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ערכי ד יא.
לתנאי דלהל ,הא סבירא להו שעיקר שירה בפה או בכלי? ]תוד"ה לא[.
לר' מאיר ' המחללי ה אפי' עבדי
לר' יוסי ' המחללי ה ישראלי
לר' חנינא ב +אנטיגנוס
' המחללי ה לוי
לר' יוסי בר' יהודה ותנא דמתניתי+
3
' שחליל דוחה שבת

להוה אמינא
בפה
1
''''
בכלי

למסקנא
בפה
בפה
2
בפה

בכלי

בכלי

לתנאי דלהל ,הא מעלי מדוכ ליוחסי )להנשא לכהני ( ולמעשרות )מעשר ראשו(?
לר' מאיר ' המחללי אפי' עבדי
לר' יוסי ' המחללי ישראלי
לר' חנינא ב +אנטיגנוס ' המחללי לוי

ליוחסי+
אי +מעלי
מעלי
מעלי

למעשרות
אי +מעלי
אי +מעלי
מעלי

הא שירת הלוי מעכבת את ניסו היי לקרב ,4ומתי הוא זמ השיר?
לר' מאיר

הא מעכבת?
מעכבת

מתי הוא זמ +השיר?
5
דוקא ביו

 1הקשתה הגמ' על ר' יוסי ממה נפש  ,דא ס"ל דעיקר שירה בפה  יודה לר"מ שג עבדי כשרי
לחלל .וא ס"ל דעיקר שירה בכלי  יודה לר' חנינא שדוקא לוי כשרי.
 2די זה אינו מוכח מדברי ר' חנינא ,דאדרבה א עיקר שירה בכלי אתי שפיר לדבריו טפי מה דס"ל
שדוקא לוי היו מחללי] .ובאמת לפי גירסת גמ' דיד" :לעול קסבר עיקר שירה בפה" ,ה"לעול" קאי
רק על ר' יוסי ,ואילו לר' חנינא יתכ שסובר שעיקר שירה בכלי ,ושפיר מיושבת קושית התוס' דלהל.
אול לגירסת התוס' וכ היא גירסת הגמ' בסוכה )ד" נא" (.לא דכו"ע עיקר שירה בפה" ,מבואר שג ר'
חנינא ס"ל הכי[.
 3הוקשה לתוס' ,דא אמרינ דלכו"ע עיקר שירה בפה ,מא תנא דרישא דמתניתי שאמר שהחליל דוחה
שבת ויו"ט ,דהוא על כרח ס"ל שעיקר שירה בכלי ,ולכ אמר שהוא דוחה שבת .ותירצו תוס' ,שהוא ר'
יוסי בר' יהודה .אבל התוס' בסוכה )ד" נא .ד"ה כתנאי( תירצו ,דא" תנא דמשנתנו סובר שעיקר שירה
בפה ,אלא שמ"מ שרי לנג בכלי משו דאי שבות במקדש.
 4כ פירשו תוס' )ד"ה השיר( .דהוקשה לה דניסו עצמו אינו מעכב את הקרב ,דהא אפשר להביא נסכי
הקרב מכא ועד ארבעה ימי .ותירצו ,דמה שאמר כא שהשיר מעכב את הקרב  היינו לניסו היי.
 5כיו שהוקש שיר לכפרה  דינו ככפרה ג לעני שיהיה דוקא ביו ,וג לעני שהוא מעכב .ולחכמי
הוקש רק לעני שצרי להיות ביו] .וע' הפלאה שבערכי על הקושיא "והא אי היקש למחצה" .ומה
שצרי לחדש שהנסכי ה דוקא ביו ,והא בי כה הקרב קרב דוקא ביו .י"ל דכבר נתבאר שהשיר
הוא בזמ הנסכי ,ונסכי הבאי בפני עצמ ה באי בי ביו ובי בלילה ,ולכ צרי לומר שהשירה
היא דוקא ביו .וע' באור גדול ביקר הער [.
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לחכמי

אינה מעכבת

ערכי ד יא.

על איזה ביכורי אומרי שירה? ]תוד"ה מני[.

