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Crisis & Faith
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Dancing Before the King
,  כַּאֲ שֶׁ ר צִ וָּהוּ יְהוָה; ַו ַיּ, כה ַויַּעַ שׂ דָּ וִ ד כֵּן25 And David did so, as the LORD commanded him, and
{ }פ.בֹּאֲ ָגזֶר- עַ ד, ִמגֶּבַ ע,פְּ ל ְִשׁ ִתּים- ֶאתsmote the Philistines from Geba until thou come to
Gezer. {P}
,בָּ חוּר בְּ י ְִשׂ ָר ֵאל-כָּל- א ַויֹּסֶ ף עוֹד דָּ וִ ד ֶאת1 And David again gathered together all the chosen men of
. ְשׁ ִשׁים ָאלֶףIsrael, thirty thousand.
,הָ עָ ם אֲ שֶׁ ר ִאתּוֹ- וְ כָל,ב ַויּ ָָקם ַו ֵיּ ֶל דָּ וִ ד
 ֵאת אֲ רוֹן,לְהַ עֲלוֹת ִמשָּׁ ם-- יְהוּדָ ה,ִמבַּ ֲעלֵי
 ְִק ָרא שֵׁ ם שֵׁ ם יְהוָה- אֲ שֶׁ ר,הָ אֱ ִהים
. עָ לָיו,צְ בָ אוֹת יֹשֵׁ ב הַ כְּ רֻ בִ ים

2 And David arose, and went with all the people that were
with him, from Baale-judah, to bring up from thence the ark
of God, whereupon is called the Name, even the name of the
LORD of hosts that sitteth upon the cherubim.

1. Yehoshua 9:15
- ֶאל,ט וְ ָת ַאר הַ גְּ בוּל מֵ ר ֹאשׁ הָ הָ ר
-עָ ֵרי הַ ר- ֶאל, וְ יָצָ א, ַמַ עְ יַן מֵ י ֶפְ תּוֹח
 ִהיא,עֶ פְ רוֹן; וְ ָת ַאר הַ גְּ בוּל בַּ ֲעלָה
.ִק ְריַת יְעָ ִרים

9 And the border was drawn from the top of the mountain unto
the fountain of the waters of Nephtoah, and went out to the cities
of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah--the same
is Kiriath-jearim.

2. Divrei HaYamim Aleph 13
שָׂ ֵרי הָ אֲ לָפִ ים- עִ ם, א ַו ִיּוָּעַ ץ דָּ וִ יד1 And David consulted with the captains of thousands and of
. ָגִ יד- ְלכָל-- וְ הַ מֵּ אוֹתhundreds, even with every leader.
- ִאם,ב וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ יד ְלכֹל ְקהַ ל ִי ְשׂ ָר ֵאל
יְהוָה אֱ הֵ י וּ ִפְ ְרצָ ה-וּמן
ִ ֲעלֵיכֶם טוֹב
 ַאחֵ י וּ הַ ִנּ ְשׁ ָא ִרים בְּ כֹל-ְִשׁלְחָ ה עַ ל
 וְ עִ מָּ הֶ ם הַ כֹּהֲ ִים,ַא ְרצוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל

2 And David said unto all the assembly of Israel: 'If it seem
good unto you, and if it be of the LORD our God, let us send
abroad everywhere unto our brethren that are left in all the
land of Israel, and with them to the priests and Levites that are
1
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 in their cities that have open land about them, that they mayוְ הַ לְוִ יִּם ,בְּ עָ ֵרי ִמגְ ְרשֵׁ יהֶ ם; וְ י ִָקּבְ צוּ,
;ֵ gather themselves unto usאלֵי וּ.
 3 and let us bring back the ark of our God to us; for we soughtג וְ ָסֵ בָּ ה ֶאת-אֲ רוֹן אֱ הֵ י וֵּ ,אלֵי וּ :כִּ י-
' not unto it in the days of Saul.ל ֹא ְד ַר ְשׁ ֻהוּ ,בִּ ימֵ י שָׁ אוּל.
ֹאמרוּ כָל-הַ ָקּהָ לַ ,לעֲשׂוֹת כֵּן :כִּ י-
 4 And all the assembly said that they would do so; for theד וַיּ ְ
 thing was right in the eyes of all the people.יָשַׁ ר הַ דָּ בָ ר ,בְּ עֵ י ֵי כָל-הָ עָ ם.
 5 So David assembled all Israel together, from Shihor theה ַויּ ְַקהֵ ל דָּ וִ יד ֶאת-כָּלִ -י ְשׂ ָר ֵאלִ ,מן-
ִ brook of Egypt even unto the entrance of Hamath, to bring theשׁיחוֹר ִמצְ ַריִם וְ עַ ד-לְבוֹא חֲ מָ ת ,לְהָ בִ יא
ֶ ark of God from Kiriath-jearim.את-אֲ רוֹן הָ אֱ ִהיםִ ,מ ִקּ ְריַת יְעָ ִרים.
6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to
Kiriath-jearim, which belonged to Judah, to bring up from
thence the ark of God, the LORD that sitteth upon the
cherubim, whereon is called the Name.

ו ַויַּעַ ל דָּ וִ יד וְ כָל-י ְִשׂ ָר ֵאל בַּ ֲעל ָָתהֶ ,אל-
ִק ְריַת יְעָ ִרים אֲ שֶׁ ר לִיהוּדָ ה :לְהַ עֲלוֹת
ִמשָּׁ םֵ ,את אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ְיהוָה יוֹשֵׁ ב
הַ כְּ רוּבִ ים--אֲ שֶׁ רְִ -ק ָרא שֵׁ ם.

