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בעניין נחש הנחושת
רש"י

)ד( דר י סו  9כיו +שמת אהר +ובאה עליה
)ד( ַו ִ ְסע ֵמהֹר ָה ָהר ֶ ֶר ְ יַ ס ִל ְסבֹב ֶאת ֶא ֶר
מלחמה זו חזרו לאחוריה דר י סו ,הוא
ֶפָ #ה ָע ַ& ָ ֶר ְ) :ה( וַיְ ַד ֵ&ר ָה ָע
ַ" ְק ַצר נ ֶ
ֱאד ו ִ
הדר שחזרו לה כשנגזר עליה גזירת מרגלי,
יתנ ִמ ִ) ְצ ַריִ  ָלמת
ֱל (
ֵ&אל ִֹהי  ְבמ ֶֹ#ה ָל ָמה ֶהע ִ
שנאמר )דברי א ,מ( ויסעו המדברה דר י סו.
ַפ ֵ#נ ָק ָצה ַ& ֶֶ -ח
ַ& ִ) ְד ָ&ר ִ*י ֵאיֶ +ל ֶח ְו ֵאיַ +מיִ  ְונ ְ
וכא +חזרו לאחוריה שבע מסעות ,שנאמר )ש י,
ַה ְ.ל ֵֹקל) :ו( וַיְ ַ-ַ #ח יְ קֹוָק ָ& ָע ֵאת ַהָ ְ/ח ִ#י
ו( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעק +מוסרה ש
ָמת ַע ָרב ִמ ִ ְָ 3ר ֵאל:
ַ2כ ֶאת ָה ָע ַו ָ
ַה ְָ 0ר ִפי ו ְַינ ְ
מת אהר .+וכי במוסרה מת ,והלא בהר ההר מת,
ֹאמר ָח ָטאנ ִ*י ִד ַ& ְרנ
)ז( ַו ָ בֹא ָה ָע ֶאל מ ֶֹ#ה ַו ְ
אלא ש חזרו והתאבלו עליו והספידוהו כאילו
ָסר ֵמ ָע ֵלינ ֶאת
ָב ְ ִה ְת ַ-ֵ 6ל ֶאל ְיקֹוָק וְ י ֵ
ַביקֹוָק ו ָ
הוא בפניה .וצא ובדוק במסעות ותמצא שבע
ֹאמר ְיקֹוָק
ָחַ #ו ִ ְת ַ-ֵ 6ל מ ֶֹ#ה ְ& ַעד ָה ָע) :ח( ַו ֶ
ַהָ /
מסעות מ +מוסרה עד הר ההר :לסבב את אר
ֲ3ה ְל ָ ָָ 3ר וְ ִ3י אֹת ַעל נֵס וְ ָהיָה ָ*ל
ֶאל מ ֶֹ#ה ע ֵ
ַע 3מ ֶֹ#ה נְ ַח #נְ ח ֶֹ#ת אדו  9שלא נתנ לעבור בארצו :ותקצר נפש
ָחי) :ט( ַו ַ
ָ #וְ ָר8ה אֹת ו ָ
ַהְ /
הע בדר  9בטורח הדר שהוקשה לה .אמרו
ָחֶ #את ִאי#
ַָ ְ #הָ /
וַיְ ִֵ 3מה ַעל ַהֵ/ס וְ ָהיָה ִא נ ַ
עכשיו היינו קרובי להכנס לאר ואנו חוזרי
ָחי) :י( ַו ִ ְסע ְ&נֵי יִ ְָ 3ר ֵאל
וְ ִה ִ&יט ֶאל נְ ַחַ #ה ְ/ח ֶֹ#ת ו ָ
לאחורינו כ חזרו אבותינו ונשתהו שלשי
ַחנ ְ&אֹבֹת:
ַו ֲ
ושמונה שנה עד היו ,לפיכ קצרה נפש בעינוי
הדר .ובלשו +לע"ז אינקרו"ט לו"ר ]נמאס לה[ ולא יתכ +לומר ותקצר נפש הע בדר בהיותו בדר.
