
בס"ד

זו 
עובדה! 

עדויות מרגשות. ההוראה המפתיעה. סדר היום המיוחד.



אם פתחת את הגליון הזה, כבר זכית!

'אין חכם כבעל הנסיון' אומרים חז''ל.

לא אחת נדרשים לנסות דברים חדשים שטיבם לא ידוע.

לנסות?! לא לנסות?! תמיד ילווה אותך חשש קל.

כעת נשאר לך רק ללמוד מהנסיון של אחרים. כי זה פשוט עובדה!

זה כבר קרה לאח שלך, לשכנים שלך ולעוד אלפים אחרים שניסו.

הם בדקו וניסו בשבילך. הם זכו בשבילם. ולא סתם זכו, זכו בפרנסה 
בשפע, שידוכים, זש''ק, בריאות, הצלחה ושאר העניינים.

אבל בל נקדים את המאוחר.

הדרך הסלולה והבטוחה
חגגנו את חג הפסח. חג החירות, שבו כולנו בני 

חורין. 

ימים של קדושה, ימים של שמחה. 

הימים הנעלים חלפו עברו להם.

בבת אחת חזרנו אל השיגרה!

מליאה  שיגרה  שלנו.  היומיומית  החיים  שיגרת 
באתגרים, שיגרה מליאה בשאיפות.

שאיפה שרק יהיה לנו טוב יותר.

שהפרנסה שלנו תהיה בשפע ובקלות, בלי 
על  שרובצים  וחובות  מהבנק,  התראות 

הכתפיים.

וגם אם יש לך ב"ה מספיק, אבל העסק 

זכית!

1800-860-866  זו עובדה! גם אתם תזכו:
www.kerestir.org.il

יכול לעבוד הרבה יותר טוב, עם יותר לקוחות, יותר הצלחות, עם עסקאות גדולות 
יותר שנסגרות בקלות.

שאיפה שיהיה לך רק נחת מהילדים שחוזרים עכשיו ללימודים. שיהיה להם 'זמן 
חדש' טוב ומוצלח. 

או שאתם שואפים לזיווגים הגונים שפשוט מתמהמהים; לזרע של קיימא אחרי 
ציפייה ארוכה מידי; חולי במשפחה שאתם שואפים כבר לרפואה שלימה במהרה, 

או שהשאיפה היא רק לשמור על הבריאות ולחיות בנחת ובאושר.

כמה לא פשוט. כמה היית רוצה שינוי מהמקום הזה.

שיהיה טוב יותר, זורם יותר, מרווח וקל יותר.

התשובה שלך כתובה כאן בדפים אלו!

דפים של עובדות. עובדות שמדברות בעד עצמם.

עובדות שקרו לאנשים שמימינך ומשמאלך. אנשים שרק ניסו.

ניסו את כח הישועה הרב של מופת הדור רבי ישעיל'ע מקרעסטיר.

ניסו וזכו!

עובדות שמרכיבות יחד ספר שלם – ספר הפרנסה של שותפי מפעלות הצדיק רבי 
ישעיה מקרעסטיר זיע''א.

מקבץ עובדות מפעימות שהותרו לפרסום, מתוך חלק שלא יראו אור לעולם – כי 
בכל אופן מדובר בסיפורי ישועה אישיים של אנשים שחלקם כנראה מוכרים לך.

עובדות שמאחוריהם הבטחה קדושה אחת.

הבטחה של מופת הדור רבי ישעיה זיע''א שמי שימשיך את מורשתו וצוואתו יזכה 
לישועות כמו בחייו.

הבטחה שמקיימי הצוואה – שותפי מפעלות הצדיק שממשיכים במעשי החסד עם 
עמלי התורה בטהרה, כדרכו הקדושה יזכו לישועות מעל לדרך הטבע.

וזה עובדה! 

זה קרה לאח שלך, לשכנים שלך, לקרובים שלך.

עכשיו תורך לזכות!
אסור לך לפספס את זה.

בואו לראות איך שזה עובד <<< 

https://kerestir.org.il/


מתוך אמונה שלימה בכוחו הרב של הצדיק, התחלתי לנסות 'להחיות' כל מיני עיסוקים שלו, לקחתי שותפות עם עמל תורה הלומד לזכותו של הצדיק באופן קבוע. ציפיתי לטוב.כצעד של השתדלות ביקשתי להיות שותף קבוע עם רבי ישעי' בן רבי משה בהמשך מעשי החסד לכל זה התווספו עיסוקים ועסקים שניסיתי בהם את מזלי, אך נכשלו או לא הניבו את התוצאות המיוחלות.הילדים והתחלתי לגלגל הלוואות, היה לי קשה מאוד. ככל שעבר הזמן הרגשתי שאני כבר לא מסוגל.תמיד עמלתי קשות לפרנס את משפחתי ואף פעם לא היה לי רוגע כלכלי, אך כשהגעתי לתקופת נישואי אני כבר לא צעיר, הקמתי ב''ה משפחה לתפארת והשאתי כבר את רוב הילדים.שמי חיים, והסיפור שלי ארוך ומעניין מאוד. אנסה לתמצת ולקצר.משפע של חובות לברכה עד בלי די
לאחר תקופה נוספת, נזכרתי באפיק נוסף שאותה לא טרחתי לבדוק בגלל הסיכויים הקלושים והשקעות מהעבר, אך לא הצלחתי.

חודשיות גבוהות מאוד שאיפשר לי לעשות פריסת תשלומים נוחה ומסודרת לכל ההלוואות שהיו לי ואף הכוח, הצלחתי לשדרג את כל העניין בצורה פלאית מעל לדרך הטבע ובתוך תקופה קצרה הגעתי להכנסות מסתבר שדווקא אפיק זה נהיה רווחי ומשתלם מאוד בין היתר בגלל הקורונה, נכנסתי לעסק בכל שהיו לה. 
כמובן שהגדלתי את ההשתתפות החודשית, השותפות שנתנה לי רוגע כלכלי!להישאר עם רווח גדול.

חיים כץתודה לכם על כל הפעילות!

