בס"ד

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ ֱאל ֵֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתיֶ ׁ ,שיִ ּ ְהי ּו
יתי ִעם
ְמזוֹ נוֹ ַתי ו ַּפ ְרנָ ָס ִתי ו ְּמזוֹ נוֹ ת ו ַּפ ְרנָ ַסת ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ש ָר ֵאלֻ ,מ ְכ ָּת ִרים
ְמזוֹ נוֹ ת ו ַּפ ְרנָ ַסת ָּכל ָע ּ ְמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ׂ
ידי
יכנִ י ִל ֵ
ו ְּמ ֻא ּ ָמ ִתים ו ֻּמ ְצ ָ ּד ִקים ְ ּביָ ְד ָךְ ,ו ַאל ָת ְצ ִר ֵ
ידי ַה ְל ָו ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְליָ ְדךָ
שר ָו ָדם ְול ֹא ִל ֵ
ַמ ְתנַ ת ָ ּב ָ ׂ
ַה ּ ְמ ֵל ָאה ַה ּ ְפתו ָּחהַ ,ה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ַה ְר ָח ָבה.
אכ ִתי ְוכֹל ֲע ָס ַקי ִל ְב ָר ָכה ְול ֹא ַל ֲענִ ּיוּת,
ו ְּת ֵהא ְמ ַל ְ
ְל ַחיִ ּ ים ְול ֹא ְל ָמ ֶות ,ו ְּתזַ ֵּכנִ י ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַח ֵ ּלל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
יעים טוֹ ב
ילים ו ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ִ
ַעל יָ ִדיְ .ו ֶא ְהיֶ ה ִמן ַה ּמוֹ ִע ִ
ְלכֹל ָא ָדם ָּת ִמיד ,ו ְּת ַמ ֵ ּלא יָ ִדי ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָ
ש ְ ּב ֵענ ּו
יך ְו ַ ׂ
ית ְליוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ַא ָּתה יְ יָ
ש ָ
ִמ ּטו ֶּב ָךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ֵ ּב ַר ְכ ָּת ו ְּמ ָב ֵר ְך ְלעוֹ ָלם.
ֵעינֵ י ֹּכל ֵא ֶל ָ
יך יְ ַש ֵ ֹּברוְּ ,ו ַא ָּתה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם
יע ְל ָכ ל ַחי ָר צוֹ ן.
ש ִ ּב ַ
ְ ּב ִע ּת וֹ ּ ,פ וֹ ֵת ַח ֶא ת יָ ֶד ָך  ,ו ַּמ ְ ׂ
ָ
ַה ׁ ְש ֵל ְך ַעל יְ יָ יְ ָה ְב ָך ְוהוּא יְ ַכ ְל ְּכ ֶלך ,ל ֹא יִ ֵּתן ְלעוֹ ָלם
מוֹ ט ַל ַ ּצ ִ ּדיקְ .ו ַא ֶּתן נְ ׁ ָשמוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ְו ַה ְּטהוֹ רוֹ ת,
יה ַמזָ ּ ִלי,
ַה ֲע ִתיר ּו ֶאל יְ יָ ַ ּב ֲע ִדי ו ִּבגְ ָל ִלי ,יָ ִרים ַק ְרנִי ְויַ גְ ִ ּב ַּ
ְל ַמ ַען או ַּכל ְל ָע ְבדוֹ ְ ּב ֵל ָבב ׁ ָש ֵלם ָּכל יְ ֵמי עוֹ ָלם ָא ֵמן:
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בס"ד

תפילה לתעסוקה ופרנסה
הריני מקשרת את עצמי בתפילה זו לכל הצדיקים האמתיים
שבדורנו ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קדושים אשר
בארץ המה ,בשם כל ישראל!
ריבונו של עולם ,מלך מלכי המלכים היקר שביקרים והרחום
שברחמנים ,הנני לפניך בתפילה כנה וכנועה ,שתרחם עלי
ותזכה אותי לגלות את האור המיוחד שקבעת לי ורק לי
בעולם שלך .ושאדע להאיר אותו במלואו.
שאדע לזהות מהו הייעוד והשליחות שלי אותה אתה רוצה
שאבצע בעולמך ,ב"-משא ומתן באמונה" ובמצוות "ואהבת
לרעך" ולקיים אותם בקדושה ,שמחה ובנאמנות מלאה.
אנא הזכירני תמיד כי הנני רק כלי בידך ,ושאין בכוחי ועוצם
ידי לעשות כלום מלבד את רצונך .זכני להיות כלי כשר ונקי
שדרכו תאיר את אורך בעולם .ואנא רחם עלי שתמיד אחוש
סיפוק גדול ושמחה אמתית בכל מעשה ידי.
שאזכה לעזור לכל מי שנקרה בדרכי באהבה רבה ובחמלה
ואתן ערך איכותי ואמיתי לכל .ותן ברכה והצלחה בכל מעשה ידי.
אל יקר ואהוב ,עזור לי בבקשה לזכור תמיד כי רק ממך
הפרנסה ועלי מוטלת ההשתדלות .הזכר לי תמיד ,כי אתה
משגיח עלי השגחה פרטית וכי כל מה שקורה לטובה הוא
קורה ושלא תצא תקלה מידיי.
אבינו שבשמים עשה למענך ורחם עלינו ותסבב סבות לטובה,
באפן שתגיע לנו הפרנסה קודם שנצטרך לה ,ותזמין לנו כל
צורכנו בכבוד ובנחת ,בהתר ולא באיסור,בקדושה ,בהרחבה
ונחת רוח באופן שלא נצטרך להטריד דעתנו בפרנסה כלל.
ותזכה אותי לתת צדקה ומעשרות בשפע.
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