היש לשמוח במפלת הרשעים?
ניסן יואלי

כל שנה עם התקרב שביעי של פסח ,נאמרים דברים ואף מצוטטים מאמרי חז"ל,
המוכיחים שאל לנו לשמוח במפלתן של רשעים .הדבר חמור שבעתיים כי המסר המועבר
דרכם הוא כי אל לנו לשמוח אם אנו חוזים במפלת אויבינו הקמים עלינו להורגנו
ומתפוצצים ברחובותינו .המסר הוא כי עלינו להיות עצובים על מותם של בני אדם גם אם
הם רחוקים מלהיות חפים מפשע ,ידיהם מגואלות בדם אחינו היהודים ,ואולי אף קוראים
לנו להתאבל על "קדושת חייהם" שקופדה.
אולם נראה לי כי מי שכותב דברים מעין אלו ,לוקה בחוסר הבנת הנקרא של חז"ל ,במקרה
הטוב ,ובחוסר יושר אינטלקטואלי במקרה הרע .לו רק היה מעיין במקורות שהוא מצטט,
וזאת מכלי ראשון (מדברי חז"ל במקור) ולא ממקורות ביניים ,היה מגיע למסקנה הפוכה
מזו לה הוא מטיף.
הדברים שיובאו להלן לקוחים מתוך מאמריהם של רבותי הרב פרופ' בנימין זאב בנדיקט
זצ"ל (שהיה רבה של שכונת אחוזה בחיפה) – אסופת מאמרים (עמ' כ והילך) והרב ד"ר
אליהו רחמים זייני שליט"א (ראש ישיבת "אור וישועה" בחיפה)  -ענייני פסח בהלכה
ובהגות (עמ'  25והילך).
להלן הציטוטים השכיחים ביותר:
הראשון החביב על שוללי השמחה היא הגמרא מהתלמוד הבבלי ,מסכת סנהדרין דף לט
ע"ב " :דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב {שמות י"ד} "ולא קרב זה
אל זה כל הלילה"  -באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא
אמר להן הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני?" ומכאן
מ שתמע כי אין לשמוח על מפלת הרשעים ,ולא היא .אין במאמר איסור לשמוח אלא הצגת
עובדה שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים והמשך המאמר מוכיח: :אמר רבי יוסי בר
חנינא :הוא אינו שש אבל אחרים משיש" .והתלמוד אף מוכיח זאת מפסוקים (שם).
יתר על כן ,מאמר זה ,המובא בתלמוד – מובא "אגב גררא" ובצורה חלקית ,דרך משא ומתן
של גמרא ,אך מופיע בשלמותו בילקוט שמעוני( ,שמות פרק טו המשך סימן רמא) ,ושם
משתמע כי "מעשה ידי" אינן המצרים ,כפי שניתן היה לחשוב ,אלא בני ישראל דווקא:
"בשעה שהיו ישראל חונים על הים באו מלאכי השרת לקלס להקב"ה ולא הניחן שנאמר
"ולא קרב זה אל זה" ואומר "וקרא זה אל זה" .למי היו דומין למלך שנשבה לו בנו ,לבש
נקמה באויביו והלך והביא אותו ובאו הבריות לומר לו הימנון אמר להם לשאני פודה את
בני אתם מקלסין אותי כך ישראל היו נתונין בצרה בים באו מלאכי השרת לקלס להקב"ה
נזף בהם אמר להם הקב"ה בני נתונין בצרה ואתם מקלסין אותי?! ...כיון שעלו ישראל מן
הים באו ישראל ומלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה למלאכי השרת הניחו ישראל
תחלה שנאמר אז ישיר משה .נמצאו הנשים ומלאכי השרת עומדים מי יקלס תחלה? ...אמר
רבי לוי השמים (=לשון שבועה)  ...הנשים קלסו תחלה ...התחילו מלאכי השרת להתרעם
אמרו לא דיינו שקדמו לנו האנשים אלא אף הנשים? אמר להם הקב"ה חייכם כן! ..אחרי
שקלסתי אני וחברים שלי ,אחר כך אמרו מלאכי השרת "ברוך כבוד ה' ממקומו."...

