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שלום לך!
איך עבר הפסח?

איך עובר עליך 'תקופת הקורונה'?
מה שלום הילדים?

ואיך הפרנסה? 
אי-אי-אי, שאלה כואבת…

זה הסיפור הכואב של הדור שלנו ובפרט בזמן הזה. כמה לא פשוט. כמה היית רוצה לצאת 
מהמקום בו אתה נמצא. כמה היית רוצה שיהיה יותר טוב. יציב יותר זורם יותר, מרווח יותר, 

לוחץ 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 לחודש הבא, לא סוגרים אותו, אבל משתדלים 
לפחות לא להגדיל אותו,

אם אתם לא בטוחים במקום עבודתכם או לא יודעים אם תקבלו את השדרוג המיוחל

אם אתם מרגישים שהעסק שלכם צולע עכשיו ועובר טלטלה איומה, 

או אפילו שזה כן זורם בסדר, אבל לא מממש את 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.

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

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

     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע

 פרקים חדשים ומפעימים  
מתוך 'ספר הפרנסה' 

 של תורמי ברכת ישעיה 
כפי שנשלחו למערכת ע''י השותפים – לא נגענו

ניסן תש''פ | הרבה יותר

אקדים ואומר: 'לא איש מכתבים אנוכי', איני נוהג לכתוב מכתבים מהסוג 
שאני כותב לכם כעת.

אך הפעם חרגתי ממנהגי בגלל צירוף הניסים המפליאה שראיתי במו עיני 
וחוויתי על בשרי וכפי שתראו ותבינו מהמשך מכתבי.

לפרנסתי אני עוסק במכירת נדל''ן בחו''ל, לצורך כך אני נוסע הרבה לעשות 
וסגירת  המצב  עקב  עכשיו  בזה,  שכרוך  מה  כל  ולצורך  בחו''ל  עסקאות 

גבולות המדינות לא יכולתי כמובן לצאת מהארץ.

עסקאות  של  הפסד  רק  לא  זה  בשבילי,  אומר  זה  מה  שתבינו  בכדי  רק 
עמלתי  עליהם  עסקאות  של  ביטול  גם  אלא  לבצע  אמור  שהייתי  חדשות 

ויגעתי במהלך כל החורף...

וכך עמדתי לפני הפסדים עצומים כשאני לא יודע אנא אני בא לקראת פסח, 
לעומת כל השנים בהם הייתי חוגג את פסח ברוב פאר.

כשהגעתי להתייעץ עם מורי ורבי שליט''א הוא המליץ לי 'לעשות עסק' עם 
ישעיה'  'ברכת  להוצאות החלוקות של  נכבד  סכום  ולתת  זי''ע  ישעיה  רבי 

לקראת פסח.

אך  המפליא,  הסיפור  המשך  של  הרבים  הפרטים  בכל  אתכם  אלאה  לא 
עיקרי הדברים היו כך:

יום קיבלתי טלפון מיזם גדול, שרוצה לרכוש ממני נכס שהיה  עוד באותו 
ברשותי במקום נידח ולא מבוקש כלל ובמחיר גדול מאוד.

'מי יקנה את הנכס הלא מוצלח  השתוממתי ולא האמנתי למה ששמעתי 
הזה? במחיר מפולפל? דווקא עכשיו? 

מסתבר שאותו יזם ישב ודן עם יוצעו הכלכלי על מהלכים אפשריים בתקופה 
שרוכשים  להחלטה  והגיעו  המשבר,  אחרי  טוב  להרוויח  לו  שיאפשר  הזו 

דווקא את הנכס הזה ובכל מחיר...

וכך בזכות רבי ישעיה זי''ע עשיתי הרבה יותר מכל שנה ואחגוג בעז''ה את 
פסח בהדר רב.

י. שפירא

אוי, פרנסה!
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ג' אייר תש''פזי''ע

ניסן תש''פ | הגאולה הפרטית שלי - לא משקיעים פעמיים

מיד עם פרוץ המגיפה היה ברור לי דבר אחד: לא אקח כל סיכון בריאותי גם 
במחיר של סגירת החנות בתקופה הכי עמוסה בשנה.

ההחלטה הזאת הייתה לא הייתה קלה, החנות היא מקור ההכנסה היחידה 
שלי ובזה תלויים כל פרנסת בני ביתי.

