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 "דבס
 ים שבינינועל הנחש

 הרב מואיז נבון
 

ׁש)א(  - פרק גבראשית  ָוק ֱאֹלִהים ַויֹּאֶמר ֶאל ָהִאָשה ְוַהנָּחָּ ל ַחַית ַהָשֶדה ֲאֶשר ָעָשה ְיקֹּ  ָהָיה ָערּום ִמכֹּ
אְכלּו ִמכֹּל ֵעץ ַהָגן:    ַאף ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא תֹּ

 

 דבש[]עם מתוק מ  ב עמוד לה דף בראשית פרשת( בראשית) א כרך זוהר
 ,שמעון' רל משאולאו ב. ממש נחש אמר יהודה רבי ,הרע יצר הז אמר יצחק' ר :"והנחש"

ונראה  והתות את חא לפב , הואהרעיצר השהוא  ל"סמאכי  , אמתדברי שניכם  הםל אמר
  .הם דבר אחדושניהם  יצר הרעשהוא השטן ש הוא השל הנח וצלמו ,נחשעל  רוכב

 

 [חברותא]עם  אבבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד תלמוד 
  ...אמר ר"ל: הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות. 

את בני האדם לחטוא, ולאחר שהחטיאם ]ומתעה  [לעולם]יורד  :[דרכו של השטןכך ] ...
רשות  [מהקדוש ברוך הוא], ונוטל [את חמתו של הקדוש ברוך הוא], ומרגיז [עולה לשמים

 .[של החוטא]הנשמה  [את], ונוטל [להרוג את החוטאים]
 

  בחיי בראשית פרשת בראשית פרק ג פסוק ארבינו 
 חשבון "הנח"ש" כחשבון "השטן" עם המלה.

 

  "י בראשית פרק ברש
 לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ֶשה ַויֹּאֶמר ְוֵהן ֹלא  - פרק דשמות  ִלי ִכי יֹּאְמרּו ֹלא ִנְרָאה ֵאֶליָך  ַיֲאִמינּו)א( ַוַיַען מֹּ ִלי ְוֹלא ִיְשְמעּו ְבקֹּ
ָוק >מזה< ַמה ֶזה ְבָיֶדָך ַויֹּאֶמר ַמֶטה: )ג( ַויֹּאֶמר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוַיְשלִ  ָוק: )ב( ַויֹּאֶמר ֵאָליו ְיקֹּ ֵכהּו ְיקֹּ

ׁשְיִהי ַאְרָצה וַ  ז ִבְזָנבוֹּ ַוִיְשַלח ָידוֹּ ַוַיֲחֶזק  ְלנָּחָּ ֶשה ְשַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹּ ָוק ֶאל מֹּ ֶשה ִמָפָניו: )ד( ַויֹּאֶמר ְיקֹּ ַוָיָנס מֹּ
: )ה( ְלַמַען  ָוק ֱאֹלֵהי ֲאבָֹּתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ַיֲאִמינּובוֹּ ַוְיִהי ְלַמֶטה ְבַכפוֹּ ֱאֹלֵהי ִיְצָחק  ִכי ִנְרָאה ֵאֶליָך ְיקֹּ

ב:    ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּ
 

  "ן שמות פרק דרמב
לא הבינותי למה עשה האותות למשה, כי  -)ג( ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה 

המטה אשר בידך תשלך ארצה "מאמין היה משה שהקב"ה מדבר עמו. והראוי שיאמר 
, וכן באות השני, כאשר אמר בשלישי ולקחת ממימי היאור )פסוק ט(. "והיה לנחש לפניהם

 ... ,לשון הרעולכן נאמנו דברי רבותינו )שמו"ר ג טז( שהיה לו הראשון רמז שספר עליהן 
 

 ב ]ד, א[ :רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה גשמות 
 הקדוש ברוך הוא אמר לו .אותה שעה דבר משה שלא כהוגן :ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי

ושמעו לקולך והוא אמר והן לא יאמינו לי, מיד השיבו הקדוש ברוך הוא בשיטתו נתן לו אותות 
אתה לפי דבריו, ראה מה כתיב אחריו ויאמר ה' אליו מזה בידך ויאמר מטה כלומר מזה שבידך 

מאמינים שנאמר ויאמן  ,מינים בני מאמיניםהם מאצריך ללקות שאתה מוציא שם רע על בני 
תפש משה מעשה הנחש שהוציא לשון הרע העם, בני מאמינים שנאמר )בראשית טו( והאמין בה', 

ֵדַע ֱאֹלִהים " על בוראו שנאמר )שם /בראשית/ ג( ִכי ְביוֹּם ֲאָכְלֶכם ִמֶמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ]ִכי יֹּ
ְדעֵ  ב ֵכאֹלִהים יֹּ  ... "[.:ָוָרעי טוֹּ

