
 

  תענית כח
  

  '.כו פיהן על קורין ובמנחה         .ובמוסף בשחרית בשנים אותה קורין גדולה פרשה
  '.כו פיהן על קורין ובמנחה ובמוסף         .בשחרית בשנים אותה קורין גדולה פרשה

  
  :בו שיש יום כל

  עצים קרבן  מוסף קרבן  הלל  
  במנחה אין  בנעילה אין  בשחרית מעמד אין  עקיבא רבי
 רבי היה כך: עזאי בן

  :שונה יהושע
  בנעילה אין  במנחה אין  

  
  : תשעה והעם כהנים עצי זמן

  יהודה בן ארח בני  בניסן באחד
  יהודה בן דוד בני  בתמוז בעשרים

  יהודה בן פרעוש בני  באב בחמשה
  רכב בן יונדב בני  בו בשבעה
  בנימין בן סנאה בני  בו בעשרה
 עלי גונבי בשבטו ובני שטעה מי וכל ולוים כהנים יהודה ועמהם בן זתוא בני  בו עשר בחמשה

  קציעות קוצעי ובני
 בן מואב פחת בני  בו בעשרים

  יהודה
  בני יואב –ר' יוסי   בני דוד –ר' מאיר 

  בני יואב –ר' יוסי   בני דוד –ר' יהודה   יהודה בן עדין בני  באלול בעשרים
 וקרבן הלל בו שהיה, מעמד בו היה לא בטבת שניה באחד פרעוש בני שבו  בטבת באחד

  עצים וקרבן מוסף
  

  באחד בטבת לא היה בו מעמד, שהיה בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים. 
  קרבן עצים  מוסף  הלל

  אין בו מעמד בנעילה  במנחהאין בו מעמד   אין בן מעמד בשחרית
 

מאי שנא הלל דדחי דידיה, ומאי שנא  ישא בריה דרב חסדא לרב אשי:אמר ליה מר קש: שאלה
  מוסף דלא דחי דידיה? 

בו מעמד אין  –(מוסף דידיה לא כל שכן!  -אמר ליה רב אשי: השתא דלאו דידיה דחי : תשובה
  במוסף ובמנחה)

  אמר ליה: הכי קאמינא לך: לא לידחי אלא דידיה! : שאלתוהסבר 
וסי חולק על שיטת ר' עקיבא (ר' יתניא, אמר ליה: איכא רבי יוסי דקאי כוותך. ד :תשובה

  במשנה לפני שחזר בו)
  , מעמד דמאי? יש בו מעמד -רבי יוסי אומר: כל יום שיש בו מוסף 

  הא תנא קמא נמי הכי קאמר.  -אילימא מעמד דשחרית 

  דידיה נמי לא דחי?  -אלא מעמד דמוסף 

  !(לפי ר' עקיבא)אלא דמנחה קרבן עצים דחי 

  דנעילה.  -אלא לאו 
 לא דחי, שמע מינה.  -דחי, דלאו דידיה  -שמע מינה: דידיה 

  
  באב בתשעה וחמשה  בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים חמשה

  לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר  הלוחות נשתברו
  בראשונה הבית וחרב  התמיד ובטל

  ובשניה  העיר והובקעה
  ביתר ונלכדה  התורה את אפוסטמוס ושרף

  העיר ונחרשה  בהיכל צלם והעמיד


