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שלום עליך, רבי יהודי! 
איך עבר הפסח?

מה שלום הילדים?
ואיך הפרנסה? 

אי-אי-אי, שאלה כואבת...

זה הסיפור הכואב של הדור שלנו. כמה לא פשוט. כמה היית רוצה שינוי מהמקום 
יותר, לוחץ  יותר, מרווח  זורם  יותר טוב.  בו אתה נמצא. כמה היית רוצה שיהיה 

פחות וקל יותר. 

אם המצב אצלכם חמור ממש ואין לכם מושג ממי להשיג הלוואה כדי לקנות מחר 
שקית חלב, 

אם אתם "סוחבים", עוברים עם האוברדראפט מחודש לחודש, לעולם לא סוגרים 
אותו, אבל משתדלים לפחות לא להגדיל אותו,

את  מממש  לא  אבל  בסדר,  זורם  או  צולע,  שלכם  שהעסק  מרגישים  אתם  אם 
הפוטנציאל שלו,

אם נמאס לכם להשקיע את הנשמה ואת השעות היפות של החיים בשביל לממן 
אותם,

אם אתם מזהים עסקאות גדולות מעבר לפינה, אבל לא מצליחים לתפוס אותן,

וגם אם פשוט יש לכם חלום כלכלי כלשהו ואתם כמהים להגשים אותו – 

התשובה שלכם כתובה בספר הפרנסה.

אתם מוזמנים לקחת עט ולמלא גם את העמוד שלכם בדפי הסיפורים המפעימים 
בספר הישועות של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע, מקבץ עובדות נדיר שהותר 
לפרסום מתוך אלפים שלא יראו אור לעולם – כי בכל אופן מדובר בסיפורי פרנסה 
אישיים של האנשים מימינך ומשמאלך, אבל הם היו גם היו, וממשיכים להתרחש 

בכל רגע נתון.  

יש סיפורים גדולים ומרגשים שהופכים סדרי עולם על פיהם, ויש סיפורים קטנים 
מעטרים  אלו  וגם  אלו  השמיים.  מן  אורות  של  בהבזקים  החיים  את  שמנקדים 
וממלאים את הכרכים העבים של 'ספר הפרנסה', הספר שפרקיו נרשמים ונכתבים 

ללא הפסקה ומוכרים היטב לתורמי ברכת ישעיה. 

אוי, פרנסה!
הותרו לפרסום

פרקים מתוך 'ספר הפרנסה'
של תורמי ברכת ישעיה

תמוז תשע״ח | ברוך שעשה לי נס

 
זה היה עוצר נשימה במיוחד, מכיוון שהיו לי חששות סבירים שמישהו 

מהם יעצור את נשימתי לנצח.

אל תעזו בחיים להתחיל עם השוק האפור, כי לא תצליחו לעולם לגמור. 
זוג  עם  משם  אותי  שלף  ישעיה  ורבי  צוואר,  עד  בו  שקוע  הייתי  אני 

מלקחיים... ככה הרגשתי. 

זאת הייתה בסך הכל הלוואה תמימה שהציע לי מישהו כשהבנק סירב 
והמשיך  שרציתי,  הנוחים  התנאים  לכל  הסכים  הוא  אותה.  לי  להעניק 
לחייך גם כשביקשתי הארכה במועד התשלום וגם הלוואה קטנה נוספת, 
כי למה לא ליהנות מטוב ליבו של האיש החייכן ובינתיים לייצב עוד קצת 

את העסק?

מולד,  מום  הוא  שלו  שהחיוך  למדתי  הסתבכו,  כשהעניינים  כך,  אחר 
כנראה. אחרת לא יודע איך הוא המשיך לחייך בשלווה כזאת כשהאיומים 

זרמו ממנו בשטף והכריחו אותי לשעבד לו כל סכום אפשרי.

זי''ע הציל אותי קצת לפני שגם הדירה  הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר 
שלי נפלה לידיו. היה זה ערב ראש חודש וחבר הציע לי להזכיר את עצמי 
את  מעניקה  ישעיה'  ש'ברכת  ומצאתי  ושם,  פה  חיפשתי  בקרעסטיר. 
שירות הזהב הזה: מזכירה אותך ואת בקשתך בקרעסטיר בכל ערב ראש 
החנק  במצב  שיכולתי  המקסימום  את  ישעיה"  ל"ברכת  תרמתי  חודש. 
ההוא. ומיד כשבאתי למפגש הבא עם הדמות השחורה של חיי והתברר 
לי שהוא נמלט לחו"ל והסיוט הסתיים, חתמתי על הוראת קבע חודשית. 
אני  מהצינור  אליי  שזורם  השפע  שאת  בפרט  טובה,  להכיר  יודע  אני 

מרגיש מאז בכפל כפליים...

ברוך ל׳

נכתבים בספר הפרנסה!
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אלול תשע״ח | הפעם אודה 

תמיד זרמו לי החיים על מי מנוחות. הבריאות כשורה, הילדים עושים 
נחת, וגם פרנסה יש בשפע. בשפע ממש אפילו, גם מנקודת מבטם 

של נגידי עם. אני עוסק בתחום הנדל"ן ועושה חיל. 

כשעמדנו לצאת עם פרויקט חדש, הפקנו לקראתו אירוע יוקרה ענק. 
התחייבתי לשותפיי להביא אליו 400 איש. זה היה חיוני כדי להשיג 
מכירות בהיקף הנדרש, וגם הגיוני – בהתחשב באפשרויות הקורצות 

שהציע הפרויקט למשקיעים. 

קלטתי  האירוע  לפני  ימים  שלושה  אבל  הזמן,  נסחב  איך  יודע  לא 
72 שעות, וברשימת המשתתפים מופיעים כרגע  את המצב: יש לי 
100 איש בלבד. פתחתי בסבב טלפונים היסטרי, אבל לא הצלחתי 
לגייס ולו אורח אחד נוסף. עמדתי על סף ייאוש. סתם שתבינו מה 
זה אומר: השתתפות דלילה כזאת לא תניב לנו רווחים אלא הפסדים 
עמדו  שכולם  ש"ח,  ממיליון  למעלה  של  עתק  בסכום  המסתכמים 

ליפול על כתפיי.

הסלון  שולחן  את  סוחבים  לפועל  ההוצאה  אנשי  את  דמיינתי  כבר 
זי''ע.  מקרעסטיר  ישעיה  רבי  ברה''ק  כשנזכרתי  המדרגות,  במורד 
התקשרתי ל"ברכת ישעיה" והבטחתי תרומה הגונה; מדי הרבה כסף 
עמד על כף המאזניים. והצדיק, כמובן, לא אכזב – מבול של טלפונים 
ארוכה.  תקופה  ברחובות  שתלו  למודעות  במענה  לזרום  החל 
שוב  עיניים  שפשפתי  המעמד  ובפתיחת  בקצב,  לעמוד  התקשיתי 
ושוב, אבל זאת הייתה המציאות: האולם היה מלא עד קצה הקיבולת 

עם תפוסה של 20 איש מעבר למספר עליו התחייבתי! 

זאת הייתה רק ההפתעה הראשונה של הערב. השנייה הגיעה בסופו, 
כשהגענו לשלב הרישום: למעלה ממאה איש הצטרפו למיזם – מספר 
שלא חלמנו עליו. מדובר בהצלחה סוחפת שנדיר להשיג באירועים 

כאלו. אפשר לסמוך על רבי ישעיה. הוא עושה מעל ומעבר. 

מ׳ כהנא
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ז׳ בטבת תשע״ט | למחות את הזיעה 

שעון הקיר מולי תקתק במרץ מאיים, ואני עמדתי חסר אונים. אני 
טכנאי מזגנים מבוקש. יש לי ידיים טובות וחוש שישי מיוחד שעוזר 
לי לחנך כהלכה כל מזגן סורר. אולי לא נעים להתפרנס מתקלות 
של יהודים, אבל לא נראה לי שהלקוחות שלי מוטרדים מכך – הם 

מאושרים ממש כשאני מגיע ומסדר להם את מזג האוויר. 

הייתה תקלה  זאת  כל פנים, הפעם לא הלך. פשוט לא הלך.  על 
בעניין  שהטיפול  מאליו  שמובן  כך  מתפלל,  אני  בו  הכנסת  בבית 
ולא  התורן  המזגן  של  קרביו  בכל  כבר  חיטטתי  כתפיי.  על  נפל 
מצאתי שום סיבה לשביתה הפתאומית. שעתיים תמימות ביליתי 

לידו, מותש ומיוזע, שבת מתקרבת והולכת - ותוצאות אין. 

