
ומשתטחי קברים!לעם קדוש מנשקי קמיעותהחוברת מיועדת
אל תזרוק חלילה את החוברת!אם אתה אחד מאיתנו

הביזיון . הכאב . הדמעות . הקטרוג
התיקון . התקווה . הישועה שלך!

בעהי"ת

סודו של הצדיק נחשף:
'פתח הבית'קמיע השמירה 

פוליסת השמירה וההגנה
פרטים עמ' 13



הקטרוג הנורא 
בשמים 

כמה זה כואב!
הלב הביזיון שטלטל את כל המדינה את  פוצעים  האלו  שהדברים  כמה  לנו,  כואב  שזה  כמה 

שלנו, הרבה יותר זה כואב שם למעלה, בשמים.

מאות אלפי יהודים עמדו ושמעו את המילים הנוראיות האלו.

מיליונים נוספים צפו ושמעו את זה בשידור חי –ואף אחד לא 
קם למחות! אף אחד לא קם מיד ומחה נגד המילים הנוראיות 
שהתרחש  הקדוש  השם  חילול  נגד  מחה  לא  אחד  אף  האלו. 

לעיני ולאזני מיליוני אנשים.

גדולי הצדיקים  הזה קרה,  נוראים, כאשר הדבר  ימים  באותם 
והמקובלים היו שרויים בצער רב ובחרדה נוראה!

הם ידעו מה קורה במצב כזה.

קטרוג על כבוד התורה שחולל.
קטרוג על כבוד מסורת ישראל שחולל.

קטרוג על כבוד הצדיקים הקדושים שחולל!

וכשיש קטרוג בשמים,
זו סכנה גדולה לכל העולם.

זו סכנה נוראה לכל אחד ואחת מאיתנו.

הגמרא הקדושה אומרת:

כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית - אינו מבדיל בין 
צדיק לרשע-כשיש קטרוג, כשיש דינים בשמים, כולם עלולים 

לסבול.

אז מה עושים?

איך אנחנו יכולים למחוק
את החרפה? 

איך אנחנו יכולים להחזיר
את הכבוד לצדיקים?

איך אנחנו יכולים להסיר
את הקטרוג?

הכאב עדיין צרוב בלב של כולנו.

ולזלזל  יום חשוך שבו העז מישהו לקום  הכאב הנורא של אותו 
בצדיקנו. לצחוק על הדברים שהכי קדושים לנו.

לבזות את הצדיקים שעליהם אנחנו סומכים ונשענים כבר דורי 
דורות. ללעוג לנו ולדברים שעליהם גדלנו.

"קומץ של אנשים הזויים", קראו לנו, "ממש קמצוץ".

לגלגו עלינו: "מנשקי הקברים והמזוזות".

ואז הגיע השיא, אותם מילים נוראיות שטלטלו את המדינה.

"משתחווים ומשתטחים על קברי צדיקים, עובדי אלילים", 
זרה,  עבודה  לעובדי  כולנו  את  האלו, שהשוו  הנוראיות  המילים 
נאמרו מול מאות אלפי אנשים, יהודים של עם ישראל, ואף אחד 

לא קם למחות.

המנהגים הקדושים שאנחנו נוהגים בהם שנים. לנשק את המזוזות 
הצדיקים  קברי  על  ולהשתטח  לעלות  קודש.  וביראת  בכבוד 
הקדושים, אותם צדיקים ששומרים עלינו בשמים, אותם צדיקים 

שאוהבים אותנו, שלא נחים ולא שוקטים עד שיהיה לנו טוב.

ביזו  אותנו  רק  לא  צחקו.  עלינו  רק  ולא 
בצורה מחפירה.

צחקו על הצדיקים! 

ביזו את גדולי הצדיקים מכל הדורות!
ביזו גם את הרמב"ם!

כן, את הרמב"ם הקדוש, שהעיד על עצמו שהיה 'מנשק קברים', 
כפי שכתב בכתב יד קדשו:

"בא' בשבת, בתשעה בחדש, יצאתי מירושלים לחברון
לנשק קברי אבותי במערה".

עד שקבע יום קדוש זה ליום טוב ושמחה לדורות

נפל דבר בישראל!
שלנו,  המסורת  את  ללבנו,  יקרים  כך  שכל  הדברים  את  לקחו 
וזרקו את זה לרצפה. הפכו אותנו לקומץ אנשים הזויים, לבהמות 
חסרות שכל. ביזו את הסבתות שלנו. ביזו את אבותינו ואמותינו.

ביזו את הצדיקים הקדושים.

