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נוסעים אל הישועה
המשפט שחוזר על עצמו על ידי כל המצטרפים ל’מסע
הישועות’ בשנים האחרונות ,הוא אחד ויחיד:

מאז הנסיעה ,החיים נהפכו לטובה!
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מאות נוסעים ,עשרות רבנים ,נגידים ,אישי ציבור,
ועוד אנשים רגילים כמוני וכמוך ,וכולם לא גומרים
לספר על מה שהמסע המופלא הזה עשה להם ,לגוף
ולנשמה.
זו לא נסיעה רגילה לקברי צדיקים .זו לא טיסה
פשוטה לעיירות קברי צדיקים הטמונים בגולה.
זה הרבה הרבה יותר .זה מסע של פעם בשנה שעושה
משהו לנשמה .זה מסע שבו כל הנוסעים מרגישים
חוויה נדירה ומרגשת של התעלות.
והחוויה לא נגמרת שם ,אי שם בשטפנשט או ביאס
שברומניה ובשאר מחוזות העבר בהם פסעו הצדיקים
משטפנשט והשפיעו ישירות לעמ"י החוויה ממשיכה
ללוות את כל הנוסעים עוד ימים וחודשים רבים.
במהלך השנים האחרונות ידעו לספר כל המצטרפים
למסע המופלא על נסים וישועות רבות שזכו להם
אחרי המסע.
הם נסעו להשתטח על קברו של האדמו”ר הראשון
משטפנשט ,המשיכו למסע מופלא לציוניהם של
שאר גדולי וצדיקי עולם וחזרו עם מזוודות מלאות
בישועות ,ישועות ברוחניות ובגשמיות שממשיכות
ללוות אותם ולשמור עליהם כל השנה .אין אחד
שחזר משם ‘מאוכזב’ .לא אצל הצדיק משטפנשט.
הצדיק הקדוש ,שביקש שיבואו אליו ,שחשף את
הגילוי הנורא עד כמה יש בידו את הכוח להושיע,
ושאינו מניח לשום בקשה ליפול – עומד ומלווה כל
אחד ואחד עד לישועה השלימה.

כך תצאו מכל הצרות.
הכינו מקום לישועה!
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הצדיק מחלק ישועות,
לא תיקח?
המעמד המפורסם שחולל נסים במשך הצדיק היחיד שביקש“ :רק תבואו לבקש
– ותיוושעו!”
שנים רבות
במשך שנים רבות היה זה מעמד נורא שהשתתפו בו אלפי
חסידים.
האדמו”ר הקדוש רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי”ע ,היה
עולה בראשות אלפי חסידיו לפקוד את
ציונו הקדוש של אביו ,האדמו”ר הראשון
לבית שטפנשט רבי מנחם נחום זי”ע מדי
שנה ביום ההילולא י”ד כסלו ,למעמד נורא
של תפילה ובקשת רחמים לישועת הכלל
והפרט .לא היה יהודי בכל האיזור שהיה
מעז לפספס את מעמד התפילה הנורא.
זקני העיירה מספרים עד היום על הישועות
הפלאיות ועל הנסים הגלויים שהיו
מתרחשים בעקבות מעמד התפילה הנורא
ביומא הילולא קדישא.

הבן שקיבל את הכח להשפיע ישועות
לא לחינם נקשר שמו של הצדיק משטפנשט עם מאות ואלפי
מעשי נסים וישועות .הסבא קדישא הרה”ק רבי ישראל מרוז’ין
זי”ע ,אביו של האדמו”ר הראשון לבית שטפנשט הצדיק רבי
מנחם נחום זי”ע התבטא כי ששת בניו הם כנגד שישה סדרי
משנה ,וכי בנו הרביעי ,הרה”ק רבי מנחם נחום זי”ע ,הוא כנגד
סדר נזיקין ,והוא יוכל לעמוד כנגד כל המזיקין שבעולם .וחז”ל
דרשו כבר כי “ישועות כנגד סדר נזיקין” ,ומכאן כוחו המופלא
והמיוחד לחולל ישועות מופלאות עבור כל יהודי ויהודי שיבוא
אליו ,כוח שאותו אף הנחיל אחריו לבנו יחידו ,הצדיק רבי אברהם
מתתיהו זי”ע הטמון בארץ ישראל.

