
ַהַצִדיק ַהֳקדׂוש
ִמְשֶטְפֶנְשט
דואג לך כמו אבא.
 לא בערך, בדיוק כמו אבא. ולא סתם אבא.

אבא גדול ורחום
שכבר עזר לאלפים!

אבא! תן לי יד!

הצדיקמשטפנשטשהסתלקבליילדיםמבטיחבצוואתו:

“לא אנוח ולא אשקוט עד שתזכו

)בדיוק כמו אבא אוהב(

הכתר מתגלה!
המסלול הבטוח שלך לזכות לנסים גלויים!

עמוד

8 

דרמה הסטורית! לקראת יום ההילולא ה -80 של הצדיק כ”א תמוז

כלחייליצה"לשהוזכרואצלהצדיקניצלוונשארובחיים)עמ’4(

     פנה למוקד לקבלתן
    

    
    

    
    

    
    

     
       

                                                                

חובה בכל בית!
 שני הקמיעות

  הייחודיות!
קמיע ‘כתר הישועות’ הנדיר

וסגולת בקבוק שמן הקודש

להצלחה וישועה



להיות 
בידיים

להרגיש ביטחון מושלם,
להיות בטוחים שלא יקרה שום דבר רע, לא לנו ולא לילדים שלנו,

שתמיד יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים בחיים,
בדיוק כמו ילד קטן שמרגיש רגוע ליד אבא, שדואג לו להכל.

להיות בידיים
 האוהבות של הצדיק

החיים שלך ישתנו
כאשר תהיה בן יחיד של הצדיק!

אתה יכול להפוך לילד של הצדיק, ולזכות באותו רגע באבא גדול, אבא 
גדול מאוד שיש בידו כוח רב לעשות בשבילך הרבה, הרבה מאוד!

העולם הופך למפחיד יותר ויותר.
צרות נוחתות עלינו כל הזמן

המשפחה הילדים הפרנסה...
פחד גדול מהחיים, תחושת חוסר וודאות 

שום דבר כבר לא בטוח היום..

הצדיק הבטיח, לדאוג לך 

כמו אבא

טובות!

אתה רוצה דבר אחד ויחיד

את כל האהבה והדאגה שיש לאבא ולאמא לילדים שלהם, הצדיק מעניק לך!

אין אחד בעולם היהודי שלא שמע
על הצדיק הקדוש משטפנשט.

וזכרם נשכח. הצדיק הקדוש משטפנשט  ונסתלקו,  היו כאן  וקדושים  גדולים  צדיקים 
כבר נסתלק לפני שמונים שנה, אך וזכרו חי וקיים, כאילו הוא עדיין איתנו כאן בעולם.

מופלא  ישועות  כפועל  כולו  העולם  בכל  מפורסם  שהיה  משטפנשט  הקדוש  הצדיק 
ממשיך  יהודים,  שאינם  ולהבדיל  יהודים  אנשים,  אלפי  עבור  ונפלאות  נסים  וחולל 

לעשות את זה גם כיום לאחר הסתלקותו.

למה הצדיק עושה את זה? מסיבה פשוטה.
ולכן, בגלל שהצדיק נפטר מהעולם  לצדיק הקדוש משטפנשט לא היו ילדים משלו. 

הזה בלי להשאיר כאן ילדים, הצדיק רוצה להיטיב לכל אחד כאילו היה הילד שלו!
נסתרים דרכי השם, אין לנו הבנה בחשבונות שמים למה לצדיק הקדוש מְשֶטְפֶנְשט לא 
היו ילדים. אבל היו צדיקים גדולים שאמרו שבדיוק זו הסיבה. כי בגלל שלצדיק הקדוש 

משטפנשט לא היו ילדים, הוא יעניק את כח האהבה שלו ליהודים פשוטים!