12 שנות ציפייה שהסתיימו ביום רביעי תענית אסתר 

את המכתב הזה אני כותבת לכם עם דמעות בעיניים כשאני יושבת על כסא מאולתר מחוץ 

למחלקה.

אני חושבת שזה המינימום שאני יכולה לעשות בכדי לעזור לזוגות אחרות שמתמודדים 

ועוברים את מה שהבת שלי עברה.

12 שנים של ציפייה! 12 שנים של ניסיונות מפרכים ומתישים! 12 שנים של אכזבות, 

ותקווה אחת גדולה!

לא יכולתי לעמוד מהצד, ניסיתי לעשות את כל מה שיכולתי לעשות כאמא מהצד.

בג' אייר תשפ''א התחננתי לצדיק רבי ישעיה שיפתח לבתי את השערים והתחייבתי 

סכום מכובד לעמלי התורה הלומדים לזכותו. הרגשתי שעשיתי את המעשה הנכון וקיוויתי 

בכל ליבי לבשורות טובות, אפילו לא עדכנתי את בתי.

כעת, יום רביעי, בוקר תענית אסתר, מחוץ למחלקת היולדות, עם תינוק בריא שנולד ב''ה. 

אני מתרגשת מאוד לכתוב לכם את המכתב הזה. 

אבל זה החובה שלי. חושבת שפשוט חובה שתפרסמו את המכתב.

בשורות טובות לכל עם ישראל!

ג. פרידמן

הצצה קטנה ומרגשת לעובדות שכבר קרו  

זו עובדה!

3 שידוכים מושלמים בתשלום אחד
מאוד חשוב לנו לכתוב לכם את הסיפור שלנו.

היה לנו שתי בנות ובחור אחד שעמדו וציפו לזיווג המתאים להם משמיים. לא היה לנו הרבה דרישות. 

בהתחלה גם היה לנו הרבה הצעות שפחתו מאוד עם הזמן.

כמה פעמים כבר היינו ממש ברגע האחרון לפני שבירת צלחת, אלא שאז זה נעצר לצערנו 

הרב.

לקראת הילולת הצדיק המליצו לנו לנסות את סגולת השותפות עם מפעלות הצדיק מקרסטיר.

ניסינו! )זוכרים שביקשנו לכם להוריד את כל התרומה בבת אחת, שנדע שהשלמנו את חלקנו?(

ההמשך נראה כמו לקוח מעולם הדמיון. הבת הראשונה התארסה ב''ה יג' סיוון, בדיוק 40 יום 

אחרי ההילולא!

גם הבת השנייה והבן התארסו ב''ה בחודשי הקיץ. כשכל השידוכים היו ב''ה לשביעות רצוננו, שידוכים 

מושלמים מכל הבחינות.

גם בחלק הכלכלי הרגשנו שיש סייעתא דשמיא וצלחנו את 3 השמחות טוב מאוד גם מהבחינה הכלכלית.

תודה להקב''ה ולשליחיו הנאמנים! 

משפחת לוי, ירושלים

בשווי עשרות אלפי ש"חקיצור של 3 שנים 

בכדי לפרנס את משפחתי אני עובדת כפקידה בחברה מובילה, כשאני משתדלת ומכוונת כל הזמן 
לעשות את המקסימום, בשאיפה להתקדם למשכורת גבוהה יותר.

יותר מהר, שאוכל לפרנס את המשפחתי כראוי.המנהל בעבודה מאוד דייקן ומקדם בצורה מאוד איטית, אני תמיד ייחלתי שאצלי זה יקרה 

אותו אני לוקחת איתי תמיד בתיק.חברה המליצה לי לקיים את צוואת הצדיק מקרעסטיר ואף קיבלתי את מפתח הזהב, 

לאחר תקופה קצרה שבו הרגשתי שכבר עשיתי מספיק השתדלות זה קרה. הבוס קרא 

ואמר לי שנראה לו שאני יותר מתאימה לתפקיד אחר, יותר בכיר והרבה יותר מתגמל.

זה כוחו של מפתח הפרנסה שנמצא בידי הצדיק!הרגיל ששאר העובדות מקבלות קידום כזה...עשיתי חשבון שהתוספת שקיבלתי מגיעה לעשרות אלפי ש''ח ב-3 שנים, שזה משך הזמן 

ר. שפירא

1800-860-866  זו עובדה! עכשיו תורך לזכות:
www.kerestir.org.il

tel:1800860866
https://kerestir.org.il/


המה מעידים
עדותם המרטיטה של גדולי וחשובי הרבנים שליט''א שבדידם הווה עובדה, כפי שסיפרו מכלי 

ראשון לתועלת הכלל שיזכו אף הם בישועת מופת הדור הרה''ק מקרעסטיר זי''ע שהבטיח:
'מי שימשיך במעשי החסד אפעל עבורו ישועות'

הגה''צ רבי שלמה קאהן שליט''א, 
רבה של מלבורן,  אוסטרליה

היה זה בשיאו של נגיף הקורונה, כשהרב שליט''א היה 

צריך להגיע בדחיפות לארץ ישראל, אך נתקל בסגר קשוח 

ביותר שהיה באוסטרליה.

הקהילה העמידה לרשות הרב שני עורכי דין שיפעלו מול 

הרבים  הקשיים  בעקבות  זאת  ממשל,  וגורמי  פוליטיקאים 

לטוס מחוץ לגבולות המדינה מאז התפרצות נגיף הקורונה.

ימים ספורים לפני המועד שנקבע, אמר סנאטור אוסטרלי 

את  לספק  הצליח  טרם  כי  בתהליך,  מעורב  שהיה 

האישורים הנדרשים למען חזרתו לאוסטרליה אחרי 

הביקור בישראל.

כעבור שבוע וחצי, הסנאטור כתב לעסקן מקומי 

מתעלמים  הרלוונטיים  הגורמים  כי  מיכאל,  ר' 

מהפניות וכי טרם הצליח להשיג את האישורים, 

למרות המאמצים שלו במשך למעלה מחודש ימים. 

"אני מרים ידיים", אמר הפוליטיקאי.

