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שמות יד
וַּיֹושע יְ ֹקֹוָֹק בַ ּיֹום ַההּוא ֶאת י ְִש ָר ֵאל ִמּיַד ִמצְ ָר ִים
ַ
)(ל
:וַ ַּי ְרא יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ִמצְ ַריִם מֵ ת עַ ל ְשפַת ַהּיָם
(לא) וַ ּי ְַרא י ְִש ָר ֵאל ֶאת הַ יָּד הַ גְּ ֹדלָּה אֲ שֶ ר עָ שָ ה ְּיֹקוָֹּק בְ ִמצְ ַריִ ם
 פ:ּיִיראּו ָהעָ ם ֶאת ְּיֹקוָֹּק ַויַאֲ ִמינּו בַ יֹקוָֹּק ּובְּ מֹשֶׁ ה עַ בְּ ּדו
ְ ַו
שמות טו
ֹּאמרּו לֵאמֹּר
ְ ירה הַ ז ֹּאת לַיֹקֹוָֹק וַ ּי
ָ (א) ָּאז י ִָּשיר מֹשֶׁ ה ּובְּ נֵי יִ ְּש ָּר ֵאל ֶאת הַ ִש
:סּוס וְּ רֹכְּ בו ָּרמָּ ה בַ יָּם
ירה לַ יֹקוָֹּק כִ י ָּגאֹה ג ָָּּאה
ָּ ָּא ִש
ַו ְי ִהי ִלי לִישּועָ ה
(ב) עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה
:אֱ ֹלהֵ י ָא ִבי ַואֲ ר ְֹּממֶ ְנהּו
זֶ ה ֵאלִי וְ ַאנְ ֵוהּו
:יְֹקֹוָֹק ְשמֹו
(ג) יְֹקֹוָֹק ִאיש ִמלְ חָ מָ ה
:ּומבְ חַ ר שָ ִל ָשיו טֻ בְ עּו בְ יַם סּוף
ִ
(ד) מַ ְרכְ בֹּת פ ְַרעֹּה וְ ֵחילֹו י ָָרה בַ ּיָם
:י ְָרדּו בִ ְמצֹוֹלת כְ מֹו ָאבֶ ן
המֹּת ְיכַ ְסיֻמּו
ֹּ (ה) ְת
:י ְִמי ְנָך יְֹקֹוָ ֹק ִת ְרעַ ץ אֹויֵב
יְמינְָך יְ ֹקֹוָֹק נ ְֶאדָ ִרי בַ כ ַֹּח
ִ )(ו
:ְתשַ לַח חֲ ֹּרנְָך י ֹּאכְ לֵמֹו כ ַַקש
(ז) ּובְ רֹּב גְ אֹונְָך ַתהֲ רֹּס ָֹקמֶ יָך
:המֹּת ְבלֶב יָם
ֹּ ָֹקפְ אּו ְת
ִנצְ בּו כְ מֹו נֵד נֹּזְ לִים
רּוח ַאפֶיָך נֶעֶ ְרמּו מַ ִים
ַ ְ(ח) ּוב
:ישמֹו י ִָדי
ֵ תֹור
ִ ִת ְמל ֵָאמֹו נַפְ ִשי ָא ִריֹק חַ ְרבִ י
(ט) ָאמַ ר אֹויֵב ֶא ְרדֹּף ַא ִשיג אֲ חַ לֵֹק שָ ָלל
:צָ לֲלּו ַכעֹופ ֶֶרת בְ ַמיִם ַא ִד ִירים
(י) נָשַ פְ ָת בְ רּוחֲ ָך כִ סָ מֹו יָם
:נֹורא ְת ִהֹּלת ע ֵֹּשה פֶלֶא
ָ
מכָה נ ְֶאדָ ר בַ קֹּדֶ ש
ֹּ ִמי ָכ
(יא) ִמי כָ מֹּכָ ה בָ ֵאלִם יְֹק ָֹוֹק
:ית יְ ִמינְָך ִת ְבלָעֵ מֹו ָא ֶרץ
ָ (יב) נ ִָט
:נֵהַ ל ְָת ְבעָ זְ ָך ֶאל ְנ ֵוה ָֹק ְדשֶ ָך
ית בְ חַ ְס ְדָך עַ ם זּו ג ָָא ְל ָת
ָ (יג) נ ִָח
:ִחיל ָאחַ ז י ְֹּשבֵ י פְ לָשֶ ת
(יד) שָ ְמעּו עַ ִמים ִי ְרגָזּון
:ָנמֹּגּו כֹּל י ְֹּשבֵ י כְ נָעַ ן
מֹואב י ֹּאחֲ ֵזמֹו ָרעַ ד
ָ ֵאילֵי
(טו) ָאז נִבְ הֲ לּו ַאלּופֵ י אֱ דֹום
בִ גְ דֹּל זְ רֹועֲָך י ְִדמּו כ ָָאבֶ ן
(טז) ִתפֹּל עֲלֵ יהֶ ם ֵאימָ ָתה ָו ַפ ַחד
:ִית
ָ עַ ד ַי ֲעבֹּר עַ ם זּו ָֹקנ
עַ ד ַי ֲעבֹּר עַ ְמָך ְיֹק ָֹוֹק
:ִמ ְק ָדש אֲ ֹּדנָי כֹונְ נּו י ֶָדיָך
מָ כֹון ל ְִשבְ ְתָך פָעַ לְ ָת ְיֹק ָֹוֹק
(יז) ְתבִ ֵאמֹו וְ ִתטָ עֵ מֹו בְ הַ ר נַחֲ לָ ְתָך
:(יח) יְ ֹקֹוָֹק ִי ְמֹלְך ְל ֹּעלָם וָעֶ ד
 פ:ּובנֵי י ְִש ָר ֵאל ָה ְלכּו בַ ּיַבָ ָשה ְבתֹוְך ַהּיָם
ְ ( יט) כִ י בָ א סּוס ַפ ְרעֹּה בְ ִרכְ בֹו ּובְ פ ָָרשָ יו בַ ּיָם ַוּיָשֶ ב יְ ֹקֹוָֹק ֲע ֵל ֶהם ֶאת מֵ י ַהּיָם
שירת מרים
:לָהם ִמ ְריָם
ֶ  (כא) ַו ַתעַ ן:ּוב ְּמחֹֹלת
ִ יה ְּבתֻ פִ ים
ָ יאה אֲ חות ַאהֲ רֹן ֶאת הַ תֹף ְביָדָ ּה ו ֵַתצֶ אן ָ כָל ַהנ ִָשים ַאחֲ ֶר
ָּ ִוַת ַקח ִמ ְּריָּם הַ נְּב
ִ )(כ
 ס:סּוס וְּ רֹכְּ בו ָּרמָּ ה בַ יָּם
ִשירּו לַיֹקוָֹּק כִ י ָּגאֹה ג ָָּּאה
(1) Then Moses and the children of Israel sang this song to Hashem, and said, “I will sing to Hashem, for he has triumphed
gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. (2) Yah is my strength and song. He has become my salvation. This is
