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עגלת בקר (פט"ז)
 .1רלב"ג שמואל א פרק טז פסוק ב
ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך  -ידמה שהרצון בזה שלקחה לזבוח זבח שלמים וכבר היה אפשר לו זה כי אז
נתרו הבמות והיה אפשר לו להקר יבו בבמת יחיד ואע"פ שהיה המשכן בנוב.
וכבר אמר לי אחד מחכמי דורינו שמו ר' שלמה הנשיא בפי' זה הפסוק דבר נאות מאד לפי הפשט וזה שהוא רואה
שכבר בחר השם יתעלה עגלה להעיר על שכבר נמצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו...

שמואל א פרק טז
וַ יֹּאמֶ ר ה' עֶ גְ לַת בָּ ָּקר ִּת ַקח בְ י ֶָּדָך
אתי( :ג) וְ ָּק ָּראתָּ
וְ ָאמַ ְר ָּת לִּ זְ בֹּחַ ַלה' בָּ ִּ
לְ יִּ שַ י בַ זָּ בַ ח וְ ָאנֹּכִּ י או ִֹּּדיעֲָך אֵ ת אֲ שֶ ר
ַתעֲשֶ ה ּומָּ שַ ְח ָּת לִּ י אֵ ת אֲ שֶ ר אֹּמַ ר
אֵ לֶיָך( :ד) וַ יַעַ ש ְשמּואֵ ל אֵ ת אֲ שֶ ר
ִּדבֶ ר ה' וַ ָּיבֹּא בֵ ית לָּחֶ ם וַ יֶחֶ ְרדּו זִּ ְקנֵי
הָּ עִּ יר לִּ ְק ָּראת ֹּו וַ יֹּאמֶ ר שָּ ֹלם בוֹּאֶ ָך:
אתי
(ה) וַ יֹּאמֶ ר שָּ לוֹּם לִ זְ בֹּח לה' בָּ ִ
ִּה ְת ַק ְדשּו ּובָּ אתֶ ם ִא ִתי בזָּבח וַ יְ ַק ֵדש
אֶ ת יִּ שַ י וְ אֶ ת בָּ נָּיו ויִ ְק ָּרא לָּהֶ ם לזָּבח:

 .2עגלת בקר
שמואל א פרק ט
(יב) וַ ַת ֲענֶינָּה אוֹּתָּ ם וַ תֹּאמַ ְרנָּה יֵש ִּהנֵה לְ פָּ נֶיָך ַמהֵ ר עַ ָּתה כִּ י הַ יוֹּם בָּ א לָּעִּ יר
כִּ י זֶבח היוֹּם לָּעָּ ם בבָּ מָּ ה( :יג) כְ בֹּאֲ ֶכם הָּ עִּ יר כֵ ן ִּת ְמ ְצאּון אֹּת ֹּו בְ טֶ ֶרם
ַי ֲעלֶה הַ בָּ מָּ תָּ ה לֶאֱ כֹּל כִּ י ֹלא יֹּאכַל הָּ עָּ ם עַ ד בֹּא ֹּו כִּ י הּוא יְ בָּ ֵרְך הַ זֶ בַ ח ַאחֲ ֵרי
כֵן יֹּאכְ לּו ה ְקרֻ ִאים וְ עַ ָּתה עֲלּו כִּ י אֹּת ֹּו כְ הַ יוֹּם ִּת ְמ ְצאּון אֹּת ֹּו:
(כב) וַ יִּ ַקח ְשמּואֵ ל אֶ ת שָּ אּול וְ אֶ ת ַנעֲר ֹּו וַ יְ ִּביאֵ ם לִּ ְשכָּתָּ ה וַ יִּ ֵתן לָּהֶ ם מָּ קוֹּם
ֹלשים ִאיש( :כג) וַ יֹּאמֶ ר ְשמּואֵ ל לַטַ בָּ ח ְתנָּה
רּואים וְ הֵ מָּ ה כִ ְש ִ
בְ רֹּאש ה ְק ִ
אֶ ת הַ מָּ נָּה אֲ שֶ ר נָּתַ ִּתי לְָּך אֲ ֶשר ָאמַ ְר ִּתי אֵ לֶיָך ִּשים אֹּתָּ ּה עִּ ָּמְך( :כד) וַ י ֶָּרם
הַ טַ בָּ ח אֶ ת הַ ּׁשוֹּק וְ הֶ עָּ לֶיהָּ וַ י ֶָּשם לִּ פְ נֵי ָּשאּול וַ יֹּאמֶ ר ִּהנֵה הַ נִּ ְשָאר ִּשים
אתי וַ יֹּאכַ ל ָּשאּול עִּ ם
לְ פָּ נֶיָך אֱ כֹּל כִּ י לַמוֹּעֵ ד שָּ מּור לְ ָך לֵאמֹּר הָּ עָּ ם ָּק ָּר ִ
ְשמּואֵ ל בַ יוֹּם הַ הּוא:

 .3שמואל הרואה?
שמואל א פרק טז
שמואל א פרק ט
(טו) וַ ה' ָּגלָּה אֶ ת אֹּזֶ ן ְשמּואֵ ל יוֹּם אֶ חָּ ד לִּ פְ נֵי בוֹּא שָּ אּול לֵאמֹּר( :ז) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ְשמּואֵ ל ַאל ַתבֵ ט אֶ ל מַ ְראֵ הּו
ַאס ִּתיהּו
ּומ ַש ְחת ֹּו לְ נָּגִּ יד עַ ל וְ אֶ ל גְ בֹּּהַ קוֹּמָּ ת ֹּו כִּ י ְמ ְ
(טז) כָּעֵ ת מָּ חָּ ר אֶ ְשלַח אֵ לֶיָך ִּאיש מֵ אֶ ֶרץ בִּ ְני ִָּּמן ְ
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עַ ִּמי יִּ ְש ָּראֵ ל וְ הו ִֹּּשיעַ אֶ ת עַ ִּמי ִּמיַד פְ לִּ ְש ִּתים כִּ י ָּר
ָאדם
כִּ י ֹלא אֲ ֶשר יִּ ְראֶ ה הָּ ָּ
בָּ ָאה צַ ע ֲָּקת ֹּו אֵ לָּי( :יז) ְ
ָאדם יִּ ְראֶ ה לַעֵ ינַיִּ ם
ּושמּואֵ ל ָּרָאה אֶ ת שָּ אּול וה' עָּ נָּהּו ִהנֵה כִּ י הָּ ָּ
הָּ ִאיש אֲ שֶ ר ָאמַ ְר ִּתי אֵ לֶיָך זֶ ה יַעְ צֹּר בְ עַ ִּמי:
וה' יִּ ְראֶ ה ַללֵבָּ ב:
 .4דברי הימים א פרק ב
ישי( :טו)
ישי( :יד) נְ תנְ אֵ ל הָּ ְרבִּ יעִּ י רדי הַ חֲ ִּמ ִּ
ישי הוֹּלִּ יד אֶ ת בְ כֹּר ֹּו אֶ ת אֱ לִ יָאב ואֲ בִ ינָּדָּ ב הַ ּׁשֵ נִּי וְ ִש ְמעָּ א הַ ְּׁשלִּ ִּ
(יג) וְ ִּא ַ
אֹּצֶ ם הַ ִּּׁש ִּּׁשי דָּ וִ יד הַ ְּׁשבִּ עִּ י:

שמואל א פרק טז
וַ יֹּאמֶ ר ה' קּום ְמ ָּשחֵ הּו כִּ י זֶ ה הּוא:
יִּקח ְשמּואֵ ל אֶ ת ֶק ֶרן ה ֶשמֶ ן
(יג) וַ ַ
ויִ ְמשח אֹּתוֹּ בְ ֶק ֶרב אֶ חָּ יו
וַ ִּת ְצלַח רּוחַ ה' אֶ ל ָּדוִּ ד מֵ הַ יוֹּם הַ הּוא וָּ מָּ עְ לָּה
ויָּ ָּקם ְשמּואֵ ל ויֵ לְֶך הָּ ָּרמָּ תָּ ה:

שמואל א פרק י
(א) וַ י ִַּקח ְשמּואֵ ל אֶ ת פְך ה ֶשמֶ ן
ויִ צֹּק על רֹּאשוֹּ
ויִ ָּש ֵקהּו וַ יֹּאמֶ ר הֲ לוֹּא כִּ י ְמ ָּשחֲ ָך ה' עַ ל נַחֲ לָּת ֹּו
לְ נָּגִּ יד:
(ב) בְ לֶכְ ְתָך היוֹּם מֵ עִ מָּ ִדי...