ר' מיכאל תהה ואמר: "הרי קיבלתי אמש את האישורים 

הנדרשים". הסנאטור ענה לו: "אני לא מאמין. הרי יש לי צוות 

של 20 אנשים העובדים תחתיי, ואף אחד לא יודע מזה. אף 

אחד לא ראה את האישור. תשלח לי את האישור, אני 

רוצה לראות את זה".

ר' מיכאל אכן שלח את האישורים. כעבור חמש דקות 

הסנאטור מתקשר אליו: "מייקל, איך עשית את זה? אני, 

סנאטור, לא מסתדר - ואתה משיג אישור".

לאחר מכן סיפר הרב, "ר' מיכאל ראה כי העניינים לא 

מסתדרים אז במקום מסמכים הוא שלח לגורמים הרלוונטיים 

אישור.  קיבל  הוא  כמה שעות  ותוך  ישעיה,  ר'  תמונה של 

הקב"ה מנהל את העולם".

הגה''צ המקובל רבי יצחק משה ארלנגר שליט''א
עובדה מדהימה שסיפר הרב לראשי מפעלות הצדיק:

אחד ממכריו של הרב נקלע לעניין משפטי לא לו.

זה התחיל מרצון של מכר זה לעזור לידיד שהסתבך, והגיע 

ראשו של  על  בבית המשפט שנחתו  לכמה תביעות  בסוף 

מכרו של הרב ללא שום יכולת מצדו לעשות משהו.

העניין התגלגל בבתי המשפט ונמשך הרבה 

מאוד זמן, כשכל זה יושב על האיש שבסך 

הכל ניסה לעזור לידידו והכל נפל עליו.

בצר לו, ביקש האיש לנסות את סגולת 

ליבו  בכל  והאמין  מקרעסטיר  הצדיק 

בישועת השם בזכותו של צדיק.

ומאז, מעיד הרב בעדות נאמנה, חל מפנה 

מיוחד.

דברים  לקרות  והחלו  נעלמים  מסמכים  נמצאו  פתאום 

שהביאו את השופטים לסגור את התיקים לטובת האיש שחש 

שחייו ניתנו לו משמיים.

הרה''צ אברהם אלימלך בידרמן שליט''א
אחד מבני חבורתו של הרב הגיש בקשה לביטוח לאומי 

לקבל קיצבה עבור עניין מסוים שקרה לאחד מבני משפחה 

והצטרכו לסיוע מיוחד בגלל זה.

האברך שהגיש את כל המסמכים הנדרשים קיבל לאחר 

תקופה מכתב לביתו בו הודיעו לו שבקשתו נדחתה והוא לא 

זכאי לקבל קיצבה.

כל  פי  שעל  ידע  הוא  נדהם,  האברך 

זכאות  לו  יש  לכאורה  הקריטריונים 

קטן  משהו  בגלל  ורק  קיצבה  לקבל 

וטכני דחו אותו. אך לא התייאש, הוא 

החזיר להם מכתב וכתב שעל פי בקשת 

רבי ישעיה ב''ר משה נא לבדוק שוב את 

כל המסמכים ולדון שוב.

וביקש  האברך  אותו  התפלל  זאת  לצד 

שבזכות מה שעשה לצדיק יוושע ויקבל את המגיע לו.

לאחר תקופה מקבל שוב האברך מכתב מביטוח לאומי ובו 

מבשרים לו שלאחר שדנו שוב בתיק שלו החליטו כן לקבל 

פלוס  מאוד  מכובד  חודשי  תקציב  לו  ואישרו  בקשתו  את 

האחרונה  השנה  על  ש''ח  אלפי  עשרות  של  מכובד  סכום 

רטרואקטיבית.

טבע  מערכות  לשדד  ישעיה  רבי  הצדיק  של  כוחו  'זהו 

ולהשפיע כל טוב לעם ישראל' סיכם הרה''צ רבי מיילעך את 

עדותו על תלמידו שזכה בכך.

מפתח של חיים
נסעתי ברכבי בכביש 443, רכב גדול סטה מהנתיב הנגדי והתנגש ברכבי בעוצמה חזקה כל כך אני עדיין תחת הלם של ממש. אבל חש צורך גדול להודות.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום, ניסרו את הרכב בכדי להוציא אותי מתוכו... בריא ושלם! שמעך את כל הרכב. בני המיעוטים שהיו ברכב הפוגע נפצעו כולם.
עם מכות יבשות בלבד.

כולם שפשפו את עיניהם בתדהמה, אבל אני ידעתי את הסיבה: מפתח הזהב עם 
הקמיע של הצדיק שהיה ברכב לצידי תמיד.

הרבה דברים טובים קרו לי בזכות מפתח הזהב עם הקמיע, אבל לא האמנתי שאקבל 
'יודו להשם חסדו'את חיי במתנה בזכות זה.

ד. פרץ

החתונה שנרפאה מעל לדרך הטבע 
זה קרה בתזמון הכי גרוע שאפשר.

הבעיה הרפואית של אחד מבני המשפחה התגלה בדיוק חודש וחצי לפני חתונת הבן הבכור שלנו. 

נהיה לנו שחור בעיניים, לא רצינו לחשוב על הכאבים, אשפוזים ארוכים עם תורניות, בדיקות 

וטיפולים מתישים, ועוד בימי השמחה.

התפללנו הרבה מאוד וניסינו לקרוע שערי שמיים ולהתחזק באמונת השם.

יום שני, שבועיים לפני החתונה היה לו תור לבדיקה מכרעת שבעקבותיו היה הרופא צריך להכריע 

האם לעשות ניתוח מיידי או שאפשר יהיה להסתפק בטיפולים חיצוניים, חששנו מאוד, לא רצינו 

להגיע למצב של ניתוח.

ביקשנו מנציג מפעלות הצדיק מקרעסטיר שישלחו שליח מיוחד לציון בקרעסטיר להתחנן 

על נפשנו בזמן הבדיקה.

אחרי הבדיקה שלחו אותנו לחדר הרופא בכדי לקבל את תוצאות הבדיקה, אבל הרופא 

התמהמה ולא נכנס. 

