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1.	Rosh	Hashana	3:8	–	the	problem	of	looking	at	snakes	&	a	response	to	long-forgotten	critics	
	

 אלא ?המחלמ תורבוש וא המחלמ תושוע השמ לש וידי יכו )ז"י תומש( 'וגו "לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו"
 ויה ואל םאו םירבגתמ ויה ,םימשבש םהיבאל םבל תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ םילכתסמ לארשי ויהש ןמז לכ ךל רמול
 יכו ."יחו ותוא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע" )א"כ רבדמב( רמוא התא רבדב אצויכ .ןילפונ
 ויה םימשבש ןהיבאל םבל תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב אלא ?היחמ שחנ וא תיממ שחנ
... םיקומינ ויה ואל םאו םיאפרתמ  

	
2.	Abarbanel	–	why	were	they	so	upset?	
	

 וארש יפל  ...ךרדב םעה שפנ הרצק ,םודא ץרא תא בובסל ידכ רוחאל ורזחש ,ףוס םי ךרד רהה רהמ ובש רשאכ
 ורמא ."ףוס םי ךרד הרבדמה םכל ועסו ונפ" רחמ ורמאבש םילגרמה רוד ובשש ומכ ףוס םי ךרד רוחאל ורזחש
 רשא םכינבו" 'ה פ"ע השמ םחיטבהש המב רהרהלו םשפנב ץוקל וליחתה .תינש הנש םיעברא רבדמב בכעתנ התעמ
 ,רבדמב תומל םירצממ ונותילעה המל ורמא םהינש דגנכ ... השמבו םיהלאב םעה רבדיו ולכ הז ינפמו ."'וגו םתרמא
 ןכ רבדה ןיא ,הב עשעתשנו תנדועמ ץרא איה יכ רמאת אמש ,תומל םא יכ רחא תילכת רבדמב הבישיהמ ונל ןיא יכ
 ,שפנה לא סחיתמ ןוזמ אוהש ,ןמַה ונל שיש רמאת םאו .םימ ןיאו םחל ןיא :הב ונל ןיא םייחרכהה םירבדה וליפא יכ
 'הב ורבד ]קר[ ,םחל רסוחו םימ רסוחמ וננולתה אל םהש יפלו   ...לקולקה הזה םחלב הצק ונשפנ תמאב הנה
 יפלו ....וגזמ עורל אלא ,ומצעל תלעות אלל קיזמה שחנל םהיניעב וושה ,ערה ןושלב ואטחו .... הבס ילבמ השמבו
 םיכשנמ ויה םהש ומכ םהיפב םוכשניו םיפרושה םישחנה םהב חלש םישחנה השעמכ ערה םנושלב ושע לארשיש
  .ערה םנושלב
 

 ,ותלפתב םישחנה ורסוהש קפס ןיאו ... 'ה לא ללפתה ךבו 'הב ונרבד וניבר השמל ורמאו םנוע ודותהש רחא םנמאה
 הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע" 'ה הוצ םתאפרל ידכו .םיכושנהמ םיבר םילוח םעב וראשנ קר
 היה לבא ,ךשונה תרוצב וטיביש יואר ןיא ... םיכושנה יכ םיָילחב ףיסויש יואר היה הז יכ ן"במרה ]בתכו[ ..."יחו ותוא
 םילבקמ םה ויה קיזמה אוהה רבדב ךכלו ,יעבט ךרדב אל ,סנה יפכ היה לכה םתאופרו םהילחש ועדיו וריכיש ידכ הז
 ךשונ יח שחנ היהיו םיכושנה וטיביו ... ידכ סנ לע ותוא ומישיש הוצ ומוקממ ותוארל לכוי םדא לכש ידכו .האופר
 רמאו .םשה ףותש ינפמ סנ לע ותוא םישו רמא אפרמ היה הכהש רבד ותואבש אלפ הז תויהבו .אפרמ תמ שחנו
 שחנה תרוצכ ותרוצ היהתש ידכ ךכלו .תשוחנה ןיעכ םימודא םה םיפרשה םישחנהש יפל תשוחנ שחנ השמ שעיו
 ...תשוחנמ והשע יחה
 