הצדיקשידאגלך03-579-03-03
כמואבא!
w w w . s h t e f e n e s h t . o r g ת  י מ ו י ה ה  ל ו ג ס ב ו ט  ש נ פ ט ש ל  ש ש  ד ח ה ר  ת א ב ו  ר ק ב
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הצדיק שאוהב אותך ודואג לך
ופועל עבורך ישועות מעל לדרך הטבע

ברגע אחד אתה יכול להפוך להיות ילד של הצדיק,
והוא כבר יעשה הכל כדי שכל הדברים הטובים יקרו לך.

קיץ 1982.  מלחמת שלום הגליל פורצת בעוז ואלפי חיילים מגויסים אל החזית, 
ביניהם סגן חיים ברוטנרו, בן יחיד לאמו.

האמא הנסערת והמבוהלת עד עמקי נשמתה ממהרת להגיע לביתו של האדמו”ר הצדיק רבי יצחק 
מבוהוש זצ”ל שהיה מגדולי האדמו”רים בתל אביב בימים ההם, היא מבקשת את ברכתו לשמירת 
בנה היחיד, והצדיק עונה לה: בזמן כזה חייבים שומר מיוחד. לכי להתפלל אצל הצדיק משטפנשט, 

הוא שומר טוב, אצלו שום תפילה לא שבה ריקם.
האמא ממהרת לציון הקדוש, שם היא פוגשת עוד עשרות משפחות דואגות ומיוסרות, כולם נשלחו 
עבור  שמים  שערי  ולקרוע  להתפלל  משטפנשט,  הקודש  לציון  כתובת,  לאותה  צדיקים  ידי  על 

ילדיהם היקרים החיילים שבחזית המלחמה.
המלחמה מסתיימת, הבן יקיר חיים חוזר לשלום, האמא ממהרת יחד איתו לציון של הצדיק לומר 
תודה, רק שם היא מגלה שהיום הוא יום ההילולא, ויחד עמה הגיעו עוד עשרות חיילים ומשפחותיהם 

להודות לצדיק על ישועתו.
הם עומדים שם ביחד ומשוחחים על הפלא הגדול שכולם ראו, כל החיילים. כל פעם שנשקפה 

סכנה לחייהם הם ראו לפתע את דמות דיוקנו המרגיעה של הצדיק הקדוש משטפנשט ששמרה עליהם 
מכל משמר!

וכה אמר האדמו”ר רבי יצחק מבוהוש זצ”ל: כל חייל שהוזכר בציון הקדוש משטפנשט שב 
הביתה לשלום, כל אחד והנס הפרטי שלו כל אחד והנס הגלוי שלו.

כולם חזרו הביתה!
מאז כולם יודעים: יש כתובת לכל צרה!

יש אבא צדיק וקדוש שעליו ניתן לסמוך.
אבא ששומר על הילדים שלו שלא יארע להם כל רע!

לא‘כמו’אבא,לאכמעט,ולאבערך

המקובל רבי יעקב עדס שליט”אכל החיילים שהוזכרו אצל הצדיק  ניצלו ונשארו בחיים!
בעדות אישית על הנסים הגלויים בציון הצדיק משטפנשט

”יש לי הכרת הטוב מיוחדת לצדיק הקדוש משטפנשט. אחד מבני המשפחה 
יצא  לא  ומכולן  הצעות,  הרבה  וירדו  עלו  השידוכים,  לתקופת  נכנס  אצלנו 
משטפנשט.  הצדיק  בקבר  מיוחדת  לתפילה  המיועד  נסע  אחד  ”יום  כלום. 
באותו יום התחילה להתגלגל הצעה מאוד מיוחדת שנגמרה בכי טוב! מאז 
יש לי הכרת הטוב מיוחדת לצדיק הקדוש משטפנשט שראיתי אצלו גם רוח 

הקודש ומופתים גלוים ומסעירים”.

