הכל על

הדף החדש שלך >>>

מה דף
אם נמאס לכם להשקיע את הנשמה ואת
השעות היפות של החיים בשביל לממן
אותם.

שלום לך!
איך עבר הפסח?
איך עברת את אתגרי הקורונה?
חזרת כבר למסלול הרגיל והמוכר?
ומה יהיה עם הפרנסה?
הבריאות? נחת מהמשפחה?
זה הסיפור הכואב עכשיו של כלל הציבור.
כמה לא פשוט זה תמיד ,קל וחומר עכשיו.
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
והגדול.
אם אתם מרגישים שהעסק שלכם צולע
עכשיו ועבר טלטלה איומה.
או אפילו שזה כן זורם בסדר ,אבל לא מממש
את הפוטנציאל שלו.

אם אתם מזהים עסקאות גדולות מעבר
לפינה ,אבל לא מצליחים לתפוס אותן
ולקצור את הרווחים.
או אם פשוט יש לכם חלום כלכלי כלשהו,
לקנות או להרחיב את הדירה או כל חלום
אחר ואתם כמהים להגשים אותו
וגם אם אתם רוצים רק בריאות ,נחת ,זיווג
לבן או לבת המתבגרת או זש''ק או כל עניין
אחר–
התשובה שלכם כתובה בדפים הללו.
אתם מוזמנים לקחת עט ולכתוב את הדף
החדש שלכם.
דף חדש של שפע וברכה ,דף חדש של
בריאות של נחת וכל מה שאתם צריכים.
דף חדש שייכלל גם הוא בספר הפרנסה
– ספר הישועות של הצדיק מקרעסטיר
זי''ע שכבר כולל המוני דפים עם סיפורים
מפעימים ,מקבץ עובדות נדיר שהותר
לפרסום מתוך אלפים שלא יראו אור
לעולם – כי בכל אופן מדובר בסיפורי
פרנסה וישועה אישיים של האנשים
מימינך ומשמאלך ,אבל הם היו גם היו,
וממשיכים להתרחש עכשיו ובכל רגע
נתון.

יש שם
דפים עם
סי פו ר ים
גדולים ומרגשים
שהופכים סדרי עולם
על פיהם ,ויש שם גם
דפים עם 'סיפורים קטנים'
שמנקדים את החיים בהבזקים
של אורות מן השמיים.
דפים אלו מעטרים וממלאים את
הכרכים העבים של 'ספר הפרנסה' ,הספר
שפרקיו נרשמים ונכתבים ללא הפסקה
ומוכרים היטב לתורמי 'ברכת ישעיה'.
אז בואו לראות יחד בדפים הבאים איך
גם אתם תפתחו דף חדש עם מה שאתם
צריכים באמת.
מוכנים? בואו נצא לדרך.
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מקרעסטיר
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לא נגענו!
דפים חדשים ומפעימים
שנכתבו ונשלחו למערכת ע''י
השותפים שכבר זכו

ספר הפרנסה

שיברת ,שילמת!
את מכתבי אני כותב עדיין תחת סערת הרגשות בהם אני נמצא ,כפי שתבינו גם תיכף למה.
אני מקווה שעל אף זה ,אצליח לכתוב את הדברים כפי שהתרחשו ומבלי לפספס את הדברים
החשובים.
לפרנסתי אני מנהל עסק גדול ומצליח ב''ה ,שנים של השקעה ומסירות הביאו את העסק למקום רווחי
מאוד ב''ה ,הכל זרם ועבד מצוין עד לרגע בו קיבלתי את ההודעה שרשויות החוק רוצים לעבור
על כל פרטי העסק עד הפרט הקטן ביותר.
לא היה לי מה להסתיר ,אבל כידוע שכמישהו מחפש ורוצה למצוא משהו ,תמיד יהיה אפשר למצוא
דברים קטנים ולהיתלות עליו ,ומכך חששתי.
עם הרבה תקוות לטוב התכוננתי לביקור של נציג הרשות בעסק.

עובדה!
זה לא סיפור רציני עם דרמות! זה בסך הכל עובדה מדהימה שרצינו לשתף אתכם.
ב''ה היינו תמיד מסודרים עם פרנסה ,היו לנו תקופות טובות יותר ופחות ,אבל כשהגיעו אתגרי
הקורונה נהיה לנו מצב מאוד לא פשוט ,הרגשנו שכוחותינו לא עומדים לנו.
היה לנו קשה ,מאוד.
על אף כל ההשתדלויות לחזק ולהוסיף ככל האפשר באפיקי הפרנסה שלנו ,הרגשנו שכל הדלתות
סגורות ונעולות בפנינו.

מיד שכשהגיע הנציג שמתי לב שהוא מאוד עצבני וחשדן ,ניסיתי להרגיע ולהסביר כמה מקפידים
שהכל יהיה תקין ,אך ללא הועיל ,הוא החל לפרט שורה של 'ליקויים' לטענתו ,תוך כדי שהוא מסביר
לי מה צפוי לאור זה.

החלטנו בעצה אחת לעשות את מה שיהודים עושים ,להרבות בצדקה לעמלי תורה לצד תפילות
להקב''ה.

גם כשהתיישבנו אחרי סיור ממושך ,הוא ישב לא רגוע ,הוא כעס והעיף מבט כל הזמן על תמונתו
של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע שתלוי במשרדי מאז שקיבלתי את זה ממכם.

ואז זה הגיע ,מהכיוון הכי לא צפוי ,יומיים אחרי שלקחנו חלק במפעלות החסד של הצדיק
וקיבלנו את הקמיע של רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע ,קיבלנו הצעה מהכיוון הכי לא צפוי.

בשלב מסוים הוא פשוט לא התאפק ,הוא התחיל לצעוק :איך אתה מנהל עסק? מה השטויות שאתה
עושה? אתה חושב שבגלל רב כזה או אחר אני אוותר לך? ופשוט קם והוריד את התמונה מהקיר!

התבקשנו להיות נציגים באזורנו של חברה גדולה ,עבודה שהיא ממש מושלמת בשבילנו.

אחרי שהתיישב חזרה ונרגע קצת ,הוא התחיל להירגע ולחזור לעצמו ,הוא הבין את חומרת הדברים
שעשה במשרדי.

היא גם מתגמלת מאוד ,גם לא דורשת כמעט מאמצים מאיתנו והיא גם לטווח ארוך מאוד ב''ה.
לא נשאר לנו אלא לאחל שכל בני ישראל יזכו לשפע של פרנסה בזכות הצדיק.

הוא פשוט הוציא את תיקו ,כתב דו''ח שהכל היה תקין ,השאיר על השולחן ופשט יצא משם במהירות
רבה ,תוך כדי שהוא משאיר אותי המום לגמרי מכל מה שהיה.

משפ' פוקס

זהו כוחו של תמונת הצדיק ,פשוט ,זה רק זה ,אין לי הסבר אחר!
דוד מושקוביץ
קכב |

קכא |
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ספר הפרנסה

ספר הפרנסה

הכל כלול!

עיסקת חבילה

את הסיפור הזה אנחנו שולחים לכם רק בגלל  2סיבות .1 :בכדי להודות ולפרסם את הנס הגדול
שהיה לנו  .2בכדי לתת תקווה לאנשים שעומדים במצב בו היינו ,ולומר להם 'יש תקווה' אחרי ההקדמה
החשובה ,נגיע לסיפור עצמו.

לא האמנתי שאי פעם אכתוב מכתב ,אני ממש
לא מהסוג הזה שכותבים מכתבים.
אבל פשוט לא יכולתי לא לכתוב מרוב רגשותיי.

אנחנו משפחה ממוצעת ,אבל משתדלים תמיד שהדברים יהיו מסודרים מראש ככל האפשר .כבר
כשהיינו זוג צעיר עם כמה ילדים עשינו תוכניות שיאפשרו לנו לחתן כמו שצריך ,לצד השקעה רבה
בחינוך הילדים.

מטבע הדברים ככל שהמשפחה מתרחבת יש יותר אתגרים ,כל אחד
והפעקעלע שלו.

אך 'רבות מחשבות בלב איש' והשם כנראה רצה אחרת ,פשוט הפסדנו הכל במרוצת הזמן .הגענו
למצב שמצד אחד הגיעו הצעות טובות מאוד לבתנו הבכורה כמו שציפינו וכמו שמתאים לה ,ומצד שני
ההצעות לא התקדמו בגלל ההתחייבויות הכספיות שלא יכולנו לקבל על עצמנו.

זכיתי ב''ה להשיא את כל שש צאצאיי.

כך גם אצלי ,זוג אחד מחכה כבר שנים רבות לפרי בטן ,זוג שני מתמודד קשה עם הפרנסה
ומתגלגלים עם המשפחה הגדולה מדירה שכורה אחת למשנהו וידי קצרה מלעזור להם ולאחרים
שגם הם מתמודדים עם שלהם.
לכן ,כשפניתי אליכם להשתתף בפעילות על שמו של ר' ישעיל'ה זי''ע ביקשתי לקבל קמיעות לכל
ילדיי ,החלטתי ללכת על כל הקופה ולתת לכל ילדיי את ההזדמנות להיוושע.
מה אומר ומה אדבר ,האמנתי וייחלתי ,אך לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מהר ופשוט.
לפני יומיים ,ביום ראשון בו חגגו בירושלים את פורים המשולש נכנס נכדי לבריתו של אברהם אבינו
לאחר הרבה שנות ציפייה.
כך גם עוד בקיץ שעבר הוזמנתי לחנוכת הבית בדירה המפואר שהזוג המתמודד רכשו בדרך
ניסית ומופלאת.
אני בטוח שגם שאר הזוגות זכו להשפעות רבות ,אך לא שמעתי מהם על כך.
ואולי בכלל זה הדבר הגדול ביותר ,שהיו מסוגלים לעבור את הזמן הכל כך לא פשוט בלי בעיות...
בכל הכבוד הראוי
יהודה וויס

