שאילת גשמי במדינות שיורד בה גש בחודשי הקי של ישראל
במקומות בה החור נמש ג בחודשי איירסיו
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ימים רבים באשכנז נתרעמתי על שני דברים שראיתי שנוהגים בימים ...והמנהג השני ,שנוהגין לפסוק
מלשאול ולהזכיר ביום טוב הראשון של פסח; והדבר ידוע שבאשכנז עיקר קיום התבואה היא על ידי
הגשמים שבין פסח לעצרת .והמשנה שאומרת שמפסיקין מיום טוב הראשון של פסח ,לבני ארץ ישראל
נישנית ,כאשר הוכחתי ,ולהם היה קציר שעורים בפסח ,וגם החטים כבר עמדו בקמותיהם ואינן צריכין
אלא להתיבש ולהתבשל עד עצרת ,ולכך הגשמים סימן קללה הם .אבל באשכנז ,שאי אפשר לתבואה
להתקיים זולתי במטר שבין פסח לעצרת ,סימן ברכה הוא להם; ולמה לא נשאל ונזכיר עד עצרת?...
ועוד ראיה מהא דשלחו ליה אנשי נינוה לרבי :כגון אנן ,דצריכי למטרא אפילו בתקופת תמוז ,כיחידים
דמינן ובשומע תפלה אמרינן ליה ,או כרבים דמינן ובברכת השנים אמרינן ליה? שלח להם :כיחידים
דמיתו ובשומע תפלה; מיתיבי :אמר ר' יהודה :אימתי ,בזמן שהשנים כתקנן וישראל שרויין על אדמתן,
אבל בזמן הזה ,הכל לפי השנים והמקומות והכל לפי הזמן; מתני' קא רמית עליה דרבי? רבי תנא הוא
ופליג! אלמא ,דרבי לא פליג אלא בבני עיר אחת; אבל ארץ אשכנז ,שהיא רחבת ידים ,מודה רבי
דשואלין ]כל זמן שהם צריכין ,וכיון ששואלין מפני הצורך ,כ"ש[ שמזכירין ,דהזכרה נמי רצוי שאלה היא;
דאמר ר' יוחנן :כל זמן שהוא שואל הוא מזכיר.
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ובראותי כי הטו את לב
הקהל לבלתי קבל ממני
דברי אלהים חיים ,גם אני
חזרתי בי מלשאול ולהזכיר
בבית הכנסת שאני מתפלל
בו ,אע"פ שהייתי יכול
לשאול ,אע"פ שאני יחיד,
כיון שצורך רבים הוא ,מכל
מקום לא רציתי לעשות
אגודות אגודות.
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יחידים הצריכים למטר בימות החמה ,אין שואלין אותו בברכת השנים ,אלא בשומע תפלה ,ואפי' עיר
גדולה כנינוה או ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה ,או אשכנז בכללה ,כיחידים דמו  -בשומע תפלה.

במקומות בה החור חל רק בחודשי הקי
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בעני מדינתו אורגוואי שהוא מתחת קו המשוה ולדרו אי לנהוג לעני שאילת טל
ומטר בימות הקי והקציר ...דהיינו לאחר החג שה לדיד ולבני בבל ימות
הגשמי ...והראשוני פליגי במוב נינוה א פירוש דוקא עיר כיחידי או א
מדינה שלימה כצרפת ואשכנז ,דדעת הרא"ש בתשובה כלל ד' דדוקא עיר אבל מדינה
שלמה שואלת כרבי בעת שצריכי לגשמי ,והחולקי עמו אינ מחלקי בי עיר
למדינה ,והכי קיי"ל דא מדינה שלימה אינה שואלת רק לכל היותר בשומע תפילה,
אמנ דבר פשוט מאוד דכל זה דוקא בכגו נינוה דג אצל התחילו ימות הגשמי
אחר החג מוקד או מאוחר ושוה בזה לא"י או לבבל א"כ ימות הגשמי שלה ככל
המדינות שבסביבה שלה ,וזמ הקציר ג"כ בימות החמה שלנו שבי פסח לחג .אלא
שיוצא מ הכלל במה שהיא צריכה גש אפילו בתמוז ...אבל אנה מצא כבודו
שבמקו שנהפכו הזמני לגמרי ,וימי הגשמי אחר הפסח ,וימי הקציר אחר החג
א"כ ה צמאי לגשמי כמו אנחנו ,ז"א שצריכי לגשמי בימות החור ,שהוא
אצל אחרי הפסח ,והגשמי לה סימ קללה בקציר וקי שלה אחרי החג א"כ
לא יצאו מדר העול כלל שהגשמי סימ קללה בקציר ,בהא לא דברו הפוסקי,
ולא מצאתי לשו פוסק מפורס שיאמר שאסור אז לשאול כי כל מה שדברו
הפוסקי בזה היה ממדינות הסמוכי לאה"ק ,וממדינת אירופא שכול שוי בזה
שהקי הוא קי שלנו וחור הוא חור שלנו אלא שזה מקדי וזה מאחר ...והשתא
דאתינא להכא ממילא יוצא דבימות הקי והקציר שלה דהיינו מימות החג עד
הפסח אסור לשאול ולהזכיר ...דאי ל מילתא דתמיהה יותר מזה לשקר בתפילתו
כיו דבתפילה על דרכי אותה מדינה דני ומתפללי ...ומ"מ מש"כ דצרי לשאול
ולהזכיר בימות הגשמי שלכ אחרי הפסח ,לא סמיכנא למעשה עד שיסכי עמי
גאו מפורס ,א שהדברי נראי בעיני פשוטי.
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...והנה מכל הנ"ל מוכח להדיא דא אי
לחלק כמו שרצה ידידי הגאו מוהרשה"ו
שליט"א בספרו שבט הלוי )חאו"ח סי'
כ"א( בי מדינה שג בימות הקי צריכי
לגשמי ,ובי מקומות שנהפכו לגמרי
הזמני מקי לחור ומחור לקי דש
שפיר שואלי גש בחור שלה היינו
מפסח עד תשרי עיי"ש ,דהרי חו ממה
שבס' תורת חיי מדבר להדיא ממקומות
כאלה היינו מדינת בראזיל כנ"ל )וכפי שכ'
בשבט הלוי ש ל"ה הספר במחיצתו( אלא
כ מוכח ג ממש"כ הכ"מ בדברי הרמב"
דע"כ נקט איי הי הרחוקי משו שהוא
דבר תימא לומר שיש מקומות שה
צריכי גשמי בימות החמה ,וא כוונתו
רק למדינה שצריכי גש במקצת זמ
מימות החמה ,היה יכול למצוא בקרוב
יותר בספרד ואשכנז ,ועוד מוכח כ ממה
שכתב דשאני הת שהוא זמ שאלת
גשמי באר ישראל כנ"ל ,הרי מוכח
דבא אי זמ שאלת גשמי בא"י אי
שואלי בשו מקו.

