
 

 

 

 

 

 לשכת הגזית

)מהסנהדרין . פייס במזרחה, וזקן )בית גבוה על עלייה(יתה לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה הי: תניא)כ"ה א'( 

, והממונה )תכשיט עגול(כמין בכוליאר  )בעיגול(יושב במערבה. והכהנים מוקפין ועומדין  המורה להם סדר הפייסין(
 בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהן, ויודעין שממנו פייס מתחיל. 

 . ש וחציה בחולשכת הגזית חציה בקודאמר אביי שמע מינה: ל

 .ואחד פתוח לחול ,ושמע מינה: שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש

 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד!  :והאמר מר !זקן יושב במערבה? ודש,דאי סלקא דעתך כולה בק

ַהל ֵ "והא בעינן  !פייס במזרחה? ,ואי סלקא דעתך כולה בחול ֵבית ֱאלִֹהים נְּ ָרֶגש  ב ְּ וליכא, אלא שמע מינה:  ,"ךְּ ב ְּ
 חציה בקדש וחציה בחול. 

שכות הבנויות בחול ופתוחות : הלוהתנן !זקן יושב במערבה? ,דעתך פתח אחד יש לה ופתוח לקדש ואי סלקא
 תוכן קודש!  ,דשולק

תוכן חול! אלא לאו שמע  ,: בנויות בקדש ופתוחות לחולוהתנן !ואי סלקא דעתך פתוח לחול, פייס במזרחה?
 ינה: שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקדש ואחד פתוח לחול. מ

 שיטות הראשונים

לש  " הרמב"ם: כתב לשכת הגזית חציה בקודש וחציה בחול ָ ָרֵאל, ש  ַרת ִיש ְּ ֶעזְּ כֹות ָהיו  ב ְּ ָ ש  מֹוֶנה לְּ ְּ רֹום.ש  ד ָ לש  ב ַ ָ ש  פֹון וְּ צ ָ .. ב ַ
פֹון  צ ָ ב ַ ֶ לש  ש  ָ ַהש   ִזית, לִ  -וְּ ת ַהג ָ כ ַ ְּ ִזית ִלש  ת ַהג ָ כ ַ ְּ ת ָהֵעץ: ִלש  כ ַ ְּ ה, ִלש  ל ָ ת ַהג ֻּ כ ַ ְּ ָיה  ָהָיה קֶֹדש   -ש  ֶחצְּ ֶבת, וְּ ֶ דֹוָלה יֹוש  ֵרי ג ְּ ֶהדְּ ה  ַסנְּ ב ָ ֶ ש 

ִבין. ְּ ִרין יֹוש  ֶהדְּ נְּ חֹל ָהיו  ַהס ַ ל ַ ֶ ֶאָחד ַלחֹל, ו ַבֲחִצי ש  ֶֹדש  וְּ ָתִחים, ֶאָחד ַלק  ְּ ֵני פ  ְּ ָלה  ש  ָיה  חֹל, וְּ ֶחצְּ ְּ .. וְּ כֹות ֲאֵחרֹות הָ ו ש  ָ ש  י לְּ ם ת ֵ ָ יו  ש 
ָרֵאל ַרת ִיש ְּ ֶעזְּ  1"...ב ְּ

, הבמזרחבחצי הקודש של הלשכה, שהוא , דכהנים עומדים לפייס מבואר :הבנוי בקודש הלשכה, בחצי פייס במזרח
ַהל ֵ "בעינן ד ֵבית ֱאלִֹהים נְּ ָרֶגש  ב ְּ  השמיט דין זה, וצ"ב. הרמב"םו ."ךְּ ב ְּ

ית ד ָ " הרמב"םכתב : יבה בעזרהיש ֵכי ב ֵ ַמלְּ א לְּ ֲעָזָרה ֶאל ָ יָבה ב ָ ִ ש  ֵאין יְּ ָכל ָהֲעָזָרה. וְּ ב ב ְּ ֵ ָכל ָאָדם ֵליש  ָאסו ר לְּ ַבד, וְּ לְּ ִוד ב ִ
ֵני יי"  ב ִלפְּ ֶ ש  ִוד ַוי ֵ ֶלךְּ ד ָ ֶ בֹא ַהמ  ֱאַמר: "ַוי ָ נ ֶ ֶ ִרין. (טז,יז א )שמואל ב ז,יח; דברי הימיםש  ֶהדְּ נְּ ַהס ַ ָהיו   וְּ ֶ ִבין ש  ְּ ת יֹוש  כ ַ ְּ ִלש  ִזית ב ְּ  ָהיו   לֹא, ַהג ָ

ִבין ְּ א יֹוש  ָיה   ֶאל ָ ֶחצְּ חֹל ב ְּ ל ַ ֶ  2".ש 

אף  3בחול ופתוחות לקודש,אף בלשכות הבנויות בשמעתין משמע דד ,תוספותכתבו  :בעזרה בעת אכילת קדשיםישיבה 
 , ב"פ) םחיזבב ראגממ שוהקו .הוי כעזרה עצמה ואסור לישב בה 4,כעזרה להתחייב עליהם משום טומאה שאינן חשובין

                                                
 הל' בית הבחירה ה,יז(.) רמב"םמקורות:  . 1
 הבחירה ז,ו(. הל' בית) רמב"םמקורות:  . 2
 . דהתורה ריבתה חצרות הרבה ,שהן כעזרה לאכילת קדשי קדשים . 3
 .(ו א'"יתא באיזהו מקומן )זבחים דף נכדא . 4
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 לדברים דלאו צורך ויניה, יבה בעזרהדאין יש אהד, י בן אברהם"רבשם  ורצתיו .שיבהביים דשק אכולל ותרשמ (א'ז "ט
ָחה"דבאכילת קדשים כתיב , פותוסת כתבוועוד  5.יושר, אבל אכילה צורך עבודה היא ;עבודה ְּ ָמש  דרך כ ,לגדולה ,"לְּ

  6.והיינו מיושב ,שהמלכים אוכלין

 הפייס השני

מדשן מזבח הפנימי, ומי מדשן את המנורה  , מי)דמו(, מי זורק )את התמיד(הפייס השני: מי שוחט  משנה: ()כ"ה א'
 , ומי מעלה אברים לכבש.  )הרי ארבעה כהנים(

 )ג( .)בכהן שני(ושתי הידיים  )ב(. )של ימין בכהן אחד(הראש והרגל  אופן העלאת האיברים לכבש:( )א( משנה:)המשך 
 )ו(. )בחמישי(ושתי הדפנות  )ה(. רביעי()הצוואר, בכהן החזה והגרה  )ד(. )השמאלית, בכהן שלישי(והרגל  )הזנב(העוקץ 

)חצי עשרון למנחת והחביתין  )ח(. )עשירית האיפה, למנחת נסכו של תמיד, בשביעי(והסולת  )ז(. )מעיים, בשישי(והקרביים 

ָעֶרבַמֲחִציָתה  ב ַ כהן גדול שקרב עם התמידין בכל יום, שנאמר " ֶֹקר ו ַמֲחִציָתה  ב ָ )של ניסוך לכבש התמיד, ן ויי )ט(. ", בכהן שמיני(ב 

 . )בפייס השני(שלושה עשר כהנים זכו בו  )יחד עם ארבעה ראשונים, נמצא(. בתשיעי(

היה  )בחייו(לוכו יכדרך ה :(תנא קמא)לחלוק על יהושע  רבימשום  רבי עקיבאאמר בן עזאי לפני ( משנה:)המשך 
 7.()התמידקרב 

 ? או דילמא לכל עבודה ועבודה הן מפייסין 8,ןשהן מפייסין, לעבודה אחת מפייסיאיבעיא להו: כ

 )בשחיטה(לא לכל עבודה ועבודה מפייסין, אלא כהן שזכה בתמיד  רבי חייא:דתני , תא שמע )ומסיק( )כ"ה ב'(
 שנים עשר אחיו הכהנים נמשכין עמו. שמע מינה. 

. שוחט כהן אחד מאלו עושה אותה(, משמע שד. כיון שלא מנה אותה במשנה בפני עצמה)דם התמיאיבעיא להו: מי מקבל 
 או דלמאלא מקבל ליה לכוליה דם.  )דזריקה שהיא עבודת מזבח(מקבל, דאי אמרת זורק מקבל אגב חביבותיה 

 . )שהשחיטה כשרה בזר, והקבלה פסולה בו(זורק מקבל, דאי אמרת שוחט מקבל, זימנין דשחיט זר 

 זורק מקבל. )ומסיק(

דרך  אומר: רבי עקיבאהיה קרב.  )שלאחר שחיטתו(דרך הפשטו  אומר: רבי יוסיכו' : כיצד סדר הילוכו? ותנו רבנן
)לפי המעולה והמיטב שבו, נתח מובחר היה קרב דרך עילויו  אומר: הגלילי רבי יוסיהיה קרב.  )שלאחר הפשטו(ניתוחו 

  .ראשון, והפחו ת קרב באחרונה(

 

                                                
ָאכְּ " (שמות, תצוה כט,לג)דכתיב  . 5 ֶהםוְּ ר ב ָ ַ פ  ר כ ֻּ ֶ אבל פייס דהכא לא חשיב צורך . שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, "לו  אָֹתם ֲאש 

 . עבודה דאפשר בלא פייס
 .ד"ה אין ישיבה(ה א', "כתוספות ) :מקורות . 6
 . עד זנבו בסוף ,, וכן הלאההראש, והרגל, החזה והגרה . 7
כגון מי שוחט, וכשזכה אחד הכהנים, שוב אין פייס לשאר י"ב עבודות, אלא כהנים שמקיפים לימינו נמשכים אחריו כפי סדר  . 8

 . רש"י.המשנה
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מר אזיל בתר איברא דבישרא, ומר אזיל  .דבשרא אזלינןבתר עילויא  ,בא: בין תנא דידן ובין רבי יוסיאמר ר
 בתר שמנא דבישרא. 