לוותר ולהתפשר על הצעות פחות טובות לא בא בחשבון שלנו בכלל ,ופשוט עמדנו במצב לא פשוט ,כי לאט
לאט גם ההצעות פחתו באיכות ובכמות.
החלטנו לעשות השתדלות ולהשתתף בחלוקת מזון בכבוד למשפחות עמלי תורה במפעלות הצדיק
מקרסטיר ,ומשם העניינים החלו להתקדם ,במהירות רבה מאוד .מכר המשפחה שהציע בעבר
הצעה מאוד טובה ,חזר ושאל עליה ,רק שתבינו ,אנחנו מאוד רצינו את זה בהתחלה ,אבל זה ירד
בגלל ההתחייבות הכספית הגדולה שדרשו מאיתנו .אבל עכשיו ,לא רק שזה חזר להיות אקטואלי ,גם
הדרישה הרבה פחות מההתחלה ,וכך פשוט התחלנו להתקדם עם ההצעה.
במקביל פנה אלינו העו''ד שטיפל בתיקי ההשקעה שהפסידו ובישר לנו שהצליח לקבל סכום משמעותי
מתוך ההשקעה ,זה פשוט מעל לדרך הטבע וגם העו''ד החילוני הבין את זה כך.
סגרנו שידוך ב''ה ,השמחה שלנו הייתה מעל ומעבר ,שמחה כפולה ,גם בגלל הכסף שקיבלנו .ואז צצה
לה הקורונה והעיבה על המשך השמחה.
לפני החתונה חששנו מאוד שהיא תופרע בגלל המצב על אף שנזהרנו מאוד .הבאנו את תמונתו של
הצדיק מקרעסטיר שקיבלנו ממכם לאולם המאולתר ופשוט חגגנו את החתונה הראשונה בשמחה עילאית
בלי שום הפרעה ב''ה .כך ממקום של כלום ,זכינו לשידוך טוב מאוד ב''ה עם התחייבות מועטה
 +סכום נכבד  +שמחה מושלמת!
לא נשאר לנו אלא להודות להקב''ה ולשליחים הנאמנים.
משפחת שרייבר
קכד |

קכג |
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בכל מקום ,בכל פינה ,אנו נתקלים בתמונה הידועה.

על סודו וכוחו
הרב של
הצדיק הקדוש
רבי ישעיה
ב''ר משה
מקרעסטיר
זי''ע שחוצה
גבולות,
תקופות
ועמים –
ישועות בו
מוכחות

את התמונה הזו אנו רואים בבתי מגורים ,בבתי כנסיות ,בבתי מלון,
חנויות וכמעט בכל מקום אפשרי בארץ ובעולם אצל היהודים ואפילו
אצל שאינם יהודים.
התמונה המסוגלת עם תואר זיו פניו הקדושות של הצה''ק רבי ישעיה
מקרעסטיר זי''ע שהתפרסמה בכל העולם כסגולה.
וזה לא רק התמונה ,גם בהזכרת צמד המילים 'רבי ישעיה ב''ר משה'
מעלה כל אחד מיד בדעתו ומקשר את עניין הישועות בפרנסה מעל
לדרך הטבע שרואים בזמננו בזכות הצדיק.

אז מה הסוד?
מופת הדור הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א ,היה תופעה שאין לה
אח ורע.
חצר קדשו שבקרעסטיר ,היתה תל תלפיות למבקשי תורה ודעת ,רבים
נהרו לפתחו לשמוע את דבר קדשו ולזכות לעצה ,ברכה וישועה מפיו.
אבל תופעה נוספת היתה מקובלת בחצרו של הצדיק ,מופלאה
ומרטיטה.
רבי ישעיה זי''ע קידש את מצוות גמילות חסדים והפך אותה לעבודת
קודש מרכזית.
ידוע היה הדבר בכל רחבי הונגריה ומחוצה לה ,שבחצר הקודש
קרעסטיר יש הכנסת אורחים מוכנה ומזומנה לכל דיכפין ,לכל אדם
באשר הוא ,מגדול ועד קטון ,מנכבדים ועד דלת העם.
עד כדי כך היתה גדולה עבודה זו בחצרו,
עד שגדולי וצדיקי אותו
הדור העידו עליו שהוא
הגיע לתכלית השלמות
במצוה זו של
גמילות חסדים.
ומי יכול לעמוד
בסוד קדושים
ולהבין את עומק

רבי ישעיה
מקרעסטיר
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רבי ישעיה זיע"א מסר נפשו על גמילות חסד והכנסת
אורחים ,ומכאן כוחו הגדול ,המשפיע מימיו ועד ימינו
בפרנסה ובישועות מעל לדרך הטבע.

והפלא הזה התרחש שם מידי יום ביומו .וגדולי דורו כבר
ידעו והעידו :מי שמוסר נפשו למען הזולת ,כדי להיטיב עם
אחרים ,זוכה גם הוא למהלכים מעל לדרך הטבע ,בדרך
שהוא הולך מוליכים אותו.

