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סדר התפילה:
א ִמְזמֹור ְלָדִוד ְי־הָו־ה רִעי ֹלא ֶאְחָסר: ב ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ג ַנְפִׁשי 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  ַצְלָמֶות ֹלא־ִאיָרא  ְּבֵגיא  ִּכי־ֵאֵלְך  ְלַמַען ְׁשמֹו: ד ַּגם  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב 
ְיַנֲחֻמִני: ה ַּתֲערְך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְרָרי ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן ראִׁשי  ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה 

ּכֹוִסי ְרָוָיה: ו ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית־ְי־הָו־ה ְלאֶרְך ָיִמים: 

ָׁשַמִים  ְי־הָו־ה עֵׂשה  ֵמִעם  ֶעְזִרי: ב ֶעְזִרי  ָיבא  ֵמַאִין  ֶאל־ֶהָהִרים  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  א ִׁשיר 
ָוָאֶרץ: ג ַאל־ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ׁשְמֶרָך: ד ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ה ְי־
ַּבָּלְיָלה: ז ְי־הָו־ה  ְוָיֵרַח  ֹלא־ַיֶּכָּכה  ַהֶּׁשֶמׁש  ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם  ַעל־ַיד  ִצְּלָך  ְי־הָו־ה  ׁשְמֶרָך  הָו־ה 

ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע ִיְׁשמר ֶאת־ַנְפֶׁשָך: ח ְי־הָו־ה ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: 

ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה  ְי־הָו־ה: ב ֲאדָני  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  א ִׁשיר 
ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ַיֲעמד: ד ִּכי־ִעְּמָך  ִמי  ֲאדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה  ַּתֲחנּוָני: ג ִאם־ֲעֹונֹות  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ַלּבֶקר  ִמּׁשְמִרים  ַלאדָני  הֹוָחְלִּתי: ו ַנְפִׁשי  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְי־הָו־ה  ִּתָּוֵרא: ה ִקִּויִתי 
ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ח ְוהּוא  ׁשְמִרים ַלּבֶקר: ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְי־הָו־ה ִּכי־ִעם־ְי־הָו־ה ַהֶחֶסד 

ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמּכל ֲעֹונֹוָתיו: 

בס’’ד



תפילה מיוחדת 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 
ֹׂשַבע ַחִּיים ּוְבָרָכה ְוֶׁשַפע ֹקֶדׁש, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָנַתָּת ְּבעֹוָלֵמנּו ֶאת ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶּבן ַרִּבי ֹמֶׁשה 

ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ִּכי הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלֹכל ַעם ָהָאֶרץ ּוְבָידֹו ִהְפַקְדָּת ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַּפְרָנָסה.

ּוְלַבֵּקׁש  ְלָפֶניָך  ְוַלֲעֹמד  ְלִהְתַחֵּנן  ְּפלֹוִנית(  ֶּבן  )ְּפלֹוִני  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ְלָפֶניָך  ָּבאִתי  ְוֵהָּנה 
ְּבִמיָתָתם  ַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ֲחִניָנא  ַּבר  ֲחָמא  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִדּיֵליּה  ְּדִהּלּוָלא  ְּביֹוָמא  ַרֲחִמים 
יֹוֵתר ִמְבֲּחֵייֶהם, ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ַּבַחִּיים ַחּיּוָתם ְוַאף יֹוֵתר, ֶשִׁבְּזכּות ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה 
ִקְלַלת  ֵמָעֵלינּו ֶאת  ְוָתֵקל  ְמֻרֶּבה,  ָעָמל  ְּבֹלא  ּוְבַקּלּות  ְּבֶרַוח  ַּפְרָנָסּה  ֵּביִתי  ְּבֵני  ּוְלָכל  ִלי  ַּתְזִמין 
‘ְּבֵזַעת ַאֶפָּך ֹּתאַכל ֶלֶחם’ ִּכי ָקֶׁשה ָעֵלינּו ַהָּדָבר ְמֹאד, ּוְלָפֶניָך ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות  ָאָדם ָהִראׁשֹון 

ֵאין ֹקִׁשי ּוְמַעֵּכב ְּכָלל ִמָּלזּון אֹוָתנּו ְּבֹלא ֹטַרח ָּגדֹול.

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

ֵמַאְנֵׁשי ֵּביִתי ָּדָבר ִמָּכל ְצָרֵכינּו ַעד עֹוָלם.

ָאָּנא ֲעֵׂשה ִעִּמי ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִּבְזכּות ֶשָׁעָשׂה ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶּבן ַרִּבי ֹמֶׁשה ִעם ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל 
ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבִני  ְוַאל  ּוְמֻרָּבה,  טֹוָבה  ְּבִמָּדה  ְלָחְנֵנִני  ְוַתְרֶּבה  ַעבּוׂרו,  ֶשָנַדְבִּתי  ַהְצָדָקה  ּוִּבְזכּות 

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

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 
 רבי ישעיה  
  מקרעסטיר

ג' אייר תש''פזי''ע

דווקא עכשיו - נכתבים בספר הפרנסה 1800-860-866
חייגו עכשיו והיכנסו לספר הפרנסה: 