אחרי זמן מה נכנס הרופא תוך שהוא אומר: 'מתנצל, משהו לא הסתדר לי בבדיקות, 

הייתי חייב להתייעץ עם מנהל המחלקה'.

'התוצאות שלכם שונות לגמרי ממה שהיה עד היום' אמר הרופא.

לאחר סדרת בדיקות נוספות, התבשרנו שהכל תקין ב''ה.

את החתונה חגגנו כמובן בלב שלם כשהשמחה מרקיעה שחקים.

משפחת א. בית שמש

1800-860-866  זו עובדה! עכשיו תורך לזכות:
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 גדולי וצדיקי הדור שליט"א 
 בעדות מרטיטה על כח הישועה הרב 

לשותפי מפעלות הצדיק
עדות נאמנה ומרטיטה - דבריהם של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט''א על כח הישועה 
הרב לשותפי מפעלות הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע''א ממשיכי מורשתו וצוואתו כפי 

הבטחתו הקדושה • ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך

השותפים  מפעלותיו,  של  הרבים  השותפים  אלפי   – הצוואה 

כבוד  בדרך  מזון  בחלוקת  החסד  מעשי  ממשיכים  שבזכותם 

לעמלי תורה, העמלים בשקידה עצומה בתורה הקדושה לזכות 

הצדיק.

כך גם כיום יש בידך וביד כל אחד להמשיך מפעלו של צדיק 

להאכיל פיות רעבים של משפחות עמלי התורה בדרכו של צדיק. 

ולזכות  כבוד  בדרך  החסד  במעשי  להמשיך  צוואתו  את  לקיים 

בישועות מעל לדרך הטבע כפי שהבטיח!.

זהו איפה כוחו המובטח והמוכח של 'מפעלות הצדיק – ברכת 

ישעיה' כפי שהעידו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט''א על מעשי 

החסד אלו שיש בהם שלמות של נתינה כצוואתו והבטחתו של 

רבי ישעיה, ושיש בו כח ישועה רב.

שליט''א  פוברסקי  והגר''ב  שליט''א  הגר''ג אדלשטיין  מרנן 

ראשי ישיבת פוניבז' קבעו ואמרו שחלוקה לעמלי תורה יש בו 

דרגה  שהיא  בשלמות  חסד 

כוח  בו  ויש  מאוד  גבוהה 

האדמו''ר  מרן  כ''ק  גם  רב, 

התבטא  שליט''א  מבעלזא 

זו  צדקה  מעלת  בגודל 

במכתב מיוחד שכתב.

גם מרנן ורבנן צדיקי הדור 

הגר''ש  ממאקווא,  האדמו''ר 

גלאי, הגרש''א שטרן, הרה"צ 

רבי  הגה''צ  בידרמן,  אלימלך 

יצחק משה ארלנגר שליט"א 

הדור  וצדיקי  גדולי  ושאר 

שליט''א תמכו וסמכו ידיהם על ראשי מפעלות ברכת ישעיה 

כח  ועל  החלוקות  נערכים  בו  המיוחדת  הדרך  על  בהפליגם 

הישועה הרב שזוכים בשותפות בדרך הזו עם הצדיק רבי ישעיה 

מקרעסטיר זי''ע. 

כאשר גזר איש האלוקים
זהו איפה כח הישועה המופלא העומד לשותפי מפעלות הצדיק 

שממשיכים בדרכו ובמורשתו של צדיק ומקיימים צוואתו בעשיית 

חסד בשלמות כדרכו וכשאיפתו הקדושה.

זה כח הישועה העומד מאחורי אלפי העובדות - סיפורי הוד 

צוואתו!  לקיים  הזוכים  הצדיק,  וקורים לשותפי מפעלות  שקרו 

חכמי הלב שזכו לישועות מעל לדרך הטבע בפרנסה, הצלחה, 

חינוך, זיווגים, זש''ק, בריאות וכל העניינים.

זה ההזדמנות שלך להצטרף למקיימי הצוואה, להמשיך במעשי 

החסד, ולזכות בהבטחתו הפלאית - לזכות לישועה אישית עבורך.

היה  רגע  שכל  זי''ע  התורה  שר  מרן 
מזמנו  הרבה  הקדיש  תום,  עד  מנוצל 
למען מפעלות הצדיק מקרעסטיר זי''ע, 
הכריע בשאלות שעלו בענייני החלוקה 

ואף עבר על הדוחו''ת.

על  כשנשאל  ההזדמנויות  באחת 
גם  'זהו  ואמר:  מרן  התבטא  כך, 
וגם כח החסד של  כח התורה 
הצדיק מקרעסטיר שיש בו כח 

ישועה רב מאוד' 
תורה. חסד. וכוחו של רבי ישעיה 
מקרעסטיר שיש בהם כח ישועה 

נדיר!
כך העיד מרן שר התורה זי''ע על כח 
ישועה רב להם זוכים שותפי מפעלות 

הצדיק. 

 התבטאותו המופלאה 
של מרן שר התורה זי"ע 

על כח הישועה הנדיר

הגה''צ רבי שמעון גלאי שליט''א מקבל דו''ח על 
חלוקת פסח ועובר על המעטפות שהוכנו לחלוקה. 
על שולחן הרב 'מפתח הזהב עם הקמיע הפלאי'

מרן הגר''ח קנייבסקי זי"ע מעיין בדו"חות הפעילות ומחזיק 
כרטיס בו רוכשים עמלי התורה את המזון בכבוד

1800-860-866  זו עובדה! גם אתם תזכו:

אין זה סוד שהישועות בהם זוכים שותפי מפעלות הצדיק רבי 

ישעיה מקרעסטיר זיע''א הם למעלה מדרך הטבע ובאופן פלאי 

ממש, אלפי העובדות הכתובים והמאוגדים במפעלות הצדיק 

בפרנסה,  ישועות  ומוכחת,  נאמנה  בעדות  כך  על  מעידים 

בריאות, שמירה, זיווגים, זש''ק ובשאר העניינים.