שלמות של חסד
רבי ישעיה זי''ע לא הניח לאחרים לעשות את המצווה
במקומו ,הוא עצמו היה עומד ומשגיח על הכנת המאכלים,
עומד ומגיש לכל אחד את מנתו ,דואג שיאכל ,שישבע
ושתנוח דעתו.
טרחה מיוחדת וחיבה מיוחדת ,היה מקדיש לאורחים עמלי
תורה ,אנשי דעת ועובדי השם שהיו באים להסתופף בצילו.
והוא ברחמיו היה דואג קודם כל שיאכלו וינוחו מעמל הדרך,
בטרם יבואו אל בית מדרשו לבקש תורה מפיו.

נר האלוקים טרם יכבה
הדאגה לזולת ומצוות החסד ,עמדה על ליבו ולא סר ממנה
עד יומו אחרון ,יומו האחרון ממש.
היה זה כשרבי ישעיה זי''ע חלה את חוליו האחרון ,תלמידיו
ישבו סביב מיטתו ,התפללו וקרעו שערי שמים לרפואתו.

רבים מאותם ברי דעת ,היו זוקפים לא אחת את גבותיהם
בפליאה ,ואף מעיזים ושואלים אותו :הא כיצד ,ילמדנו רבינו,
מדוע שלא יעשו זאת המשרתים?
מדוע הצדיק מכלה כביכול את זמנו בהתעסקות עם
האורחים?
והוא היה שוחק כנגדם ,ולא היה מניח לאיש מהם או לאיש
ממקורביו ,לעשות את המצווה במקומו.

שלמות בחסד ,שלמות בנתינה!
וסיפורי הפלא היו מתגלגלים שם בשפע .סיפורים על הפלא
שבנתינה וסיפורים על הפלא שהתחולל בזכות הנתינה.
עדויות נאמנות העידו תלמידים ומקורבים לחצרו ,כי הכנסת
האורחים בביתו היתה בבחינת צנצנת המן ,שפע שאינו
פוסק.
גם המשרתים שסייעו בעבודת הקודש ,היו תמהים לא פעם,
ומספרים כי היו מכינים תבשילים מכמות החומרים שהיתה
בבית ,אבל באורח פלא ,הסעודה הספיקה בכל פעם לכל
הציבור ,גם אם היו שם המונים לאיש לא חסר דבר ,כל זאת
ללא הסבר טבעי.
פעם אחת ,הגיעה קבוצת תלמידים לחצרו של הצדיק ,אשר
צווה לערוך להם שולחן לסעודה .אחת המשרתים שאל
בדאגה :הרי בסיר כמעט ולא נותר מרק ,ומה נעשה?
ניגש רבי ישעיה ,נטל את המצקת והכניסו לסיר ואמר :מדוע
תאמר כך ,הנה יש כאן מספיק לכולם ...המשרת נגש ,הביט

בעלי חנויות בארה"ב מתמגנים

עם תמונת הצדיק בעת המהומות.
צילום :ליקווד סקופ

פתאום הוא פקח את עיניו הקדושות
ואמר :מן הסתם תהיה כאן לוויה בימים הקרובים ,ואולי
יבואו הרבה אנשים ,כדאי מאוד להכין כמות גדולה של
מאכל ומשקה ,להחיות עם רב הבאים מרחוק....
תלמידיו הוכו בהלם ,והוא כשראה זאת ,עלה החשש בליבו
שאולי הם יהיו טרודים באבל ולא יעשו זאת ,ולכן צווה
לקרוא לאשה אחת מנשות העיר ,שהיתה זקוקה לישועה.
כשבאה לפניו אמר לה :אני מבטיח לך את הישועה שאת
זקוקה לה ,בתנאי שתעמדי כאן בזמן הלוויה ותדאגי שיהיה
מספיק אוכל ושתיה לציבור!
מיותר לציין שלא עבר זמן רב עד שהיא נושעה.
דבריו אלה ,היו צוואתו .צוואה ברורה ,ציווי לרבים :מצות
חסד ,עושים בשלמות!
ישעיה
מקר
רבי
סט
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יא''צ הרה''ק

המשמעות של שלמות בקיום מצווה?

ה
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מה
הסוד?

אל הסיר ועיניו ראו שוב את הפלא .הסיר מלא וגדוש בדי
והותר.

חשיפה רא

שו
נית של כל הנתונים!

מפתח הפרנסה
נמצא אצל רבי ישעיה
מקרעסטיר זי"ע!!!

