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  ה"ב

  סייעתא דשמיא –" חיי שרה"נקודה טובה לפרשת 

, חולה, חסר, נתקע, מתקלקל, נשבר, הכל נפל. כולנו מכירי את המצב בו שו דבר לא מצליח לנו
  .להשלי את הרשימה על פי מיטב נסיונו הכאוב מוזמ�כל קורא . 'וכו. שבור

חמסה , נאחס, אנרגיות שליליות ,לחודש 13 �ה, עי� הרע, יו שחור: אנו אומרי, כשזה קורה
  ....ג כא� יכול כל אחד להוסי! מנסיונו וממנהגי עדתו... חמסה ועוד

  !?... בשופי, למהדרי�, חלק, ומה קורה כשהכל הול" בקלות

, לא מקבל זאת כדבר פשוט' איש האמונה, 'אול. כמוב� מאליו, אנו מקבלי את הטוב, בדר" כלל
  . עזרה שמיימית –א דשמיא סייעת, אלא מבי� שהיתה כא�

הוא , כאשר אליעזר עבד אברה הול" לחפש אישה ליצחק בשליחותו של אברה בתחילת פרשתנו
  :וג קריטריו� להצלחה ) ניפוי וסינו�, תהלי" בדיקה( הוא מגדיר נסיו�. פועל באופ� מדעי מובהק

 9ְַמ8ֶי"ָ  ְוַג ְ/ֵתה ְו7ְמָרה) הנסיו�(=  ְוֶאְ/5ֶה ַכ4ְֵ"  ָנא ַה3ִי ֵאֶליהָ  אַֹמר ֲאֶ/ר )ה(ַהַ-ֲערָ  ְוָהָיה"
   ).יד, כד פרק בראשית ..."ְלִיְצָחק ְלַעְב4ְ"ָ  הַֹכְח5ָ  אָֹת;) קריטריו� הצלחה(=  :ְ/ֶקה

ה ובבקשת עזרה "הוא מתחיל בתפילה לקב, מעל לכל ולפני הכל. אול הוא לא מסתפק בכ"
ש ( :ְבָרָה ֲאדִֹני ִע ֶחֶסד ַוֲעֵ�ה ַה>< ְלָפַני ָנא ַהְקֵרה :ְבָרָה ֲאדִֹני יֱאלֹהֵ ' ה, ַו>ֹאַמר: "אלוקית

  ).יב

 ָהֶעֶבד ַוָ>ָר?: "אליה אליעזר פונה בבקשה למי הראשונהלא פלא שהנערה , ע סיוע שמיימי כזה
  :מיד עונה לו). ש יז" (ִמַ@4ְֵ"  ַמִי ְמַעט ָנא ַהְגִמיִאיִני ַו>ֹאֶמר ִלְקָראָת;

9ַ ַו5ֹאֶמר ְלַהְ/קֹת< 5ְַכלוַ . ַו5ְַ/ֵקהA ָיָד; ַעל ַ@4ָ; ַו5ֶֹרד ַו5ְַמֵהר ֲאדִֹני ְ/ֵתה ַו5ֹאֶמר" 
 בִלְ/אֹ ַהCְֵאר ֶאל ע<ד ַו5ָָר? ַהBֶֹקת ֶאל ַ@4ָ; ַו5ְַער ַו5ְַמֵהר. ִלְ/5ֹת ִ@A8 ִא ַעד ֶאְ/7ב ִלְגַמ8ֶי"ָ 
  ).כ –יח , ש" ( 9ְַמ8ָיו ְלָכל ַו5ְִ/:ב

�למרות שקריטריו� ההצלחה הוא דרישה כה קשה  מצליח אליעזר , להשקות את כל הגמלי
  .מיד בפע הראשונה, למצוא את השידו" המבוקש

, )סייעתא דשמיא(= היא התפילה והבקשה לסיוע אלוקי, המפתח להצלחתו המופלאה של אליעזר
  :שא בתחילת החיפושנהוא אותה 

 ַוֲעDֵה )אנא עזור לי למצוא( ַה>< ְלָפַני ָנא ַהְקֵרה ,:ְבָרָה ֲאדִֹני ֱאלֵֹהי 'ה ,)אליעזר( ַו>ֹאַמר"
  ).פסוק יב, ש)" (בזכות אברה( :ְבָרָה ֲאדִֹני ִע ֶחֶסד

ה� ליציאתנו ושובינו לשלו וה� להצלחה , אנו נושאי תפילה, זו הסיבה שלפני כל יציאה לדר"
  :וזה לשונה ונוסחה. כדברי רב חסדא בגמרא, בכל מעשי ידינו

, ְסְמֵכנּו ְלָׁשלֹוםְותִ , ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום ,ֱאלוהינּו וֱאלוֵהי ֲאבֹוֵתינּו' יִהי ָרצֹון ִמּלָפֶניָך ה

ב ְוַתִּציֵלנּו ִמַּכף ָּכל אֹויֵ ). ותחזירנו לביתנו לשלום. (ְוַתְנֵחנּו ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִּיים ְוְלִּׂשְמָחה וְלָּׁשלֹום

ן ְוִתְתְננֹו ְלחֵ . ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדינּוְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה , ְואֹוֵרב ַּבֶּדֶרְך ּוִמָּכל ִמיֵני ֻּפְרָעֻנּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם

  .ְוִתְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוֵנינּו ,ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָּכל רֹוֵאינּו

  .ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה' ָּברּוְך 6ָּתה ה  .ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּון 6ָּתה

אלא ג ההצלחה במשימה שלשמה הוא , פני המזיקימתפלל לא רק על שמירה מ, היוצא לדר"

  ".ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו) והצלחה(ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה  : "הול"
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או , משימה,פרוייקט: מטרת ההליכה, אלא ג ובעיקר, כביש � הדר" אינה רק דר" פיזית , לעיתי
  .ייהינה חשובה כפל כפל, הבקשה והתפילה להצלחה בתפקיד, או אז. א! דר" חיי

) שהשמש תעבור עלי"או בשמו הקוד " (רק תפילה אשא" –והדברי מתחברי ע שיר התפילה 
  :לבקשתו של אברה פריד, שעבר לאחרונה שינוי, של יור טהר לב וחנ� יובל

  חנ� יובל :לח�/ לב� יור  טהר :מילי /  רק תפילה אשא

 רק תפילה אשא 

 אלי , הוי אלי

 כשהשמש תעבור עלי 

 ותראה לי שוב את משעולי 

 אלי , הוי אלי

 רק תפילה אשא 

 כשהשמש תעבור עלי 

 ותיקח אותי אל המסע 

  .תפילה אשא

 

 ישנ ימי ללא מרגוע 

 נחמה  ב לא אמצא לי

 ומוכרח אני לנגוע 

 באדמה , בעשבי

 לפסוע באותה הדר" 

  בתו" פריחת הכרכומי

 ולהיות כל כ" אחר 

  .ולפרוח ערב הגשמי

 

  ...רק תפילה אשא

 

 וא אשוב אל זאת האר? 

  וא אפסע שוב בדרכי

 הא כקד יכירוני 

  .האנשי והפרחי

 

  ...רק תפילה אשא

 

 הא אמצא את כל היופי 

 ת הבאר הנושנה א

 אשר היתה ש כשעזבתי 

  .עוד נובעת כבראשונה

 

  ...רק תפילה אשא

  
  בברכת שבת שלו

  משה רוט
rothmoshe@gmail.com  