המאמר המופיע בתלמוד הוא חלק מדרשה ארוכה המופיעה בשלמותה בילקו"ש ובה
מתברר כי הקב"ה לא הניח למלאכים לומר שירה כי מעשה ידיו (=בני ישראל טובעים –
עומדים לטבוע) ואין זה הרגע המתאים לומר שירה .גם לאחר שבני ישראל נצלו ,עדיין לא
הניח הקב"ה למלאכים ,לומר שירה עד שאמרו בני ישראל שירה ,ועד שאמרו הנשים שירה
ורק לאחר מכן המלאכים הורשו לומר שירה – אם כן מקומם של המלאכים לומר שירה על
מפלת המצרים נקבע לסוף התור – המלאכים בסוף.
עוד חביב על אוסרי השמחה על מפלת הרשעים ציטוט אחר מן התנ"ך( ,משלי כד ,יז)
האוסר כביכול לשמוח במפלת האויבים" :בִּ ְנפֹל אֹויִּבְ יָך ַאל ִּת ְשמָ ח ּובִּ כ ְָשלֹו ַאל ָיגֵל לִּבֶּ ָך",
אולם ציטוט אומלל זה מופרך מיסודו לאור דברי חז"ל :התלמוד אומר (מסכת מגילה דף
טז ע"א) "אמר ליה (=המן למרדכי) סק (=עלה על הסוס) ורכב אמר ליה (=מרדכי להמן)
לא יכילנא דכחישא חילאי מימי תעניתא (=אינני יכול שכוחי חלש מימי התענית) גחין
וסליק (=התכופף המן ועלה עליו מרדכי) .כי סליק בעט ביה (=כשעלה מרדכי בעט בהמן!).
אמר ליה (=המן למרדכי) לא כתיב לכו {משלי כ"ד} "בנפל אויבך אל תשמח?!" אמר ליה
(=מרדכי להמן) הני מילי בישראל (=דברים אלו הם לגבי היהודים ,אם אויבך היהודי נופל
אל תשמח) אבל בדידכו (=אבל לגביכם הגויים הרשעים) כתיב {דברים ל"ג} "ואתה על
במותימו תדרוך".
איך יכולים עד כדי כך לסרס את דברי חז"ל ,תוך התעלמות מפסוק אחר במשלי (יא י)
יקים ַתעֲֹלץ ִּק ְריָה ּובַ אֲ בֹד ְרשָׁ עִ ים ִרנָׁה"?
"בְ טּוב צַ ִּד ִּ
יתר על כן ,התלמוד בעצמו (מסכת ברכות דף יב ע"א) אומר כי זו חובה לשמוח על מפלת
הרשעים וזה אף נפסק להלכה" :אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב :כל שלא אמר
"אמת ויציב" שחרית ו"אמת ואמונה" ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר {תהלים צ"ב}
להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות:
"אמת ויציב" ו"אמת ואמונה" אלה הן תחילת שתי הברכות שלאחר קריאת שמע .ומה
נאמר בהן?
