
 
 
 

                                               
 
נעביד, כיחידים  בני נינוה לרבי כגון אנן דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא היכי י"ד ע"ב שלחו ליה בדף   

דמינן או כרבים דמינן. כיחידים דמינן ובשומע תפילה או כרבים דמינן ובברכת השנים. שלח להו כיחידים 
 דמיתו ובשומע תפילה. מיתיבי וכו' רבי תנא הוא ופליג. מאי הוי עלה וכו' והלכתא בשומע תפילה.

לין מטר מז' במרחשון, ואילו בחו"ל לעיל בדף י' ע"א מבואר דהלכה כרבן גמליאל שבארץ ישראל שוא   
 מתחילים ביום השישים לתקופת תשרי. וגם נתבאר לעיל בריש מסכתין ששואלים עד יום הראשון של פסח.

רש"י בד"ה לפי המקומות, כגון נינוה דאפי' בתקופת תמוז ו צריכים גשם גם בקיץ, וכמו שפיאנשי נינוה הי   
שומע תפילה. ומסקנת הגמ' היא בברכת השנים או ב ותן טו"מר בעי מיטרא. ושאלו את רבי האם להזכי

השנים עבור הציבור, בברכת  התפילת הגשמים נקבעם להזכיר אלא כיחידים, בש"ת. והיינו דשאין להכרבי 
 .כל יחיד לבקש כל בקשה בש"תכמו שיכול  בזמנים אחרים יזכירו בש"ת יחידים שצריכים גשםאבל 

כתב לחדש דרבי לא פליג אלא בבני עיר אחת כאן נינוה אבל ארץ )כלל ד' אות י'(  נה בשו"ת הרא"שוד   
ני אשכנז שלימה כמו ארץ אשכנז שהיא רחבת ידים מודה רבי דשואלין כל זמן שהם צריכים. וכתב דרב

לא רצו לשנות המנהג כי אין עצירת גשמים מצוי שם, והרבה פעמים  הסכימו אותו אלא דבארץ אשכנז
נפישליר היו מובשמע ש . וכשיצא מאשכנז ועבר דרך פרובינצאמתקלקלת מפני רוב הגשמיםהתבואה 

והעיר להם שראוי להם להתפלל גם לאחר הפסח כי הם  יניו.חשון וישר מאד בעמזכירים הגשמים בז' במר
 צריכים לגשם גם אז, ולא רצו לשנות המנהג.

שמים, ה להיות השאלה בזמן שהם צריכים לגדבשאר הארצות צריכ ה"מוהביא שם מדברי הרמב"ם בפי   
הט"ז( שמקומות שהם צריכין  דמשמע ששואלין בברכת השנים. ואילו בחיבורו כתב )פ"ב הל' תפילה

 לגשמים בימות החמה כגון איי הים הרחוקים שואלין את הגשמים בעת שהם צריכים להם בשומע תפילה.
משמע שבאותה ארץ שצריכים  בחיבורו, דבפיה"מר מה שכתב סות דלפום ריהטא משמע שפיה"מ וכתב   
 חשון, והיינו בברכת השנים ואילו ביד כתב שאיי הים שואלים בש"ת. שם יתפללו לגשם כאילו הוא ז' במרג

כתב ארצות, דאין נקראין רבים אלא ארץ אחת והם אומרים בברכת השנים אבל  ותירץ הרא"ש דבפיה"מ   
. ולכן מסיק כיחידים דמו ואומרים בש"ת קראים ארץ בפני עצמן הילכךאיי הים ואינם נבחיבורו כתב כאן 

ול בברכת השנים, אלא שהיטו הרא"ש דבארץ אשכנז וצרפת שצריכות מטר בין פסח לעצרת יכולים לשא
 הקהל לבלתי קבל ממנו דברי אלקים חיים ולכן חזר בו מלשאול, כדי לא לעשות אגודות אגודות. את לב

שביאר  בעניי לא נראה לי פירוש חילוק זהא את דברי הרא"ש בתשובה וכתב ואני ובכס"מ )שם( הבי   
במשנה לשאלת גשמים אינו אלא  . אלא כוונת הרמב"ם שהזמנים שנשנוארץ , דאיי הים למה לא יקרארבינו

ת שם לים בזמן הצריך להם. ומיהו לא נחיה אבל שאר ארצות שואראויבארצות שאוירם כבארץ ישראל ו
ול הוא בשומע תפילה וכאנשי פה המקום להתפלל בו. ועל זה ביאר ביד החזקה שהמקום לשאלפרש אי

ומה שהזכיר איי הים הרחוקום לא בא לומר שאינם ארץ אלא לפי שהוא דבר תימה לומר שיש מקומות  נינוה.
 ה, לזה אמר שזה יימצא באיי הים הרחוקים.צריכים גשמים בימות החמשהם 

)דף ה' לדפי הרי"ף בסוף עמ' ידים דמו ובשומע תפילה הקשה הר"ן נשי נינוה כיחוהנה בהא דנפסק דא   
 ך לבקש גשם רקדבפ"ק דע"ז מבואר שאם היה צריך לפרנסה אומרה בברכת השנים, ולמה כאן צריא'( 

 ר חטים היום אקרא וגו'.ית תמוז כדכתיב הלא קצא מזיק לרוב בעולם בתקופדשאני מטר שהו ץותיר .ש"תב
היא לכל יחיד ויחיד אבל גשם הוא לכל העולם, דפרנסה משאלת פרנסה  קה שאילת גשםומבואר בר"ן דחל   

 .וממילא אין ראוי שיבקשו גשם אפי' שהם צריכים כי לאחרים זה קללה,

 לע"נ הרב אהרן בן
 ר' יהושע זליג מאיר ז"ל

 

  סוגיא בדף  

 שאלת גשמים בנינוה )תענית י"ד(
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גוואי שנמצאת מתחת לקו המשוה, שלהם חורף רוהנה בשבט הלוי )ח"א סי' כ"א( נשאל אודות מדינת או   
כפי  אל שאחרי פסח פשוט שאין לשאול אלא בש"תוכתב השו .יץ, מה דינם לגבי בקשת גשםכשאצלינו ק

 גשם שהוא קללה להם. שריכים לבקצלגבי ימות הקיץ שלהם, האם שנפסק בשו"ע בסי' קי"ז, ושאלתו היא 
ע תפילה אינו פשוט לו שיב בעל שבט הלוי דמה דפשיטא לשואל דאין לשאול אחר הפסח אלא בשומוה   
שם כתב הרא"ש דשואלת שלימה שצריכה גשי נינוה שהם עיר אחת אבל במדינה לל, דהגמ' איירי באנכ

. ואף דלא קיי"ל כהרא"ש היינו כי למעשה הם ימות הקציר והוי קללה כלפי רוב העולם ולכן בברכת השנים
י הר פסח,ה שאצלם ימות הגשמים הם אחר האין לשאול בברכת השנים אבל באלה שגרים מתחת לקו המשו

 ,רך העולםם, וגשם הוי קללה בימי הקציר שלהם א"כ לא יצאו מדהם צריכים גשם בימות הגשמים שלה
 בהא לא דיברו הפוסקים, ואולי מותר שם לשאול בחורף שלהם ולא בימות הקיץ שלהם.

 ' תפילה ששואלים בשומע תפילה היינולפי"ז מיושבת הסתירה ברמב"ם, דהא דכתב בהלכתב דו   
במקומות שצריכים גשם בימות החמה, דהיינו שגם אצלם ימות החמה אלא שהם יוצאי דופן וצריכים גשם, 

שומע תפילה. אבל אם אצלם באמת ימות הגשמים, בזה ודאי צריך באז הדין הוא דהוו כיחידים ואומרים 
 בברכת השנים. מדינות שבדרום יאמרו ותן טל ומטרלשאול בברכת השנים. ולכן ה

יישוב אם שם לשנים, ובחלק העליון שבו נמצאת א"י ועיקר הלדון שאולי אין לחלק את העולם א דיש אל   
 רי הר"ן הנ"ל.בדלאחרים וכהוי ימות הקיץ אין ראוי להתפלל בחלק התחתון לגשם כשזה קללה 

 רץדמבקשין פרנסה בברכת השנים ותיוהנה הבית יוסף )סי' קי"ז( הביא את דברי הר"ן שהקשה מהא    
דשאני מטר שהוא מזיק לרוב העולם. וכתב וז"ל ולי נראה דלא דמיא כלל לההיא דע"ז )שמזכיר פרנסה 

שואלים הציבור הילכך אומרה שבברכת השנים( דהתם אינו משנה ממטבע הציבור אלא שמוסיף מעין מה 
ירין אותו בברכת השנים אבל הכא שהוא משנה ממטבע הציבור שהרי אינם שואלים מטר ומי ששאלו מחז

 עצמן וישאלו מטר באותה ברכה עצמה, עכת"ד.אין בדין שיהיו היחידים משנין מטבע הברכה מפני צורך 
 י החלק העליון האם זה נקרא ששינוהם אומרים אחרת מבנכש ,במדינות בחלק התחתון ועפי"ז יש לדון   

ולכל אחד יש את  ון או שכאן יש לחלק את העולם לשתיםממטבע הברכה כי רוב היישוב הוא בחלק העלי
שהרי אינם שואלים מטר, והיחידים שמבקשים  המטבע שלו, כי לשון הב"י היא שמשנה ממטבע הציבור

משנים מטבע הברכה מפני צורך עצמן. וא"כ י"ל שעד כמה שבחלק התחתון כל הציבור דורש גשם אז אין 
אן צריך גשם, ולא איכפת לן שבצפון א"צ גשם. ורק כשכולם באותו זה משנה ממטבע הציבור כי הציבור כ

 ויש מקום אחד שמתפלל אחרת, הוא נחשב משנה ממטבע הציבור.העולם חלק של 
לה לטעם של הר"ן היות ולאחרים הוי קלנפק"מ בין הטעם של הר"ן לטעם של הב"י דוא"כ י"ל שיש    

לטעם הב"י  התחתון לא ישנה מהנוסח שאומרים בצפון. אבל קהולכין אחר עיקר ורוב העולם, ולכן בחל
עד כמה שהציבור שלו צריך גשם ומתפלל לגשם לא איכפת יש מקום לומר ש שהוא משנה ממטבע הציבור
 ו לא טוב הגשם.לן שבחלק העליון לא צריך א

ברכת השנים. והנה הטור הביא את דברי הרא"ש שארץ אחת כולה כמו ספרד יכולין לשאול אחר הפסח ב   
והקשה דא"כ למה הביא הטור את דברי הרא"ש  הב"י הביא שלא נתקבלו דברי הרא"ש,וכתב הדרישה ש

זה אין למעשה במדינות שבדרום, ששם שתהיה נפק"מ  אפשר לומרע"פ הנ"ל ו מאחר שלא נתקבלו דבריו.
רו אחר רוב יגר באמת יבקשו גשם בקיץ. ורק המקומות בצפון שצריכים גשםושינוי ממטבע הציבור 

 , שלא ישנו ממטבע הציבור.המקומות שאינם צריכים
ולמעשה נהגו לבקש גשם בברכת השנים מחודש דצמבר עד פסח, ובקיץ כשצריך מבקשים בשומע    

תפילה. אלא דהעיר בתשובות והנהגות )ח"ג סי' מ"ב( שלפי הרמב"ם בפיה"מ שכתב דבשאר הארצות 
ים לגשמים, הרי שחייבים לשאול מדינא ולכן חובה להזכיר בשומע צריכה להיות השאלה בזמן שהם צריכ

. וכתב שכן נהג הגר"ח שכשהיה צריך גשם , דקדק מאד ולא רק שאפשר לבקש תפילה שאז יוצאים בדיעבד
  .לומר ותן טל ומטר בשומע תפילה לצאת לפי הרמב"ם

 