לא רק לעצמו שמר רבי ישעיה
זי''ע את הזכות העצומה של הכנסת
אורחים .נדיבי עם שהתדפקו על דלתו,
היו מסייעים בעדו במימון מפעל חייו
הכביר ,והוא היה מאציל עליהם מברכתו
ופועל ישועות רבות עבורם ,למעלה מדרך
הטבע ,בעבור עזרתם לגמילות החסד.
גדולי וצדיקי אותו הדור ,העידו כי “מפתח של פרנסה נמצא אצל רבי ישעיה,
כל הדור ניזון בעבורו ,בבחינת כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני!".
צדיקים ורבני הדור ההוא ,מכל רחבי אירופה ,היו אומרים לבאים אליהם ומבקשים ברכה
לפרנסה ,כי עליהם לנסוע לקערסטיר ,ושם אצל רבי ישעיה נמצא המפתח לפרנסה!
ואכן עדויות רבות יש מפי אנשים שזכו לישועות מופלאות ביותר ,מעל לדרך הטבע.

ומדוע?

כי הוא מסר נפשו על גמילות החסד ,הוא הקדיש את כל מאודו כדי לתת לאחרים ,אזי יכול הוא לפעול
ישועות ולהביא פרנסה טובה ,רווח וישועה ,לכל מי ששותף איתו בחסד ,אותו חסד שנעשה בשלמות!!!

ואנחנו?

היום ,הסוד הגדול והמופלא התגלה לרבים שבאים לקיים מקחו של צדיק ,לעשות רצונו.
כי זאת הצוואה שלו עבורנו :היו שותפים בנתינה של שלמות ,היו שותפים בחסד ,ואני אפעל עבורכם
לפתוח לכם שערי פרנסה!
גם היום ,אחרי שכבו המאורות ,ממשיכים מפעלות החסד כהמשך למורשתו וצוואתו של הצדיק.
גם היום יש מי שממשיך את מורשתו ומאכיל רעבים ,עמלי תורה ועובדי השם ,ללכת בדרכיו של צדיק!
גם היום יש מי שעושה זאת בדרך של כבוד ,ברגישות ובחכמה ,כפי שהוא היה נוהג!
וגם היום ,עומד רבי ישעיה זי''ע בעולם העליון ,ממליץ
טוב ומבטיח :היו שותפים עימי ואני אפתח לכם שערי
פרנסה וברכה!
דווקא עכשיו ,גם אתם חייבים להיות שופתים עם
הצדיק!
גם אתם חייבים לפתוח דף חדש בשפע וברכה!

יא''צ הרה''ק

רבי ישעיה
מקרעסטיר

זי''ע

ג' אייר תשפ"א

פותחים דף חדש לשפע וברכה

כי רבי
ישעיה לכל הוא! רבי
ישעיה נ
תן בחייו לכולם ורבי
ישעיה מ
שפיע גם כעת פרנסה
ו
ישועות לכל השותפים.
ואם בז
מן רגיל שעם ישראל

זקוק ל
ישועות כך ,אז בוודאי
שבשנה
מליאת האתגרים
שעברנו
כעת ,היה צורך גדול
יותר ל
פעול ישועות גדולות.
בדיוק
לכן יצאו במפעלות
החסד '
ברכת ישעיה' ממשיכי
מורשתו
וצוואתו של צדיק
בשורת
מיזמים
מיוחדים
לישועת
הכלל והפרט במהלך
שנת הקורונה ,לכולם.

הגה
''צ רי''מ ארלנגר שליט''א
במעמד התפילה

מיזמים שבהם השתתפו יותר ממאה אלף אנשים!!!
שהתאחדו יחד בתפילה ובקשה לישועות הכלל והפרט.
מעמד התפילה האדיר,
ג' אייר תש''פ

אמירת פרשת המן ,ג' בשלח תשפ''א,
על הציון הקד' בקרעסטיר

רקע :יום היא''צ המסוגל לישועות .באמצע הגל הקשה הראשון כשעם
ישראל ספונים בביתם ומצפים לישועות גדולות

רקע :ג' בשלח ,יום המסוגל לפרנסה באמירת פרשת המן .בין שני גלים
קשים ולאחר תקופה מאתגרת במיוחד ועל רקע בקשות רבות שהגיעו
למערכת לקיים מעמד תפילה המוני בציון הקדוש על אף השמיים
הסגורים לטיסות

המטרה :לאחד את כלל ישראל לתפילה עולמית להמשכת ישועות
בפרנסה ,בריאות ,זיווגים ונחת ביום המסוגל -
יומא דהילולא קדישא

המטרה :לקרוע שערי שמים על הציון הקדוש להושיע את
עם בני ישראל בפרנסה ,שמירה ובריאות אחרי גלים כל
כך קשים

המעמד :לקראת דמדומי החמה ביום ההילולא
החלה מעמד התפילה בראשות הרה''צ המקובל
רבי יצחק משה ארלנגר שליט''א ע''פ סדר התפילה
המיוחד שנקבע מראש ע''י גדולי הדור שליט''א
הנתונים המלאים 70,831 :אנשים שהצטרפו יחד
למעמד התפילה האדיר להמשכת הישועות,
כשעל הצד הטכנולוגי הופקדה אחת מחברות הטכנולוגיה המתקדמות
לצורך הפקת השידור החי לכל העולם ולקליטת כל המצטרפים יחד.
התוצאות :המוני סיפורי ישועות שזרמו למערכת וסיפרו על ישועות
מעל לדרך הטבע ,חולים שהבריאו וקיבלו את חייהם במתנה ,אנשים
שפתחו דף חדש בפרנסה ,זוגות שנושעו בזש''ק ,מתבגרים שזכו
למצוא את הזיווג המתאים ועוד המוני ישועות פרטיות שאנשים זכו
להם מעל לדרך הטבע!

