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ישתבח הבורא והיוצר המלך שזיכה אותי לפרסם את העלון הזה , 

העלון הקטן הזה אם תיישם אחד לאחד את כל הכתוב כאן אני ערב 

 לו אישית שיצליח כלכלית ולא ידע מחסור לעולם.

העצות כולן בדוקים ומנוסים מאות בשנים והם מהקבלה המעשית 

ללא חשש זה או אחר., כל אדם יכול ליישם את העצות הללו בחייו 

 בצורה קלה ופשוטה.

 כללי יסוד: 8

לא סתם זה הכלל הראשון... הוא פשוט וחשוב מאין כמוהו  .6

נטילת ידיים עם ברכה עם המון מים. ומומלץ  –נטילת ידיים 

בחום להשאיר גיגית עם מים מתחת למיטה עם נטל ואיך 

 לנטול ידיים עם המון המון מים.שמתעוררים מיד 

עשר בכדי שתתעשר... על פניו מאד פשוט ואין הרבה  .2

מכל הרווחים מועברים  65% –שמקיימים את המצווה הזו 

ד מי₪  ₪055  0555מייד לצדקה לדוגמא הרווחת החודש 

מועברים לצדקה וחשוב מאד לאיזו צדקה זה מועבר , 

בלי לעשות היזהרו מכל העמותות והישיבות למינהם )

הכללה( אשר מפרנסים בעיקר מאכערים , הכי טוב לתת 

http://www.hamekobal.co.il/
http://www.kabalamasit.com/
http://www.hamekobal.com/


ם הגון שלומד קבלה או צדקה שתורמת צדקה לתמיד חכ

שוב בידקו היטב היטב למי אתם מעבירים  –מזון לנזקקים 

גם אם נראה לכם שלא תגמרו  –את כספי המעשר שלכם 

את החודש אם תתנו מעשר זה הרי הניסיון שלכם אני 

רק שתגמרו את החודש אלא גם יהיה לכם מבטיח שלא 

 ברכה עד בלי די.

מה הכוונה שמירת הברית ? לא רק לא  –שמירת הברית  .3

לשפוך זרע לבטלה ח"ו , אלא גם נידה , גויה . אם אתם 

בזוגיות ואינכם נשואים עליכם לשמור נידה כהלכתה דהיינו 

נקיים לאחר סיום המחזור וטבילה של האשה  6שמירת 

 רה .במקווה טה

 היא מקור הברכה... נסו אותי... –שמירת שבת  .0

שמרו לכם מלשון הרע ורכילות אין לכם מושג יה –לשון הרע  .0

 כמה זה פוגע לכם בפרנסה .

מקור השפע והכעס הינו מאותו השורש , בכל  –תיקון הכעס  .6

פעם שאתם צועקים וכועסים דעו לכם שזומן לכם שפע גשמי 

א בכעס , לכן אל תרימו מלמעלה ולא עמדתם במבחן וזה יצ

 את קולכם לעולם ואל תכעסו )וזה...לא גורם לאולקוס(.

הזהרו לכם אם האשה שלכם לא שמחה וחס  –כיבוד האשה  .6

ושלום בוכה , עשו הכול על מנת שהיא תהיה מאושרת...ואז 

 תהיו גם מעושרים בכסף.

 פעמים ביום "המוציא" וברכת המזון מתוך סידור. 3לקיים  .8

 פעולות:

 קריאת פרשת המן בקול בכל בוקר. .6

פעם  66פיטום הקטורת מתוך קלף וטוב אם יאמר קריאת  .2

 ברצף.

פעם  65יאמר בכל מוצאי שבת מיד לאחר ההבדלה  .3

 אליהו הנביא.

 את בערב פעמים 65 -ו בבוקר פעמים 65 יום בכל לומר .0

ר: "הפסוק נָה ְמַאשֵּׁ ן וְהּוא ַלְחמֹו ְשמֵּׁ  .ֶמֶלְך ַמֲעַדנֵּׁי יִתֵּׁ



 האלוקי התנא נ"ולע לכבוד נר בלילה או יום בכל ידליק .0

 פרנסתו לו שיזמין' לה יתפלל כך ואחר דוסא בן חנינא רבי

 .טובה לפרנסה ויזכה ברווח

 פעמים: צדקיאל הזמן לי את פרנסתי. 3לאמר בכל בוקר  .6

 פעם ברצף תהילים כ"ט . 60לאמר  .6

 פעמים תהילים צ"ב 65לאמר  .8

ן: "המזוזה ליד בבקר יאמר, לעסקיו צאתו לפני .9 ָֹּרת בֵּׁ  פ

ף ן יֹוסֵּׁ ָֹּרת בֵּׁ י פ י ָצֲעָדה ָבנֹות ָעיִן ֲעלֵּׁ  יאמר כ"ואח". שּור ֲעלֵּׁ

 עלי עין, בנות צעדה עלי שור: "להתחלה מהסוף הפסוק

 ן.ב פורת יוסף, בן פורת

לאמור כל בוקר פרק כ"ד בתהלים מספר פעמים  .65

 לפי מספר המזל של האדם .