לרש"י 1ולתוס'
3
לפירוש האחרו +שבתוס'
2

ערכי ד יא:

לברייתא
1
לאביי

דוקא ביו

על ביכורי יי+
אומרי
אומרי

על שאר הביכורי
לא אומרי
אומרי

מה די האנשי דלהל שעבדו עבודה של אחרי ?
כהני שעבדו עבודת לוי ולהיפ.
4
במיתה
במיתה

לוי משורר ששיער ולהיפ.
באזהרה
במיתה

] 1הנה סוגיא זו מעט עמומה היא ובפרט דברי התוס' ,ולכ יש מ הצור להארי כא מעט[ .אמר רב
מתנה מני לביכורי שטעוני שירה וכו' ,והקשתה הגמ' מר' שמואל בר נחמני שאמר שאי אומרי
שירה אלא על היי .ותירצה ,דאה"נ שמיירי בהביא ענבי ודרכ .וברש"י ציי למשנה בביכורי )ג:ד(
שאומרי שירה על ביכורי  "הגיע לעזרה ודיברו הלוי בשיר ארוממ " וכו' .והקשו תוס' ,דא"כ מה
מקשה הגמ' לרב מתנה ,הא איכא משנה כוותיה .ותירצו בתחלה ,שעיקר הקושיא היא להיפ  ,דהיינו
שמקשה על ר' שמואל בר נחמני מדברי רב מתנה .והקשו ,דא"כ נקשה עליו בהדיא מהמשנה .ולכ חזרו
מתירוצ הראשו ופירשו ,דכיו שלא הזכיר כא את המשנה וכ דברי ר' שמואל באו כא אגב גררא ,לכ
הקשתה הגמ' באופ זה ,דהיינו שבאמת הקשתה על רב מתנה מר' שמואל בר נחמני] .וכיו שלמסקנא לא
קשה לר' שמואל בר נחמני מהמשנה דאפשר להעמידה ביי ,וכמו שהעמידה הגמ' את רב מתנה  לכ לא
הביאו בגמ' משנה זו[ .ומבואר לפירוש זה ,שדוקא על יי שהביאו בביכורי אומרי עליו שירה ,ולא על
שאר דברי.
 2עוד הביאו תוס' פירוש בש רבו ,שהמשנה בביכורי שאמרה ודברו הלוי בשיר ארוממ וגו' ,אינה
מדברת בעיקר השיר שאומרי על ביכורי ,אלא שהיו הלוי שרי שיר זה רק לשמחה בעלמא ,ולכ לא
פרי מהמשנה לר' שמואל בר נחמני .וג לפירוש זה הוא כנ"ל ,שהשיר שצרי להגיד מדינה על ביכורי 
אומרו רק על ביכורי יי] .ודחו תוס' פי' זה ,דאי יתכ שהמשנה תזכיר את השיר שהוא לשמחה בעלמא
ולא את השיר האמיתי שאומרי על ביכורי .וע' צ"ק שפירש קצת באופ שונה ,ולפירושו קשה מה
היתה ההוה אמינא בתוס'[.
 3רבינו אלחנ הקשה לכל הנ"ל ,חדא דמהמשנה בביכורי משמע שכל הביכורי טעוני שירה ולאו
דוקא ביי .ועוד ,עצ דברי התני ר' יוסי אינ מובני  דסותרי זה את זה  שבתחלה דרש שדוקא פרי
אתה מביא ואי אתה מביא משקה ,ואח"כ אמר להיפ שג דר ענבי מביא את היי] .ועוד דאמרינ
)חולי קכ :(:אי מביאי ביכורי משקה חו& מזיתי וענבי[ .ולכ פירשו את דברי ר' יוסי כ ,
שלכתחילה צרי להביא דוקא פירות ,אול א עשה מענבי יי ,מביא את היי לכתחילה .ואחר שתקנו
שירה על היי ,תקנו נמי בכל ז' המיני לומר שירה .וזה שאמרה המשנה בביכורי שהלוי היו אומרי
לשיר ארוממ וגו' ,ואה"נ שאומרי שירה על מיני פירות ז' המיני.
 4ע' בפני הספר מ"ש על דברי הרמב" בסו" פ"ג מהלכות כלי המקדש ,שכתב :דכהני בעבודת לוי
אינ במיתה אלא באזהרה ,ולכאורה הוא דלא כמא.
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ערכי ד יא:

לוי משורר שרק מסייע ללוי שוער או להיפ ,הא גזרו בזה רבנ?
לצד שהעושה ממש במיתה
גזרו רבנ+
3
גזרו רבנ+

לאביי
לדחיית הגמ'
2

לצד שהעושה ממש באזהרה
לא גזרו
לר' יוחנ +ב +גודגדא :גזרו רבנ+
לר' יהושע ב +חנניה :לא גזרו

