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על יד קבר פועל הישועות 
הצדיק זיע"א

משטפנשט
בבית העלמין )האזרחי( 

נחלת יצחק גבעתיים

מקום המסוגל לפעול 
ישועות גדולות 

תיקון פסח שני
הילולת רבי מאיר בעל הנס

הדלקת מדורות ל"ג בעומר 
לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי

וחלוקת מצה לשמירה למשתתפי התיקון 

ימים המסוגלים ביותר להצלחה 
רפואה, לזש"ק ופרנסה בשפע

כפי שכתב היעב"ץ:
"וגילו לי מן השמים שביום זה )פסח שני( 

נמשכת הקדושה המיוחדת מחג הפסח"

להצטרפות לסגולת תפילת 40 יום בקשבר הצדיק משטפנשט
וכן לסגולת רשב"י - חלוקת ח"י רוטל משקה בהילולא במירון

מוקד הישעות: 03-579-03-03

ביום רביעי י"ד אייר 24.4.13
תיקון לפסח שני:

ביום חמישי ט"ו אייר 25.4.13
תיקון הילולת בעל הנס 

לניסים גלויים:

התיקון יערך במעמד 
הצדיק הרב איפרגן שליט"א והרב סלמון שליט"א

בימים רביעי וחמישי פסח שני והילולת רבי מאיר בעל הנס
בקבר הצדיק פועל הישועות משטפנשט

בית העלמין )האזרחי( נחלת יצחק רח' אבני זכרון 1 גבעתיים

- מקבץ הסגולות של אפיקומן השמירה -
 .1

לילדים וזש"ק - 
על פי הפסוק 
'וצפונך תמלא 

בטנם', אפיקומן 
הוא הצפון

 .2
לשמירה ופרנסה 

- כמובא בסגולות 
יפה ללב לרבי 
חיים פאלאג'י

 .3
להינצל ממזיקים 
ולשמירה עליונה 

על הבית, 
על פי מדרש תלפיות

 .4
האר"י הקדוש 
מוסיף שהוא 
שמירה מנזקי 

שריפה ואש
האר"י הק'

 .5
אפיקמן בגימטריא 

רפ"א ולכן יורד 
על ידי זה רפואה 

שלימה, 
על פי מאור ושמש

 .6
שמירה -

בכף החיים ממליץ 
לתלות את המצה 

בחדר כשמירה
)כף החיים(

תיקון ראשון:
מתחיל ב: 17:00
מסתיים ב:18:00

תיקון שני:
מתחיל ב:19:00

מסתיים ב: 20:00

תיקון ראשון:
מתחיל ב: 19:00
מסתיים ב:20:00

תיקון שני )הקבוע(:
מתחיל ב:21:00

3מסתיים ב: 22:00 2



סגולת הבנים לנחת וזש"ק 
על פי תפילת הבנים מהשל"ה הקדוש 

לערב ראש חודש סיון, 
 - חלוקת סדר אמירת הסגולה -
ע"י קבר פועל הישועות הצדיק זיע"א

משטפנשט
בבית העלמין )האזרחי( נחלת יצחק גבעתיים

יום חמישי כ"ט אייר ער"ח סיון 9/5/13
בשעה 21:00 ומסתיים בשעה 22:00
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הילולת רבי שמעון בר יוחאי
"יכול אני לפטור את העולם בדין"

התיקון הראשון - וההדלקה
מתחיל בשעה: 17:00
מסתיים בשעה: 18:00

התיקון השני - וההדלקה
מתחיל בשעה: 19:00
מסתיים בשעה: 20:00

במהלך התיקון יועבר שידור ישיר
מהר מירון ונתחבר לתיקון מיוחד הנערך במירון

לגברים ונשים

התיקון יערך ע"י

רבני הישיבה

הפלא שסופר מהרבי מטשורטקוב 
על השמן של רשב"י

מספר רבי דוד משה שפיגל: הייתי בוינה יחד עם ידידי מנוער הרב שלמה 
גולינסקי נ"י בעמח"ס זבח שלמה בל"ג בעומר תרפ"ו בעת שתיית לחיים 
בדברי  ישראל מטשורטקוב  רבי  האדמו"ר  פתח  שחרית,  תפילת  אחרי 
קדשו ואמר: יודעי דבר אמרו על אבי הק' רבי דוד משה ז"ל שהייתה לו 
נשמת רשב"י ז"ל, ולפלא הוא התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי הוא כה 
מקובל ומקודש בין היהודים בכל הדורות, וגם מקובל מאד להשתטח על 
קברו, ובפרט ביום ההילולא וההדלקה בל"ג בעומר, ובכל זאת לא עלה 
נר תמיד במערת  ולהעלות  על דעת מישהו בכל הזמנים הללו להתקין 
הטהורה,  נשמתו  לעילוי  תמיד  נר  שם  והתקין  אבי  שבא  עד  הרשב"י, 

