תפילה למציאת עבודה ולהצלחה בעבודה
 .1ידליק נר לרבי אלעזר בן חרסום ונר להלל הזקן.
 .2יתן ליד כל נר  3פרוטות לצדקה.
ּת ַה ָצָצ ִד ִיקים
יֶהי ָר ֹ
 .3יאמרִ :ריבּ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
צון ְשזְ כ ּות
עו ָלם ,י ִֶה
סום ְש ָהיָ ה ָע ִשיר מ ּופְּפְ ַלג וְ ִהלֵ ל
אֱלל ָעזָ ר ֶּבן חָ ְר ֹ
ָה ֹנו ָר ִאים ַר ִ ּבי אֱ ְ
בו ָדה ַק ָלה
מן ִלי ּ ַפ ְרנ ָָסה וְ ָע ֹ
ָהזָ ֵקן ְש ָהיָ ה ָענִ ִני וְ אֶ ְב ֹיון ָתגֶן ָע ַלי ְלזָ ֵ
זָמ
ֵיעת
או ִתי ְמהַ ַה ְק ָל ָלה ֶשל " ְ ּבז ַ
ְשא ּוכָּכָ ל ְל ִה ְתפַ ְרנֵס ַד ְר ָּכה ,וְ ָת ִציל ֹ
ַא ּ ֶפ ָ
יטיב ִע ָמם לֹא
נִב ָר ִאים ְלהֵ ִ
יך ּתֹאכַ ל לֶ חֶ ם" ִ ּכי ָּב ַר ַאַא ָת ָּכל ַה ִנ ְב
יטיב ִע ָמ ּה גַם
יאה נִ פְנִפְ ָל ָאה ְלהֵ ִ
עו ָלם ָהנֶצָ חָּ ,ב ַר ַא ָת ְ ּב ִר ָ
ַרק ְ ּב ֹ
עו ָלם ַהזֶה הַ ַהג ְַש ִמי .אמן.
ָּב ֹ
יקרא פרק כ"ג בתהילים:
מור ְל ָד ִוד יְ הוָ ה ר ִֹעי לֹא אֶ ְח ָסר.
ִמזְ ֹ
נִי.
ְאות דֶּ ֶׁשא יַ ְר ִ ּביצֵ נִנִיי ַעל ֵמי ְמנ ֹ
ִ ּבנ ֹ
ֻחות יְ נַהֲ לֵ נִ י
נְאו
מו.
נַפְ ִׁשי יְ ׁש ֹובֵ ב יַ נְ חֵ ננִיִי ְב ַמ ְע ְ ּגלֵ י צֶ ֶדק ְל ַמעַ ן ְׁש ֹ
ּגַם ִ ּכי אֵ לֵ ְך ְ ּבגֵיא ַצַצ ְל ָמוֶ ת לֹא ִא ָירא ָרע ִ ּכי אַ ַא ּ ָתה ִע ּ ָמ ִדי ִ ׁש ְב ְט ָך
ּמ ְׁש ַעַענְ ְנ ּ ֶת ָך הֵ ּ ָמה יְ נַחֲ מֻ נִ י.
ּו ִמ
ֹאשי כּ ֹו ִסי ְרוָ יָ ה.
נְת בַ ּׁ ֶש ֶמן ר ִ ׁ
ּ ַתעֲ ר ְֹך ְלפָ נַי ׁ ֻש ְלחָָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי ִדִּדּ ּ ּׁ ׁ ַש ּ ָ
טוב וָ חֶ סֶ ד יִ ְרדְּ פ ּוננִיִי ָּכל יְ ֵמי חַ ָ ּיי וְ ַׁש ְב ִּתי ְ ּבבֵ ית יְ הוָ ה ְלא ֶֹר ְך יָ ִמים.
ַאַא ְך ֹ
מתוך אתר "מרכז התהילים"
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