03-579-03-03

סיפורי מופת מבהילים, ונסים גלויים 
מתרחשים יום יום סביב ציונו הקדוש של הצדיק משטפנשט

אתם מוזמנים להיות חלק משרשרת הניסים

המקובל רבי יעקב עדס שליט”א בעדות אישית

סיפר המרצה הרב מנחם וויס שמכיר אישית את המקרה: את סיפורו 
של צדוק, הילד בן התשע מאלעד, לא ישכחו בבית החולים שניידר 

בפתח תקוה זמן רב.
ה-סי.טי.  ובבדיקת  עזות  סחרחורת  עם  לבית-החולים  הגיע  צדוק 
לריאותיו. הרופאים  6 ס”מ שחדר  באורך  לו התגלה מחט  שנערכה 
ניגשו לאביו להחתים אותו בדחיפות על טופס הסכמה לביצוע טיפול 

כירורגי מורכב להוצאת המחט.
למוקד  להתקשר  הצידה  והלך  דקות  כמה  של  שהות  ביקש  האבא 
הבקשות של הצדיק משטפנשט. השעה היתה מאוחרת מאוד אולם 
מצדו השני של הטלפון ענו לו מיידית, ושאלו אם המקרה סובל דיחוי 
לקבר  מיוחד  שליח  רגע  באותו  יצא  בשלילה  משנענו  הבוקר,  עד 

הצדיק להתפלל לנס גלוי עבור הילד.
שליח המוסדות מגיע לקבר הצדיק בשליחות להציל חיים של ילד, 
לטיפול  הילד  את  להכניס  מתכוננים  הרופאים  בדיוק  דקה  ובאותה 
כירורגי מסובך. אבל לפתע, ללא כל סיבה נראית לעין, הילד מתחיל 

להקיא והמחט יוצאת ללא פגע!!! 

המחט שיצאה מעצמה, ללא ניתוח!

צרורניסיםעלקצההמזלגמשפעהישועותהזורםבזכותהתפילהוהשותפותעםהצדיקמשטפנשט

מפעים!

הצדיקשידאגלך
כמואבא!
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הצדיק שיש בידו את הכח של
מתתיהו כהן גדול

הוא נולד בימי החנוכה כנצר לשושלת מלכות בית רוזין, נכד לסבו 

הקדוש, רבן של כל בני הגולה, רבי ישראל מרוזין זצוקללה”ה.

כשנולד הצדיק התמלא הבית כולו אורה, והסבא הקדוש, מלך ישראל 

זצוקללה”ה הביע מיד את רצון קדשו להיות הסנדק בבריתו של הרך 

הנולד. במעמד הכנסו לבריתו של אברהם אבינו חיכו אלפי החסידים 

בציפיה דרוכה לשמוע איזה שם יוענק לתינוק הקדוש שזה עתה נולד.

ואז, כשהגיע הרגע הקדוש של נתינת השם, 

הכריז הסב הגדול בהתלהבות קודש:

מתתיהו!
ומיד הוסיף הסבא הסנדק ואמר:

והוא יהיה לו כח כמו מתתיהו הזקן!!!

באותו רגע הבינו החסידים שמדובר בנשמה שעוד תאיר את העולם 

ותשפיע לכל המקושרים אליו והמסתופפים בצילו נסים וישועות 

נפלאות, בדיוק כמו מתתיהו החשמונאי, מתתיהו כהן גדול, שהיה 

שליח בורא עולם להציל את עם ישראל בימי היוונים.

כאשר גדל הילד וכל באי עולם נוכחו בכח הישועות שבידיו הקדושות, 

הבינו כולם וראו את עומק ראייתו של הסבא הקדוש, רבי ישראל 

מרוז’ין זצוקללה”ה, שבעודו בעריסתו ידע את רום דרגת נשמתו, 

שירדה לעולם כדי להשפיע ישועות ונפלאות עבור עם ישראל.

קדוש מהריון היה הצדיק משטפנשט.

שיש בידו את הכוח לעזור בלי גבול.
אבא גדול

אבא שיש לו ‘מילה’ אצל הקב”ה, והוא מליץ עליך יושר למעלה שתזכה לכל הטוב בעולם

אבא שעוטף אותך מכל הצדדים, שומר עליך מכל רע,
ועוטף אותך רק בטוב, בכל הטוב שבעולם.

ששומר על כל בני המשפחה מכל רע
שדואג לפרנסה שלך, כל הזמן

שדואג לרפא חולים
שמשרה רוגע ושלווה בנפש

שמשכין שלום בית 
שפועל למצוא זיווגים

שמגן מפני הסתבכויות מיותרות     

אבא
אבא
אבא
אבא
אבא
אבא
אבא

אבא כזה – אתה חייב לעצמך!
! א ב א  ו מ כ  ך ל  ג א ד י ש  ק י ד צ ה

03-579-03-03

יש דברים שרק אבא יעשה בשבילך!
הוא יהיה לך לאבא רחום ומסור, אבל לא סתם אבא.

מוקד
הישועות

www.shtefenesht.org
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'הכתר'  של  והדרמאטי  המופלא  הסיפור 

מתחיל לפני כמאה וחמישים שנה, אז נוצר 

מזהב  המשיח'  'כתר  ובטהרה  בקדושה 

יקרים, בהוראתו  טהור, משובץ ביהלומים 

הקדוש  הצדיק  של  המלאה  ובהכוונתו 

משטפנשט ועל פי סודות קבליים שהצדיק 

מסר לצורף מיד בעת הכנת הכתר.

ביופיו,  מרהיב  ושמור,  מיוחד  בחדר  הונח  הכתר 

שנקרא 'משיח'ס צימר' )חדר המשיח(.  החדר עמד 

סביב  אליו.  להיכנס  הורשה  לא  אחד  ואף  סגור, 

ידעו  ורבים  מסתוריות  שמועות  התהלכו  החדר 

לספר על ביטויים נשגבים של הצדיק בנוגע לחדר 

המיוחד בו שכן הכתר, בין השאר שכאשר המשיח 

יגיע הוא יעבור דרך החדר הזה!

והכתר  יבוא  שיום  תמיד  לומר  רגיל  היה  הצדיק 

ייעלם, ואז הישועות של הפונים אליו והמסתופפים 

בצורה  ]בסתר,  'ִאְתַּכְסָיא'  של  באופן  יהיו  בצלו 

יתגלה  והכתר  יבוא  יום  אבל  ועלומה[,  מוסתרת 

בחזרה, ובאותה שנה יראו נסים וישועות באופן של 

'ִאְתַּגְּלָיא' ]בגלוי[.

ולפתע הכתר נעלם

בימי השואה נעלמו בפתאומיות עקבותיו של הכתר, 

ובמשך שנים רבות אף אחד לא ידע מה קורה עם 

הכתר והיכן הוא נמצא.

סלמון   יעקב  אברהם  הרב  קיבל  שנים  כמה  לפני 

שליט”א ראש מוסדות שטפנשט שיחת טלפון מרטיטה:

בית  ע"י  למכירה  הלילה  הוצע  הוא  נמצא.  "הכתר 

ונמכר  באנגליה,  סותבי'ס  הפומביות  המכירות 

אלף  ושניים  וחמש  ועשרים  ושלוש-מאות  במיליון 
דולר".

לילה  מאותו  החל  שחקים.  הרקיעה  ההתרגשות 

הקונה  את  לאתר  אדירים  מאמצים  נעשו  גורלי 

האלמוני, אך ללא תוצאות. הכתר נשאר נעלם.

ביום ההילולא – הכתר יתגלה!

לפני תקופה קצרה יצאה הודעה רשמית ודרמאטית 

ממוזיאון ישראל:  'כתר המשיח' של הצדיק הקדוש 

משטפנשט יוצג לעין כל ביום ההילולא של הצדיק!

בשביל כל מי שקצת קרוב לנושא, היתה הבשורה 

מרגשת במיוחד.

כך תראה  ישועות  וניסים
 גלויים  בכל תחומי  החיים שלך!

מעכשיו, מיום ההילולא הבא עלינו לטובה, כל מי שמקושר לצדיק, רואה ניסים גלויים, מול העיניים! 
השנה הבאה, שנת התגלות הכתר, תהיה שנה מופלאה של ישועות פרטיות לכל מי שמקושר אל 

הצדיק. אי אפשר לעמוד בצד! להישאר בצד זה אומר לפספס את ההזדמנות החד-פעמית, את 
ההזדמנות ההיסטורית. במיוחד השנה, שנת השמונים לפטירתו של הצדיק, 

כי זה אומר שמסתיימת תקופת ה'אתכסיא', ומתחיל עידן חדש!
עידן ה'אתגליא', זמן הישועות והנסים הגלויים!!!

