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32.2.4 
11a (ת"ר השיר מעכב את הקרבן) Æ 12a (נפיק מיניה חורבא)  
 

ל ְבנֵּי ִמתֹוְך ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְנֻתִנים ַהְלִוִים ֶאת ָוֶאְתָנה .1 ל ְבנֵּי ֲעֹבַדת ֶאת ַלֲעֹבד ִיְשָראֵּ ד ְבֹאֶהל ִיְשָראֵּ ר מֹועֵּ ל ְבנֵּי ַעל ּוְלַכפֵּ ל ִבְבנֵּי ִיְהיֶה ְוֹלא ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּי ְבֶגֶשת ֶנֶגף ִיְשָראֵּ  יט, ח במדבר :ַהֹקֶדש ֶאל ִיְשָראֵּ
ת .2 רֵּ ם ְושֵּ   ז, יח דברים: ה' ִלְפנֵּי ָשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִים ֶאָחיו ְכָכל ֱאֹלָהיו ה' ְבשֵּ
ת .3 ֶבט ֶאת ה' ִהְבִדיל ַהִהוא ָבעֵּ ִוי שֵּ את ַהלֵּ י ַלֲעֹמד ה' ְבִרית ֲארֹון ֶאת ָלשֵּ ְך ְלָשְרתוֹ  ה' ִלְפנֵּ   ח, י דברים: ַהֶזה ַהיֹום ַעד ִבְשמוֹ  ּוְלָברֵּ
ָבב ּוְבטּוב ְבִשְמָחה ֱאֹלֶהיָך ה' ֶאת ָעַבְדתָ  ֹלא ֲאֶשר ַתַחת .4 ֹרב לֵּ   מז, כח דברים: ֹכל מֵּ
י .5 י ְיָשִרים ה' ִפקּודֵּ יָנִים ְמִאיַרת ָבָרה ה' ִמְצַות לֵּב ְמַשְמחֵּ   ט, יט תהלים: עֵּ
יֶתָך ֱאֹלֶהיָך ה' ְלָך ָנַתן ֲאֶשר ַהטֹוב ְבָכל ְוָשַמְחתָ  .6 ִוי ַאָתה ּוְלבֵּ   יא, כו דברים: ְבִקְרֶבָך ֲאֶשר ְוַהגֵּר ְוַהלֵּ
חַ  ִתירֹוִשי ֶאת ֶהֳחַדְלִתי ַהֶגֶפן ָלֶהם ַוֹתאֶמר .7 ִצים ַעל ָלנּועַ  ְוָהַלְכִתי ַוֲאָנִשים ֱאֹלִהים ַהְמַשמֵּ   יג, ט שופטים: ָהעֵּ
ִבין ִכי ַבַמָשא ָיֹסר ְבַמָשא ַהְלִוִים ַשר ּוְכַנְנָיהּו .8   כב, טו א"דהי: הּוא מֵּ
ד ְבֹאֶהל ַמָשא ַוֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ֲעֹבַדת ַלֲעֹבד ַהָבא ָכל ָשָנה ֲחִמִשים ֶבן ְוַעד ָוַמְעָלה ָשָנה ְשֹלִשים ִמֶבן .9   מז, ד במדבר: מֹועֵּ