חיללו את כל 
הקדוש לנו!

גדולי המקובלים מגלים לנו את הסוד!

כשיש חילול ה' – מתעורר 
בשמים קטרוג נורא על עם 

ישראל.

"

גדולי המקובלים מגלים לנו את הסוד!
והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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אנחנו יכולים להוריד את הראש, לשתוק, להתנהג כמו 
אנשים חלשים ונרפים שנכנעים לאלו שחושבים שהם 

'חכמים' יותר מאיתנו ו'נאורים' יותר מאיתנו. ואנחנו יכולים 
להרים את הראש! כן, אנחנו יכולים! ולא רק יכולים, אלא 

חייבים!

אנחנו חייבים להרים את 
הראש, ולהחזיר את הכבוד 

לצדיקים!
להחזיר את הכבוד למסורת היהודית הקדושה שלנו, למסורת 

של האבות והאמהות שלנו, ולמסורת של כל הדורות 
שלפנינו. 

לא, לא לעבור בשקט על הדברים הנוראים שהושמעו. לא 
להשאיר את הדברים באוויר בלי מחאה של ממש.

הגמרא הקדושה זועקת: 
"גירא בעינא דשטנא"
חץ לתוך עיני השטן! 

כן, זה מה שדרוש מאיתנו עכשיו! למחוק את הדברים 
הנוראיים האלו! למחוק אותם שלא יישאר מהם זכר! 

שהילדים שלנו לא ישמעו עוד פעם דברים כאלו בשנים 
הבאות! אנחנו חייבים לעשות תיקון גדול ונשגב כזה, 

בהתאם לגודל החילול שהתרחש.

גדולי המקובלים שליט"א 
מגלים לנו את הסוד הגדול, 

מה נדרש מאיתנו בימים 
אלו ממש!

תיקון נשגב להחזיר את הכבוד לצדיקים!
מה אנחנו נדרשים לעשות עכשיו, עכשיו ממש?

כגודל החילול
גודל התיקון!

ואז, לאחר מחשבה רבה מאוד ולאחר עיון בספרי הקודש 
ובספרי הקבלה, הוחלט כי יש רק דרך אחת לתקן את 

המצב.

לעשות תיקון נשגב וגדול 
לכבוד הצדיקים,

תיקון נשגב שיהיה גדול 
מהחילול שהתרחש כאן!

תיקון שיחזיר את הכבוד לצדיקים.

תיקון שבו כל אחד ואחת מאיתנו יצהיר בגלוי על האהבה 
הגדולה שלנו לצדיקים, בבת עינינו ומשוש לבנו. תיקון 

שעמו נמתיק את הדינים הנוראים, ונהפוך אותם לזכויות 
ורחמים גדולים בשבילנו!

כן, מעז יצא מתוק! דווקא מתוך החושך יבוא האור! מתוך 
הקטרוג, מתוך ה'דינים', יבואו הרחמים!

דווקא מתוך הצרה
תבוא ישועה לעם ישראל ולך!

איך זה קורה? איך עושים את התיקון הנשגב הזה?
ואת ההזדמנות הנדירה שהגיעה אליכם, עכשיו!בעמודים הבאים תגלו את הסוד הגדול,

איך ממתיקים את הדינים?
איך הופכים את החילול להילול?

איך הופכים את מידת הדין למידת הרחמים?
איך מצליחים למחוק את החרפה ולתקן את מה שקרה?

איך מבטלים את הקטרוג הנורא שיש בשמים אחרי חילול ה' נורא שכזה?

מיד כשזה קרה, ישבו בישיבת הצדיק משטפנשט עם גדולי המקובלים שליט"א 
והתייעצו בכובד ראש מה ניתן לעשות כדי לתקן את מה שקרה.

והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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בבית העלמין הקטן בגבעתיים שוכן הציון 
הקדוש של הצדיק משטפנשט זי"ע.

היום  יודע  בעולם שלא  יהודי אחד  אין 
על בית העלמין הקדוש הזה!

שבמרכז  הקדוש  הקבר  בזכות  וזה 
הצדיק  של  הקדוש  ציונו  העלמין,  בית 

משטפנשט!

איך זה קרה?

הצדיק  של  המילה  ברית  במעמד  כבר 
משטפנשט, בעודו בן שמונה ימים בלבד, 
קדוש  קדישא'  ה'סבא  סבו,  עליו  אמר 

ישראל מרוזין:

"משמים ניתן לו הכוח להוציא כל יהודי 
מצרותיו. הוא ישפיע ישועות לכל יהודי 

מעל לדרך הטבע!"