3. Rashi
אשר נקרא שם שם – אשר נקרא לו לארון שם ,ומהו השם ,שהיה שם י״י צבאות עליו.

4. Abarbanel
ואמרו אשר נקרא שם שם ה׳ צבאות יושב הכרובים עליו ,ראוי שיפורש מלשון )יונה ג׳ ב׳( וקרא עליה
את הקריאה ,שהוא לשון הכרזה ,יאמר שהלכו להעלות משם את ארון האלהים אשר נקרא ונתפרסם
ונכרז שם שם ה׳ צבאות עליו ובעבורו ,כי בעבור הנפלאות אשר עשה הארון נתפרסם בכריזה מופלאת
שם ה׳ צבאות בין בארץ פלשתים ובין בקרב ישראל ,ולזה אמר ב׳ פעמים שם שם ,שם ה׳ בתוך פלשתים
ושם ה׳ בקרב ישראל .והמפרשים פירשוהו אשר נקרא על הארון שם ,ומהו השם שנקרא לארון? קראו לו
שם ה׳ צבאות יושב הכרובים .וחז״ל )עיין רד״ק( אמרו שנתקדש שמו של הקב״ה עליו בהיותו בשדה
פלשתים מסכים למה שאמרתי:

 3 And they set the ark of God upon a new cart, and brought itג ַויּ ְַרכִּ בוּ ֶאת-אֲ רוֹן הָ אֱ ִהיםֶ ,אלֲ -ע ָגלָה
 out of the house of Abinadab that was in the hill; and Uzzahחֲ דָ שָׁ הַ ,ויִּשָּׂ אֻ הוִּ ,מבֵּ ית אֲ בִ י ָדָ ב אֲ שֶׁ ר
 and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart.בַּ גִּ בְ עָ ה; וְ ֻעזָּא וְ ַא ְחיוֹ ,בְּ ֵי אֲ בִ י ָדָ ב,
ֹהֲ גִ יםֶ ,את-הָ ֲעגָלָה חֲ דָ שָׁ ה.
 4 And they brought it out of the house of Abinadab, whichד וַ יִּשָּׂ אֻ הוִּ ,מבֵּ ית אֲ בִ י ָדָ ב אֲ שֶׁ ר בַּ גִּ בְ עָ ה,
ה ֵל לִפְ ֵי
 was in the hill, with the ark of God, and Ahio went before theעִ ם ,אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים; וְ ַא ְחיוֹֹ ,
 ark.הָ ָארוֹן.

5. Rashi
אל עגלה חדשה – טעה בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו ,כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו
)במדבר ז׳:ט׳( .ולפי שאמר :זמירות היו לי חקיך בבית מגורי )תהלים קי״ט:נ״ד( ,נענש לבא לידי כך ,ומת עוזא
על ידו .לפיכך כשהביאו מבית עובד ,הביאו בכתף ,שנאמר :ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם
ואחיכם והעליתם את ארון וגו׳ כי למבראשונה לא אתם פרץ י״י אלהינו בנו כי לא דרשנוהו כמשפט )דברי
הימים א ט״ו:י״ב-י״ג(.
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6. Sotah 35a
דרש רבא :מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות ,שנאמר :טוזמירות היו לי חוקיך
בבית מגורי ,אמר לו הקב"ה :ד"ת שכתוב בהן טזהתעיף עיניך בו ואיננו ,אתה קורא אותן זמירות?
הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו ,דכתיב :יזולבני קהת לא נתן כי
עבודת הקודש וגו' ,ואיהו אתייה בעגלתא.

7. Malbim
ששם ה׳ צבאות יושב עליו על הכרובים – באופן שהכרובים הם מרכבה לשם ה׳ השוכן עליהם
בקדש ,ראוי שנושאי הארון ידמו אל נושאי המרכבה העליונה אשר דמות פניהם פני אדם ,ולא
ינשאו על שור וחמור ,וכן צריך מטעם זה שיהיו לו נושאים מיוחדים שהם שבט לוי אשר בם בחר ה׳
והם שגו בזה כמו שיתבאר.
וישאהו מבית אבינדב שעוזא ואחיו נשאוהו מן הבית אל העגלה בכתף והיה ראוי שינשא על כל
פנים על ידי לוים כדינו ,לא על ידי זרים,
5 And David and all the house of Israel played before the
LORD with all manner of instruments made of cypress-wood,
and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and
with sistra, and with cymbals.

ה וְ דָ וִ ד וְ כָל-בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאלְ ,משַׂ חֲ ִקים לִפְ ֵי
רוֹשׁים; וּבְ כִ נֹּרוֹת
יְהוָה ,בְּ כֹל ,עֲצֵ י בְ ִ
וּבִ ְבָ לִים וּבְ תֻ פִּ ים ,וּבִ ְמ ַעַ ְעִ ים
וּבְ צֶ ְל ֱצלִים.

8. Malbim
ודוד וכו׳ – וגם בזה לא עשו כראוי בשתים,
א .שהיו משחקים דרך שחוק לא כשמחים ברעדה,
ב .שלא היה על ידי כלי שיר המיוחדים לעבודה ולא על ידי הלוים המיועדים לזה רק כל בית ישראל
כלו ובכל עצי ברושים רצה לומר בכל מיני כלי זמר.

