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ספר שמואל ב'

פרק ו' – העלת הארון לירושלים ופר' עוזא
 .1יהושע פרק טו
(ט) וְ ָת ַאר ַהגְ בּול מֵ ר ֹאׁש ָההָ ר ֶאל מַ עְ יַן ֵמי נֶפְ ּתֹוחַ וְ יָצָ א ֶאל
עָ ֵרי הַ ר עֶ פְ רֹון וְ ָת ַאר הַ גְ בּול בַּ ֲעלָה ִהיא ִק ְריַּת ְיעָ ִרים( :י)
וְ נָסַ ב הַ גְ בּול ִמבַ ֲעלָה י ָָמה ֶאל הַ ר שֵ עִ יר וְ עָ בַ ר ֶאל כ ֶֶתף הַ ר
יְעָ ִרים ִמצָ פֹו ָנה ִהיא כְ סָ לֹון וְ י ַָרד בֵ ית ׁשֶ מֶ ׁש וְ עָ בַ ר ִּת ְמנָה:
(ס) ִק ְריַּת בַּ עַּ ל ִהיא ִק ְריַת יְעָ ִרים וְ הָ ַרבָ ה עָ ִרים ְׁש ַּת ִים
יהן:
וְ חַ צְ ֵר ֶ
 .2מל"א פ"ג
(ד) וַ יֵלְֶך הַ מֶ לְֶך גִ בְ ֹענָה לִזְ בֹחַ ׁשָ ם כִ י ִהיא הַּ בָ מָ ה הַּ גְ דֹו ָלה
ֶאלֶף עֹלֹות ַי ֲע ֶלה ְׁשֹלמֹה עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ ַההּוא( :ה) בְ גִ בְ עֹון
ֹלהים ְׁש ַאל
ְנִר ָאה יְקֹוָ ק ֶאל ְׁשֹלמֹה בַ חֲ לֹום הַ ָליְ לָה וַי ֹאמֶ ר אֱ ִ
מָ ה ֶא ֶּתן לָ ְך:
 .3דהי"א פי"ג
(א) וַ יִּוָ עַ ץ דָ וִ יד עִ ם ָש ֵרי ָהאֲ לָ פִ ים וְ הַ ֵמאֹות ְלכָל נָגִ יד( :ב)
ּומן ְיק ָֹוק
וַי ֹאמֶ ר ָדוִ יד ְלכֹל ְקהַ ל י ְִש ָר ֵאל ִאם עֲלֵ יכֶם טֹוב ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו נִפְ ְרצָ ה נ ְִׁש ְל ָחה עַ ל ַאחֵ ינּו ַהנ ְִׁש ָא ִרים בְ כֹל ַא ְרצֹות
ִי ְש ָר ֵאל וְ עִ ָמהֶ ם הַ כֹהֲ נִים וְ ַהלְ וִ ִים ְבעָ ֵרי ִמגְ ְרׁשֵ יהֶ ם וְ ִי ָקבְ צּו
ֵאלֵינּו( :ג) וְ נָסֵ בָ ה ֶאת אֲ רֹון אֱ ֹלהֵ ינּו ֵא ֵלינּו כִ י ל ֹא ְד ַּר ְשנֻהּו
ֹאמרּו כָל ַה ָקהָ ל לַ עֲשֹות כֵ ן כִ י יָׁשַ ר הַ דָ בָ ר
בִ ימֵ י שָ אּול( :ד) וַ י ְ
בְ עֵ ינֵי כָ ל הָ עָ ם( :ה) וַ י ְַקהֵ ל דָ וִ יד ֶאת כָ ל י ְִש ָר ֵאל ִמן ִׁשיחֹור
ֹלהים ִמ ִק ְר ַּית
ִמצְ ַריִ ם וְ עַ ד ְלבֹוא חֲ ָמת לְהָ ִביא ֶאת אֲ רֹון הָ אֱ ִ
