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 בס"ד
 באבוד רשעים רינה? 

 נבון  ואיזמ הרב
 

 "נקם חזה   כי צדיק  ישמח "
 

So says the Gemara about Yaakov when he was taken for burial in Maarat HaMachpela.   

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יג עמוד א ]עם תרגום קל[ 
גו' ... כיון  אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה ובראשית נ+ ויעל יוסף לקבור את +

פלה, אתא עשו קא מעכב, ... אמר להו: הבו לי איגרתא, אמרו  שהגיעו למערת המכ 
ליה: איגרתא בארעא דמצרים היא. ומאן ניזיל? ניזיל נפתלי, דקליל כי איילתא,....  

  : קא מעכב האי עד ואמרו ליהחושים בריה דדן היה חרש, אמר להו: מאי האי?  
צרים יהא אבי  להו: ועד דאתי נפתלי מארעא דמ  דאתי נפתלי מארעא דמצרים. אמר

אבא מוטל בבזיון? לקח מקל והכה ראשו, נשרו עינים של עשו על רגלי יעקב, פתח  
פעמיו ירחץ    ישמח צדיק כי חזה נקםיעקב עיניו וחייך. והיינו דכתיב: +תהלים נח+  

  .בדם הרשע
 

For those who are not familiar with the story, the Gem (Sotah 13a) tells of how Esav 

blocked the way for Yaakov to be buried in the Meara.  He demanded of the brothers to 

show the deed to the cave.  They sent Naftali back to Egypt to get it.  Hushim ben Dan 

was deaf and asked what was going on, they told him.  He said that’s ridiculous, took a 

stick and killed Esav.  (Interesting, the Gem says they TOLD HIM (amru lei), deaf then, 

I would suggest, means deaf to the all the political pragmatism ( פוליטית פרגמטיות ) that 

often delays decisive action – trying to placate the implacable).  Be that as it may, Hushim 

beheaded (araf rosho) Esav whose head rolled in front of Yaakov.  Yaakov opened his 

eyes and smiled. Upon this the Gem quotes Tehillim: 

 

 "נקם חזה   כי צדיק  מח יש"
 

The question is: How is it possible that Yaakov REJOICED (samach) on the downfall of 

the wicked.  That is to say, on the one hand, of course we are happy that wicked people 

desist, indeed we pray for it.  

  

נּו ְנקֹום לְ  נּו ִנְקַמת ַדםָאִבינּו ַמְלכֵּ ינֵּ  ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוך  עֵּ

 

On the other hand there are many sources that say such behavior is not fitting at all. 

 

One of the most famous sources to the effect that we should not rejoice at the downfall 

of the wicked is Pesah.  The Midrash notes that the Torah does not mention even 

ONCE the word simcha in the celebration of Pesah.  Why?  Because the Egyptians died.  

And the midrash continues to explain that we don’t say hallel except the first day because 

Shmuel applied the Proverb – binpol oyvecha al tismach: 
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   אחרת פרשה - ב  נספחים( מנדלבוים)  כהנא דרב פסיקתא
  בחגיך ושמחת ואילו ,  בחג' כת שמחות  שלש  מוצא את(. יד:טז דברים) בחגיך ושמחת 

  לפני ושמחתם(, טו /ז"ט  דברים/   שם שם) שמח אך והיית(,  /ז"ט  דברים/ שם שם)
  אפילו בו'  שכת מוצא את אין בפסח  אבל(. מ:  כג קראוי) ים מי  שבעת אלהיכם י "י

  אם יודע  אדם ואין נידונית התבואה  שבפסח מוצא את אלא , ולמה,  אחת שמחה
  שם ' כת אין  למה  א"ד . שמחה שם'  כת  אין לפיכך , עושה אינה אם  השנה היא  עושה

  בהן קורין אנו  החג ימי  שבעת כל  מוצא את וכן. המצריים  בו שמתו  בשביל, שמחה
,  ולילו הראשון טוב ביום  אלא ההלל  את  בהן קורין אנו אין  בפסח אבל,  ההלל את

 (.  יז:  כד משלי)  "תשמח  אל אויביך  בנפול" שמואל  כדאמר, למה
 

On this proverb the verse continues to explain why: you should not rejoice in your 

enemy’s downfall “lest God see and bring his wrath on you” halila!  
 