לא לחינם אף מבקשים גדולי הרבנים להיזכר ע''י שליחי 

הרב  כוחם  על  מצביעים  כשהם  בדייקא,  הצדיק  מפעלות 

כשליחי הצדיק בקיום צוואתו ומורשתו הקדושה.

כח  שמאחורי  והמופלא'  הגדול  'הסוד  הוא  כן  אם  מה  אז 

ישעיה  רבי  הצדיק  מפעלות  של  והמוכחת  הבטוחה  הישועה 

מקרעסטיר.

מפתח הפרנסה
הצדיק הפלאי רבי ישעיל'ע זיע''א הנהיג אמנם את עדתו 

בקרעסטיר, אך מצודתו היתה פרושה על פני מדינות רבות, 

ביתו היתה תל תלפיות אליו באו מכל ערי ומדינות האזור, 

לשמוע את דבר קדשו ולזכות לעצתו וברכתו שפעלה מעל 

לדרך הטבע.

עבודת קדשו של הצדיק רבי ישעיל'ע היתה להאכיל פיות 

שידוע  וכפי  חסדים,  בגמילות  ולעסוק  כבוד  בדרך  רעבים 

שאמר לפני התקיעות ביום הדין שאף שכולם עסוקים ברזין 

דרזין הוא עסוק בלשובע ולא לרזון. עד כדי כך עסק בזה 

שגדולי דורו זי''ע העידו עליו שהוא הגיע לשלמות במצוות 

שהעידו  קדושים  בסוד  לעמוד  יכול  ומי  חסדים,  גמילות 

שמפתח הפנסה נמצא אצל רבי ישעיה ואף שלחו את חסידיהם 

להתברך מפיו כשהצטרכו לישועה בענייני פרנסה.

ואכן, סיפורי הפלא גם הם התגלגלו שם בשפע, מופתים 

שגם  כפי  שבקרעסטיר  ביתו  בחצר  לראות  שזכו  גלויים 

התפרסם ברבות הימים, עובדות מפעימות על כוחו הרב של 

הצדיק הקדוש רבי ישעיה זיע''א.

צוואה וכח ישועה לדורות
לפני פטירתו כשאראלים ומצוקים אוחזים בקודש, אמר 

וציווה שימשיכו במעשי החסד שלו, שימשיכו לתת מזון בדרך 

כבוד לרעבים, ואף הבטיח לפעול ישועות כבחייו. 

דבריו אלה, היו צוואתו של עמוד החסד שנסתלק בג' אייר, 

לרבים:  ציווי  ברורה,  וצוואה  מורשת  אחריו  מותיר  כשהוא 

המשיכו במעשי החסד, בשלמות! אפעל עבורכם ישועות כבחיי.

המה מעידים – הצדקה המובחרת
ומשדד  עומד במרומים  בחייו,  ישעיל'ע כפי שפעל  ורבי 

מערכות טבע לקיים הבטחתו ופועל ישועות עבור מקיימי 
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הקמיע של ר' ישעיל'ע
לנצרכים  לתת  זי''ע  ישעיה  רבי  נהג  הקמיע  את 
לישועות גדולות ומיוחדות בפרנסה ושמירה. יחידי 
הסגולה שקיבלו את הקמיע זכו לישועות מופלאות 

כשהביאו את הקמיע לביתם. 

מפתח הפרנסה
עובדות מפליאות רבות התרחשו והתפרסמו מאלו 
שזכו לקבל את הקמיע. אחד מהם ניצלה פרנסתו 
כשהגוי המתחרה שרף ב'טעות' את המכבסה שלו 
במקום את של היהודי השכן בעל הקמיע. האחרים 
זכו אף הם לפתוח להם שערי פרנסה, ברכה ושמירה. 

ישועות כבחיי
רבי  רצה  ישראל  בני  לעם  הרבות  ההשפעות  את 
ישעיל'ע להמשיך. לפני לכתו לחיי עולם ציווה והורה 
להמשיך במעשי החסד והבטיח לפעול ישועות מעל 
לדרך הטבע כבחייו. ואכן לאחר פטירתו, ממשיכי 
דרכו עשו כתבניתו, המשיכו במעשי החסד והעניקו 

את קמיע הקודש המסוגל. 

צדיק גוזר
והמקובלים שליט''א מועתק  גדולי הדור  בהכוונת 

הצדיק  מפעלות  לשותפי  קודש  בסוד  הקמיע 
שהיה  ז''ל  פרידמן  אהרן  ר'  של  המקורי  מהקמיע 
מבאי בית הצדיק, וזכה לקבל מידיו הקדושות של 
ר' ישעיל'ע את הקמיע ואף זכה להינצל באופן פלאי 

מהשואה הארורה על ידי זה. 

זו עובדה!
את  לקיים  הזוכים  הצדיק  מפעלות  שותפי  אלפי 
שקיבלו  החסד  מעשי  בהמשכת  הטהורה  צוואתו 
לידם את קמיע הקודש המסוגל מעידים ומוכיחים 
אחרי  שהתגלה,  הגדול'  ה'סוד  עובד.  פשוט  שזה 
להם  סייע  רבים שהעידו שזה  ע''י  והוכח  שנוסה 
אישית בישועה למעלה מדרך הטבע גרם לביקוש 
ממפעלות  הפלאי  הקמיע  לקבלת  מאוד  גדול 

הצדיק. 

ההוראה המפתיעה
זה קרה בהפתעה מוחלטת. ראשי מפעלות הצדיק 
נכנסו  שליט''א  הדור  גדולי  של  בביתם  שרגילים 
גדולי  לבתי  ההילולא  וימי  הפסח  חלוקת  לקראת 
הדור שליט''א ותינו את צרת הכלל והפרט. שאנשים 
זקוקים לישועות נשגבות בפרנסה עם יוקר המחיה, 

גזירות הממשלה ושאר האתגרים.