9. Berachot 30b
ֹאש...
ֵאין עוֹ ְמ ִדין לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶא ּ ָלא ִמ ּתוֹ ְך ּכוֹ בֶ ד ר ׁ
ה ָות
שאנֵי ,דַּ ֲ
ילי? ָאמַ ר ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר :דְּ ָאמַ ר ְק ָרא ״וְ ִהיא מָ ַרת נָפֶ ׁש״ִ .מ ּ ַמאי? דִּ ילְ מָ א חָ נָה ׁ ָ
ְּג ָמ׳ ְמנָא הָ נֵי ִמ ּ ֵ
ָ
ָ
יתך ֶא ְׁש ּ ַת ֲחוֶה
חנִ ינָא ,מֵ הָ כָ א :״וַאֲ נִ י ְּברֹב חַ ְסדְּ ך ָאבוֹ א בֵ ֶ
ְמ ִר ָירא לִ ּ ָבא טוּבָ אֶ .א ּ ָלא ָאמַ ר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי ֲ
יה ְּב ַרחֲמֵ י טוּבָ אֶ .א ּ ָלא ָאמַ ר ַר ִּבי
שאנֵי ,דַּ הֲוָ ה ְמצַ עַ ר נ ְַפ ׁ ֵ
ק ְד ְׁש ָך ְּביִ ְר ָא ֶת ָך״ִ .מ ּ ַמאי? דִּ ילְ מָ א דָּ וִ ד ׁ ָ
ֶאל הֵ יכַ ל ׇ
ש ּ
״בחֶ ְרדַּ ת״ִ .מ ּ ַמאי? דִּ ילְ מָ א
״בהַ ְד ַרת״ ֶא ּ ָלא ְּ
חו ּו לַ ה׳ ְּבהַ ְד ַרת ק ֶֹד ׁש״ַ :אל ִּת ְק ֵרי ְּ
״ה ְׁש ּ ַת ֲ
שעַ ּ ֶבן לֵ וִ י ,מֵ הָ כָ אִ :
יְ הוֹ ׁ ֻ
ָ
יהַ ,וה ֲַדר ְמצַ ּ ֵליֶ .א ּ ָלא ָאמַ ר ַרב נ ְַחמָ ן
לְ עוֹ לָ ם ֵאימָ א לְ ך ,״הַ ְד ַרת״ מַ ּ ָמ ׁשִּ .כי הָ א דְּ ַרב יְ הו ָּדה הֲוָ ה ְמצַ ּיֵין נ ְַפ ׁ ֵ
ש ּ
״ע ְבד ּו ֶאת ה׳ ְּביִ ְר ָאה וְ גִ יל ּו ִּב ְרעָ ָדה״ .כמַ אי ״וְ גִ יל ּו ִּב ְרעָ ָדה״? ָאמַ ר ַרב ַאדָּ א ּ ַבר מַ ְתנָא
ּ ַבר יִ ְצחָ ק מֵ הָ כָ אִ :
שם ְּתהֵ א ְרעָ ָדה.
ָאמַ ר ַר ּ ָבהִּ :ב ְמקוֹ ם ִּגילָ ה ׁ ָ

10. Yoma 4b
שת י ִָמים ַו ִ ּי ְק ָרא
ש ֶׁ
ַר ִּבי מַ ְתיָא ּ ֶבן חָ ָר ׁש אוֹ מֵ ר :לֹא ּ ָבא הַ ּ ָכתוּב ] ַו ִ ּי ְׁש ּכֹן ְּכבוֹ ד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי וַיְ כַ ּ ֵסה ּו הֶ עָ נָן ׁ ֵ
יתנֶת ְּב ֵאימָ הִּ ,ב ְר ֵתת ו ְּבזִיעַ ,
ש ְּתהֵ א ּתוֹ ָרה נִ ּ ֶ
ֹשה ּ ַביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י ִמ ּתוֹ ְך הֶ עָ נָן׃[ ֶא ּ ָלא לְ ַא ּיֵים עָ לָ יוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ֶאל מ ׁ ֶ
3
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״ע ְבד ּו ֶאת ה׳ ְּביִ ְר ָאה וְ גִ יל ּו ִּב ְרעָ ָדה״ .מַ אי ״וְ גִ יל ּו ִּב ְרעָ ָדה״? ָאמַ ר ַרב ַאדָּ א ּ ַבר מַ ְתנָה ָאמַ ר ַרב:
ש ּנֶאֱ מַ רִ :
ֶׁ
שם ְּתהֵ א ְרעָ ָדה.
ִּב ְמקוֹ ם ִּגילָ ה ׁ ָ
במקום גילה – מתן תורה של לוחות דכתיב "פקודי ה' ישרים משמחי לב" )תהילים יט:ט(
תוספות :במקום גילה :כדכתיב "עוז וחדוה במקומו" )דברי הימים א' טז:כז(
 6 And when they came to the threshing-floor of Nacon,ו ַו ָיּבֹאוּ ,עַ ד-גּ ֶֹרן ָכוֹן; ַו ִיּ ְשׁלַח ֻעזָּה ֶאל-
 Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold ofאֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ,וַיּ ֹאחֶ ז בּוֹ--כִּ י שָׁ ְמטוּ,
 it; for the oxen stumbled.הַ בָּ ָקר.
; 7 And the anger of the LORD was kindled against Uzzahז ַויִּחַ רַ -אף יְהוָה בְּ ֻעזָּהַ ,ו ַיּכֵּהוּ שָׁ ם
 and God smote him there for his error; and there he died byהָ אֱ ִהים עַ ל-הַ שַּׁ ל; ַויָּמָ ת שָׁ ם ,עִ ם אֲ רוֹן
 the ark of God.הָ אֱ ִהים.
 8 And David was displeased, because the LORD had brokenח ַויִּחַ ר לְדָ וִ ד ,עַ ל אֲ שֶׁ ר ָפּ ַרץ יְהוָה פּ ֶֶרץ
 forth upon Uzzah; and that place was called Perez-uzzah,בְּ ֻעזָּה; ַויּ ְִק ָרא לַמָּ קוֹם הַ הוּא ,פּ ֶֶרץ ֻעזָּה,
 unto this day.עַ ד ,הַ יּוֹם הַ ֶזּה.
 9 And David was afraid of the LORD that day; and he said:ט ַויּ ִָרא דָ וִ ד ֶאת-יְהוָה ,בַּ יּוֹם הַ הוּא;
'? 'How shall the ark of the LORD come unto meוַיּ ֹאמֶ רֵ ,אי יָבוֹא ֵאלַי אֲ רוֹן יְהוָה.

11. Shmuel Aleph 6:7-12
12 And the kine took the straight way by the way to Bethshemesh; they went along the highway, lowing as they went,
and turned not aside to the right hand or to the left; and the
lords of the Philistines went after them unto the border of Bethshemesh.