אבל לא היה ברירה, אחד מבני משפחתי נמצא בקבוצת סיכון גבוהה והיה 
ברור לי שחיים וחובת הזהירות זה לפני הכל.

בתקופה  לפעול  לחנות  יאפשרו  שכן  פעולות  מיני  כל  לעשות  לי  המליצו 
הזאת, אבל זה מסוג הדברים שאני לא רגיל בהם ולא מסוגל ללמוד אותם.

ביום השני שמצאתי את עצמי בבית ולא במקום בו אני מוכר ומביא פרנסה 
הביתה החלטתי לשפוך את שיחי לבורא כל עולמים ולסיים את כל התהילים 
בתחנה ובקשה שיהיה לי קרן אור איך לפרנס את בני ביתי בכל התקופה 

הלא קלה.

לאחר אמירת תהילים, פתאום נזכרתי בכם, התקשרתי ונציג ברכת ישעיה 
מיד ענה, ביקשתי לו להיות שותף עם מופת הדור שמפתח הפרנסה בידו 
גם  המסוגל  הישועות  קמיע  את  ולקבל  זיע''א  הרבנים  גדולי  שהעידו  כפי 

לשמירה ופרנסה שלהם אנו כה זקוק בעת הזו.

 כמה דקות אחרי שאני סיימתי את השיחה, מחייג הטלפון שלי, על הקו 
היה מכר אישי שהוא איש מכירות גדול, שהציע שהוא ישווק את מרכולתי 

בדרכים משלו בהם הוא שולט היטב, ויתגמל אותי בצורה הולמת על כך.

ההצעה הייתה כה הולמת ונדיבה שלא יכולתי לסרב לה, הוא ימכור, ויתגמל 
אותי היטיב ומבלי שאצטרך להשקיע כלום...

כי בעצם אני השקעתי כבר, אצל מפעלות הצדיק...

דוד ג. ירושלים

שבט תש''פ | עכשיו תליתי את התמונה

אין לי שום הסבר הגיוני לכך, אבל כל הפעולות שעשיתי בכדי לממש את 
חלומי הפשוט, לגור בדירה משלי, לא עלו לכדי מעשה.

פעם המתווך שכ''כ שכנע אותי שהדירה מתאימה בדיוק בשבילי לא ענה 
היה הבנק שסירב לתת אישור עקרוני  זה  וכך פספסתי את הדירה, פעם 

למשכנתא.

וכך הרגשתי שחלומי לגור בדירה משלי מתרחקת ממני.

מופת  סיפורי  תקציר  עם  שלכם  החוברת  את  בטעות  כמעט  שראיתי  עד 
בזכות השותפות עם הרב הקדוש רבי ישעיל'ע, זה נתן לי תקווה והחלטתי 

לנסות.

מה אומר לכם?! מסתבר שזה עובד.

אימצתי משפחה של אברך בן תורה, וקיבלתי את 'יצירת המופת' הסגולית, 
תקווה  מתוך  החדש  בביתי  רק  זה  את  לתלות  החלטה  קיבלתי  בליבי  אך 
הרבים  את  ולזכות  לצדיק  להודות  אוכל  כבר  תש''פ  בשנת  הבא  שביא''צ 

בסיפור ישועה משלי.

'תליתי  תש''פ,  שבט  ר''ח  המכתב,  את  לכם  כותב  כשאני  עכשיו  זהו,  אז 
את התמונה' בביתי החדש ב''ה שנקנה עם שרשרת התרחשויות מדהימה 

וניסית כשהרגשתי שהצדיק עומד לימיני בכל השלבים.

שמעון דוידוביץ, ירושלים תובב''א

לחודש בלבד! ₪36 ב-
1800-860-866דווקא עכשיו - נכתבים בספר הפרנסה

kerestir.org.il או באתר המאושר
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סיוון תשע''ט | איפה החתונה?

של  תחושה  מרגישים  אנו  המכתב  את  לכם  לכתוב  מתיישבים  כשאנו 
שזקוקים  כמונו  טובות  משפחות  הרבה  לעוד  יעזור  שזה  ותקווה  שליחות 

לזיווגים הגונים.