בבית הכנסת הבעש"ט שוהל

ככה .במילים פשוטות אלו התבטא הצדיק הקדוש ,האדמו”ר
הראשון לבית שטפנשט.
מדבר מעט היה הצדיק הראשון משטפנשט .כל דבריו גבוהים
ונעלים ,וספורים.
אך באחד הימים גילה סוד גדול ,בשיחה
עם שניים מחסידיו שהגיעו אליו מרוסיה,
וכה אמר להם [העדות המלאה מופיעה
בספר מילין סתימין]:
“מי שיש לו בקשה ,בא לפני ומבקש
ממני ,היות ואני קרוב יותר לה’ יתברך.
אני מתפלל לפניו ,ובזה נושע המבקש
בבקשתו”.
גילה טפח וכיסה טפחיים .על כוח הישועות
המופלא שבידו ,כוח שמוכן בידיו במטרה
אחת ,לסייע לכל יהודי ויהודי שיבוא אליו ,ויבקש ,רק יבקש.

“למעלה מכל המקטרגים!”
העדויות הרבות על הנסים והנפלאות אותם חוו המשתתפים
במסע הישועות בשנים האחרונות – נדירות בכל קנה מידה.
סיפורים נוראים על אנשים שהיו כבר בתהומות הייאוש .שכולם
מסביב כבר הסכימו שאין תקווה.
ואיש אחד עמד מולם!
הצדיק משטפנשט ,עם כח הישועות העצום שבידיו ,שידד את
מערכות הטבע והשפיע מכוחו לחולל נסים ,כן ,נסים בזמן הזה!

באר המים בשטפנשט

זה הסוד של הצדיק.

כוחו הגדול להעלות את התפלות ואת הבקשות למקום
שאין שם מקטרגים ומסטינים המעכבים את השפע ואת
הישועות מלרדת לעולם שלנו.

המנהג העתיק שחודש
במשך שנים התקיים מעמד התפילה ,שהופסק בצוק
העתים ,עד שבשנים האחרונות התחדש המנהג ,מנהג
ההשתטחות על הציון הקדוש ביומא הילולא קדישא של
אבי שושלת שטפנשט ,וזאת בעידודם המלא של גדולי
הצדיקים האדמו"רים והמקובלים שליט"א.
בכל שנה מתקיים המסע המרגש ,במהלכו יוצאת טיסה
מיוחדת מארץ ישראל לעבר מקום מנוחתו של הצדיק,
כאשר לאחר מעמד התפילה על הציון הקדוש ממשיכים
המשתתפים למסע מיוחד ונרגש בקברי הצדיקים וגדולי
האדמו"רים .נפלאותיו של המסע עוברים מפה לאוזן,
ומשנה לשנה גדל מספר המשתתפים במסע.
גם השנה 144 ,שנים אחרי הסתלקותו של הצדיק ,יתקיים
מעמד התפילה על הציון הקדוש ,בהשתתפות קהל רב,
בראשות רבנים נכבדים ,מקובלים שליט"א ,אישי ציבור
חשובים.
מסע הישועות יתפרס השנה על פני שלושה ימים ,שלושה
ימים רצופים של חוויה רוחנית אדירה ,שתחילתו במסע
מרתק ומרגש על קברי הצדיקים שבאירופה ,ושיאו
במעמד התפילה על ציונו הקדוש של האדמו"ר הראשון
משטפנשט זי"ע ,מעמד של תפילות וישועות מופלאות
עבור כל משתתפיו ועבור כל הנזכרים בו.
מי שזכה – זכה .אשרי עין ראתה.

