
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.

 ראוי לצום שלא ) ק״א- עניני תפילות וקריאת ס״ת - מסכת תמיד(כתוב השל״ה הקדוש 
 בעולם הזה ויהיה זה התענית יום קודם ערב ראש חודש ניסן יאכילנו הקדוש ברוך הוא זכיותי

:כי בניסן טללים שהם לברכה נפתחים וזה הנוסחא של התפילה

ְוַאָּתה , ם ַהָזן ִמַקְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ֵּביֵצי ִכיִנים־י־ִה־לֹ־ַאָּתה הּוא ָהֶא
ְצָרִכים ַהֶהְכֵרִחִיים ַאָּתה הּוא ּונֹוֶסף ַעל ַה, הּוא ַהֵמִכין ּכל ָצְרֵכיֶהם

ָּכל ֶזה ַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבִנְדַבת ִלְּבךָ , ַהנֹוֵתן ּבִמילּוי ָוֶריַוח ְועֹוׁשר ְוָּכבֹוד
לֹא ְכמֹו ֶׁשקֹוִרין ְלְפָעִמים ְלָאָדם , ִּכי ַאָּתה הּוא ָנִדיב ֶּבֶאֶמת. ַהטֹוב

יל ִבְׁש ַרק ְלַּתׁשלּום ְגמּול אֹו ִּבֵאיָנּה ֵאִמיִּתית ִּכי ְנִדֻבתֹו, ֶאָחד ָנִדיב
ּוְבִנְדַבת , ָאֵכן ִמי ִהְקִדיְמָך ְוִׁשַלְמָּת, טֹוָבה ֶׁשִקְדמּוהּו ְוַהֵרי הּוא ְּכסֹוַחר

, ְוִלי ַאִני ַעְבְדָך ֵהַטְבָּת ַעל ָּכל. ִלְּבָך ַהטֹוב טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ַלּכֹל
ָנַתָּת ִלי . ֵּבַרְכָּתִני ִמּכֹל ַּבּכֹל ּכֹל, ִלי עֹוֶׁשר ְוָכבֹוד ִמָיְדָך ַהּכֹלְוָנַתָּת 

, ּוַמְלּבּוֵׁשי ָכבֹוד ְוִדיָרה ְבָכבֹוד, ְוֶכסף ְוָזָהב ָלרֹוב, ְסָפִרים ַהְרֵבה
ְוָיֵרא ָאנִֹכי ְמאֹוד , ָקטֹוְנִּתי ִמָּכל ַהַחָסִדים ַאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶדיָך

ִׁשי ֶׁשלֹא ִיהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום ָהעֹוֶׁשר ָׁשמּור ִלי ְלָרָעה ְלַהַאִכיַלִני ְלַנְפ
ּוְבִאם הּוא ֵכן ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ְוַאל ֶאְרֶאה , ַהְמַעט מְזֻכיֹוַתי ֶׁשְּבָיִדי

ּוְבִאם ְרצֹוְנָך ַהטֹוב ְלֵמַהב ְולֹא . ְבָרָעִתי ָלעֹוָלם ַהָּבא עֹוָלם ַהִנְצִחי
ֵּתן ְּבִלּבי ּוְבֵלב ָּכל ַהִנְלִוים ֵאַלי ֶׁשלֹא ְלִהְׁשַּתֵמׁש ְּבַמְּתנּוֶתךָ , ַקלְלֵמְׁש

ֵלי ּתֹוָרה ַאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְוִיְתַּפְרְנסּו ִמֶמנּו ַּבַע, ְלַתַענּוִגים גּוָפִנִיים
ַעׂשֹות ְצָדָקה ַהְרֵּבה ּוְגִמיַלת ַחָסִדים ַלְקרֹוִבים , ַאָנִׁשים ַהגּוִנים

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ָיקּוםיקוקּוְדַבר , ָלְרחֹוִקיםְו
. צּוִרי ְוגֲֹאִליק-ו-ק-י 


