
 109עמוד   ספר שמואל ב'

 העלת הארון לירושלים ופר' עוזא –פרק ו' 
 

 הושע פרק טו י .1
)ט( ְוָתַאר ַהְגבּול ֵמרֹאׁש ָהָהר ֶאל ַמְעַין ֵמי ֶנְפּתֹוַח ְוָיָצא ֶאל 

ֲעָלה ִהיא ִקְריַּת ְיָעִריםָעֵרי ַהר ֶעְפרֹון ְוָתַאר ַהְגבּול  )י(   :בַּ
ְוָנַסב ַהְגבּול ִמַבֲעָלה ָיָמה ֶאל ַהר ֵשִעיר ְוָעַבר ֶאל ֶכֶתף ַהר 

 ה ִהיא ְכָסלֹון ְוָיַרד ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוָעַבר ִּתְמָנה:ְיָעִרים ִמָצפֹונָ 
לס( ) עַּ ִהיא ִקְרַית ְיָעִרים ְוָהַרָבה ָעִרים ְׁשַּתִים  ִקְריַּת בַּ

 ְוַחְצֵריֶהן:
 

 מל"א פ"ג .2
ְגדֹוָלהִלְזֹבַח ָׁשם ִכי ִהיא  ִגְבֹעָנה)ד( ַוֵיֶלְך ַהֶמֶלְך  ָבָמה הַּ  הַּ

 ְבִגְבעֹון)ה(   ֹמה ַעל ַהִמְזֵבַח ַההּוא:ֶאֶלף ֹעלֹות ַיֲעֶלה ְׁשֹל
ִנְרָאה ְיקָֹוק ֶאל ְׁשֹלֹמה ַבֲחלֹום ַהָלְיָלה ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְׁשַאל 

 ָמה ֶאֶּתן ָלְך:
 

 דהי"א פי"ג .3

)ב(   )א( ַוִיָּוַעץ ָדִויד ִעם ָשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵמאֹות ְלָכל ָנִגיד:
ל ִיְשָרֵאל ִאם ֲעֵליֶכם טֹוב ּוִמן ְיקָֹוק ַויֹאֶמר ָדִויד ְלֹכל ְקהַ 

ֱאֹלֵהינּו ִנְפְרָצה ִנְׁשְלָחה ַעל ַאֵחינּו ַהִנְׁשָאִרים ְבֹכל ַאְרצֹות 
ִיְשָרֵאל ְוִעָמֶהם ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ְבָעֵרי ִמְגְרֵׁשיֶהם ְוִיָקְבצּו 

ְשנֻהּו ינּו )ג( ְוָנֵסָבה ֶאת ֲארֹון ֱאֹלֵהינּו ֵאלֵ   ֵאֵלינּו: ִכי לֹא ְדרַּ
)ד( ַויֹאְמרּו ָכל ַהָקָהל ַלֲעשֹות ֵכן ִכי ָיַׁשר ַהָדָבר   :ִביֵמי ָשאּול

)ה( ַוַיְקֵהל ָדִויד ֶאת ָכל ִיְשָרֵאל ִמן ִׁשיחֹור   ְבֵעיֵני ָכל ָהָעם:
ת ִמִקְריַּ ִמְצַרִים ְוַעד ְלבֹוא ֲחָמת ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים 

ֲעָלָתה)ו( ַוַיַעל ָדִויד ְוָכל ִיְשָרֵאל   :ְיָעִרים ִקְריַּת ְיָעִרים ֶאל  בַּ
ר ִליהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמָשם ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְיקָֹוק יֹוֵׁשב  ֲאשֶׁ

 ַהְכרּוִבים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם:
 

 שםרש"י  .4

)עזא הרי זה מקרא קצר והם  -)ד( עם ארון האלהים 
 ים עם ארון האלהים:באואחיו( 

 

 שםרד"ק  .5

דבק הוא עם עגלה חדשה כאילו אמר  -עם ארון האלהים 
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
 

 יה"א יג:זד .6
ַוַיְרִכיבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַעל ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ִמֵבית ֲאִביָנָדב 

