תפילה לאשה מעוברת
)ספר בית תפילה(

הריני נותן לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ,כדי
שבזכות רבי מאיר בעל הנס תלד אשתי זרע של קיימא
בנקל ויצא הולד לאויר העולם בשעה טובה ,ומזל טוב לנו
ולולד ,ויהיה בריא מזליה ויהיה כל זרעי זרע קודש ,זרע
אנשים שלמים במידות ובדיעות ובכל מיני שלימות,
ושלמים בגופם .אלקא דמאיר ענני אלקא דמאיר ענני
אלקא דמאיר ענני.

תפילה בעת נתינת צדקה קודם התפילה:
ספר חסד לאלפים לרבי אליעזר פאפו )הפלא יועץ(

לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה ,הריני נותן צדקה לעשות נחת
רוח ליוצרנו ולעילוי שכינת עוזנו ,ולכפרת עוונותי ועוונות
אבותי ולעילוי נשמתם ולעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס,
כדי שזכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדינו ,שנעבוד את
בוראנו עבודה שלימה עבודה תמה ,לאורך ימים ושנות
חיים ,אלקא דמאיר ענני ,אני בצדק אחזה פניך.

סגולה למציאת אבידה:
)ספר מדרש תלפיות(

כתב בספר מדרש תלפיות :מי שמאבד איזה דבר – ידור
שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ומיד ימצא
האבידה ,ובלבד שלא יעבור זמן.
יאמר בלשון זה :אלקא דמאיר ענני .אלקא דמאיר ענני.
אלקא דמאיר ענני .בזכות הצדקה )השמן( שאני נודב
לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ,זכותו יגן עלינו למצוא
את האבידה שאיבדתי.

תפילה בעת הדלקת נרות בערב שבת:
יש נוהגות לתת צדקה קודם הדלקת הנרות .יש הנותנות
צדקה זו לקופת רבי מאיר בעל הנס ואומרות תפלה זו:
מאִיר
פת רַ בִ ּי ֵ
ק ַּ
הלָּלוּ ל ְ ֻ
טבְ ּעוֹת ַ
מ ְ
ה ַּ
אני )פב"פ( מְנ ַדֶ בֶת אֶת ַ
צחָק ו ְיַעֲקב
ְדוֹשִ ים אַבְרָ הָם י ִ ְ
הק ׁ
בַּעַל הַנֵּס ,לִכ ְבוֹד אֲבוֹתֵינוּ ַ
מאִיר בַּעַל
וְאִמוֹתֵינוּ שָ ׂרָ ה רִ בְקָה רָ חֵל וְל ֵאָה ,וּל ְנ ִׁשְ מַת רַ בִ ּי ֵ
פלָּתִי לִפְנ ֵי
ת ִ
קבֵ ּל ְּ
ת ַ
ת ְ
תעֲמֹד ל ָנוּ וּלְכ ָל י ִשְ ׂרָ אֵל ׁשֶ ִּ
הַנֵּס ,ז ְכוּתָם ַּ
מאִיר עֲנ ֵנ ִי.
אלָהָא ְד ֵ
תבָ ּרַךְֱ .
ה ַׁשֵ ם י ִ ְ
על ִי וְאֶת בָ ּנ ַי וּבְנוֹתַי ,בִּבְרִ יאוּת וְחִזוּק הַגוּף,
תבָרֵך ְ אוֹתִי ,אֶת בַ ּ ֲ
וּ ְ
על ֵינוּ ׁשֶ פַע בְ ּרָ כ ָה ,חַיִּים
ע ָ
פי ַ
בְ ּתוֹרָ ה וּבְי ִרְ אַת ׁשָ מַי ִם ,וְת ַׁשְ ִּ
צלָחָה וַאֲרִ יכוּת יָמִים ו ְׁשָ נ ִים,
ה ְ
טוֹבִים ו ְׁשָ לוֹם וּפַרְנָסָה טוֹבָה ו ְ ַ
וּשְ ל ַח
צל ַןׁ ,
חמָנ ָא ל ִ ְ
מקְרִ ים רָ עִים רַ ֲ
מחֲלוֹת וּ ִ
מכ ָּל מִינ ֵי ַ
וְת ִׁשְ מְרֵנוּ ִ
עמְך ְ י ִשְ ׂרָ אֵל )וּבִפְרָ ט ל ַחוֹל ֶה פב"פ(,
רְ פוּאָה ׁשְ לֵמָה לְכ ָל חוֹל ֵי ַ
ִירוּשָ ל ַי ִם וּבְבִנ ְי ַן בֵ ּית
חמַת צִיוֹן ו ׁ
ו ְנִזְכ ֶּה ל ִישׁוּעוֹת וְל ִרְ אוֹת בְ ּנ ֶ ָ
אמְרֵי פִי וְהֶג ְיוֹן לִבִ ּי
מהֵרָ ה בְיָמֵינוּ ,אָמֵן :יִהְיוּ ל ְרָצוֹן ִ
מקְדָ ּשׁ בִ ּ ְ
ה ִּ
ַ
תפִלָּתִי ל ְך ְ ה‘ עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְ ּרָב
אל ִי .וַאֲנ ִי ְ
לְפָנ ֶיך ׇ ה‘ צוּרִי ו ְוֹ ֲ
אמֶת י ִׁשְ עֶךְ:
חסְדֶך ְ עֲנ ֵנ ִי בֶ ּ ֱ
ַ

