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במדבר פרק כא
אלִֹהים  ר ָהָעם ּבֵ ֶרְך: )ה( ַוְיַדּבֵ ּדָ ְקַצר נֶֶפׁש ָהָעם ּבַ ֶרְך יַם סוּף ִלְסבֹב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוּתִ ְסעוּ ֵמהֹר ָהָהר ּדֶ )ד( ַויִּ

לֵֹקל: )ו(  ּלֶֶחם ַהּקְ נוּ ָקָצה ּבַ י ֵאין לֶֶחם ְוֵאין ַמִים ְונְַפׁשֵ ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ְצַרִים לָמוּת ּבַ ה לָָמה ֶהֱעִליֻתנוּ ִמּמִ וְּבמֹׁשֶ
ה  ָרֵאל: )ז( ַויָּבֹא ָהָעם ֶאל מֹׁשֶ שְׂ כוּ ֶאת ָהָעם ַויָָּמת ַעם ָרב ִמיִּ ְ ָרִפים ַוְינַּשׁ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ּלַח ה’ ּבָ ַוְיׁשַ
ַעד ָהָעם: )ח(  ה ּבְ ּלֵל מֹׁשֶ ְתּפַ ּלֵל ֶאל ה’ ְויֵָסר ֵמָעלֵינוּ ֶאת ַהּנָָחׁש ַויִּ ְרנוּ ַבה’ ָוָבְך ִהְתּפַ י ִדּבַ ַויֹּאְמרוּ ָחָטאנוּ ּכִ

ה ְנַחׁש  ים אֹתֹו ַעל נֵס ְוָהיָה ּכָל ַהנָּׁשוְּך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי: )ט( ַויַַּעשׂ מֹׁשֶ ָרף ְושִׂ ה ְלךָ שָׂ ה ֲעשֵׂ ַויֹּאֶמר ה’ ֶאל מֹׁשֶ
ת ָוָחי: יט ֶאל ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ ְך ַהּנָָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהּבִ ֵמהוּ ַעל ַהנֵּס ְוָהיָה ִאם נָׁשַ ת ַוְישִׂ ְנחֹׁשֶ

מלכים-ב יח, ד
ת ְזַכְריָה: )ג(  ם  ִאּמֹו ֲאִבי ּבַ לִָם ְוׁשֵ ירוּׁשָ נָה ָמלְַך ּבִ ע ׁשָ ִרים ָוֵתׁשַ נָה ָהיָה ְבָמְלכֹו ְוֶעשְׂ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ן ֶעשְׂ )ב( ּבֶ
בֹת ְוָכַרת ֶאת  ּצֵ ר ֶאת ַהּמַ ּבַ מֹות ְוׁשִ ִוד  ָאִביו: )ד( הוּא ֵהִסיר ֶאת ַהּבָ ה ּדָ ר ָעשָׂ כֹל ֲאׁשֶ ֵעינֵי ה’ ּכְ ר ּבְ ַויַַּעשׂ ַהיָּׁשָ

ְקָרא לֹו   ִרים לֹו ַויִּ ָרֵאל ְמַקּטְ ה ָהיוּ ְבנֵי ִישְׂ י ַעד ַהיִָּמים ָהֵהּמָ ה ּכִ ה מֹׁשֶ ר ָעשָׂ ת ֲאׁשֶ ת  ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ ָרה ְוִכּתַ ָהֲאׁשֵ
ן:  ּתָ ְנֻחׁשְ

תלמוד בבלי חולין ו ע"ב - ז ע"א
העיד רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר  לפני רבי על ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר 

רבי את בית שאן  כולה על ידו. חברו עליו אחיו ובית אביו, אמרו לו: מקום שאבותיך ואבות אבותיך 
נהגו  בו איסור, אתה תנהוג בו היתר? דרש להן מקרא זה: וכתת נחש הנחשת  אשר עשה משה כי עד 

הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן, אפשר בא אסא ולא ביערו, בא יהושפט ולא 
ביערו? והלא כל עבודה זרה שבעולם אסא ויהושפט ביערום! אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, 

אף אני מקום  הניחו לי אבותי להתגדר בו.

