תפילת השל"ה על פרנסה
תפילה זו ,שחיבר רבינו השל"ה הקדוש  ,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
ז"ל.
כתב השל"ה הקדוש (מסכת תמיד – סוף פרק נר מצוה) :ראוי לצום שלא יאכילנו הקדוש ברוך הוא
זכויותיו בעולם הזה .ויהיה זה התענית יום קודם ערב ראש חודש ניסן ,כי בניסן טללים שהם לברכה נפתחים.
וזה נוסחה של התפילה:
( ויכול לאמרה אפילו אם אינו מתענה ,ואפשר לפדות התענית במעות לצדקה)

אַ ּ ָּתה ה ּוא הָּ אֶ ל ִֹהים הַ זָּן ִמ ַק ְרנֵ י ְראֵ ִמים וְ ַעד ֵּביצֵ י ִכינִ ים ,וְ אַ ּ ָּתה ה ּוא הַ מֵ ִכין
ָּּכל צָּ ְרכֵ יהֶ םּ ,ו ֹנוסָּ ף ַעל הַ ְצ ָּר ִכים הַ הֶ ְכ ֵר ִחיִ ים אַ ּ ָּתה ה ּוא הַ ֹנו ֵתן בּ ִמיל ּוי וָּ ֶריוַ ח
בוד.
עו ֶשר וְ כָּ ֹ
וְ ֹ
מו
טובּ ִ .כי אַ ּ ָּתה ה ּוא נָּ ִדיב ֶּבאֶ מֶ ת ,לֹא ְכ ֹ
עו ֶשה ְ ּבנִ ְדבַ ת לִ ְ ּב ָּך הַ ֹ
ָּּכל זֶה אַ ּ ָּתה ֹ
יתית ַרק לְ ּ ַת ְשל ּום
קו ִרין לְ ְפ ָּע ִמים לְ אָּ ָּדם אֶ חָּ ד נָּ ִדיבּ ִ ,כי נְ ִדבֻ ֹ
ֶש ֹ
תו אֵ ינָּ ּה אַ ִמ ִּ
ימ ָּך
סוחַ ר .אָּ כֵ ן ִמי ִה ְק ִד ְ
טובָּ ה ֶש ִק ְדמ ּוה ּו וְ הַ ֵרי ה ּוא ְ ּכ ֹ
או ְ ּב ְש ִביל ֹ
גְ מ ּול ֹ
טוב ּומֵ ִטיב אַ ּ ָּתה לַ כּ ֹל .וְ לִ י אַ נִ י ַע ְב ְד ָּך
טוב – ֹ
וְ ִשלַ ְמ ּ ָּתּ ,ו ְבנִ ְדבַ ת לִ ְ ּב ָּך הַ ֹ
בוד ִמי ְָּד ָּך הַ כּ ֹלֵּ ,ב ַר ְכ ּ ָּתנִ י ִמכּ ֹל ַּבכּ ֹל כּ ֹל,
עו ֶשר וְ כָּ ֹ
הֵ טַ ְב ּ ָּת ַעל ָּּכל ,וְ נָּ ַת ּ ָּת לִ י ֹ
בוד,
בוד וְ ִדי ָּרה ְבכָּ ֹ
רובּ ,ומַ לְ בּ ּו ֵשי כָּ ֹ
נָּ ַת ּ ָּת לִ י ְספָּ ִרים הַ ְר ֵּבה ,וְ כֶ סֶ ף וְ זָּהָּ ב לָּ ֹ
אוד לְ נַ ְפ ִשי
ית אֶ ת ַע ְב ֶד ָּך ,וְ י ֵָּרא אָּ נ ִֹכי ְמ ֹ
ָּקטֹנְ ִּתי ִמ ָּּכל הַ חַ סָּ ִדים אֲ ֶשר ָּע ִש ָּ
עו ֶשר ָּשמ ּור לִ י לְ ָּר ָּעה לְ הַ אַ ִכילֵ נִ י הַ ְמ ַעט מזְ כֻ ֹיו ַתי
לום הָּ ֹ
ֶשלֹא יִ ְהיֶה חַ ס וְ ָּש ֹ
עולָּ ם הַ ָּּבא
ֶש ְ ּבי ִָּדיּ ,ו ְב ִאם ה ּוא כֵ ן ַקח נָּ א אֶ ת ִ ּב ְרכָּ ִתי וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה ְב ָּר ָּע ִתי לָּ ֹ
טוב לְ מֵ הַ ב וְ לֹא לְ ִמ ְש ַקלֵ ּ ,תן ְ ּבלִ ִ ּבי ּו ְבלֵ ב ָּּכל
צונְ ָּך הַ ֹ
עולָּ ם הַ נִ ְצ ִחיּ ,ו ְב ִאם ְר ֹ
ֹ
הַ נִ לְ וִ ים אֵ לַ י ֶשלֹא לְ ִה ְש ּ ַתמֵ ש ְ ּבמַ ְּת ֹנו ֶת ָּך לְ ַת ַענ ּוגִ ים ג ּופָּ נִ יִ ים ,וְ יִ ְת ּ ַפ ְרנְ ס ּו ִממֶ נ ּו
ַּבעֲ לֵ י ּת ֹו ָּרה ,אַ נָּ ִשים ְ ּכ ֵש ִרים ,אַ נָּ ִשים הַ ג ּונִ יםַ ,עש ֹות ְצ ָּד ָּקה הַ ְר ֵּבה ּוגְ ִמילַ ת
צון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶ גְ ֹיון
חו ִקיםּ ,ו ְדבַ ר יְ הֹוָּ ה יָּק ּום .יִ ְהי ּו לְ ָּר ֹ
רו ִבים וְ לָּ ְר ֹ
חַ סָּ ִדים לַ ְק ֹ
לִ ִ ּבי לְ פָּ נֶ ָּ
יך יְ הֹוָּ ה צ ּו ִרי וְ גֹאֲ לִ י.
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