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  לך לך-פרשת

  משיב הרוח ומוריד הגשם

לאחר המתנה של שבועיים וזאת כדי  גשמיםולבקש בימים אלו אנו מתחילים לשאול 
את גשם ישבש המבלי ש ,מקום מגוריהםשעולי הרגלים שבירושלים יספיקו להגיע ל

. ל עמדו על כך שזוהי ההוכחה הטובה ביותר ששבנו בתשובה"חז .הגעתם הביתה
חנו מבקשים סליחה כשאנ כ"לאחר חודש אלול וראש השנה הגענו ליוה, !?הכיצד

מי אמר שאכן חל בנו שינוי כל שהוא בעניין שבין , אך לאחר החגים .האחד מהשני
זוהי אם כן ההוכחה לכך אם כל אחד מוכן לוותר על שבועיים גשם  !?אדם לחברו

  ...בשדהו כדי שחברו יגיע הביתה ללא קושי הרי ששבנו בתשובה

ומה שהחזאים , נצמדים לחדשות בקשב רב, הדור תפוס בחשיבה שטחית היום  לצערנו
ממילא אין כבר צורך להתפלל על הגשם כי ממה  .ע"ל אומרים קודש קדשים הוא

גשמים מה ו ירד ואם אמרו שלא! ?בתפילהלמה לכוון  נפשך אם אמרו שיהיה גשום
  : משל שהביא אחד מגדולי הדור על כך  !?תעזור התפילה

אנשי הכפר . על מנת להפעיל בו רכבת קלה לכפר נידח הגיעו יזמים מהעיר הגדולה
 ?יצד הרכבת תנועכושאלו , היו חשדניים במקצת פרימיטיבייםשרובם היו עגלונים 

  .הסבירו להם שזה עובד על מנועו יההבינו את הבע המתכננים ?היכן יהיו הסוסים
תינו לסיום המ ועל כן ואם היכן שהירתוסמו יהסוסים יהים שוחטהיו בהכפריים 

הקרונות הנעה  10משהחלה נסיעת המבחן של הרכבת בעלת  .הנחתם של המסילות
לאחר שבוע ...יםשכור שני חוקרים שיגלו היכן הסוסנאלצו חכמי הכפר ל ,ללא סוסים

מועצת לסקרנותם של . מהתעלומה 90%הגיעו החוקרים והודיעו כי כבר פתרו 
עברנו , התחבאנו בקרון האחרון וגילינו שהקרון שלפניו גורר אותו": החכמים השיבו

הקרונות שבדקנו עד  9וכך בכל , לאחר ואף שם התגלה שהקרון שלפניו מושך אותו
טרם "ם בגמגוענו החוקרים .." זהו". פרצה השאלה "?והיכן הסוסים  ..נו" "הקטר

   !....?שפתרנו זה הישג הלא כן 90%לעומת  10%אבל .. ?ן איך הקטר נוסעהצלחנו להבי

יתברך אלא תלוי בזרמים ורוחות ' מי שחושב שהגשם אינו מגיע מה: הנמשל
אך לא  יםנוסע נותהבין איך הקרוהוא הצליח ל !יישר כוח, המשפיעים על כיוונו וחוזקו

 כךעל ו! ?"משיב הרוח ומוריד הגשם"מי הוא  ...!?השכיל לשאול את עצמו היכן הקטר

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש ": את ספרו הגדול משנה תורהם "הרמב פתח
   ."כל הנמצאיםלוהוא ממציא , שם מצוי ראשון

  .ונקבל גשמי ברכה בתפילתנונכוון  ,מן הקטרהבה לא נתעלם 

  שבת שלום ומבורך
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