חייבים להיות בצד של הצדיק. ולזכות באופן גלוי לכל הישועות!

הכתר
מתגלה!

שישנה לך סדרי בראשית

השנה – שנת הישועות הגלויות!
הדראמה הגדולה בין כותלי מוזיאון ישראל, הבטחת הצדיק מתממשת!

לא יאומן: כתר המשיח שנוצר בהוראת 

הצדיק, נעלם במשך שבעים שנה, בדיוק 

כפי שחזה הצדיק • אבל הצדיק חזה גם את 

ההמשך: לקראת הגאולה הכתר יתגלה, ואז 

יתחילו הישועות הגלויות • השנה, למרבה 

התדהמה, הכתר המופלא יתגלה לראשונה, 

לאחר גלגולים מדהימים, ויופיע בפומבי 

במוזיאון ישראל לעיני כל עם ישראל •

אתם חייבים שסגולת הכתר תהיה בביתכם

03-579-03-03

ראש מוסדות הצדיק משטפנשט
הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א

ליד קיום הנבואה של הצדיק

לקראת יום ההילולא כא' תמוז 11.07

! א ב א  ו מ כ  ך ל  ג א ד י ש  ק י ד צ מוקדה
הישועות
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אתה הופך להיות כמו בן יחיד של אבא. ולא סתם אבא.
אבא צדיק וקדוש שיש בידו את הכוח לעשות הכל!!!

וכשאתה הופך לילד של הצדיק, אתה באותו רגע נכנס לעולם אחר.

מה הצדיק מבקש
ממך?

"איך אני זוכה שהצדיק הקדוש משטפנשט ישמור עלי כמו אבא?"

שורה ארוכה של מוסדות תורה וחסד
לזכרו של הצדיק ולזכר נשמתו הטהורה בזכות הושטת היד שלכם.על שמו של הצדיק הקדוש משטפנשט החלו לפעול

מי שעושה זאת, מי שמסייע
 לקיומם של המוסדות האלו,

הצדיק מבקש רק דבר אחד:
שהמוסדות לזכרו ימשיכו להתקיים.

אבא אוהב בכל מצב!
אבא לא שופט את הילד שלו.

אבא אוהב את הילד שלו ללא תנאי, בכל מצב ובכל שעה.
הצדיק שבחייו פעל נסים וישועות עבור אלפים, ממשיך לעשות את זה כיום. 

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. מאות ואלפים יודעים לספר מדי שנה על נסים ונפלאות 
אותם חוו בזכות הצדיק הקדוש משטפנשט. ככה זה עובד עם אבא כזה. ככה זה כשמי שלוקח אחריות 

עליך הוא צדיק גדול וקדוש כמו הצדיק משטפנשט. אתה מסייע לקיום המוסדות של הצדיק -

הופך באותו רגע
לילד של הצדיק!

! א ב א  ו מ כ  ך ל  ג א ד י ש  ק י ד צ ה

03-579-03-03 מוקד
הישועות
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ביום ההילולא השנה אתה זוכה

לחיים
חדשים!!

בשנתהתגלותהכתר
מושיטיםידלצדיקוזוכיםלישועותגלויות!

השנה, יותר מכל שנה אחרת,
הצדיק מחכה לנו במיוחד!

03-579-03-03
מתקשריםומקבליםאתקמיעהכתרושמןמשחתקודש

יראו ישועות ונסים גלויים, זו השנה שאנחנו חייבים להיות עם הצדיק.השנה, שנת התגלות הכתר. השנה שהצדיק הבטיח שכל המקושרים אליו 

מכפיליםאתפעולותהחסד!

אתה תושיט לו יד, הוא יחזיר לך בכפל כפליים.
אתה תסייע לו בפעולות החסד, והוא ישפיע עליך ועל 

כל המשפחה שלך ישועות ונסים גלויים, עוד השנה!

