
1 

 

Tanakh and Superstition:  

Debates Within Traditional Commentary 
Rabbi Hayyim Angel  

National Scholar, Institute for Jewish Ideas and Ideals (jewishideas.org)  

Bible Faculty, Yeshiva University  

Tanakh Faculty, Beit Midrash of Teaneck  
 

 ח :משנה ראש השנה ג .1
כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר )שמות י"ז( וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות והיה 

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 

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

 
Mishnah Rosh HaShanah 3:8 

MISHNAH. [IT IS WRITTEN] AND IT CAME TO PASS, WHEN MOSES HELD UP 

HIS HAND THAT ISRAEL PREVAILED, ETC. NOW DID THE HANDS OF MOSES 

WAGE WAR OR CRUSH THE ENEMY? NOT SO; ONLY THE TEXT SIGNIFIES 

THAT SO LONG AS ISRAEL TURNED THEIR THOUGHTS ABOVE AND 

SUBJECTED THEIR HEARTS TO THEIR FATHER IN HEAVEN THEY 

PREVAILED, BUT OTHERWISE THEY FELL. THE SAME LESSON MAY BE 

TAUGHT THUS. [IT IS WRITTEN], MAKE THEE A FIERY SERPENT AND SET IT 

UP ON A POLE, AND IT SHALL COME TO PASS THAT EVERYONE THAT IS 

BITTEN, WHEN HE SEETH IT, SHALL LIVE. NOW DID THE SERPENT KILL OR 

DID THE SERPENT KEEP A LIVE? NO; [WHAT IT INDICATES IS THAT] WHEN 

ISRAEL TURNED THEIR THOUGHTS ABOVE AND SUBJECTED THEIR HEARTS 

TO THEIR FATHER IN HEAVEN, THEY WERE HEALED, BUT OTHERWISE 

THEY PINED AWAY. 
 לג:בראשית כז .2

ם ָת  רֶּ ר ִמי־ֵאפֹוא הּוא ַהָצד־ַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבטֶּ ֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגֹדָלה ַעד־ְמֹאד ַויֹאמֶּ בֹוא ַויֶּ
 ָוֲאָבֲרֵכהּו ַגם־ָברּוְך ִיְהיֶּה: 

Genesis 27:33 

Isaac was seized with very violent trembling. “Who was it then,” he demanded, “that 

hunted game and brought it to me? Moreover, I ate of it before you came, and I blessed 

him; now he must remain blessed!”  
 

 כג :בראשית כה .3
ר ה' ָלּה ְשֵני גיים גֹוִים ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם  ֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:ַויֹאמֶּ  יֶּ

 
Genesis 25:23 

The LORD answered her, “Two nations are in your womb, two separate peoples shall 

issue from your body; one people shall be mightier than the other, and the older shall 

serve the younger.”  
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 כז -כה:בראשית ט .4

ר ָברּוְך ה' אֱ  ָחיו: )כו( ַויֹאמֶּ ד ֲעָבִדים ִיְהיֶּה ְלאֶּ בֶּ ר ָארּור ְכָנַען עֶּ ד ָלמֹו: )כז( ֵק ֹל-)כה( ַויֹאמֶּ בֶּ י ֵשם ִויִהי ְכַנַען עֶּ
ד ָלמֹו:ִק ֹל-ַיְפְת אֱ  בֶּ ת ְוִיְשֹכן ְבָאֳהֵלי־ֵשם ִויִהי ְכַנַען עֶּ  ים ְליֶּפֶּ

Genesis 9:25-27 
25He said, “Cursed be Canaan; the lowest of slaves shall he be to his brothers.” 26And he 

said, “Blessed be the LORD, the God of Shem; let Canaan be a slave to them. 27May God 

enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem; and let Canaan be a slave to 

them.” 
 