3.	Malbim	–	the	snake	is	a	symbol	of	evil	
	

 םדאל הרקש ןינעהש ... ל"ר ,"םידומב ערכ אלד ילימ ינהו שחנ השענ םינש עבש רחאל םדא לש ורדש" ורמא ל"זח
 המשנהש .דחא ףוגב םויה גהונ "שחנ" "השא" "םדא" םיפוג 'גב םדאב היהש המ קר ,וירחא וערזב םג גהונ ןושארה
 דצמש היוגה תוחוכו "השא"ה אוה ולש ףוגהו ,"םדא"ה אוה הניבו לכשה םהש היתוחוכו וב הנתנש הנוילעה
 ןוזמה אוהש 'ה םחל אל ומחל רפע רשא שחנכ היהי בר ןמז םהירחא ךשמי םאו ...םדאב רשא "םישחנ"ה םה ר"הציה
 תא דבאיו שיאה תא שחנה ךושי זאו ,םייח ילעבבש תוחפה אוהש "שחנ השענ ורדש" .המשנה לא דחוימה ינחורה
 רבדמ םדא תויהל בושי זא 'הל הדויו הדותיו בושי םאש ,םידומב ערכ אלד אוהו .תומלוע ינשמ ופוג תאו ותמשנ
 ותמועל ררועתי ןכ ערל וא בוטל ופוג אוהש ןטקה ומלועב םדאה לועפיש הגהנההו הלועפהש ילצא ראבתהו .ליכשמ
 רשא םישחנה וררועתה ןכ םפוגב שחנ השענ םרדשו השמבו םיהלאב םעה ורבד רשאכו ....לודגה םלועב הגהנהה
 שחנה תא ונילעמ רסיו 'ה לא ללפתה השממ ושקב ונאטח ורמאיו םידומב וערכ רשאכ םלוא .םעה תא וכשניו םלועב
 ...ונברקב אצמנה ךשונה שחנה ל"ר
 

4.	Rav	Kook	–	the	power	of	recognizing	evil	for	what	it	is	
	

 ושטשטינ .םתלצהל ףא שמיש ומצע הז רוקמש אלא .לארשי לע האבש הערה רוקמ תא וויה םיפרשה םישחנה
 ויה םכיתונווע םא יכ" .הלדבההו הציחמה ,האטחהה ,אטחה אלא תיממ שחנה אל ,םייחל תומה ןיב םימוחתה
 תוביסב תוננובתה .דוריפה תא ,םלועל התימה תא איבהש אוה שחנה .)ב:טנ 'שי( "םכיֹקלא ןיבל םכניב םילידבמ
 איה ,העדותל תרדוח איהשכ וז הרכה ."יחו" :םלועל םייחו תודחא ,האופר איבמ ,'תשֹחנה שחנ לא טיבהו' אטחה
  .'יחו וֹתא הארו' תומה תארי תא תקלסמ



	
	
5.	Rav	(Nosson	Yehuda)	Leib	Minzberg	–	a	totally	different	approach	to	the	story!	
	

 המכב תטלובו הדחיתנ השמ תליפת י"ע שנועה תרסהו ,שנועהו ,לארשי לש אטחה הב ראותמש םיפרשה םישחנה לש וז השרפ
 ראשמ הנושב ,עבט יוניש לש סנ השעמ ןאכ ןיאש םיפרשה םישחנ י"ע אוה שנועה .א .שנועו אטח לש תוישרפ ראשמ םירבד
 התיה רבדמה רודבש ןויכ ונייהו .'ה די בשחנ כ"גש הפגמב ופגנש וא ,סנ השעמ י"ע היהש רבדמה רוד םב ושנענש םיאטחה
 םהב ןיאש םיפרשה םישחנ י"ע ושנענ ונתשרפב ןאכ וליאו ,'תי היולגה ותגהנהמ ושנענ אטח לכ לע ןכלו ,היולג 'ה די תגהנה
 םימעפה בורב .ב .םלוע לש ועבטמ אוה שחנה תכישנ םצע מ"מ ,סנ הב שי םישחנה תאיבד ףאד ,םלוע לש ועבטמ האיצי
 לעבבו חרק השעמ רחא וננולתנשכ םימעפ ינשב קרו ,ומצע דצמ םייתסנ שנועהו תימעפ דח הכמב ושנענ רבדמה רוד ושנענש
 םישחנה תשרפב כ"אשמ .םרובע ללפתיש השמ לא תונפל לארשי ינב וכרצוה אל מ"מו ,השעמ י"ע הפיגמה הרצענ רועפ
 ירמגל שנועה רס אל השמ תליפת רחא םג .ג ....םדעב ללפתיש ונממ ושקבו י"נב וילא ונפש דע ומצעב השמ לעפ אל םיפרשה
 תשוחנה שחנ י"ע תואפרתהל תורשפא םהל ןתנ ה"בקהש קרו םתכישנב וכישמהו וראשנ םישחנה אלא )םישנועה ראשבכ(
 .שנועה תרוצ לכ הנתשנ ךכ לשבש הז אטח הנתשנ המ ...סנה לע םשוהש
 

