
 תפילת השל"ה על פרנסה
 

, אינה תפילה לפרנסה במובן המילולי של המילה, כפי הקדוש תפילה זו, שחיבר רבינו השל"ה

שיראה כל מעיין, כי אם בקשה אמיתית, שלא יתן הבורא שכרינו בעולם הזה, ולא "נאכל" פירות 

בעולם הזה. שעל כן, וודאי שראוי לאמרה, כפי שכתב  –מעשינו הטובים השמורים לעולם הבא 

 .ז"ל

 הוא ברוך הקדוש יאכילנו שלא לצום ראוי (:סוף פרק נר מצוה –קדוש )מסכת תמיד ה ה"כתב השל

 נפתחים. לברכה שהם טללים בניסן כי ניסן, חודש ראש ערב קודם יום התענית זה ויהיה הזה. בעולם זכויותיו

 :התפילה של נוסחה וזה

 (ויכול לאמרה אפילו אם אינו מתענה, ואפשר לפדות התענית במעות לצדקה)

 

ה הּוא ַהֵמִכין  יֵצי ִכיִנים, ְוַאּתָּ ן ִמַקְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ ֶאֹלִהים ַהזָּ ה הּוא הָּ ַאּתָּ

ֶריַוח  ה הּוא ַהנֹוֵתן ּבִמילּוי וָּ ִכים ַהֶהְכֵרִחִיים ַאּתָּ ף ַעל ַהְצרָּ ְרֵכיֶהם, ּונֹוסָּ ל צָּ ּכָּ

בֹוד ר ְוכָּ  .ְועֹוש ֶ
 

ךָּ הַ  ִנְדַבת ִלּבְ ה ּבְ ה עֹוש ֶ ל ֶזה ַאּתָּ ֶאֶמת, ֹלא ְכמֹו ּכָּ ִדיב ּבֶ ה הּוא נָּ י ַאּתָּ טֹוב. ּכִ

לּום  ש ְ ית ַרק ְלּתַ ּה ַאִמיּתִ י ְנִדֻבתֹו ֵאינָּ ִדיב, ּכִ ד נָּ ם ֶאחָּ דָּ ִמים ְלאָּ קֹוִרין ְלְפעָּ ש ֶ

ֵכן ִמי ִהְקִדיְמךָּ  סֹוַחר. אָּ ִקְדמּוהּו ְוַהֵרי הּוא ּכְ ה ש ֶ ִביל טֹובָּ ש ְ ְגמּול אֹו ּבְ

, ּוְבִנדְ  ַלְמּתָּ ךָּ ַהטֹוב ְוש ִ ה ַלּכֹל. ְוִלי ַאִני ַעְבְדךָּ  –ַבת ִלּבְ טֹוב ּוֵמִטיב ַאּתָּ

ל ּכֹל ּכֹל, , ֵהַטְבּתָּ ַעל ּכָּ ִני ִמּכֹל ּבַ ַרְכּתָּ ְדךָּ ַהּכֹל, ּבֵ בֹוד ִמיָּ ר ְוכָּ ַתּתָּ ִלי עֹוש ֶ ְונָּ

בֹוד ְוִדי י כָּ רֹוב, ּוַמְלּבּוש ֵ ב לָּ הָּ ה, ְוֶכֶסף ְוזָּ ִרים ַהְרּבֵ ַתּתָּ ִלי ְספָּ בֹוד, נָּ ה ְבכָּ רָּ

י  ֹנִכי ְמאֹוד ְלַנְפש ִ ֵרא אָּ , ְויָּ יתָּ ֶאת ַעְבֶדךָּ ש ִ ר עָּ ִדים ֲאש ֶ ל ַהַחסָּ י ִמּכָּ ֹטְנּתִ קָּ

ה ְלַהַאִכיֵלִני ַהְמַעט מְזֻכיֹוַתי  עָּ מּור ִלי ְלרָּ ר ש ָּ עֹוש ֶ לֹום הָּ ֹלא ִיְהֶיה ַחס ְוש ָּ ש ֶ

ִתי וְ  ְרכָּ א ֶאת ּבִ ִדי, ּוְבִאם הּוא ֵכן ַקח נָּ יָּ ּבְ א ש ֶ ם ַהּבָּ עֹולָּ ִתי לָּ עָּ ַאל ֶאְרֶאה ְברָּ

ל  י ּוְבֵלב ּכָּ ִלּבִ ן ּבְ ַקל, ּתֵ ם ַהִנְצִחי, ּוְבִאם ְרצֹוְנךָּ ַהטֹוב ְלֵמַהב ְוֹלא ְלִמש ְ עֹולָּ

ְרְנסּו ִמֶמנּו  ִנִיים, ְוִיְתּפַ נֹוֶתךָּ ְלַתַענּוִגים גּופָּ ַמּתְ ֵמש  ּבְ ּתַ ֹלא ְלִהש ְ ַהִנְלִוים ֵאַלי ש ֶ

ֲעֵלי ּתֹורָּ  ה ּוְגִמיַלת ּבַ ה ַהְרּבֵ קָּ ֹות ְצדָּ ים ַהגּוִנים, ַעש  ש ִ ִרים, ַאנָּ ש ֵ ים ּכְ ש ִ ה, ַאנָּ

קּום ה יָּ ְרחֹוִקים, ּוְדַבר ְיֹהוָּ ִדים ַלְקרֹוִבים ְולָּ צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  .ַחסָּ ִיְהיּו ְלרָּ

ה צּוִרי ְוֹגֲאִלי ֶניךָּ ְיֹהוָּ י ְלפָּ  .ִלּבִ
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