אשרי מי שיזכה השנה.
אשרי מי שיהיה שם.
אשרי מי ששמו יופיע שם בתפילה

לְ ִהזָ ּכֵ ר ְבּזִ כְ רֹון ָקדֹוׁש ּולְ ִהּו ַָׁשע
'קוויטל' על ציון הצדיק המושיע
רבים מאלו שאינם יכולים להשתתף בעצמם
במסע ,שולחים קוויטל שיוקרא במעמד
התפילה ויונח אחר-כן על ציונו של הצדיק,
שממשיך לפעול במרומים ישועות מופלאות
עבור כל הנזכרים אצלו.
מוקד מיוחד פועל בימים אלו ,לצד הצוות
שמכין את הנסיעה ,לקליטת מאות ואלפי
השמות שיוזכרו על הציון הקדוש ע"י שליחי
המוסדות הק' הפועלים לזכרם ולטובת נשמתם
של צדיקי בית שטפנשט זי"ע.
כל הבקשות שיוזכרו בקוויטלך שיונחו על ציונו
הקדוש של אבי שושלת שטפנשט ,אף יוזכרו
במשך ארבעים ימי תפילה רצופים על ציונו של
הבן הגדול ,הצדיק רבי אברהם מתתיהו זי"ע
הטמון בארץ ישראל.
ויחדיו יהיו תמים ,יבואו ויעלו זכות הבן והאב,
הצדיקים הגדולים פועלי הישועות ,שבחייהם
ובמותם פעלו ופועלים נסים ונפלאות עבור כל
יהודי ויהודי המגיעים אליהם.

בבית הכנסת האוהב ישראל מאפטא

03-579-03-03
להצטרפות לנסיעה או לשליחת שמות לתפילה בעת ההילולא בקבר הצדיק

5

4

ההבטחה הנדירה והמפעימה של הצדיק לפני פטירתו:

קברי נרצחי הרכבות

ישועה בנקל
היה זה תקופה קצרה לפני פטירת הצדיק רבי מנחם נחום
משטפנשט זי"ע לחיי עולם.
בנו הצדיק רבי אברהם מתתיהו זי"ע יצא מחדר קדשו ,ואז פנה
רבינו זי"ע ואמר לאנשי ביתו" :האם תדעו החילוק ביני לבין בני?
יהודים באים לפעול ישועות ,תדעו שמה שאני יכול לברך ולפעול
גם הוא יכול ,אלא שבעוד אצלי ניתן לפעול בנקל ,הרי שאצל בני
יצטרכו לבקש שוב ושוב ,אולם אם כבר בירך מי שהוא ,תדע לך
שהישועה מובטחת".
וכך ,בגילוי נדיר ומפעים יצא מפה קדשו ההבטחה המרגשת:

האוהל הומה מתפללים מבפנים ומבחוץ

אוהל הקבר

"אצלי ניתן לפעול בנקל".

בשתי מילים קיפל הצדיק את כח הישועות המופלא שבידו ,וגילה
רז זה.
"לפעול בנקל".
בקלות .בלי מצוקות וטירחות ,בלי צרות ובעיות .קשיים ועיכובים.
בנקל.
היש הבטחה גדולה מזו?
כל משתתפי המסע בשנים האחרונות מפליאים את הנקודה הזו,
של ה'לפעול בנקל' .תרמילים כבדים של דאגות ומצוקות הופכים
לקלים ,מרגישים בפועל את התגשמות הבטחתו המופלאה של
הצדיק :אצלי ניתן לפעול בנקל.
סיפורים מופלאים על פקידה בזש"ק בנקל לאחר שנים רבות ,על
זיווגים שנלוו בקשיים עצומים וכבדים במשך שנים רבות ,ולפתע
הדברים התחילו לזוז בקלות ,אנשים שהתקשו בענייני פרנסה ,ועם
בואם ארצה פתאום דברים התחילו להסתדר בנקל לשמחת לבם,
ועוד עשרות סיפורי נסים ונפלאות שהצד השווה שלהם הוא הפלא
הגדול של ישועות בנקל.
גם אתם יכולים לזכות לכך!
גם אתם יכולים לזכות לברכה הגדולה של 'בנקל' ,של להיוושע
בנקל בכל ענין שבו תרצו .בפרנסה ,בשמחת חיים ,בזרע של קיימא,
בנחת מהילדים ,ובכל תחום וענין.