הבעיה שלנו הייתה כפולה, בתנו היקרה הייתה מוצלחת ומוכשרת ודווקא 
היו לה הצעות טובות בהתחלה, אך ידענו מפורשות שלא נוכל להתחייב על 

כלום, וכך עברו עוד ועוד ימים שבמהלכן ההצעות נהיו פחות טובות.

עברנו תקופה לא קלה בכלל, ורק מי שהיה שם יוכל להבין את מה שעברנו.

ואז קיבלנו את החוברת שהוצאתם לקראת היא''צ של הצדיק מקרעסטיר 
זי''ע, קראנו אותו והרגשנו שאנחנו פשוט חייבים את זה כהשתדלות כי רבי 

ישעיל'ע יכול גם יכול לפעול ישועות גדולות כמו שאנחנו צריכים.

חן  לחתונה בארמונות  נסע ראש משפחתנו  חג השבועות  שבועיים אחרי 
בבני ברק.

הוא הגיע לאולם וחיפש את החתונה אך לא מצא את החתונה שהתברר 
לאחר מכן שבכלל הייתה בארמונות פרידמן, אבל הוא כן מצא שם במסגרת 

החיפושים חבר ותיק שלא ראה אותו הרבה שנים.

אחרי דרישת שלום ידידותית החלו הידידים להתעניין איש ברעהו ובמעשהו 
וגם דיברו על השידוך המתמהמה ועל המצב הכלכלי שלא מאפשר שידוך 

טוב, וכך הסתיימה השיחה בהבעת צער והזדהות אמיתית של הידיד.

משפחה  לשידוך,  טוב  רעיון  לו  שעלה  ואמר  הידיד  התקשר  אח''כ  יומיים 
טובה בעלת אמצעיים שמחפשת בדיוק את מה שיש לנו להציע ואף מוכנים 

לשאת בכל הוצאות השמחה.

מה שהיה יותר מדהים הוא שאחרי שסיפרנו את התגלגלות המופת באירוסין 
למחותנים, נעמד המחותן ואמר שאף הוא תרם סכום הגון למפעלות הצדיק 

רבי ישעיה זי''ע והתחנן שיצמא זיווג לבנו עד ר''ח תמוז... 

משפ' זילבר, בית שמש

חשוון תש''פ | לא צריכה לוותר על כלום

על אף שאני לא הייתי המפרנסת העיקרית בבית, אבל כשהתגלה הבעיה 
הרפואית שיש לי זה הציק לי נורא.

מעתה,  להתמודד  אצטרך  בו  בריאותי  ממצב  והצער  הייסורים  כל  מלבד 
הציק לי מאוד המצב הכלכלי החדש שנקלעתי אליו בעל כרחי.

אלאה  לא  זכאותי,  את  ולבדוק  הלאומי  לביטוח  לפנות  לי  הציעו  מכרים 
אתכם בכל מה שעברתי שם, ועדות, ערעורים וכו' שלאחר כל זה היה נראה 

שאפסו סיכויי.

כבר דמיינתי וחישבנתי על מה אצטרך לוותר מהיום...

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

אחת ההחלטות הנכונות ביותר שקיבלתי בחיי.

עכשיו אני אוחזת בידי את המכתב מביטוח לאומי שנחת עליי כמים צלולים 
על נפש עייפה, ובו הם מבשרים לי על אישור קצבה חודשית באופן קבוע....

בתפילה שאזכה ואמשיך לקבל ישועות

ר. שרייבר 

לחודש בלבד! ₪36 ב-

     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע
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ט 

 גלו את המסלול המהיר
שלכם לשפע רב    

דרכים רבות להתחבר לשפע הנשפך ביום הילולת 

הרה''ק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר זי''ע. אבל יש דרך 

קצרה וברורה למשוך את הישועות, דרך ממוקדת 

וישירה. טלפון אחד והישועה אצלכם.

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 

העליון ופועל בכל כוחו למען השותפים של "ברכת 

וכל  זיווגים  שמירה,  בריאות,  בפרנסה,  ישעיה" 

הישועות?

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
בואו נסיט מעט את הווילון ונגלה מה עומד מאחורי 

השם המוכר "ברכת ישעיה".

אנחנו מכירים אותו בתור שם פותר-כל-בעיה, 

כזה שסיפורי קריעת ים סוף של פרנסה נשרכים 

אחריו למאות ולאלפים.

