתר ההר: ותרד הגורן אביגיל:רות
Both women use a language of modesty and subordinate “your servant”
לח- לו, שמ"א כה.28
- דָ בָר קָ ט ֹן וְגָדֹול,הִּ גִּידָ ה לֹו-מְ א ֹד; ו ְֹלא- עַ ד, ו ְהּוא ׁשִּ כ ֹר, וְלֵב נָבָל טֹוב עָ לָיו,לֹו מִּ ׁשְ ּתֶׁ ה ְבבֵיתֹו כְמִּ ׁשְ ּתֵ ה הַ ּמֶׁ לְֶׁך-נָבָל ו ְהִּ נֵה-" ו ַּתָ ב ֹא אֲ בִּי ַגי ִּל אֶׁ ל
,לח וַי ְהִּ י.  ו ְהּוא הָ י ָה לְָאבֶׁן,הַ דְ ב ִָּרים הָ אֵ לֶׁה; וַיָמָ ת לִּבֹו בְקִּ ְרבֹו- אֶׁ ת,לֹו אִּ ׁשְ ּתֹו- ו ַּתַ גֶׁד, ְבצֵאת הַ יַי ִּן מִּ נָבָל,לז וַי ְהִּ י בַב ֹקֶׁ ר. אֹור הַ ב ֹקֶׁ ר-עַ ד".  וַיָמ ֹת,נָבָל-כַעֲ שֶׁ ֶׁרת הַ יָמִּ ים; וַיִּג ֹף י ְהו ָה אֶׁ ת
When Abigail came home to Nabal, he was having a feast in his house, a feast fit for a king; Nabal was in a merry mood
and very drunk, so she did not tell him anything at all until daybreak. The next morning, when Nabal had slept off the
wine, his wife told him everything that had happened; and his courage died within him, and he became like a stone.
About ten days later the LORD struck Nabal and he died.
 לז, כה, רש"י שמ"א.29
:שנצטער על המנחה שהובאת לדוד. " וימת לבו

 .30מצודת דוד שמ"א כה ,לז
" על גודל החרדה מפחד דוד ,כי חשב פן עם כל זה יבוא עליו "
 .31בבלי ,רא"ה יח ,ע"א
" רב נחמן אמר רבה בר אבוה :אלו עשרה ימים שבין ראה השנה ליום הכיפורים"
 .32שמ"א כה ,לט-מב
" וַיִּׁשְ מַ ע דָ ו ִּד ,כִּי מֵ ת נָבָל ,ו ַי ֹאמֶׁ ר בָרּוְך י ְהו ָה אֲ ׁשֶׁ ר ָרב אֶׁ תִּ -ריב חֶׁ ְרפָתִּ י מִּ יַד נָבָל ו ְאֶׁ ת-עַ בְדֹו חָ שַ ְך מֵ ָרעָ ה ,ו ְאֵ ת ָרעַ ת נָבָל הֵ ׁשִּ יב י ְהו ָה
בְר ֹאׁשֹו; וַיִּׁשְ לַח דָ ו ִּד וַי ְדַ בֵר בַאֲ בִּי ַגי ִּל ,לְקַ חְ ּתָ ּה לֹו לְאִּ שָ ה .וַיָב ֹאּו עַ בְדֵ י דָ ו ִּד ,אֶׁ ל-אֲ בִּי ַגי ִּל--הַ כ ְַרמֶׁ לָה; וַי ְדַ בְרּו אֵ לֶׁיהָ  ,לֵאמ ֹר ,דָ ו ִּד ׁשְ לָחָ נּו אֵ ַלי ְִּך,
ָארצָה; ו ַּת ֹאמֶׁ ר ,הִּ נֵה אֲ מָ תְ ָך לְׁשִּ פְ חָ ה ,ל ְִּרח ֹץַ ,ר ְגלֵי עַ בְדֵ י אֲ ד ֹנִּי  .ו ַּתְ מַ הֵ ר ו ַּתָ קָ ם אֲ בִּי ַגי ִּל,
לְקַ חְ ּתֵ ְך לֹו לְאִּ שָ ה  .ו ַּתָ קָ ם ,ו ַּתִּ ׁשְ ּתַ חּו אַ ַפי ִּם ְ
ו ַּתִּ ְרכַב עַ ל-הַ חֲ מֹור ,ו ְחָ מֵ ׁש נַעֲ ר ֹתֶׁ יהָ  ,הַ הֹלְכֹות ל ְַר ְגלָּה; ו ַּתֵ לְֶׁךַ ,אחֲ ֵרי מַ לְאֲ כֵי דָ ו ִּד ,ו ַּתְ הִּ י-לֹו ,לְאִּ שָ ה".
When David heard that Nabal was dead, he said, “Praised be the LORD who championed my cause against the insults of
”Nabal and held back His servant from wrongdoing; the LORD has brought Nabal’s wrongdoing down on his own head.
David sent messengers to propose marriage to Abigail, to take her as his wife. When David’s servants came to Abigail at
Carmel and told her that David had sent them to her to make her his wife, she immediately bowed low with her face to
the ground and said, “Your handmaid is ready to be your maidservant, to wash the feet of my lord’s servants.” Then
Abigail rose quickly and mounted an ass, and with five of her maids in attendance she followed David’s messengers; and
she became his wife.
 .33בבלי מגילה טו ,א
" תנו רבנן ארבע נשים יפיפיות היו בעולם שרה ואביגיל רחב"
 .34ספר החינוך מצווה תקא
"צדקנית זריזה וטובה"
 .35בבלי מגילה יד ,א
"שבע נביאות מאן נינהו? שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתר"
 .36ילקוט שמעוני שמ"א רמז קלד
" א"ר יצחק פס' זה הזכיר פגם של אביגיל ,אביגל חסר יו"ד ,מפני שנתנה בו עיניה כשהיא אשת איש"
 .37בבלי מגילה יד ,ב
"א"ר נחמן היינו דאמרי אינשי :איתתא בהדי שותא פילכא
 .38ילקוט שמעוני שמ"א כב
" מת שמואל מתה משיחתו"
 .39תהילים סט ט-י
"ונכרי לבני אמי"
 .40שמ"ב ג ,ג & דברי הימים א ג ,א
" ּומִּ ׁשְ נֵהּו כִלְ ָאב ,לאביגל (לַאֲ בִּי ַגי ִּל) אֵ ׁשֶׁ ת נָבָל הַ ַכ ְרמְ לִּי; " ו ְאֵ לֶׁה הָ יּו ְבנֵי דָ ו ִּיד ,אֲ ׁשֶׁ ר נֹולַד-לֹו בְחֶׁ בְרֹון :הַ בְכֹור ַאמְ נֹן ,לַאֲחִּ ינ ֹעַ ם
הַ יִּז ְְרעֵ אלִּיתׁ ,שֵ נִּי דָ נִּיֵאל ,לַאֲ בִּי ַגי ִּל הַ כ ְַרמְ לִּית".
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