
ב"ג בעומר תשפ" דף הסגולות והישועות לל   
  א"מאת הרב רפאל אביטן שליט

  *חלק א*
ברוך שהחיינו וקיימנו והגענו להילולה הגדולה 

בו ניתן להמתיק , ג בעומר"ל, והמיוחדת בשנה
את כל הדינים לבטל את כל היסורים ולהמשיך 

  . כמו שהסברתי בסרטון האחרון, ישועות ורחמים
ט לכם כמה וכמה מאמרים ה זכיתי ללק"ב

, ג בעומר"סגולות ותפילות שיש לומר אותם בל
  . או בשניהם, בלילה או ביום

 זה מתחיל רביעי בערב עד ) ב"תשפ(השנה
  .חמישי בערב

 כולם מתבקשים להפיץ את הדפים האלו בכל
בכדי ', בוואטסאפ בפייסבוק וכו, מקום אפשרי

  .לזכות את עם ישראל בשפע הגדול
  

  :רהסבר קצ
יש ) 19:50החל מ (בתחילת יום רביעי בערב .  1

להדליק נר לזכות התנא האלקי רבי שמעון בר 
  .מי שלא הספיק יכול להדליק עד מחר . יוחאי

עד קו ' מפרק צ: לומר את מזמורי התהילים.  2
  .כולל

לתת כמה שקלים לקופת צדקה ולומר שזה .  3
  .לזכות רבי שמעון בר יוחאי

ברי התורה של רבי שמעון לומר את כל ד.  4
  .שכתבנו כאן וגם את סדר פטירתו המופלא

  .כ לומר את התפילות שכתבנו כאן"מיד אח.  5
ואז לבקש ולפרט כל מה שחסר לך בגשמי .  6

  .וברוחני
חשוב מאד לשים מוזיקה בבית בלג בעומר .  7

  .לרקוד ולשמוח לכבוד רבי שמעון
ת בלג סגולה גדולה לפרי בטן לירות חץ וקש.  8

  .בעומר
מאמרים מרבי שמעון בר יוחאי שצריך לקרוא 

  :ג בעומר"בל
רבי שמעון בר (י " אמר רבי יוחנן משום רשב

כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה ) יוחאי
אמר . שיפתותיו דובבות בקבר, מפיו בעולם הזה

יכול אני לפטור את כל , י"רבי ירמיה משם רשב
. אתי עד עתהמיום שנבר, העולם כולו מן הדין

אני ובני , אם אלף הן. ראיתי בני עליה והן מועטין
ואם . אני ואלעזר מהן, אם מאה הם. אלעזר מהן

  . אני ובני הן, שניים הן

. י הלך לטבריה ופגש שם את אליהו הנביא"רשב
י "אמר לו רשב, אמר לו אליהו שלום עליך אדוני

? ה עכשיו בישיבה של מעלה"במה עוסק הקב
, הו שהוא עוסק בסוד הקרבנותאמר לו אלי

, אשריך שזכית בכך: ואומר דברי חידוש ממך
  . ולכן באתי להקדים לך שלום

אמרו עתידה , כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה
י אומר חס "רשב. תורה שתשתכח מישראל

שנאמר כי לא , ושלום שתשכח התורה מישראל
  . תשכח מפי זרעו

כאילו . כל אדם שיש בו גסות הרוח, י"אמר רשב
זכאה , אמר רבי שמעון. עובד כוכבים ומזלות

איהו מאן דמקבל אורחין ברעו שלים כאילו 
אשרי מי שמקבל אורחים (מקבל אפי שכינתא 

  ). כאילו מקבל את פני השכינה, בלב שלם
נוח לו לאדם שיפיל את עצמו , י אומר"רשב

  . ואל ילבין פני חברו ברבים, לתוך כבשן האש
שהעדיפו , וא כיבוד אב ואםי אומר גדול ה"רשב
י אומר גדולה מלאכה "רשב. ה יותר מכבודו"הקב

  . שמכבדת את בעליה
היו מכבדין , ה לישראל"אמר הקב, י"אמר רשב

. ושלוחו של אדם כמותו. את המצוות שהן שלוחי
ואם בזית , אם כיבדת אותן כאלו לי כבדתני

  .אותן כאילו לכבודי בזית
  
  *חלק ב*
כשם שההרים , ן יוחאי אמר רבי שמעון ב

כדי שלא יעלה ויציף את , כובשין על התהום
כך צדקה כובשת על מידת הדין ועל , העולם

י "אמר רשב. כדי שלא יבוא לעולם, הפורענות
שנאמר , גדול השלום שכל הברכות כלולות בו

. השם יברך את עמו בשלום, השם עוז לעמו יתן
י אלמלא משמרין ישראל שתי "אמר רשב

י מאי "אמר רשב. מיד נגאלין, כהלכתןשבתות 
אימתי עם . דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון

אם , י"תני רשב. בשעה שהציבור מתפללין? רצון
ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה 