ואז נפל מבטי על ערימת עלונים על ספסל צדדי. תמונתו של הרה''ק 
רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע הציצה מאחד מהם, ואני תפסתי את 
ראשי בבושה – איך שכחתי? הרי הצדיק מסייע לי בכל צעד ושעל 
בעבודה! בכל סיבוך קל שצץ אני מבטיח תרומה לממשיכי דרכו, 
ומחליק מיד את העניינים. גם הפעם הזאת לא תהיה שונה. הרמתי 
טלפון ל"ברכת ישעיה" והישועה, כתמיד, לא איחרה מלבוא: תוך 
שלוש דקות גיליתי סתימה פשוטה במאייד, סידרתי אותה בצ'יק, 

והכל בא על מקומו בשבת שלום...
יצחק ש׳

נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866

א
ע״
 זי
יר

סט
הצה״ק רבי ישעיה מקר

1800-860-866

ט

בג׳ באייר תשע״ט



 רוכשים את הקמיע
והברכה תלווה אתכם!
הקמיע המסוגל כפי שנכתב בידי קדשו של הרה״ק רבי ישעיה זיע"א, 
עליו העידו גדולי הרבנים והמקובלים שליט״א כי 'יש בו כח ישועה 

והוא מועיל לכמה עניינים', עכשיו בהישג ידך!

1-800-860-866
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יום ההילולא ג׳ באייר מתקרב! חייגו עכשיו: 

1800-860-866

מניין ת"ח יעתירו עבורך 

לפרנסה 
בקרעסטיר ביומא דהילולא

ג׳ באייר
יזכירו את שמך על הציון 

לפרנסה 
בכל ערב ראש חודש

כל השנה
רכוש את הקמיע המסוגל 
כפי שכתב רבי ישעיה זיע"א
לשמירה ולפרנסה בשפע

קמיע הישועות
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בה"י, חורף תשע"ט | קריעת ים סוף

תמיד אהבתי לעזור לאנשים. כשנקרתה לפניי ההזדמנות לעשות 
 – פרנסה  לאמצעי  התחביב  את  ולהפוך  מקצועי,  באופן  זה  את 
השיטות  באחת  רגשי  טיפול  קורס  התחלתי  המציאה:  על  קפצתי 

המצליחות, השקעתי, יגעתי וגם סיימתי. 

כשפניתי לעולם המעשה, גיליתי שמטופלים לא גדלים על העצים. 
לצדו  המתנתי  ואני  הטלפון,  ליד  בדממה  המתין  הפגישות  יומן 
המחר.  לחם  דאגת  את  ודואגת  לקוחות  על  חולמת  מעש,  בחוסר 
וקיוויתי  המים,  פני  על  אותו  שלחתי  מאז  רב  זמן  עבר  זאת,  בכל 

למצוא אותו ביום מן הימים הקרובים.

משמיים ממש הגיעה לאוזניי השמועה על הקמע הסגולי של הרה''ק 
ההשתדלות  תהיה  שזאת  החלטתי  זי''ע.  מקרעסטיר  ישעיה  רבי 

שלי, וזו הייתה אחת ההחלטות הנכונות ביותר שקיבלתי בחיי.

בו ביום! באותו יום בו רכשתי את הקמיע המסוגל מ"ברכת ישעיה" 
– קיבלתי שיחת טלפון מבית ספר המחפש מטפלת רגשית. זאת 
מוסדיים  וגופים  פרטיים  לקוחות  של  לזרם  הפינה  אבן  הייתה 
שביקשו את עזרתי. עוד באותו שבוע כבר נאלצתי להתלבט בין שני 
מוסדות שהציעו לי עבודה קבועה. מעודי לא חוויתי ישועה מידית, 
ברורה וניסית כל כך, שמאירה את העיניים ואת הלב באהבתו של 

בורא עולם ובכוחו של הצדיק.

 ממשיכה לתרום ולזכות בשפע,
ל. שפירא
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 דרכים רבות להתחבר לשפע הנשפך בקרעסטיר 
ביום ההילולא. אבל יש דרך קצרה וברורה למשוך 
את הישועות, דרך ממוקדת וישירה. טלפון אחד 

והישועה אצלכם בכיס.

ישעיה"  "ברכת  למפעלות  שהתורמים  זה  איך 
רואים ישועות מדהימות כאלו, מעל לדרך הטבע?

מה מוצא חן כל כך בעיניו של הרה''ק רבי ישעיה 
בעולם  מערכות  משדד  שהוא  זי''ע,  מקרעסטיר 
של  השותפים  למען  כוחו  בכל  ופועל  העליון 

"ברכת ישעיה"?

הצדיק  של  רצונו  את  מיישמת  ישעיה  ברכת  כי 
הצדיק  שהתחיל  מה  את  ממשיכה  היא  באמת. 
מה  להם  שאין  לאלו  בסיסי  מזון  מחלקת  בחייו. 
לאכול. זה מה שהצדיק רצה וכנראה שזו הסיבה 

בגללה רואים תורמי ברכת ישעיה ניסים גלויים.

.

         קצת רקע

עומד  מה  ונגלה  הווילון  את  מעט  נסיט  בואו 
מאחורי השם המוכר "ברכת ישעיה".