קרבנות דלהל הא טעוני שירה?
לריש לקיש
טעוני
8
מדרבנ +אסור
5

עולות ושלמי ציבור דחובה
9
עולות ציבור דנדבה

6

לחולקי על ריש לקיש
טעוני
7
אינ טעוני

4

 1והג דאיכא בגמ' שני ברייתות דלא כאביי ,הסוברות ש"ה בשלה"  באזהרה ולא במיתה ,מ"מ אביי
ס"ל כר' יוחנ ב גודגדא ש"ה בשלה"  במיתה] ,ולכ מנע מר' יהושע ב חנניה אפי' לסייעו ,דכיו
שהעושה ממש במיתה  גזרו רבנ במסייע[.
 2שמפרש שמחלוקת ר' יוחנ ב גודגדא ור' יהושע ב חנניה הוא יש מיתה במשורר ששיער )ולהיפ ( ,או
שאי מיתה.
 3ולכ ס"ל לדחיית הגמ' שלכו"ע משורר ששיער ממש ]לא רק סייע[ ולהיפ  אינו במיתה ,דאל"כ לא
היה סובר ר' יהושע ב חנניה שמותר לסייע ,דודאי שגזרו בזה חכמי] .ומשמע שעכ"פ במסייע לכו"ע
הוא רק איסור דרבנ ,וע' ברמב" )פ"ג מהלכות כלי המקדש הי"א( שכתב שלוי שסייע לחבירו שלא
בעבודתו  במיתה .וכבר האריכו בזה האחרוני ,וע' כס" משנה[.
 4החולקי על ר"ל לא נזכרו להדיא בסוגיא ,וע' ירושלמי תענית )ד:ה( שש נזכר מחלוקת בזה ,וע'
באור בהגהות חשק שלמה .וכ ע' בדברינו בפני הספר )ד יב .ד"ה דאמר ר"ל אומר שירה שלא על הקרב( בש
הליקוטי הלכות בדעת הרמב" ,דאפשר שס"ל דר' שמואל בר נחמני )לעיל בעמוד א'( דאמר אי אומרי שירה אלא על היי
פליג על ריש לקיש.

 5ס"ל דיש רשות לומר שירה שלא על קרב] ,וא"כ כ"ש שאפשר לכאורה לומר שירה על עולת נדבת ציבור,
אלא שמדרבנ אסור וכדלהל[.
 6עולות ציבור ה :תמידי הקרבי בכל יו ,ומוספי .שלמי ציבור ,ה ב' כבשי עצרת שה קדשי
קדשי] .והשירה היא בשעת הניסו  כנ"ל .קרבנות דיחיד ,בי חובה ובי נדבה פשיטא לתוס' )בד"ה
עולת( שאי עליה שירה ,וע' באור בהפלאה שבערכי ובעולת שלמה ועוד[.
 7הכי תני רב מרי בריה דרב כהנא ,מה שלמי ]שאומרי עליה שירה[ ה אלה שקבוע לה זמ  א"
עולות דוקא אלה שקבוע לה זמ ,יצאו עולות נדבה .וא"כ ג החולקי על ר"ל וסוברי דאומרי
שירה רק על הקרב ,מ"מ בעולות צבור דנדבה ,אינ טעוני שירה כדרשת רב מרי בריה דרב כהנא ,ולא
מצינו מי שחולק עליו בזה.
 8פי' ,דא" שלר"ל אפשר לומר שירה שלא על קרב ,מ"מ א יאמרו על עולת נדבה הלא אמירת תהיה
רק מחמת רשות ,וא"כ נפיק מיניה חורבא ,שיבואו לחשוב שג השיר הנאמר על עולת חובה  רשות הוא
 ואפשר לבטלו] .וע' ברבינו גרשו עוד פי' בזה[.
 9פירש"י ,כגו קי& המזבח ,הבא מ השופרות שנותני בה מעות מותר חטאת ומותר אש .ורבינו
גרשו פירש ,וז"ל :כגו שנעשה לציבור נס והתנדבו עולה ,עכ"ל .וה"ה שאר קרבנות ציבור שלא קבוע
לה זמ ,כגו פר העל דבר] .וע' בשטמ"ק בעני שיר על תודת חובה ,וביארו האחרוני שאינו שיר
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הלוי על המזבח  דהא לא קבוע לו זמ ,וראה באור בשמועת חיי סי' ל"ד ,ובדברינו על רש"י ד"ה
עולת נדבת צבור[.

