
 112עמוד   ספר שמואל ב'

 חטא עוזאפרק ו': 
 

 שםרש"י  .1
נושאיו נשא על השגגה שהיה לו לדרוש ק"ו  -ז( על השל )

 ?!הוא עצמו לא כ"ש -בירדן 
 

 קמבשם ילקוט שמעוני  .2
אמר הקדוש ברוך הוא ארון נושא את נושאיו עצמו לא 

 כל שכן:
 

  י"גדברי הימים א  .3

רֹון  אָּ דֹו ֶלֱאֹחז ֶאת הָּ א ֶאת יָּ ַלח ֻעזָּ שְׁ יֹדן ַויִּ ֹבאּו ַעד ֹגֶרן כִּ )ט( ַויָּ
ר: קָּ טּו ַהבָּ מְׁ י שָּ א  כִּ ֻעזָּ ק בְׁ קֹוָּ ַחר ַאף יְׁ ר )י( ַויִּ הּו ַעל ֲאשֶׁ ַוַיכֵּ

ַלח יָׁדֹו ת שָׁ רֹון ַויָּמָּ אָּ ים: ַעל הָּ ֵני ֱאֹלהִּ פְׁ ם לִּ  שָּ
 

 רד"ק שמואל ב פרק ו פסוק ז .4

לא נתן כי אם לבני לוי שהם ועוד שזה כשאחז בו כי 
ומ"ש למעלה כי אלעזר  מקודשים משאר בני ישראל

אחיו קדשו לשמור הארון פי' לשמור הבית שהיה בו 
הארון שיהיה בטהרה לכבד ולרבץ לפני הארון לא שהי' 

ממקום למקום כי לא יתכן זה  שולח ידו בארון ולהסיעו
כי אם לבני לוי וכן התודה דוד חטא זה כמו שכתוב 

י בדה"י " נּו כִּ ק ֱאֹלֵהינּו בָּ קֹוָּ ַרץ יְׁ ה לֹא ַאֶתם פָּ אשֹונָּ רִּ ַמבָּ י לְׁ כִּ
ט פָּ שְׁ נֻהּו ַכמִּ ַרשְׁ  "לֹא דְׁ
לפי שחשב שיפול  חטא עזא באחוז בוורז"ל דרשו בו כי 

והנה מיעט לפי מחשבתו  הארון לארץ כי שמטו הבקר
שלא היה יכול לעמוד בעצמו בלא נושא  בקדושת הארון

ואמרו על דבר זה נענש עזא ואמר הקדוש ברוך הוא 
נושאיו נושא עצמו לא כל שכן ונושאיו נושא פירשנו בספר 

 יהושע:
 

 דהי"א טו .5
ם  יִּ וִּ ַללְׁ ים וְׁ ר ַהֹכֲהנִּ יָּתָּ ֶאבְׁ דֹוק ּולְׁ צָּ יד לְׁ וִּ א דָּ רָּ קְׁ )יא( ַויִּ

ב:לְׁ  דָּ ינָּ ַעמִּ יֵאל וְׁ יָּה ֶוֱאלִּ ַמעְׁ יֹוֵאל שְׁ יָּה וְׁ יֵאל ֲעשָּ )יב(   אּורִּ
שּו ַאֶתם  ַקדְׁ תְׁ ם הִּ יִּ וִּ בֹות ַללְׁ אָּ אֵשי הָּ ֶהם ַאֶתם רָּ ַויֹאֶמר לָּ
ֵאל ֶאל  רָּ שְׁ ק ֱאֹלֵהי יִּ קֹוָּ יֶתם ֵאת ֲארֹון יְׁ ַהֲעלִּ ַוֲאֵחיֶכם וְׁ

י לֹו: ינֹותִּ ה ל  )יג(   ֲהכִּ אשֹונָׁ רִּ י ְלַמבָׁ ק כִּ ַרץ ְיקֹוָׁ ם פָׁ א ַאתֶׁ
ט ְשפָׁ י ל א ְדַרְשנֻהּו ַכמִּ נּו כִּ ינּו בָׁ שּו   :ֱאֹלהֵּ ַקדְׁ תְׁ )יד( ַויִּ

ֵאל: רָּ שְׁ ק ֱאֹלֵהי יִּ קֹוָּ ַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון יְׁ ם לְׁ יִּ וִּ ַהלְׁ ים וְׁ   ַהֹכֲהנִּ
ה ֹמשֶ  ּוָּ ים ַכֲאֶשר צִּ ֱאֹלהִּ ם ֵאת ֲארֹון הָּ יִּ וִּ ֵני ַהלְׁ אּו בְׁ שְׁ ה )טו( ַויִּ

ק  קֹוָּ ַבר יְׁ דְׁ םכִּ יהֶׁ ם ַבמ טֹות ֲעלֵּ פָׁ ְכתֵּ  :בִּ
 

 במד' ז .6
ם ֶאל  ֵתן אֹותָּ ר ַויִּ קָּ ֶאת ַהבָּ ֹלת וְׁ ֲעגָּ ַקח ֹמֶשה ֶאת הָּ )ו( ַויִּ