לראשונה ובאופן נדיר הורו גדולי וצדיקי הדור שליט''א 
בדבר סוד כתיבת הקמיע - לפתוח שערי רצונך 

"וּבְחָנוּנִי 
נָא בָּזֹאת... 
אִם לֹא 
אֶפְתַּח לָכֶם 
אֵת אֲרֻבֹּות 
ׁמַיִם  הַשָּ
וַהֲִריקֹתִי לָכֶם 
בְּרָכָה - בְּרָכָה 
עַד בְּלִי ָדי"

ההוראה הדרמטית ששינה את כל התמונה < הכח הנדיר והמפתיע 
שהתחדש < איך זה יעבוד בדיוק? < הפרטים המלאים:

ההזדמנות המיוחדת שלך לפתוח שערי פרנסה וברכה
עם הקמיע הפלאי של רבי ישעיה זיע''א

1800-860-866  זו עובדה! גם אתם תזכו:

כך זה יעבוד
ההוראה התקבלה בדקדוק רב לכל פרטיה, כתיבת קודש אישית עם כוונה 
תחילה וכתיבת שם המבקש ושם אמו, לקראת יום המסוגל ג' אייר בו נפתחים 
ארובות השמיים, במקום קודש, לפקודת ישועה ורחמים באופן המועיל ביותר 

למקיימי צוואת הצדיק כפי שהבטיח.

הקמיע מוכנס בתוך מפתח הזהב – מפתח הפרנסה של רבי ישעיל'ע, המשולב 
עם פסוקי קודש המקובלים כמסוגלים לפרנסה ושמירה ממאורות הקבלה.

ההזדמנות המיוחדת שלך 
זה ההזדמנות הנדירה שלך לקבל את מפתח הישועה שלך. מפתח הזהב עם 
הקמיע הפלאי שיפתח לך שערי פרנסה ברווח. שערי ברכה והצלחה. שערי 
שפע ורוגע כלכלי. המפתח לישועה שלך במרחק פסיעה ממך בלבד. הזמן קצר 

והכמות מצומצמת מאוד. 

ואז התקבלה ההוראה המפתיעה: לכתוב באופן אישי ומיוחד את קמיע 
הקודש עבור כל אחד לפי שמו בדייקא, כפי הנצרך לו לפקודת ישועה 
לזכות  המבקשים  לכל  לתת  בעצמו  ישעיה  רבי  שנהג  כפי  ורחמים 

בישועה נשגבה קמיע קודש במיוחד ובאופן אישי. 

ג' אייר תשפ''ב:
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1800-860-866
למסירת שמות 

ושותפות עם 
מפעלות הצדיק

חייגו עכשיו:
www.kerestir.org.il

 סדר יום ההילולא 
ומעמד התפילה העולמי

 הילולא קדישא של מופת הדור מפתח הפרנסה 
הרה''ק רבי ישעיה ב''ר משה זיע''א מקרעסטיר – ג' אייר תשפ''ב

 כפי שהועידו וקבעו מרנן ורבנן שליט''א עיני העדה, לחלות פני מלך יחד רבבות אלפי ישראל
להמשיך שפע ברכה וישועה לכלל ולפרט בזכותו הקדושה, ביום המסוגל

יום ההילולא
א. ביום ההילולא יתקיים סדרי לימוד מיוחדים ע''י עמלי התורה, 
את  שיקדישו  תורה,  של  באוהלה  הלנים  החשובים  האברכים 

לימודם לזכותו הצדיק הרה''ק רבי ישעיה ב''ר משה זי''ע
ב. גדולי הרבנים זצוק"ל ויבדלחט"א דיברו רבות על סגולת הצדיק 
וביותר ביומא דהילולא דיליה שהוא עת רצון ונעלה שחשוב לנצל 

בלימוד, באמירת תהילים ובמעשי חסד
ג. כהכנה דרבא לקראת מעמד התפילה הנורא, יתקיימו שיעורים 
כח הצדיק  סגולת  בגודל  שליט''א  והמגידים  המשפיעים  מגדולי 

ובמעלת היום 
ד. השיעורים יועברו בקו המיוחד של מעמד התפילה

מעמד התפילה
ה. מעמד התפילה יתקיים מכל קצוות תבל, יחד רבבות עמך ישראל 
שיעתירו יחד ויחלו פני מלך לזכות בדבר ישועה ורחמים בפרנסה, 

ברכה ובכל העניינים בזכות הצדיק ובכח האחדות וכלל ישראל
ו. בראשות מעמד התפילה יעמדו עמודי התפילה שבדורנו גדולי 
גדולי הדור שליט''א כפי שיתפרסם  והצדיקים– שליחי  הרבנים 

לקראת ההילולא
ז. מעמד התפילה יתקיים בראשות ארזי הלבנון הרבנים שליט''א 
במקום  שיעתירו  הצדיק  מפעלות  ורבני  שליחי  עם  יחד  שבא''י 

הקודש, הציון המצוינת בקרעסטיר ויועבר בשידור חי לכל קצוות 
תבל לבתי עם בני ישראל

ח. לפני התפילה ידליקו ג' נרות לזכרו של צדיק בסוד 'נ"ר השם 
נשמת אדם'

החסד  מעשי  להמשך  לצדקה  סכום  להפריש  ביותר  ראוי  ט. 
כצוואתו של צדיק ולזכות בהבטחתו

סדר התפילה
י. מעמד התפילה יחל לקראת נעילת היום עם דמדומי חמה בשעת 

עת רצון, בשעה 18:30
יא. ראוי לכוון לפני אמירת סדר התפילה שהתפילה תהיה בכח 

כלל ישראל ויתקבל לרצון בשם כל ישראל
יב. סדר התפילה כפי שנקבע על ידי מאורות הקבלה שליט''א 
כ"ד 'ישא ברכה מאה השם',  כ"ג 'רועי לא אחסר', פרק  - פרק 
פרק קכ"א 'מאין יבוא עזרי', פרק ק"ל 'ממעמקים קראתיך', ויה''ר 
המיוחד לפרנסה ושמירה ביום הילולת הצדיק מקרעסטיר המובא 