מאות  היו  משטפנשט  הצדיק  בחיי  ואכן 
בקשות  עם  אליו  מגיעים  יהודים  אלפי 
תיכף  לראות  זוכים  היו  וכולם  ומצוקות 

ומיד ישועות נוראות.

אל  להגיע  המשיכו  פטירתו  אחרי  גם 
ציונו הקדוש וזכו לראות ישועות נשגבות 

מחוץ לדרך הטבע.

ע"י  הוחלט  שנה,  כחמשים  לפני  ואז, 
שבדור  והצדיקים  המקובלים  גדולי 
הצדיק  של  הטהור  גופו  את  להעלות 

ולקברו בארץ ישראל.

כאשר אנשי החברא קדישא פתחו 
את קברו, הם נדהמו, חלקם אפילו 

התעלפו:

לגמרי,  שלם  היה  הטהור  הגוף 
בדיוק כמו שהיה ביום פטירתו!

בעת הלווית הענק, זכו מאות אלפי אנשים 
לראות את הגוף הקדוש של הצדיק על 

מיטת הנפטר, כשהוא שלם!

ישראל  ועם  ברבים,  התקדש  שמים  שם 
ידע: יש צדיק בתוכנו!

הצדיק  של  הקדוש  קברו  רגע,  מאותו 
משטפנשט הפך לכתובת אדירה של נסים 

וישועות משמים.

בכל שעה ביממה עומדים ליד קברו של 
מכל  ונשים  גברים  משטפנשט  הצדיק 

רחבי הארץ, ומתפללים לישועה.

מבקשים  לחולים,  רפואה  על  בוכים  הם 
של  לזרע  מתחננים  למעוכבים,  זיווגים 

קיימא, ומעתירים על פרנסה ושפע.

הרבנים ומקובלי ישיבת הצדיק משטפנשט 
עומדים שם כל יום, מזכירים מאות שמות 
להתפלל  בקשות  ששולחים  אנשים  של 

עליהם על קבר הצדיק –

ובתוך זמן קצר, כל אחד זוכה 
לישועה! כן, כל אחד! 

הגוף הטהור היה שלם 
לגמרי, בדיוק כמו שהיה 

ביום פטירתו!

הצדיק שאוהב כל 
יהודי באשר הוא

אליו   מושך  משטפנשט  הצדיק  של  שקברו  זה  איך 
האנשים  אחרון  ועד  המדינה  מנשיאי  כולם,  את 
וספרדים,  אשכנזים  וחילונים,  חרדים  הפשוטים? 

שמאלנים וימניים?

למה אלפי אנשים רוצים להתחבר לצדיק הקדוש?
פשוט מאוד!

כי כל יהודי
יכול לזכות
לאהבת 
הצדיק!

לא  משטפנשט  הצדיק 
לא  יהודים,  בין  מבדיל 
ולא מפלה  בודק אף אחד, 

בין איש לאיש.הצדיק אוהב כל יהודי באשר הוא, 
ורוצה שיהיה לו רק טוב. הוא לא נח ולא שקט לרגע 

בשמים עד שלכל יהודי יהיה טוב!

והצדיק משטפנשט עושה טוב לחייהם של כל כך 
הרבה אנשים.

אלפי אנשים בכל העולם חייבים 
שלהם  המאושרים  החיים  את 

לצדיק משטפנשט!

טוב  להם  יהיה  שעוד  האמינו  לא  אפילו  חלקם 
בגלל  רק  משטפנשט  לצדיק  התחברו  הם  אי-פעם. 

שמישהו ביקש מהם, בני משפחה או חברים.

ואז 'פתאום' דברים בחיים שלהם התחילו להשתנות. 
פתאום נהיה להם טוב, פתאום הם התחילו לחיות 

חיים מאושרים!

זה הכוח של הצדיק משטפנשט 
– לאהוב ולהיטיב לעם ישראל.

מה שקורה בקבר הצדיק 
קורה  לא   – משטפנשט 

בשום מקום אחר.
כל מי שהגיע לקבר הקדוש, כל 
משטפנשט  לצדיק  שקשור  מי 
עליו  התפללו  המוסדות  ורבני 
קרוב  מרגיש   – הצדיק  בקבר 

ללב של הצדיק משטפנשט!
כנפשו  אותך,  אוהב  שהצדיק  מרגיש  אתה  פתאום 
לך  שיהיה  כדי  הכל  בשבילך  לעשות  ומוכן  ממש, 

טוב!

היום, כל יהודי יודע שלישועות  
יש כתובת אדירה: 

קברו הקדוש והטהור
של הצדיק משטפנשט!