המעמד :שליח 'ברכת ישעיה' מצליח על אף כל הסגרים
אחרי מאמצים רבים להגיע לציון ,ולאחר אמירת פרשת
המן וכל ספר התהילים מתפלל על עשרות אלפי
השמות שנשלחו על ידי המוני העם להיפקד בדבר
ישועה ורחמים במהרה
הנתונים המלאים :עשרות אלפי שמות שנקלטו במוקדים
הטלפוניים ובמקומות השונים ללא כל עלות מכלל הציבור 5 ,שעות של
הזכרת השמות על הציון בקרעסטיר ביום המסוגל ,עשרות מתנדבים
שעבדו לקלוט ולקבל את עשרות אלפי השמות.
התוצאות :המוני סיפורי ישועות שזרמו למערכת וסיפרו על ישועות מעל
לדרך הטבע ,אמהות לילדים שהבריאו וחזרו לביתם ,אנשים שזכו לשפע
כלכלי גדול ,מעוכבי שידוך שמצאו את זיווגם ,ועוד ישועות בפרנסה,
בריאות ,שמירה ,זש''ק ועוד
ישעיה
מקר
רבי
סט
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בית מדרשו של רבי
ישעיה זי"ע שלאחרונה
נפדה מידי הערלים

'רבי י
שעיה בן רבי משה
פועל'ט
פאר כלל ישראל בני,
חיי ,ומז
וני רוויחי' יודע כל
אחד ל
דקלם את מילות השיר
המפורסם.
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גדולי וצדיקי דורו העידו:

ה
מ
י
ז
מ
י
ם
ה
י
י
ח
ו
ד
י
המאחדים את ים לישועת הכלל
כלל הציבור

בימים ההם ובזמן הזה!

אבל יחיד עשו לך! בפטירת הגרח''מ
וואזנר זצ''ל שתמך את ידו במשך כל
השנים ואף ביקש להצטרף בעצמו

המסלול המהיר והקצר להשפעות מרבי ישעיל'ע
קרעסטירר זי''ע ,הדרך שלך לפתוח דף חדש עכשיו!

דרכים רבות להתחבר לשפע הגדול הנשפך בהילולת
הרה''ק רבי ישעיל'ע מקרעסטיר זי''ע .אבל יש דרך
קצרה וברורה למשוך את הישועות ,דרך ממוקדת
וישירה .דרך בטוחה ומוכחה.
איך זה שהתורמים למפעלות החסד "ברכת ישעיה"
רואים ישועות מדהימות כאלו ,מעל לדרך הטבע?
מה מוצא חן כל כך בעיניו של הרה''ק רבי ישעיה
מקרעסטיר זי''ע ,שהוא משדד מערכות בעולם
העליון ופועל בכל כוחו למען השותפים של "ברכת
ישעיה" בפרנסה ,בריאות ,שמירה ,זיווגים וכל
הישועות?
כי מפעלות ברכת ישעיה מיישמת את דרכו ורצונו
של הצדיק באמת .היא ממשיכה את מורשתו וצוואתו
ומחלקת מזון בדרך כבוד למשפחות עמלי התורה .זה
מה שהצדיק רצה וזה הכח הרב שבגללה רואים תורמי
ברכת ישעיה ניסים גלויים ,כפי שמעידים גדולי
וצדיקי הדור שליט''א.

קצת רקע
בואו נסיט מעט את הווילון ונגלה מה עומד
מאחורי השם המוכר והוותיק "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
שונה
מזווית
אותו

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
אלפי עמלי תורה היושבים
והוגים בתורה הקד' בעד
נשמתו הטהורה של הרה''ק
רבי ישעיה ב''ר משה זי''ע
מקבלים סיוע ותמיכה
ממפעלות הצדקה ברכת
ישעיה כהמשך מורשתו
הכרטיס המוטען ל
רכי
שת
מזון
ב
דרך
כ
בוד
הטהורה באותה צורה
שהיה נוהג לתת  -בדרך כבוד.

לממשיכים

המה מעידים -
הצדקה המובחרת
כל גדולי ישראל גומרים את ההלל על האופן המהודר
בו בחרו ב"ברכת ישעיה" לתמוך בעמלי התורה
המאפשרת לבעלי המשפחות לספק לבני הבית את כל

של

מקרעסטיר באמרו שרבי ישעיה זי''ע
בוודאי ישפיע על המשתתפים ברכה
והצלחה.