אבל אלפי משפחות עמלי תורה מכירות אותו 

מזווית שונה לחלוטין. בשביל אלפי המשפחות 

האלה, "ברכת ישעיה" הוא אור מושיע שמאפשר 

לאבותיהן, אברכי משי שטוהר התורה משוך על 

פניהם בחוט של חן, לעבור עוד חודש ועוד חודש 

מול גלי ההוצאות השוצפים והמאיימים.

היכנסו לסיור
הקד'  בתורה  והוגים  היושבים  תורה  עמלי  אלפי 

בעד נשמתו הטהורה של הרה''ק רבי ישעיה ב''ר 

משה זי''ע מקבלים סיוע ותמיכה ממפעלות הצדקה 

ברכת ישעיה כהמשך מורשתו הטהורה כפי שהיה 

נוהג לתת בדרך כבוד.

טעונים  אשראי  כרטיסי  מקבלים  התורה  עמלי 

וכיאות  כראוי  כבוד  בדרך  ומחיה  מזון  לרכישת 

לעמלי התורה.

 המה מעידים - 
הצדקה המובחרת

האופן  על  ההלל  את  גומרים  ישראל  גדולי  כל 

המהודר בו בחרו ב"ברכת ישעיה" לתמוך בעמלי 

התורה המאפשרת לבעלי המשפחות לספק לבני 

מן  ולהיכלם  ליבוש  בלא  צורכם  כל  את  הבית 

הכורח להזדקק למתנת ידם של בשר ודם.

קנייבסקי  חיים  הגר''ח  מרן  התורה,  שר  זה  אם 

שליט"א, שהתבטא על הפעילות המיוחדת לעמלי 

התורה שזה גם תורה וגם חסד ויש בו כח רב.

וזה ממש מקיף: מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין 

מרן האדמו''ר מבעלזא   כ''ק  פוניבז',  ישיבת  ראש 

ממאקווא  האדמו''ר  מרן  פוברסקי,  הגרב"ד 

ר' שמואל אליעזר שטרן, הרה"צ  שליט''א, הגאון 

משה  יצחק  הרב  והמקובל  בידרמן  אלימלך  ר' 

ידיהם על ראשי  וסמכו  ארלנגר שליט"א שתמכו 

מפעלות ברכת ישעיה, כשהגאון רבי חיים מאיר 

מצטרף  הוא  כי  לציין  ביקש  אף  שליט''א  וואזנר 

לממשיכים בצדקתו של הצדיק מקרעסטיר, ורבי 

ברכה  המשתתפים  על  ישפיע  וודאי  זי''ע  ישעיה 

והצלחה.

ממשיכי הדרך
ישעיה  רבי  הרה''ק  של  להבטחתו  הקשיבו 

חלה  עת  דווי,  ערש  על  בשוכבו  זי''ע  מקרעסטיר 

מי שימשיך את מפעל החסד  חוליו האחרון:  את 

מן  לצידו  יעמוד  הוא   - בקרעסטיר  שהקים 

השמיים!

זה, זה בדיוק הסוד שעומד מאחורי מעשי הניסים 

המסופרים בפליאה בפי התורמים הנאמנים של 

כאן מקיימים בדקדוק  ישעיה".  "ברכת  מפעלות 

ישעיה  רבי  הרה''ק  של  צוואתו  את  ובהידור 

צמוד  לליווי  זוכים  וממילא  זי''ע,  מקרעסטיר 

מיוחדת  דשמיא  לסייעתא  העליונים,  מהעולמות 

ומפעימה על כל צעד ושעל.

עניים  ולפרנס  לזון  דואגים  ישעיה"  ב"ברכת 

הגונים, עמלי תורה כאן בארץ ישראל, כדי שבעלי 

להמשיך  נפשותיהם.  את  להחיות  יוכלו  משפחות 

את מפעל חייו -  זה מה שרצה הצדיק, ומכם הוא 

מבקש: רק תמשיכו את הפרויקט שלי. 

     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע
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     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע

מה הסוד?
 מסע מודרך 

ל'חצר' השוקקת 
 

של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע 

 
בואו ונצא לסיור קצר אל אירופה היהודית של הימים ההם, לפני מלחמת העולם השנייה של לפני מאה שנה שנה – ישועות בו מוכחות

סוסים ומרכבות בואכה חצרות אדמו"רים.שמחקה את הכל. הונגריה וסביבותיה מלאות היו חסידים ואנשי מעשה המתגלגלים על 

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 זי''ע ההומה ארחי-פרחי, שעושים בו כבתוך שלהם, 
כל דכפין ייתי וייכולמעניקים פירוש מחודש ל"ויהיו עניים בני ביתך".

