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 עגלת בקר )פט"ז(
 

  ב פסוק טז פרק א שמואל ג"רלב .1
 אז כי זה לו אפשר היה וכבר שלמים זבח לזבוח שלקחה בזה שהרצון ידמה - בידך תקח בקר עגלת' ה יאמרו

 .בנוב המשכן שהיה פ"ואע יחיד בבמת יבו להקר לו אפשר והיה הבמות נתרו
 רואה שהוא וזה הפשט לפי מאד נאות דבר הפסוק זה' בפי הנשיא שלמה' ר שמו דורינו מחכמי אחד לי אמר וכבר

 ...הכהו מי נודע לא באדמה חלל נמצא שכבר על להעיר עגלה יתעלה השם בחר שכבר
 

 עגלת בקר .2
  טז פרק א שמואל
ר ֶעְגַלתה'  ַויֹּאֶמר קָּ ַקח בָּ ֶדָך תִּ  ְביָּ

ְזבֹּחַ  ְוָאַמְרתָּ  י ה'לַ  לִּ אתִּ אתָּ ( ג)  :בָּ רָּ  ְוקָּ
ַשי ַבח ְליִּ י ַבזָּ כִּ יֲעָך ְוָאנֹּ דִּ  ֲאֶשר ֵאת אוֹּ

ַשְחתָּ  ַתֲעֶשה י ּומָּ ַמר ֲאֶשר ֵאת לִּ  אֹּ
 ֲאֶשר ֵאת ְשמּוֵאל ַוַיַעש( ד)  :ֵאֶליָך
ֶבר בֹּאה'  דִּ ֶחם ֵבית ַויָּ ְקֵני ַוֶיֶחְרדּו לָּ  זִּ

יר עִּ אתוֹּ  הָּ ְקרָּ ֹלם ַויֹּאֶמר לִּ ֶאָך שָּ   :בוֹּ
לוֹּם ַויֹּאֶמר( ה) אִתיה' ל   ִלְזבֹּח   שָּ  בָּ

ְתַקְדשּו אֶתם הִּ ח ִאִתי ּובָּ ב  זָּ  ַוְיַקֵדש ב 
ַשי ֶאת יו ְוֶאת יִּ נָּ א בָּ ִיְקרָּ ֶהם ו  ח לָּ ב  זָּ  :ל 

  ט פרק א שמואל
ם ַוַתֲעֶנינָּה( יב) אַמְרנָּה אוֹּתָּ ֵנה ֵיש ַותֹּ ֶניָך הִּ ה ַמֵהר ְלפָּ י ַעתָּ א ַהיוֹּם כִּ יר בָּ עִּ  לָּ

י ח כִּ יוֹּם ֶזב  ם ה  עָּ ה לָּ מָּ בָּ ֲאֶכם( יג)  :ב  יר ְכבֹּ עִּ ְמְצאּון ֵכן הָּ תוֹּ  תִּ  ְבֶטֶרם אֹּ
ה ַיֲעֶלה תָּ מָּ ל ַהבָּ י ֶלֱאכֹּ ם יֹּאַכל ֹלא כִּ עָּ י בֹּאוֹּ  ַעד הָּ ֵרְך הּוא כִּ  ַאֲחֵרי ַהֶזַבח ְיבָּ

ְקֻרִאים יֹּאְכלּו ֵכן ה ה  י ֲעלּו ְוַעתָּ תוֹּ  כִּ ְמְצאּון ְכַהיוֹּם אֹּ תוֹּ  תִּ  :אֹּ
ַקח( כב) אּול ֶאת ְשמּוֵאל ַויִּ יֵאם ַנֲערוֹּ  ְוֶאת שָּ ה ַוְיבִּ תָּ ְשכָּ ֵתן לִּ ֶהם ַויִּ ם לָּ קוֹּ  מָּ

ְקרּוִאים ְברֹּאש ה ה  ח ְשמּוֵאל ַויֹּאֶמר( כג)  :ִאיש ִכְשֹלִשים ְוֵהמָּ  ְתנָּה ַלַטבָּ
נָּה ֶאת י ֲאֶשר ַהמָּ ְך נַָּתתִּ י ֲאֶשר לָּ ים ֵאֶליָך ָאַמְרתִּ ּה שִּ תָּ ְך אֹּ מָּ  ַויֶָּרם( כד)  :עִּ

