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BS”D  

 

The Song of History – Inspiration for Generations 

R. Mois Navon 

Beit HaKenneset Sefaradi Rimon – Haazinu 5782 

 

Shirat Haazinu. 

 

Music, it is said, is the muse of all muses – the inspiration of all inspirations.  

Accordingly, we expect that Haazinu, should provide some kind of inspiration (muza, 

hashraa).  What exactly is its inspiration for all generations? 

 

The Ramban brings the Sifrei that notes that the song contains all of history: 
 

  מ פסוק לב פרק  דברים ן"רמב
  בה ויש  לשעבר בה  ויש עכשיו  בה שיש זו  שירה גדולה (, מג האזינו)  בספרי הזכירו כךו

  ויבא( מד  פסוק) שאמר הכתוב רמז ולזה. הבא לעולם  בה ויש הזה בעולם  בה ויש לבוא לעתיד
  העתידות כל  כוללת שהיא להגיד " כל" הזכיר , העם  באזני הזאת השירה דברי כל את  וידבר משה
 : הרבים  עניניה להם  ביאר כי,  בדבור קטנה היא  ואם, למו

 

R. Tamir Granot, however, asks what kind of a history this is, given that it lacks what are 

apparently fundamental ideas:  

 האזינו פרשת, גרנות תמיר
  תולדות כל את  בתמצית כוללת  שהשירה טוען  לשירה  בפירושו ן" הרמב

 העיקריים  היסודות שדווקא מוכיח...  השירה  על פשוט מבט, אמנם. ישראל
 ללא  ישראלית  היסטוריה. האזינו  משירת חסרים  שלנו ההיסטוריוסופיה של

 . ומוזרה  זרה נראית -  תשובה וללא  גלות  ללא,  ורע טוב  בין בחירה ללא, ברית

 
True, it is strange – there is no Brit, no choosing of Good over Evil, no Exile, no 

Teshuva – however a closer look will show that all of these things are hinted at in a way 

that provides inspiration for generations. 

 

~ Beginning – Brit  ~ 

 

The history starts not with the Avot, not in Egypt, not even with the Exodus, but with 

Israel in the desert: 
 

 ְיִשֹמן  ְיֵלל וְבֹתהו ִמְדָבר ְבֶאֶרץ  ִיְמָצֵאהו ( )י
The desert is a barren wasteland – no direction, no color, no resources – nothing.  It is 

the desert of existential crisis – What are we doing here?!  But it is here that we start.  It is 

here that we found God, as the Rashbam explains: 
 

,  להם נמצא  הוא  ברוך הקדוש. להם ומצא כמו -  ימצאהו -  י פסוק לב  פרק ם"רשב
 : שלהם סיפוק היה  הוא ברוך   הקדוש
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While we could argue that our history started long before this, but the fact is that it is 

here that we begin to be inspired by being part of God’s purpose.  We were in the desert 

– the desert of existential crisis – and we found God, the answer to our crisis for He is 

the Creator, He has a plan (tochinit), a goal (tachlit), a purpose (mashmaut).  And thus 

we found – as the Rashbam explains – sipuk (fulfilment).  And the brit, while not 

mentioned explicitly, is understood – for it is in our fulfilling God’s word that we found 

purpose. 

 
 

 ~Good & Evil  ~ 

 

And then we get to choosing Good over Evil.  The fact is that the song could have listed 

all the ways that the people of Israel have chosen – or rather failed to choose, but it 

chose to tell of one sin: abandoning God.   
 

ַמן( טו)  שְׁ רּון ַויִּ שֻׁ ָעט יְׁ בְׁ טֹּש  ָכִשיתָ  ָעִביתָ  ָשַמְנתָ  ַויִּ ָעתֹו צור ַוְיַנֵבל ָעָשהו ֱאלֹוהַ  ַויִּ ( טז) :ְישֻׁ
הו הו ְבתֹוֵעֹבת  ְבָזִרים ַיְקִנאֻׁ  ָבאו ִמָקֹרב ֲחָדִשים  ְיָדעום לֹא ֱאֹלִהים ֱאֹלהַ  לֹא ַלֵשִדים ִיְזְבחו( יז) :ַיְכִעיסֻׁ