בהמשך 
יג. פרקי התהילים ייאמרו ברוב עם בתחינה ובקשה פסוק בפסוק 

לכוונת הלב
יד. לאחר התפילה יעתירו הרבנים שליט''א בתחינה ובקשה על 
כל מקיימי צוואת הצדיק שותפי מפעלות הצדיק, שם שם בפרטות 

עם בקשתם הפרטית להיפקד בדבר ישועה ורחמים

לרבים השואלים:

בסוד מפתח הזהב 
והקמיע הפלאי של 

רבי ישעיה זי''ע
א. הקמיע הפלאי של הצדיק רבי ישעיה 
מקרעסטיר זיע''א היא לנצרכים לישועות 
שאלפים  כפי  וברכה,  שמירה  בפרנסה, 

העידו שזכו כבר בזה
הדור  גדולי  בהכוונת  נכתב  הקמיע  ב. 
מפעלות  לשותפי  שליט''א  והמקובלים 
הצדיק כפי הבטחתו של רבי ישעיה זי''ע 
שר  מרן  שהעיד  וכפי  צוואתו  למקיימי 

התורה זי''ע על כח הישועה הרב בזה
ג. הקמיע מועתק בסוד קודש, בדקדוק 
רב לכל פרטיה מהקמיע המקורי של ר' 
אהרן פרידמן ז''ל מבאי בית הצדיק שזכה 
לקבל את הקמיע מידיו הקדושות של ר' 

ישעיל'ע
 – הזהב  מפתח  בתוך  מוכנס  הקמיע  ד. 
מפתח הפרנסה של רבי ישעיה, משולב 
כמסוגלים  המקובלים  קודש  פסוקי  עם 
לפרנסה ושמירה ממאורות הקבלה. ניתן 
אף לקבל את הקמיע בנרתיק עוד מהודר
ה. יש לנהוג בקמיע מנהג קודש וח''ו לא 
להביא לידי ביזיון, לכן הקמיעות מגיעים 
כיס בתוך כיס שיוכלו לשאת אותם בכל 

מקום
שליט''א  הקבלה  מאורות  בהוראת  ו. 
ייכתב הקמיע באופן אישי ומיוחד בכתיבת 
קודש עם כוונה תחילה עבור כל אחד, 
לפי שמו בדייקא לפקודת ישועה ורחמים 

כפי שנהג רבי ישעיה זי''ע בעצמו
לכתיבת  השמות  במסירת  לדייק  יש  ז. 
הקמיע שיהיה עם שם המבקש ושם אמו 
ח. הקמיעות ייכתבו כפי שהורו הרבנים 
שליט''א לקראת היום המסוגל ג' אייר בו 
נפתחים ארובות השמיים, במקום קודש, 
צוואת  למקיימי  ביותר  המועיל  באופן 

הצדיק כפי שהבטיח
לפני  לבקש  יש  הזמן,  קוצר  מפאת  ט. 
הצדיק  מפעלות  במוקד  ההילולא  יום 
את הקמיע הפלאי ולמסור את השמות 
בדיוק, כך תבטיחו לעצמכם סגולת קודש 

מיוחדת זו ְּיׁשַעְיָה צִַדּיָקא" "ַרחֲמָנָא אִידכַּר לָן זְכוּתֵהּ ד

 סדר התפילה 
המיוחד על פרנסה

 לאומרו ביום ג' באייר, 
יומא דהילולא של הצדיק בעל מפתח הפרנסה 

הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע

ְוַרב ִרּבֹון  ָהֵעָצה  דֹול  ּגְ הּוא  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלִמים, 
ל  ּכָ ַעל  קּוחֹות  ּפְ ֵעיֶניָך  ר  ֲאׁשֶ ָהֲעִליָלה 
ְרָנָסתֹו  ּפַ י  ּדֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֵתת  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְרֵכי  ּדַ
יִעים  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ָלנּו  ְוָנַתּתָ  ַמְחסֹורֹו,  ְוֵדי 
ַפע קֶֹדׁש, ּוְבַרֲחֶמיָך  ים ּוְבָרָכה ְוׁשֶ ִלְבִרּיֹוֶתיָך ׂשַֹבע ַחּיִ
ה  י ֹמשֶׁ ן ַרּבִ ְעָיה ּבֶ י ְיׁשַ עֹוָלֵמנּו ֶאת ַרּבִ ים ָנַתּתָ ּבְ ָהַרּבִ
יר ְלֹכל ַעם ָהָאֶרץ  ּבִ ׁשְ י הּוא ַהּמַ יק ִלְבָרָכה, ּכִ ֵזֶכר ַצּדִ

ְרָנָסה. ל ּפַ ַח ׁשֶ ּוְבָידֹו ִהְפַקְדּתָ ַמְפּתֵ

ה  לֹוִני ְוֵהּנָ )ּפְ ָך  ַעְבּדְ ֲאִני  ה  ַהזֶּ ּיֹום  ּבַ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ
ׁש  ן ְוַלֲעֹמד ְלָפֶניָך ּוְלַבּקֵ לֹוִנית( ְלִהְתַחּנֵ ן ּפְ ּבֶ
י ֲחָמא  ָאַמר ַרּבִ מֹו ׁשֶ יֵליּה ּכְ ִהּלּוָלא ִדּ יֹוָמא ּדְ ַרֲחִמים ּבְ
ֲחֵייֶהם,  ִמיָתָתם יֹוֵתר ִמְבּ יִקים ּבְ דֹוִלים ַצּדִ ר ֲחִניָנא ּגְ ּבַ
ְזכּות  ִבּ ים ַחּיּוָתם ְוַאף יֹוֵתר, ֶשׁ ַחּיִ ר ּבַ ֲאׁשֶ נּו ּכַ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
ְרָנָסּה  יִתי ּפַ ֵני ּבֵ ְזִמין ִלי ּוְלָכל ּבְ ה ּתַ דֹוׁש ַהזֶּ יק ַהּקָ ּדִ ַהּצַ
ה, ְוָתֵקל ֵמָעֵלינּו ֶאת  לֹא ָעָמל ְמֻרּבֶ ֶרַוח ּוְבַקּלּות ּבְ ּבְ
י  ּכִ ֶלֶחם'  אַכל  ּתֹ ָך  ַאֶפּ ֵזַעת  'ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ִקְלַלת 
ְפָלאֹות ֵאין  ָבר ְמֹאד, ּוְלָפֶניָך ֲאדֹון ַהּנִ ה ָעֵלינּו ַהּדָ ָקׁשֶ

