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תפילה למציאת עבודה ולהצלחה בעבודה תפילה למציאת עבודה ולהצלחה בעבודה 
..ידליק נר לרבי אלעזר בן חרסום ונר להלל הזקןידליק נר לרבי אלעזר בן חרסום ונר להלל הזקן. . 11
.. פרוטות לצדקה פרוטות לצדקה33יתן ליד כל נר יתן ליד כל נר . . 22
ֶיִהי ָרצֹון ְשְזכּות ַהָצִדיִקים ֶיִהי ָרצֹון ְשְזכּות ַהָצִדיִקים , , ִריּבֹונֹו ֶשל עֹוָלםִריּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם: : יאמריאמר. . 33

ן ָחְרסֹום ְשָהָיה ָעִשיר מּוְפַלג ְוִהלֵ  י ֱאְלָעָזר ּבֶ ן ָחְרסֹום ְשָהָיה ָעִשיר מּוְפַלג ְוִהלֵ ָהנֹוָרִאים ַרּבִ י ֱאְלָעָזר ּבֶ ל ל ָהנֹוָרִאים ַרּבִ
ְרָנָסה ְוָעבֹוָדה ַקָלה  ְרָנָסה ְוָעבֹוָדה ַקָלה ָהָזֵקן ְשָהָיה ָעִני ְוֶאְביֹון ָתֶגן ָעַלי ְלָזֵמן ִלי ּפַ ָהָזֵקן ְשָהָיה ָעִני ְוֶאְביֹון ָתֶגן ָעַלי ְלָזֵמן ִלי ּפַ

ה הְשאּוָכל ְלִהְתַפְרֵנס ַדְרּכָ ֵזיַעת ""ְוָתִציל אֹוִתי ְמַהְקָלָלה ֶשל ְוָתִציל אֹוִתי ְמַהְקָלָלה ֶשל , , ְשאּוָכל ְלִהְתַפְרֵנס ַדְרּכָ ֵזיַעת ּבְ ּבְ
יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם יָך ּתֹאַכל ֶלֶחםַאּפֶ ל ַהִנְבָרִאים ְלֵהיִטיב ִעָמם לֹא " " ַאּפֶ ַרַאָת ּכָ י ּבָ ל ַהִנְבָרִאים ְלֵהיִטיב ִעָמם לֹא ּכִ ַרַאָת ּכָ י ּבָ ּכִ

עֹוָלם הָ  עֹוָלם הָ ַרק ּבְ ִריָאה ִנְפָלָאה ְלֵהיִטיב ִעָמּה ַגם , , ֶנָצחֶנָצחַרק ּבְ ַרַאָת ּבְ ִריָאה ִנְפָלָאה ְלֵהיִטיב ִעָמּה ַגם ּבָ ַרַאָת ּבְ ּבָ
עֹוָלם ַהֶזה ַהַגְשִמי עֹוָלם ַהֶזה ַהַגְשִמיּבָ ..אמןאמן. . ּבָ
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..ֶאְחָסרֶאְחָסר ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה רִֹעי לֹא  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ֹרִעי לֹא 
יֵצִני ַעל ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִני א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ יֵצִני ַעל ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִניּבִ א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ . . ּבִ
מוֹ  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ מוֹ ַנְפׁשִ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ . . ַנְפׁשִ

ְבְטָך  ִדי ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ְבְטָך ּגַ ִדי ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ּגַ
ה ְיַנֲחֻמִני ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ה ְיַנֲחֻמִניּוִמׁשְ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ . . ּוִמׁשְ

י ּכֹוִסי ְרָוָיה ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ י ּכֹוִסי ְרָוָיהּתַ ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ . . ּתַ
ֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים י ּבְ ְבּתִ י ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ ֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמיםַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ י ּבְ ְבּתִ י ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ ..ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ
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