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 ו. דף

 

מים, שכל אחת מהן קרויה "רביעה", גשמי היורה מתחלקים לשלוש עונות גש
. 1מלשון רביצה והפראה, שכן הגשמים רובצים על הקרקע ומפרים אותה

שלוש עונות הגשמים הן: "רביעה בכירה", הנקראת גם "רביעה ראשונה", 
"רביעה בינונית",  במרחשון,בשבעה עשר  3בשבעה במרחשון וי"א 2י"א

 5בשבעה עשר במרחשון, וי"א 4י"א שנייה", שזמנה הנקראת גם "רביעה
"רביעה אפילה", הנקראת גם "רביעה שלישית",  במרחשון,בעשרים ושלושה 

 תייחסים זמנים אלו.ה הלכות מולהלן יבואר לאיז בראש חודש כסלו.שזמנה 

                                                 
 יו"ד רכח יב ט"ז 1
 הרא"ש והטור יו"ד רכ מובא בש"ך שם לא 2
משום שתמה בב"י היאך פסקו כר' יודא  הרא"ש והטור המחבר והרב השמיטו דעתו רמב"ם והשו"ע שם יחה 3

לגבי ר' יוסי אבל באמת תמהני על תמיהתו שהרי מבואר בש"ס בנדרים )דף ס"ג ע"א( למאי נ"מ לשאלה 
ולנדרים ולתענית ובשאלה קי"ל שהוא בשבעה במרחשון וכמ"ש הט"ו בא"ח ריש סי' קי"ז והוא מוסכם מכל 

ב מהל' תפלה פסק דשואלין בז' במרחשון והיינו כר' יודא ואדרבה על הרמב"ם יש לתמוה שבפ"הפוסקים 
 . ש"ך שםוכאן פסק דרביעה ראשונה היא בי"ז במרחשון וכן על המחבר אלא שיש ליישב בדוחק וצ"ע

 "להרא"ש והטור הנ 4
 ר הנ"להרמב"ם והמחב 5



 
   

 
 
 

 להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3 

 

 
 :דף ו

 

כגון שאמר , 6עד הגשםר ר זה יהיה אסובואמר שד בנדר בדבר האוסר עצמו
עות דברין שאסר על עצמו עד זמן משמקונם עלי מאכל זה עד הגשם,  -

זה אסור עד זמן הגשמים  הרילפיכך ו ,8נהשהוא זמן רביעה אחרו 7, י"אהגשם
לפיכך ו עד רביעה ראשונה,סור אלא שאינו א 9וי"א שהוא בא"י ר"ח כסלו.

הרי , 11אחד לשיטתו כל הגיע זמן הגשמים. 10מרחשון ז'אלא עד  אינו אסור
זמן הגשמים  ,חו"לב, 12בגולהאם נדר וזה מותר בין ירדו גשמים בין לא ירדו. 

 .ששים יום אחר התקופה שמתחילין אז השאלה

לפעמים מקדים שמשום . בארץ ישראללכו"ע  ואם ירדו מי"ז במרחשון, מותר
 .13ולכן אמר עד הגשם ,מזמן זה את עצמוהגשם 

 ות דבריוומשמע ,גשמים ממשמשמעות דבריו עד שירדו עד הגשמים,  - אם אמראולם אם 

 ,ששני גשמים ירדו רביעה ראשונה ושניה יש לו להמתיןמיעוט רבים שנים כיון שו 14לשון רבים
בארץ ישראל  וזמנה - והוא שירדו מזמן רביעה שניה הרי זה אסור עד שירדו הגשמים, ולפיכך 

בגולה אם נדר ו. מי"ז מרחשון ואילך 16וי"א ,לךמכ"ג ממרחשון ואי 15י"א ,ומקומות הסמוכים לה

 .17שבעים יום אחר התקופה ,בחו"ל

                                                 
 שו"ע יו"ד רכ יח 6
 בתפארת למשה שם טוכן נק דעת המחבר כדעת הרמב"ם וכ"מ שנקט הט"ז ס"ק יב 7
 ט"ז שם יב 8
. ש"ך שם הרא"ש והטור והראב"ד פסקו דאינו אסור אלא עד רביעה ראשונה וכן פרש"י בנדרים סוף דף ס"ב 9

 כט
אולם  .רחשון כנכ' דלא כרמב"ם שהוא בי"ז בובמש ובטור דרביעה ראשונה ז' דדעת הרא" ש"ך שם לא 10