תפילה בעת סכנה:
קבלה מפי רבי ישראל בעל שם טוב שאם יהודי בסכנה
וצריך לנס ידור ח"י גדולים )מטבעות( לביהכ"נ ויאמר:
אני מנדר ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רבי מאיר בעל
הנס .אלקא דמאיר ענני.
ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם
ששמעת את תפילת עבדך מאיר ועשית לו ניסים ונפלאות,
כן תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך הצריכים לניסים
נסתרים ונגלים ,אמן כן יהי רצון.

תפילה לכל דבר בקשה בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי
רבי מאיר בעל הנס זיע"א
)עפ"י מרן החיד"א זיע"א(

הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות
רבי מאיר בעל הנס )יפרט כל בקשה שהיא(.
אלקא דמאיר ענני ,אלקא דמאיר ענני ,אלקא דמאיר ענני.
אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי .חנני ה' כי אליך אקרא כל היום .עזרנו אלוקי ישענו
על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך .עשה למען שמך ,עשה למען
ימינך ,עשה למען תורתך ,עשה למען קדושתך .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי
וגואלי.

תפילה מקובלת וסגולה נפלאה  -לאמרה על כל דבר בקשה ,בעת
נתינת צדקה  -לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו לייחד שם וכו' בשם כל ישראל.
אלקא דמאיר ענני ,אלקא דמאיר ענני ,אלקא דמאיר ענני.
הריני נותן לצדקה עבור ישיבת רבי מאיר בעל הנס  -אור תורה ,סך____ לשם נשמת
אבותינו אבות העולם אברהם יצחק ויעקב ,ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס ,יהי
רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים
ונפלאות גלויים ונסתרים ,וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים
ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי )פב"פ( נסים ונפלאות
גלויים ונסתרים ,ותשמע תפלת עבדך ביום הזה )כאן יפרט בקשתו המיוחדת( ותתן אותי ואת
כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה ,לחן
ולחסד ולרחמים ,ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך )ובפרט לחולה פב"פ( ותזמין לנו
פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה ,ותצילנו מכל צרה וצוקה ,ותוציאנו
מאפילה לאורה ,וימלאו כל משאלות לבנו לטובה ,מעתה ועד עולם אמן סלה.

תפילה לישועה בציון התה"ק רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל זיע"א
)מהספר תולדות אהרן ומשה זיע"א(

אלהא דמאיר ענני .אלהא דמאיר ענני.

וברוב רחמיך תזכנו לזרע קודש בנים חכמים וחסידים

שלום עליך מרנא ורבנא ,שלום לך ושלום לכבוד גופך

עוסקים בתורה ובמצוות .ויאריכו ימיהם בטוב

הטהור והקדוש )הנקבר במקום הזה(.

ושנותיהם בנעימים .אורך ימים ושנות חיים .ותרחמנו

שלום לך ושלום על משכבך .אשריך בעולם הזה

ותחיינו חיים ארוכים ,חיים של שלום ,חיים של טובה,

ובעולם הבא ,שזכית לילך אחר יוצרך ולעבדו בלב

חיים של ברכה ,חיים של פרנסה טובה ,חיים של חילוץ

שלם ובנפש חפיצה .וזכית והצדקת את הרבים .הורית

עצמות ,חיים שיש בהם יראת חטא ,חיים שאין בהם

את ישראל חוקים ומשפטים .על כן גדול שכרך ,והוא

בושה וכלימה ,חיים שיש בהם עושר וכבוד חיים

יחיש תחייתך ,וימהר עמידתך .ונזכה ונחיה לראות פניך

שתהיה בנו אהבת התורה ויראת שמים ,חיים שתמלא

המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע .וזכותך ותמימותך

כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך .וברוב רחמיך

יעמוד לנו ,ותורתך מגן בעדינו.