התרחבות.  כשנת  הצדיק  של  במוסדותיו  הוכרזה  השנה 
שנה שבה מרחיבים את פעולות החסד של הצדיק.

הכפלת  בסימן  תעמוד  הכתר,  התגלות  שנת  השנה, 
פעילות החסד של של כל מוסדות החסד של שטפנשט 

בכל רחבי הארץ.
אלפי משפחות מצוקה שנתמכות ע"י מוסדות שטפנשט 
החבילות  באמצעות  אם  אמיתית,  לרווחה  השנה  יזכו 
קשי  למשפחות  הבסיסיים  המזון  מצרכי  של  המכובדות 
המלא  והשיקום  הכספית  התמיכה  באמצעות  ואם  יום, 

של משפחות המצוקה.

וגם בונים בית לצדיק!
של  לבנייתו  בדרך  עמדו  מכשולים  וכמה  מניעות  כמה  יאומן  לא 
המרכז העולמי של מוסדות שטפנשט, קומפלקס מרכז הישועות 
על שם הצדיק משטפנשט, שמוקם במרכז הארץ, על אם הדרך בין 

בני ברק לתל אביב.
הבית של הצדיק יוקדש כולו למטרות חסד וצדקה: אולם שמחות 
טהרה,  מקווה  נזקקות,  משפחות  עבור  חינם  שיושאל  ידיים  רחב 
ומעליו קומת בית כנסת מפואר, מדרשיה להעשרה תורנית, וקומה 
הפועלים  שטפנשט  של  והמזון  החסד  למפעלי  שתוקדש  שלימה 
וחסרי  יכולת  מעוטי  משפחות  לרווחת  השנה  ימות  כל  במשך 
ובעיות  בירוקרטיים  מכשולים  הרבה  אחרי  לאחרונה,  אמצעים. 
שונות ומשונות, דברים לפתע התחילו להסתדר, ובימים האחרונים 
התקבלו אישורי הבניה הסופיים לקראת תחילת בנייתו של הבית 

הגדול לכבוד הצדיק ולזכרו הקדוש!
ההזדמנות  זוהי  הבנין,  של  הקמתו  לקראת  עכשיו, 
לצדיק,  הבית  בהקמת  חלק  לקחת  שלך  ההיסטורית 
של  בביתו  נצחית  זכות  עד  לעולמי  שמך  על  ולרשום 

הצדיק!

הצדיק מבקש את ידך!

הצדיק הקדוש משטפנשט
לא נשאר חייב לאף אחד!

בתפילה
בקבר הצדיק
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ֲאִני _____________________________
ת ___________________________ ן/בַּ בֵּ

א מְשֶטְפֶנְשט ְקִויְטל ְלַאבָּ

לניסים גלויים”השנה תזכו לחיים חדשים
"בזה שסייעת למוסדות שלי, נתת לי את הכוח לעזור לך ולשמור עליך".

"אל תחשבו פעמיים. תבכו כמו שבוכים אצל אבא. תתחננו, תפרטו הכל,
תגידו לי כל מה שאתם צריכים, ואעשה הכל לעזור לכם".

“אין לך מה לפחד, אעשה בשבילך הכל, כמו אבא אוהב”

אבא, הושטתי יד לקראתך, אני מסייע למוסדות
 הקדושים של שטפנשט 

 : ֲוַאִני ְמַבֵקש ִמְמךְָ
)לפרט הבקשה(

בריאות טובה, פרנסה מרווחת, 
ילדים טובים, שמחת חיים, 

רוגע ושלווה, חן וחסד
 בעיני אלוקים ואדם.

לא תאמין שכל הטוב הזה קורה לך. דווקא לך!
כי הצדיק שם עליך את עיניו. אתה מוגן. אתה שמור. אתה עטוף בטוב.

 אתה רואה רק דברים טובים, חסד ורחמים, ישועות ונסים גלויים.

כשאתה בידיים של הצדיק, אתה בידיים טובות.