ח ֶליהָּ  ַהּׁשוֹּק ֶאת ַהַטבָּ ֶשם ְוֶהעָּ ְפֵני ַויָּ אּול לִּ ֵנה ַויֹּאֶמר שָּ ְשָאר הִּ ים ַהנִּ  שִּ
ֶניָך ל ְלפָּ י ֱאכֹּ ֵעד כִּ מּור ַלמוֹּ ר ְלָך שָּ ם ֵלאמֹּ עָּ אִתי הָּ רָּ אּול ַויֹּאַכל קָּ ם שָּ  עִּ

 :ַההּוא ַביוֹּם ְשמּוֵאל
 

 שמואל הרואה? .3
  ט פרק א שמואל

לָּהה' וַ ( טו) ֶזן ֶאת גָּ ד יוֹּם ְשמּוֵאל אֹּ ְפֵני ֶאחָּ אּול בוֹּא לִּ ר שָּ   :ֵלאמֹּ
ֵעת( טז) ר כָּ חָּ יש ֵאֶליָך ֶאְשַלח מָּ ן ֵמֶאֶרץ אִּ מִּ ְניָּ יד ּוְמַשְחתוֹּ  בִּ גִּ  ַעל ְלנָּ

י ֵאל ַעמִּ ְשרָּ יעַ  יִּ שִּ י ֶאת ְוהוֹּ ַיד ַעמִּ ים מִּ ְשתִּ י ְפלִּ י כִּ יתִּ אִּ י ֶאת רָּ י ַעמִּ  כִּ

ָאה תוֹּ  בָּ י ַצֲעקָּ ָאה ּוְשמּוֵאל( יז)  :ֵאלָּ אּול ֶאת רָּ נָּהּוה' ו   שָּ  ִהֵנה עָּ
ִאיש י ֲאֶשר הָּ ר ֶזה ֵאֶליָך ָאַמְרתִּ י ַיְעצֹּ  :ְבַעמִּ

  טז פרק א שמואל
 ַמְרֵאהּו ֶאל ַתֵבט ַאל ְשמּוֵאל ֶאלה'  ַויֹּאֶמר( ז)

ּהַ  ְוֶאל תוֹּ  ְגבֹּ י קוֹּמָּ יהּו כִּ  ְמַאְסתִּ

י ְרֶאה ֲאֶשר ֹלא כִּ ם יִּ ָאדָּ  הָּ

י ם כִּ ָאדָּ ְרֶאה הָּ ם יִּ  ַלֵעיַניִּ

ְרֶאה ה'ו   ב יִּ  :ַלֵלבָּ

 
  ב פרק א הימים דברי .4
יַשי( יג) יד ְואִּ לִּ רוֹּ  ֶאת הוֹּ ב ֱאִליָאב ֶאת ְבכֹּ ֲאִבינָּדָּ י ו  א ַהֵּׁשנִּ י ְוִשְמעָּ ישִּ ְנֵאל( יד)  :ַהְּׁשלִּ י ְנת  יעִּ ְרבִּ י הָּ ד  י ר  ישִּ ( טו)  :ַהֲחמִּ

י אֶֹּצם ּׁשִּ ִויד ַהּׁשִּ י דָּ עִּ  :ַהְּׁשבִּ
 

 טז פרק א שמואל
 

ֵחהּו קּום ה' ַויֹּאֶמר י ְמשָּ  :הּוא ֶזה כִּ
ַקח( יג) ֶשֶמן ֶקֶרן ֶאת ְשמּוֵאל ַויִּ  ה 

ח ִיְמש  יו ְבֶקֶרב אֹּתוֹּ  ו   ֶאחָּ
ְצַלח ד ֶאל ה' רּוחַ  ַותִּ וִּ ְעלָּה ַההּוא ֵמַהיוֹּם דָּ מָּ  וָּ

 
 

ם קָּ יָּ ֵיֶלְך ְשמּוֵאל ו  ה ו  תָּ מָּ רָּ  :הָּ

 י פרק א שמואל
 
 
ַקח( א) ְך ֶאת ְשמּוֵאל ַויִּ ֶשֶמן פ   ה 

ִיצֹּק ל ו   רֹּאשוֹּ  ע 
 

ֵקהּו ִישָּ י ֲהלוֹּא ַויֹּאֶמר ו  ֲחָך כִּ  ַנֲחלָּתוֹּ  ַעל ה' ְמשָּ
יד  :ְלנָּגִּ

יוֹּם ְבֶלְכְתָך( ב) ִדי ה   ...ֵמִעמָּ
 