 ְוֻעָזא ְוַאְחיֹו ֹנֲהִגים ָבֲעָגָלה:
 

  - ֲחָדָשה ֲעָגָלהַוַיְרִכבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֶאל 
 ַוִיָשֻאהּו ִמֵבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַבִגְבָעה 

  - ֲחָדָשה ָהֲעָגָלהיֹו ְבֵני ֲאִביָנָדב ֹנֲהִגים ֶאת ְוֻעָזא ְוַאְח 
 ַוִיָשֻאהּו ִמֵבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַבִגְבָעה

 ְוַאְחיֹו ֹהֵלְך ִלְפֵני ָהָארֹון: ִעם ֲארֹון ָהֱאֹלִהים

 

 שםרש"י  .7
על השגגה שהיה לו לדרוש ק"ו נושאיו נשא  -)ז( על השל 

 ?!הוא עצמו לא כ"ש -בירדן 
 

  י"גברי הימים א ד .8

)ט( ַוָיֹבאּו ַעד ֹגֶרן ִכיֹדן ַוִיְׁשַלח ֻעָזא ֶאת ָידֹו ֶלֱאֹחז ֶאת ָהָארֹון 
ר )י( ַוִיַחר ַאף ְיקָֹוק ְבֻעָזא  ִכי ָׁשְמטּו ַהָבָקר: ל ֲאשֶׁ יֵַּכהּו עַּ וַּ

ח ָידֹו  ַעל ָהָארֹון ַוָיָמת ָׁשם ִלְפֵני ֱאֹלִהים: ָשלַּ
 

 רק ו פסוק זרד"ק שמואל ב פ .9

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

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 

ִכי ְלַמָבִראׁשֹוָנה לֹא ַאֶּתם ָפַרץ ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו ָבנּו ִכי "בדה"י 
 "לֹא ְדַרְׁשנֻהּו ַכִמְׁשָפט
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:
 

 הי"א טוד .10
)יא( ַוִיְקָרא ָדִויד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר ַהֹכֲהִנים ְוַלְלִוִים 

)יב(   ְלאּוִריֵאל ֲעָשָיה ְויֹוֵאל ְׁשַמְעָיה ֶוֱאִליֵאל ְוַעִמיָנָדב:
ָלֶהם ַאֶּתם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלְלִוִים ִהְתַקְדׁשּו ַאֶּתם  ַויֹאֶמר

ַוֲאֵחיֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֵאת ֲארֹון ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֶאל 
ץ ְיקָֹוק )יג(   ֲהִכינֹוִתי לֹו: ם ָפרַּ תֶׁ ָבִראשֹוָנה לֹא אַּ ִכי ְלמַּ

ִמְשָפט ְשנֻהּו כַּ )יד( ַוִיְתַקְדׁשּו   :ֱאֹלֵהינּו ָבנּו ִכי לֹא ְדרַּ
  ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל:

)טו( ַוִיְשאּו ְבֵני ַהְלִוִים ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה 
םִכְדַבר ְיקָֹוק  ֹמטֹות ֲעֵליהֶׁ  :ִבְכֵתָפם בַּ

 

 במד' ז .11
ַוִיַקח ֹמֶׁשה ֶאת ָהֲעָגֹלת ְוֶאת ַהָבָקר ַוִיֵּתן אֹוָתם ֶאל  )ו(

ִלְבֵני ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות ְוֵאת ַאְרַבַעת ַהָבָקר ָנַתן  )ז(  ַהְלִוִים:
ְוֵאת ַאְרַבע ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ְׁשֹמַנת  )ח(  ֵגְרׁשֹון ְכִפי ֲעֹבָדָתם:

ַהָבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְכִפי ֲעֹבָדָתם ְבַיד ִאיָתָמר ֶבן ַאֲהֹרן 
ם  )ט(  ַהֹכֵהן: ש ֲעֵלהֶׁ ֹקדֶׁ ת הַּ ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ִכי ֲעֹבדַּ
ָכֵתף  :ִיָשאּו בַּ

 