טרן שליט''א
הגר 'א ש
ש'די הפעילות
ממוק

בביקור באחד

מרן שר התורה שליט''א מ

עיין בדוחו''ת הפעילות
עדותו
הנאמנה והמרטיטה של
הגר''ח וואזנר זצ''ל

צורכם בלא ליבוש ולהיכלם מן הכורח להזדקק למתנת

ממשיכי הדרך

ידם של בשר ודם.
אם זה שר התורה ,מרן הגר''ח חיים קנייבסקי שליט"א,
שהתבטא על הפעילות המיוחדת לעמלי התורה שזה
גם תורה וגם

חסד ויש בו כח רב.

מן השמיים!

רבי גרשון אדלשטיין ראש
ישיבת פוניבז' ,כ''ק מרן

המסופרים בפליאה בפי התורמים הנאמנים של

האדמו''ר מבעלזא הגרב"ד

מפעלות החסד "ברכת ישעיה" .כאן מקיימים בדקדוק

פוברסקי ,מרן האדמו''ר

ובהידור את צוואתו ומורשתו של הרה''ק רבי ישעיה

ממאקווא שליט''א ,הגאון

מקרעסטיר זי''ע ,וממילא זוכים לליווי צמוד

ר' שמואל אליעזר שטרן,

מהעולמות העליונים ,לסייעתא דשמיא מיוחדת

הרה"צ ר' אלימלך בידרמן,

ומפעימה על כל צעד ושעל.

ארלנגר שליט"א וגדולי
הדור זצוק''ל שתמכו וסמכו

ידיהם על ראשי מפעלות ברכת ישעיה

ב"ברכת ישעיה" דואגים לזון ולפרנס
עניים הגונים ,עמלי תורה כאן בארץ
ישראל ,כדי שבעלי משפחות יוכלו
להחיות את נפשותיהם .להמשיך

בהפליגם על הדרך

את מפעל חייו -

המיוחדת בו נערכים

זה מה

שרצה הצדיק ,ומכם הוא

החלוקות ועל כח

מבקש:

הישועה הרב שזוכים

רק

תמשיכו

את הפרויקט שלי

בשותפות בדרך הזו

ותזכו שייפתח

עם הצדיק רבי ישעיה
מקרעסטיר זי''ע.

זי''ע בשוכבו על ערש דווי ,עת חלה את חוליו האחרון:

זה ,זה בדיוק הסוד שעומד מאחורי מעשי הניסים

המקובל הרב יצחק משה
דרמן שליט''א
בי אלימלך בי
די הפעילות
הגאוןורר באחד ממוק
בביק

הקשיבו להבטחתו של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר
מי שימשיך את מפעל החסד שהקים  -יעמוד לצידו

וזה ממש מקיף :מרן הגאון

עמלי התורה מקבלים כרטיסי אשראי טעונים
לרכישת מזון וביגוד בדרך כבוד כראוי וכיאות לעמלי
התורה.
את הלימוד והשקידה בתורה הקדושה יומם ולילה
ביגיעה עצומה מקדישים הלומדים המופלגים לטובת
נשמתו הטהורה של הצדיק ולהצלחת השותפים
היקרים שבזכותם הם לומדים והוגים בתורה הקדושה.

בצדקתו

הצדיק

לכם אוצרות של
רסקי שליט''א
הגר''ב פוב
ו''ת הפעילות
מרן מעיין בדוח

שפע.

רבי ישעיה
מקרעסטיר

זי''ע

ג' אייר תשפ"א

פותחים דף חדש לשפע וברכה

ההזדמנות שלך לפתוח דף חדש1800-860-866 :
kerestir.org.il
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יא''צ הרה''ק

ה
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״ק

ישעיה
מקר
רבי
סט

הרה“ק המופלא
רבי ישעיה ב“ר משה מקרעסטיר זזיע“א

בהוראת
גדולי ישראל
שליט''א,
יערך גם השנה

מעמד
התפילה
העולמי
להמשכת
ישועות
ופרנסה
לעם ישראל
ביומא דהילולא
רבא של

הרה''ק המופלא רבי

ישעיה
מקרעסטיר
זיע''א

יום חמישי ,ג’ אייר

סדר המעמד:
הפרנסה!
נכתבים בספר
 18:10דברי הכנה
בגודל כוח הצדיק
– אחד מגדולי הדור
שליט''א

 18:30התחלת סדר
התפילה – ע''י רבבות
אלפי ישראל מכל
העולם
סדר התפילה המיוחד
כפי שחיבר הרה''צ
רבי יצחק משה
ארלנגר שליט''א

חייגו:
לפרנסה ולישועה בכל עת חייגו
פרנסה
לפ

1-800-860-866
ולהיוושע!
ע!!
שע!
ולהייוויווווושע
שע
ולה
לה
זה ול
את זה
ות את
ת
לנסות
יב ללנסו
חייבב
חי
אתה ח
ך ,א
שלך,
שלך
נסה של
סה
הפרנסה
הפרננס
הפר
פר
ל הפ
יל
בשביל
בשבי
שב
שב
בש
ב

פרקי תהילים כג'
קכא' קל' ויה''ר
המיוחד לפרנסה
ושמירה
המעמד יועבר בשידור
חי לרבבות אלפי
ישראל בכל קצוות
תבל במספר

072-396-8888
לזיכוי הרבים!