פותר-כל-בעיה,  שם  בתור  אותו  מכירים  אנחנו 
כזה שסיפורי קריעת ים סוף של פרנסה נשרכים 

אחריו למאות ולאלפים.

שונה  מזווית  אותו  מכירות  משפחות  אלפי  אבל 
לחלוטין. בשביל אלפי המשפחות האלה, "ברכת 
לאבותיהן,  שמאפשר  מושיע  אור  הוא  ישעיה" 
אברכי משי שטוהר התורה משוך על פניהם בחוט 
גלי  מול  חודש  ועוד  חודש  עוד  לעבור  חן,  של 

ההוצאות השוצפים והמאיימים.

    היכנסו לסיור
כן, אתם לא הראשונים שמופתעים להסתובב כאן, 
בין מדפי החנות העמוסים בכל טוב. אפשר למצוא 

כאן את כל הציוד השוטף שצורכת משפחה ברוכת 
קצרה  סקירה  משובחת.  באיכות  והכל  ילדים, 
כל  על  חשבו  החנות  של  הציוד  שאחראי  תגלה 
מוצרי  הכוללת  אנפין,  בזעיר  צרכניה  זוהי  פרט. 
וכל מה שצריך  פעמי  חד  ניקיון,  תינוקות,  מזון, 
בשביל לתפקד בבית באופן תקין, בלי לשלוח ילד 

למכולת כל חמש דקות.

מה מפתיע כאן כל כך? 

 הקופה...
אין בה מגירה למזומנים!

מה כן יש?

של  המובחרים  והלקוחות  ייעודי.  מגנטי  מכשיר 
החנות שסיימו למלא את סל הקניות פוסעים אליו 
בנחת אחרי סיכום החשבון, ושולפים מהארנק - 
לא צ'ק, לא אשראי, כן כרטיס שלא ראיתם כמוהו 

מעולם...

כרטיס מיוחד של "ברכת ישעיה". כרטיס שמוענק 
מדי  קצוב  סכום  בו  מוטען  נצרכות,  למשפחות 
חודש בחודשו, וממנו יורד החיוב ברכישה בחנות 

החסד האדיר והנדיר.

     הצדקה המובחרת
האופן  על  ההלל  את  גומרים  ישראל  גדולי  כל 
לתמוך  ישעיה"  ב"ברכת  בחרו  בו  המהודר 
מאפשרת  שהקימו  המיוחדת  החנות  בנצרכים. 
לבעלי המשפחות לספק לבני הבית את כל צורכם 
בלא ליבוש ולהיכלם מן הכורח להזדקק למתנת 

ידם של בשר ודם.

אם זה שר התורה, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א, שכאשר הציגו לפניו את היקף התמיכה 
וקורת  והתעניין  ואת עמלם של האברכים, שאל 
האדמו"ר  זה  אם  או  פניו.  על  ניכרה  רבה  רוח 
מיוחד  חיזוק  מכתב  שנתן  שליט"א  מבעלזא 

בידיהם של ראשי "ברכת ישעיה". 

וזה ממש מקיף: מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין 
מרן  פוברסקי,  הגרב"ד  פוניבז',  ישיבת  ראש 
שמואל  ר'  הגאון  שליט''א,  ממאקווא  האדמו''ר 
אליעזר שטרן, הרה"צ ר' אלימלך בידרמן והמקובל 
ועודדו  ברכו  שליט"א  ארלנגר  משה  יצחק  הרב 
את ראשי ארגון ברכת ישעיה, כשהגאון ר' חיים 
מאיר וואזנר אף מציין כי הוא מצטרף לממשיכים 
בצדקתו של הצדיק מקרעסטיר, ור' ישעיה ישפיע 

על המשתתפים ברכה והצלחה.

ממשיכי הדרך
ישעיה  רבי  הרה''ק  של  להבטחתו  הקשיבו 
חלה  עת  דווי,  ערש  על  בשוכבו  זי''ע  מקרעסטיר 
החסד  מפעל  את  שימשיך  מי  האחרון:  חוליו  את 
שהקים בקרעסטיר - הוא יעמוד לצידו מן השמיים!

זה, זה בדיוק הסוד שעומד מאחורי מעשי הניסים 
של  הנאמנים  התורמים  בפי  בפליאה  המסופרים 
בדקדוק  מקיימים  כאן  ישעיה".  "ברכת  מפעלות 
ישעיה  רבי  הרה''ק  של  צוואתו  את  ובהידור 
צמוד  לליווי  זוכים  וממילא  זי''ע,  מקרעסטיר 
מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  העליונים,  מהעולמות 

ומפעימה על כל צעד ושעל.