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: הצדיק רבי ישעיה בכבודו ובעצמו עומד על הסועדים ומגיש 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 את 

שליחותו בעולמו. הוא כותב במו ידיו את 'ספר הפרנסה' 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 האחרונים של הצדיק. 

תלמידיו מצטופפים סביב מיטתו, אולם תשומת ליבו לא נתונה אליהם כרגע. החסד ניצב 

בראש מעייניו של רבי ישעיה זי''ע 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 המובטחת!לישועה בעניין שנזקקה לו. מיותר לציין כי לא ארך הזמן עד שזכתה 

העסקה
לא לחינם צדיקי הדור היו אחוזי התפעלות מדרכו של הצדיק רבי ישעיה זי''ע. כל גדולי הדור, 

כולל רבותיו  משוחחים אודותיו בהערכה עצומה - כמו הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא שהתבטא 
באוזני אחד מחסידיו: "דע לך שלרבי ישעיה סלול שביל מיוחד בשמיים!". גדולי ישראל נוספים 

בדורו של רבי ישעיה כהרה''ק המרי''ד מבעלזא זי''ע העידו כי מפתח פרנסה נמצא בידיו של 
הצדיק מקרעסטיר.

איך הגיע אותו מפתח, שאין הקדוש ברוך הוא מוציא אותו 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: ריבונו של עולם! אני עושה מעל 
ומעבר ליכולתי כדי לזון ולפרנס את בניך - אף אתה עשה כביכול למעלה מהיכולת כדי שאוכל 

לעזור להם!

קמה העסקה וגם הייתה, ושני הצדדים - מילתם מילה, והם ממלאים אותה בנאמנות מפליאה. 
רבי ישעיה מאכיל רעבים בהיקפים שקשה להאמין להם, ואף הקדוש ברוך הוא ניצב הכן 

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

לאות ולמופת
האותות והמופתים ידועים בפי כל, הברכה שורה בעיסה, בקדרה ובתנור אשר במטבח ביתו של 

הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע. 

דוגמא אחת היא מן הניסים ששפעו סביבותיו של הצדיק. הקשיבו ושמעו בעצמכם את סיפוריו 
של המשרת.  לא פעם אחת ולא פעמיים ישב רבי ישעיה בסעודת "מלווה מלכה" וחילק לכל 
סועד מנה מן החמין 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 פעם, אחד מהרבנים 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
וכאז כן היום, מעשה האותות והמופתים רשומים וכתובים ב'ספר הפרנסה' כאות וכעדות 

לצוואתו הקדושה: 'מי שימשיך במעשה החסד שלי, יזכה וימשיך לראות ישועות'.

דווקא עכשיו שמך חייב להיכנס לספר הפרנסה ולזכות גם בפרנסה ברווח גדול, בריאות, נחת 
וכל הישועות שהצדיק רבי ישעיל'ע זי''ע משפיע.
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צילום הקמיע המקורי אותו כתב 

הצדיק רבי ישעיה זי״ע
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הגילוי המדהים 
 מאחורי קמיע הישועות
המסוגל לשמירה ופרנסה

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 

כרוך  המשפחה  של  סיפורה  בחיל.  הקמיע 

בקשר הדוק עם מעשי הניסים של הקמיע 
הזה.

ר' אהרן פרידמן, אביו של ר' משה פרדימן 

כשקיבל  ישיבה  בחור  היה  לאוי"ט,  שיחי' 

מיהר  חרדה  אפוף  ההונגרי.  לצבא  גיוס  צו 

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.

ר' אהרן בלשכת  כשהקמיע בכיסו התייצב 

הגיוס. הוא רעד כולו כשהפקיד סקר אותו 

בקול  ופסק  ראש,  ועד  רגל  מכף  בדחייה 

לשירות  תצלח  לא  מדי,  שמן  אתה  רועם: 

תקין בצבא הונגריה. לך מכאן! הכריז, בעודו 

דוחף בידיו פטור חתום כדין.