כי בידך היא!
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מיום שני י"ב כסלו 26/11
עד יום רביעי י"ד כסלו 28/11

מקומות בהם נפסע במהלך המסע-עיר הבעש"ט

פיאטרא ניאמץ .סיור מאלף ,תפילה בבית מדרשו העתיק ,ובאהל קברי הרבנים זיע"א

ערש הדף היומי

פרוספקט
המסע מפורט
ישלח לכל
דורש

השתתפות במסע הישועות
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מעמד סיום הש"ס בעיר הולדת המהר"ם שפירא ,באהל אביו רבי יעקב שמשון שפירא זצ"ל

עיר הישועות

שטפנשט .סיור מרתק ,תפילה באוהל הצדיק ובבית העלמין העתיק וההיסטורי

יאס  -מעמד תפילת ההילולא
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השתטחות על ציונו הק' של האדמו"ר הראשון משטפנשט זי"ע ביומא דהילולא
קדישא ,ותפילה באהלי קברי הצדיקים בבית החיים ובקבר האחים הגדול

רומניה היהודית

בוקרסט ,סיור מרתק ומרגש בבתי הכנסת העתיקים בעיר

להצטרפות לנסיעה או
לשליחת שמות לתפילה בעת
ההילולא בקבר הצדיק
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התפילה בוקעת רקיעים

היום הראשון יום ב' ,י"ב כסלו ()26/11

פוסעים בשבילי הבעש"ט

מגיעים לבית העלמין

המראה לפנות בוקר מנמל התעופה בן גוריון
בטיסת אל-על לכיוון בוקרסט ברומניה ,משם
יוצאים לעבר העיר גאלאץ ,מקום ציונו של כ"ק
מרן אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאדז'וד,
חתנו של רבינו הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט
זיע"א.
משם תמשיך הפמליה לעיר הבעש"ט ,פיאטרא
ניאמץ ,השוכנת למרגלות הרי הקרפטים
המרהיבים ,ואשר בין שביליו ,על פי המסורת
הקדומה ,התהלך הבעל שם טוב הקדוש בשנות
התבודדותו.
בלילה יתארחו כל הנוסעים במלון המפואר הקרוי
על שם הרי הצכלאו הנישאים לגבהים מדהימים.
רבה של יאס ומולדובה בהבדלה בביהכנ"ס ההיסטורי של הבעש"ט

הכנסת ס"ת לביהמ"ד שטפנשט ביאס

"כשתהיו אצלי ,אעלה את בקשתכם למעלה למעלה,
למקום שאין שם קטרוגים ,ושם תוושעו"

היום השני יום ג' ,י"ג כסלו ()27/11

צועדים בעיר הישועות

הישועות מקבלות המחשה.
תפילת שחרית נרגשת בבית מדרשו העתיק של מרן
אור שבעת הימים הבעש”ט זיע”א ,ותפילה בבית
העלמין העתיק באהל קברי הרבנים בפיאטרא
זיע”א ומשם לשאץ היא סוצ'אבה ,שם ייערך מעמד
סיום הש”ס בעיר הולדתו של מחולל הדף היומי,
ע”י אהל קבר אביו של המהר”ם שפירא מלובלין,
הגאון רבי יעקב שמשון זצ”ל.
משם תצא הפמליא לכיוון עיר הישועות ,שטפנשט,
שרק הזכרת שמה מעבירה צמרמורת התרגשות
בלב כל יהודי.
שם ,בעיר העתיקה יתקיים סיור מרתק על סוס
ועגלה ברובע היהודי ובחצר הצדיק ,ותפילה נרגשת
באהל שם היה טמון במשך שנים רבות הצדיק
הרה”ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי”ע.
בהקשר לאהל ציון הצדיק ,ידוע כי בשנת תשכ”ט,
כאשר ביקשו החסידים להעתיק את מקום קברו
של הצדיק משטפנשט לארץ ישראל ,התנגדו לכך
מכל וכל תושבי הסביבה הגויים .הם לא הסכימו
שילקח מהם הקמיע השומר עליהם – גופו הטהור
והקדוש של הצדיק הטמון לידם.
בסופו של דבר ,למרות התנגדותם הנמרצת עלתה

