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Introduction to פרק שני: בראשונה 
Introductory note: this chapter is completely devoted to the פייס – the daily lottery which would determine which כה� would 

“earn” the right to perform a particular service. Some of the mechanics and the background of the פייס are spelled out herein. 

Here is �"רמב’s explanation of 'משנה א: 
. אמות בארבע למזבח קרוב שיהא הוא, אמות ארבע לתו� חברו את הקוד� כל ואמרו. אפרו ממנו שיסיר היא, המזבח שתרומת השמעתי� כבר
 מי כשירצה נמני� אבל, ידוע המל� דוד ומעשה, מצוה לדבר ואפילו כלל ישראל אישי למנות אצלינו שאסור לפי, היא כ� שהזכיר זו הגרלה דרוס

 לה� אומר למזבח כול� שנתקרבו רבי� כהני� היו א� ולפיכ�, הדברי� אות� ומוני�, משהו מה� אחד מכל שלוקחי� בכ� למנות� שהוא
 ארבעי� או שלשי� המספר שיהא שהסכימו כגו�, מספר ואיזה המספר יתחיל ממי ומסכימי� בשורה שמעמיד� אחרי, עותאצב הוציאו הממונה

 אות� לפי לספור ומתחיל, חזק גו� בעל הוא א� אצבעות כמה או, חלש היה א� אצבע מה� אחד כל ומוציא, שירצו מספר איזה או חמשי� או
 ואי�. עבודה אותה שעושה הוא המספר סו� אצלו שמגיע וזה, מראש עליו שהסכימו המספר של�שי עד הסדר לפי שלש שתי� אחת האצבעות

 וכסדר. אצלו הפייס שיבוא כדי לסופו המספר קרב א� יכפפנה או יזקפנה ושמא, ולכפפה לזקפה שקל מפני גודלו שהוציא למי הגודל את מוני�
 שקדמונו הגאוני� שפירשו במה לפנינו אד� לשו� נתבררו לא האלו שהפיסות לפי, ולמדהו זה דע. במקדש שהיו הפייסות ארבעת היו הזה

  שביארנו מה הוא הלשונות באות� הנכו� אבל, ראשו� בעיו� כלו� האד� מה� ישיג לא התלמוד שלשונות לפי, דבריה� ושראינו
  

5.2.1 

22a ('משנה א) � 23a ( ומפייס ליה דמפייסו ) 
  

  ח ,יא א שמואל :.ֶל� ְ+,ִ+י� ה(ָדהיְ  ְוִאי+ ֶאֶל� ֵמאֹות ְ+,+ ִיְ*ָרֵאל ְבֵני ַוִ$ְהי( ְ)ָבֶזקְ)ָבֶזקְ)ָבֶזקְ)ָבֶזק    ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד� )1

  ה ,א שופטי� :ַה5ְִר4ִי ְוֶאת ַה3ְַנֲעִני ֶאת ַו3$ַ( )וֹ  ַו2ָ$ֲִחמ( ְ)ֶבֶזק ֶבֶזק ֲאֹדִני ֶאת ַוִ$ְמְצא( )2

  ד ,טו א שמואל :ְיה(ָדה ִאי+ ֶאת ֲאָלִפי� ֲעֶ*ֶרתוַ  ַרְגִלי ֶאֶל� ָמאַתִי� ַ)9ְָלִאי�ַ)9ְָלִאי�ַ)9ְָלִאי�ַ)9ְָלִאי�    ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד�ַוִ$ְפְקֵד� ָהָע� ֶאת ָ+א(ל ַוְיַ+8ַע )3

  :כא,כדטו יהושע :(ְבָעלֹות ָוֶטֶל�ָוֶטֶל�ָוֶטֶל�ָוֶטֶל� ִזי� ...ְוָיג(ר ְוֵעֶדר ַקְבְצֵאל ַ)ֶ=ְגָ)ה ֱאדֹו� ְ;ב(ל ֶאל ְיה(ָדהְיה(ָדהְיה(ָדהְיה(ָדה    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ְלַמ9ֵהְלַמ9ֵהְלַמ9ֵהְלַמ9ֵה    ִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצה    ֶהָעִרי�ֶהָעִרי�ֶהָעִרי�ֶהָעִרי�    ַוִ$ְהי(ַוִ$ְהי(ַוִ$ְהי(ַוִ$ְהי( )4

  א ,ב הושע ...ִיָ?ֵפרִיָ?ֵפרִיָ?ֵפרִיָ?ֵפר    ְו,אְו,אְו,אְו,א    ִי8ַדִי8ַדִי8ַדִי8ַד    ,א,א,א,א    ֲאֶ+רֲאֶ+רֲאֶ+רֲאֶ+ר ַהָ$� חֹול3ְ  ִיְ*ָרֵאל ְ)ֵני ִמְס5ַר ְוָהָיה )5

  ה ,טו א שמואל :ַ)ָ=ַחלַ)ָ=ַחלַ)ָ=ַחלַ)ָ=ַחל    ַוָ$ֶרבַוָ$ֶרבַוָ$ֶרבַוָ$ֶרב ֲעָמֵלק ִעיר ַעד ָ+א(ל ַוָ$ֹבא )6

  ג ,טו א "ש: ֲחמֹור ְוַעד ִמָ;ָמל ֶ*ה ְוַעד ִמDֹור יֹוֵנק ְוַעד ֵמֹעֵלל ִאDָה ַעד ֵמִאי+ ְוֵהַמBָה ָעָליו ַתְחֹמל ְו,א לוֹ  ֲאֶ+ר 3ָל ֶאת ְוַהֲחַרְמ�Bֶ ֲעָמֵלק ֶאת ְוִה3ִיָתה ֵלC ַעBָה )7