אסור עד י"ז במרחשון וכמש"כ בראב"ד וא"כ  ,י"זשל רביעה ראשונה הראב"ד בזה מודה לרמב"ם שזמנו 
  נדרים י יא

 ובבאה"ט יז משמע שנטה לדעת הש"ךא הכריע בזה בערוה"ש שם כח שמשמע שלעיין  11
 וש"ך לג . ט"ז שם ידשהולכין אחר מקום שעשה הנדר 12
 סעיף כו שםערוך השולחן  13
 ט"ז שם יג 14
 רמב"ם והמחבר הנז'ט"ז ותפא"ל כדעת  15
 הנז' ש והטורהרא"ש"ך כדעת  16
ושנייה בי"ז בו  ,וכן כתב הרא"ש וטור ונראה דלטעמייהו אזלי דס"ל דרביעה ראשונה היא בז' בחשון בא"י 17

אם כן חזינן דשנייה מרוחקת מהראשונה י' ימים אם כן כיון דאמרינן בפ"ק דתענית )דף י' ע"א( ובגולה כנזכר 
ולפי זה הרמב"ם והמחבר דכתבו  ,וא ע' יום אחר התקופהשואלין ס' יום אחר התקופה אם כן הרביעה השניה ה
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הם לקט המתנות שהקציבה התורה לעניים מיבול העם )"מתנות עניים"( מ
 ה.אשכחה ופ

 -הרי זה שיבולת אחת או שתיים שנשרו מן היד בשעת קצירת התבואה, 
  ,שיש להשאירם עבור העניים שילקטו אותם - טלק

הרי מי ששכח תבואה או פירות בשדה בשעת הקציר, הבציר או הקטיף, 
 אסור לו לחזור ולקחתם, אלא עליו להשאירם לעניים. ו -שכחה -זה  

הקוצר את שדהו, לא יקצור את כל השדה, אלא יניח מעט מן היבול בקצה 
  .- פאה - וזהו הנקרא  השדה עבור העניים.

גרגרים בודדים של ענבים שנפרטו בשעת הבציר ונשרו  ,בענביםו
 ר לקחתם אלא הרי הם לעניים.ואסו -פרט –זה  הרי מאשכולותיהם.

העמוסים זה על  18פסיגיםכלומר )להם לא "כתף" ענבים שאין האשכולות 
החלק הרחב באשכול ענבים שגרגריו צפופים ועמוסים זה על א והוגבי זה, 
קבוצת גרגרי ענבים הנמצאים בסוף שדרת כלומר ), ולא "נטף". (גבי זה

 –הי זה אלא מעט גרגרי ענבים מפוזרים בהם,  ,(תוןבקצהו התחהאשכול 
 שאין בעל הכרם רשאי לקחתם, אלא עליו להשאירם לעניים -עוללות 

אפי'  ,מותר כל אדם לקחת ,פסקו העניים לבקש ולחזור עליהן ונתייאשו מהן
וכן  .שכבר נתייאשו ,באו אח"כ עניים אחרים אין להם זכות יותר מכל אדם

  .אם בעה"ב זכה בהן א"צ לתת להן

                                                 
דהראשונה י"ז בו והשנייה כ"ג בו אם כן אין כאן אלא ו' יום בין א' לב' אם כן הרביעה ב' בגולה אינו רק ו' 
. ימים אחר הרביעה ראשונה ואם כן קשה על הרב שכתב דברי הרא"ש וטור אחר דברי הרמב"ם והמחבר וצ"ע

 ש"ך שם לב
 אשכול ענבים קטן היוצא משדרת האשכול הגדול 18
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שהלכו מ 20י"א, 19שכחה ופאה בלקט או הבעלים מאימתי מותרין כל אדםו

יכנסו המלקטים שניים וילקטו אחר מלקטים וראשונים מלקטים הלהם ה
אף שהלכו ש 21וי"א .אר הענייםשאז כבר מתייאשים ש ,הראשונים ויצאו

לכו שם עד שיסור לכל אדם או ,דיין לא נתייאשולקוטים אחר לקוטים ע
ועיניהם למטה ורואין כל  ,העניים הזקנים ההולכים על משענתם כפופים

אבל כ"ז שלא  .22ואינם משאירים כלום ,שבולת ושבולת המוטל לפניהם
  .23א, להלכו הזקנים