עניים  ולפרנס  לזון  דואגים  ישעיה"  ב"ברכת 
כדי שבעלי משפחות  ישראל,  בארץ  כאן  הגונים 
יוכלו להחיות את נפשותיהם. להמשיך את מפעל 
חייו -  זה מה שרצה הצדיק, ומכם הוא מבקש: 

רק תמשיכו את הפרויקט שלי. 

גלו את המסלול המהיר 
להשפעות מקרעסטיר 
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כל דכפין ייתי וייכול
רואים את השולחנות הערוכים בחצר הבית? הם עומדים כאן דרך 
קבע. תכונה קדחתנית שוררת תדיר במטבח, כדי למלא אותם 
בכל טוב עבור הקהל הגודש את הבית. ועכשיו - הביטו היטב: 
ומגיש  הסועדים  על  עומד  ובעצמו  בכבודו  ישעיה  רבי  הצדיק 
להם כל מנה שיבקשו! יודעים אתם, גדולי החסידים מתחננים 
אליו שיניח את המלאכה בידיהם או ביד משרתי הבית, הם היו 
מעדיפים שישמיע להם רעיונות חוצבי להבות, אולם לצדיק יש 
'ספר הפרנסה'  ידיו את  במו  כותב  הוא  בעולמו.  את שליחותו 
שלו. חיוך נסוך על פניו, הקורנות באור שלא מעלמא הדין, והוא 

ממשיך להשפיע שפע על אורחיו בהכנעה מבהילה.

נקפוץ עוד כמה שנים קדימה, ברשותכם, והנה אנו עומדים בימיו 
סביב  מצטופפים  תלמידיו  מקרעסטיר.  הצדיק  של  האחרונים 
מיטתו, אולם תשומת ליבו לא נתונה אליהם כרגע. החסד ניצב 
בראש מעייניו של רבי ישעיה גם בעומדו על סף המעבר לעולם 
העליון. הנה, הוא שולח לקרוא לאישה למודת סבל מהעיירה 
קרעסטיר. היא מתמהמהת בבית ויוצאת משם בפנים המומות. 

מה נאמר לה בקודש פנימה?

בואו נדלג בעינינו יום נוסף הלאה. היא מצטנעת כאן בצד הדרך, 
עיניה נוטפות דמעה על הסתלקותו של הצדיק, ולפניה מוכנים 
מאכל ומשקה לקהל המלווים העצום. הצדיק הבטיח לה טרם 
פטירתו כי אם תדאג לצרכי אורחים שיגיעו להלווייתו - יפעל 
עבורה לישועה בעניין שנזקקה לו. מיותר לציין כי לא ארך הזמן 

עד שזכתה לישועה המובטחת!

העסקה
לא לחינם צדיקי הדור אחוזי התפעלות מדרכו של הרה''ק רבי 
הצדיק  של  רבותיו  כולל  הדור,  גדולי  כל  מקרעסטיר.  ישעיה 
רבי ישעיה, משוחחים אודותיו בהערכה עצומה - כמו הרה"ק 
מנדבורנא שהתבטא באוזני אחד מחסידיו: "דע לך שלרבי ישעיה 
בדורו של  נוספים  ישראל  גדולי  מיוחד בשמיים!".  סלול שביל 
הצדיק  של  בידיו  נמצא  פרנסה  מפתח  כי  מעידים  ישעיה  רבי 

מקרעסטיר.

 ַוָיבֹואּו 
ְקֶרעְסִטיָרה

 מסע מודרך ל'חצר' השוקקת
 של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע

של לפני מאה שנה

ונצא לסיור קצר אל אירופה היהודית של הימים  בואו 
הכל.  את  שמחקה  השנייה  העולם  מלחמת  לפני  ההם, 
מעשה  ואנשי  חסידים  היו  מלאות  וסביבותיה  הונגריה 
חצרות  בואכה  ומרכבות  סוסים  על  המתגלגלים 

אדמו"רים.
ובכל זאת, גם בעולם המפואר ההוא, הייתה קרעסטיר 
חצר חסידית יוצאת דופן. שימו לב ל'עויבדים' הבאים 
לעיירה לבקש תורה מפיו של הצדיק, אולם הם ממש לא 
היחידים. ראו את ביתו של הרה"ק רבי ישעיה ההומה 
מחודש ל"ויהיו עניים בני ביתך".ארחי-פרחי, שעושים בו כבתוך שלהם, מעניקים פירוש 
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אותו  מוציא  הוא  ברוך  אותו מפתח, שאין הקדוש  הגיע  איך 

מידיו, לחיקו של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע? כה היה 
המעשה: 

בא הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע וקרא לו כלפי שמיא: 

לזון  כדי  ליכולתי  ומעבר  מעל  עושה  אני  עולם!  של  ריבונו 

שאוכל לעזור להם!ולפרנס את בניך - אף אתה עשה כביכול למעלה מהיכולת כדי 
- מילתם מילה, והם  וגם הייתה, ושני הצדדים  קמה העסקה 

ישעיה מאכיל רעבים  רבי  ממלאים אותה בנאמנות מפליאה. 