יב ַויִּשַּׁ ְר ָה הַ פָּרוֹת בַּ דֶּ ֶר  ,עַ ל-דֶּ ֶר בֵּ ית
שֶׁ מֶ שׁ ,בִּ ְמ ִסלָּה ַאחַ ת הָ לְכוּ הָ וְ גָעוֹ,
וּשׂמ ֹאול; וְ סַ ְר ֵי
וְ ל ֹא-סָ רוּ י ִָמין ְ
הלְכִ ים ַאחֲ ֵריהֶ ם ,עַ ד-גְּ בוּל
פְ ל ְִשׁ ִתּים ֹ
בֵּ ית שָׁ מֶ שׁ.

12. Malbim
ויחר לדוד – מזה הבין דוד כי לא הזהרו בכבוד הארון כראוי ,וחרה לו על עצמו .כי זה ההבדל בין
"ויחר אף" –שיוצא לזולתו – ובין "חרה לו" – ששב אל עצמו .כמו "ויחר לקין ויפלו פניו".
ויירא דוד את ה' ביום ההוא – פי' דוד עבד תמיד מאהבה ומשמחה ועבודה כזאת תריק על בעליה
שפע החסד והרחמים טוב ושמחה ,ועתה ביום ההוא שחרד מפחד העונש שחל על עוזא נפל
ממדרגת האהבה אל מדרגת יראת העונש שהיא מדרגה פחותה וע"כ אמר איך יבא אלי ארון ה' אם
באשר הרגיש כי נפל ממדרגתו...
 10 So David would not remove the ark of the LORD untoי וְ ל ֹאָ -אבָ ה דָ וִ ד ,לְהָ ִסיר ֵאלָיו ֶאת-אֲ רוֹן
 him into the city of David; but David carried it aside into theיְהוָה--עַ ל-עִ יר דָּ וִ ד; ַויַּטֵּ הוּ דָ וִ ד ,בֵּ ית עֹבֵ ד-
 house of Obed-edom the Gittite.אֱ דֹם הַ גִּ ִתּי.
 11 And the ark of the LORD remained in the house of Obedיא ַויֵּשֶׁ ב אֲ רוֹן יְהוָה בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם ,הַ גִּ ִתּי-ְ - edom the Gittite three months; and the LORD blessedשׁ שָׁ ה חֳ דָ ִשׁים; ַויְבָ ֶר יְהוָה ֶאת-עֹבֵ ד
 Obed-edom, and all his house.אֱ דֹם ,וְ ֶאת-כָּל-בֵּ יתוֹ.

13. Rashi
ויברך ה' – אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד ,שנאמר )דה"א כו:ו ח( ופעלתי השמיני ,ששים
ושנים לעובד אדום.
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, ְשׁמַ עְ יָה הַ בְּ כוֹר-- בָּ ִים, ד וּ ְלעֹבֵ ד אֱ דֹם4 And Obed-edom had sons: Shemaiah the first-born,
יוֹאח הַ ְשּׁל ִִשׁי וְ שָׂ כָר
ָ , יְהוֹזָבָ ד הַ שֵּׁ ִיJehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and
.ישׁי
ִ  וּ ְַת ְֵאל הַ חֲ ִמ, הָ ְרבִ יעִ יNethanel the fifth;
,יאל הַ ִשּׁ ִשּׁי יִשָּׂ שכָר הַ ְשּׁבִ יעִ י
ֵ  ה עַ ִמּ5 Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peullethai the eighth;
. אֱ ִהים, כִּ י בֵ ְרכוֹ: פְּ ֻעלּ ְַתי הַ ְשּׁ ִמי ִיfor God blessed him.
 הַ ִמּ ְמשָׁ לִים, ו וְ ל ְִשׁמַ עְ יָה בְ וֹ וֹלַד בָּ ִ ים6 Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled over
. הֵ מָּ ה,בּוֹרי חַ יִל
ֵ ִג- כִּ י: לְבֵ ית אֲ בִ יהֶ םthe house of their father; for they were mighty men of valour.
 עָ ְת ִי ְוּרפ ֵָאל וְ עוֹבֵ ד, ז בְּ ֵי ְשׁמַ עְ יָה7 The sons of Shemaiah: Othni, and Rephael and Obed and
,חָ יִל; אֱ לִיהוּ-בְּ ֵי-- ֶא ְלזָבָ ד ֶאחָ יוElzabad his brethren, valiant men; Elihu also, and Semachiah.
.וּסמַ כְ יָהוּ
ְ
 הֵ מָּ ה, ֵאלֶּה ִמבְּ ֵי עֹבֵ ד אֱ דֹם- ח כָּל8 All these were of the sons of Obed-edom: they and their sons
, ַחַ יִל בַּ כֹּח- ִאישׁ, וּבְ ֵיהֶ ם וַאֲ חֵ יהֶ םand their brethren, able men in strength for the service;
. ְלעֹבֵ ד אֱ דֹם,וּשׁ ַ יִם
ְ  ִשׁ ִשּׁים-- ַל ֲעבֹדָ הthreescore and two of Obed-edom.

14. Bamidbar 17:11-13
- ַקח ֶאת, ַאהֲ רֹן-יא וַיּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ ה ֶאל
ַעָ לֶיהָ ֵאשׁ מֵ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ח-הַ מַּ ְח ָתּה וְ ֶתן
,הָ עֵ דָ ה- וְ הוֹ ֵל ְמהֵ ָרה ֶאל,וְ ִשׂים ְקט ֶֹרת
יָצָ א הַ ֶקּצֶ ף ִמלִּפְ ֵי- כִּ י:וְ כַ פֵּר ֲע ֵליהֶ ם
. הֵ חֵ ל הַ ָנּגֶף,יְהוָה

11 And Moses said unto Aaron: 'Take thy fire-pan, and put
fire therein from off the altar, and lay incense thereon, and
carry it quickly unto the congregation, and make atonement
for them; for there is wrath gone out from the LORD: the
plague is begun.'

