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ספר שמואל ב'

פרק ו' :חטא עוזא
 .1רש"י שם
(ז) על השל  -על השגגה שהיה לו לדרוש ק"ו נושאיו נשא
בירדן  -הוא עצמו לא כ"ש?!
 .2ילקוט שמעוני שם קמב
אמר הקדוש ברוך הוא ארון נושא את נושאיו עצמו לא
כל שכן:
 .3דברי הימים א י"ג
(ט) וַ ָּיבֹאּו עַ ד ג ֶֹרן כִּ ידֹן וַ ִּי ְׁש ַלח עֻזָּא ֶאת יָּדֹו ֶלאֱ חֹז ֶאת ָּה ָּארֹון
כִּ י שָּ ְׁמטּו הַ בָּ ָּקר( :י) וַ יִּחַ ר ַאף יְׁקֹוָּק ְׁב ֻעזָּא ַו ַי ֵּכהּו עַ ל אֲ שֶׁ ר
ֹלהים:
שָׁ לַח יָׁדֹו עַ ל הָּ ָּארֹון ַויָּמָּ ת שָּ ם לִּפְׁ נֵי אֱ ִּ
 .4רד"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 בָּ נּו כִּ י
בדה"י "כִּ י לְׁמַ בָּ ִּראשֹונָּה ל ֹא ַא ֶתם פ ַָּרץ ְׁיקֹוָּק אֱ ֵ
ל ֹא ְׁד ַר ְׁשנֻהּו כ ִַּמ ְׁשפָּט"
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:

 .7גמ' סוטה לה.
ַוי ִַּחר לְׁדָּ וִּ ד עַ ל אֲ ֶשר פָּ ַרץ ְׁיק ָֹּוק פ ֶֶרץ  ...דרש רבא :מפני מה
נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות ,שנאמר:
גּורי (תה' קיט) ,אמר לו
זְׁ ִּמרֹות ָּהיּו לִּ י חֻ ֶקיָך ְׁבבֵ ית ְׁמ ָּ
הקדוש ברוך הוא :ד"ת שכתוב בהן הֲ ָּתעִּ יף עֵ ינֶיָך בֹו
וְׁ ֵאינֶּנּו (משלי כג) ,אתה קורא אותן זמירות? הריני
מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו,
ֲלֵהם בַ כָּ ֵתף
דכתיב :וְׁ ִּל ְׁבנֵי ְׁק ָּהת ל ֹא נ ָָּּתן כִּ י ֲעב ַֹדת ַהק ֶֹדש ע ֶ
יִּשָּ אּו ,ואיהו אתייה בעגלתא.
 .8שמ"א ו'
(יג) ּובֵ ית שֶ ֶמש ק ְֹׁצ ִּרים ְׁקצִּ יר ִּח ִּטים בָּ עֵ ֶמק וַ יִּ ְׁשאּו ֶאת
לִּראֹות:
עֵ ינֵיהֶ ם וַ י ְִּׁראּו ֶאת ָּה ָּארֹון וַיִּ ְש ְמחּו ְ
 .9רש"י שם
(יג) וישמחו לראות  -היו מסתכלין היאך הוא בא לבדו
ומשמחתם נהגו בו קלות ראש שלא היו מסתכלין בו
באימה ודרך כבוד:
 .10ויקרא י'
(א) ַו ִּי ְׁקחּו ְׁבנֵי ַאהֲ רֹן נ ָָּּדב וַאֲ ִּביהּוא ִּאיש ַמ ְׁח ָּתתֹו וַיִּ ְׁתנּו בָּ הֵ ן
זָּרה אֲ שֶ ר
יה ְׁקט ֶֹרת וַ י ְַׁק ִּריבּו לִּ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָּק ֵאש ָּ
ֵאש ַוי ִָּּשימּו עָּ ֶל ָּ
אֹותם
ָּ
ל ֹא צִּ ָּּוה א ָֹּתם( :ב) ו ֵַתצֵ א ֵאש ִּמלִּפְׁ נֵי יְׁקֹוָּ ק וַת ֹאכַ ל
ַויָּמֻ תּו ִּלפְׁ נֵי יְׁקֹוָּק:
 .11ספרא שמיני אות לב
(לב) ויקחו שני בני אהרן אף הם בשמחתם כיון שראו אש
חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה
ֹלהים ֶאל ֲע ָּגלָּה חֲ ָּד ָּשה –
ַוי ְַׁרכִּ בּו ֶאת אֲ רֹון ָּהאֱ ִּ