my God, and I will praise him; my father’s God, and I will exalt him. (3) Hashem is a man of war. Hashem is his name. (4) He has cast
Pharaoh’s chariots and his army into the sea. His chosen captains are sunk in the Red Sea . (5) The deeps cover them. They went down into
the depths like a stone. (6) Your right hand, Hashem, is glorious in power. Your right hand, Hashem, dashes the enemy in pieces. (7) In the
greatness of your excellency, you overthrow those who rise up against you. You send forth your wrath. It consumes them as stubble. (8)
With the blast of your nostrils, the waters were piled up. The floods stood upright as a heap. The deeps were congealed in the heart of the
sea. (9) The enemy said, ‘I will pursue. I will overtake. I will divide the spoil. My desire shall be satisfied on them. I will draw my sword,
my hand shall destroy them.’ (10) You blew with your wind. The sea covered them. They sank like lead in the mighty waters. (11) Who is
like you, Hashem, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? (12) You stretched out your
right hand. The earth swallowed them. (13) “You, in your loving kindness, have led the people that you have redeemed. You have guided
them in your strength to your holy habitation. (14) The peoples have heard. They tremble. Pangs have taken hold on the inhabitants of
Philistia. (15) Then the chiefs of Edom were dismayed. Trembling takes hold of the mighty men of Moab. All the inhabitants of Canaan are
melted away. (16) Terror and dread falls on them. By the greatness of your arm they are as still as a stone; until your people pass over,
Hashem, until the people pass over who you have purchased. (17) You shall bring them in, and plant them in the mountain of your
inheritance, the place, Hashem, which you have made for yourself to dwell in; the sanctuary, Lord, which your hands have established. (18)
Hashem shall reign forever and ever.” (19) For the horses of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and
Hashem brought back the waters of the sea on them; but the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea. (20) Miriam the
prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.
(21) Miriam answered them, “Sing to Hashem, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the
sea.”
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 שופטים יא.6
אתי ְבשּובִ י
ִ לִֹק ָר
ְ יתי
ִ ֵ( לא) וְ ָהיָה ַהּיֹוצֵ א אֲ ֶשר יֵצֵ א ִמ ַדל ְֵתי ב
 פ:ִיתהּו עֹולָה
ִ בְ שָ לֹום ִמ ְבנֵי עַ מֹון וְ ָהיָה ַליֹקֹוָ ֹק וְ ַה ֲעל
(לד) ַוּיָב ֹּא יִפְ ָתח ַה ִמ ְצפָ ה ֶאל בֵ יתֹו וְּ ִהנֵה ִבתו יֹצֵ את...
ידה ֵאין לֹו ִממֶ נּו
ָ ּוב ְּמחֹלות וְ ַרֹק ִהיא ְי ִח
ִ ל ְִֹּק ָּראתו ְּבתֻ פִ ים
יִֹק ַרע ֶאת ְבגָדָ יו
ְ ַאֹותּה ו
ָ
 (לה) ַוי ְִהי כִ ְראֹותֹו:בֵ ן אֹו בַ ת
וַּי ֹּאמֶ ר אֲ ָהּה ִב ִתי ַהכְ ֵרעַ ִהכְ ַרעְ ִתנִי וְ ַא ְת ָהיִ ית ְבעֹּכְ ָרי וְ ָאנֹּכִ י
:יתי פִ י ֶאל יְֹקֹוָ ֹק וְ ל ֹּא אּוכַ ל לָשּוב
ִ ִָפצ