תחוס ותרחם על כל איש ואשה ,קטון או גדול ,יחיד

ובכן )באנו להשתטח על קבר הצדיק הזה התנא רבי

ורבים מעמך ישראל ,אשר הם שרויים בצער .אנא ה'

מאיר בעל הנס עליו השלום ,ולעמוד בתפלה לפניך(:

הצילם מצרתם ,ותברכם מברכותיך ,ותגאלנו גאולה

רבון העולמים ,האזינה לקול תחנונינו אשר התחננו

שלימה למען שמך .וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו,

לפניך ברוב רחמיך וברוב חסדיך ,ותשמע קולנו בזכות

כי אתה שומע תפלת כל פה .ואל יעכב שום חטא ועוון

הצדיק )הזה( התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום.

והרהור רע את תפילתנו ,ותשלח לנו משיח צדקנו.

ותצילנו מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות לבא

ותבנה בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.

בעולם .ותצילנו משטן רע ומפגע רע ושנאת חינם.

ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על

ותצילנו מכל צרה וצוקה ומיגון ואנחה ומכל חולי

ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

ומחלה .והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל

לאחר מכן להדליק נר לזכות התנא הקדוש רבי מאיר

מכאובינו ולכל מכותינו .וברך לחמנו ומימנו ותסיר

בעל הנס זצוק"ל

מחלה מקרבנו .ותתן בנו כח ובריאות וחוזק ואומץ

לתת צדקה ולהתכוון שאנו נותנים הצדקה לנחת רוח

באברינו וגידנו וגופינו לעבודתיך .ולא יארע לנו שום

בשבילו ומבקשים מהשם יתברך שבזכותו ירחם עלינו,

מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים

ולומר אחרי זה:

לעבודתיך .ותפתח לבנו בתורתך ונהיה עושים רצונך.

אלהא דמאיר ענני

ושים בלבנו אהבתך ויראתך לעבדך בלב שלם ובנפש

אלהא דמאיר ענני

חפצה .ואל ישלוט עין הרע ויצר הרע בנו ובזרענו.

אלהא דמאיר ענני

תפילה בשעת נתינת שמן למאור
לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס
)ספר עבודת הקודש' להרב חיד"א זצ"ל(

לרפואה ולכל דבר ,יאמר:
מאִיר בַּעַל הַנֵּס ,כ ְּדֵ י
מּאוֹר ,לְעִלוּי נ ִׁשְ מָתוֹ ׁשֶ ל רַ בִ ּי ֵ
מתְנ ַדב ׁשֶ מֶן ל ַ ָ
הריני ִ
מכ ָּל
תּי ִ
מאִיר בַּעַל הַנֵּס ,יַצִיל ֵנ ִי ל ִי וּלְא ִׁשְ ִ
קּדוֹשׁ בָ ּרוּך ְ הוּא ,בִּז ְכוּת רַ בִ ּי ֵ
ה ָ
ׁשֶ ַ
מכ ָּל
קטִים .ו ְיַצִיל ֶנו ִ
וּשְ ֵ
מכ ָּל כ ְּאֵב .ו ְנִהְי ֶה בְ ּרִ יאִים ,דְ ּׁשֵ נ ִים ו ְרַ עֲנ ַנִּים ׁ
חוֹל ִי וּ ִ
וּשְ נוֹתֵינוּ בַ ּנְעִימִים ,לַעֲבוֹדָ תוֹ
מכ ָּל מִינ ֵי פְרְ עָנ ִיוֹת ,ו ְיַאֲרִ יך ְ יָמֵינוּ בַ ּטוֹב ׁ
צָרָ ה וּ ִ
תבָ ּרַךְ.
יִ ְ
מאִיר ,עֲנ ֵנ ִי! )ג"פ(.
אלָהָא דְרַ בִ ּי ֵ
ֲ
אקְרָ א כ ָּל הַיוֹם.
אל ֶיך ְ ֶ
על ָי .חָנֵּנ ִי אֲדֹנ ָי כ ִּי ֵ
על ְיוֹן ,לָאֵל גמֵר ָ
אקְרָ א ל ֵאלֹהִים ֶ
ֶ
מעַן
פר עַל חַטאתֵינוּ ל ְ ַ
הצִיל ֵנוּ וְכ ַ ֶּ
עז ְרֵנוּ אֱלֹהֵי י ִׁשְ עֲנוּ עַל דְ בַר כ ְּבוֹד ׁשְ מֶך ְ,ו ְ ַ
ֶ
מעַן
מעַן תּוֹרָ תָך ְ,עֲשֵ ׂה ל ְ ַ
מעַן יְמִינ ֶך ְ,עֲשֵ ׂה ל ְ ַ
מעַן ׁשְ מֶך ְ,עֲשֵ ׂה ל ְ ַ
ׁשְ מֶךְ .עֲשֵ ׂה ל ְ ַ
אל ִי:
אמְרֵ י פִי ,וְהֶג ְיוֹן לִבִ ּי לְפָנ ֶיך ְ,ה‘ צוּרִ י ו ְג ֲ
קְדְ ׁשָ תָךְ .יִהְיוּ ל ְרָ צוֹן ִ