  ג, פא תהלים: ָנֶבל ִעם ָנִעים ִכנֹור ֹתף ּוְתנּו ִזְמָרה ְשאּו .11
ָמה .11   יד, כד ישעיהו: ִמָים ָצֲהלּו ה' ִבְגאֹון ָיֹרנּו קֹוָלם ִיְשאּו הֵּ
י .12 ף ֲעלֵֶּהם ַהֹקֶדש ֲעֹבַדת ִכי ָנָתן ֹלא ְקָהת ְוִלְבנֵּ   ט, ז במדבר: ִיָשאּו ַבָכתֵּ
ר ֹמֶשה ְמֹאד ְוָחזֵּק הֹולְֵּך ַהשֹוָפר קֹול ַוְיִהי .13   יט, יט שמות:  ְבקֹול ַיֲעֶננּו ְוָהֱאֹלִהים ְיַדבֵּ
ית ָעָנן ָמלֵּא ְוַהַבִית ַחְסדוֹ  ְלעֹוָלם ִכי טֹוב ִכי ה'לַ  ּוְבַהלֵּל ַהִשיר ּוִבְכלֵּי ּוִבְמִצְלַתִים ַבֲחֹצְצרֹות קֹול ּוְכָהִרים ה'לַ  ּוְלֹהדֹות ְלַהלֵּל ֶאָחד קֹול ְלַהְשִמיעַ  ְוַלְמשֲֹרִרים ַלְמַחְצִרים ְכֶאָחד ַוְיִהי .14   יג, ה ב"דהי :ה' בֵּ
י ֶאל ַאְך ָהֹאֶהל ָכל ּוִמְשֶמֶרת ִמְשַמְרְתָך ְוָשְמרּו .15 חַ  ְוֶאל ַהֹקֶדש ְכלֵּ ם ַגם ָיֻמתּו ְוֹלא ִיְקָרבּו ֹלא ַהִמְזבֵּ   ג, יח במדבר :ַאֶתם ַגם הֵּ
י ְוַהֹחִנים .16 ְדָמה ַהִמְשָכן ִלְפנֵּ ד ֹאֶהל ִלְפנֵּי קֵּ י ְלִמְשֶמֶרת ַהִמְקָדש ִמְשֶמֶרת ֹשְמִרים ּוָבָניו ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה ִמְזָרָחה מֹועֵּ ל ְבנֵּ ב ְוַהָזר ִיְשָראֵּ   לח, ג במדבר :יּוָמת ַהָקרֵּ
יֶכם ִשְמַחְתֶכם ּוְביֹום .17 י ּוְבמֹוֲעדֵּ יֶכם ּוְבָראשֵּ יֶכם ַעל ַבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶתם ָחְדשֵּ י ְוַעל ֹעֹלתֵּ יֶכם ִזְבחֵּ י ְלִזָכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַשְלמֵּ יֶכם ִלְפנֵּ יֶכם ה' ֲאִני ֱאֹלהֵּ   י, י במדבר: ֱאֹלהֵּ
חַ  ָהֹעָלה ְלַהֲעלֹות ִחְזִקָיהּו ַוֹיאֶמר .18 ת ְלַהִמְזבֵּ ל ּוְבעֵּ חֵּ ל ָהעֹוָלה הֵּ חֵּ י ְוַעל ְוַהֲחֹצְצרֹות ה' ִשיר הֵּ י ְידֵּ ל ֶמֶלְך ָדִויד ְכלֵּ   כז, כט ב"דהי :ִיְשָראֵּ
לּו .19 ש ָהִראשֹון ַלֹחֶדש ְבֶאָחד ַוָיחֵּ ית ֶאת ַוְיַקְדשּו ה' ְלאּוָלם ָבאּו ַלֹחֶדש ְשמֹוָנה ּוְביֹום ְלַקדֵּ   יז, כט ב"דהי: ִכלּו ָהִראשֹון ַלֹחֶדש ָעָשר ִשָשה ּוְביֹום ְשמֹוָנה ְלָיִמים ה' בֵּ
יֶהם ַוָיֶשב .21 ם ּוְבָרָעָתם אֹוָנם ֶאת ֲעלֵּ ם ַיְצִמיתֵּ ינּו ה' ַיְצִמיתֵּ   כג, צד תהלים :ֱאֹלהֵּ
ל ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ ה'לַ  ִמְזמֹור ְלָדִוד .21 בֵּ י תֵּ   א, כד תהלים :ָבּה ְוֹיְשבֵּ

 
I Continued discussion re: שיר in the בית המקדש 

a Dispute ר"מ/חכמים: whether שירה is essential for קרבן 
i ר"מ: it is מעכב, per v. 1 – לויים also serve a vital כפרה function 
ii רבנן: that means that just as כפרה is only during the day, so שירה is only during the day 

b Source: for שירה as a commanded עבודה  
i שמואל: v. 2 – serving “in God’s Name” is singing (where 'ה’s Name is invoked) 

1 Challenge: perhaps the referent is ברכת כהנים 
2 Answer: v. 3 distinguishes between שירות and ברכת כהנים 

ii רב מתנה: v. 4 
1 Challenge: perhaps the referent is study of תורה, per v. 5 

(a) Answer: that is only משמח, not "טוב" 
2 Challenge: perhaps the referent is ביכורים, per v. 6 

(a) Answer: ביכורים are considered טוב, not טוב לבב 
(i) Tangent: source for reciting שירה over יין – v. 7 – referent may be ביכורים, per תביא 

iii חזקיה: v. 8 – instead of (יסור) ישור, read ישיר 
iv ר' יוחנן: v. 9 – עבודת עבודה is a worship act requiring another (accompaniment?) 
v ר' יצחק: v. 10 
vi רנב"י: v. 11 
vii תנא: v. 12 – בכתף leaves ישאו obvious, rather ישאו alludes via vv. 10-11 
viii חנניא (ר' יהושע’s nephew): v. 13 – (משה was a לוי) 
ix ר' אשי: v. 14 
x ר' יונתן: v. 15 – just as the כהנים have עבודת מזבח, so do (שירה) לויים  

1 Support: ברייתא – if כהנים or לויים switch tasks – מיתה; if לויים switch (משורר<-> שוער) – only לאו 
2 Dissent: אביי – if a singer worked as gatekeeper he is חייב מיתה, per v. 16, as זר is superfluous Æ”wrong” לוי 

(a) Challenge: (as above) – it is only an אזהרה 
(b) Answer: it is a מחלוקת תנאים, per story with ר' יהושע בן חנניא (לוי- singer) and his attempt to help שוער 
(c) Rejection: all agree that it is “only” an אזהרה; disagree whether the רבנן were גוזר against merely helping 
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c Question (ר' אבין): does an עולת נדבת צבור require שירה? Does עולותיכם (v. 17)  include דבותנ ?  
i Proposal: v. 18 – חזקיה asked for direction; must have been עולת נדבת צבור 

1 Rejection (רב יוסף): it was עולת ר"ח; he was asking if ר"ח had fallen on that day 
(a) Block (אביי): v. 19 clearly indicates that the story with חזקיה happened on 16th of the month 

2 Rather: question was about כבש that accompanies עמר; had ר"ח been declared in time (is today the 16th?) 
(a) Challenge: when did they offer the פסח? When did they eat מצה?  

3 Rather (ר' אשי): just like a שליח צבור who double-checks with the צבור before he approaches the תיבה 
(a) If so: there is no proof from v. 18 – it could have been עולת חובה and he was acting as does a שליח צבור 

ii Proposal: ברייתא in ר' יוסי -  סדר עולם’s report about the parallel timing of חרבן בית ראשון ושני 
1 In both: it was ט' באב, on 'יום א, the 1st year of שמיטה, in the משמרת of יהויריב 
2 And: לויים were singing על דוכנן– v. 20, and before the 2nd יצמיתם, the invaders entered and conquered 
3 Analysis: this singing cannot have been for עולת חובה, as the קרבן תמיד was suspended as of ז בתמוזי  

(a) Rather: it must have been for עולת נדבה 
(b) Challenge: if they didn’t have עולת חובה, why would they have עולת נדבה?  

(i) Answer: they could have had a single calf (unfit for עולת חובה) available that day 
(c) Challenge (רבא orר' אשי): it doesn’t follow in any case – the proper שירה on 'יום א is v. 21, not v. 20 

(i) Rather: they just happened to sing a fit song (asking for vengeance on the invaders)  
(ii) Challenge: ברייתא reads "על דוכנן" 

1. Answer: per ר"ל, who permits singing שלא על הקרבן 
2. Challenge: if so, they should be allowed to sing for עולת נדבה as well (resolving our question) 
3. Defense: in that case, it may lead to errant ruling (onlookers will conclude that just as שירה for 

  (עולת חובה isn’t obligatory, same holds true for עולת נדבה
iii Resolution: v. 17 compares עולותיכם to זבחי שלמיכם and we read that as עולות חובה with זבחי שלמי צבור 

1 Both: are קדש קדשים and both have set times Æ עולת נדבה, which has no set time, has no שירה 
d Question: if נסכים are brought separately (late  - which is permitted), do they require שירה?  

i Lemma1: ר' יונתן’s homiletic read of v. 7, attaching שירה to יין, would obligate 
ii Lemma2: it is only said over “eating and drinking” (בשר קרבן ונסכי יין), not “drinking” alone 

1 Answer: from סדר עולם (above) – that song must have been for נסכין 
2 Challenge (רבא or ר' אשי): the שירה for that day wasn’t תהלים צד, it was תהלים כד 

(a) Rather: they just happened to sing a fit song (asking for vengeance on the invaders)  
(b) Challenge: ברייתא reads "על דוכנן" 

(i) Answer: per ר"ל, who permits singing שלא על הקרבן 
(ii) Challenge: if so, they should be allowed to sing for עולת נדבה as well (resolving our question) 

(c) Defense: in that case, it may lead to errant ruling (onlookers will conclude that just as שירה for נסכים is 
voluntary, same holds true for עולת חובה) 