ישעיהו פרק ו 
יו  ְמלִֵא֥ים ֶאת־ַהֵהיָכֽל: )ב(  ֑א ְוׁשוּלָ֖ ֖א ָר֣ם ְוִנּשָׂ ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֥ יָּ֔הוּ ָוֶאְרֶא֧ה ֶאת־ֲאדֹנָ֛י יֹׁשֵ לְֶך ֻעּזִ ֣ נַת־מֹות֙ ַהּמֶ ׁשְ )א( ּבִ

ִ֥ים  ּתַ יו וִּבׁשְ ֥ה ַרְגלָ֖ ִ֛ים ְיַכּסֶ ּתַ ֣ה ָפנָ֗יו וִּבׁשְ ִ֣ים׀ ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ נַָפִ֖ים ְלֶאָח֑ד  ּבִ ׁש ּכְ ֥ נַָפִ֛ים ׁשֵ ׁש ּכְ ֧ ֹו ׁשֵ ַעל֙ ל֔ ֙ ים׀ ִמּמַ ָרִפ֨ים עְֹמִד֤ שְׂ
ְיעֹוֵפֽף: 

ישעיהו פרק ל 
ים  ֶ֨תף ֲעיִָר֜ אוּ֩ ַעל־ּכֶ ָר֣ף ְמעֹוֵפ֔ף ִישְׂ ם ֶאְפֶעה֙ ְושָׂ ִיׁש ֵמֶה֗ ֶאֶרץ֩ ָצָר֨ה ְוצוָּק֜ה לִָב֧יא ָולַ֣ ֹות נֶ֑גֶב ּבְ ֲהמ֣ ֖א ּבַ )ו( ַמּשָׂ

א יֹוִעֽילוּ: ֹ֥ ֹוְצרָֹת֔ם ַעל־ַע֖ם ל ַמּלִים֙ אֽ ת ּגְ ׁשֶ ֤ ּבֶ ם ְוַעל־ּדַ ֵחֽילֵֶה֗

משנה ראש השנה ג, ח
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר )שמות י"ז( וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות 

מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים 
היו מתגברים ואם לאו היו נופלין כיוצא בדבר אתה אומר )במדבר כ"א( עשה לך שרף ושים אותו על נס 

והיה כל הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה 
ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו נימוקים.

במדבר רבה )וילנא( פרשת חקת פרשה יט סימן כג
ויאמר אל משה עשה לך שרף והיה  כל הנשוך לא נשוך נחש בלבד אלא אמר כל הנשוך אפילו נשוך 

מפתן ועקרב וחיה רעה  וכלב, ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס זרקו לאויר ועמד. 
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שמות רבה פרשה ג
ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי )שמות ד(. באותה שעה דבר משה שלא כהוגן. 
הקב"ה אמר לו: ושמעו לקלך  )שם ג(, והוא  אמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. מיד השיבו 

הקב"ה בשיטתו ונתן לו אותות לפי דבריו. ... אתה מוציא שם רע על בני. בני מאמינים הם, שנאמר: 
ויאמן העם )שמות ד(, בני מאמינים הם, שנאמר: והאמן בה' )בראשית טו(. תפס מעשה הנחש שהוציא 

דיבה על בוראו ... לפי שעשה מעשה נחש לכך הראה לו אות נחש, כלומר: עשית מעשה של זה.  

בראשית פרשת ויחי פרק מט 
יִתי ה’:  ּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור:  )יח( ִליׁשוָּעְתךָ ִקוִּ ֵבי סוּס ַויִּ ְך ִעּקְ ִפיפֹן ֲעלֵי אַֹרח ַהנֹּׁשֵ )יז( ְיִהי ָדן נָָחׁש ֲעלֵי ֶדֶרְך ׁשְ
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