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ום אחד רק י יההיה ריבוי כהנים וכל עבודתם ה 1בכל בית אבשכיון מ
העבודות שהיו עושים בכל יום בשבוע וכל אחד ירצה לזכות בעבודה, ולכן 

 .2בפייס היו עושין אותם, ומי שיזכה בגורל יעבוד

וכיצד היו עושין הפייס כל כהני בית אב של אותו יום מתאספין ללשכת 
וכל הכהנים שנתאספו . ששם היה הפייס אחר שיעלה עמוד השחר 3הגזית

שמא אותם שיזכו בגורל  שאם לא כן חוששים אנוהונה, מלובשין בגדי כ
  .מתוך חביבות העבודה ימהרו לעשות בלא בגדי כהונה ותפסל העבודה

והזקן יושב במערבה ששם היה פתוח לחול ויכול לישב שם. של הלשכה הפייס היה במזרחה 

שיהיה הפייס  . וזה הזקן הוא מב"ד הגדול שיושב שם ומשגיחבעיגולוהכהנים מוקפים ועומדים 
 כדין, 

                                                 
 ערוך השולחן העתיד הלכות תמידין ומוספין סימן קח 1
שבאו לבהמ"ק הוי ביאת חנם בלא שום עבודה, דאינו כן, דלבד שהיה הרבה  ואין לשאול דלפ"ז רוב הכהנים 2

שימוש במקדש בהר הבית ובהעזרות ובהלשכות לטהרם ולנקותם ולברור עצים למערכה ולישא העצים 
ולגרוף הדשן, הרי גם בעצם עבודת הקרבנות לא היה פייס רק בקרבנות ציבור אבל בקרבנות של יחידים לא 

ן ביומא )כו, ב( ולאיזה כהן שרצה בעל הקרבן ליתן נתן, וא"כ כל כהן היה ביכולתו לעשות היה פייס כדתנ
 עבודות המקדש של קרבנות בקרבנות של יחידים

 צריך לזה מקום מקודש כדכתיב: בבית אלקים נהלך ברגש, האמנם ישיבה בעזרה אסור ובכאן בהפייסש 3
 בהכרח שהראש יהיה בישיבה כמו שיתבאר, ולכן בחרו בלשכת הגזית שחציו קדש וחציו חול



 
 
 
 
 

מצנפת משל אחד מהכהנים ומגביהה מראשו לסימן שממנו יתחיל מניין הפייס,  4הממונה נוטל

ומיד מחזירה על ראשו כדי שלא ישאר בגלוי ראש, ומתחילין למנות ממנו הפייס  והמניין הלך 
 לימין 

הוציאו אצבעותיכם  כל הכהנים עומדים בהיקף והממונה על הפייסות אומר לכולם הצביעו, כלומר

מוציא מפיו איזה מניין מאה או פחות או יותר, רק שהמניין יהיה יותר ממספר  5הממונהולמניין, 
וכל שהמניין  .מסכימים על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עליוש 6י"או ,הכהנים

ולהלן דף כג. יבואר כמה יכלה בו הוא זוכה בעבודה, ומתחיל המניין מזה שנטל ממנו המצנפת. 
  אצבעות ואלו אצבעות מוציא.

 

ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום. בשחרית הפייס הראשון מי תורם את 
ושאר הפייסות יבוארו להלן דף כה. המזבח הפיסו וזכה מי שזכה לתרום, 

 כו: -

הפיסו הפייס הראשון ועשאו העבודות השייך לזה, הארבעה פייסות לא היו כולם ביחד, אלא 
ואח"כ חזרו ונאספו לפייס השני וגמרו העבודות, ואח"כ חזרו ונאספו לפייס השלישי ועשו 

העבודה, ואחר כך חזרו ונאספו לפייס הרביעי, ולמה לא פייסו כולם באסיפה אחת, כדי להרגיש 
כמה פעמים שהוא כבוד למלך, שנאמר  כל העזרה )שם כד, ב(, כלומר להשמיע קול המון עם רב

 בבית אלקים נהלך ברגש. 