ר' אהרן מיהר להימלט על נפשו מן המקום, 

המוזרה.  ההתרחשות  מן  והמום  מופתע 

לבריאים  הגוף  גדולי  נחשבו  ימים  באותם 

מובחרים  לחיילים  יהיו  אשר  וחזקים, 

אותו  בשדה הקרב. מה ראה הפקיד לשלח 

זאת  אין  ממדיו?  בשל 

שהקמיע  אלא 

עיוור  הקדוש 

עיניו…  את 

בפעם  ולא 

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 

עבודה  היטלטל ממחנה  ר' אהרון  תום.  עד 

מדי  קיומיות  סכנות  תחת  עומד  למשנהו, 

היה  בטוח  ולא שתיים  לא אחת  ביומו.  יום 

כי קיצו קרב וכמעט שמלמל וידוי בשפתיים 

עליו  הגנה  מחדש  פעם  בכל  אולם  חרבות, 

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 

ואף  עינו,  בבת  כעל  הקמיע  על  שמר  הוא 

הקמיע הוסיף ונתן לו שמירה מיוחדת. בכל 

עת שיצא אי מי מבני המשפחה את גבולות 

הארץ שלח עימו האב את הקמיע, ור' משה 

הקמיע  על  מספר   - ברק  בבני  שגר  הבן   -

ששומר עליו בכל עת ובכל מצב וזמן. 

שליט''א  הדור  וצדיקי  גדולי  של  בהכוונתם 

'ברכת  רבני  העתיקו  המקובלים,  וגדולי 

מיוחדת  בכוונה  הקמיע  תוכן  את  ישעיה' 

הצדיק,  מפעלות  לשותפי  אותו  ומעניקים 

כיום נמצאים במערכת המון סיפורי ישועות 

בשמירה ופרנסה כפי שמעידים השופתים.

דווקא כעת, התורמים למפעלות החסד של 

"ברכת ישעיה" ממשיכי מורשת הצדיק יזכו 

לקבל לביתם את הקמיע המסוגל של הרה''ק 

וליהנות  זי''ע,  מקרעסטיר  ישעיה  רבי 

והנפש,  מהשמירה המיוחדת, בריאות הגוף 

הנלווית  וההשגחה הפרטית  פרנסה בשפע 
לנושאיו.

יצירת המופת האמנותית מראה את דמותו דיוקנו הקורנת 

של רבי ישעיה זי''ע ב'קוויטל שטוב' במראה המקורי של 

החדר בו היה רבי ישעיה זי''ע מקבל את הקהל ששיחר 

לפתחו מכל רחבי אירופה, כפי שניתן לראות עד היום 

בעיירה קרעסטיר ועד היום רבים באים ופועלים ישועות 

במקום, ולא מפספסת ולו פרט אחד, לצד זה נראה ציון 

המצוינת וביתו נאווה קודש של רבינו הנודעים כסגולה 

לרבים.

על השולחן מונחים הספרים שהיו תמיד על השולחן – 

"אך פרי תבואה", "צבי לצדיק" ו"נועם אלימלך". לצידם 

מופיעה ה"צדקה פושקע" משל לא הוזזה ממקומה ב-95 

השנים שחלפו מאז הסתלק רבי ישעיה לגנזי מרומים, 

ואף מקומו של הסוכר שהיה מחלק לבאים – לא נפקד.

במלאכת מחשבת של ממש שולב ביצירה הקמיע הסגולי 

ועל  עליהם  והגן  שזכו,  לאלו  זי''ע  ישעיה  רבי  שהעניק 

צאצאיהם מכל צר ומצוק. הקמיע מחולל ניסים במיוחד 

בשדה הפרנסה, ניסים גלויים ומפעימים שעוברים מפה 

לאוזן בחרדת קודש. 

ר'  ידיו של האמן  והאמנותית מעשי  היצירה הבלעדית 

בבתים  ויוקרה  כבוד  של  מקום  תפסה  ווקסברגר  יואל 

רבים בארץ ובכל רחבי העולם היהודי המבקשים להכניס 

לביתם את דמותו של הצדיק המסוגלת ובד בבד היצירה 

גם מפארת את ביתם וניתנת בבלעדיות לשותפי "ברכת 

תורה  עמל  של  משפחה  עצמם  על  הלוקחים  ישעיה" 

מנתמכי מפעלות הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר כהוקרה.

