
 

  חנפסחים 
  תמיד נשחט בשמונה ומחצה, וקרב בתשעה ומחצה.  .משנה

  בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה, וקרב בשמונה ומחצה, בין בחול בין בשבת. 
 נשחט בשש ומחצה, וקרב בשבע ומחצה, והפסח אחריו.  -חל ערב פסח להיות בערב שבת 

  מנא הני מילי? : שאלה
אמר רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא  :1תשובה 

, חלקהו לבין שני ערבים, שתי שעות ומחצה לכאן שתי שעות ומחצה לכאן, 
  ושעה אחת לעשייתו. 

בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה, וקרב בשמונה ומחצה, בין בחול בין מתיב רבא:  :קושי
  היכי מקדמינן ליה?  -ה דאורייתא . ואי סלקא דעתך בשמונה ומחצבשבת

דאמר קרא  -אמר רבא: מצותו דתמיד משינטו צללי ערב. מאי טעמא אלא : 2תשובה 
  מעידנא דמתחיל שמשא למערב. הלכך,  -

  ואמר מר:  בשאר ימות השנה דאיכא נדרים ונדבות, דרחמנא אמר
 ה בשמונה ומחצה. מאחרינן ליה תרתי שעי, ועבדינן לי -השלם כל הקרבנות כולם  

  קדמינן ליה שעה אחת, ועבדינן ליה בשבע ומחצה.  -בערבי פסחים, דאיכא פסח אחריו 
  מוקמינן ליה  -חל ערב פסח להיות ערב שבת, דאיכא נמי צלייתו דלא דחי שבת

 אדיניה בשש ומחצה. 
  

  תנו רבנן: 
נקודת   רבי עקיבא  רבי ישמעאל  

  המחלוקת
 משנתינו

  כשיטת מי
  פירושבקושי 

דברי 
  הברייתא

כסידורו בחול כך 
  סידורו בשבת

רו בערב כסידו
  פסח

בין בחול   
  בין בשבת

  

פסח חל   אביי
בשבת=פסח שחל 

  7.5 .בחול
  

מוספין קודמין 
לבזיכין, עבד להו 

למוספין בשש, 
ובזיכין בשבע, 

ועביד ליה לתמיד 
  בשבע ומחצה.

פסח חל 
חל ששבת=פסח ב

  6.5 בערב שבת
  

בזיכין קודמין 
למוספין, בזיכין 
בחמש, ומוספין 
בשש, ועביד ליה 

לתמיד בשש 
  ומחצה.

ין במוספ
קודמין 
לבזיכין 
  יקמיפלג

  
.  

מידי רבי   ר' ישמעאל
עקיבא כסידרו 

בערב הפסח 
שחל להיות 
בערב שבת 

כסידרו קתני? 
 בערב הפסח

  סתמא קתני.

פסח חל   רבא
בשבת=יום חול 

   8.5רגיל 
  

חיישינן למכמר 
  בשרא

פסח חל 
בשבת=פסח שחל 

   7.5בחול 
  

לא חיישינן 
  למכמר בשרא

ומוספים קודמים 
אה רלבזיכין (

קושי ותירוץ 
  למטה)

במכמר 
שרא ב

  קמיפלגי
  
  
  

מידי כסידרו   ר' עקיבא
בחול כך סידרו 

בשבת בערב 
הפסח דברי 

רבי ישמעאל 
כך קתני? 

 סידרו בשבת
  סתמא קתני.

רבה בר 
  עולא

שבת=יום חול 
בכל שבתות 

   8.5השנה 
גזרינן שבת אטו 

  חול

שבת=ערב פסח 
   7.5 חולבשחל 

  
  לא גזרינן

פין קודמין מוסו
  לבזיכין

בגזרת 
נדבות 

ונדרים 
  קמיפלגי

    דברי הכל

 
   ניעבדיה בשש ומחצה! -אי לא חיישינן : קושי על שיטת ר' עקיבא לפי רבא

פין בשש, ובזיכין בשבע, ועביד ליה קא סבר: מוספין קודמין לבזיכין. עביד להו למוס: רוץית
  לתמיד בשבע ומחצה



 

  יעבדיה בשש ומחצה! נ -אי לא גזרינן  :קושי על שיטת ר' עקיבא לפי רבה בר עולא
 פין קודמין לבזיכין, מוספין בשש, ובזיכין בשבע, ועביד ליה לתמיד בשבעקסבר: מוס: תירוץ

  ומחצה. 
  

  ר' ישמעאל
ערב פסח   שבת רגילה  יום רגיל  

  ביום חול
ערב פסח 

  בתביום ש
ערב פסח 

  יום שישיב
    אביי

8.5  
  

    
7.5  

  

7.5    
  8.5    רבא  6.5

  7.5  8.5  רבה בר עולא
  

  ר' עקיבא
ערב פסח   שבת רגילה  יום רגיל  

  ביום חול
ערב פסח 

  בשבת
ערב פסח 

  יום שישיב
    אביי

8.5  
    

7.5  
6.5    

6.5  
  

  7.5    רבא
  7.5  7.5  רבה בר עולא

  
  

תמיד כל השנה כולה קרב כהלכתו, נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה. מיתיבי:  :קושי על רבא
, כחל להיות בשני בשבת -חל להיות בשבת ובערב הפסח נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. 

  ניחא. אלא לרבא קשיא! -. בשלמא לאביי אומר: כסידרו בערב הפסח דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא
  אמר לך רבא: לא תימא כחל בשני בשבת אלא אימא כשני בשבת דעלמא. : תירוץ

  
כסידרו כל השנה כולה, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא  -חל להיות בשבת מיתיבי: : קושי על אביי

  א! ניחא, אלא לאביי קשי -. בשלמא לרבא אומר: כסידרו בערב הפסח דעלמא
אמר לך אביי: לא תימא כסידרו כל השנה אלא אימא כסידרו כל השנים כולן דברי : תירוץ

 רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר: כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת. 
  

  .  תלמוד לומר -מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר תנו רבנן: : ברייתא
  מאי תלמודא? : שאלה

  עולה ראשונה.  - אמר רבא:  :תשובה

 תלמוד לומר -ומנין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים : המשך הברייתא
   

  מאי תלמודא? : שאלה
  , ולא על חבירתה שלמים. אמר אביי: : תשובה

  הוא דלא נקריב, הא עולות נקריב! מתקיף לה רבא: אימא שלמים  דחיית התשובה
  עליה השלם כל הקרבנות כולן. - אלא אמר רבא:  :2תשובה 

  
 