 משום דרישא נפישי ביה עצמות, קרבא רגל בהדיה.  ?מאי טעמא סלקא רגל בהדי רישא

: ד לומרתלמו ?דמין לכל האברים: מניין לראש ופדר שקודתניא מא מיהת ראש קרב ברישא, מנא לן?דכולי על
ֶאת רֹ " ֶאת וְּ ֹו וְּ ָעַרךְּ  אש  רֹו וְּ דְּ ִ   9."פ 

, נותן את הפדר )הכהן המעלה את הראש(כיצד היה עושה  תניא:לכדלמאי אתא? אחרינא  10ואידך פדר )כ"ו א'(
 . )לפי שבית השחיטה מלוכלך בדם הראש(אבית השחיטה ומעלהו. וזה הוא דרך כבוד של מעלה  )המכסה את המעיים(

 הראשוניםשיטות 

ופירש . שנים עשר אחיו הכהנים נמשכין עמו ,(בשחיטתו) כהן שזכה בתמידשהגמרא, מסקנת  :לכל עבודה מפייסיןלא 
נמשכין אחריו כפי סדר משנתנו: שני לזריקה, שלישי לדישון מזבח הפנימי, רביעי  ,כהנים שמוקפין לימינו, י"רש

 11.ם"הרמבפסק כן ו למנורה, וכן כולן.

 האיבר גודלבקדימות ההולכה הוא שהקובע , במשנה שהלכה כתנא קמא המאיריכתב  :הולכת האיברים למזבחסדר 
  12.ם"הרמבפסק וכן . וכמות הבשר

ֹאן ִהיא ָהעֹוָלה " ם"הרמבכתב  :ר אבית השחיטה ומעלהודאת הפן נות ? ִאם ִמן ַהצ  ֶבש  ה מֹוִליִכין ֶאת ָהֵאָבִרים ַלכ ֶ ָ ַכמ   -ב ְּ
ה: ָ ש   ִ חִ  13מֹוִליִכין אֹוָתה  ש  ְּ עֹוָתיו, ו ֵבית ש  ב ְּ ין ֶאצְּ ָניו ב ֵ ַקרְּ רֹועֹו, וְּ י זְּ ֵ ַלפ  מֹו כ ְּ ָחטְּ יִמינֹו, וְּ רֹאש  ו ָבֶרֶגל: ָהרֹאש  ב ִ ֹון ב ָ יָטה ָהִראש 

ָלה, וְּ  ַמעְּ מֹאלֹו, ו ֵבית עֹוָרה  ַלחו ץ.לְּ ש ְּ ִמין ב ִ י ָ ל ַ ֶ ָהֶרֶגל ש  ֶדר ָעֶליָה, וְּ ֶ  14"ַהפ 

 

                                                
ֶאת רֹ ויקרא, פר' ויקרא א,יב: " . 9 ָתָחיו וְּ ח אֹתֹו ִלנְּ ִנת ַ ב ֵ וְּ זְּ ִ ר ַעל ַהמ  ֶ ר ַעל ָהֵאש  ֲאש  ֶ ֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאש  ָעַרךְּ ַהכ  רֹו וְּ דְּ ִ ֶאת  פ  ֹו וְּ  ."חַ אש 

ֲֹהִנים)" )ויקרא א,ח(: כתיבקרא אחרינא  . 10 ֵני ַאֲהרֹן ַהכ  כו  ב ְּ ָערְּ ָת  (וְּ ֶדרֵאת ַהנ ְּ ָ ֶאת ַהפ   ". רש"י.ִחים ֶאת ָהרֹאש  וְּ
 .(ד,ון ומוספין תמידי הל')ם "רמב. (הלעבודה "ה א', ד"כ)י "רש :מקורות . 11
 .(ד,ון ומוספין תמידי הל')ם "רמב. (ה ויש בהבאות"דה א', "כ)י "רש :מקורותטי הלכות'. 'ליקוג דתמיד. "בריש פ כ"גסתם משנה דכן  . 12
 ן שישה.ז א', למדנו לטלה שטעו"הלן, כלראה  . 13
 .(יא-מעשה הקרבנות ו,י הל')ם "רמב :מקורות . 14

 ת”בעזהשי
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