 

כתיב בפ' תשא: ועשית כיור נחשת וגו' ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם 
ואת רגליהם בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם אל 
המזבח לשרת להקטיר אשה לד' ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והיתה 
להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם. וכן בסוף פקודי כתיב: ורחצו ממנו משה 
ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אהל מועד ובקרבתם אל 

מצות עשה לקדש כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד, אהל מועד ירחצו. 
שנאמר: ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. וכהן שעבד ולא 

                                                 
 עכ"מ בשם הריטב"א שהממונה לא היה זה שנטל המצנפת ולא ידע ממי נטלאך  4
 רש"י כאן ד"ה הצביעו 5
דע במי ולא ניחא ליה כרש"י שהממונה יאמר איזה מניין, כדי שלא יחשדוהו שמקודם ירמב"ם שם הלכה ג,  6

  יכלה המניין. 



 
 
 
 
 

שחרית חייב מיתה בידי שמים, שנאמר: ירחצו מים ולא קידש ידיו ורגליו 
 7.ימותו, ועבודתו פסולה בין כה"ג בין כהן הדיוט

קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אף על פי שלא ישן כל הלילה 
ילה צריך שהידים נפסלות בלינה. קידש בלילה והקטיר החלבים כל הל

לחזור ולקדש ביום לעבודת היום. קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן אף על 
פי שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך לחזור ולקדש אחר שהאיר 

 .8קידש ידיו ורגליוהיום, שהרי בתחלת עבודה קידש 

 

מי תורם את המזבח, הפיסו וזכה מי שזכה לתרום, והוא  9הפייס הראשון
מסדר את המערכה, והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח, והוא מכניס מחתה 

כדי . 10זבח הזהב להקטיר עליה קטורתמלאה אש מן המזבח החיצון למ
 .שירצו הכהנים לבא

 

 דף כב:

 

                                                 
 כג -, כא ערוך השולחן העתיד הלכות ביאת מקדש סימן מא סעיף א 7
פוסל  רעלות השחש . ועיין בערוה"ש העתיד שם שהתקשההלכה ט הרמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק  8

לי שבתחלת עבודה  לא כן מה םשא נן בזבחים כ.חובדעת ר' יכרבא  לא פסול דרבנןוע"כ שאינו א בלינה
 יי"ש מש"כ., אך הוכיח שמשמע שעיק פסולו מן התורה עקידש

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד הלכה ה 9
דלראב"י אמרינן שם )כו, א( דהיה פייס למחתה, ולר' יהודה  מ הקשה דזה לא נמצא בגמ' ואדרבאבלח"10

 .אמרינן שם )כה, ב( דזה שזכה בקטרת אומר לזה שעמו זכה עמו במחתה, וא"כ הרמב"ם דלא כמאן וצע"ג
 ועיין בערוה"ש העתיד שם 



 
 
 
 
 

לגולגלותם אפילו לדבר מצוה, ם אפילו מקצתסור למנות את ישראל א
 .13, וי"א שאף עובר בעשה12בלאו 11והעושה כן עובר

 ,14ישראל יתנו כופר נפשכלל י"א שמצוה מן התורה שכל הרוצה למנות את 
, או 15אם היא מצות דורותומפני שלא נתפרש  ,על ידי דבר אחר םוימנו

                                                 
"ש עוד בשו"ת פני מבין, דה"ט דהרמב"ם מ קשה עלאות ט שהיו"ד סימן טז  -שו"ת יביע אומר חלק ב ועיין  11

דאשתמטיתיה דברי הרמב"ם שהשמיט להא דקי"ל אסור למנות את ישראל, משום דס"ל שאינו איסור ממש. 
. ובברכות )סב:( א"ל הקב"ה לדוד מסית קרית לי, הריני מכשילך בדבר שאפילו תשב"ר יודעים המובאים להלן

ד ויעמוד שטן על ישראל, אותו. שנא' כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו וכו', מי
וכיון דמנינהו ולא שקיל מנייהו כופר, כתיב ויתן ה' דבר בישראל וכו'. ע"ש. ומבואר שאיסור תורה הוא. וע"ע 
בשו"ת הר"א בן הרמב"ם )סימן לד(, שכ' שלכן קצף הקב"ה על דוד שמנה את ישראל, לפי שכתוב בתורה 