יט: ר' אברהם אבן עזרא שמות טו.1
 כי גם זה הפסוֹק, לפי דעתי- ;(יט) כִ י בָ א סּוס פ ְַרעֹּה
 להזכיר הפלא שעשה בתוך פלא כאשר,מהשירה
פירשתי
FOR THE HORSES OF PHARAOH. This verse is, in my
opinion, part of the song. Its purpose is to recall the wonder
within the wonder, which I have noted.

יט: רמב"ן שמ' טו.2
ואיננו בלשון... - (יט) כִ י בָ א סּוס פ ְַרעֹּה בְ ִרכְ בֹו ּובְ פ ָָר ָשיו
 'כי בא, אז ישיר משה, אבל פירושו.השירה והנבואות
 לא מיום המחרת או אחרי, ביום ההוא מיד,'סוס פרעה
 כאשר בא סוס פרעה בים והשיב, או טעמו אז ישיר.כן
עליהם ה' מי הים בעוד בני ישראל הולכים ביבשה
. להגיד כי בלכתם בתוכו ביבשה אמרו השירה,בתוכו

(31) then it shall be, that whatsoever cometh forth of the doors of
my house to meet me, when I return in peace from the children of
Ammon, it shall be the Lord's, and I will offer it up for a burntoffering.' …
(34) And Jephthah came to Mizpah unto his house, and, behold,
his daughter came out to meet him with timbrels and with
dances; and she was his only child; beside her he had neither son
nor daughter. (35) And it came to pass, when he saw her, that he
rent his clothes, and said: 'Alas, my daughter! thou hast brought
me very low, and thou art become my troubler; for I have opened
my mouth unto the Lord, and I cannot go back.'

But this verse is not written in the style of the Song, nor or of
prophecies! Instead, the verse is to be interpreted: Then sang
Moses — when the horses of Pharaoh went in. Immediately on
that day — not the following day or at some later time. It may be
that the sense thereof is as follows: Then Moses sang, when the
horses of Pharaoh went into the sea and G-d brought back the
waters of the sea upon them while the children of Israel were yet
walking on dry land in the midst of it. Thus the verse relates that
they said the Song while they were walking in the midst of the
sea on dry land.

 שמואל א יח.7
וַתצֶ אנָה
ֵ בֹואם ְבשּוב ָדוִ ד ֵמ ַהכֹות ֶאת ַהפְ לִ ְש ִתי
ָ ( ו) ַויְ ִהי ְב
לִֹק ַראת ָשאּול
ְ ָּשים ִמכָל עָ ֵרי י ְִש ָר ֵאל ָּל ִשיר וְּ ַה ְּמחֹלות
ִ הַ נ
וַת ֲענֶינָה ַהנ ִָשים
ַ ) (ז:ּוב ָשל ִִשים
ְ הַ מֶ לְֶך בְּ תֻ פִ ים ְב ִש ְמ ָחה
:ֹּאמ ְרן ָ ִהכָּ ה ָּשאּול בַ אֲ ָּלפָּיו וְּ ָּדוִ ד ְּב ִר ְּבב ָֹּתיו
ַ הַ ְמשַ חֲ ֹקֹות וַת
ֹּאמר נ ְָתנּו
ֶ (ח) ַוּיִ ַחר ְל ָשאּול ְמאֹּד ַוּי ֵַרע ְבעֵ ינָיו ַה ָדבָ ר ַהזֶה וַּי
:לְדָ וִ ד ְרבָ בֹות וְ לִ י נ ְָתנּו ָהאֲ ָלפִ ים וְ עֹוד לֹו ַאְך ַה ְמלּוכָה

