
 שירת המלכים: ב"פרק י
 
 ה כל הימים"סימן תצ אות ד דח "אובית יוסף  .1

כתב בשם מדרש הרנינו :( קעד סט' סי)ושבלי הלקט 
פרשת סוכה שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח 

בנפול ( משלי כד יז)הוא לפי שנטבעו המצריים וכתיב 
 . אויבך אל תשמח

 פרק מט" חורב" ( -היגר)פרקי דרבי אליעזר  .2
לו מענוי הצום אין בי ' אמ, עלה ורכוב על הסוס' אמ

מה עשה המן השפיל את , ב על הסוסכח לעלות ולרכו
, עצמו ונתן מרדכי רגלו על צוארו ועלה ורכב על הסוס

מ ומדרמי עליה חד כרעא בעא ליה בכרעא "ומר
לו המן והלא כתוב בתורה בנפול אויבך ' אמ, אחריתי

אבל , אמר לו רשע בישראל כתוב זה, אל תשמח
 ואתה על במותימו תדרוך  באומות העולם

 
 פרשה כג( וילנא)שמות רבה  .3

קדמו שרים ( תהלים סח)ד "הה, א אז ישיר משה"ז ד
ר יוחנן בקשו המלאכים לומר שירה "א, אחר נוגנים

ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים "לפני הקב
ל לגיונותי נתונין בצרה ואתם "ה א"ולא הניחן הקב

ד ולא קרב זה אל זה כל "הה, אומרים לפני שירה
, אל זה ואמרוקרא זה ( ישעיה ו)כמה דתימא , הלילה

וכיון שיצאו ישראל מן הים באו המלאכים להקדים 
ה יקדמו בני תחלה "ל הקב"ה א"שירה לפני הקדוש ב

אז שר לא נאמר אלא אז ישיר , ד אז ישיר משה"הה
 , ה אמר ישיר משה ובני ישראל תחלה"שהקב

Shemot Rabbah 
Another explanation: THEN SANG MOSES. It is written: The 
singers go before, the minstrels follow after  (PS. LXVIII, 26). 
R. Johanan said: When the angels desired to chant Song 
before God on that night when Israel crossed the Sea, the 
Holy One, blessed be He, prevented them, saying, ‘My 
legions are in distress, and you wish to utter Song before 
Me?’ Hence does it say: And one did not draw nigh to the 
other all that night, as it says, And one called unto another, 
and said  (Isa. VI, 3). As soon as the Israelites emerged 
from the sea, the angels rushed in to be the first to utter 
Song before God, but God said: ' Let my children be the first 
to do so’; hence does it say, THEN SANG MOSES. It does 
not say shar, but ’ Az yashir ‘, because God said: ‘Let Moses 
and the children of Israel be the first to sing.’ 

 
 מסכת סנהדרין דף לט עמוד בתלמוד בבלי  .4

באבד רשעים רנה  +א"משלי י+: אמר רבי אחא בר חנינא
ומי חדי קודשא בריך . באבוד אחאב בן עמרי רנה -

בצאת לפני  +'כ ב"היד+הכתיב ? הוא במפלתן של רשעים
ואמר רבי , כי לעולם חסדו' החלוץ ואמרים הודו לה

לפי  -מפני מה לא נאמר בהודאה זו כי טוב : יונתן
, שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים

מאי : דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן
, ולא קרב זה אל זה כל הלילה +ד"שמות י+דכתיב 

לומר שירה לפני באותה שעה בקשו מלאכי השרת 
מעשה : אמר להן הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא

אמר רבי  ? -ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני
. הוא אינו שש אבל אחרים משיש: יוסי בר חנינא

 .דכתיב ישיש ולא כתיב ישוש שמע מינה, דיקא נמי

Sanhedrin 39b 
R. Aha b. Hanina said: [It is the song referred to in the 
verse.] When the wicked perish, there is song; [thus] when 
Ahab b. Omri perished there was ‘song’. But does the Holy 
One, blessed be He, rejoice over the downfall of the wicked? 
Is it not written, [That they should praise] as they went out 
before the army, and say, Give thanks unto the Lord for His 
mercy endureth for ever; concerning which R. Jonathan 
asked: Why are the words, He is good omitted from this 
expression of thanks? Because the Holy One, blessed be 
He, does not rejoice in the downfall of the wicked. For R. 
Samuel b. Nahman said in R. Jonathan's name: What is 
meant by, And one approached not the other all night? In 
that hour the ministering angels wished to utter the song [of 
praise] before the Holy One, blessed be He, but He rebuked 
them, saying: My handiwork [the Egyptians] is drowning in 
the sea; would ye utter song before me! — Said R. Jose b. 
Hanina: He Himself does not rejoice, yet He causes others 
to rejoice. Scripture supports this too, for it is written, [And it 
shall come to pass, that as the Lord rejoiced over you to do 
good . . . so yasis will the Lord] cause rejoicing [over you by 
destroying you], and not yasus [so will the Lord rejoice etc.] 
This prove it. 

 

 

 