 יח-טז:בראשית לה .5

ד ָרֵחל ַוְתַקש ְבִלְדָתּה: )יז( ַוְיִה  ְפָרָתה ַוֵתלֶּ ץ ָלבֹוא אֶּ י ְבַהְקֹשָתּה )טז( ַוִיְסעּו ִמֵבית ֵאל ַוְיִהי־עֹוד ִכְבַרת־ָהָארֶּ
ה ָלְך ֵבן: )יח(  ת ַאל־ִתיְרִאי ִכי־ַגם־זֶּ דֶּ ר ָלּה ַהְמַילֶּ ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפָשּה ִכי ֵמָתה ַוִתְקָרא ְשמֹו ְבִלְדָתּה ַותֹאמֶּ

ן־אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא־לֹו ִבְנָיִמין  :בֶּ
Genesis 35:16-18 
16They set out from Bethel; but when they were still some distance short of Ephrath, 

Rachel was in childbirth, and she had hard labor. 17When her labor was at its hardest, the 

midwife said to her, “Have no fear, for it is another boy for you.” 18But as she breathed 

her last—for she was dying—she named him Ben-oni; but his father called him 

Benjamin. 
 
 לב :בראשית לא .6

ת־אֱ  ר ִתְמָצא אֶּ ר־ְלָך ָמה ִעָמִדי ְוַקח־ָלְך ְולֹא־ָיַדע ַיֲעֹקב ִכי ָרֵחל ְגָנָבַתם:ִעם ֲאשֶּ ד ַאֵחינּו ַהכֶּ גֶּ יָך לֹא ִיְחיֶּה נֶּ  ֹלהֶּ
 

Genesis 31:32 

But anyone with whom you find your gods shall not remain alive! In the presence of our 

kinsmen, point out what I have of yours and take it. 
 
 ט :בראשית מד .7

יָך ָוֵמת ְוַגם־ֲאַנְחנּו ִנְהיֶּה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים: ר ִיָמֵצא ִאתֹו ֵמֲעָבדֶּ  ֲאשֶּ
Genesis 44:9 

Whichever of your servants it is found with shall die; the rest of us, moreover, shall 

become slaves to my lord. 
 
 בי:שמות ל .8

גֶּ ִכי  ם נֶּ ר ַנְפשֹו ַלה' ִבְפֹקד ֹאָתם ְולֹא־ִיְהיֶּה ָבהֶּ ם ְוָנְתנּו ִאיש ֹכפֶּ ת־רֹאש ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִלְפֻקֵדיהֶּ ף ִבְפֹקד ִתָשא אֶּ
 ֹאָתם:

 
Exodus 30:12 

When you take a census of the Israelite people according to their enrollment, each shall 

pay the LORD a ransom for himself on being enrolled, that no plague may come upon 

them through their being enrolled. 
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 טו -ב:כד 'שמואל ב .9

ר־ִאתֹו שּוט־ָנא ְבָכל־ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ִמָדן ְוַעד־ְבֵאר  ל־יֹוָאב ַשר־ַהַחִיל ֲאשֶּ ְך אֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ַבע ּוִפְקדּו )ב( ַויֹאמֶּ שֶּ
ְך ְויֹוֵסף ה' אֱ  לֶּ ל־ַהמֶּ ר יֹוָאב אֶּ ת־ָהָעם ְוָיַדְעִתי ֵאת ִמְסַפר ָהָעם: )ג( ַויֹאמֶּ ל־ָהָעם ָכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה קֶּ ֹל-אֶּ יָך אֶּ

ֱחַזק ה: )ד( ַויֶּ ְך ָלָמה ָחֵפץ ַבָדָבר ַהזֶּ לֶּ ְך ֹראֹות ַואֹדִני ַהמֶּ לֶּ ל־יֹוָאב ְוַעל  ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאֹדִני־ַהמֶּ ְך אֶּ לֶּ ְדַבר־ַהמֶּ
ת־ִיְשָרֵאל: ת־ָהָעם אֶּ ְך ִלְפֹקד אֶּ לֶּ ָחִיל ַוֵיֵצא יֹוָאב ְוָשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני ַהמֶּ ר ְבִיְשָרֵאל ...ָשֵרי הֶּ בֶּ )טו( ַוִיֵתן ה' דֶּ