 ספר אבודרהם ברוך שאמר ופסוֹקי דזמרה.3
שאין לכפול אלא הפסוֹק האחרון שבסוף כל המזמורים
בלבד שהוא כל הנשמה תהלל יה הודיע שנגמרו
המזמורים של סוף התלים כדרך סיום הפרשה שכופלין
 וכן בשירת הים כופלין פסוֹק ה' ימלוך.הפסוֹק האחרון
מפני שהוא סוף השירה ואם לא היו כופלין אותו לא
היה נראה כי הוא סוף השירה

(6) And it came to pass as they came, when David returned from
the slaughter of the Philistine, that the women came out of all the
cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with
timbrels, with joy, and with three-stringed instruments. (7) And
the women sang one to another in their play, and said: Saul hath
slain his thousands, And David his ten thousands. (8) And Saul
was very wroth, and this saying displeased him; and he said:
'They have ascribed unto David ten thousands, and to me they
have ascribed but thousands; and all he lacketh is the kingdom! '

 רמב"ן שם.4
 כי אז לֹקחה מרים הנביאה את התוף בידה,ואמר עוד...
וענתה להם הפסוֹק הראשון של השירה שתענינה כן
:אחרי משה וישראל

 בראשית ד.8
ֹּאמר ל ֶֶמְך לְ נ ָָשיו
ֶ (כג) וַּי
ְשי ל ֶֶמְך ַה ְאזֵ נָה ִא ְמ ָר ִתי
ֵ נ
עָ דָ ה וְ צִ לָ ה ְש ַמעַ ן ֹקֹולִ י
:ֶילֶד ְל ַחב ָֻר ִתי
כִ י ִאיש ָה ַרגְ ִתי לְפִ ְצעִ י
:וְ ל ֶֶמְך ִש ְבעִ ים וְ ִש ְבעָ ה
(כד) כִ י ִש ְבעָ ַתיִם י ַֻקם ָֹקיִ ן

Scripture further tells that it was then that Miriam the
prophetess took the timbrel in hand and sang them the first
verse of the Song that they, [i.e., the women], should sing after
Moses and Israel.

(23) Lemekh said to his wives, "Adah and Tzillah, listen to my
voice. The wives of Lemekh, heed my speech. I have killed a man
for my bruise and a child for my wound.22 (24) If Kayin will be
avenged sevenfold, then Lemekh seventy-sevenfold!

 רשב"ם שמות טו.5
 וניערו בים וישראל כבר- '(יט) כִ י בָ א סּוס ַפ ְרעֹּה וגו
.' אז ותֹקח מרים הנביאה וגו,הלכו ביבשה בתוך הים
(יט) כִ י [=כאשר] בָ א סּוס פ ְַרעֹּה בְ ִרכְ בֹו ּובְ פ ָָרשָ יו בַ ּיָם
וַ ּיָשֶ ב יְ ֹקֹוָֹק ֲעלֵהֶ ם ֶאת מֵ י הַ ּיָם ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל הָ ְלכּו בַ ּיַבָ שָ ה
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹּן ֶאת
ָּ ִ (כ) ו ִַת ַקח ִמ ְּריָּם הַ נְּב:בְ תֹוְך הַ ּיָם
... הַ תֹּף בְ יָדָ ּה
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 שמות יד.10
ֹּאמר יְֹקֹוָֹק ֶאל מ ֶֹּשה ַמה ִת ְצעַ ֹק ֵאלָ י ַּדבֵ ר ֶׁאל בְּ נֵי
ֶ (טו) וַ ּי
 (טז) וְ ַא ָתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְטָך ּונְּ ֵטה ֶׁאת י ְָּּדָך:ִסעּו
ָּ ִש ָּר ֵאל וְּ י
ְּ י
:ִש ָּר ֵאל ְּבתוְך ַהיָּם בַ יַבָּ ָּשה
ְּ עַ ל הַ יָּם ּו ְּב ָֹּקעֵ הּו וְּ ָּיבֹאּו ְּבנֵי י
(יז) ַואֲ נִי ִהנְ נִי ְמ ַחזֵֹק ֶאת לֵב ִמ ְצ ַריִם וְ ָיבֹּאּו ַאחֲ ֵריהֶ ם
:ּובפ ָָר ָשיו
ְ ּובכָל ֵחילֹו ְב ִרכְ בֹו
ְ וְ ִאכָבְ דָ ה ְב ַפ ְרעֹּה