בהצלחה היוזמה להעברת גופו הטהור של הצדיק
לארץ הקודש ,ובכל זאת ממשיכים גויי הסביבה
להאמין בכח סגולת המקום ,ומגיעים עד היום
לאוהל הצדיק שעדיין נותר בשלימותו ,לשטוח
את בקשותיהם ,מתוך ידיעה וודאית ומתוך נסיונם
התמידי בראותם ישועות נפלאות על מקום ציונו
של ‘הראבין היהודי’.
בעיירת שטפנשט יתפללו משתתפי המסע בבית
העלמין העתיק ,באהל הרה”ק רבי שלום תאומים
זצ”ל רבה של שטפנשט ,ובאהל הגה”ח רבי מרדכי
דב ברייאר זצ”ל רב אב”ד שטפנשט.
בשעות אחה”צ תצא הפמליה לבוטשאטש או
להרלוי ,ככל שיספיק הזמן ,ומשם לבית המלון
בעיר בוטושאן ,שם תתקיים סעודת ההילולא
קדישא לכבודו של האדמו”ר הראשון משטפנשט
זי”ע ,בראשות רבנים ותזמורת מיוחדת עם החזן
המפורסם הרב חיים הוטנר.
במהלך סעודת ההילולא המפוארת יישמעו דברי
חיזוק והתעוררות מפי רבנים מפורסמים ,חסידים
ואנשי מעשה ,וכן יימסרו סיפורי מופת מופלאים
ותיאורים מרוממים מפי יהודים שזכר העיירה
והצדיק עדיין צרוב בזיכרונם.

ריקוד אחרי הסעודה ביום ההילולא
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"יזכור" בקברי נרצחי הרכבות

מתפללים בבית המדרש "הבעש"ט שוהל"

היום השלישי יום ד' ,י"ד כסלו ()28/11

פועלים ישועות בנקל!

השכם בבוקר יצאו כל המשתתפים לעבר העיר
יאס ,העיר בה טמון האי צדיק וקדוש ,האדמו"ר
הראשון משטפנשט זי"ע ,בנו של הרה"ק רבי
ישראל מרוז'ין זי"ע.
לאחר טבילה וטהרה במקוה ותפילת שחרית
בבית מדרשו העתיק של מרן הרה"ק אוהב ישראל
מאפטא זיע"א ,וארוחת בוקר ,יפקדו כל משתתפי
המסע את מקום קברו דמרנא ורבנא אדמו"ר
הראשון משטפנשט זיע"א ,בעיצומו של יומא
דהילולא רבא ,וישתתפו במעמד התפילה השנתי
על ציונו הקדוש ,מעמד הישועות שבמשך כל
השנים הוכר כיום סגולה וכמקום מסוגל להשפיע
ישועות ונסים בנקל ,לכל המשתתפים בו ,להם
ולכל בני ביתם שיחי'.
משם יפנו הנוסעים לפקוד את שאר אהלי קברי
הצדיקים בבית החיים הגדול ביאס ,ואת קבר
האחים של נרצחי רכבות המוות.
לקראת סוף המסע יגיעו המשתתפים לבוקרסט,
שם יסעדו את ארוחת הערב בבית חב"ד ויסיירו
בבתי הכנסת העתיקים בעיר ,כפי שהזמן יאפשר,
כאשר משם תמריא כל הפמליה חזרה לארץ
ישראל ,לחיים טובים ולשלום ,גדושים בהשפעות
טובות לכל השנה ,בני חיי ומזוני ,ברכות עד בלי די,
ועשירים בחוויה רוחנית אדירה ומרוממת.
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בניגוד גמור לדרך הטבע:

הזאבים של הצדיק
הצילו את התינוק!
-סיפור-
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שש עשרה שנים תמימות היה החסיד ר‘ פנחס פוליקמן
וזוגתו חשוכי בנים .הרבה דמעות שפכו הוא וזוגתו על
שולחנו הקדוש של הצדיק רבי מנחם נחום משטפנשט
בקודש פנימה ,אך שערי הישועה עדיין נעולים ושעת הרצון
טרם באה.
יום אחד ,כאשר חזרו והגיעו לשפוך את מרי שיחם לפני
הצדיק נשמעה לפתע הבשורה המיוחלת מפי קדשו“ :השם
יתברך יעזור ,ובקרוב תיפקדו בבן-זכר!”
לשמחתם של בני הזוג לא היה גבול .אמונת הצדיקים היתה
איתנה בקרבם כפלדה ,ולאחר שזכו לשמוע את דברי הצדיק
הברורים שוב לא זקוקים היו לשום אסמכתאות נוספות.
הם ידעו בלי צל של ספק ,כי נפקדו מן השמים וכי הישועה
כבר בדרך .ואכן ,הבטחת הצדיק התקיימה במלואה ,ובני
הזוג חבקו למזל טוב בן זכר.

במגלשת שלג אל הצדיק
לרגל ריחוק מקום מגוריהם משטפנשט ,לא ניתן היה
לכבד את הצדיק בסנדקאות ,אך מיד כאשר הגדיל התינוק
קימעה מיהרו בני הזוג לקום ולנסוע עמו לשטפנשט ,כדי
להציג לעיני הצדיק את הנער אשר עליו התפלל.
על אף שהיה אז עיצומו של חורף ,הקרה והכפור שלטו
ביקום וכל הדרכים מכוסות היו בשלגים ,לא שתו בני הזוג
לבם לכך .מצפונם החסידי לא הניח להם להמתין עד עבור
חודשי החורף כדי להביא את התינוק לפני הצדיק .הם
עטפו ,אפוא ,את התינוק היטב בשמיכות צמר ובפרווה,
ריפדו היטב את מגלשת החורף שלהם ,הרתומה לצמד
סוסים משובחים ,ובעוד ר‘ פנחס אוחז במושכות ,התיישבה
האם עם תינוקה במרכב המגלשה פנימה ,ויצאו לדרך.
הדרך לא היתה קלה וסכנתה מרובה היתה .הסוסים
פרחו ,אמנם ,כנשרים ,המגלשה גלשה על מרבד השלג
ברכות ,אולם ,מפעם לפעם נטתה על צידה מחמת סלעים
ומהמורות שהיו מוסווים מתחת לשלג.
פעם נטתה המגלשה לימין ,פעם נטתה לשמאל ,ולעתים
אף חישבה להתהפך על פיה .הסיכון היה מחושב וידוע
לבני הזוג מראש ,אך הדרך אל הצדיק אצה להם והם לא
אבו להתמהמה .שפתותיהם רחשו תפילה ופסוקי שמירה
ללא הרף ,כשלבם סמוך ובטוח בה' שלא יארע להם כל דבר
רע .מפעם לפעם ,היטיבה היתה האם את השמיכות ואת
הפרווה על גופו של התינוק ,ומשנוכחה לדעת כי חום גופו
שמור היטב ,נחה דעתה.

התינוק איננו!