 ַויּ ָָרץ, יב ַויּ ִַקּח ַאהֲ רֹן כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר מֹשֶׁ ה12 And Aaron took as Moses spoke, and ran into the midst of
; בָּ עָ ם, וְ ִהנֵּה הֵ חֵ ל הַ ֶנּגֶף,תּוֹ הַ ָקּהָ ל- ֶאלthe assembly; and, behold, the plague was begun among the
.הָ עָ ם- עַ ל, ַו ְי ַכפֵּר,הַ ְקּט ֶֹרת- ֶאת, ַויּ ִֵתּןpeople; and he put on the incense, and made atonement for
the people.
; וּבֵ ין הַ חַ יִּים,הַ מֵּ ִתים- יג ַו ַיּ ֲעמֹד בֵּ ין13 And he stood between the dead and the living; and the
. הַ מַּ ֵגּפָה, ו ֵַתּעָ צַ רplague was stayed.
 על ידו מתו נדב,למה בקטורת? לפי שהי ו בני ישראל מליזים ומרננים אחר הקטורת לומר סם המות הוא
. והחטא הוא הממית, על ידו נשרפו חמישים ומאתים איש! אמר הקב"ה תראו שעוצר מגפה הוא,ואביהוא

15. Vayikra 16:1-2
 ְשׁ ֵי, ַאחֲ ֵרי מוֹת,מֹשֶׁ ה- ֶאל, א ַויְדַ בֵּ ר יְהוָה1 And the LORD spoke unto Moses, after the death of the
. ַויָּמֻ תוּ,יְהוָה-בְּ ָק ְרבָ ָתם לִפְ ֵי-- בְּ ֵי ַאהֲ רֹןtwo sons of Aaron, when they drew near before the LORD,
and died;
 ַאהֲ רֹן- דַּ בֵּ ר ֶאל,מֹשֶׁ ה-ב וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ֶאל
 ִמבֵּ ית,הַ קֹּדֶ שׁ-עֵ ת ֶאל-יָב ֹא בְ כָל- וְ ַאל, ָא ִחי
,הָ ָארֹן-פְּ ֵי הַ ַכּפּ ֶֹרת אֲ שֶׁ ר עַ ל- ֶאל--ַל ָפּ ֹרכֶת
.הַ ַכּפּ ֶֹרת- ֵא ָר ֶאה עַ ל, כִּ י בֶּ עָ ָן,וְ ל ֹא יָמוּת

2 and the LORD said unto Moses: 'Speak unto Aaron thy
brother, that he come not at all times into the holy place
within the veil, before the ark-cover which is upon the ark;
that he die not; for I appear in the cloud upon the ark-cover.

 זהו, ולפי שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבוא,כי בענן אראה – כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני
. ורבותינו דרשו לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכפורים.פשוטו
- בֵּ ַר יְהוָה ֶאת, לַמֶּ ֶל דָּ וִ ד לֵאמֹר,יב ַויֻּגַּד
, בַּ עֲבוּר,לוֹ-אֲ שֶׁ ר-כָּל-בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם וְ ֶאת
אֲ רוֹן- ַויַּעַ ל ֶאת,אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים; ַו ֵיּ ֶל דָּ וִ ד
--הָ אֱ ִהים ִמבֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם עִ יר דָּ וִ ד
.בְּ ִשׂ ְמחָ ה

12 And it was told king David, saying: 'The LORD hath
blessed the house of Obed-edom, and all that pertaineth
unto him, because of the ark of God.' And David went and
brought up the ark of God from the house of Obed-edom
into the city of David with joy.
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 ִשׁשָּׁ ה--יְהוָה- כִּ י צָ עֲדוּ ְֹשׂ ֵאי אֲ רוֹן, יג ַוי ְִהי13 And it was so, that when they that bore the ark of the
.וּמ ִריא
ְ , ַויִּזְ בַּ ח שׁוֹר: צְ עָ ִדיםLORD had gone six paces, he sacrificed an ox and a fatling.
, לִפְ ֵי יְהוָה; וְ דָ וִ ד,עֹז- יד וְ דָ וִ ד ְמכ ְַרכֵּר בְּ כָל14 And David danced before the LORD with all his might;
. חָ גוּר ֵאפוֹד בָּ דand David was girded with a linen ephod.
- מַ ֲעלִים ֶאת,בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל- טו וְ דָ וִ ד וְ כָל15 So David and all the house of Israel brought up the ark of
. וּבְ קוֹל שׁוֹפָר, בִּ ְתרוּעָ ה, אֲ רוֹן יְהוָהthe LORD with shouting, and with the sound of the horn.
וּמיכַל
ִ ; בָּ א עִ יר דָּ וִ ד,טז וְ הָ יָה אֲ רוֹן יְהוָה
- ו ֵַתּ ֶרא ֶאת,שָׁ אוּל ְִשׁ ְקפָה בְּ עַ ד הַ חַ לּוֹן-בַּ ת
 ו ִַתּבֶ ז,וּמכ ְַרכֵּר לִפְ ֵי יְהוָה
ְ הַ מֶּ ֶל דָּ וִ ד ְמ ַפזֵּז
. בְּ לִבָּ הּ,לוֹ

16 And it was so, as the ark of the LORD came into the city
of David, that Michal the daughter of Saul looked out at the
window, and saw king David leaping and dancing before
the LORD; and she despised him in her heart.