ולא פירש בו במה קצרה ,שכל מקו שתמצא קצור נפש במקרא מפורש ש במה קצרה ,כגו) +זכריה
יא ,ח( ותקצר נפשי בה ,וכגו) +שופטי י ,טז( ותקצר נפשו בעמל ישראל ,וכל דבר הקשה על אד
נופל בו לשו +קצור נפש ,כאד שהטורח בא עליו ואי +דעתו רחבה לקבל אותו הדבר ,ואי +לו מקו
בתו לבו לגור ש אותו הצער ,ובדבר המטריח נופל לשו +גודל ,שגדול הוא וכבד על האד ,כגו+
)זכריה יא ,ח( וג נפש בחלה בי ,גדלה עלי) ,איוב י ,טז( ויגאה כשחל תצודני ,כללו של פירוש כל לשו+
קצור נפש בדבר ,לשו +שאי +יכול לסובלו הוא ,שאי +הדעת סובלתו) :ה( באלהי ובמשה  9השוו עבד
לקונו :למה העליתנו  9שניה שוי :ונפשנו קצה  9א זה לשו +קצור נפש ומאוס :בלח הקלוקל 9
לפי שהמ +נבלע באיברי קראוהו קלוקל .אמרו עתיד המ +הזה שיתפח במעינו ,כלו יש ילוד אשה
שמכניס ואינו מוציא) :ו( את הנחשי השרפי  9ששורפי את האד בארס שיניה :וינשכו את
הע  9יבא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה .יבא נחש שכל המיני +נטעמי לו טע
אחד ויפרע מכפויי טובה ,שדבר אחד משתנה לה לכמה טעמי) :ז( ויתפלל משה  9מכא +למי
שמבקשי ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול) :ח( על נס  9על כלונס שקורי פירק"א בלע"ז
]מוט[ וכ) +ישעיה ל ,יז( וכנס על הגבעה) ,ש מט ,כב( ארי נסי) ,ש יג ,ב( שאו נס ,ולפי שהוא גבוה
לאות ולראיה קוראו נס :כל הנשו  9אפילו כלב או חמור נושכו היה נזוק ומתנונה והול ,אלא
שנשיכת הנחש ממהרת להמית ,לכ נאמר כא +וראה אותו ראיה בעלמא ,ובנשיכת הנחש נאמר והביט,
והיה א נש הנחש את איש והביט וגו' ,שלא היה ממהר נשו הנחש להתרפאות אלא א כ +מביט בו
בכוונה .ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה ,אלא בזמ +שהיו ישראל מסתכלי +כלפי מעלה
ומשעבדי +את לב לאביה שבשמי היו מתרפאי ,וא לאו היו נמוקי) :ט( נחש נחשת  9לא נאמר
לו לעשותו של נחשת ,אלא אמר משה הקב"ה קוראו נחש ,ואני אעשנו של נחושת ,לשו +נופל על לשו:+
רמב"ן

)ט( ויעש משה נחש נחשת  9לא נאמר לו לעשותו של נחשת ,אלא אמר משה הקב"ה אמר לי נחש ,אני
אעשנו של נחשת ,לשו +נופל על הלשו ,+זה לשו +רש"י מדברי רבותינו )ב"ר לא ח( .ולא הבינותי זה,
שהרי הקב"ה לא הזכיר לו "נחש" אלא "עשה ל שר" .אבל דעת לומר כי הל משה אחר ש העצ
אשר לו .והנראה בעיני בסוד הדבר הזה ,כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתו נס ,תסיר הנזק
במזיק ותרפא החולי במחליא ,כמו שהזכירו )מכילתא ויסע א( בויורהו ה' ע )שמות טו כה( וכ +במלח
אלישע במי )מ"ב ב כא( .וידוע מדרכי הרפואות ,שכל נשוכי בעלי הארס יסתכנו בראות אות או
בראות דמות ,עד כי נשוכי הכלב השוטה וכ +שאר הבהמות השוטות א יביטו במי יראה לה ש
בבואת הכלב או המזיק וימותו ,כמו שכתוב בספרי הרפואות ומוזכר בגמרא במסכת יומא )פד א( .וכ+
ישמרו אות הרופאי מהזכיר בפניה ש הנוש ,שלא יזכרו אות כלל כי נפש תדבק במחשבה
ההיא ולא תפרד ממנה כלל עד שתמית אות .וכבר הזכירו דבר מנוסה מפלאות התולדה ,כי נשו
המשך <<<