“לא אנוח ולא אשקוט עד שתזכו 

03-579-03-03

                               “ ֶּכֶתר ֶעְליֹון ”

התיקון המיוחד בציונו הקדוש של הצדיק

שמך חייב להיות מוזכר בתיקון הנורא פועל ישועות
 שיסלול את הדרך שלך  לנסים הגלויים שעומדים להגיע!

התיקון המיוחד והנדיר שהצדיק מְשֶטְפֶנְשט היה עורך
כדי לחולל ישועות, ייערך בציונו הקדוש בשלושת ימי ההילולא.

       יעמדו הרבנים המקובלים ויעתירו בעד כל אלו שהושיטו יד לצדיק
     

    
     

       
           

         

1. יום שלישי  כ' תמוז 10.7.12 ליל ההילולא בחצות הלילה 
2. יום רביעי כ"א תמוז 11.7.12 בחצות הלילה 

 3. וביום חמישי כ”ב תמוז 12.7.12 כמדי שבוע בשעה 21:00

קורעים שערי שמים לישועתכם

מצוואת הצדיק:

הצדיקשידאגלךלנס

כמואבא!
w w w . s h t e f e n e s h t . o r g ת  י מ ו י ה ה  ל ו ג ס ב ו ט  ש נ פ ט ש ל  ש ש  ד ח ה ר  ת א ב ו  ר ק ב
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המסלול הבטוח שלכם
לנסים גלויים!

03-579-03-03
ט ש נ פ ט ש מ ק  י ד צ ה ל  ש ת  ו ע ו ש י ה ד  ק ו מ
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מתחברים 

מתקשרים

מעבירים 

משתתפים 

מקבלים 

זוכים 

לצדיק משטפנשט שהסתלק ללא ילדים, ואומרים:
“ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ְלַקֵּים ֶאת ַצָּוָאתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם

ַמִּתְתָיהּו ֶּבן ַרִּבי ְמַנֵחם ַנחּום ִמְשֶטְפֶנְשט, ֶשִּׁבֵּקש ֶׁשַהּמֹוָסדֹות ֶּשלֹו ַיְמִׁשיכּו
ְלִהְתַקֵּים ּוְבֹזאת ֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ִּכְבנֹו ְיִחידֹו ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ְּכָאב”

למוקד ההצטרפות 03-579-03-03, ולוקחים חלק בפעילות החסד הענפה של הצדיק

לצדיק )באמצעות המוקד( את הבקשות האישיות

מוודאים ששמכם מופיע בתיקון הנורא “כתר עליון” שמתקיים בציונו של הצדיק 
בשלושת ימי ההילולא

הביתה על ידי שליח המוסדות שתי מתנות נדירות ויקרות:

לישועת ה’ ולנסים גלויים, ברפואה, זרע של קיימא, זיווגים, שלום בית ופרנסה ברווח,
על ידי ההבטחה המפורשת של הצדיק!

אחרי שזוכים לישועת ה’, באים לציון הקדוש בתיקון הקבוע ביום חמישי בערבחוזרים לצדיק
כדי לומר לצדיק: תודה לך אבא, ותודה לך אבא שבשמים!

קמיע 'כתר הישועות' של הצדיק
הקמיע הנדיר של הצדיק, עם כתר הקדוש 

המעוטר בשמות הקדוש המסוגלים להשפיע 
חסד ורחמים גלויים

סגולת בקבוק ‘שמן הקודש’ של הצדיק
שמן זית שדלק בתוך המנורה המיוחדת הקבועה 

בציונו של הצדיק הקדוש משטפנשט, ואשר
 ידועה כסגולה נוראה לכל מיני ישועות

לת.ד. 460 בני ברק
להפקדה בבנק הדואר מספר חשבון 2299956

להפקדה בבנק פאג”י מספר חשבון 183-409-719099
בנק המזרחי סניף חזו”א 468 מספר חשבון 129831

בכל סוגי כרטיסי האשראי.
מוקד הבקשות: 03-579-03-03
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6שעריםלשותפות
עםמוסדותהצדיק

1700-55-18-18 לפרטים על תחבורה מאזור מגורכם בשבוע ההילולא  


