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WHO SANG THE SONG? 
 

1. SHEMOT 15:1 – “AZ YASHIR MOSHE” 
 

  .םָיַב הָמָר ֹובְכֹרְו סּוס הָאָג הֹאָג יִּכ 'הַל הָריִשָא רֹמאֵל ּורְמֹאיַו 'הַל תֹאזַה הָריִשַה תֶא לֵאָרְשִי יֵנְבּו הֶשֹמ ריִשָי זָא
 

Then Moses and the Israelites sang this song to God. They said: “I will sing to God, for He has 
triumphed gloriously; Horse and rider He has hurled into the sea.” 
 
2. RASHI – WHY DOES IT SAY “THEN”? AND WHY A FUTURE TENSE FOR SINGING? 
 

.הָריִש ריִשָיֶש ֹוּבִלְּב הָלָע סֵנַה הָאָרֶשְּכ זָא .השמ רישי זא  
 

THEN MOSES SANG — with regard to the use of the future tense for the word רישי , the meaning is this: 
then — i.e. at the moment he saw the miracle — it entered his mind that he would sing a song.  
 
3. SHEM MISHMUEL – WHO WAS REALLY DOING THE SINGING? 
 

 ארקמה היה המ ?ובלב הלעש המ אלא השוע םדא ןיא יאדוד ,ובלב הלעש ללכ בתכנ המל ןיבהל שיו
  ?רש בתכנ היה םאב רסח

 

 םג לבא .האובנ ךרדב אלא הז רשפא יא יאדובו ,דחא ןושלב ונווכ םלוכש המ אלפ הז הנהד ,הארנו
 לכ הנהד ,הארנו ?).ט"פ ןירדהנס( "דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיא" יכ ,ןכתי אל האובנ ךרדב
 ןושלב אבנתהש השמ םהילע ףיסומ .]"'ה רמא הכ" ןושלב תרמוא תאז[ "הכ" ןושלב ואבנתנ םיאיבנה
 תאובנ ןושל ןיעכ אוהו -- "והונאו ילא הז" ורמא ]ףוס םיה לצא לארשי ינב[ םה הנהו ."רבדה הז"
  .השמ

 

 הניכשש ,לארשי לכב תאזה הרישב היהש הארנ ןכ ,ונורג ךותמ תרבדמ הניכש התיה השמבש ומכו
 ילכ םהל ןיאש ףא ,):ל הטוס( "הריש ורמא םמא יעמבש םירבּוע" וליפא ןכ לעו .םנורג ךותמ תרבדמ
 ,ל"ז ורמאש ומכ .רובידה ילכ ול ןיאש ימ אבנתיש קיפסי אל ,האובנ ךרדב ]קר[ היה םאו .רובידה
 םוקמב "סלובו" האובנה ןכ םג רמא ןכ לע ,'ש תוא שרפל לוכי היה אלו ,ונושלב םגמגמ היהש ,סומע
 ילכל תומילש ןתונ ונניא איבנה יפבש יאיבנה רוביד יכ ירה .)ד"י 'ז סומע לע י"שר :האר( "שלובו"
 תרבדמ הניכשש יאדו אלא ?הריש ורמא םמא יעמבש ןירבּוע ךיא ,ןכ םאו .המה רשאמ רתוי רובידה
  .רובידה ילכ תנכהל ןיכירצ םניאו ,םנורג ךותמ

 

 שרדמבו ."רֵּבַדְּת רֶשֲא Sיִתיֵרֹוהְו Sיִּפ םִע הֶיְהֶא יִכֹנָאְו" ביתכו ,םיתפש לרע היהש השמב וניצמש ומכו
 'ךיפ םע היהא יכנאו' ביתכד אוה אדה .ךיפ םע היהא ינאש ,םינוכנ ךירבד ויהיש רבדתש תעב" :'ג קרפ
 ךותמ תרבדמ הניכשהשכ ירה .ל"כע "ץח ומכ ךיפ ךותל יַרבד ינא הרומ רמא והבא 'ר ?'ךיתירוהו' והמו
  .רובידה ילכ תנכהל קוקז וניא ונורג
 