למה אלפי אנשים מחוברים לצדיק משטפנשט?

!

הצדיק בדרכו לתפילה מלווה בגבאיו וחסידים

והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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הצדיק ביקש ממך:

תעזור לי לעשות 
טוב לעם ישראל

הצדיק משטפנשט לא השאיר אחריו צאצאים שימשיכו את 
מורשתו לזכרו ולכבוד נשמתו. מורשתו היחידה בעולם היא 
מוסדות  ישראל,  לארץ  עלו  הם  שגם  הקדושים  המוסדות 
תורה, בתי כנסת, תלמודי תורה ובתי חסד שעוזרים לאלפי 

יהודים במצוקה.

הצדיק לא רצה לעזוב את העולם, לפני שידע 
בוודאות שמפעלי הקודש שלו ימשיכו להתקיים!

לקרוא  הצדיק  שלח  פטירתו,  לפני  ספורות  שעות  ולכן, 
לעשרה מזקני החסידים שהתאספו סביב מיטתו, ואז הכריז 

באזניהם את צוואתו המרגשת:

"כל מי שאוהב אותי,יושיט יד לעזור למוסדות 
הקדושים למען עם ישראל, ואני מבטיח שבשמים 

לא אנוח עד שיהיה לו טוב!"
היום  עד  שממשיכים  הקדושים  במוסדותיו  שתומך  מי  כל 
כשאנחנו  לצדיק!  להתחבר  זוכה   – הצדיק  לזכר  לפעול 
לכוח  מתחברים  אנחנו   – משטפנשט  לצדיק  מתחברים 

הישועות המופלא של הצדיק!

אם החוברת הזו הגיעה לידיים שלך –אם קראת את החוברת 
והגעת עד לשורה הזו – זה סימן ברור ומרגש משמים שהצדיק 

משטפנשט קורא לך!

וכשהצדיק מבקש את ידך – מי אומר לא?!

כל מי שנתן את ידו לצדיק משטפנשט – זכה להיות מאושר!

תן לצדיק את ידך
ולא תתחרט!

הצדיק לא ינוח ולא ישקוט לרגע עד 
שתזכה לישועה שלימה!

מאות אלפי יהודים בעולם כבר 'ניסו' את הצדיק משטפנשט – והצליחו!

במוסדות הצדיק משטפנשט מתקבלים מדי יום עשרות פניות, במייל, בפקס, בטלפון, 
במשרד, שמספרות על ישועות גדולות ונשגבות, נסים של ממש, חלקם מעל לדרך 

הטבע!

אנשים שחיכו שנים רבות למציאת הזיווג, אנשים שכבר עשו הכל לזכות לזרע 
שכבר  כאלו  ברווח,  פרנסה  עם  לחיות  התייאשו  שכבר  אנשים  קיימא,  של 

התייאשו לחיות בבריאות טובה, ועוד אלפי נושאים.

זכו  הם  השתנו,  שלהם  שהחיים  להאמין  יספיקו  שהם  בלי  ופתאום, 
לישועה אדירה!

כדי להיטיב ליהודי – הצדיק משטפנשט צריך את הכוח שלך!

במוסדותיו  לתמוך  זה  הצדיק,  למען  לעשות  יכול  שאתה  בעולם  היחיד  והדבר 
הקדושים שעומדים על שמו ולזכרו הקדוש.

בדיוק כמו שהצדיק ביקש לפני פטירתו.

כשאתה עושה טובה לנשמת הצדיק, הצדיק נשאר חייב לך!

וכשאתה נותן כוח לצדיק, הצדיק מנצל את הכח הזה לטובתך!

הצדיק מיד פועל לך בשמים ישועה 
גדולה!

כשאנחנו מקיימים את 

בקשת הצדיק–אנחנו זוכים 

בחזרה לאהבתו הגדולה 

של הצדיק ולישועתו!

הצדיק הבטיח לך:

"לא אשכח אותך 
לרגע אחד!"

כל מי שאוהב אותי, יושיט יד לעזור למוסדות הקדושים למען עם ישראל,
לפעול  ואני מבטיח שבשמים לא אנוח עד שיהיה לו טוב!" ימשיכו  הקדושים  שמוסדותיו  לכך  לסייע  יהודי  מכל  הצדיק  ביקש  פטירתו  לפני 

בעולם הזה עד ביאת המשיח, אך גם צירף הבטחה נוראה.

שמי שיעזור למוסדות הקדושים, הוא לא ישכח אותו לרגע אחד.

והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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להמשכת זכות הצדיק וישועתו ביום הקדוש

"כל מי ששותף בתיקון הנשגב השנה,
הרי הוא בכלל 'מקיימי עולם',

ויזכה לישועה נוראה בזכות הצדיק"

השנה, יותר מכל שנה: ההזדמנות האדירה שלך לישועה!

ַׁשֲעֵרי ִזּוּוִגים ִנְפָּתִחים
יָמא ִנְפָּתִחים  ַׁשֲעֵרי ֶזַרע ֶׁשל ַקָיּ
ַׁשֲעֵרי ְּבִריאּות ְׁשֵלָמה ִנְפָּתִחים    
ַׁשֲעֵרי ַּפְרָנָסה טֹוָבה ִנְפָּתִחים

"גם מי שכבר התייאש לגמרי, גם מי שלא רואה כל סיכוי בדרך הטבע,
השנה הישועה שלך מגיעה!"

ההילולא  לתיקון  אנשים  רבבות  מגיעים  שנה,  בכל 
נוספים  אלפים  משטפנשט.  הצדיק  של  השנתי 
משטפנשט  הצדיק  של  הישועות  למוקד  מתקשרים 
ומבקשים להצטרף לתיקון, ורבני הישיבה מזכירים את 
שמותיהם ובקשותיהם בעת התיקון הנשגב, והם זוכים 

לישועות נוראות!

אבל השנה, ההזדמנות נדירה הרבה יותר!
מיד כשקרה חילול ה' הגדול, הורו גדולי המקובלים 

שליט"א לרבני וראשי מוסדות הצדיק משטפנשט:

"חייבים לערוך את התיקון הנשגב

המייקר את כבוד הצדיקים!"

ביום ההילולא של הצדיק משטפנשט,  ייערך  התיקון 
על ציונו של הצדיק ממש.

התיקון הנורא הזה כוחו רב ועצום להעלאת קרן כבוד 
ונוראות על  הצדיקים ובכך להשפיע ישועות גדולות 
כל עם ישראל ובמיוחד על כל מי שיש לו חלק בתיקון.

למה בציון הצדיק משטפנשט?

כי הצדיק משטפנשט כל כך אוהב כל יהודי, 
שגם אם פגעו בכבודו ובכבוד כל הצדיקים, 
הוא יתאמץ בשמים בכל כוחו לסייע בתיקון 

הגדול.

ודווקא בשעת התיקון, יהיה עת רצון נשגב ונדיר מאוד,
וייפתחו שערי שמים לישועות גדולות,

גם למקרים שאין להם תקווה בימים רגילים!

תפילה  נוראה שראוי לומר אותו ביום ההילולא לאחר הדלקת נר לכבוד הצדיק משטפנשט

ְזכּות  בִּ ִיְשָׂרֵאל,  ַעּמוֹ  ֲעִתירֹות  ְוַעת  שַׁ קֹול  ׁשֹוֵמַע  ֲאבֹוַתי  ֵואלֹ-ֵקי  ֱאלֹ-ַקי  ד'  ִמְלָפֶניָך  ָרצוֹן  ְיִהי 
ח ַמזִָּלי, ֶיֱהמּו ָנא  ט, ִתְפתַּ ֶטֶפֶנשְׁ י ְמַנֵחם ָנחּום ִמשְׁ ן ַרבִּ ְתָיהּו בֶּ י ַאְבָרָהם ַמתִּ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַרבִּ יק ַהקָּ דִּ ַהצַּ
ַהְצָדָקה  ְזכּות  בִּ ָעֵלינּו,  ֵגן  תָּ ְזכּותוֹ  ַהָקדֹוׁש  ַהַצִדיק  ְזכּות  בִּ י.  ַנְפשִׁ ָרה  ִמצָּ ּתֹוִציא  ּוְבִצְדָקְתָך  ָעַלי  ַרֲחֶמיָך 
יָבה ַעל  ִיּסּוד ְישִׁ ַסְך ]לכוון סכום התרומה לצדקה הנשגבה[, ּוִבְזכּות ֶחְלִקי בְּ ים בְּ דֹושִׁ י ְלמֹוְסדֹוָתיו ַהקְּ ִנַדְבתִּ שֶׁ
ּוְלָכל  ִלי  יַע  פִּ ְוַתשְׁ ְגֵזרֹות ָקשֹות  ל  ֵמָעַלי כָּ ַבֵטל  ּוְלִזְכרוֹ, תְּ מוֹ  דֹוׁש ִלשְׁ ַהּתֹוָרה ַהקָּ ּוִבְכִתיַבת ֵסֶפר  ִקְברוֹ 
ִתי  שָׁ קָּ א ֶאת בַּ י ְלטֹוָבה ּוְתַמלֵּ ֲאלֹות ִלבִּ ל ִמשְׁ א כָּ לֹום, ֵחן ָוֶחֶסד, טֹוָבה ָוַרֲחִמים, ּוְתַמלֵּ ים ְושָׁ יִתי ַחיִּ ֵני בֵּ בְּ