  יז H טז ,ז קהלת ...ַהְרֵ)ה Bְִרַ+ע Fל ... ַהְרֵ)ה ַצGִיק Bְִהי Fל )8

  יח ,כב א לשמוא ...ַ)3ֲֹהִני�ַ)3ֲֹהִני�ַ)3ֲֹהִני�ַ)3ֲֹהִני�    (ְפַגע(ְפַגע(ְפַגע(ְפַגע    ַאBָהַאBָהַאBָהַאBָה    ֹסבֹסבֹסבֹסב ְלדֹוֵאג לדויג ַה8ֶֶלC ַוֹ$אֶמר )9

  יא ,טו א שמואל ...ֵהִקי� ,א Gְָבַרי ְוֶאת ֵמFֲחַרי ָ+ב 3ִי    ְלֶמֶלCְלֶמֶלCְלֶמֶלCְלֶמֶלC    ָ+א(לָ+א(לָ+א(לָ+א(ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִהְמַלְכBִיִהְמַלְכBִיִהְמַלְכBִיִהְמַלְכBִי    3ִי3ִי3ִי3ִי    ִנַחְמBִיִנַחְמBִיִנַחְמBִיִנַחְמBִי )10

  ו ,יב ב שמואל :ָחָמל ,א ֲאֶ+ר ְוַעל ַה4ֶה ַהGָָבר ֶאת ָעָ*ה ֲאֶ+ר ֵעֶקב Fְרַ)ְעBִָי�Fְרַ)ְעBִָי�Fְרַ)ְעBִָי�Fְרַ)ְעBִָי�    ְיַ+�2ְֵיַ+�2ְֵיַ+�2ְֵיַ+�2ֵ    ַה3ְִבָ*הַה3ְִבָ*הַה3ְִבָ*הַה3ְִבָ*ה    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת )11

12( �Bֵ$ִֶבר ה' ַוGֶ ָהָע� ִמ� ַוָ$ָמת מֹוֵעד ֵעת ְוַעד ֵמַהֹ)ֶקר ְ)ִיְ*ָרֵאל �Gְָבִעי� ֶ+ַבע ְ)ֵאר ְוַעד ִמ+ִ �  טו ,כד ב שמואל :ִאי+ ֶאֶל

  עט ,קיט תהלי� :ֵעֹדֶתיK ְוֹיְדֵעי ְיֵרֶאיK ִלי ָי+(ב( )13

  יד ,נא תהלי� :ִתְסְמֵכִני ְנִדיָבה ְור(חַ  ִיְ+ֶעK ְ**ֹו� 2ִי ָהִ+יָבה )14

  ל ,יט ב שמואל :ַהLֶָדה ֶאת Bְַחְלק( ְוִציָבא ַאBָה .ַמְרBִי GְָבֶריK עֹוד Bְַדֵ)ר ָל8ָה ַה8ֶֶלC לוֹ  ַוֹ$אֶמר )15

 א ,יג א שמואל :ִיְ*ָרֵאל ַעל ָמַלC ָ+ִני� (ְ+Bֵי ְ)ָמְלכוֹ ְ)ָמְלכוֹ ְ)ָמְלכוֹ ְ)ָמְלכוֹ     ָ+א(לָ+א(לָ+א(לָ+א(ל    ָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנה                ֶ)�ֶ)�ֶ)�ֶ)� )16

  כז ,י א שמואל :3ְַמֲחִרי+3ְַמֲחִרי+3ְַמֲחִרי+3ְַמֲחִרי+    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי ִמְנָחה לוֹ  ֵהִביא( ְו,א ַוִ$ְבזMה( ֶזה ֹ$ִ+ֵענ( ַמה .ְמר( ְבִלַ$ַעל (ְבֵני )17

  א ,יא א שמואל :ְוַנַעְבֶדNָ  ְבִרית ָלנ( 3ְָרת ָנָח+ ֶאל ָיֵבי+ יFְנ+ֵ  3ָל ַוֹ$אְמר( ִ;ְלָעד ָיֵב+ ַעל ַוִ$ַח� ָהַע8ֹוִני ָנָח+ָנָח+ָנָח+ָנָח+ ַוַ$ַעל )18

ָרתוֹ  ַהDֶֶמ+ 3ְֵצאת ְוֹאֲהָביו ... )19 Mלא ,ה שופטי� ... ִ)ְגב  

 

I. 'משנה א: development of פייס for תרומת הדש� 

a. Originally: whoever got within ד"א of top of כבש would earn תרוה"ד – if a tie, פייס 

b. After: 2 כהני� tussled and 1 broke his leg, enacted פייס for תרוה"ד – the 1st פייס of the day 

c. ספיי : extend fingers (not thumbs) as per פיה"מ above – in order not to count בנ"י 

i. Support: from שאול’s counting the army (vv. 1-4, prohibition [or 2] from v. 5) 

II. More of the background 

a. Originally: since it took place at night, no one would come, no need for פייס 

b. Once: there was a פייס, no one came (likelihood they would come in vain) 

i. Added: other services to the winner to induce more ני�כה  to come 

III. Tangential אגדות relating to שאול ודוד (vv. 6-15) 

a. שאול: his singular failure lost him the kingdom; דוד had 2 for which he wasn’t punished (אוריה, census) 

b. Difficulty: of v. 16 (ר' תנחו� הירושלמי’s explanation) 

c. Importance: of maintaining כבוד המל� and not forgiving it (vv. 17-18) 