 ַויַּצִּ גוּ אֹתוֹ,אֲ רוֹן יְהוָה- יז ַויָּבִ אוּ ֶאת17 And they brought in the ark of the LORD, and set it in its
;לוֹ דָּ וִ ד- אֲ שֶׁ ר ָטָ ה, בְּ תוֹ הָ אֹהֶ ל, בִּ ְמקוֹמוֹplace, in the midst of the tent that David had pitched for it;
.וּשׁל ִָמים
ְ , ַויַּעַ ל דָּ וִ ד עֹלוֹת לִפְ ֵי יְהוָהand David offered burnt-offerings and peace-offerings
before the LORD.
; מֵ הַ עֲלוֹת הָ עוֹלָה וְ הַ ְשּׁל ִָמים, יח ַו ְיכַל דָּ וִ ד18 And when David had made an end of offering the burnt. בְּ שֵׁ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת,הָ עָ ם- ַויְבָ ֶר ֶאתoffering and the peace-offerings, he blessed the people in
the name of the LORD of hosts.
,הֲ מוֹן י ְִשׂ ָר ֵאל-הָ עָ ם ְלכָל-יט ַויְחַ לֵּק ְלכָל
, ל ְִאישׁ חַ לַּת לֶחֶ ם ַאחַ ת, ִאשָּׁ ה-לְמֵ ִאישׁ וְ עַ ד
-וְ ֶא ְשׁפָּר ֶאחָ ד וַאֲ ִשׁישָׁ ה ֶאחָ ת; ַו ֵיּ ֶל כָּל
. ִאישׁ לְבֵ יתוֹ,הָ עָ ם

19 And he dealt among all the people, even among the
whole multitude of Israel, both to men and women, to every
one a cake of bread, and a cake made in a pan, and a sweet
cake. So all the people departed every one to his house.

16. Divrei HaYamim Aleph 15:2-4
אֲ רוֹן- ל ֹא לָשֵׂ את ֶאת, ָאמַ ר דָּ וִ יד,ב ָאז
,בָ ם בָּ חַ ר יְהוָה- כִּ י:הַ לְוִ יִּם- כִּ י ִאם,הָ אֱ ִהים
.עוֹלָם-עַ ד--אֲ רוֹן יְהוָה וּלְשָׁ ְרתוֹ-לָשֵׂ את ֶאת
{}פ

2 Then David said: 'None ought to carry the ark of God
but the Levites; for them hath the LORD chosen to carry
the ark of the LORD, and to minister unto Him for
ever.' {P}

,יְרוּשָׁ ָל ִם- ֶאל,י ְִשׂ ָר ֵאל-כָּל- ג ַויּ ְַקהֵ ל דָּ וִ יד ֶאת3 And David assembled all Israel at Jerusalem, to bring up
- ְמקוֹמוֹ אֲ שֶׁ ר- ֶאל,אֲ רוֹן יְהוָה- לְהַ עֲלוֹת ֶאתthe ark of the LORD unto its place, which he had prepared
. הֵ כִ ין לוֹfor it.
.הַ לְוִ יִּם- וְ ֶאת,בְּ ֵי ַאהֲ רֹן- ד ַויֶּאֱ סֹף דָּ וִ יד ֶאת4 And David gathered together the sons of Aaron, and the
{ }סLevites; {S}

17. Divrei HaYamim 16:7-34
, ְלהֹדוֹת, ָאז ַָתן דָּ וִ יד בָּ ר ֹאשׁ, ז בַּ יּוֹם הַ הוּא7 Then on that day did David first ordain to give thanks
. וְ ֶאחָ יו, ָאסָ ף-בְּ יַד-- לַיהוָהunto the LORD, by the hand of Asaph and his brethren.
הוֹדיעוּ
ִ -- ִק ְראוּ בִ ְשׁמוֹ, ח הוֹדוּ לַיהוָה8 O give thanks unto the LORD, call upon His name;
. ֲעלִי ָתיו, בָ עַ ִמּיםmake known His doings among the peoples.
. ִפְ ְלא ָֹתיו- בְּ כָל, ִשׂיחוּ--לוֹ- ז ְַמּרוּ, ט ִשׁירוּ לוֹ9 Sing unto Him, sing praises unto Him; speak ye of all
His marvellous works.
 לֵב ְמבַ ְקשֵׁ י, י ְִשׂמַ ח-- בְּ שֵׁ ם ָק ְדשׁוֹ, י ִה ְתהַ לְלוּ10 Glory ye in His holy name; let the heart of them
. יְהוָהrejoice that seek the LORD.
. ָתּ ִמיד, בַּ ְקּשׁוּ ָפ ָיו-- וְ עֻזּוֹ, יא ִדּ ְרשׁוּ יְה ָוה11 Seek ye the LORD and His strength; seek His face
continually.
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- ֶאל- בַּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם--הָ ָא ֶרץ- כָּל, כג ִשׁירוּ לַיהוָה23 Sing unto the LORD, all the earth; proclaim His
. יְשׁוּעָ תוֹ, יוֹםsalvation from day to day.
,הָ עַ ִמּים- בְּ כָל--כְּ בוֹדוֹ- ֶאת, כד סַ פְּ רוּ בַ גּוֹיִם24 Declare His glory among the nations, His marvellous
. ִפְ ְלא ָֹתיוworks among all the peoples.
,וֹרא הוּא
ָ ְ ו-- ְמאֹד,וּמהֻ לָּל
ְ  כה כִּ י גָדוֹל יְהוָה25 For great is the LORD, and highly to be praised; He
.אֱ ִהים-כָּל- עַ לalso is to be feared above all gods.
, וַיהוָה-- אֱ לִילִים,אֱ הֵ י הָ עַ ִמּים- כו כִּ י כָּל26 For all the gods of the peoples are things of nought;
. שָׁ מַ יִם עָ שָׂ הbut the LORD made the heavens.
. בִּ ְמקֹמוֹ, עֹז וְ חֶ ְדוָה-- ְל ָפ ָיו, כז הוֹד וְ הָ דָ ר27 Honour and majesty are before Him; strength and
gladness are in His place.
 הָ בוּ-- ִמ ְשׁפְּ חוֹת עַ ִמּים, כח הָ בוּ לַיה ָוה28 Ascribe unto the LORD, ye kindreds of the peoples,
. כָּבוֹד ָועֹז, לַיהוָהascribe unto the LORD glory and strength.
 וּבֹאוּ, כְּ בוֹד ְשׁמוֹ; ְשׂאוּ ִמ ְחָ ה, כט הָ בוּ לַיהוָה29 Ascribe unto the LORD the glory due unto His name;
.קֹדֶ שׁ- בְּ הַ ְד ַרת, ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַיהוָה-- ְל ָפ ָיוbring an offering, and come before Him; worship the
LORD in the beauty of holiness.
, ִתּכּוֹן ֵתּבֵ ל- ַאף--הָ ָא ֶרץ- כָּל, ל ִחילוּ ִמ ְלּ ָפ ָיו30 Tremble before Him, all the earth; the world also is
. ִתּמּוֹט- בַּ לestablished that it cannot be moved.
ֹאמרוּ
ְ  וְ י-- וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ, לא י ְִשׂ ְמחוּ הַ שָּׁ מַ יִם31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; and
.  ְיהוָה מָ ָל, בַ גּוֹ ִיםlet them say among the nations: 'The LORD reigneth.'
- וְ כָל, ַי ֲע ץ הַ שָּׂ דֶ ה--וּמלוֹאוֹ
ְ , לב י ְִרעַ ם הַ יָּם32 Let the sea roar, and the fulness thereof; let the field
.בּוֹ- אֲ שֶׁ רexult, and all that is therein;
,בָ א-כִּ י-- ִמלִּפְ ֵי יְהוָה: עֲצֵ י הַ יָּעַ ר, לג ָאז י ְַר ְנּ וּ33 Then shall the trees of the wood sing for joy, before
.הָ ָא ֶרץ- ל ְִשׁפּוֹט ֶאתthe LORD, for He is come to judge the earth.
. חַ ְסדּוֹ, כִּ י לְעוֹלָם-- כִּ י טוֹב, לד הוֹדוּ לַיהוָה34 O give thanks unto the LORD; for He is good; for His
mercy endureth for ever.
 וְ ַקבְּ צֵ וּ,הוֹשׁיעֵ וּ אֱ הֵ י י ְִשׁעֵ וּ
ִ -- לה וְ ִא ְמרוּ35 And say ye: 'Save us, O God of our salvation, and
, ֶ ְלהֹדוֹת ְלשֵׁ ם ָק ְדשׁ:הַ גּוֹיִם- וְ הַ צִּ י ֵל וּ ִמןgather us together and deliver us from the nations, that
.  ל ְִה ְשׁ ַתּבֵּ חַ בִּ ְת ִהלּ ֶָתwe may give thanks unto Thy holy name, that we may
triumph in Thy praise.'
,הָ עוֹלָם- ִמן-- אֱ הֵ י י ְִשׂ ָר ֵאל, לו בָּ רוּ יְהוָה36 Blessed be the LORD, the God of Israel, from
, וְ הַ לֵּל-- ָאמֵ ן,הָ עָ ם-ֹאמרוּ כָל
ְ  וְ עַ ד הָ ֹעלָם; וַיּeverlasting even to everlasting. And all the people said:
.' לַיהוָהAmen,' and praised the LORD.