מידה כנגד מידה

אתה הכנסת אור ושמחה למשפחת עמל התורה ותמכת 

ומופת לביתך את הוד  זה תזכה להכניס אות  וכנגד  בו, 

הדר הקודש המסוגל לפרנסה, שמירה ולכל הישועות.

     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע

1800-860-866דווקא עכשיו - נכתבים בספר הפרנסה
kerestir.org.il או באתר המאושר

אות ומופת 
אצלכם בבית 

יצירת המופת המשלבת את מראות הוד הדר הקודש 
הנודעים כסגולה, בשילוב הקמיע המסוגל לשמירה ופרנסה 

 מהרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע 
אצלכם בבית – מפואר, מלכותי ומסוגל 

1-800-860-866
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נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866

ט

     יא''צ הרה''ק 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע

ביומא דהילולא קדישא של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע''אשל רבבות אלפי ישראל מכל קצוות תבל 
לשמירה ופרנסה

1800-860-866דווקא עכשיו - נכתבים בספר הפרנסה
kerestir.org.il או באתר המאושר

יומא דהילולא קדישא בהשתתפות רבבות  נעילת  יתקיים בעת  מעמד התפילה 
הדור  וצדיקי  גדולי  שקבעו  מיוחד  תפילה  סדר  ע''פ  הזמן  באותו  ישראל  אלפי 

שליט''א לבקוע שערי שמים, לשמירה ופרנסה וכל טוב.

שליט''א  הדור  וצדיקי  גדולי  ע''י  שייקבע  כפי  הכלל  שליח  יעבור  התיבה  לפני 
ובהשתתפות רבני ברכת ישעיה שליט''א, שיעתירו על כל שותפי 'ברכת ישעיה' 

בפרטות לשמירה, פרנסה ברווח, בריאות וכל הישועות.

המעמד יועבר בשידור חי לכל קצוות תבל.
*פרטי המעמד יתפרסמו בהמשך

''ובזכות רב ורבים נזכה לכל הישועות''

מעמד התפילה 
המרטיט 

ספר
הפרנסה

הרה״ק רבי ישעי׳לה מקרעסטיר זיע״א 

תקציר מתוך

ב- ₪36 לחודש בלבד!

רוצים להכתב בספר הפרנסה? כנסו

נכתביםדווקא עכשיו
בספר הפרנסה
של הרה''ק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר זי''ע

 בחר את המסלול שלך 
להיכתב בספר פרנסה:

נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866

יום ההילולא ג' אייר מתקרב! חייגו עכשיו

נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866

נכתבים בספר הפרנסה!
1-800-860-866

יום ההילולא
הזכרת שמך ובקשתך בפרטות במעמד הישועות 

עם גדולי וצדיקי הדור שליט''א ושותפות 
במפעלות הצדיק ונר התמיד

יום 
ההילולא 
וכל ער''ח 

הזכרת שמך 
ובקשתך בפרטות 
גם בעת המסוגל 

כל ער''ח

קמיע 
הישועות 
המסוגל 
לשמירה 
ופרנסה  

הכניסו את הברכה 
והישועה לביתכם

יצירת 
המופת  
מראות הוד הדר 

הקודש המסוגלים 
אצלך בבית

1-800-860-866
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אלפי ישועות נכתבו
בספר הפרנסה

של רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע
אלפי סיפורי ישועה מרכיבים את 'ספר הפרנסה' של תורמי ״ברכת ישעיה״

ממשיכי מורשת וצוואת הצדיק המאכילים מאות פיות רעבים
דווקא עכשיו גם אתם חייבים להיות בספר הפרנסה!

דווקא עכשיו, נכתבים בספר הפרנסה! חייגו עכשיו:

יצירת המופתקמיע הישועותג' באייר
הזכרת שמך ובקשתך 

 במעמד הישועות 
ביומא דהילולא ע''י גדולי 

וצדיקי הדור שליט''א

קמיע הישועות המסוגל 
 לשמירה ופרנסה 

 כפי שכתב 
רבי ישעיה זיע''א

מראות הוד הדר הקודש 
בו פעלו ישועות נשגבות 
בשילוב הקמיע המסוגלת 

אצלך בבית

1800-860-866
kerestir.org.il או באתר המאושר

https://kerestir.org.il/

