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תענית ד ו.

איזהו זמ רביעה  היורה?

4

לר' מאיר  /ת"ק
לר' יהודה  /לרב גמליאל
7
לר' יוסי  /חכמי / 6רשב"ג
5

הבכירה 
לשאול ות טל ומטר
ג' חשו
ז' חשו
י"ז חשו

בינונית 
לנדרי 1ועוד
ז' חשו
י"ז חשו
כ"ג חשו

2

אפילה  /אחרונה 
להתענות א לא ירדו
י"ז חשו
כ"ג חשו
א' כסליו

3

 1כגו שאסר אד על עצמו בלשו "עד הגשמי" או שאמר "עד שיהיו גשמי"  הרי הוא אסור
באותו דבר שנדר על עצמו עד רביעה שניה .והטע פירש"י ,דבנדרי הל אחר לשו בני אד,
ואי אנשי קורי גשמי לרביעה ראשונה אלא עד שתרד שניה שאז כבר מקולקלות הדרכי
ומאוסות יממה מלה זו? מנפי הגשמי .לישנא אחרינא" ,גשמי" משמע לשו רבי ולכ מזכיר
רביעה שניה.
 2רב זביד אמר לעני שמותר מאז לכל אד בלקט שכחה ופאה של זיתי .רב פפא אמר שעד אז
מותר ברשות ב"ד לבני אד לקצר דרכ דר השדות ,אבל מאז כבר קשה דישת הרגל לתבואה
שגדלה ואסור .רב נחמ בר יצחק אמר ,לעני שעד אז מותר להנות ולשרו בתב וקש של שביעית,
ומאז כלה לבהמה בשדה ואסור.
 3כלומר ,א לא ירדו גשמי עד אז אפי' פע אחת היו היחידי מתעני שני חמישי ושני.
 4כ מצאנו שאמר ת"ק )במשנה לקמ ד י (.ששואלי את הגשמי בג' בחשו ,שאז הוא זמ
הבכירה דרביעה ראשונה.
 5במשנה הנ"ל אמר רב גמליאל שואלי את הגשמי בז' בחשו ,והיינו כדעת ר' יהודה שזמ
הבכירה דרביעה ראשונה בז' בחשו .ואמר אמימר בש רב חסדא  הלכה כרב גמליאל.
 6מצאנו ברייתא שאומרת "חכמי אומרי יורה בכסליו" ,וביאר רב חסדא שדעת חכמי אלו
כר' יוסי דס"ל שזמ רביעה  האפילה היא בר"ח כסליו .וכ פסק רב חסדא כר' יוסי ,אכ כבר
הבאנו שאמימר חולק בזה) ,ואי כ שיטת הרמב"  ע' אחרוני( .ורש"י הביא גירסא שפסק כר'
יהודה.
 7רשב"ג אומר שא ירדו גשמי שבעה ימי רצופי זה אחר זה יהיו פעמי שתוכל למנות בה
לג' רביעות הנ"ל ,וזה יתכ רק לפי דעת ר' יוסי שהזמני ה י"ז כ"ג וא' כסליו .ובאופ זה ,א
ירדו מי"ז עד כ"ג הרי יש ז' ימי ,או א ירדו מכ"ג עד ר"ח כסליו יש ז' ימי .וכתבו התוס'
)בד"ה גשמי( דלא גרסינ "ושלישית" ,דבשבעה ימי שהזכרנו מצאנו רק רביעה ראשונה ושניה,
או שניה ושלישית )א תמנה מחצי היו( ,אבל לא מצאנו לכל הג' רביעיות.