ן ְיִהי ָרצוֹן: ל ְיֵמי ַחיֵּינּו, ָאֵמן, כֵּ פּונּו כָּ ]להזכיר כאן בקשה אחת בלבד[. ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרדְּ

והשנה, בשילוב התיקון הנשגב

לייקר את כבוד הצדיקים בהכוונת גדולי המקובלים

שייערך ביום רביעי, כ"א תמוז 8.7. בחצות הלילה

והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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קמיע זה הוא העתק מדוייק עם צירופי השמות על פי סודו של 
הצדיק, שמסר אותה לישועה לעתים נדירות. מחזיקי הקמיע סיפרו 

על פלאות של הקמיע לשמירה מעליותא והגנה מכל צער נגע ומזיק. 

זו ההזדמנות שלך - פעם בחיים!
כל השערים נפתחים למענך!

עכשיו האושר מחכה רק לך!

פוליסת השמירה וההגנה

הסוד הגדול שגילה הצדיק,
והחלטנו לחשוף אותו השנה

זה באמת קורה!
הדרמה היא אדירה, ואין לב שנשאר אדיש לבשורה הגדולה!
אחרי עשרות שנים, מוסדות הצדיק משטפנשט מגיעים לרגע 

הגדול של הקמת "ישיבה על קברו" של הצדיק.

וחילול  הגדול  ה'  חילול  של  ימים  אותם  בעצם  דווקא  כן, 
כבוד הצדיקים, הוחלט במוסדות הצדיק משטפנשט:

מגדילים ומעצימים את כבוד הצדיקים!.

ביום ההילולא קדישא יפתח בעזרת ה' מקום 
בגבעתיים,  הצדיק  לציון  ונראה  סמוך  חדש 
שיהיה בית לתורה ותפילה על שמו וזכרו של 

הצדיק הגדול והקדוש משפטנשט.

אך בכך לא די.

מתאחד  ישראל  עם  הדינים,  את  להמתיק  כדי  אלו,  בימים 
הצדיק  של  לזכרו  במינו  ויחיד  מהודר  תורה  ספר  לכתוב 
משטפנשט זי"ע, לכבוד יום ההילולא ולכבוד שמחת הקמת 

ה"ישיבה על קברו" של הצדיק.

ולך יש את הזכות המלאה לקחת חלק בכתיבת 
ולרכוש עמוד אישי בספר  ספר התורה הזה 
לישועה  ולזכות  הצדיק!  לכבודו של  התורה 
אישית הרמוזה בעמוד האישי בספר התורה.

אתה יכול להיות מאלו שמחזירים את הכבוד לצדיקים!
אתה יכול לחטוף את הזכות ולהיות מאלו שהצדיק חייב לך טובה!

עד  ישקוט  ולא  ינוח  לא  להיות מאלו שהצדיק  יכול  אתה 
שתראה את הישועה השלימה!

נדירה זכות

מחכה לזיווג שלך?
לא עוד! מה שחיכית לו כל השנים,

כבר כאן!

מצפה לזרע של קיימא?
הישועה שלך כבר בדרך.

תכינו מקום לאושר!

מייחל לבריאות שלימה?
בעוד ימים ספורים

לא תאמין מה קורה לך!

רוצה פרנסה ברווח?
החלום שלך עומד להתגשם בקרוב!

רק 410

יזכו!!!
בכל בית!!!חובה

 13 תוכנית הישיבה במתחם קבר הצדיק - רח' רמבם 1 גבעתיים, הסמוך ונראה לציון קבר הצדיק
והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק
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"הצדיק משטפנשט   הציל לנו את החיים"
שמי נועה, בת 29, כולם מסביב אמרו לי כמה אני טובה ומוצלחת, אבל לצערי כבר שנים שאני 
מחפשת את האחד והיחיד משורש נשמתי, כדי להקים איתו בית ומשפחה. חברה שנוסעת הרבה 
לקבר הצדיק משטפשנט המליצה לי לבוא איתה ולהתפלל. לא עבר שבועיים מאז שהתפללתי 
על קבר הצדיק, ומצאתי את תומר בעלי המקסים, החצי השני של הנשמה שלי. לא היה יכול 

להיות יותר מושלם...