. וע' בס' באר שבע )שם( שהקשה על מוני המצות שלא הביאו מצוה זו במנין ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם
זיאל )חחו"מ עמוד המצות. וע' מה שתירץ בזה בס' יעיר אזן )מע' מ אות כד(. ע"ש. ועמ"ש בשו"ת משפטי עו

 רכט(. וי"ל ע"ד. וע' באור החיים )ר"פ כי תשא(. ובפר"ח )ר"ס נה(. ובכף החיים )שם ס"ק יא(. ואין להאריך. 
מנינם שהרי שאול פקד אין המצוה לדורות שיתנו מחצית השקל בשועיין בהכתב והקבלה בשם הגר"א  12

למילף איסור מנין לדבר מצוה אף במקצת ישראל, וזה לא מצי למילף והגמ' דידן ביומא  ... בבזק וטלאים
, כי גם אחד מהם לא נמנע מנדבת מלאכת המשכן, דתלמודא רוצה מקרא דילן דמשתעי ממנין כל ישראל

אומה, ככתוב כי תשא את ראש בנ"י לפקדיהם, לכן יליף לי' מקרא דשאול, שלא היה שם מנין רק לחלק מן ה
כמבואר שם שלש מאות אלף איש, ולא נמנו לגלגלותם כ"א ע"י בזק וטלאים, ושפיר מוכח דגם במקצתן המנין 

 אסור אפילו לדבר מצוה".
 כ"מ מהרמב"ן המובא לקמן 13
יתנו  צוה הקב"ה את משה כאשר תשא ראש בני ישראל במנין" )ל, יב( פ' כי תשאריש  ן עה"תלשון הרמב" 14

יש לעיין האם כוונת רבינו שימנום לגולגלותם ואז יתנו כופר כדי שלא יזיק להם ו "מחצית השקל כפר נפש
שהשקלים כופר על המנין ולא המנין או שימנום ע"י נתינת הכופר דהיינו שימנו השקלים. ולשון רבינו משמע 

אמנם ברבינו בחיי משמע שהמנין היה ע"י השקלים וז"ל "גם יכלול עוד "כי כשימנם  ,מנו אותם ע"י  השקליםיש
לדורות שימנם כן ולא ימנם לגלגלותם" ומשמע מדברי רבינו שהוא לשון חישוב או נשיאה ממש דהיינו הרמה 

י כשמונין אותם" וא"כ משמע דהמנין הוא לגלגולת ומחצית וכמש"כ רבי יוסף בכור שור "נשיאות ראש קרו
השקל ניתן לכופר בגלל מנין וכן משמע לקמן שכתב שהביאו הנדבה לכופר ובזה טעה דוד שלא ידע שהוא 
מצוה לדורות להביא הכופר עם המנין וברש"י  פי' לשון קבלה וכדעת רש"י איתא בתרגום אונקלוס ובתרגום 

ינו בחיי שהשקלים הם המנין וכ"כ במלבי"ם להדיא "ולפ"ז דעתו שלא נמנו אז ע"י יונתן ומשמע דס"ל כרב
 גלגלות רק ע"י שקלים, והיה מצוה לדורות שלא ימנו רק ע"י שקלים".

 לשון הרמב"ן שם 15



 
 
 
 
 

, והיה הנגף 17ומנה אותם בלא שקלים 16לשעה למשה במדבר, טעה דוד
 .בהם, והתודה עליו, ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי

בפייסות ומטעם זה  ,ר אחר כנגדםבמקצת ישראל יכול למנותם על ידי שימנה דם המונה לאו
ולא היה מונה על האנשים  ,שהוציאו םהכהניאצבעות במונה המניין שהסכימו עליו 18במקדש 

 ."ויפקדם בטלאים"שנאמר  .לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר ,19עצמן

הוא בין ואיסור זה  .לראות אם יש מניין או לא לגולגלותםיש ליזהר מלמנות את ישראל פיכך לו
אב"ג באותיות ורבים טועים ומונים  אם מונה בספירה בלשון הקודש ובין אם מונה בלשון לע"ז,