ם: יִּ וִּ ֵני   ַהלְׁ בְׁ ַתן לִּ ר נָּ קָּ ַבַעת ַהבָּ ֵאת ַארְׁ לֹות וְׁ ֲעגָּ ֵתי הָּ )ז( ֵאת שְׁ
ם: תָּ י ֲעֹבדָּ פִּ שֹון כְׁ בַ   ֵגרְׁ ֵאת ַארְׁ ֹמַנת )ח( וְׁ ֵאת שְׁ ֹלת וְׁ ֲעגָּ ע הָּ

ר ֶבן ַאֲהֹרן  מָּ יתָּ ַיד אִּ ם בְׁ תָּ י ֲעֹבדָּ פִּ י כְׁ רִּ רָּ ֵני מְׁ בְׁ ַתן לִּ ר נָּ קָּ ַהבָּ
ם )ט(   ַהֹכֵהן: הֶׁ ש ֲעלֵּ י ֲעב ַדת ַהק דֶׁ ן כִּ תָׁ ת ל א נָׁ י ְקהָׁ ְבנֵּ ְולִּ

אּו שָׁ ף יִּ תֵּ  :ַבכָׁ

 

 לה.סוטה ' גמ .7
ק ֶפֶרץ  קֹוָּ ַרץ יְׁ ד ַעל ֲאֶשר פָּ וִּ דָּ ַחר לְׁ דרש רבא: מפני מה ... ַויִּ

, שנאמר: זמירות תורה לדברי שקראמפני  נענש דוד?
י גּורָּ ֵבית מְׁ י ֻחֶקיָך בְׁ יּו לִּ רֹות הָּ מִּ , אמר לו )תה' קיט( זְׁ

יף ֵעיֶניָך בֹו הקדוש ברוך הוא: ד"ת שכתוב בהן  עִּ ֲהתָּ
ֵאיֶנּנּו , אתה קורא אותן זמירות? הריני )משלי כג( וְׁ

מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, 
ֵתף דכתיב:  י ֲעֹבַדת ַהֹקֶדש ֲעֵלֶהם ַבכָּ ן כִּ תָּ ת לֹא נָּ הָּ ֵני קְׁ בְׁ לִּ וְׁ

אּו שָּ  הו אתייה בעגלתא., ואייִּ
 
 שמ"א ו' .8

אּו ֶאת  )יג( שְׁ ֵעֶמק ַויִּ ים בָּ טִּ יר חִּ צִּ ים קְׁ רִּ ּוֵבית ֶשֶמש ֹקצְׁ
רֹון עֵ  אָּ אּו ֶאת הָּ רְׁ ְראֹותיֵניֶהם ַויִּ ְשְמחּו לִּ  :ַויִּ
 
 שםרש"י  .9

היו מסתכלין היאך הוא בא לבדו  -וישמחו לראות  )יג(
שלא היו מסתכלין בו  ומשמחתם נהגו בו קלות ראש

 באימה ודרך כבוד:
 

 'יויקרא  .10
ֵהן  )א( נּו בָּ תְׁ תֹו ַויִּ תָּ יש ַמחְׁ יהּוא אִּ ב ַוֲאבִּ דָּ ֵני ַאֲהֹרן נָּ חּו בְׁ קְׁ ַויִּ

ק  קֹוָּ ֵני יְׁ פְׁ יבּו לִּ רִּ ֹטֶרת ַוַיקְׁ ֶליהָּ קְׁ ימּו עָּ שִּ ה ֵאשֵאש ַויָּ רָּ ֲאֶשר  זָּ
ם: ה ֹאתָּ ּוָּ ם  )ב(  לֹא צִּ ק ַותֹאַכל אֹותָּ קֹוָּ ֵני יְׁ פְׁ לִּ ַוֵתֵצא ֵאש מִּ

ֵני פְׁ ק: ַויָֻּמתּו לִּ קֹוָּ  יְׁ
 

 אות לבספרא שמיני  .11
כיון שראו אש  בשמחתם הם אףויקחו שני בני אהרן  )לב(

 להוסיף אהבה על אהבהחדשה עמדו 
 

ים ֶאל  ֱאֹלהִּ בּו ֶאת ֲארֹון הָּ כִּ הַוַירְׁ לָּ ה ֲעגָּ שָּ   – ֲחדָּ
ֵבית  ֻאהּו מִּ שָּ בַויִּ דָׁ ינָׁ ה  ֲאבִּ עָּ בְׁ  ֲאֶשר ַבגִּ

ֵני  יֹו בְׁ ַאחְׁ א וְׁ ֻעזָּ בוְׁ דָׁ ינָׁ ים ֶאת  ֲאבִּ הֹנֲהגִּ לָּ ֲעגָּ ה הָּ שָּ   - ֲחדָּ
ֵבית  ֻאהּו מִּ שָּ בַויִּ דָׁ ינָׁ עָּ  ֲאבִּ בְׁ  הֲאֶשר ַבגִּ

ים ֱאֹלהִּ ם ֲארֹון הָּ רֹון: עִּ אָּ ֵני הָּ פְׁ יֹו ֹהֵלְך לִּ ַאחְׁ  וְׁ
 
 