ַבע ִשְבעִ  ר ְוַעד־ֵעת מֹוֵעד ַוָיָמת ִמן־ָהָעם ִמָדן ְוַעד־ְבֵאר שֶּ ף ִאיש:ֵמַהֹבקֶּ לֶּ  ים אֶּ
II Samuel 24:2-15 
2The king said to Joab, his army commander, “Make the rounds of all the tribes of Israel, 

from Dan to Beer-sheba, and take a census of the people, so that I may know the size of 

the population.” 3Joab answered the king, “May the LORD your God increase the number 

of the people a hundredfold, while your own eyes see it! But why should my lord king 

want this?” 4However, the king’s command to Joab and to the officers of the army 

remained firm; and Joab and the officers of the army set out, at the instance of the king, 

to take a census of the people of Israel…15The LORD sent a pestilence upon Israel from 

morning until the set time; and 70,000 of the people died, from Dan to Beer-sheba. 
 

 בי-אי:שמות ז .10
ם ֵכן: )יב( וַ  ַיְשִליכּו ִאיש )יא( ַוִיְקָרא ַגם־ַפְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְשִפים ַוַיֲעשּו ַגם־ֵהם ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ְבַלֲהֵטיהֶּ

ת־ַמֹטָתם:   ַמֵטהּו ַוִיְהיּו ְלַתִניִנם ַוִיְבַלע ַמֵטה־ַאֲהֹרן אֶּ
Exodus 7:11-12 
11Then Pharaoh, for his part, summoned the wise men and the sorcerers; and the Egyptian 

magicians, in turn, did the same with their spells; 12each cast down his rod, and they 

turned into serpents. But Aaron’s rod swallowed their rods. 
 

 כב :שמות ז .11
ר ה':ַוַיֲעשּו־ֵכן ַחְרֻטֵמי  ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ֱחַזק ֵלב־ַפְרֹעה ְולֹא־ָשַמע ֲאֵלהֶּ ם ַויֶּ  ִמְצַרִים ְבָלֵטיהֶּ

Exodus 7:22 

But when the Egyptian magicians did the same with their spells, Pharaoh’s heart stiffened 

and he did not heed them—as the LORD had spoken. 
 

 ג :שמות ח .12
ץ ִמְצָרִים: רֶּ ת־ַהְצַפְרְדִעים ַעל־אֶּ ם ַוַיֲעלּו אֶּ  ַוַיֲעשּו־ֵכן ַהַחְרֻטִמים ְבָלֵטיהֶּ

Exodus 8:3 

But the magicians did the same with their spells, and brought frogs upon the land of 

Egypt. 
 

 סנהדרין סז: .13
 ..פמליא של מעלה.שמכחישין  -כשפים אמר רבי יוחנן: למה נקרא שמן 

אלו  -אלו מעשה שדים, בלהטיהם  -אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא: בלטיהם 
שד, דלא קפיד  -נא מעשה כשפים, וכן הוא אומר ואת להט החרב המתהפכת. אמר אביי: דקפיד אמ

 ..כשפים. -אמנא 
שאין השד יכול ים היא אמר רבי אליעזר: מיכן קל-ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע א

מיכניף  -ים! אפילו כגמלא נמי לא מצי ברי, האי קל-לבראות בריה פחות מכשעורה. רב פפא אמר: הא
לא מיכניף ליה. אמר ליה רב לרבי חייא: לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא  -ליה, והאי 

וגיידיה לגמלא וטרף ליה בטבלא, וקם. אמר ליה: לבתר הכי דם ופרתא מי הואי? אלא ההיא אחיזת 
 עינים הוה. 
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Sanhedrin 67b 

R. Johanan said: Why are they [sorcerers] called Kashshafim? — Because they lessen the 

power of the Divine agencies…  

R. Abaye b. Nagri said in the name of R. Hiyya b. Abba: Belatehem refers to 

magic through the agency of demons, belahatehem to sorcery [without outside 

help]…Abaye said: The sorcerer who insists on exact paraphernalia works through 

demons; he who does not works by pure enchantment…  

Then the magicians said unto Pharoah, This is the finger of God: R. Eleazar, said: 

This proves that a magician cannot produce a creature less than a barley corn in size. R. 

Papa said: By God! he cannot produce even something as large as a camel; but these 

[larger than a barley corn] he can [magically] collect [and so produce the illusion that he 

has magically created them], the others he cannot. Rab said to R. Hiyya: ‘I myself saw an 

Arabian traveller take a sword and cut up a camel; then he rang a bell, at which the camel 

arose.’ He replied, ‘After that, was there any blood or dung? But that was merely an 

illusion.’ 
 

  טו-יא:כח 'א שמואל .14
ת־ְשמּוֵאל ַוִת  א ָהִאָשה אֶּ ת־ְשמּוֵאל ַהֲעִלי־ִלי: )יב( ַוֵתרֶּ ר אֶּ ה־ָלְך ַויֹאמֶּ ת־ִמי ַאֲעלֶּ ר ָהִאָשה אֶּ ְזַעק )יא( ַותֹאמֶּ

ר  ל־ָשאּול ֵלאֹמר ָלָמה ִרִמיָתִני ְוַאָתה ָשאּול: )יג( ַויֹאמֶּ ר ָהִאָשה אֶּ ְך ַאל־ִתיְרִאי ִכי ְבקֹול ָגדֹול ַותֹאמֶּ לֶּ ָלּה ַהמֶּ
ר  ר ָלּה ַמה־ָתֳארֹו ַותֹאמֶּ ץ: )יד( ַויֹאמֶּ ל־ָשאּול ֱאֹלִהים ָרִאיִתי ֹעִלים ִמן־ ָהָארֶּ ר ָהִאָשה אֶּ ָמה ָרִאית ַותֹאמֶּ

ה ְמִעיל ַוֵיַדע ָשאּול ִכי־ְשמּוֵאל הּוא ַוִיֹקד ַאַפִים ַאְר  ה ְוהּוא ֹעטֶּ ר ִאיש ָזֵקן ֹעלֶּ ָצה ַוִיְשָתחּו: )טו( ַויֹאמֶּ
ר ָשאּול ַצר־ִלי ְמֹאד ּוְפִלְשִתים ִנְלָחִמים ִבי  ל־ָשאּול ָלָמה ִהְרַגְזַתִני ְלַהֲעלֹות ֹאִתי ַויֹאמֶּ ים ִק ֹל-ֵואְשמּוֵאל אֶּ

ה  ְקָראֶּ ה: ָסר ֵמָעַלי ְולֹא־ָעָנִני עֹוד ַגם ְבַיד־ַהְנִביִאם ַגם־ַבֲחֹלמֹות ָואֶּ ֱעשֶּ  ְלָך ְלהֹוִדיֵעִני ָמה אֶּ
I Samuel 28:11-15 
11At that, the woman asked, “Whom shall I bring up for you?” He answered, “Bring up 

Samuel for me.” 12Then the woman recognized Samuel, and she shrieked loudly, and said 

to Saul, “Why have you deceived me? You are Saul!” 13The king answered her, “Don’t 

be afraid. What do you see?” And the woman said to Saul, “I see a divine being coming 

up from the earth.” 14“What does he look like?” he asked her. “It is an old man coming 

up,” she said, “and he is wrapped in a robe.” Then Saul knew that it was Samuel; and he 

bowed low in homage with his face to the ground. 15Samuel said to Saul, “Why have you 

disturbed me and brought me up?” And Saul answered, “I am in great trouble. The 

Philistines are attacking me and God has turned away from me; He no longer answers 

me, either by prophets or in dreams. So I have called you to tell me what I am to do.” 
 

 
  :טזזרה יארמב"ם הלכות עבודה  .15

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי 
שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב 

שר אתה יורש שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגוים האלה א
אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן 

ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל 
ל אלו הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכ

הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי 
 יך.קל-האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' א