לאחר נטילת ידיים בנשימה אחת  לאמר מייד .66

 אוריאל סמנגלף

בכל בוקר בשחרית יפריש צדקה בדיוק בזמן  .62

 שקורא ואתה מושל בכל ובידך כח וכבורה ויכוון בשם בוכו

בכל יום בבוקר להתפלל על הפרנסה )ראה תפילה  .63

על הפרנסה( אך קודם שיתפלל על הפרנסה יאמר איגרת 

ר זו האגרת כל ן בכוונה ובנעימים כי לאחר שאומ"הרמב

 דבריו מתקבלים .

 משרדו\לפני שעושה עסקה או ברגע שנכנס לחנותו .60

יאמר בקול: בשם אנסקון ותקון אל נא סטא קרמון , אתם 

תצליחוני ותרוויחוני בחנות זאת ובעסק השמות הקדושים 

 המלאכה הזה.

 תפילה על הפרנסה:

 

יְִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יְיָ ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי 

ּוַפְרָנָסִתי ּוְמזֹונֹות ּוַפְרָנַסת ְבֵני ֵביִתי ִעם ְמזֹונֹות ּוַפְרָנַסת ָכל 

ָעְמָך ֵבית יְִשָרֵאל, ֻמְכָתִרים ּוְמֻאָמִתים ּוֻמְצָדִקים ְביְָדָך, וְַאל 

ְצִריֵכִני ִליֵדי ַמְתַנת ָבָשר וָָדם וְֹלא ִליֵדי ַהְלוָָאָתם, ִכי ִאם ְליְָדָך תָ 

ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה, ַהְקדֹוָשה וְַהְרָחָבה. ּוְתֵהא ְמַלאְכִתי וְכֹל ֲעָסַקי 

ם ִלְבָרָכה וְֹלא ַלֲעִניּות, ְלַחִיים וְֹלא ְלָמוֶת, ּוְתַזֵכִני ֶשֹּלא יְִתַחֵלל שֵ 

ָשַמיִם ַעל יִָדי. וְֶאְהיֶה ִמן ַהמֹוִעיִלים ּוַמְשִפיִעים טֹוב ְלכֹל ָאָדם 



ָתִמיד, ּוְתַמֵלא יִָדי ִמִבְרכֹוֶתיָך וְַשְבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ְכמֹו ֶשָעִשיָת 

יָך ְליֹוְצֵאי ִמְצַריִם, ִכי ַאָתה יְיָ ֵבַרְכָת ּוְמָבֵרְך ְלעֹוָלם. ֵעיֵני כֹל ֵאלֶ 

ֵברּו, וְַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתֹו, פֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך,  ַֹ יְש

ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַהְשֵלְך ַעל יְיָ יְָהְבָך וְהּוא יְַכְלְכֶלָך, ֹלא יִֵתן 

ִתירּו ְלעֹוָלם מֹוט ַלַצִדיק. וְַאֶתן נְָשמֹות ַהְקדֹושֹות וְַהְּטהֹורֹות, ַהעֲ 

ֶאל יְיָ ַבֲעִדי ּוִבְגָלִלי, יִָרים ַקְרִני וְיְַגִביַה ַמָזִלי, ְלַמַען אּוַכל ְלָעְבדֹו 

 (ְבֵלָבב ָשֵלם ָכל יְֵמי עֹוָלם ָאֵמן: )שערי דמעה

 

 

 

 תפילה לעוסק במשא ומתן:
הרני מוכן להתעסק במשא ומתן כדי ליזון ולהתפרנס אני ובני בתי בכבוד, 

ושלא אצטרך לבריות, אלא לאכול מיגיע כפי, ככתוב בשירי דוד המלך 

 צדקהעליו השלום: יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך: וכדי לעשות 

וחסד, ואני מאמין באמונה שלמה, כי ה` הוא האלוקים, ונותן כוח לעשות 

ל, ובכן, יהי רצון מלפניך, ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל הטוב חי

והמטיב לכל, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, שתתמלא ברחמים 

עלינו, ותמלא ידינו מברכותך ומעושר מתנות ידייך, ובכל אשר נפנה 

נשכיל ונצליח, ותתן בנו נדיבות לב, ותמציא לנו מעות לעשות צדקה 

ולעשות כל מצוותיך כתיקונן, ותזמין לנו פרנסתינו מידך  וגמילות חסדים,

הרחבה, בכבוד ולא בבזוי, בהתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, ברווח 

ולא בצימצום, ותצילנו מכל נדנוד איסור, ובפרט בתלויים במשא ומתן, 

וזכנו שנשא וניתן באמונה, ולא תעלה קינאתינו על לב אדם ולא קנאת 

, ונהיה שמחים בחלקנו, ולא נבוש ולא נכלם לעולם אדם תעלה על ליבו

ועד, כי בך בטחנו, עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, ומלא כל 

משאלות ליבנו לטובה לעבודתך, אל תפן לרישענו ואל תתעלם מלכנו 

מבקשתינו, כי לא על צידקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על 

הקדושים אברהם יצחק וישראל עבדך, רחמיך הרבים, ולמען אבותינו 

ולמען משה ואהרון יוסף ודוד, ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם תגן 

עלינו אמן, עשה למענך אם לא למעננו, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון 

 .לפניך, ה` צורי וגואלי ליבי 

 

 

 ואל נא ישכח האדם שגם חרב מונחת על צווארו אל יתייאש מהרחמים

 

 ישנם עוד קמעות לפרנסה ועסקים 
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