יְעָ ִרים( :ו) ַויַעַ ל דָ וִ יד וְ כָ ל ִי ְש ָר ֵאל בַּ ֲעל ָָתה ֶאל ִק ְריַּת יְעָ ִרים
ֹלהים יְקֹוָק יֹוׁשֵ ב
אֲ שֶׁ ר לִיהּודָ ה ְל ַהעֲלֹות ִמשָ ם ֵאת אֲ רֹון הָ אֱ ִ
הַ כְ רּובִ ים אֲ ׁשֶ ר נ ְִק ָרא ׁשֵ ם:
 .4רש"י שם
(ד) עם ארון האלהים  -הרי זה מקרא קצר והם (עזא
ואחיו) באים עם ארון האלהים:
 .5רד"ק שם
עם ארון האלהים  -דבק הוא עם עגלה חדשה כאילו אמר
נוהגים את העגלה חדשה עם ארון האלהים ובאמרו פעם
אחרת וישאוהו לפי שאמר שעוזא ואחיו נוהגים פיר'
היאך היו נוהגים אותו כשנשאוהו מבית אבינדב כי אחיו
היה הולך לפני הארון ועוזא עם הארון
 .6דיה"א יג:ז
ֹלהים עַ ל ֲעגָלָ ה חֲ דָ ׁשָ ה ִמבֵ ית אֲ ִבינָדָ ב
וַ י ְַרכִ יבּו ֶאת אֲ רֹון הָ אֱ ִ
וְ עֻזָא וְ ַא ְחיֹו נֹהֲ גִ ים בָ ֲע ָגלָה:
ֹלהים ֶאל ֲע ָגלָה חֲ דָ שָ ה -
וַ י ְַרכִ בּו ֶאת אֲ רֹון הָ אֱ ִ

ַויִשָ אֻ הּו ִמבֵ ית אֲ בִ ינָדָ ב אֲ ׁשֶ ר בַ גִ בְ עָ ה
וְ עֻזָא וְ ַא ְחיֹו בְ נֵי אֲ בִ ינָדָ ב נֹהֲ גִ ים ֶאת הָ ֲע ָגלָה חֲ ָדשָ ה -

ַויִשָ אֻ הּו ִמבֵ ית אֲ בִ ינָדָ ב אֲ ׁשֶ ר בַ גִ בְ עָ ה
ה ֵלְך לִפְ נֵי הָ ָארֹון:
ֹלהים וְ ַא ְחיֹו ֹ
עִ ם אֲ רֹון הָ אֱ ִ

 .7רש"י שם
(ז) על השל  -על השגגה שהיה לו לדרוש ק"ו נושאיו נשא
בירדן  -הוא עצמו לא כ"ש?!
 .8דברי הימים א י"ג
(ט) ַו ָיבֹאּו עַ ד ג ֶֹרן כִ ידֹן וַ ִי ְׁש ַלח ֻעזָא ֶאת יָדֹו לֶ אֱ חֹז ֶאת ָה ָארֹון
כִ י ׁשָ ְמטּו ַהבָ ָקר( :י) וַ י ִַחר ַאף יְקֹוָק ְבעֻזָא וַּ יַּכֵ הּו עַּ ל אֲ שֶׁ ר
ֹלהים:
שָ לַּח יָדֹו עַ ל ָה ָארֹון ַוי ָָמת ָׁשם לִפְ נֵי אֱ ִ
 .9רד"ק שמואל ב פרק ו פסוק ז
ועוד שזה כשאחז בו כי לא נתן כי אם לבני לוי שהם
מקודשים משאר בני ישראל ומ"ש למעלה כי אלעזר
אחיו קדשו לשמור הארון פי' לשמור הבית שהיה בו
הארון שיהיה בטהרה לכבד ולרבץ לפני הארון לא שהי'
שולח ידו בארון ולהסיעו ממקום למקום כי לא יתכן זה
כי אם לבני לוי וכן התודה דוד חטא זה כמו שכתוב
ֹלהינּו בָ נּו כִ י