כֹורָך י ְִּש ָר ֵאל ג ָָאל ְָת .וְ יַם סּוף לָהֶּ ם בָ ַקעְ ָת .וְ ז ִֵּדים
כֹוריהֶּ ם הָׁ ָׁרגְ ָׁתּ .ובְ ְ
ב"אמת ויציב"" :כָל בְ ֵ
נֹותר :עַ ל ז ֹאת ִשבְ חּו אֲ הּובִ ים
ידים הֶּ עֱבַ ְר ָתַ .ו ְיכַּסּו מַ יִּם צָ ֵריהֶּ םֶ .אחָׁ ד מֵ הֶ ם ל ֹא ָׁ
יד ִּ
ִטבַ עְ ָׁת .וִּ ִּ
ידים זְ ִמירֹות ִשירֹות וְ ִת ְשבָׁ חֹות .בְ ָׁרכֹות וְ הֹודָׁ אֹות .לְמֶּ לְֶּך ֵא-ל חַ י
רֹוממּו ל ֵָׁא-ל .וְ נ ְָׁתנּו י ְִד ִ
וְ ְ
וְ ַקיָם":
כֹורי ִמצְ ָׁריִם .וַיֹוצֵ א ֶּאת עַ מֹו י ְִּש ָר ֵאל ִּמתֹוכָם לְחֵ רּות
וב"אמת ואמונה" " :הַ מַ כֶה בְ עֶ בְ ָׁרתֹו כָׁל בְ ֵ
רֹודפֵיהֶ ם וְ ֶאת ׂשֹונ ְֵאיהֶ ם בִ ְתהֹומֹות ִטבַ ע .וְ ָראּו בָ נָיו
עֹולָם :הַ מַ עֲבִּ יר בָ נָיו בֵ ין גִּ זְ ֵרי יַם סּוףֶּ .את ְ
ירה
ִשמֹוּ:ומַ לְכּותֹו בְ ָרצֹון ִּקבְ לּו ֲעלֵיהֶּ ם .מֹשֶּ ה ּובְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל לְָך עָ נּו ִש ָׁ
בּורתֹוִ .שבְ חּו וְ הֹודּו ל ְ
גְ ָ
בְ ִׂש ְמחָׁ ה ַרבָׁ ה"...
אם כן ,ההלכה מחייבת לשמוח.
יתר על כן כל יום בפסוקי דזמרא אנו אומרים את שירת הים ,ולפני כן אנו אומרים את
דברי דוד המלך בתהיליםַ " :לעֲשֹות נ ְָׁקמָׁ ה בַ ּגֹויִם תֹוכֵחֹות בַ לְאֻ ִּמים :ל ְֶאסֹר מַ ְלכֵיהֶ ם בְ זִ ִקים
וְ נִּכְ בְ דֵ יהֶּ ם בְ כַבְ לֵי בַ ְרזֶּלַ :לעֲׂשֹות בָׁ הֶ ם ִמ ְשפָׁט כָתּוב הָׁ דָׁ ר הּוא ְלכָׁל חֲ ִסידָׁ יו הַ לְלּויָּׁה":

ובדבר אי אמירת הלל בששת הימים האחרונים של פסח ,כבר התלמוד הבבלי במסכת
ערכין (דף י ע"א) קבע כי הטעם רחוק מלהיות מה שמייחסים לו" :מאי שנא בחג (=סוכות)
דאמרי' (=הלל) כל יומא ומאי שנא בפסח דלא? כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח
אין חלוקין בקרבנותיהן" זה נובע מכך שאין בימי הפסח קרבן השונה מהקרבן של היום
הראשון ,ולכן אין לומר בו הלל .אין לזה כל קשר למפלת המצרים כפי שמנסים לייחס לו
זאת שהרי ביום הראשון אנו אומרים הלל שלם בברכה למרות שבאותו לילה של ליל
הסדר ,מתו כל בכורי מצרים וראינו במפלתם .יתר על כן בשביעי של פסח אנו קוראים
בתורה את שירת הים שהיא השירה על מפלת המצרים בים סוף.
וגם אם יש איזה שהוא מדרש ("הרנינו") הקושר את אי אמירת ההלל בפסח לטביעת
המצרים הרי שמדרש זה הוא דעת יחיד ,החולק על תלמוד מפורש ,ולכן כל גדולי הפוסקים
(רמב"ם ,שו"ע ואחרים) התעלמו מאותו "מדרש" מאחר והוא סותר מאמר תלמודי
הלכתי  ,כפי שצוטט לעיל ואותו מדרש אף סותר את עצמו ,שהרי הוא מודה כי ביום ראשון
של פסח אומרים הלל שלם ,למרות שמתו בו בכורי מצרים.,
אין לי אלא לסיים ולבקש כי כל הנגועים בשטיפת המוח האוונגיליונית ,יפסיקו לסרס את
דברי חז"ל ולרתום אותם למרכבת הנצרות ,המטשטשת בין הרוצח לקרבן בין אוהב לאויב
המזילה דמעות תנין על כל נקמה ברשע בשעה שאינה בוחלת מלשוש כל פעם שדם יהודי
נשפך כמים.