דֹול. לֹא טַֹרח ּגָ זּון אֹוָתנּו ּבְ ָלל ִמּלָ ב ּכְ י ּוְמַעּכֵ קֹשִׁ

ֵחן ָעְזֵרִני  ּלֹו ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ נָא ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַהזָּ
ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ִלי  יק  ְסּפִ ּתַ ׁשֶ ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  ּבְ
ְלבּוׁש  ּבִ ין  ּבֵ ָמזֹון  ּבְ ין  ּבֵ ַהאי ָעְלָמא  ְבּ נּו  ל ָצְרּכֵ ּכָ יִתי  ּבֵ
בֹוא ְלָפֵנינּו, ְוַאל ֶאְצָטֵרְך  ּיָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ין ּבְ ִדיָרה ּבֵ ין ּבְ ּבֵ
ְדָך  י ִאם ִמּיָ תֹוַרת ַהְלָוָאה, ּכִ ר ָוָדם ַאף ּבְ ׂשָ ִלּטֹל ִמיֵדי ּבָ
ַפע  ע ָלנּו ׁשֶ ּפַ ה ְוָהְרָחָבה ֻיׁשְ דֹוׁשָ תּוָחה ַהּקְ ֵלָאה ַהּפְ ַהּמְ
ְצָטֵרְך לֹו, ְוַאל ֶיְחַסר לֹא ִלי  ּנִ ִפי ָמה ׁשֶ ָכל ֵעת ּכְ דֹול ּבְ ּגָ

ל ְצָרֵכינּו ַעד עֹוָלם. ָבר ִמּכָ יִתי ּדָ י ּבֵ ְולֹא ְלִמי ֵמַאְנׁשֵ

א  ה ָאּנָ ָעָשׂ ֶשׁ ְזכּות  ּבִ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ
ה ִעם ַעְמָך  י ֹמשֶׁ ן ַרּבִ ְעָיה ּבֶ י ְיׁשַ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ
ה  ְוַתְרּבֶ ֲעבּורֹו,  י  ַדְבּתִ ּנָ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ְזכּות  ּוּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵריָקם  יֵבִני  ׁשִ ּתְ ְוַאל  ה,  ּוְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ ּבְ ְלָחְנֵנִני 
ָרָכה  ּבְ ּוְתָבְרֵכִני  ְלָפֶניָך  ֲחנּוִנים  ּתַ את  ָלׂשֵ בֹוֵאִני  ּבְ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵלָמה, ּכִ ׁשְ

0733-509-555   0733-470-400
שידור החי למעמד התפילה במספרים:

החל משעה 17:00 שיעורי הכנה דרבא בגודל סגולת היום וכח הצדיק מגדולי 
המשפיעים עד תחילת המעמד בשעה 18:30 

https://kerestir.org.il/


עכשיו הכל ברור!
העובדות מדברות בעד עצמם!

חייגו עכשיו:
1800-860-866

פרנסה וברכהלפתוח שערי המרטיטהמעמד 

 זו ההזדמנות שלך לזכות 
בישועה אישית משלך! 

 ביום ההילולא ג' אייר, בשעת נעילת היום, בעת רצון עם דמדומי החמה,
ייערך מעמד תפילה נורא הוד, בראשות גדולי הדור שליט''א

לאחר סדר תפילה על פי הסדר שנקבע במיוחד לכך, כששערי שמים 
פתוחים והצדיק יושב במרומים לפעול ישועות בקרב הארץ, יזכירו 
הרבנים שליט''א את שמות שותפי הצדיק – מקיימי הצוואה, לאמר:

פרנסה בשפע ובניקל, נחת מכל הצאצאים, בריאות איתנה, רפואה 
שלימה, זרע של קיימא, זיווגים הגונים, הצלחה בעסקים, הצלחה 

בלימודים, ישועות אישיות ברוחניות וגשמיות בכל הנצרך לך!

את ההזדמנות הזאת אסור לך לפספס!
זה ההזדמנות שלך לישועה!
בואו תנסו! הצטרפו לרבים שכבר זכו!

ג' אייר – ארובות השמיים נפתחים, הצדיק יושב במרומים ופועל 
ביומא דהילולא דיליה בכוחות עצומים. גוזר בגזירת צדיק כפי 
שהבטיח, ופועל ישועות למעלה מדרך הטבע למקיימי צוואתו, 
מזון בדרך  שותפי מפעלות הצדיק, ממשיכי מורשתו בחלוקת 

כבוד לעמלי התורה כפי שביקש

הבטחת הצדיק! כח התורה והחסד! סגולת היום!
כח ישועה נדיר שאסור לך לפספס!

 זה ההזדמנות שלך לזכות במה שבאמת כל כך חשוב לך: 
פרנסה בשפע, כיסוי החובות, דירה מושלמת, שידוך עם סידור מושלם, 

עסקים מוצלחים, רוגע כלכלי, ברכה, הצלחה וכל מה שנצרך לך.

זו עובדה! זה כבר קרה לאח שלך, לשכנים שלך.
 אסור לך לפספס 

את ההזדמנות הנדירה שלך!

וזה לא דורש ממך הרבה!!!
השותפות שלך עם המפעל הקדוש של הצדיק 
יחיה את משפחות עמלי התורה בזמן המאתגר 
הזה ויתן לך את ההזדמנות לקיים את צוואת 
הצדיק רבי ישעיל'ע ולזכות בהבטחתו

רק תנסו!

גם השם שלך חייב להיות שם!

 "אלו מקיימים את צוואתך ואת רצונך, 
אף אתה עשה כפי שהבטחת ותשפיע להם 
ישועות מעל לדרך הטבע כפי הנצרך להם"

tel:1800860866
tel:1800860866
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