תפילה לזרע בר-קיימא
אֱ לקי ָרחל,
אָ נָא ,תן ִּבי אֶ ת הַ כחַ ְלפַ לל.
יעים,
ִּשים ְב ִּפי אֶ ת הַ ִּמ ִּלים הַ ְנכונות ֶש ַת ְרע ְדנָה ָש ַמיִּם וְ ַת ְב ַק ְענָה ְר ִּק ִּ
ו ִּמכחָ ן ֶשל ִּמ ִּלים ַזכנִּ י ְלהָ ִּביא ְלעולָ ְמ ָך יְלָ ִּדים.
אֱ ל ַקי אַ ָתה ,אֱ לקי ָרחל,
חַ בר או ִּתי ְכחֻ ְליָה ֲחז ָָקה ְב ַש ְר ֶש ֶרת הַ דורות ֶשל ַעם י ְִּש ָראל.
אֱ לקי ִּר ְב ָקה,
ִּמתו ְך ְמצו ָקה ו ִּמבין מו ָע ָקה ִּי ָקוו ִּד ְמעו ַתי אֶ ל ָמקום אֶ חָ ד ֶשל ִּת ְקוָה.
של זְ כֻ יות ִּב ְבנו ַתי ו ְבבָ נַי.
יו ִּבילו ִּק ְמטי הָ ֶעצֶ ב אֶ ל ִּמישור הַ יְשו ָעה ,וְ יאָ ְספו ְליָם ֶ
י ְִּהי ָרצון ֶש ִּי ַנתן ָבהֶ ם ִּעבור נָכון ִּב ְק ֻד ָשה ו ְבטָ ה ֳָרה,
של מַ ָטה,
ידת נִּ ְשמָ ָתם ְל ַק ְר ַקע ֶ
הַ ְכרז ְבהיכָ ְל ָך ַעל י ְִּר ַ
של תבל.
ַמלא ְב ִּק ְר ִּבי ִּת ְש ָעה י ְַרחי ל ָדה ,וְ הָ בא או ָתם לַ אֲ וִּ ירו הָ ָרגו ַע ֶשל הָ עולָ ם ,לַ חֲלָ לָ ה הַ ָשלו ֶ
אֱ לקי חַ נָה,
י ִָּכרו ָאזְ נ ָ
ֶיך אֶ ל זו הַ ְת ִּחנָה.
יתי ָתבוא נָא הַ ְש ִּכינָה.
אֶ ל ב ִּ
הֲרי אֲ נִּ י ְמ ֻז ָמ ָנה ומוכָ נָה
ְללַ ְמ ָדם ֶד ֶר ְך אֶ ֶרץ וְ גַם תו ָרה,
ְלחַ י ְך אֲ ליהֶ ם ְבאור נְ הָ ָרה,
או ִּתיות ְשפַ ת הַ ק ֶדש
וְ ִּה ְלכות י ִָּמים טו ִּבים
ִּשירי ַש ָבת ֶש ֻכ ָלם אוה ֲִּבים,
"מו ָדה אֲ נִּ י" ונְ ִּטילַ ת י ַָדיִּם,
ְללַ ְמ ָדם ְת ִּפ ָלה ַעד ַשעֲ רי ָש ַמיִּם.
ִּקדוש ֶשל ַש ָבת וְ נרות ֲחנ ָֻכה
יתי ,אֲ נִּ י ְמחַ ָכה
ִּלישו ָע ְת ָך ִּק ִּו ִּ
אֱ לקי הָ ָרזִּ ים,
יו ַד ַעת אֲ נִּ י ֶש ִּאם זֶה ְרצונְ ָך אֶ ָפקד ָכעת חַ יָה ְבזו הַ ָשנָה,
וְ ִּאם זֶה ְרצונְ ָך אֶ זְ ֶכה ִּלילָ ִּדים ִּב ְז ַמנָם ו ְב ִּע ָתם ְכ ִּפי ֶש ַא ָתה ְמ ַת ְכנן ִּלי ְבהַ ְשגָחָ ה ְפ ָר ִּטית מֻ ְתאֶ ֶמת אלַ י.
אָ נָא ,הַ ְמשך לָ תת ִּבי אֶ ת הָ ֱאמונָה וְ הַ ִּב ָטחון ֶש ָכל ַמה ֶשקו ֶרה ִּלי ְ -לטובָ ה ִּמ ְת ַרחש 
ָ
תן ִּלי אֶ ת הַ ְיכלֶ ת ְל ַקבל אֶ ת ְמ ִּציאו ִּתי ְב ִּש ְמחָ ה ִּמדי יום וְ תן ִּלי אֶ ת הַ כ ִּלים ְלהודות ְל ָך וְ לַ עֲ בד או ְתך ְכדי
ָאמן כן י ְִּהי ָרצון!
ש ִּלי ָבעולָ ם הַ זֶה ִּל ְק ַראת חַ יי נֶצַ ח ָבעולָ ם הַ ָבא!
ְלהַ ְש ִּלים אֶ ת הַ ִּתקון ֶ
ְב ַאהֲבָ הַ ,בת י ְִּש ָראל