ַויִּשָּ אֻ הּו ִּמבֵ ית אֲ בִּ ינָׁדָׁ ב אֲ שֶ ר בַ גִּ בְׁ עָּ ה

וְׁ ֻעזָּא וְׁ ַא ְׁחיֹו ְׁבנֵי אֲ ִּבינ ָָׁׁדב נֹהֲ גִּ ים ֶאת ָּה ֲעגָּלָּ ה חֲ ָּד ָּשה -

ַויִּשָּ אֻ הּו ִּמבֵ ית אֲ בִּ ינָׁדָׁ ב אֲ שֶ ר בַ גִּ בְׁ עָּ ה

ה ֵלְך לִּפְׁ נֵי ָּה ָּארֹון:
ֹלהים וְׁ ַא ְׁחיֹו ֹ
עִּ ם אֲ רֹון ָּהאֱ ִּ
 .5דהי"א טו
(יא) וַ יִּ ְׁק ָּרא דָּ וִּ יד ְׁלצָּ דֹוק ּול ְֶׁאבְׁ י ָָּּתר ַהכֹהֲ נִּים וְׁ ַללְׁ וִּ ִּים
יאל וְׁ עַ ִּמינָּדָּ ב( :יב)
יֹואל ְׁשמַ עְׁ יָּה וֶאֱ לִּ ֵ
יאל עֲשָּ יָּה וְׁ ֵ
אּור ֵ
לְׁ ִּ
ֹאמר לָּהֶ ם ַא ֶתם ָּראשֵ י ָּה ָּאבֹות לַ לְׁוִּ ִּים ִּה ְׁת ַק ְׁדשּו ַא ֶתם
וַי ֶ
יתם ֵאת אֲ רֹון יְׁקֹוָּק אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ָּר ֵאל ֶאל
וַאֲ חֵ יכֶ ם וְׁ הַ עֲלִּ ֶ
ינֹותי לֹו( :יג) כִּ י לְמַ בָׁ ִּראשֹונָׁה לא ַא ֶׁתם פ ַָׁרץ ְיק ָֹׁוק
הֲ כִּ ִּ
אֱ ֹלהֵּ ינּו בָׁ נּו כִּ י לא ְד ַר ְשנֻהּו כ ִַּמ ְשפָׁט( :יד) ַוי ְִּׁת ַק ְׁדשּו
ֹלהי ִּי ְׁש ָּר ֵאל:
ַהכֹהֲ נִּ ים וְׁ ַהלְׁוִּ ִּים לְׁהַ עֲלֹות ֶאת אֲ רֹון יְׁקֹוָּק אֱ ֵ
ֹלהים כַאֲ שֶ ר צִּ ּוָּ ה מֹשֶ ה
(טו) וַ יִּ ְׁשאּו ְׁבנֵי הַ לְׁ וִּ יִּ ם ֵאת אֲ רֹון הָּ אֱ ִּ
כִּ ְׁדבַ ר יְׁקֹוָּק בִּ כְ ֵּתפָׁם בַ מטֹות ֲעלֵּיהֶׁ ם:
 .6במד' ז
אֹותם ֶאל
ָּ
יִּתן
ַיִּקח מ ֶֹשה ֶאת ָּה ֲעגָֹּלת וְׁ ֶאת הַ בָּ ָּקר וַ ֵ
(ו) ו ַ
הַ לְׁוִּ יִּ ם( :ז) ֵאת ְׁש ֵתי ָּה ֲעגָּלֹות וְׁ ֵאת ַא ְׁרבַ עַ ת הַ בָּ ָּקר נ ַָּתן ִּל ְׁבנֵי
מנַת
ג ְֵׁרשֹון כְׁ פִּ י ֲעבֹדָּ ָּתם( :ח) וְׁ ֵאת ַא ְׁרבַ ע הָּ ֲעגָֹּלת וְׁ ֵאת ְׁש ֹ
יתמָּ ר בֶ ן ַאהֲ רֹן
הַ בָּ ָּקר נ ַָּתן ִּל ְׁבנֵי ְׁמ ָּר ִּרי כְׁ פִּ י ֲעבֹדָּ ָּתם בְׁ יַד ִּא ָּ
הַ כֹהֵ ן( :ט) וְ לִּבְ נֵּי ְקהָׁ ת לא נ ָָׁׁתן כִּ י עֲבדַ ת הַ קדֶׁ ש ֲעלֵּהֶׁ ם
כָׁתף יִּשָׁ אּו:
בַ ֵּ

