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סדר התפילה:
ל־מי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י :ג נַ ְפ ִׁשי
רעי ֹלא ֶא ְח ָסר :ב ּבִ נְ אֹות ֶּד ֶׁשא יַ ְרּבִ יצֵ נִ י ַע ֵ
א ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ ־הוָ ־ה ִ
י־א ָּתה
ֹלא־א ָירא ָרע ּכִ ַ
ִ
י־אלֵ ְך ּבְ גֵ יא צַ לְ ָמוֶ ת
יְ ׁשֹובֵ ב יַ נְ ֵחנִ י בְ ַמ ְעּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמ ַען ְׁשמֹו :ד ּגַ ם ּכִ ֵ
ראׁשי
צר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת בַ ֶּׁש ֶמן ִ
ִע ָּמ ִדי ִׁשבְ ְטָך ִּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י :ה ַּת ֲערְך לְ ָפנַ י ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד ְ
ארְך יָ ִמים:
ּכֹוסי ְרוָ יָ ה :ו ַאְך טֹוב וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁשבְ ִּתי ּבְ בֵ ית־יְ ־הוָ ־ה לְ ֶ
ִ
עׂשה ָׁש ַמיִ ם
ל־ה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בא ֶעזְ ִרי :ב ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם יְ ־הוָ ־ה ֵ
א ִׁשיר לַ ַּמ ֲעלֹות ֶא ָּׂשא ֵעינַ י ֶא ֶ
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל :ה יְ ־
יׁשן ֵ
ׁשמ ֶרָך :ד ִהּנֵ ה ֹלא יָ נּום וְ ֹלא יִ ָ
וָ ָא ֶרץ :ג ַאל־יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל־יָ נּום ְ
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא־יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח ּבַ ּלָ יְ לָ ה :ז יְ ־הוָ ־ה
ׁשמ ֶרָך יְ ־הוָ ־ה צִ ּלְ ָך ַעל־יַ ד יְ ִמינֶ ָך :ו ָ
הוָ ־ה ְ
ּובֹואָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד־עֹולָ ם:
אתָך ֶ
ל־רע יִ ְׁשמר ֶאת־נַ ְפ ֶׁשָך :ח יְ ־הוָ ־ה יִ ְׁש ָמר־צֵ ְ
יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ָ
אתיָך יְ ־הוָ ־ה :ב ֲאדנָ י ִׁש ְמ ָעה בְ קֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך
א ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
י־ע ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמ ַען
ם־עוֹנֹות ִּת ְׁש ָמר־יָ ּה ֲאדנָ י ִמי יַ ֲעמד :ד ּכִ ִ
ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י :ג ִא ֲ
ּבקר
ּׁשמ ִרים לַ ֶ
הֹוחלְ ִּתי :ו נַ ְפ ִׁשי לַ אדנָ י ִמ ְ
ִּתּוָ ֵרא :ה ִקּוִ ִיתי יְ ־הוָ ־ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְדבָ רֹו ָ
י־עם־יְ ־הוָ ־ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְרּבֵ ה ִעּמֹו ְפדּות :ח וְ הּוא
ּבקר :ז יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל־יְ ־הוָ ־ה ּכִ ִ
ׁשמ ִרים לַ ֶ
ְ
ֹנֹותיו:
יִ ְפ ֶּדה ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכל ֲעו ָ

תפילה מיוחדת על הפרנסה

לאומרו ביום ג’ באייר ,יומא דהילולא של הצדיק בעל מפתח הפרנסה
הרה’’ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי’’ע

ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמיםַ ,א ָּתה הּוא ּגְ דֹול ָה ֵעצָ ה וְ ַרב ָה ֲעלִ ילָ ה ֲא ֶׁשר ֵעינֶ יָך ְּפקּוחֹות ַעל ּכָ ל ַּד ְרכֵ י ּבְ נֵ י ָא ָדם
ּיֹותיָך
לָ ֵתת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵּדי ַּפ ְרנָ ָסתֹו וְ ֵדי ַמ ְחסֹורֹו ,וְ נָ ַת ָּת לָ נּו צַ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִיעים לִ בְ ִר ֶ
ׂשֹבַ ע ַחּיִ ים ּובְ ָרכָ ה וְ ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁשּ ,ובְ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַרּבִ ים נָ ַת ָּת ּבְ עֹולָ ֵמנּו ֶאת ַרּבִ י יְ ַׁש ְעיָ ה ּבֶ ן ַרּבִ י מ ֶֹׁשה
זֵ כֶ ר צַ ִּדיק לִ בְ ָרכָ הּ ,כִ י הּוא ַה ַּמ ְׁשּבִ יר לְ כֹל ַעם ָה ָא ֶרץ ּובְ יָ דֹו ִה ְפ ַק ְד ָּת ַמ ְפ ֵּת ַח ֶׁשל ַּפ ְרנָ ָסה.
(ּפלֹונִ י ּבֶ ן ְּפלֹונִ ית) לְ ִה ְת ַחּנֵ ן וְ לַ ֲעמֹד לְ ָפנֶ יָך ּולְ בַ ֵּקׁש
אתי לְ ָפנֶ יָך ּבַ ּיֹום ַהּזֶ ה ֲאנִ י ַעבְ ְּדָך ְ
וְ ֵהּנָ ה ּבָ ִ
יֹומא ְּד ִהּלּולָ א ִדּילֵ יּה ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ַרּבִ י ֲח ָמא ּבַ ר ֲחנִ ינָ א ּגְ דֹולִ ים צַ ִּד ִיקים ּבְ ִמ ָית ָתם
ַר ֲח ִמים ּבְ ָ
יֹותרֶ ,שׁבִ ּזְ כּות ַהּצַ ִּדיק ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה
ּיּותם וְ ַאף ֵ
יֹותר ִמבְ ֲּחיֵ ֶיהם ,לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ּכַ ֲא ֶׁשר ּבַ ַחּיִ ים ַח ָ
ֵ
ַּתזְ ִמין לִ י ּולְ כָ ל ּבְ נֵ י ּבֵ ִיתי ַּפ ְרנָ ָסּה ּבְ ֶרוַ ח ּובְ ַקּלּות ּבְ ֹלא ָע ָמל ְמ ֻרּבֶ ה ,וְ ָת ֵקל ֵמ ָעלֵ ינּו ֶאת ִקלְ לַ ת
ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ‘ּבְ זֵ ַעת ַא ֶפָּך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם’ ּכִ י ָק ֶׁשה ָעלֵ ינּו ַה ָּדבָ ר ְמאֹדּ ,ולְ ָפנֶ יָך ֲאדֹון ַהּנִ ְפלָ אֹות
אֹותנּו ּבְ ֹלא ט ַֹרח ּגָ דֹול.
ֵאין ק ִֹׁשי ְּומ ַעּכֵ ב ּכְ לָ ל ִמּלָ זּון ָ
ָעזְ ֵרנִ י נָ א ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים ַהּזָ ן ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ּבְ ֵחן ּבְ ֶח ֶסד ּובְ ַר ֲח ִמים ֶׁש ַּת ְס ִּפיק לִ י ּולְ כָ ל ּבְ נֵ י ּבֵ ִיתי
ּכָ ל צָ ְרּכֵ נּו בְ ַּהאי ָעלְ ָמא ּבֵ ין ּבְ ָמזֹון ּבֵ ין ּבִ לְ בּוׁש ּבֵ ין ּבְ ִד ָירה ּבֵ ין ּבְ כָ ל ָּדבָ ר ֶׁשּיָ בֹוא לְ ָפנֵ ינּו ,וְ ַאל
דֹוׁשה
תּוחה ַה ְּק ָ
תֹורת ַהלְ וָ ָאהּ ,כִ י ִאם ִמּיָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאה ַה ְּפ ָ
ֶאצְ ָט ֵרְך לִ ּטֹל ִמ ֵידי ּבָ ָׂשר וָ ָדם ַאף ּבְ ַ
וְ ָה ְר ָחבָ ה יֻ ְׁש ַּפע לָ נּו ֶׁש ַפע ּגָ דֹול ּבְ כָ ל ֵעת ּכְ ִפי ָמה ֶׁשּנִ צְ ָט ֵרְך לֹו ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר ֹלא לִ י וְ ֹלא לְ ִמי
ֵמ ַאנְ ֵׁשי ּבֵ ִיתי ָּדבָ ר ִמּכָ ל צְ ָרכֵ ינּו ַעד עֹולָ ם.
ָאּנָ א ֲע ֵׂשה ִע ִּמי צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ּבִ זְ כּות ֶש ָׁע ָשׂה ַהּצַ ִּדיק ַרּבִ י יְ ַׁש ְעיָ ה ּבֶ ן ַרּבִ י מ ֶֹׁשה ִעם ַע ְמָך יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוּבִ זְ כּות ַהצְ ָד ָקה ֶשנָ ַדבְ ִּתי ַעבּורׂו ,וְ ַת ְרּבֶ ה לְ ָחנְ נֵ נִ י ּבְ ִמ ָּדה טֹובָ ה ְּומ ֻרּבָ ה ,וְ ַאל ְּת ִׁשיבֵ נִ י ֵר ָיקם
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה:
בֹואנִ י לָ ֵׂשאת ַּת ֲחנּונִ ים לְ ָפנֶ יָך ְּותבָ ְרכֵ נִ י ּבְ ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמהּ ,כִ י ַא ָּתה ֵ
ּבְ ֵ

ובזכות תפילת רב ורבים נזכה לכל הישועות.
‘’מקיימים צוואתו של צדיק וזוכים לפרנסה בשפע רב,
שמירה וכל טוב כפי הבטחת רבי ישעיה זי’’ע’’
יא''צ הרה''ק

חייגו עכשיו והיכנסו לספר הפרנסה:

1800-860-866

רבי ישעיה
מקרעסטיר

זי''ע

ג' אייר תש''פ

דווקא עכשיו  -נכתבים בספר הפרנסה