בהיקפים שקשה להאמין להם, ואף הקדוש ברוך הוא ניצב הכן 

אותו מלעשות כן.לסייעו מן השמיים בכל עת שהתנאים בהאי עלמא מפריעים 
לאות ולמופת

הניסים, מתגלגלים בקרעסטיר על הארץ, בינות לשולחנות ולרגלי 

הסועדים. הברכה שורה בעיסה, בקדרה ובתנור אשר במטבח 

ביתו של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע. מהרו לכאן וראו 

במו עיניכם. הביטו בקבוצת החסידים הזו, אשר הגיעה זה עתה 

לקרעסטיר. הצדיק ציווה להתקין להם שולחן לסעודה.  אחת 

המשרתות מקמטת את מצחה. מה יש? היא אומרת שלא נותר 

די מרק בסיר להשביע את כל הבאים. מה יהיה? 
אה! תראו מה קורה כאן, ממש מול העיניים! הרה''ק רבי ישעיה 

את  בה  ומערב  לידיו  המצקת  את  נוטל  קם,  זי''ע  מקרעסטיר 

תכולת הסיר. הוא נפנה מן הכירה ומפטיר משהו. מה הוא אמר? 

מישהו שמע? אה, הצדיק אמר כי יש מרק די והותר!
בואו, נרוץ ונביטה בסיר: לא ייאמן! המרק שכמעט ותם קודם 

לכן כמו עלה על גדותיו, והוא ממלא את הקדרה בשפע שמימי!
דוגמא אחת היא מן הניסים ששפעו סביבותיו של הצדיק. הקשיבו 

ושמעו בעצמכם את סיפוריו של המשרת המפטפט שם בצד.  לא 

פעם אחת ולא פעמיים ישב רבי ישעיה בסעודת "מלווה מלכה" 

וחילק לכל סועד מנה מן הטשולנט של סעודת השבת.

חילק וחילק והוסיף למלא צלחתו של כל דורש, עודו מטמין את 
הסיר אצלו ומסרב לחשוף אותו בפני אחרים. על פי כל הסתברות 
הגיונית תמה תכולת הסיר כבר מזמן, אולם הצדיק יושב וממלא 
צלחות יש מאין מתוך הסיר המכוסה, עד כי לא נותר רעב אחד 

ליד השולחן - אז הניח רבי ישעיה מידיו את הסיר הריקן...

כן היה בסעודת ברית לאחד מנכדי רבנו. האדמו"ר שהוזמן להיות 
סנדק כובד בזימון, ורבי ישעיה ביקש ממנו לחלק מכוס הברכה 
לכל הנאספים. התבונן האדמו"ר בכוס שבידו ואמר לרבי ישעיה: 
איני יכול לחלק מכוס קטנה כזאת באופן שיספיק לכולם. נטל 
הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע את הכוס ושפך בעצמו לכל 

אחד ואחד מהיושבים, מכבד את כולם בברכה!

מפרנס את עם ישראל

יהודים מכל רחבי אירופה זרמו לקרעסטיר. רואים את הבעלזער 
חסיד שבא הנה? הוא נבוך קמעא, וזה לא פלא. אין הוא מורגל 
להגיע לכאן. הוא זה שעליו מספרים את המעשה על חסיד שבא 
וביקש  זיע"א,  מבעלזא  דוב  יששכר  רבי  האדמו"ר  רבו,  אל  לו 
ממנו על פרנסתו. האדמו"ר מבעלזא שלח אותו לקרעסטיר, אל 
הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע. בא החסיד בתמיהה אל רבו, 
מדוע זה מתעלם הוא ממצוקתו ושולח אותו להיטלטל אל צדיק 
אחר. נענה הרה"ק רבי יששכר דוב והשיב לו: הלא אמרתי לך 
שהנך שייך לרבי ישעיה, כיוון שבקשתך מענייני פרנסה - ומפתח 

הפרנסה מצוי בידיו, הוא יכול לעזור לך!!!

עוד פינות רבות בקרעסטיר אפשר לראות, אבל הטיסה יוצאת... 
קדימה, חוזרים למציאות ומנסים לזכות בשפע שהשאיר אחריו 

הצדיק!
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תפילה על הפרנסה
 לאומרו ביום ג' באייר

יומא דהילולא של הצדיק בעל מפתח הפרנסה
הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ַאָּתה הּוא ְּגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליָלה ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך ְּפקּוחֹות ַעל 
ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵּדי ַּפְרָנָסתֹו ְוֵדי ַמְחסֹורֹו, ְוָנַתָּת ָלנּו 

ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ַהַּמְׁשִּפיִעים ִלְבִרּיֹוֶתיָך ׂשַֹבע ַחִּיים ּוְבָרָכה ְוֶׁשַפע קֶֹדׁש, ּוְבַרֲחֶמיָך 
ָהַרִּבים ָנַתָּת ְּבעֹוָלֵמנּו ֶאת ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶּבן ַרִּבי מֶֹׁשה ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ִּכי הּוא 

ַהַּמְׁשִּביר ְלכֹל ַעם ָהָאֶרץ ּוְבָידֹו ִהְפַקְדָּת ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַּפְרָנָסה.

ְוֵהָּנה ָּבאִתי ְלָפֶניָך ַּבּיֹום ַהֶּזה ֲאִני ַעְבְּדָך )ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִנית( ְלִהְתַחֵּנן ְוַלֲעמֹד 
ְלָפֶניָך ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּביֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ִדּיֵליּה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֲחָמא ַּבר ֲחִניָנא 
ְּגדֹוִלים ַצִּדיִקים ְּבִמיָתָתם יֹוֵתר ִמְבֲּחֵייֶהם, ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ַּבַחִּיים ַחּיּוָתם 
ְוַאף יֹוֵתר, ֶשִׁבְּזכּות ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַּתְזִמין ִלי ּוְלָכל ְּבֵני ֵּביִתי ַּפְרָנָסּה ְּבֶרַוח 

ּוְבַקּלּות ְּבֹלא ָעָמל ְמֻרֶּבה, ְוָתֵקל ֵמָעֵלינּו ֶאת ִקְלַלת ָאָדם ָהִראׁשֹון 'ְּבֵזַעת 
ַאֶפָּך ּתֹאַכל ֶלֶחם' ִּכי ָקֶׁשה ָעֵלינּו ַהָּדָבר ְמאֹד, ּוְלָפֶניָך ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות ֵאין קִֹׁשי 

ּוְמַעֵּכב ְּכָלל ִמָּלזּון אֹוָתנּו ְּבֹלא טַֹרח ָּגדֹול.

ָעְזֵרִני ָנא ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ֶׁשַּתְסִּפיק 
ִלי ּוְלָכל ְּבֵני ֵּביִתי ָּכל ָצְרֵּכנּו ְבַּהאי ָעְלָמא ֵּבין ְּבָמזֹון ֵּבין ִּבְלבּוׁש ֵּבין ְּבִדיָרה ֵּבין 
ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּיבֹוא ְלָפֵנינּו, ְוַאל ֶאְצָטֵרְך ִלּטֹל ִמיֵדי ָּבָׂשר ָוָדם ַאף ְּבתֹוַרת ַהְלָוָאה, 
ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה ֻיְׁשַּפע ָלנּו ֶׁשַפע ָּגדֹול ְּבָכל 
ֵעת ְּכִפי ָמה ֶׁשִּנְצָטֵרְך לֹו, ְוַאל ֶיְחַסר ֹלא ִלי ְוֹלא ְלִמי ֵמַאְנֵׁשי ֵּביִתי ָּדָבר ִמָּכל 

ְצָרֵכינּו ַעד עֹוָלם.

ָאָּנא ֲעֵׂשה ִעִּמי ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִּבְזכּות ֶשָׁעָשׂה ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶּבן ַרִּבי מֶֹׁשה 
ִעם ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוַתְרֶּבה ְלָחְנֵנִני ְּבִמָּדה טֹוָבה ּוְמֻרָּבה, ְוַאל ְּתִׁשיֵבִני ֵריָקם 

ְּבבֹוֵאִני ָלֵׂשאת ַּתֲחנּוִנים ְלָפֶניָך ּוְתָבְרֵכִני ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

בודדים זכו לקבל את קמיע הישועות מידיו 

של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע.

משה  ר'  הרה"ח  של  אביו  הוא  מהם  אחד 

את  אוחז  משה  ר'  לאוי"ט.  שיחי'  פרידמן 

הקמיע בחיל. סיפורה של המשפחה כרוך 

בקשר הדוק עם מעשי הניסים של הקמיע 
הזה.

ר' אהרן פרידמן, אביו של ר' משה פרדימן 

כשקיבל  ישיבה  בחור  היה  לאוי"ט,  שיחי' 

צו גיוס לצבא ההונגרי. אפוף חרדה מיהר 

מצוקה,  לכל  הכתובת  לקרעסטיר,  לנסוע 

לבקש ברכה והצלה מפיו של הצדיק. הרה''ק 

רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע בירך את הבחור 

המבוהל ואף העניק לו באותה הזדמנות את 

הקמיע המסוגל לשמירה ולישועה.

