
 

 ליום קודם ערב ראש חודש ניסןתפלה 

 הקדוש ה"של ספרהמובאת ב
 (לדקאות עניני תפלה וקריאה בספר תורה,  ,מצוה נר פרק ,תמיד מסכת)

 שהקב"ה משפיע לנו ברוב רחמיו וחסדיו, ,תפלת הודאה על השפע הרב

 ובקשה שלא ינכו מזכיותיו לעולם הבא

, וסידורים במחזורים ריםמפוז תמצאם הלא, ובקשות תחינות לומר נפשך תאוה ואם

 התנאים רגילים שהיו במה, בגמרא הנזכרים רק לעיל העתקתי לא ואני. ספרים ובהרבה

 .בדבריהם סודות כמה ויש. נאמרים הקודש ברוח שדבריהם שבודאי, ואמוראים

 אחד של בקונטרסו שמצאתים התפילות סדר, ולפרסם לאודעי אני צריך, דא כגון אמנם

 יפה והכל ,לו המצטרך ענין לכל לעצמו ותפילה סדר וסידר, א'בה הדבקים מהמדקדקים

 :לשונו וזה, ענייניו בכל יהבו' ה על משליך כי מראה ובזה, בעתו

 ,הזה בעולם זכיותיו הוא ברוך הקדוש יאכילנו שלא ,לצום ראוי... 

 ,ניסן חודש ראש ערב קודם יום התענית זה ויהיה

 .ב נפתחים ,לברכה שהם טללים ,בניסן כי

 :התפלה של הנוסחא וזה

ה  ֱאֹלִהים הּוא ַאתָּ ן ,הָּ ה, ִכִנים ֵביֵצי ְוַעד ְרֵאִמים ִמַקְרֵני ַהזָּ  הּוא ְוַאתָּ

ל ַהֵמִכין ְרֵכיֶהן כָּ ף .צָּ ִכים ַעל ְונֹוסָּ ה, ַהֶהְכֵרִחִיים ַהְצרָּ  ַהנֹוֵתן הּוא ַאתָּ

בֹוד ְועֶשר ְוֶרַוח ְבִמּלּוי  .ְוכָּ

ל ה ֶזה כָּ ה ִכי, ַהּטֹוב ִלְבךָּ  ְבִנְדַבת עֹוֹשֶה ַאתָּ ִדיב הּוא ַאתָּ  ֹלא. ֶבֱאֶמת נָּ

ִמים ֶשקֹוְרִאים ְכמוֹ  ם ִלְפעָּ דָּ ד ְלאָּ ִדיב' ֶאחָּ תוֹ  ִכי', נָּ ּה ְנִדיבָּ  ַרק ֲאִמִתית ֵאינָּ

ה ִבְשִביל אוֹ  ,ְגמּול ְלַתְשלּום מּוהּו טֹובָּ  .ְכסֹוֵחר הּוא ַוֲהֵרי ֶשְקדָּ

ֵכן ְמתָּ  ִהְקִדיְמךָּ  ִמי אָּ ה ּוֵמִטיב טֹוב, ַהּטֹוב ִלְבךָּ  ּוְבִנְדַבת, ְוִשּלָּ  ְוִלי, ַלֹכל ַאתָּ

ַתתָּ , ֹכל ַעל ֵהַטְבתָּ  ַעְבְדךָּ  ֲאִני בֹוד עֶשר ִלי ְונָּ  ִמֹכל ֵבַרְכַתִני, ַהֹכל ִמיְָּדךָּ  ְוכָּ

ַתתָּ . ֹכל ַבֹכל ִרים ִלי נָּ ב ְוֶכֶסף, ַהְרֵבה ְספָּ ֹרב ְוזָּהָּ בֹוד ּוַמְלבּוֵשי, לָּ ה, כָּ  ְוִדירָּ

בֹוד ֹטְנִתי. ְבכָּ ִדים ִמֹכל קָּ ֹשִיתָּ  ֲאֶשר ַהֲחסָּ ֹנִכי ְויֵָּרא, ַעְבֶדךָּ  ֶאת עָּ  ְמֹאד אָּ

לֹום ַחס ִיְהֶיה ֶשֹּלא ְלַנְפִשי עֶשר ְושָּ מּור הָּ ה ִלי שָּ עָּ  ַהְמַעט ְלַהֲאִכיֵלִני ְלרָּ

י ִמְזֻכיֹוַתי ִתי ֶאת נָּא ַקח, ֵכן הּוא ּוְבִאם. ֶשְביָּדָּ ִתי ֶאְרֶאה ְוַאל ִבְרכָּ עָּ  ְברָּ

ם עֹולָּ א לָּ ם ַהבָּ  .ַהִנְצִחי עֹולָּ

ל ְוֹלא ְלֵמיַהב ַהּטֹוב ְרצֹוְנךָּ  ּוְבִאם ל ּוְבֵלב ְבִלִבי ֵתן, ְלִמְשקָּ י ַהִנְלִוים כָּ , ֵאלָּ

ִנִיים ְלַתֲענּוִגים ְבַמְתנֹוֶתיךָּ  ְלִהְשַתֵמש ֶשֹּלא  ַבֲעֵלי ִמֶמנּו ִיְתַפְרְנסּו[גוְ ]. גּופָּ

ִשים, התֹורָּ  ִשים ְכֵשִרים ֲאנָּ ה ֲעֹשֹות, ֲהגּוִנים ֲאנָּ קָּ  ּוְגִמילּות ַהְרֵבה ְצדָּ

ִדים ְרחֹוִקים ַלְקרֹוִבים ֲחסָּ  .יָּקּום' ה ּוְדַבר, ְולָּ

צֹון ִיְהיּו ֶניךָּ  ִלִבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלרָּ  .ְוֹגֲאִלי צּוִריה'  ,ְלפָּ

                                                           
, בקי בכל חדרי התורה המדקדק הגדולל' ,סימן יא אות ג( 'ליקוטי מהרש"ס') סידור רבי שבתי א

 .)מנוסח השער(מה"ר שבתי סופר ב"ר יצחק מפרעמישלא, תלמיד הלבוש' 
 רבי שבתי סופר זצ"ל.גם זה לשון  ב
 כן הוא בסידור רבי שבתי. ג


