
תפילה נפלאה מבעל השל"ה הקדוש זי"ע
סגולה לערב ראש חודש ניסן: תפילת השל"ה על הפרנסה

תפילה זו, שחיבר רבינו השל"ה, אינה תפילה לפרנסה במובן המילולי של המילה, 
כפי שיראה כל מעיין, כי אם בקשה אמיתית, שלא יתן הבורא שכרינו בעולם הזה, 
ולא "נאכל" פירות מעשינו הטובים השמורים לעולם הבא – בעולם הזה. שעל כן, 

וודאי שראוי לאמרה, כפי שכתב במסכת תמיד סוף פרק נר מצוה וז"ל:

ה הּוא ַהֵמִכין  יֵצי ִכיִנים, ְוַאתָּ ה הּוא ָהֶאלִֹהים ַהָזן ִמַקְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד בֵּ ַאתָּ
ה הּוא ַהנֹוֵתן ּבִמילּוי ָוֶריַוח  ל ָצְרֵכיֶהם, ּונֹוָסף ַעל ַהְצָרִכים ַהֶהְכֵרִחִיים ַאתָּ כָּ

ר ְוָכבֹוד. ְועֹושֶׁ

ֶאֶמת, לֹא ְכמוֹ  ה הּוא ָנִדיב בֶּ י ַאתָּ ָך ַהטֹוב. כִּ ִנְדַבת ִלבְּ ה עֹושֶׂה בְּ ל ֶזה ַאתָּ כָּ
לּום  שְׁ ית ַרק ְלתַּ י ְנִדֻבתוֹ ֵאיָנּה ַאִמיתִּ קֹוִרין ְלְפָעִמים ְלָאָדם ֶאָחד ָנִדיב, כִּ שֶׁ
ִהְקִדיְמָך  ִמי  ָאֵכן  סֹוַחר.  כְּ הּוא  ְוַהֵרי  ִקְדמּוהּו  שֶׁ טֹוָבה  ִביל  שְׁ בְּ אוֹ  ְגמּול 
ל. ְוִלי ַאִני ַעְבְדָך ֵהַטְבתָּ  ה ַלכֹּ ָך ַהטֹוב – טֹוב ּוֵמִטיב ַאתָּ , ּוְבִנְדַבת ִלבְּ ַלְמתָּ ְושִׁ
ִלי  ָנַתתָּ  ל,  כֹּ ל  כֹּ בַּ ל  ִמכֹּ ִני  ַרְכתָּ בֵּ ל,  ַהכֹּ ִמָיְדָך  ְוָכבֹוד  ר  ִלי עֹושֶׁ ,ְוָנַתתָּ  ל  כָּ ַעל 
ל  י ִמכָּ י ָכבֹוד ְוִדיָרה ְבָכבֹוד, ָקטְֹנתִּ ה, ְוֶכֶסף ְוָזָהב ָלרֹוב, ּוַמְלּבּושֵׁ ְסָפִרים ַהְרבֵּ
לֹא ִיְהֶיה ַחס  י שֶׁ ר ָעִשׂיָת ֶאת ַעְבֶדָך, ְוָיֵרא ָאנִֹכי ְמאֹוד ְלַנְפשִׁ ַהַחָסִדים ֲאשֶׁ
ּוְבִאם  ָיִדי,  בְּ ְלַהַאִכיֵלִני ַהְמַעט מְזֻכיֹוַתי שֶׁ ְלָרָעה  ִלי  מּור  ר שָׁ לֹום ָהעֹושֶׁ ְושָׁ
א עֹוָלם ַהִנְצִחי,  ְוַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי ָלעֹוָלם ַהבָּ ְרָכִתי  הּוא ֵכן ַקח ָנא ֶאת בִּ
ֵאַלי  ַהִנְלִוים  ל  כָּ ּוְבֵלב  י  ִלבִּ בְּ ן  תֵּ ַקל,  ְלִמשְׁ ְולֹא  ְלֵמַהב  ַהטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּוְבִאם 
ֲעֵלי  בַּ ִמֶמנּו  ְרְנסּו  ְוִיְתפַּ גּוָפִנִיים,  ְלַתַענּוִגים  נֹוֶתָך  ַמתְּ בְּ ֵמׁש  תַּ ְלִהשְׁ לֹא  שֶׁ
ה ּוְגִמיַלת ַחָסִדים  ים ַהגּוִנים, ַעשֹׂות ְצָדָקה ַהְרבֵּ ִרים, ַאָנשִׁ שֵׁ ים כְּ ּתֹוָרה, ַאָנשִׁ

ַלְקרֹוִבים ְוָלְרחֹוִקים, ּוְדַבר ְיהָֹוה ָיקּום.

י ְלָפֶניָך ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ


