תפילה לפרנסה מהשלה״ק לאמרה לפני ר״ח ניסן
The Shlah HaKodosh writes that one should recite the following Tefila for parnasa on the
day before Erev Rosh Chodesh Nisan. He writes that one should fast on this day. (If one
doesn’t fast, the fast can be redeemed through Tzedaka.) Whether or not one fasts, one
can say the Tefila, which asks Hashem for parnasa and that our merits not be used up in
this world.

כתוב השל״ה הקדוש )מסכת תמיד  -עניני תפילות וקריאת ס״ת  -ק״א( ראוי לצום שלא
יאכילנו הקדוש ברוך הוא זכיותי בעולם הזה ויהיה זה התענית יום קודם ערב ראש חודש ניסן
כי בניסן טללים שהם לברכה נפתחים וזה הנוסחא של התפילה:

אַתָּה הוּא ָה ֶא־לֹ־הִ־י־ם ַהזָן ִמ ַק ְרנֵי ְר ֵאמִים וְעַד בֵּיצֵי כִינִים ,וְאַתָּה
הוּא ַה ֵמכִין כּל ָצ ְרכֵיהֶם ,וּנוֹסֶף עַל ַה ְצ ָרכִים ַה ֶה ְכ ֵר ִחיִים אַתָּה הוּא
עוֹשׂה ְבּנִ ְדבַת ִל ְבּ ָך
הַנוֹתֵן בּמִילוּי וָרֶיוַח וְעוֹשׁר וְכָּבוֹד ,כָּל זֶה אַתָּה ֶ
הַטוֹב .כִּי אַתָּה הוּא נָדִיב ֶבּ ֶאמֶת ,לֹא כְמוֹ ֶשׁקוֹרִין ְל ְפ ָעמִים לְאָדָם
ֶאחָד ָנדִיב ,כִּי נְ ִדבֻתוֹ אֵינָהּ ֵאמִיתִּית רַק ְלתַּשׁלוּם גְמוּל אוֹ ִבּ ְשׁ ִביל
ְשׁ ַל ְמ ָתּ ,וּ ְבנִ ְדבַת
טוֹבָה ֶשׁ ִקדְמוּהוּ וְ ַהרֵי הוּא כְּסוֹחַר ,אָכֵן מִי ִה ְקדִי ְמ ָך ו ִ
ִל ְבּ ָך הַטוֹב טוֹב וּ ֵמטִיב אַתָּה לַכֹּל .וְלִי אַנִי ַע ְב ְד ָך ֵה ַט ְב ָתּ עַל כָּל,
עוֹשׁר וְכָבוֹד ִמיְָד ָך הַכֹּלֵ ,בּ ַר ְכ ָתּנִי מִכֹּל בַּכֹּל כֹּלָ .נ ַת ָתּ לִי
וְָנ ַת ָתּ לִי ֶ
ְבּוּשׁי כָבוֹד וְדִירָה ְבכָבוֹד,
ְס ָפרִים ַה ְרבֵה ,וְכֶסף וְזָהָב לָרוֹב ,וּ ַמל ֵ
ָשׂי ָת אֶת ַע ְבדֶי ָך ,וְיָרֵא אָנֹכִי מְאוֹד
אַשׁר ע ִ
קָטוְֹנתִּי ִמכָּל ַה ַח ָסדִים ֶ
ָעוֹשׁר ָשׁמוּר לִי ְל ָרעָה ְלהַאַכִי ַלנִי
ְשׁלוֹם ה ֶ
ְלנַ ְפ ִשׁי ֶשׁלֹא יִהיֶה חַס ו ָ
ַה ְמעַט מזְכֻיוֹתַי ֶשׁ ְבּיָדִי ,וּ ְבאִם הוּא כֵן קַח נָא אֶת ִבּ ְר ָכתִי וְאַל ֶא ְראֶה
ְב ָר ָעתִי לָעוֹלָם ַהבָּא עוֹלָם ַהנִ ְצחִי .וּ ְבאִם רְצוֹנְ ָך הַטוֹב ְל ֵמהַב וְלֹא
ִשׁ ַתּמֵשׁ ְבּ ַמתְּנוּ ֶת ָך
ֵשׁקַל ,תֵּן ְבּלִבּי וּ ְבלֵב כָּל ַהנִ ְלוִים ֵאלַי ֶשׁלֹא ְלה ְ
ְלמ ְ
ְשׁרִים
ָשׁים כּ ֵ
ְל ַתעַנוּגִים גוּ ָפנִיִים ,וְיִ ְת ַפּ ְרנְסוּ ִממֶנוּ ַבּ ַעלֵי תּוֹרָה אַנ ִ
ָשׁים הַגוּנִים ,עַשׂוֹת ְצ ָדקָה ַה ְרבֵּה וְּגמִילַת ַח ָסדִים ַלקְרוֹבִים
אַנ ִ
וְָלרְחוֹקִים ,וּ ְדבַר יקוק יָקוּם .יִהְיוּ ְלרָצוֹן ִא ְמרֵי פִי וְ ֶהגְיוֹן ִלבִּי ְל ָפנֶי ָך
י-ק-ו-ק צוּרִי וְגֹ ֲאלִי.