 הניכש קר ,םירבדמה ויה המה אלש ,הרימאהב ללכ קלח לארשיל ןיא הרישה תרימא לכ הז יפלו

 ינבל הרישה תסחיתמ ךיא ]ןכ םא ,לבא[ .ךרצנ היה אל םרוביד ילכ וליפאו .םנורג ךותמ תרבדמ
  ?לארשי



 

 םבלב הלעו הריש רמול םבל תא וניכהש רחא אלא םנורג ךותמ הרבד אל הניכשש רמול שי ךא
 הריש ןאכ היה אל םבלב הלע אל םִאבו ,םנורג ךותמ תרבדמ התיה הניכשש היה זא קר ,הריש ורמאיש
  .םהילא הרישה תסחיתמ ןכ לעו ,רמאתש הרישהל םימרוגה םה םה ןכ לע .ללכ

 

 תסתיתמ הרישהש המ לכש ונעימשהל ,רישיש "םבלב הלע"ש ונעימשהל בותכה ןווכש אוה הזו
...התיה םהמ אלש ,וב קלח םהל ןיא הרישה רמאמ ףוגב לבא ,םבלב הלעש המ רובע קר אוה לארשיל  

 
4. MIDRASH – HOW DID MOSHE SPEAK IF HE HAD A SPEECH IMPEDIMENT? 
 

 םלועבש תויפ לכ יתארב ינא אלה ,שוחת לא םירבד שיא התא ןיא םא ול רמא "?םדאל הפ םש ימ :וילא 'ה רמאיו"
 ומכ היהת ,םירבד שיא היהתש יתצפח ינא םאו .העימשל חקפו הייארל חקפו רֵועו שרחו יתצפחש ימ םלא יתישע ינאו
 היהא יכנאו" ביתכד אוה אדה .ךיפ םע היהא ינאש ,םינוכנ ךירבד ויהיש רבדתש תעב ץפח ינא .סנ ךב תושעל אלא ,ןכ

...ץח ומכ ךיפ ךותל ירבד ינא הרומ רמא והבא יבר ?"ךיתרוהו" והמ  --   "ךיפ םע
 
5. SUMMARY OF SHEM MISHMUEL 
 

Rashi says that when Moshe saw the miracle occur, he made the decision that he would sing the song. 
The Shem Mishmuel is puzzled by the need to say that he made the decision so that he ‘would’ do 
something – it is obvious that no one does anything without deciding to do it. It could therefore quite 
easily have said “AZ SHAR MOSHE” – “then Moshe sang”?  
 
The Shem Mishmuel  comments on the fact that Moshe and Bnei Yisrael all sang the exact same song 
in unison – in other words, they sang identical lyrics, despite it being a spontaneous song – something 
which even prophets are not able to do, as we know that no two prophets ever correspond precisely 
with each other on the same prophecy. It must be because Moses had a unique form of prophecy in 
which God spoke from him, rather than him repeating God’s words, and that in this case the nation 
had a similar form of prophecy, unlike ordinary prophecy, and it was God who delivered the words to 
them. But if that is the case, how are we able to say that Moshe and the Bnei Yisrael  even sang the 
song? It wasn’t their voice or words, it was God’s? 
 
That is why the pasuk tells us that they intended to sing the song, and decided to do so, to inform us 
that the initial impetus  came from them, even if the song itself was a miraculous expression of music. 
 
6. POWERFUL LESSONS TO BE LEARNT FROM THE SHEM MISHMUEL 
 

• Making a decision to do the right thing is powerful in-and-of itself 
 

• When we hear two great people say different things, that doesn’t mean one of them is wrong. 
They both could be repeating the words of God as they understood them. 
 

• Our greatest achievements are miracles that begin with a decision we make to forge ahead with 
something important. If we are inspired to do something, God will be there to make it happen. 
 

• Getting people to do exactly the same good thing at exactly the same time is a miracle.  