משהלכו מותר לכל אדם בפרט ובעוללות  וכן ,24ה של ענביםאבשכחה ובפו
אין מכיון שהנשאר אחרי כן מותר לכל אדם, שאז , 25חזרוהעניים בכרם וי

מתוך שענבים חביבים  ,וגם הזקנים באים מיד ,דרך עניים לבא ב' פעמים
  .להם

מכיון שזמן בצירת הזיתים הנם בימי הצינה ואין הזקנים יוצאים, לפיכך 
 ופאה מאימתי מותרין כל אדם בשכחהו ,קבעו זמן אחר שמותר בו כל אדם

הרי זה מותר בה מראש  26זיתבבארץ ישראל אם שכח אותה  של זיתים,
כלומר שנה של איחור  חדש כסליו שהוא זמן רביעה שנייה בשנה אפילה,

ומתייאשים  ,מסתמא כבר מתקלקלים הזתים הנשארים ע"י הגשםשגשמים, 
אבל ציבורי זיתים ששכחן תחת האילן הרי זה מותר בהן  .העניים מהם

וי"א שגם זיתים שתחת האילן זמנם  .27משיפסקו העניים מלחזר אחריה
 מראש חודש כסליו.

                                                 
ואם בעה"ב רוצה לזכות בהן והיתה חצר המשתמרת או שהי' עומד בצד שדהו זכתה לו שדהו ומ"מ אף  19

 והי' הפקר מתחלה שזכה בו בעה"ב פטור ממעשר הואיל
 רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א הלכה יא 20
רפ"ח דפאה וכר' יוחנן ועי' פה"ש ובה"ל וכן משמע שהסכים הגר"א בשנו"א וכ"פ ר"ש ורא"ש ור"י בן מ"צ ב 21

הרש"ס ועי' בשטמ"ק ב"מ כ"א ב' בשם ר"ח דמפרש ג"כ לדר' יוחנן על זקנים ממש ובפי' רבנו נתן מצאתי 
 שפי' כר"ל וכדעת רבנו וכ"כ רש"י בב"מ י"ב א' ד"ה אלא

הם תשושי כח ללכת הרבה ובשדה שיכנסו בה ללקט לא יניחו אחריהם כלום ואז שאר העניים שמכיון ש 22
 . דרך אמונה שם סומתייאשים

ודוקא שהזקנים באו אחר שבאו שאר העניים אבל אם באו ביחד עם כל העניים אין מתייאשין עדיין שאר  23
 . דרך אמונה שםהעניים ובעיר שאין בה זקנים משערין לפי הזמן אילו היו זקנים מתי היו באין

 סזשם  24
שדרך העני ללקט בבואו בשדה ובחזרתו כמש"כ גבי רות ותלך ותבא ותלקט ומשהלכו העניים וחזרו  25

 מתייאשים שאר העניים
לא בא אלא ב הרמב"ם ראש הזית, ולכן כתאורחא דמילתא שבראש הזית מתוך שהוא גבוה שוכחין שם ו 26

 . דרך אמונה שם עאלאפוקי שתחת הזית
 שםרמב"ם  27
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ובשנה בינונית זמנה בכ"ג במרחשון ואז כבר מותר לקחת  ,מנה בי"ז במרחשוןבשנה בכירה זו

רביעה שני' בכל השנים הוא ודעת הרבה ראשונים דזמן  .הזמן בי"ז במרחשוןש 28וי"א .הזתים
 .ואז מותרים הזיתים ואין חילוק בין שנה בכירה לאפילה ,29בכ"ג במרחשון

ז יום אחר תקופת תשרי, "או ע 'וי"א ע ,הוא לערך פ"ג יום אחר תקופת תשרי ובחו"ל בגולה

 .ובשאר ארצות הכל לפי זמני הגשמים

 

 

 

משום תקנת יהושע שנוהגת  ,המותרים אף על פי שאינם הפקר 30יש דברים
עשרה תנאים התנה יהושע כשהכניס ישראל לארץ, ש .אף בחוצה לארץ

שיוותרו זה לזה ולא יקפידו, ונוהגין אף בחוצה לארץ במקום שיש לישראל 
הולכים בשביל שעל  ,לאחר שנקצרה התבואהש - מהםו .31שדות וכרמים

ומשם ואילך  ,שהוא זמן רביעה שנייה ,בעה עשר במרחשוןפני השדות עד ש
 .אינו רשאי ליכנס בשדות שדריסת הרגל קשה להן