{בֵּ יתוֹ; }ס- לְבָ ֵר ֶאת,כ ַויָּשָׁ ב דָּ וִ ד
 ל ְִק ַראת,שָׁ אוּל-ו ֵַתּצֵ א ִמיכַל בַּ ת
 ִנּכְ בַּ ד הַ יּוֹם מֶ ֶל- וַתּ ֹאמֶ ר מַ ה,דָּ וִ ד
י ְִשׂ ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִגְ לָה הַ יּוֹם לְעֵ י ֵי
 כְּ ִהגָּלוֹת ִגְ לוֹת ַאחַ ד,ַא ְמהוֹת עֲבָ דָ יו
.הָ ֵר ִקים

20 Then David returned to bless his household. {S} And Michal
the daughter of Saul came out to meet David, and said: 'How did
the king of Israel get him honour to-day, who uncovered himself
to-day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the
vain fellows shamelessly uncovereth himself!'

 לִפְ ֵי, ִמיכַל- ֶאל, כא וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד21 And David said unto Michal: 'Before the LORD, who chose
-וּמכָּל
ִ בִּ י מֵ ָאבִ י- יְהוָה אֲ שֶׁ ר בָּ חַ רme above thy father, and above all his house, to appoint me
עַ ם יְהוָה- לְצַ וֹּת א ִֹתי ָגִ יד עַ ל, בֵּ יתוֹprince over the people of the LORD, over Israel, before the
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. לִפְ ֵי יְהוָה,י ְִשׂ ָר ֵאל; וְ ִשׂחַ ְק ִתּי- עַ לLORD will I make merry.
ִיתי שָׁ פָל
ִ  וְ הָ י, כב וּ ְַק ִתי עוֹד ִמזּ ֹאת22 And I will be yet more vile than thus, and will be base in mine
,הָ אֲ מָ הוֹת אֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ְתּ- בְּ עֵ י ָי; וְ עִ םown sight; and with the handmaids whom thou hast spoken of,
. עִ מָּ ם ִאכָּבֵ דָ הwith them will I get me honour.'
,הָ יָה לָהּ- ל ֹא,שָׁ אוּל- בַּ ת, כג וּל ְִמיכַל23 And Michal the daughter of Saul had no child unto the day of
{ }פ.מוֹתהּ
ָ  יוֹם,עַ ד-- ָילֶדher death. {P}

18. Shmuel Aleph 18:11-17
,בֵּ ית דָּ וִ ד-יא ַויּ ְִשׁלַח שָׁ אוּל מַ ל ְָאכִ ים ֶאל
 ִמיכַל, בַּ בּ ֶֹקר; ו ַַתּגֵּד לְדָ וִ ד, וְ לַהֲ ִמיתוֹ,לְשָׁ ְמרוֹ
 ַפְ ְשׁ- ֵאי ְ ְממַ לֵּט ֶאת- ִאם,ִא ְשׁתּוֹ לֵאמֹר
. מָ חָ ר ַא ָתּה מוּמָ ת,הַ ַלּ ְי ָלה

11 And Saul sent messengers unto David's house, to
watch him, and to slay him in the morning; and Michal
David's wife told him, saying: 'If thou save not thy life
to-night, to-morrow thou shalt be slain.'

