
S P E C I A L  R E B  M E I R  B A A L  H A N E S S  P R A Y E R S
For 200 years, Jews all over the world have used these special prayers, composed by the 
holy Chasam Sofer, as a tried-and-true segulah to invoke the wonderous and miraculous 
yeshuos engendered by the tzedakah of Kollel Shomrei Hachomos Reb Meir Baal Haness.

לבריאות ברכה והצלחה
Prayer for health, blessings, and general success

ְזכּות  רּוְך הּוא ַיִציֵלנּו ּבִ ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵדי ׁשֶ ַעל ַהנֵס, ּכְ י ֵמִאיר ּבַ ל ַרּבִ ָמתֹו ׁשֶ ֲהֵריִני ִמְתַנֵדב ָמעֹות ֶזה ִלְצָדָקה, ְלִעלּוי ִנׁשְ

ֵקִטים, ְוַיִציֵלנּו  ִריִאים ּוׁשְ ִנים ְוַרֲעַנִנים ּבְ ל ַמכאֹוב, ְוִנְהֶיה ְדׁשֵ ל חִֹלי ּוִמּכָ ַעל ַהֵנס, ִלי ּוְלָכל ַאֶשר ִלי, ִמּכָ י ֵמִאיר ּבַ ַרּבִ

מֹו, ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני,  ַרְך ׁשְ ְנִעיִמים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ נֹוֵתינּו ּבַ טֹוב ּוׁשְ ְרָעִניֹות, ְוַיֲאִריְך ָיֵמינּו ּלְ ל ָצָרה ּוִמיֵני ּפֻ ִמּכָ

ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני, ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני:

להצלחה במשא ובמתן
Prayer for financial success and before embarking on a business venture

י  ַרּבִ ְזכּות  ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ ַהָקדֹוׁש  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהנֵס,  ַעל  ּבַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ תֹו  ַמָ ִנׁשְ ְלִעילּוי  ִלְצָדָקה,  ֶזה  ִמְתַנֵדב ָמעֹות  ֲהֵריִני 

ְוָירּום  ַאְרִויַח,  ה  ֶאֱעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכל  יל,  ּכִ ַאׂשְ ֶאְפֶנה  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכל  ה,  ֲאִני עֹוׁשֶ ׁשֶ ֶזה  ִמְסָחר  ּבְ ַיְצִליֵחִני  ַהֵנס  ַעל  ּבַ ֵמִאיר 

ה ְוַעד  ל רֹוִאי ֵמַעָתּ ֵעיֵני ּכָ ד ּבְ ל ׁשֹוְמִעים, ָוֶאְהֶיה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְמכּוּבָ ְפֵני ּכָ ָמִעים ּבִ ה ַמָזִלי ִלְהיֹות ְדָבַרי ִנׁשְ ַקְרִני ְוִיְגּבֶ

עֹוָלם. ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני, ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני, ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני:

סגולה למצוא אבידה
Prayer for finding a lost item

ֶאת  ֱאלִֹקים  ַוִיְפַקח  ָהָכא  ִמן  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ֵמִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָקדֹוׁש  ׁשֶ ַעד  סּוִמין  ֶחְזַקת  ּבְ ַהּכֹל  ְנָיִמין:  ּבִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ָמתֹו  ִנׁשְ ְלִעלּוי  נֹוֵדב  ֲאִני  ׁשֶ ַהְצָדָקה  ְזכּות  ּבִ ֲעֵנִני,  ְדֵמִאיר  ֱאָלָקא  ֲעֵנִני,  ְדֵמִאיר  ֱאָלָקא  ֲעֵנִני,  ְדֵמִאיר  א  ֵעיֶניָה. ֱאלקָָ

י: ָאַבְדִתּ ַעל ַהֵנס ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִלְמצֹוא ֶאת ָהֲאֵביָדה ׁשֶ י ֵמִאיר ּבַ ל ַרּבִ ׁשֶ

מפי מרן החתם 
סופר זצ״ל

לאומרה בשעה שמנדב 
מעות לצדקה לעילוי נשמת 

רבי מאיר בעל הנס זי״ע 
והוא בדוק ומנוסה ורבים 

עלו והצליחו ועשו פרי
)לשון תלמידו הגאון רבי אברהם שאג זצ״ל(

תפלה 
המקובלת