   יט משנה  ד פרק אבות מסכת משנה

ל ַאל ּוִבָכְשלֹו ִתְשָמח ַאל  אֹוִיְבָךִבְנֹפל "( כד משלי ) אומר הקטן שמואל   אדם ישמח  שלא] ִלֶבָך  ָיגֵּ

ן :[אבן עזרא – אויבו יהיה  אפילו 'ה  גזרת על ה פֶּ   ַאפו יולָ ֵמעָ  יבְוֵהִש  ְבֵעיָניו ְוַרע ְיקָוק ִיְראֶּ
 רש"י[. – שישוב ממנו ויביא עליך ]

 

On the otherhand, the Gem (Brachot 9b) explains that King David didn’t say Halleluyah 

– until he saw the down fall of the wicked. 

   ב  עמוד ט דף ברכות מסכת  בבלי תלמוד
  אמר ולא,  דוד אמר  פרשיות ושלש  מאה:  פזי בן  שמעון  דרבי בריה  יהודה רבי דאמר

  ִמן ָטִאיםחַ  ִיַתּמּו + ד"ק  תהלים: + שנאמר, רשעים  של במפלתן  שראה עד הללויה
יָנם עֹוד ּוְרָשִעים  ָהָאֶרץ   :ָיּה ַהְללּו ְיקָֹוק  ֶאת ַנְפִשי   ָבֲרִכי  אֵּ

 

So we might learn that we DO rejoice. But on this passuk the the Gemara tells of Beruria 

who taught – we are to pray for the end of SIN not SINNERS. 

 

   ]עם תרגום[  א עמוד י דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
  אמרה. מתפלל שימותו מאיר  רביהיה , טובא  ליה   מצערו קא והוו מאיר דרבי כונתו בש בריוני היו

  כתיב ולא, "חטאים תמוי": כתיבהרי  –? איך אתה מתפלל כך: אשתו ברוריא ליה
  - חטאים  דיתמו כיון, "אינם עוד  ורשעים": ועוד הפסוק ממשיך! כתיב  חטאים? "חוטאים"

הוא התפלל עבורם  . אינם עוד ורשעים - בתשובהצריך להתפלל שיחזרו , אלא? אינם עוד ורשעים
 .  בתשובהוחזרו 

 

There are many opinions that try to balance between the inner urge to rejoice at the 

downfall of the wicked versus the notion that no man is perfect and all are God’s 

creations.  The approach I like best is one that I understood from the story of Yaakov’s 

burial.  You see the verse brought by the Gem said: Yismah Tzadik Ki Hazah Nakam –

So perhaps we can say that it is the Tzaddik that rejoioces for he does not incur the 

wrath of God. But really we know that no one is so assured: 

 

  קהלת פרק ז פסוק כ
ין ַצִדיק ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה טֹוב ְולֹא ֶיֱחטָ   א:ִכי ָאָדם אֵּ
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So I would suggest the answer is in the following words.  Note that it doesn’t say ki 

Hazah Nefilat HaReshaim, but ki Hazah NAKAM – he rejoices not in the fall of the 

sinner but in seeing that God executes Justice.  This is supported by the following verse 

in the Tehilim that says “and man says there is fruits for the righteous and there is God 

who judges in the world”.   

 

   נח פרק  תהלים
  ְפִרי ַאך  ָאָדם ְויֹאַמר(  יב) :ָהָרָשע ְבַדם ִיְרַחץ ְפָעָמיו  ָנָקם  ָחָזה ִכי ַצִדיק ַמחִיְש ( יא)

ץ שְֹׁפִטים ֱאֹלִהים ֵיש  ַאך ַלַצִדיק  : ָבָארֶּ
 

The joy of seeing the elimination of the wicked is that it strengthens in us the knowledge 

that there is a God, a judge.  As Rashi on this verse writes:  

 

   יב פסוק נח  פרק תהלים י"רש
 שכר ותשלום פירות  יש  ודאי הבריות  יאמרו  ואז - לצדיק פרי אך אדם ויאמר

 : נקמתם ה" הקב  שנקם הצדיקים  במעשה
 : בארץ רשעים שופט דיין  -  אלהים יש

 

So our joy in seeing the downfall of the wicked is not in their end personally but in seeing 

that there is R&P, there is Din, there is Dayan. 

 

And as Maaseh Avot Siman LeBanim, may we be merit to also see the great Judgment of 

God against our enemies – be the Esav, Yishmael, Paras uMadai.  Thus may we rejoice 

that the world know that indeed Yesh Din VeYesh Dayan. BBY. 
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