 בְּ עַ ד הַ חַ לּוֹן; ַו ֵיּ ֶל,דָּ וִ ד- יב ַותּ ֶֹרד ִמיכַל ֶאת12 So Michal let David down through the window; and he
. ַויִּמָּ לֵט, ַויִּבְ ַרחwent, and fled, and escaped.
- ו ַָתּשֶׂ ם ֶאל,הַ ְתּ ָרפִ ים- יג ו ִַתּ ַקּח ִמיכַל ֶאת13 And Michal took the teraphim, and laid it in the bed,
; שָׂ מָ ה ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו, וְ ֵאת כְּ בִ יר הָ עִ זִּ ים, הַ ִמּטָּ הand put a quilt of goats' hair at the head thereof, and
{ }ס. בַּ בָּ גֶד, ו ְַתּכַסcovered it with a cloth. {S}
;דָּ וִ ד- ל ַָקחַ ת ֶאת, יד ַויּ ְִשׁלַח שָׁ אוּל מַ ל ְָאכִ ים14 And when Saul sent messengers to take David, she
{ }ס.חלֶה הוּא
ֹ , וַתּ ֹאמֶ רsaid: 'He is sick.' {S}
 ל ְִראוֹת,הַ מַּ ל ְָאכִ ים- טו ַו ִיּ ְשׁלַח שָׁ אוּל ֶאת15 And Saul sent the messengers to see David, saying:
, הַ עֲלוּ אֹתוֹ בַ ִמּטָּ ה ֵאלַי:דָּ וִ ד לֵאמֹר-' ֶאתBring him up to me in the bed, that I may slay him.'
.לַהֲ ִמתוֹ
- ֶאל, וְ ִהנֵּה הַ ְתּ ָרפִ ים, הַ מַּ ל ְָאכִ ים, טז ַו ָיּבֹאוּ16 And when the messengers came in, behold, the
{ }ס. ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו, הַ ִמּטָּ ה; וּכְ בִ יר הָ עִ זִּ יםteraphim was in the bed, with the quilt of goats' hair at the
head thereof. {S}
 לָמָּ ה ָכּכָה, ִמיכַל-יז וַיּ ֹאמֶ ר שָׁ אוּל ֶאל
 ַויִּמָּ לֵט; וַתּ ֹאמֶ ר,איְבִ י
ֹ - ו ְַתּשַׁ לּ ְִחי ֶאת,ית ִי
ִ ִר ִמּ
 ָאמַ ר ֵאלַי שַׁ לּ ְִח ִי לָמָ ה- הוּא,שָׁ אוּל-ִמיכַל ֶאל
. ית
ֵ אֲ ִמ

17 And Saul said unto Michal: 'Why hast thou deceived
me thus, and let mine enemy go, that he is escaped?' And
Michal answered Saul: 'He said unto me: Let me go;
why should I kill thee?'

19. Rambam, Hilchot Lulav 8:15
מו
ֹ  וְ כָ ל הַ ּמ ֹונֵעַ עַ ְצ.דולָ ה הִ יא
ֹ ֲבו ָדה ְ ּג
ֹ  ע.ֲש ּיַת הַ ִּמ ְצוָ ה ו ְּבאַ הֲבַ ת הָ אֵ ל ֶׁש ִ ּצ ָ ּוה ָּבהֶ ן
ׂ ִ שמַ ח אָ ָדם ַּבע
ׂ ְ הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה ֶׁש ִ ּי
ָ
ש ְמחָ ה ו ְּבטוּב
ׂ ִ ֲשר לֹא עָ בַ ְד ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ יך ְ ּב
ֶׁ ִמ ּ ִשׂ ְמחָ ה ֹזו ָראוּי ְלהִ ּ ָפ ַרע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶׁש ּ ֶנאֱמַ ר )דברים כח מז( " ּ ַתחַ ת א
 וְ עַ ל זֶה הִ ז ְִהיר.חוטֵ א וְ שׁ ֹוטֶ ה
ֹ מות אֵ לּ ּו
ֹ קו
ֹ מו ו ִּמ ְת ּ ַכ ֵּבד ְ ּבעֵ ינָיו ִ ּב ְמ
ֹ בוד ְלעַ ְצ
ֹ חולֵ ק ּ ָכ
ֹ ְ וְ כָ ל הַ ּ ֵמגִ יס ַ ּד ְע ּת ֹו ו."לֵ בָ ב
ְ
מות אֵ לּ ּו הוּא
ֹ קו
ֹ ּפו ִ ּב ְמ
ֹ מו וּמֵ קֵ ל ּגו
ֹ  וְ כָ ל הַ ּ ַמ ְ ׁש ּ ִפיל עַ ְצ."ְ ׁש ֹלמֹה וְ אָ מַ ר )משלי כה ו( "אַ ל ִּת ְתהַ ַ ּדר ִלפְ נֵי מֶ לֶ ך
יתי ָׁשפָ ל
ִ ִעוד ִמזֹּאת וְ הָ י
ֹ ש ָראֵ ל אָ מַ ר )שמואל ב ו כב( "וּנְ קַ לּ ִֹתי
ׂ ְ ִ וְ כֵן דָּ וִ ד מֶ לֶ ְך י.עובֵ ד מֵ אַ הֲבָ ה
ֹ ָדול הַ ְמכ ָֻּבד ה
ֹ הַ ָ ּג
ְ
שמֹחַ ִלפְ נֵי ה' ֶׁש ּ ֶנאֱמַ ר )שמואל ב ו טז( "וְ הַ ּ ֶמלֶ ך דָּ וִ ד ְמפַ זֵּז ו ְּמכַ ְר ּכֵר ִלפְ נֵי
ׂ ְ בוד אֶ ּ ָלא ִל
ֹ  וְ אֵ ין הַ ְ ּגדֻ ּ ָלה וְ הַ ּ ָכ."ְ ּבעֵ ינָי
:"'ה
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