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רמב"ן )המשך(
הכלב השוטה אחרי שנשתטה בחליו א יקובל השת +שלו בכלי זכוכית יראה בשת +דמות גורי כלבי
קטני ,וא תעביר המי במטלית ותסננ לא תמצא בה שו רוש כלל ,וכשתחזיר לכלי הזכוכית
וישתהו ש כשעה תחזור ותראה ש גורי הכלבי מתוארי ,וזה אמת הוא בפלאי כחות הנפש .וכשיהיה
כל זה כ ,ראוי היה לישראל נשוכי הנחשי השרפי שלא יראו נחש ולא יזכרו ולא יעלו על לב כלל ,וצוה
הקב"ה למשה לעשות לה דמות שר ,הוא הממית אות .וידוע כי הנחשי השרפי אדומי העיני רחבי
הראש שגופ כעי +הנחשת בצואר ,ולכ +לא מצא משה לקיי מצותו בשר בלתי שיעשה נחש נחשת כי
הוא דמות נחש שר ,וא יעשנו מדבר אחר היה דמות נחש ולא דמות שר .ומה שאמרו מ +הלשו +הנופל
על הלשו ,+כי הזכרת הש בלבד תזיק .והכלל ,כי צוה הש שיתרפאו במזיק הממית בטבע ועשו דמותו
ושמו ,וכשיהיה האד מביט בכוונה אל נחש הנחשת שהוא כעי +המזיק לגמרי ,היה חי ,להודיע כי הש
ממית ומחיה:
רש"י
נס בתו נס  9לאחר שחזר ונעשה מטה בלע ,+ולא
כשהוא תני ,+דלא כתיב ויבלע תני +אהר.+

מסכת שבת דף צז ע"א
אמר רבא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא :מדה טובה
ממהרת לבא ממדת פורענות .דאילו במדת פורענות
כתיב )שמות ד( ויוציאה והנה ידו מצרעת כשלג ואילו
במדה טובה כתיב ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו ,מחיקו הוא דשבה כבשרו) .שמות ז( ויבלע מטה אהר +את
מטת אמר רבי אלעזר :נס בתו נס.
שמות פרק יז
ידי מ ֶֹ#ה ְ* ֵב ִדי ַו ִ ְקח ֶא ֶב+
ֲמ ֵלק) :יב( וִ ֵ
ָבר ע ָ
יח יָד וְ ג ַ
ָבר ִי ְָ 3ר ֵאל וְ ַכ ֲא ֶ#ר יָנִ ַ
ָרי מ ֶֹ#ה יָד וְ ג ַ
)יא( וְ ָהיָה ַ* ֲא ֶ#ר י ִ
ָדיו ֱאמנָה ַעד &ֹא ַה ֶָ 2מ:#
מֶCה ֶא ָחד וַיְ ִהי י ָ
ָדיו ִמֶCה ֶא ָחד ִ
Bהרֹ +וְ חר ָ" ְמכ ְבי ָ
יה וְ ֲ
ֵ#ב ָע ֶל ָ
ָ3ימ ַת ְח ָ"יו ַו ֶ
ַו ִ
ליקוטי הלכות  -הלכות נטילת ידים סימן ו
בא ְל ִה ֵָ -ח
Bהרֹ +וְ נִ ְס ַ" ְ-ק ַענְ נֵי ָ*בד ָ
ֲמ ֵלקַ #ָ ,מע ֶ)ֵ #ת ֲ
ֲרד ֶ#הא ע ָ
]צט[ וְ זֶה ְ& ִחינַת ַו ִ ְַ #מע ַה ְ* ַנעֲנִ י ֶמ ֶל ְ ע ָ
ל#י * ַֹח ֶ&ְ #יִ ְָ 3ר ֵאל ֶָ #היָה
ֲמ ֵלק הא ִע ַה ֲח ֵ
&תינ ִז ְכרנָ ִל ְב ָר ָכה*ִ .י ִע ַ.ר ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
8מר ַר ֵ
ְ&יִ ְָ 3ר ֵאל*ְ ,מ ְֶ #
רעה
&תינ ִז ְכרנָ ִל ְב ָר ָכה .וְ ַה ִַ Dיק ָה ֶ
8מר ַר ֵ
י וְ כ' ְ*מ ְֶ #
Bח ֶר ָ
ֶח ִָ #לי ֲ
6ל ָטְ &ִ +ב ִחינַת וַיְ ַזֵ/ב ְ& ָ ָ*ל ַהֱ /
ֶה ָענְָ +
יס
ל ַה ְכנִ ָ
יה ָה ָרעתְ .
עת ֶ
מ ֵ ֵ
ילתיו ִ
ֲמ ֵלק וְ ֵח ָ
יל ִמ ְ& ִחינַת ְק ִל ַ6ת ע ָ
יל ְל ַה ִָ D
לח ִ& ְִ #ב ָ
ָה ֲא ִמ ִ"י ְ& ִחינַת מ ֶֹ#ה ֵ
)בא ַ&ַֹ Cהר ַה ָ.דִ )ֵ #ֶ #ביא
ת ָה ַענְ נֵי ָ*בד ֵֶ #ה ְ& ִחינַת (ס ָ*ה וְ ַכ ָ
ת ַה ִַ &.ה ָ.דַ #ה ְמ (ק ָ& ִצי ְ& ְ
8ס ָפ ְל ְ
ל ְ
ְ
י ָה ַענְ נֵי ָ*בד ֲא ִפ-
מ ְמ ְִ #
רעה ָה ֲא ִמ ִ"י חזֵר ַ
ָָ 6ָ #ר ַ#ת ַו ִ ְַ #מע ַה ְ* ַנעֲנִ י ַה ַ"/ל ְל ִענְ יַ( +ס ָ*הַ ,ע ֵ*ִ .#ָ +י מ ֶֹ#ה ָה ֶ
&תינ ִז ְכרנָ ִל ְב ָר ָכה.