עכשיו ההזדמנות שלך
לפתוח דף חדש של שפע וברכה!
רק נשאר לך לבחור את המסלול:

ערב ראש חודש

ג' אייר

הזכרת שמך ומשפחתך
על הציון הקדוש בקרעסטיר
גם בכל ערב ראש חודש
לשפע פרנסה וכל הישועות

הזכרת שמך ומשפחתך ביום המסוגל
על הציון הקד' בקרעסטיר ובמעמד
התפילה העולמי ע"י גדולי הדור
שליט"א לשפע פרנסה וכל הישועות

נכתבים בספר הפרנסה!
קמיע
הישועות
מפתח הפרנסה
שכתב
1-800
כפי-860
קמיע הישועות-866
הצה''ק רבי ישעיל'ע מקרעסטיר זי''ע
לשמירה ופרנסה

1-800-860-866

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

קמיע הישועות של הצה''ק רבי ישעיה זי''ע התפרסם ברבים
כקמיע מסוגל מאוד לשמירה ,ברכה ופרנסה ,אלפי אנשים שכבר
מחזיקים בביתם את הקמיע מעידים על ישועות נוראות מעל
לדרך.
הקמיע מועתק בהכוונת גדולי המקובלים שליט''א מהקמיע
המקורי שקיבל ר' אהרן פרידמן ז''ל מידיו הקדושות של רבי
ישעיה זי''ע ומוחזק בידי בנו עד היום ,וניתן לשותפי מפעלות
הצדיק שזוכים לשמירה וברכה מיוחדת בזכות הקמיע!
לפתוח שערי רצונך
לראשונה בדברי הימים יקבלו שותפי מפעלות החסד את הקמיע
בתוך מפתח הזהב -המפתח הקדוש עליו חרוטים פסוקי קודש,
כפי שהתקבלו ממאורות הקבלה ומסוגלים לפתוח שערי פרנסה
והצלחה.
המפתח שיפתח עבורך את שערי הפרנסה בהרחבה גדולה!
המפתח שיפתח עבורך ועבור בני ביתך שערי ישועה ,הצלחה
וסייעתא דשמיא!

יצירת המופת משלבת באמנות מיוחדת את תואר זיו פניו
הקדושות והמסוגלות של רבי ישעיה זי"ע ב'קוויטל שטוב'
במראה המקורי של החדר בו היה פועל ישועות לרבים ,ולא
מפספסת ולו פרט אחד .לצד זה נראה ציון המצוינת וביתו
נאווה קודש של רבינו הנודעים כסגולה לרבים.
במלאכת מחשבת של ממש שולב ביצירה גם הקמיע הסגולי
שהעניק רבי ישעיה זי"ע לאלו שזכו ,והגן עליהם ועל
צאצאיהם מכל צר ומצוק.
היצירה הבלעדית והאמנותית מעשי ידיו של האמן יואל
ווקסברגר תפסה מקום של כבוד בבתים רבים ברחבי העולם
היהודי אצל רבים המבקשים להכניס לביתם את דמותו של
הצדיק המסוגלת וגם לפאר את ביתם
היצירה ניתנת בבלעדיות לשותפי "ברכת ישעיה" מידה כנגד
מידה ,למי שפותח את ליבו למען עמלי התורה שיזכה שייפתח
בביתו שפע של פרנסה ,והצלחה מרובה ושהברכה תשרה
בביתו תדיר .הכניסו גם אתם אוצר נדיר של ברכה לביתכם.

מה המסלול שלך לדף החדש?

עדכנו הקרובים.
יא''צ הרה''ק

רבי ישעיה
מקרעסטיר

זי''ע

ג' אייר תשפ"א

פותחים דף חדש לשפע וברכה

ההזדמנות שלך לפתוח דף חדש1800-860-866 :
kerestir.org.il
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פותחים

דף חדש
לשפע וברכה

אלפים זכו כבר לפתוח דף חדש
עם ישועות מעל לדרך הטבע בשותפות עם מפעלות הצדיק
רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע
דווקא עכשיו גם אתם חייבים להיכנס לספר הפרנסה
המכילה אלפי דפי ישועות ולפתוח בשבילכם דף חדש!

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
לראשונה! מפתח הפרנסה מזהב עם הקמיע

מראות הוד הדר הקודש
המסוגלים לישועות
נשגבות משולבים באמנות
עם הקמיע אצלך בבית!

יא''צ הרה''ק

רבי ישעיה
מקרעסטיר

זי''ע

ג' אייר תשפ"א

פותחים דף חדש לשפע וברכה

1800-860-866

או באתר המאושר kerestir.org.il
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הדף החדש שלך לשפע וברכה:

ישעיה
מקר
רבי
סט

ה
צה
״ק

ג' באייר

קמיע הישועות

יצירת המופת