 מלבי"ם בראשית ד.9
שכן למך נכדו אחרי אשר גברה זרועו ע"י בניו וגבורתם
 הלא איש הרגתי... וממשלתם היה דרכו לאמר לנשיו
 איש אחד עשה לי פצע והרגתי אותו ובעת ההרג,לפצעי
נתן בי חבורה שהיא ֹקלה מפצע והרגתי גם את הילד
 ולא היה מי שיֹקום כנגדי ויבֹקש דמם מידי כי אין,שלו
 ואם תאמר שאענש,משפט נגדי בארץ כי זרועי רמה
 (כד) כי אם ֹקין שהיה: ע"ז אני משיב לכם,בדין שמים
הרוצח הראשון בכ"ז אמר ה' שמי שיהרוג אותו ינֹקם
 כ"ש למך שהוא תֹקיף יותר מֹקין והוא,על אחת שבע
 שמי שיהרגנו ינֹקם שבעים ושבעה,מושל ממשל רב
... כי בניו ועבדיו יֹקחו נֹקמתו,פעמים

(15) Hashem said to Moses, “Why do you cry to me? Speak to the
children of Israel, that they go forward. (16) Lift up your rod,
and stretch out your hand over the sea, and divide it: and the
children of Israel shall go into the midst of the sea on dry ground.
(17) I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they
shall go in after them: and I will get myself honor over Pharaoh,
and over all his armies, over his chariots, and over his horsemen.

 מדרש תנחומא (בובר) פרשת בשלח סימן יג.11
 בשעה שהיו ישראל חונים על הים באו,ד"א אז ישיר
 ולא הניחן הֹקדוש ברוך,מלאכי השרת לֹקלס להֹקב"ה
 באו ישראל ומלאכי,כך כיון שעלו ישראל מן הים...הוא
 אמר הֹקדוש ברוך הוא למלאכי,השרת לומר שירה
 אז ישיר משה [ובני,השרת הניחו לישראל תחילה
 מי יֹקלס, נמצאו הנשים ומלאכי השרת עומדים,]ישראל
תחילה? אמר ר' חייא בר אבא רב השלום עשה שלום
 שנאמר ִֹק ְדמּו שָ ִרים ַאחַ ר נֹּגְ נִ ים בְ תֹוְך עֲלָ מֹות,ביניהם
 ַאחַ ר, ֹקידמו שָ ִרים אלו ישראל,)תֹופֵ פֹות (תהלים סח כו
 אלו, ְבתֹוְך ֲעלָמֹות תֹופֵפֹות, אלו המלאכים,נֹּגְ נִים
.הנשים
 אלא הנשים, לא אֹקבל הדבר הזה,אמר ר' לוי השמים
 בתוך, אלא שאחר נוגנים אלו ישראל,ֹקילסו תחילה
 התחילו מלאכי השרת, אלו הנשים,עלמות תופפות
 אמרו לא דיינו שֹקדמו,להתרעם לפני הֹקדוש ברוך הוא
 אמר להן הֹקדוש ברוך, אלא אף הנשים כן,לנו האנשים
...הוא חייכם כן

Another interpretation (of Exod. 15:1): THEN SANG. When
Israel was camping by the sea, the ministering angels came to
praise the Holy One, but the Holy One did not give them
permission… Similarly, when Israel came up from the sea, Israel
and the ministering angels came to utter a song. The Holy One
said to the ministering angels: Let Israel be first. (Exod. 15:1:)
THEN SANG MOSES [AND THE CHILDREN OF ISRAEL].
The women and the ministering angels were found to be standing
by. Who would offer praise first? R. Hiyya bar Abba bar Shallum
said: He made peace between them, as stated (in Ps. 68:26 [25]):
SINGERS COME FIRST; THEN FOLLOW MUSICIANS IN
THE MIDST OF TIMBREL-PLAYING MAIDENS. (Ibid.:)
THE SINGERS COME FIRST These are Israel. [THEN
FOLLOW] MUSICIANS. These are the angels. IN THE MIDST
OF TIMBREL-PLAYING MAIDENS. [These are the women.]
R. Levi said: By the heavens, I do not accept this interpretation.
Rather the women first offered praise, simply because <it
says:> THEN FOLLOW THE MUSICIANS. These are Israel. IN
THE MIDST OF TIMBREL-PLAYING MAIDENS. These are
the women. The ministering angels began to complain to the
Holy One. They said: Is it not enough for the men to precede us?
But are the women to do so as well? The Holy One said to them:
As you live, yes.
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