8מר ַר ֵ
(ָ -ח ְזר ִ& ְזכת מ ֶֹ#ה ְ*מ ְֶ #
מָ * +
Bהרַֹ +ה* ֵֹה*ִ .+י ְ& ֵאר ָענָָ +
Bחר ִה ְס ַ" ְ-קת ֲ
ְל ַ
&תינ
8מר ַר ֵ
ָחי .וְ ְ
ָחֶ #את ִאי #וְ ִה ִ&יט ֶאל נְ ַחַ #ה ְ/ח ֶֹ#ת ו ַ
ַָ ְ #הָ /
וְהיָה ִא נ ַ
וְ ַעל ֵ*ָ +ע ָ3ה 8ז נְ ַח #נְ ח ֶֹ#ת ָ
ָחֵ #מ ִמית א ְמ ַח ֶה?! ֶא ָ-א ִ& ְז ַמָ 3ְ ִ #ֶ +ר ֵאל ִמ ְס ַ" ְ* ִליַ *ְ +ל ֵ6י ַמ ְע ָלה ָהי ִמ ְת ַר ְִ 6אי +וְ ִא ָלאו
ִז ְכרנָ ִל ְב ָר ָכה ,וְ ִכי נ ָ
ָבר
ָרי מ ֶֹ#ה יָד וְ ג ַ
)קי .+זֶה ְ& ִחינַת ְר ָמ ִזי ַה ַ"/ל ְ*מ ֶ)ְ #בֹ8ר ְל ֵעיל ) ְ&את פח( ְל ִענְ יַ +וְ ָהיָה ַ* ֲא ֶ#ר י ִ
ָהי נִ ִ
יכיַ +ה*ֹל
ַחדְ .להרת ִֶ Dְ #ר ִ
)ב#ְ )ִ &ַ +נָה רֹאַ #ה ָ2נָה ְֶ ִ/#ס ְמכ ָ #י ַ
Bחת ַ* ָ
יִ ְָ 3ר ֵאל וְ כ'*ִ .י ֵה ְ& ִחינָה ַ
8רת ַה ַ ַעת ְל ִה ְת&נֵָ &ְ +כל ֵעת ַעל יְ ֵדי
ְל ִה ְס ַ" ֵ*ל ְ* ַל ֵ6י ַמ ְע ָלהַ ,היְ נ ְ& ִחינַת ְר ָמ ִזי ֶַ ַ &ַ #עת ַה ַ"/ל ֵֶ #ה ִע ַ.ר ֶה ַ
מעיל ָה ְר ָמ ִזי
ד#י ֶ#ל ַה ַ ַעת ַה ַ"/ל ְל ִה ְת ַחֵCק ִל ֵָ 2אר ַעל ָע ְמ וְ כ' ַ* ַ"/ל*ִ .י ִל ְפ ָע ִמי יֵֵ #ֶ #איִ +
ָה ְר ָמ ִזי ַה ְִ .
נְח #נְ ח ֶֹ#ת ֶָ #ר ַמז ָל ֶה יִ ְרBת ָהעֹנֶB#ֶ #ל
(ב ָא ָלזֶה ְ*מ מ ֶֹ#ה ֶָ #ע ָ3ה 8ז ַ
י עד ַלעֲ3ת ע ְ
ָדיו .וְ ָצ ִר ְ
ֶ#ל ֲה ָר ַמת י ָ
"Bה (מ ְכ ָרח ְל ִה ְס ַ" ֵ*ל ְ* ַל ֵ6י ַמ ְע ָלה*ִ .י ֵאי+
מ ִריַ .על ֵ*ָ +
ָ#י ָק ִ#י ָ
רפי ֵֶ #ה ֳענ ִ
יִ ְ*ְ #ח ֶ #ֵ #נְ ָח ִ#י ְִ 3
Hלי וְ כ'
ֵיה ֹ/וְ ַכ ַה ֶַ .לע וְ ִג ְל ִ
יתה ַ&ִ H
Bחר ִמ ָ
על ַהזֶה ִמ ָ*ל ְֶ +*ֵ #ל ַ
ָ#יו ַה ָ#ִ .י ְו ַה ָ) ִרי ָ &ָ ַH
ָמק ִל ְבר ַֹח ֵמ ֳענ ָ
אתי ֶאת ֵעינַי וְ כ'.