  . ואתה מקבל שכר כולם, עמוד והתחזק בה, מאד



תיאור מרטיט של רגעיו האחרונים של רבי 
  ע"שמעון בר יוחאי זי

  
, י"תלמידו הגדול של רשב, מספר רבי אבא

י מהעולם "שהיה נוכח בעת הסתלקותו של רשב
ג "כל אותו היום ל: וכך הוא מספר בספר הזוהר

ולא היה מי . לא נפסק האש מן הבית, בעומר
ו כי לא יכלו מחמת שהאור והאש הי, שיגיע אליו

ראיתי את , אחר שהלכה האש. מסבבים אותו
שנסתלק , קדש הקדשים) י"רשב(המאור הקדוש 

ופניו , שנתעטף ושוכב על ימינו, מן העולם
ולקח ידיו ונשק , קם רבי אלעזר בנו. צוחקות

רצו . ואני לחכתי העפר שתחת רגליו. אותן
. ולא יכלו לדבר, לבכות) התלמידים(החברים 

 פעמים ולא יכול לפתוח ורבי אלעזר בנו נפל ג
והעלוהו , כל הבית היה מעלה ריחות טובים. פיו

היתה , לאחר שיצאה המיטה מן הבית. על מיטתו
שמעו . ואש היתה לוהטת לפניה, עולה באוויר

היכנסו ובואו והתקבצו להילולה של , קול שאמר
כשנכנס אל המערה שמעו קול בתוך . רבי שמעון

מרגיז , ץזה האיש מרעיש את האר: המערה
כמה מקטרגים ברקיע נשקטים ביום . ממלכות

שאדונו , זהו רבי שמעון בר יוחאי. הזה בשבילך
אשרי חלקו . משתבח בו בכל יום) ה"הקב(

. כמה אוצרות עליונים שמורים לו. למעלה ולמטה
ותעמוד , ואתה לך לקץ ותנוח"ועליו נאמר 

  ".לגורלך לקץ הימין
  
עומרג ב"פילה נפלאה לומר אותה בלת  

  ! האור הקדוש האור היקר, רבי שמעון בר יוחאי
אתה הבטחת לישראל שלא תשתכח התורה 

ואפילו בתוקף ההסתרה . מישראל על ידכם
שארך , באחרית הימים האלה, שבתוך ההסתרה

הבטחתם . ומשך עלינו השעבוד, עלינו הגלות
, רבי רבי. פ כן לא תשכח התורה מפי זרענו"שאע

להסתכל , ל הצדיקי אמתקומו והתעוררו עם כ
ומחול לי וסלח לי , ולראות במרירות צרות נפשנו

, וכפר לי על כל החטאים והעוונות והפשעים
שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך בכל אבריי 

. והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, וגידיי
, על הכל תמחול ותסלח ותכפר מלא רחמים

! בונו של עולםרי. ותתן לי כוח  להתגבר על יצרי
רבי שמעון , תן בלב הצדיק הקדוש והנורא הזה

לבל , בר יוחאי ובלב כל הצדיקים האמיתיים
ויעמדו בעדי למליצי יושר , יסתירו פניהם ממני

להפוך בזכותי ולבקש ולמצוא בי נקודות טובות 
ותן . שתקרבני אליך ברחמים, וימליצו טוב בעדי

זכה שא. ורוח חדשה תתן בקרבי, בי לב חדש
להתעורר מעתה באמת לשוב אליך באמת ובלב 

, קום צדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. שלם
קום רבי שמעון ובקש . וחלה נא פני אל ויחוננו

ה על כל "רחמים לפני מלך מלכי המלכים הקב
ולמען אברהם יצחק ויעקב ומשה . בית ישראל

וכל הצדיקים , ואהרון ויוסף ודוד ופנחס ושלמה
שהשם יתברך ירחמנו ויחיינו חיים . והחסידים

ארוכים חיים של שלום של טובה וברכה ופרנסה 
חיים שיש בהם . חיים של חילוץ עצמות. טובה

חיים . חיים שאין בהם בושה וכלימה. יראת שמיים
חיים שתהא בנו אהבת התורה . של עושר  וכבוד

ה כל משאלות "חיים שימלא הקב. ויראת שמים
  . ליבנו לטובה ולברכה

  ! אמן כן יהי רצון
  
  כעת הזמן לשפוך את הלב לפני אבינו

ולבקש . שבשמים ולהודות על כל מה שיש לך
ולהתחנן על מה שחסר לך ולקרובים שלך ולכל 

  ‼עם ישראל
  
לא לקצר ! שערי שמיים פתוחים,  זכרו היטב

אלא לבקש ולהתפלל בשפה שלך שוב , בתפילה
קדוש רבי ואין ספק שאדוננו ה. ושוב כמה שיותר

שמעון בר יוחאי ימליץ טוב בעדנו ובזכותו 
  !יתקבלו כל תפילותינו לרחמים ולרצון אמן

  
 לקבלת סגולות נדירות נוספות וחיזוקים

   -נפלאים 
י "הצטרפו לקבוצת הווטסאפ השקטה של  ע

  "צרף"שליחת המילה 
  050-7917087למספר 

  אור "או תנו לייק ותעקבו בדף הפייסבוק
  ".אל אביטןחדש הרב רפ
לג בעומר שמח לכולם  

 מהרב רפאל אביטן