תפילה להולך במקום סכנה וליסטים
)ספר עבודת הקודש' להרב חיד"א זצ"ל(

מלְפָנ ֶיך ְ י ְי ָ אֱלֹהֵינוּ ו ִאלהֵי אֲבוֹתֵינוּ ,אֱלֹהֵי אַבְרָ הָם ,אֵיתָן
יהי רָ צוֹן ִ
עקַד עַל גַּבֵ ּי
צחָק ,נאז ָר בִ ּג ְבוּרָ ה ,הַנ ֶ ֶ
חסֶד ,ו ְאלֹהֵי י ִ ְ
ה ֶ
אז ְרָ חִי ,אִישׁ ַ
ה ֶ
ָ
ת ׁשְ מוֹ
פאֶרֶ ת ,א ֲׁשֶ ר קָרָ א ָ
ת ְ
מזְבֵּחַ ,ו ֵאלֹהֵי יַעֲקב ,אִישׁ תם ,כ ְּל ִיל ִּ
ה ִּ
ַ
מכ ָּל שׂוֹנ ְאָיו ,ו ְהוֹצֵאתוֹ
מּי וּ ִ
האֲרַ ִ
מלָּבָן ָ
צּל ְתּוֹ מעֲשָ ׂו וּ ִ
ה ַ
י ִשְ ׂרָ אֵל ,ו ְ ִ
צּיל ֵנ ִי הַיּוֹם וּבְכ ָל יוֹם ו ָיוֹם
ת ִ
פל ָה ל ְאוֹרָ ה – כ ֵּן ַּ
א ֵ
מ ֲ
מצְרָ ה לרְ וָחָה וּ ֵ
ִ
פיל
ת ִּ
מתְך ׇ הגדוֹל ָה ַּ
תּנְצְרֵנ ִי ,וְאֵי ָ
מסִים ִ
ח ָ
מאִישׁ ֲ
פגָעִים רָ עִים וּ ֵ
מכ ָּל ְּ
הבָּאִים כ ְּנ ֶג ְדִ ּיׁ ,שֶ לֹא יוּכ ְלוּ לְהַזיק ל ִי ,לא בְגוּפִי ו ְלֹא בְמָמוֹנ ִי.
עַל כ ָּל ַ
פיוֹת שׂוֹטְנ ַי ו ְשׂוֹנְאֵי ו ְצוֹרְרָ י:
וּסְתם ְּ
מכ ַּף
הצִיל י ְי ָ אתוֹ ִ
וידבֵ ּר דָ ּו ִד ל ַיי ָ אֶת דִ ּבְרֵ י ה ַׁשִ ירָ ה הַז ּ ֹאת ,בְ ּיוֹם ִ
פלְטִי ל ִי .אֶלֹהֵי
מ ַ
מצְדָ תִי וּ ְ
סלְעִי וּ ִ
מכ ַּף ׁשָ אוּל .ו ַי ּ ֹאמַר ,י ְי ָ ַ
כ ָּל איְֹבָיו וּ ִ
חמָס
מ ָ
ישְ עִי ,מִשְ ׂגַּבִ ּי וּמְנוּסִי ,משׁעִיֵ ,
חסֶה בּוֹ ,מָג ִנִּי וְקֶרֶ ן ׁ
א ֶ
צוּרִ י ֶ
ֶוושֵ עַ:
אקְרָ א י ְי ָ ,וּמֵאיְֹבַי א ׁ
תּשְ עֵנ ִי .מְהלָּל ֶ
ׁ
תּה .ל ֵב
פלְטֵנ ִי ,כ ִּי רַ חוּם אָ ָ
ת ַ
ְתוֹשִ יעֵנ ִי וּ ְ
חמִים ו ׁ
מלֵּא רַ ֲ
ת ַ
ה ְ
אָנָּא י ְיִ ָ ,
אמְרֵ י פִי ,וְהֶג ְיוֹן לִבִ ּי
תבְז ֶה .יִהְיוּ ל ְרָ צוֹן ִ
נ ִׁשְ בָ ּר ו ְנ ִדְ פֶה ,אֶלֹהִים לֹא ִ
אל ִי:
לְפָנ ֶיך ְ,י ְי ָ צוּרִ י ו ְג ֲ
ויפריש צדקה לעילוי נשמתו של ר' מאיר ,ויאמר:
מאִיר עֲנ ֵנ ִי'.
אלָהָא דְ ֵ
' ֶ