סיפור מספר

:121
מצאתי את החצי השני
של הנשמה שלי!

הילד החמוד של חברה שלי נולד בזכות הצדיק. הרופאים כבר התייאשו. השקיעו הון תועפות, 
אך כל הנסיונות לא הצליחו, כולל מרפאות בחו"ל. הם כבר שקלו אימוץ. באיזשהו שלב היה 
שם משבר והם כבר רצו להיפרד. ואז אחי סיפר לנו על קברו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים. 
התקשרתי ומסרתי את השמות. המליצו לי לקחת את קמיע 'פתח הבית', ובסיעתא דשמייא תוך 

חודש היא נפקדה, והיא קראה לילד בשם הצדיק: אברהם מתתיהו.

סיפור מספר

:798
חברה שלי

נפקדה בבן זכר!

כמה  לצערי,  התערער  הבית  שלום  רבות,  סבלתי  אבל  הפרטים,  כל  את  לחשוף  אוכל  לא 
שניסיתי... הלכתי ליועצים זוגיים ומה לא עשיתי כדי לשמור על הבית? הייתי כל כך מיואשת, 
עד שיום אחד נתקלתי במודעה על נסיעה לקבר הצדיק משטפנשט. סיפורי הסגולות ששמעתי 
עודדו אותי לנסוע. באתי, התפללתי ובכיתי לצדיק ואז מלאך מן השמים הופיע, נציג המוסדות, 
זמן קצר חזרה לבית אהבה  'פתח הבית'. מה אגיד לכם, תוך  לי לקחת את קמיע  שהמליץ 

ונאמנות הדדית והשכינה שורה בבית...

סיפור מספר

:850
מאז השכינה
שורה בבית!

כבוד  מלחמות  בעקבות  הסתבכה  אבל  שטותי  מדבר  שהתחילה  מריבה  של  שנים  לנו  היה 
טיפשיים. מה לא עשינו בשביל להחזיר את המצב הקודם. אבל המריבה רק הסתבכה וגררה 
אליה את הילדים. זה היה קשה. כבר שקלנו למכור את הדירה, כבר היינו על סף ייאוש. ואז 
החלטנו יום אחד לנסוע כל המשפחה לפקוד את קברו של הצדיק משטפנשט. לא תאמינו, זה 

קרה! באותו חודש השלמנו!

סיפור מספר

:485
שלום

עם השכנים!

הבן שלי מתמחה במכונאות רכב. המוסך שעבד בו נסגר, ומאז הוא לא הצליח למצוא עבודה 
להביא  לא הצלחנו  ואפילו  דיכאון,  מרוב  בחדר  סגור  היה  חודשים ארוכים  זהה.  במשכורת 
אותו לטיפול. באחד הימים סיפר לנו אחד השכנים על הסגולה של הצדיק משטפנשט. באתי 
ביום ההילולא, פרצתי בבכי ותרמתי למוסדות הצדיק משטפנשט, כמו שהצדיק ביקש, וצירפו 
את שמי לרשימת השמות שעליהם מתפללים בקביעות בציון הצדיק, למחרת בבוקר התקשרו 

ממוסך מורשה של סובארו...!!!

סיפור מספר

:465
הבן שלי

מצא עבודה!

יש לי חנות נעליים, כבר דורות שאנחנו מוכרים נעליים, סבא שלי עוד במרוקו היה סנדלר. 
כשהגענו לארץ אבא שלי פתח חנות נעליים צנועה ובמשך שנים רבות התפרנסנו בכבוד. אבל 
יועצים עיסקיים שונים ניסו לייעץ,  מאז שנפתח הקניון מעבר לכביש, הקונים הלכו ופחתו. 
השקעתי את מעט הכסף שעוד נותר לי בפרסום ומיתוג. אבל כלום לא עזר וכבר הגענו לפת 
לחם. מאז שהכנסתי את קמיע פתח הבית' לחנות, לא מבין איך זה קרה, הקונים פשוט חזרו 

לפקוד את החנות האיכותית שלנו!

סיפור מספר

:362
הקונים חזרו!

והידרדר  העבודה  את  איבד  בעלי  מסוים  בשלב  שנים.  כמה  כבר  בעלי  עם  בחו"ל  גרה  אני 
לאלכוהול. הוא לא הצליח להתנתק מזה. ניסיתי באמת לעזור לו ככל האפשר, בשלב מסוים 
הוא הלך לקבוצת גמילה, והיה נראה שהוא מצליח להוציא את עצמו מהבוץ, אבל זה לא קרה! 
... כבר חשבתי שאצטרך לעזוב את הבית, זה היה בלתי נסבל, אבל אז אמא שלי התקשרה 

למוקד שטפנשט ומסרה את שם בעלי, קיבלנו את קמיע 'פתח הבית', ומאז הכל היסטוריה...