בדה"י "כִ י ל ְַמבָ ִראׁשֹונָה ל ֹא ַא ֶּתם פ ַָרץ ְיקֹוָק אֱ ֵ
ל ֹא ְד ַר ְׁשנֻהּו כ ִַמ ְׁשפָט"
ורז"ל דרשו בו כי חטא עזא באחוז בו לפי שחשב שיפול
הארון לארץ כי שמטו הבקר והנה מיעט לפי מחשבתו
בקדושת הארון שלא היה יכול לעמוד בעצמו בלא נושא
ואמרו על דבר זה נענש עזא ואמר הקדוש ברוך הוא
נושאיו נושא עצמו לא כל שכן ונושאיו נושא פירשנו בספר
יהושע:
 .10דהי"א טו
ּולְאבְ י ָָתר ַהכֹהֲ נִים וְ לַ לְ וִ ִים
ֶ
(יא) ַויִ ְק ָרא ָדוִ יד ְלצָ דֹוק
יאל וְ עַ ִמינ ָָדב( :יב)
יֹואל ְׁש ַמעְ יָה וֶאֱ לִ ֵ
יאל ע ֲָשיָה וְ ֵ
ְאּור ֵ
ל ִ
אׁשי ָה ָאבֹות לַ לְוִ יִ ם ִה ְת ַק ְדׁשּו ַא ֶּתם
לָהם ַא ֶּתם ָר ֵ
וַי ֹאמֶ ר ֶ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל ֶאל
יתם ֵאת אֲ רֹון יְקֹוָק אֱ ֵ
וַאֲ חֵ יכֶם וְ ַהעֲלִ ֶ
פָרץ יְ קֹוָ ק
ינֹותי לֹו( :יג) כִ י ל ְַּמבָ ִראשֹונָה ל ֹא ַּא ֶׁתם ַּ
הֲ כִ ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו בָ נּו כִ י ל ֹא ְד ַּר ְשנֻהּו כ ִַּמ ְשפָט( :יד) ַוי ְִת ַק ְדׁשּו
הַ כֹהֲ נִ ים וְ ַהלְוִ ִים ל ְַהעֲלֹות ֶאת אֲ רֹון יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָר ֵאל:
ֹלהים כַאֲ ׁשֶ ר צִ ּוָ ה מֹׁשֶ ה
(טו) וַ ִי ְשאּו ְבנֵי ַהלְ וִ ִים ֵאת אֲ רֹון ָהאֱ ִ
ֵיהם:
כִ ְדבַ ר יְקֹוָק ִבכְ ֵתפָם בַּ מֹטֹות ֲעל ֶׁ
 .11במד' ז
אֹותם ֶאל
ָ
יִּתן
(ו) ַוי ִַקח מ ֶֹׁשה ֶאת ָה ֲעגָֹלת וְ ֶאת הַ בָ ָקר וַ ֵ
הַ לְוִ ִים( :ז) ֵאת ְׁש ֵּתי ָה ֲעגָלֹות וְ ֵאת ַא ְרבַ עַ ת ַהבָ ָקר נ ַָתן לִ ְבנֵי
מנַת
ג ְֵרׁשֹון כְ פִ י ֲעב ָֹד ָתם( :ח) וְ ֵאת ַא ְרבַ ע ָה ֲעגָֹלת וְ ֵאת ְׁש ֹ
ית ָמר בֶ ן ַאהֲ רֹן
הַ בָ ָקר נ ַָתן ִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי כְ פִ י ֲעב ָֹד ָתם ְביַד ִא ָ
הַ כֹהֵ ן( :ט) וְ ל ְִבנֵי ְק ָהת ל ֹא נ ָָתן כִ י ֲעב ַֹּדת ַּהק ֶֹׁדש עֲלֵהֶׁ ם
ִשאּו:
בַּ כ ֵָתף י ָ

