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תפלה לגאולת ישראל
רבונו של עולם אב
הרחמים והסליחות זכני
לעיבור נשמתו של אברהם
אבינו ואזכה לגלות לכל
הברואים את טוב הגאולה
ואזכה לנגן לפניך כדוד המלך
ועל ידי זה ימשך לבבם של כל
הברואים אליך יתברך ותחפוץ
בנו ותרצנו ותזכנו לאמת
לאמיתה אנא רחום וחנון זכנו
לאחדות ותסלק שנאת חנם
מביננו ותן לנו אהבת חנם
ואזכה להיכנע לפני כל בריה
ולא תהיה בליבי שום גאוה
ואזכה להרבות בתפילה לפניך
יתברך על כל דבר ולגלות את
הדעת האמיתית הזו לדור ודור
ועשה ברחמיך שלא אסיח דעתי
כל ימי חיי מהגאולה ותזכני
ללב אוהב כל הברואים ואנצל
מלשון הרע אנא רחום תן לי
אמונה חזקה בביאת המשיח "כי
לישועתך קווינו וציפינו כל
היום"

אנא רחום תפיץ ותפרסם
שם רבנו הקדוש רבי
נחמן בכל העולם ושכל
הברואים ידעו ממנו ויתקרבו
אליו ויסעו אל ציונו ויקראו
תיקון הכללי והצילנו מעצבות
וזכנו לשמחה והצילנו מיאוש
וזכנו לתקווה ונזכה כל ימינו
לעסוק בתורה ותפילה לשם
שמיים ועל ידי זה לעורר זכות
כל הצדיקים והחסידים ולעורר
זכות רבי שמעון בר יוחאי
וזכות רחל אמנו ושמואל
הנביא ורבי ישראל הבעל שם
טוב הקדוש בן שרה ורבי נחמן
בן פיגא ותן כח לכל עמך
ישראל לשמור הברית בקדושה
וטהרה ולזכות לתיקונו בזכותם
ונזכה לקבל עלינו עול מלכות
שמים כל ימי עולם ותשמור על
כל הצדיקים שבדור ועל כל
עמך ישראל ונהלל שמך מעתה
ועד עולם הללויה .אמן נצח סלה
ועד.

אחי ורעי אהובי ישראל הקדושים אנא התפללו בעבורי הקטן באלפי ישראל שלמה יהודה בן דליה
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