בס"ד

פסחים נח) .תחילת הפרק( עד נח) :ש 2מהסוף(
ביאורי מושגים
שתי מסכתות  -מסכת פסחים המורכבת מעשרה פרקים מחולקת לשני נושאים .פרקים א-ד וכן פרק י' עוסקים במצוות הפסח השונות .פרקים ה-ט
עוסקים בקרבן הפסח ובדיני קרבנות בכלל .בארבעים הימים הקרובים נעשה הפסקה מהלכות מועד ונעסוק בדיני קדשים .בהצלחה!

'קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה'  -קרבן התמיד של בין הערבים היה חותם ומסיים את יום הפעילות במקדש .אחרי הקרבת תמיד
של בין הערבים לא היו מקריבים שום קרבן אחר .יוצא דופן לכלל זה הוא קרבן הפסח .קרבן הפסח היה מוקרב דווקא אחרי תמיד של
בין הערביים זאת כיוון שזמנו הוא לא בי"ד ניסן אלא בערב פסח בזמן שאינו יום ואינו לילה!

המקור לזמן הקרבת תמיד של בין הערביים

משנה
זמן שחיטת תמיד של בין הערביים:
בסתם יום של חול,8.5 :
בערב פסח,7.5 :
בערב פסח שיוצא ביום שישי6.5 :
)הקרבת אבריו של התמיד מתבצעת
תמיד שעה אחרי שחיטתו(

ריב"ל' :בין הערביים'  -באמצע החצי
השני של היום )מ  8.5עד (9.5

רבא' :בין הערבים' מהרגע שהשמש
מתחילה לנטות מערבה )משעה (6.5

דחיה :אם כך כיצד ניתן בערב
פסח להקדים את הזמן?

לפי הסבר רבא השעה  6.5היא
השעה שממנה ואילך יש להקריב,
ביום רגיל דוחים את הקרבן כדי
שיוכלו להקריב לפני התמיד,
ובערב פסח מקדימים כדי שיספיקו
להקריב את הפסח אחרי התמיד.

טעם המח' לפי אביי :מתי מקריבים את הבזיכים,
במה נחלקו ר' עקיבא ור' ישמעאל
ר"י :אחרי מוסף )שהוקרב ב ,(6ולכן ניתן להקריב את התמיד רק ב,7.5
ר"ע :לפני מוסף )שהוקרב ב ,(6ולכן ניתן להקריב את התמיד כבר ב,6.5
אביי :ערב פסח שחל בשבת -
ר"י :התמיד קרב ב) ,7.5כמו ערב פסח רגיל(
ר"ע :התמיד קרב ב) ,6.5כמו ערב פסח שחל ביום שישי(

טעם המח' לפי רבא :האם חוששים שבשר הפסח )שניתן לצלותו רק
במוצ"ש( יתקלקל.
ר"י :חוששים ,ולכן מקריבים את התמיד כמה שיותר מאוחר )ב(8.5
ר"ע :לא חוששים ,ולכן ניתן להקריב את התמיד מוקדם )ב(7.5

רבא :ערב פסח שחל בשבת -
ר"י :התמיד קרב ב) ,8.5כמו יום חול רגיל(
ר"ע :התמיד קרב ב) ,7.5כמו ערב פסח רגיל(

רבה בר עולא :בשבת רגילה -
ר"י :התמיד קרב ב) ,8.5כמו יום חול רגיל(
ר"ע :התמיד קרב ב) ,7.5כמו ערב פסח רגיל(

ולפי ר"ע מקריבים את הבזיכים אחרי המוסף .לכן הזמן המוקדם
ביותר הוא 7.5

טעם המח' לפי רבה בר עולא :האם חוששים שאם נקדים את התמיד
בשבת יבואו להקדימו גם ביום חול )שבו צריך עוד להקריב נדרים ונדבות
לפני התמיד(,
ר"י :חוששים ,ולכן מקריבים את התמיד כמו ביום חול )ב(8.5
ר"ע :לא חוששים ,ולכן ניתן להקריב את התמיד מוקדם )ב(7.5
ולפי ר"ע מקריבים את הבזיכים אחרי המוסף .לכן הזמן המוקדם
ביותר הוא 7.5

ברייתא
המקור לכך שלא מקריבים לפני תמיד של שחר ' -היא העלה' )=ראשונה(,
המקור לכך שלא מקריבים אחרי תמיד הערב ' -עליה ...השלמים'

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

מה פירוש הלימוד מ'עליה ...השלמים'
אביי:
את קרבנות השלמים מקריבים רק על )=אחרי( תמיד
של שחר.
רבא:
יש להשלים את כל הקרבנות רק על תמיד של שחר.
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