 

ר -  יא-פרק ז, טשמות  ן ַקח ֶאת  )ט( ִכי ְיַדֵבר ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּה ֵלאמֹּ ֵפת ְוָאַמְרָת ֶאל ַאֲהרֹּ ְוַהְשֵלְך  ַמְטָךְתנּו ָלֶכם מוֹּ
ן ֶאת ְלַתִניןִלְפֵני ַפְרעֹּה ְיִהי  ָוק ַוַיְשֵלְך ַאֲהרֹּ ן ֶאל ַפְרעֹּה ַוַיֲעשּו ֵכן ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיקֹּ ֶשה ְוַאֲהרֹּ הּו: )י( ַוָיבֹּא מֹּ ִלְפֵני  ַמטֵּ

 :  ְלַתִניןיו ַוְיִהי ַפְרעֹּה ְוִלְפֵני ֲעָבדָ 
 

  רש"ר הירש שמות פרק ז פסוק ט
, מסתבר כי מדובר על אין כל סיבה להניח, כי היה זה מטה משה, ולא מטה אהרן. אדרבהמטך. 

 ...מטה אהרן, כפשוטו של מקרא. 
)עי' פי' בראשית א, כא(. פרעה עצמו [ קרוקודיל] חית מים ענקית, דג מפלצתילא נחש, אלא  -לתנין 

 ...נקרא "התנים הגדול הרבץ בתוך יאורו" )יחזקאל כט, ג(: 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

)ד( ַוִיְסעּו ֵמהֹּר ָהָהר ֶדֶרְך ַים סּוף ִלְסבֹּב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדוֹּם ַוִתְקַצר ֶנֶפש ָהָעם ַבָדֶרְך:  - פרק כאבמדבר 
ֶשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַרִים ָלמּות ַבִמְדָבר ִכי  ְוַנְפֵשנּו  ַמִיםֵאין ֶלֶחם ְוֵאין )ה( ַוְיַדֵבר ָהָעם ֵבאֹלִהים ּוְבמֹּ

ָוק ָבָעם ֵאת  ִׁשיםָקָצה ַבֶלֶחם ַהְקֹלֵקל: )ו( ַוְיַשַלח ְיקֹּ ַהְשָרִפים ַוְיַנְשכּו ֶאת ָהָעם ַוָיָמת ַעם ָרב  ַהְנחָּ
ֶשה ַויֹּאְמרּו ָחָטאנּו ִכי  ָוק ָוָבְך ִהְתַפלֵ  ִדַבְרנּוִמִיְשָרֵאל: )ז( ַוָיבֹּא ָהָעם ֶאל מֹּ ָוק ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ַביקֹּ ל ֶאל ְיקֹּ

ׁשֶאת  ֶשה ְבַעד ָהָעם: ַהנָּחָּ   ... ַוִיְתַפֵלל מֹּ
 

 .הרעמציאות נשיכת נחש היתה על שנדמו לנחש שהוא התחיל בלשון  - (ז:כא)אלשיך 
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 באדם ~ תנועותשלוש /  הפנים של היצר הרעשת שלו~ 
 

 האתי (3) אינטלקטואלי (2)האסתטי  (1) 
 

 תאוות פיזיות – בגן עדןנחש  (1)
 

  אגדה )בובר( בראשית פרשת בראשית פרק ג סימן אמדרש 
]א[ והנחש. חשב באותה שעה ואמר אלך ואהרוג את האדם, ואשא את חוה, ואהיה מלך על כל 

, אמר לו הקדוש ברוך הוא הואיל ואתה העולםהבריות, ואלך בקומה זקופה, ואוכל כל מעדני 
שית בינך ובין האשה וגו' )פסוק אמרת אלך ואהרוג את האדם, ואשא את חוה, לפיכך ואיבה א

טו(, אתה אמרת אהיה מלך על כל הבריות, לפיכך ארור אתה מכל הבהמה )פסוק יד(, אתה אמרת 
אלך בקומה זקופה לפיכך על גחונך תלך )שם שם(, אתה אמרת אוכל מעדני העולם, לפיכך ועפר 

 תאכל כל ימי חייך:
 

 חוסר אמונה – בסנה הבוערנחש  (2)
 

 ב ]ד, א[ :רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה גשמות 
 ,מאמינים בני מאמיניםהם אתה מוציא שם רע על בני ....  :לי יאמינוויען משה ויאמר והן לא 

 
 קידר )כרך א, דף קצ"ב(רב 

 לחוסר אמונה ביכולתו לפעול...דברי משה "מי אנכי" הם גילוי לענווה אך גם 
 [!ה"הקבל ביכולתו שאמין שה לא הלהגיד שממן הנמנע אין  עזרתולו את יח הבורא מבטוכאשר  :.נ.מ]
 