סיפור מספר

:894
בעלי

נגמל לגמרי!

זה התחיל אחרי שהבת שלי סיימה את לימודיה, ונסעה לטיול במזרח. שנתיים שלא שמענו ממנה 
בכלל, היא לא הגיבה בכלל לטלפונים, אף אחד לא שמע עליה. כאילו התאדתה, פנינו לכל 
הגורמים. מישהו סיפר שהוא שמע ממקור לא מוסמך שהיא הצטרפה לכת מוזרה. לא היה לנו 
לא יום ולא לילה. הכריות שלי ושל בעלי היו רטובות מרוב דמעות. חשבנו שאנחנו משתגעים. 
כשבעלי חזר מקבר הצדיק, אמרו לו שיניח את קמיע 'פתח הבית' בחדרה הפרטי. לא עברו שעות 

וקיבלנו ממנה טלפון בו היא בישרה לנו שהיא עזבה את הכת וחזרה למסורת!

סיפור מספר

:321
הבת שלי

יצרה קשר!

כשהכל היה נראה אבוד – תקווה אחת נשארה         להם: זכות הצדיק משטפנשט, בעל הישועות!

חלק זעיר מתוך מאות סיפורי הישועות מספר הניסים 'יש לי נס' שקרו בשנה האחרונה       ושסופרו לזיכוי הרבים במהלך התיקון הקבוע שנערך בכל יום חמישי בשעה 21:00
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רבות על כל מה שעשיתי  לי  היה מחמיא  היה מכבד אותי,  וחצי מהחתונה, בעלי  עד שנה 
בשבילו מכל הלב, כל כך הערכתי את בעלי ]וכמובן כיום מעריכה אותו אפילו יותר[, והוא היה 
מחזיר לו המון כבוד והערכה. פתאום הגיעה תקופה לחוצה בעבודה שלו, ואז התחיל פחות 
לשים לב אלי, פחות התייחס אלי, ולאט לאט הרגשתי מיותרת בבית, הוא הפסיק להעריך את 
מה שאני עושה עבורו. נשברתי מאד, בכיתי רבות ולא ידעתי מה לעשות. מהרגע שחברה שלי 

הביאה לי את קמיע 'פתח הבית' מציון הצדיק המצב התהפך!

סיפור מספר

:660
בעלי חזר

להעריך אותי!

עליתי לארץ לפני כמה שנים. יש לי תואר מבוקש, אבל בגלל קשיי השפה נאלצתי לעבוד 
בתחנת דלק... כל כך רציתי לעבוד במקצוע מכובד ומפרנס ולממש את עצמי בדברים שהשקעתי 
שנים בלימודים, במבחנים, בהגשת עבודות. כל יום הייתי הולך לעבודה בתחנת הדלק, ללא 
גר קרוב לקברו של הצדיק משטפנשט,  חשק. איבדתי את החשק לקום בבוקר. המזל שאני 
תפילה  של  שבועיים  אחרי  הקדוש.  קברו  את  לנשק  ללכת  העבודה  לפני  יום  כל  והחלטתי 

קיבלתי הצעת עבודה מדהימה!

סיפור מספר

:517
התקבלתי
לעבודה!

לפתוח לך חיים מאושרים!ככה טוב שיהיה גם לכם. השנה אתה לא מוותר לעצמך. השנה אתה מאמין.   השנה אתה נותן לצדיק משטפנשט

והצדיק חייב לך ישועה!עשה טובה לכבוד הצדיק

 15  14 



השנה יותר מכל שנה
ביום ההילולא, יום רביעי כ"א תמוז, 8.7. אתה זוכה לקחת חלק 

בהקמת ישיבה על קברו ובהכנסת ספר התורה ושותפות ברשת מוסדות הצדיק

והצדיק משטפנשט
פועל בשבילך הרבה יותר!
כמה טוב יהיה לך, החל מיום ההילולא של הצדיק!

הזיווג מתעכב? זרע של קיימא לא מגיע? מייחלים לרפואה שלימה?
הפרנסה מקרטעת? הילדים לא הולכים בתלם? אין שום מצב שאינו ניתן לשינוי!
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כי מגיע לך יותר! השנה אתה לא מוותר לעצמך
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