פסחים נח זמן התמיד והקדמה

בס"ד
תנו רבנן :כסידורו בחול כך סידורו בשבת ,דברי רבי ישמעאל .רבי עקיבא אומר :כסידורו בערב פסח .מאי קאמר?

תמיד של בין הערבים

חול

שבת

ערב פסח
בחול

ערב פסח
בשבת

ערב פסח
ערב שבת

משנה

½8

*½8

½7

½7

½6

אביי

½7

ר' ישמעאל

כסידורו בחול בערב הפסח

½7
כך סידורו בשבת בערב הפסח
מוספין בשש ובזיכין בשבע
ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

במוספין קודמין לבזיכין קמיפלגי

ומתניתין דקתני
בין בחול בין בשבת
רבי ישמעאל היא

מוספין קודמין לבזיכין

בזיכין קודמין למוספין

½6

ר' עקיבא

כך סידורו בשבת
בזיכין בחמש ומוספין בשש
ועביד ליה לתמיד בשש ומחצה

ר' ישמעאל
רבא
במכמר בשרא קמיפלגי
ומתניתין דקתני
בין בחול בין בשבת
רבי עקיבא היא

½6
כסידורו בערב הפסח
שחל להיות בערב שבת

חיישינן למכמר בשרא

½8

½8

כסידרו בחול דעלמא

כך סידרו בשבת בערב הפסח

½7
כסידרו בערב הפסח

ר' עקיבא

½7
כך סידרו בשבת בערב הפסח
לא חיישינן למכמר בשרא
מוספין קודמין לבזיכין
מוספין בשש ובזיכין בשבע

ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

רבה בר עולא

ר' ישמעאל

בגזרת נדבות ונדרים קמיפלגי
ומתניתין דקתני
בין בחול בין בשבת
דברי הכל היא

ר' עקיבא
ר' ישמעאל

ברייתא1#

גזרינן שבת אטו חול

½8

½8

כסידרו בחול דעלמא

כך סידרו בשבת דעלמא
לא גזרינן שבת אטו חול

½7

½7

כך סידרו בשבת דעלמא

כסידרו בערב הפסח דעלמא

½8
תמיד כל השנה כולה קרב
נשחט בשמונה ומחצה
וקרב בתשע ומחצה

½7

½7

ובערב הפסח נשחט בשבע ומחצה
וקרב בשמונה ומחצה

חל להיות בשבת
כחל להיות בשני בשבת

בשלמא לאביי  -ניחא

½6

ר' עקיבא

ברייתא2#
בשלמא לרבא  -ניחא

ר' ישמעאל

כסידרו בערב הפסח

½6

שחל להיות ערב שבת

½8

½8

חל להיות בשבת
כסידרו כל השנה כולה

½7

ר' עקיבא

½7
כסידרו בערב הפסח דעלמא

*נובע מהקריאה הפשוטה של המשנה אבל בדברי רבה בר עולא הגמ' סוברת שהמשנה לא מתיחסת למקרה הזה
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פסחים נח זמן התמיד והקדמה

בס"ד
הקדמה ללימוד קדשים
http://download.swdaf.com/DafDocs/zevachim/zevachim002_Intro.pdf
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