 

שביעית אין אוכלין  בקדושת 32הקדושים , תבואה וקטניות וכדומה,פירות
 (כה פסוק זויקרא ) שנאמר ,שאותו המין מצוי בשדה כל זמןמהן אלא 

בּוָאָתּה ֶלֱאֹכל  ְהֶיה ָכל ּתְ ַאְרֶצָך ּתִ ר ּבְ ֶ ה ֲאש  ָך ְוַלַחּיָ שחיה  כל זמן ְוִלְבֶהְמּתְ
אוכלת ממין זה מן השדה אתה אוכל ממה שבבית, כלה לחיה מן השדה 

 חייב לבער אותו המין מן הבית וזהו ביעור של פירות שביעית.

                                                 
ל כר' יהודא ומפרש דרביעה דקי" בסוגייןעת רש"י וכן ד עיל גבי נדריםהראשונים שפסקו כרב יהודה וכדל 28

 שני' בי"ז וכן פסקו בנדרים ס"ג א' הרמב"ן והרא"ש והטור וריא"ז
כ"ה דעת הראב"ד בהשגות פ"י מנדרים הי"א וכ"כ ר"ח בתענית ו' א' והרשב"א בנדרים ס"ג א' ובשטמ"ק  29

כר' יוסי ומפרשי בכירה כו' על הרביעיות וכ"ד הרע"ב בפ"ח דפאה ובאמת כמעט כל  שם בשם הרי"ץ דקי"ל
הראשונים פי' על הרביעיות דלא כרבנו עי' רש"י ותוס' בתענית ור"ן ורא"ש ורש"י ותוס' ורי"ף וריטב"א 
 ושטמ"ק בשם רא"מ ור"א מן ההר בנדרים ]אלא דלא פסקו בהדיא אם כר' יהודא אם כר' יוסי[ וכפשטות

  .הסוגיא דקאי אג' רביעיות
 טור חו"מ רעד 30
 םלבוש ש 31
 ל פרק ז הלכה ארמב"ם הלכות שמיטה ויוב 32
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ור אבל אין זמן הביע .הוא לאחר שאין המין מתקיים בשדה מפני שהוא בלה ונשחת ,זמן הביעור

וגם החיות והעופות מלאו  ,גם אחר הלקיטה נשאר על האילנות מעטמכיון ש ,בזמן לקיטת הפירות
ולכן בתבואה  ,מאורותיהן טרף ואוכלין עליהן, ולעולם נמשך זמן הביעור אחר הלקיטה מהשדה

 .33הביעור בשמינית ומ"מ יש ירק שאין מתקיים ויש להסתפק בזמן ביעורו אף בשביעית עצמה

 

כשיש עצירת גשמים והבריות בצער, או שאר מדינות  34בארץ ישראל
שאחרי עצירת שנה בובחסדי השי"ת התחילו לירד גשמים מרובים, או 

 ל הגשם לרדת בזמנו בריבוי, יש לברךהתחיו ,כשבא עת הגשמים גשמים
 ברכת הגשמים.

ומתחיל לברך משירדה כמות של גשמים, עד שעולות אבעבועות בשלוליות, 
 מן הגשם היורד לתוכם, ומתקרבות האבעבועות זה לקראת זה. 

 ומברך משיעור זה, על אף שעדיין לא ירדו הגשמים כל צרכם.

 

אם אין לו שדה אומר מודים אנחנו לך . לבברכת הגשמים הנ", 35ומה מברך
שהורדת לנו ואלו פינו מלא שירה כים וכו' עד  ה' אלהינו על כל טפה וטפה

 .36הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו, וחותם בא"י אל רוב ההודאות

 

                                                 
 דרך אמונה שם יא 33
 נו"כ או"ח רכא אשו"ע ו 34
 שם בשו"ע ונו"כ  35
לברך ברכות אלו אף בארץ ישראל, וצ"ע למה, ועכ"פ נכון לברך בלא שם ומלכות, ובשבת לא נהגו בזמננו  36

בעת אמירת נשמת להודות על כך כי עפ"י דברי הרוח חיים סק"ד )הו"ד בכה"ח סק"ז( אם אירע ירידת הגשמים 
 חדא תרתי בשבת בשחרית והגיעו הציבור לנשמת יוצאים ידי חובתן, דאגב