בפיו  תהילים  ופסוקי  בכיסו  כשהקמיע 

הגיוס. הוא רעד  ר' אהרן בלשכת  התייצב 

כולו כשהפקיד סקר אותו בדחייה מכף רגל 

ועד ראש, ופסק בקול רועם: אתה שמן מדי, 

לא תצלח לשירות תקין בצבא הונגריה. כלך 

בידיו  דוחף  בעודו  הכריז,  מכאן!  לך  ולך 

פטור חתום כדין.

ר' אהרן מיהר להימלט על נפשו מן המקום, 

המוזרה.  ההתרחשות  מן  והמום  מופתע 

לבריאים  הגוף  גדולי  נחשבו  ימים  באותם 

וחזקים, אשר יהיו לחיילים מובחרים בשדה 

בשל  אותו  לשלח  הפקיד  ראה  מה  הקרב. 

הקדוש  שהקמיע  אלא  זאת  אין  ממדיו? 

עיוור את עיניו... ולא בפעם האחרונה.

ימ"ש  הגרמנים  לישראל.  באו  קשים  ימים 

טבחו ללא רחם ביהודי אירופה, ואף כי ארכו 

המגף  תחת  הונגריה  שנכבשה  עד  השנים 

הנאצי - שתו גם יהודיה את כוס התרעלה 

עד תום. ר' אהרון היטלטל ממחנה עבודה 

מדי  קיומיות  סכנות  תחת  עומד  למשנהו, 

יום ביומו. לא אחת ולא שתיים בטוח היה 

כי קיצו קרב וכמעט שמלמל וידוי בשפתיים 

חרבות, אולם בכל פעם מחדש הגנה עליו 

זכות הקמיע הטמון בין קפלי בגדיו וסינוורה 

את הרשעים לבל יפגעו בו לרעה.

זכה  אהרן  ור'  הזעם,  שנות  להן  חלפו  כך 

משפחה.  ולהקים  הקודש  לארץ  לעלות 

הוא שמר על הקמיע כעל בבת עינו, ואף 

מיוחדת.  שמירה  לו  ונתן  הוסיף  הקמיע 

מי מבני המשפחה את  אי  בכל עת שיצא 

גבולות הארץ שלח עימו האב את הקמיע, 

איך  מספר   - הבני-ברקי  הבן   - משה  ור' 

שמר עליו הקמיע כששב מטיסה לנתב"ג. 

אדם בעל חזות תמימה ביקש ממנו להעביר 

חבילה לקרוביו. ר' משה נטל אותה עימו, 

גילה  ליעדה  אותה  ומשמסר  בבידוק,  עבר 

את הנס: הנמענים פתחו אותה לעיניו, והוא 

שהוברחו  נוצצים  יהלומים  עשרות  גילה 

עליו  שמר  הקמיע  ידיעתו...  ללא  עימו 

ממאסר ממושך!

את  העתיקו  ישראל,  גדולי  של  בהכוונתם 

התורמים  מיוחדת.  בכוונה  הקמיע  תוכן 

למפעלות החסד של "ברכת ישעיה" יכולים 

המסוגל  הקמיע  זכות  את  לעצמם  להוסיף 

זי''ע,  מקרעסטיר  ישעיה  רבי  הרה''ק  של 

וליהנות מהשמירה המיוחדת, פרנסה בשפע 

וההשגחה הפרטית הנלווית לנושאיו.

צילום הקמיע המקורי אותו כתב 

הצדיק רבי ישעיה זי״ע

 הקמיע מקרעסטיר
 בארץ ישראל

נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866
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סט
הצה״ק רבי ישעיה מקר

1800-860-866

ט

בג׳ באייר תשע״ט
לרכישת הקמיע חייגו עכשיו:



תפילה על הציון ביומא דהילולא

 תפילה על הציון 
בכל ערב ר״ח

 קמיע
הישועות

מניין ת"ח יעתירו עבורך לפרנסה בקרעסטיר ביומא דהילולא

ב- ₪61 לחודש
)כמניין 'לשובע ולא לרזון'(

חייגו עכשיו והכניסו
את הברכה לביתכם

יום ההילולא ג׳ באייר מתקרב! חייגו עכשיו: 

1800-860-866
1-800-860-866

א
ע״
 זי
יר

סט
הצה״ק רבי ישעיה מקר

נכתבים
בספר הפרנסה

של הרה״ק רבי ישעי׳לה מקרעסטיר זיע״א 

ב- ₪36 לחודש בלבד!
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