  .20וטעות הוא בידם ,אבל א"ב שרי ,מספריםדמשמע להו דהאיסור הוא לומר 

או הכיפות את הכובעים ת לצורך מנין וכן יוכל למנו .21במחשבהובמראית העין מותר למנות ם אול
 .22המתפלליםשים על ראשי והחב

 

                                                 
הקשה הרא"ם "וכי דוד לא קרא בימיו זאת הפרשה שגזרה שלא ימנם לגללולת אלא על ידי חצאי השקלים.  16

ואם הוא לא קראה, איך לא נמצא שום אחד מאנשי דורו להודיע לו. ושמא יש לומר, שמפני שראו שכתוב 
פורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אהל מועד", שהם האדנים, כמו שמבואר בה "ולקחת את כסף הכ

בפרשת אלה פקודי, חשבו שלא היתה הגזרה הזאת אלא לפי שעה, בעבור האדנים, ולא שהכתוב מקפיד על 
ושמא יש לומר, שמה שהמניין שולט בהם, אינו אלא כשנמנין כל ישראל ביחד, כדכתיב  ... מניין הגלגולת

דיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף", אבל "כי תשא את ראש בני ישראל לפקו
כשמונה מקצתן, אין בכך כלום, וכו' אמנם גור אריה כתב "אך מדברי רז"ל לא משמע כך שצריך לתת חצי 
שקלים ולמנות השקלים, רק שיתנו כופר נפשם, ואז לא יהיה בהם נגף. והשתא אתא שפיר שמנה דוד את 

אל היו נותנים חצאי שקלים מידי שנה בשנה באדר )שקלים פ"א מ"א( כופר נפשם, ואין צריך ישראל, כי ישר
לתת בשעת המנין, דסוף סוף נתנו כופר נפשם. ובתנחומא בפרשת כי תשא )סוף סימן ט( אמר רבי אמי בר 

משה, ושלא בימי  -חסרו, אימתי נמנו לצורך  -לא חסרו, שלא לצורך  -זימרא כל זמן שנמנו ישראל לצורך 
בימי דוד. ולא אמרו כי לכך חסרו מפני שמנה אותם לגלגלותם, והיה לו למנותם על ידי דבר אחר,  -לצורך 

שמע מינה דאם הוא לצורך, כמו שהיה בימי משה, אין צריך למנות חצאי שקלים כלל. ולכך בימי דוד לא היו 
  .היה המנין שלא לצורך, שלא נצטווהחסרים, שכבר נתנו כופר נפשם כשנתנו חצאי שקלים, אלא מפני ש

ב כד, ב( "שוט נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע ופקדו את  -"הוא שצוה ליואב ואמר לו: )שמואל  17
העם וידעתי את מספר העם", וכתיב: )שם, ג( "ויאמר יואב אל המלך ויוסף ה' אלהיך אל העם כהם וכהם מאה 

רואות ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה", וכתיב: )שם, ד( "ויחזק דבר המלך אל פעמים ועיני אדוני המלך 
יואב", וכתיב: )שם, ו( "ויך לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי". 

לגלת )רבינו בחיי(. אמנם עיין בפירוש הרע"ב "נראה דסבר רש"י שנגף שבא בימי דוד היה מפני שמנאן לגו
ולא נטל מהם כלום אמנם רבותינו אמרו במדרש כל מקום שנמנו ישראל לצורך הותירו שלא לצורך חסרו 

 והביא ראיה ממעשה דוד דנראה שלקח מהם כלום אלא שהיה הנגף לפי שמנאן שלא לצורך"
 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד הלכה ד 18
 ולפ"ז האצבעות הם כדבר אחר. ולמה לא מנה שאול באצבעות, דבכל ישראל א"א כן כמובן. 19
 ועץוכ"כ בספרו פלא י בשם הפר"ח והחס"ל או"ח נה יא ייםכף הח 20
 שם ייםכף הח 21
 .שחשיב דבר אחרים, ייס הכהנספעות בדודאי לא גרע מאצ 22