 הנש םיעבראה לכ תולחימו תויפוצ לארשי יניעו הבוטה תילכת י"א בשחנ המל ,אלפי הרואכל הנהד ךכ אוה ןינעה רואיבו
 רוצ שימלחמ םימו םימשה ןמ םחל םהל דירומו ,הניכשה יפנכ תחת הגסיפה בגשב םיאצמנ םהש וישכע ירה ....ץראל הסינכל
 בשחי רכשל הרואכלו .הזמ רתוי תיאליעו הבגשנ הבוט ךל ןיא ירה כ"או .םהיכרצ תגאדו חרוט לכ םהמ רסוהו ,רבד ורסח אלו
 רוצקלו עורזלו שורחל חורטל וכרטצי ץראל םתסינכב ירה ?דאמ דע השק שנועל הז בשחנ המלו !הנש 'מ דוע הז בצמ תראשהב
 ?.....חרוטו דובעש לוע לכמ ירמגל ןירוח ינב ןה ירה וישכעו ףוסאלו

 
 ומצע ולש ליח ול שיו ,ודיב םיאצמנ ולרוגשכ קר הולשו החונמל אב וניאד םדאה לש ידוסיה ועבט אוה ךכד אוה ןיינעה םנמא
 וניא םויקה תחמשו ,ומויקב ןוחטב ול ןיאו דגנמ םיולת וייח ירה םירחא ידיב םינותנ ויכרצשכד ....םירחא ןחלוש לע ךומס וניאו
 םירבדה ןיא ירה ,םיסינ השעמ אוה לכהד ןויכ םכרצ לכ םהל קפוסש ףא רבדמב ןכלו ... ומויק יאנת לע טלושש י"ע קר אלמתמ
 לש ועבט ידי לע תלהנתמה תבשונ ץראב כ"אשמ ,שדחמ העש לכ םמייקמה אוה 'ה ןוצר קרו ,םמצע דצמ םיעובטו םיעובק
 .ותטילשב לוכיבכ ןותנו חוטב ולרוגש שח םדאהו ,ומצע דצמ םייקתמה רבדכ לוכיבכ רבדה בשחנ ,רובעי אלו ןתנ קח ,םלוע
 
 תומוא ראשמ הנוש םתיוה רקיעו ,ומע 'ה קלחש ןויכמ אוהש ,רבדמב י"נב תייהש לש ךרבתי הקומעה ותצע תרטמ ןבוי הזבו
 םע כ"אשמ ,םמצעל םמויק םהל ןתינ תומואה לכד ונייהו ,םימעה ראשכ ץרא לבח םמויק תליחתב םהל ןתינ אל ןכלו ....םלועה
 .םתואג ברחו לארשי לש םרוצ אוהש 'ה לצב םיסוח םהש אוה םמויק ןפוא לכ ןכ לע ,םמצעל םמויק םהל ןתינ אל לארשי
 ינבל י"א תלחנה תרטמ הברדא אלא ,תומואה ראשכ םדיב םלרוג םהל תתל ונינע ןיא ,לארשי םעל לארשי ץרא תניתנ םג ןכא
 םיריכמ אלא םמצע םהל םליח תא םיסחימ םניא מ"מ ,םירצוקו םיערוזו םישרוחו תבשונ ץרא לא םיאבש ףאש ,אוה לארשי
 ימימש חכ יוליג אוה סנה ירהש ,סנ השעמ יוליגמ רתוי 'תי ומש סלקתמו הלעתמ הזבו ךרבתי ותאמ אוה םלוע לש "ועבט" ףאש
 תכפוה הלוכ האירבה לכ הזב ירה ותרובג חכו 'תי ונוצר אוה עבטה םצעש םיריכמו םיסחימשכ כ"אשמ ,עבטה דגנ טלושה
 .'תי ומשל דובכ אסכ תויהל
 