ִָ 3
י נ ָ
ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ַל*ִ ,+י ִא ְל ִה ְס ַ" ֵ*ל ֵא ָליו יִ ְת ָ& ַר ְ וְ ָל ֵ3את ֵעינָיו ַל ָ)ר ָ" ִמידְ &ִ ,ב ִחינַת ֵא ֶל ָ
8מר ִֶ #ע ָ.ר הא יִ ְרBת ָהעֹנֶַ B #על ִ6י ֶ*ָ #תב ַ& ְָ Iפ ִרי
מרנ וְ ַר ֵ&נ ִז ְכרנ ִל ְב ָר ָכה .וְ ַ
כמ ֶָ #ר ַמז ָלנ ֲאדנֵנ ֵ
ְ
ָצל ַעל יְ ֵדי יִ ְרBת
יכיְ +ל ִהֵ /
ָצל ִמ ַ)ה ִֶ Dְ 2ר ִ
רממת וְ כ'ֲ .א ָבל ֶ& ֱא ֶמת ַה ְלוַאי ְֶ ִ/#ז ֶ*ה ְל ִהֵ /
יכיַ +יְ ָקא יִ ְרBת ָה ְ
ִֶ Dְ #ר ִ
יטב
יטב ֵה ֵ
8מר ֶָ #ה ִע ָ.ר הא יִ ְרBת ָהעֹנֶ .#וְ ָר ַמז ָלנ 8ז ֵה ֵ
דלי ְֶ #
יקי ְִ H
ָהעֹנֶ .#וְ ֵכַ #ָ +מ ְענ ְ& ֵ)ָ *ַ #ה ַצ ִ ִ
ָרא וְ ִל ְפחֹד ִמ ִ ְרBת ָהעֹנֶ #וְ כ'ְ .וזֶה ְ& ִחינַת נְ ַחַ #ה ְ/ח ֶֹ#ת ֶָ #ע ָ3ה מ ֶֹ#ה וְ ָר ַמז ָל ֶה ַעל
יכיְ +ל ִה ְתי ֵ
ַ* ָ)ה וְ ַכ ָ)ה ְצ ִר ִ
יְ ֵדי זֶה ְל ִה ְס ַ" ֵ*ל ְ* ַל ֵ6י ַמ ְע ָלה ַהיְ נ ַעל יְ ֵדי יִ ְרBת ָהעֹנֶ #וְ ַכ ַ"/ל*ִ .י ָה ִע ָ.ר הא ָה ְר ָמ ִזי ָה ֲא ִמ ִ" ִי וְ ַכ ַ"/ל .וְ ַעל
" ַה ִ&.
ל#י ַה* ַֹח ֶֹ-#א יִ ְהי נִ ְפ ָר ִדי ִמ ְ
ֲמ ֵלק ְל ַה ִDיל ֲח ֵ
יְ ֵדי זֶה ָל ַח מ ֶֹ#ה ְ& ִחינַת ַה ִַ Dיק ָה ֱא ֶמת ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
ְ/ח #נְ ח ֶֹ#ת נִ ְס ַ" ֵ&ב ַעל
" ָה ַענְ נֵי ָ*בד .וְ זֶה ְ& ִחינַת (ס ָ*ה ִֶ #הוא ְ& ִחינַת ַענְ נֵי ָ*בד ַ* ַ"/ל*ִ :י ִענְ יַַ +ה ַ
ַה ָ.דִ #מ ְ
ֲק+
ָסע ִמ ְ& ֵארת ְ&נֵי ַיע ָ
בנֵי יִ ְָ 3ר ֵאל נ ְ
ב ָפ ָר ַ#ת ֵע ֶקב ַעל ָ6סק ְ
)בֵ &ְ +פרַ #ר ִ"#י ְָ #
ֲמ ֵלק ַ* ָ
יְ ֵדי ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
יה וְ כ' .וְ 8ז ָע ָ3ה מ ֶֹ#ה
חר ֶ
ֲמ ֵלק ָח ְזר ַל ֲא ֵ
יה ִמ ְל ָח ָמה זֹאת ִֶ #הוא ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
ֲל ֶ
מס ָרה וְ כ' ֶ*ֵ #יוָ&ָ #ֶ +א ע ֵ
ֵ
נְ ַח #נְ ח ֶֹ#ת וְ כ':
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