ָך צּור( יח) :ֲאֹבֵתיֶכם ְשָערום לֹא ָלדְׁ י יְׁ שִּ ַכח תֶּ שְׁ ָך ֵאל ַותִּ לֶּ חֹּלְׁ  ָבָניו ִמַכַעס ַוִיְנָאץ  ְיקָֹוק ַוַיְרא ( יט) :מְׁ
ן לֹא ָבִנים ֵהָמה ַתְהפֹֻׁכת דֹור ִכי ַאֲחִריָתם  ָמה ֶאְרֶאה ֵמֶהם ָפַני ַאְסִתיָרה ַויֹאֶמר( כ) :וְבֹנָתיו   :ָבם ֵאמֻׁ

 :ְכִעיֵסםאַ  ָנָבל ְבגֹוי ָעם ְבלֹא ַאְקִניֵאם  ַוֲאִני ְבַהְבֵליֶהם ִכֲעסוִני ֵאל  ְבלֹא ִקְנאוִני ֵהם( כא)

 

That is the history of Am Yisrael – we got fat and kicked, we left God.  This is the root 

of all sin – we decided to abandon God, the rest of the details are really not necessary. 

 
 

 ~Galut  ~ 

 

And so what is the result? 
 

 ַאֲחִריָתם ָמה ֶאְרֶאה ֵמֶהם ָפַני  ַאְסִתיָרה ַויֹאֶמר( )כ 
 

Hester Panim.  Mida-Keneged-Mida.  There is no need to know anything else – there is 

no need to mention Galut – for all the terrible history of Am Yisrael follows from this 

one act of God.   
 

 ~Teshuva   ~ 
 

But, for all this, Haazinu promises that God will not forsake us (lo yitosh otanu).  And 

this brings us to Teshuva.  Of course God expects us to do teshuva, but that is our 

business, not His.  God, as we said, has a plan, and it will be done regardless of our 

actions.  And thus the Ramban explains that Haazinu does not mention Teshuva: 

 

  מ פסוק לב פרק  דברים ן"רמב
  הרעות שנעשה עדות שטר  היא רק, ועבודה  בתשובה  תנאי הזאת בשירה אין  והנה... 

  ויתנחם וישוב,  זכרנו ישבית  לא אבל, חימה  בתוכחות בנו יעשה  יתברך ושהוא,  ונוכל
.  שמו למען חטאתינו  על  ויכפר, והחזקה והגדולה הקשה בחרבו  האויבים מן ויפרע

 ... .מינין  של  כרחן על  העתידה בגאולה מבוארת  הבטחה הזאת השירה,  כן אם
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 ~Inspriation  ~ 

 

And it is precisely this that is, explains R. Tzadok MiLublin, the great inspiration of 

Haazinu.   
 

   שלישית מצוה  הזכרונות ספר קונטרס - מלובלין הכהן צדוק' ר
  השם לנו   שהעיד מה הוא זה לב ושימת,  השירה  ותְלֵעד  לב  לשום עשה  מצות וזה ...

  ונקם יקום עבדיו דם הכל  ושסוף ,  עלינו העוברות   והצרות הגליות  עניני  מכל  יתברך
...  : מצוותיו ועשיית באמונתו יתחזק  ובזה ... ...המשיח בביאת  והוא , לצריו  ישוב

  דרך על  המצוה  ויהיה... . הכל נתקיימו  עניניה  כל איך  השירה  בענין וההתבוננות
 ... . כולה להתקיים   עתידה שכך  ממנה  נתקיים  שכבר מה  מתוך   וההבנה לב שימת

 

Seeing history unfold accordingly to what God has said, strengthens our faith in His 

purpose and plan.  And so Moshe concludes after the song by emphasizing that just as 

this song of history is true and verified before your eyes, so too all the Torah is true, part 

and parcel of God’s plan: 

 

   לב  פרק דברים
 ֲאֶשר  ַהיֹום ָבֶכם ֵמִעיד ָאֹנִכי ֲאֶשר  ַהְדָבִרים ְלָכל ְלַבְבֶכם  ִשימו ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר ( מו)

י( מז) :ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְבֵרי   ָכל ֶאת ַלֲעשֹות ִלְשֹמר  ְבֵניֶכם ֶאת ְתַצוֻׁם ֹּא  כִּ  ָדָבר   ל
ם  הּוא ֵרק כֶּ י מִּ ם הּוא כִּ  ַאֶתם ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמים ַתֲאִריכו  ַהֶזה  וַבָדָבר  ַחֵייכֶּ

 פ : ְלִרְשָתה ָשָמה  ַהַיְרֵדן ֶאת ֹעְבִרים
 

אז, כשם שזכינו להעיד לכל השירה זאת עד כה, שנזכה לראות את סופה עם ביאת  
 המשיח בב"א. 
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