'הזאבים של הצדיק'

בשלב מסוים של הדרך ,נעצמו שמורות עיניה ותנומה
נפלה על עפעפיה .כאשר הקיצה ,לא ידעה כמה זמן ארכה
תנומתה ,ומיהרה להיטיב את כיסוייו של התינוק .אולם,
לחרדתה העצומה לא היה התינוק על המגלשה!
הזעקה האיומה אשר פרצה מפיה ,הקפיאה את דמו של
ר‘ פנחס בעורקיו והוא משך משיכה נמרצת במושכות כדי
לבלום את הסוסים .הוא זינק מעל מושבו ופנה ללא נשימה
אל המגלשה פנימה ,כאן גילה את זוגתו על סף עילפון.
“הילד איננו!”  -קראה נואשות כשהיא פוכרת בידיה ,ולבו
של ר‘ פנחס כמעט ולא נעקר מתוך חזהו.
חישוב מהיר שערכו העלה את ההשערה ,כי באחד מטלטולי
המגלשה נטתה על צדה ,ונשמט התינוק מעל המגלשה
ונפל על פני השלג ,בעוד האמא מנמנמת בשלווה.
ר‘ פנחס מיהר לזנק בחזרה אל מושבו ,השיב את הסוסים
על עקבותיהם והחל מדהירם בדרך חזור ,כשבלבו מפעמת
תקווה קלושה למדי ,למצוא את התינוק כשעודנו חי.
כברת דרך ארוכה נסעו בחזרה ,ואת התינוק לא מצאו.
לפתע ,באמצע דהירתם ,התרוממו הסוסים על רגליהם
האחוריות ,כמו בלם אותם איזה כוח מסתורי בפתאומיות,
ונעצרו בבת ראש.

הם נותרו לעמוד כצמודים למקומם וסירבו להתקדם ולו
פסיעה אחת נוספת .לפתע החל ר‘ פנחס להבחין בכתם כהה
הנראה ממרחק על פני משטח השלג הבוהק .ניכר היה ,כי
רתיעתם של הסוסים להמשיך בדרכם נובעת מכתם זה .אך
ר‘ פנחס לא שת לבו לזאת ,וביד חזקה אילץ את הסוסים
להמשיך .כאשר התקרבו יותר ,ניתן היה כבר לזהות בבירור,
כי מדובר בשני זאבים הניצבים על השלג .רתיעתם של
הסוסים הלכה וגברה ,אך ר‘ פנחס לא ויתר ,עד אשר הביאם
קרוב מאוד אל הזאבים.
המראה שהתגלה לעיני ר‘ פנחס וזוגתו ,היה מחריד למעלה
מכל דמיון .על השלג מוטל היה תינוקם ,כשהוא מכורבל
עדיין היטב בשמיכות ובפרווה ,והזאבים ניצבים עליו כשני
שומרים נאמנים ,כשהם נושפים עליו ללא הרף ומחממים
אותו בהבל פיהם ,כדי שלא יקפא בקור!
כאשר זינקו ההורים מעל העגלה וחשו אל עבר התינוק ,סבו
שני הזאבים על עקבותיהם ופנו ללכת לדרכם ,מבלי להשמיע
קול.
המומים מן הנס שהתחולל לנגד עיניהם ונרגשים עד עמקי
נשמותיהם ,המשיכו ההורים בנסיעתם אל הצדיק ,וכאשר
נכנסו ההורים אל מעונו של הצדיק בשטפנשט ,אך דרכו
כפות רגליהם על סף חדרו ,עוד בטרם ראם ,נשמע קולו של
הצדיק שואל:

"נו ,הזאבים שלי מוצאים חן בעיניכם?"...

השימחה והלהבות בעת התיקון בציון
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-מצוואת הצדיק בעל ההילולא-

לו בקשה ,בא לפני ומבקש ממני,
“מי שיש רוב יותר לה’ יתברך .אני מתפלל
ק
היות ואני ה מיד נושע המבקש בבקשתו”.
לפניו ,ובז

הישועה
המובטחת
מחכה
לך

שם!
מבקרים במחוזות ההסטוריה
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גדולי המקובלים שם
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ישועה פלאית
ממרחקים

ואתה?
הגאון הצדיק המפורסם רבי

חיים קנייבסקי
שליט"א

המקובל בנש"ק רבי

דוד חי אבוחצירא
שליט"א

ההזדמנות המרגשת
להיזכר על הציון הק' ביומא דהילולא
ע"י משלחת רבנים חשובים שליט"א

עם שמו ,וביקש שיזכירו אותו
על ציונו של הצדיק הראשון
משטפנשט ביום ההילולא.
רבינו שליט"א התבטא באופן
נדיר ומיוחד:

הרבנים שליחי המוסדות הק' יבואו ויעמדו בציון הצדיק בשליחותם של כל המבקשים ,ישאו תפילה מיוחדת
וימשיכו את המסורת הוותיקה של התפילה הנרגשת ביום ההילולא ,ולאחר מכן יזכירו במתינות רבה כל שם
ושם בנפרד ,יחד עם הבקשות האישיות של כל אחד ואחד.
זוהי הזדמנות נפלאה ומרגשת עבור כל מי שלא יכול להשתתף בעצמו במסע הקודש ,מסיבות שונות ,אך
יכול להיות שם ברוחו ,בנפשו ובנשמתו ,ולזכות לכל הישועות המופלאות המושפעות ביומא דהילולא של
הצדיק על ציונו הק'.

המקובל הירושלמי הגאון
הצדיק רבי

שלח קוויטל

שלח קוויטל

כמדי שנה ,במהלך מעמד התפילה הנשגב על ציונו הק' של האדמו"ר הראשון משטפנשט זי"ע ,תתקיים
תפילה מיוחדת על ידי גדולי רבני החסידות והצדיקים המתלווים לנסיעה ,לזכותם של כל אלו ששלחו את
שמותיהם להזכירם על הציון הק' בעיצומו של יומא דהילולא קדישא של הצדיק.

דוד בצרי שליט"א

עם שמו להזכיר אותו
על הציון הק' של הצדיק
משטפנשט ביאס ביום
ההילולא,
והוסיף ואמר בהתייחסו למסע
הישועות:

ראש ישיבת המקובלים
"השלום" בעיר הקודש ירושלים

שלח קוויטל

להזכרה על הציון הק' ביאס,
ביום ההילולא ,והתבטא בלשון
זו:

" ענין גדול להתפלל
בקברי צדיקים,
שם מקום השראת
השכינה בימינו
כמובא בר"ן,
וכל המסייעים יתברכו
בברכת הצלחה"

"שטפנשט בגימטריא
"ויעתר לו ה'".
שם זה המקום
שבשמים נעתרים
לתפילתינו"

"הצדיק משטפנשט
כוחו גדול מאוד,
ורבים רואים שם
ישועות מעל לדרך
הטבע"

הקוויטל ששלח הצדיק משטפ נשט לקבר אביו

התיקון המשולש:

 .1ביומא דהילולא קדישא על קברו של הצדיק
ברומניה.
 .2בתפילה מיוחדת בציון קברו של בנו של
הצדיק פועל הישועות בבית העלמין בנחלת יצחק
בגבעתיים ביום ההילולא.
 .3בתיקון יום חמישי בקבר הצדיק משטפנשט
ברומניה ובגבעתיים (העלאת האבוקה בשמן
משחת קודש שיודלק בציון קברות הצדיקים
משטפנשט וישלח אליכם הביתה).
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קוויטל  -כתב שליחות

אני הח"מ ממנה בזאת את הרבנים שליט"א שליחי המוסדות הק' של הצדיק משטפנשט זי"ע להיות שלוחים נאמנים להזכיר את שמי
ואת שמות בני משפחתי שיחי' על הציון הק' של האדמו"ר הראשון משטפנשט

הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע

בעצם יומא דהילולא קדישא ,י"ד כסלו תשע"ג לפ"ק ולהתפלל עלינו שנזכה להישמר ולהנצל מכל צרה ועין רעה ,ולזכות לשפע
ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו בגשמיות וברוחניות ,בריאות שלימה בגוף ובנפש ,ונחת רב מכל יוצאי חלצינו מעתה עד עולם,

אמן כן יהי רצון

שם:

בן:

שם:

בן:

בקשה מיוחדת:

03-579-03-03
להצטרפות לנסיעה או לשליחת שמות לתפילה בעת ההילולא בקבר הצדיק