 ,םהל שיש הבוט בורב םיחמשו םמויק ססבתמ ירה תבשונ ץראל םתאיבבו ,לארשיל י"א תניתנ תבשחנ הלודג הבוט יאדוש ףאו
 לארשי תא ריהזמ בותכהו ... םרוצ 'הל םיסחיימ ויהי ץראה י"ע ונקש םליח תא םגש ,י"אב םדיקפת רקיע הזו לארשי םיווצמ ןכא
 תושעל חכ ךל ןתונה אוה 'הש רוכזת קר הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחכ" רמולו ומצעל ליחה תא סחיי אלש 'וגו ךל רמשה
 ,ךרדב םעה שפנ הרצקש הזב םאטח ראבתי ןכבו ....סנ י"ע ומייקתנש לארשי תווהתה תליחתב ךרדה לכב היהש יפכ ,"ליח
 ,לקולקה םחלב וצקו ,םדיב םלרוג םהל ןתניש וואתנו תבשונ ץראל םנוצר הלדג ןכלו ץראל םתסינכ ןמז עיגהש ןויכד ונייהד
 וואתנש אוה םאטח קמועו ,םמויקב םיחוטבו םייאמצע שוחל וצרו ,דגנמ םייולת םהייח אהיש סנ י"ע םמויקב ופייעתנש רמולכ
 .םמצע םדיב םמויק םהל רסמנש ןפואב םהל הנתינ םצראש תומואה ראשכ ץרא םהל אהיש
 

 תבשונ ץראל תוצרלו ףואשל םכל ןיאד םהל הרוה ה"בקהד ונייהד ...םלוע לש ועבטמ אוהד םיפרשה םישחנב ושנענ ךכלו
 שנועכ קר ואב אל םישחנהו ,םיער םיעגפ אלמ אוה ועבט םצעמ עבטה ירהש ,תרשפאמ איהש יעבטה המויק יאנתב חוטבלו
 ללפתה אל ןכלו .תונוסאו םיעגפ אלמ אוה ירהש םויקה ןוחטבל הקצומ עקרק הוהמ תמאב עבטה ןיאש הארוהו דומילכ אלא
 לארשי םעש ךרצוה הברדאו ,דומילו הארוהכ האב קר ,ףא ןורחו שנועכ האב אל םישחנה תאיב רקיעש ןויכמ דימו ףכית השמ
 וניבי הז י"עש ,הנכסה תא ריסהל 'המ שקבל השמ לא ואביו ,ומצע עבטה י"ע םויק תנכס לש תאזה הקוצמב םמצע ואצמי
 ה"בקה ול רמאש הזו .ןוילע ןוצר י"ע קר םויק יאנת ומצעב רשפאמ וניאו 'ה חכ י"ע להנתמ ומצע עבטהש הרכהה םהב שרתשיו
 םיפרש םישחנו ,םיעגפ אלמ אוה ותוהמ םצעב עבטהש לארשיל דמלל ידכ ,םהמ םישחנה תא ריסה אלו 'וגו "ףרש ךל השע"
 .םיאפרתנ םה הזב 'ה חכ י"ע אוה ומצע ףרשהש םיניבמו םורמל תואושנ לארשי יניעש י"ע קרו ,וב םיאלמ המודכו
 

 ,תיעבט הגהנהל תיסינ הגהנהמ םירבוע םהש תעב תאזכ םהב שחרתיש ,ץראה תסינכל הזב םניכה הילילעה ברו הצעה לודגו
 שחנ יכו" - הנשה שאר תכסמב הנשמה ירבדכו ...םיעגפ אלמ אוה הברדא אלא םויקה עלס הוהמ עבטה ןיאש םהב רדחויו
 ,אל םאו םיאפרתמ ויה םימשבש םהיבאל םבל תא םידבעשמו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב אלא ?היחמ שחנ וא תיממ
 ."םיקומינ ויה