 חוסר אחריאות – במדברנחש  (3)
 

  בחיי במדבר פרשת חקת פרק כא פסוק הרבינו 
כי אין לחם ואין מים. יש לתמוה והלא המן היה יורד להם בכל יום ויום, גם רבוי המים היה )ה( 

משונה, "אין לנו  . אבל זו היתה תלונתם, אמרו: הנה עניננולהם מנס הסלע שנתחדש להם עתה
יש להם לחם לשובע ואצ"ל  חייביןאו  זכאיןלחם ומים" כשאר האומות, כי שאר האומות אם היו 

כי אין לנו לחם ביום אחד ומאכלנו ומשתנו בענין מחודש,  הנהגותינוהמים, אבל אנו עיקר כל 
ינו עמנו כי לימים הרבה כשאר האומות שנפשם שבעה בספוק המזון שרואין בין ידיהם ועמהם, וא

אם דבר יום ביומו, ואפילו המים שהן הפקר לכל העולם ואין לאדם מחיה זולתם כבר נסתלקו 
, הנה אנו והשכרהעונש שכל ענינינו נמשכין אחר ממנו כשמתה מרים שנסתלק הבאר, ומאחר 

מחודשים בהנהגה יותר משאר האומות. ועוד כי אותו הלחם הבא אלינו דבר יום ביומו, "לחם 
קל הוא", ועתיד הוא להתקלקל בבני מעים "ונפשנו קצה בו", וכי יש ילוד אשה שמכניס ואינו קלו

מוציא. וזו היא הדבה שהוציאו במן שהיה להם לכבוד ומעלה היו נותנין בו דופי, כי למעלת דור 
המדבר שהיו כמלאכי השרת היה המן בא להם דבר יום ביומו, כדי שיהיו עיניהם תלויות תמיד אל 

כענין שכתוב: )תהלים קכג, ב( "הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם" וגו', והענין היה להם להרגיל  ה'
ולפי שחטאו בהוצאת דבה נענשו בעונש נחש המוציא נפשם במדת הבטחון והאמונה בשם יתברך, 

דבה, זהו שכתוב: "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים", ודרשו רז"ל: )תנחומא יט( יבא נחש 
מינין הרבה וכלם בפיו טעם אחד ויפרע מאוכלי המן שאוכלין מין אחד וטועמין מינין  שאוכל
ועוד שנענשו בעונש זה, כי הנחשים האלו שנענשו בהם היו הנחשים עצמן שהיו במדבר  הרבה.

למינין הרבה, הוא שכתוב: )דברים ה, טו( "המוליכך במדבר הגדול והנורא" וגו', וכל ארבעים שנה 
ם אחד מישראל, שהיה ענן אחד משבעה עננים לפניהם והורג נחשים ועקרבים שלא לא נזוק בה

יזיקום, והיה הענן ההוא מיוחד לפלא הזה, ועכשיו בשנת הארבעים כשהוציאו דבה בדבר שהוא 
להם מדה טובה ומעולה שלח הקדוש ברוך הוא בהם את הנחשים השרפים, וזהו שלא אמר וישלח 

הנחשים השרפים" שבמדבר, כלשון: )שמות ח, ז( "הנני משליח בך ה' בעם נחשים שרפים אלא "
את הערוב", כלומר הערוב שבמדברות. כי לא היה בריאה חדשה לשעה אלא שכבר היו הנחשים 
והערוב במדבר. והיה מספיק "הנחשים" והוסיף את "השרפים", קרי ביה: השרופים, השורפים, 

יזיקו לישראל ואז היו השרופים, וכיון שחטא ישראל ומפני שעד עכשיו היה הענן שורפם כדי שלא 
 היו הם השורפים. וענין "בלחם הקלוקל" לשון בזוי הוא. קל שבקלים.

 

  – פרק כאבמדבר 
תוֹּ ַעל ֵנס ְוָהָיה ָכל ַהָּנשּוְךח) ֶשה ֲעֵשה ְלָך ָשָרף ְוִשים אֹּ ָוק ֶאל מֹּ תוֹּ ָוָחי: )ט( ַוַיַעש  ( ַויֹּאֶמר ְיקֹּ ְוָרָאה אֹּ

ֶשת ָוָחי ֶשת ַוְיִשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַשְך ַהָּנָחש ֶאת ִאיש ְוִהִביט ֶאל ְנַחש ַהְּנחֹּ ֶשה ְנַחש ְנחֹּ  :  מֹּ
 

  מסכת ראש השנה פרק ג משנה חמשנה 
וכי נחש ממית או נחש מחיה י עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וח

אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים היו 
  נימוקיםמתרפאים ואם לאו היו 
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