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
הלשון:  בזה  הקהל  לפני  לספר  הק'  האדמו"ר  המשיך  מעמד  באותו 
אספר לכם מופת מרבי שמעון בר יוחאי ז"ל שהייתי נוכח בזה, בא אלי 
פשוטה,  אמונה  חדור  אבל  מודרני  קצת  יהודי  קעלן,  מעיר  אחד  אברך 
עם בת יחידה כבת שש שבע שנים, אשר לקתה במחלת השיתוק. היא 
לא ראתה בעיניה, לא שמעה באוזניה, איבדה את כוח הדיבור ואת כוח 
המישוש בידיה וברגליה ולא יכלה להלך, חלתה בכל גופה. ברכתי אותה 
כי היה עם בתו  וסיפר  ברפואה שלמה, אולם האברך לא הסתפק בזה, 
אצל כל רופאי קעלן, ברלין, וגם כאן בוינה, היה אצל רופאים מומחים, 
וכולם התיאשו ממנה, הוא התחיל לבכות ואמר, אני מאמין שהרבי יוכל 
לו במה אוכל לעזור, אוכל רק להתפלל,  לעזור בעזרת השי"ת, אמרתי 
הידוע  זוכר,  אינני  )את השם  פלוני,  רופא  לעוד  וילך  לו שינסה  הצעתי 

כמומחה גדול, אולי הוא ימצא איזו תרופה לבתו.
הזה אמר  ושב אלי פעם שניה, בספרו שגם הרופא  האברך הלך תיכף 
נואש לבתו, הוא בכה לפני בכי רב ושבר אותי בבכיותיו, ברכתי עוד פעם 

את הילדה לרפואה שלמה עד שהלך לו.
בהיותו עדיין על המדרגות, נזכרתי שיש לי שמן זית, שיורי נר התמיד 
ואמרתי  בחזרה,  וקראתיו  שלחתי  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  במערת  אשר 
זית מציון  לו אני לא אוכל לעזור לך במאומה, אולם יש לי מעט שמן 

ובזכות  כסגולה.  זה,  בשמן  בתך  את  ותמשח  תנסה  הרשב"י, 
בקרוב,  לבתך  שלמה  רפואה  השי"ת  ישלח  הרשב"י 
האברך מיהר לעשות את הסגולה הזאת, משח את בתו 
בכל גופה והתחילה להתרפא, אחרי שבועיים הוא בא אלי 

בידיה,  ממששת  ברגליה,  הולכת  כשהיא  הילדה,  עם 
אמרתי  ומדברת.  באוזניה,  ושומעת  בעיניה,  רואה 
אותו  ששלחתי  רופא  לאותו  נוספת  פעם  שילך  לאברך 

אליו, כדי שגם הוא יראה נפלאות השי"ת, הוא הלך 
הולכת  אותה  ראה  רק  וכאשר  לרופא,  בתו  עם 

ברגליה נדהם מאוד. האדמו"ר הק' תיאר לנו איך 
הרופא זקף את ראשו, והניח ידו על לבו והכריז, 

מה נפלא הדבר, פלא השם, פלאי השם. 

)דורש טוב – טשורטקוב עמוד קנ"ב(

האדם  על  חוב  שהוא  הניסים,  בשבח  לספר  המצוה 
המספר  אדם  כל  האלו,  בשבחים  לספר  לעולם, 
ביציאת מצרים ושמח בסיפור ההוא בשמחה, עתיד 
הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה 
מכל צד, כי זה הוא אדם השמח באדונו, והקב"ה שמח 
בסיפור ההוא שלו, ובאותה שעה מקבץ הקב"ה את 
הסיפור  ושמעו  לכו  להם,  ואומר  שלו,  החבריה  כל 
של השבח שלי, שמספרים בניי, ושמחים בגאולתי. 
ישראל,  עם  ומתחברים  ובאים  כולם  מתקבצים  אז 
ושומעים סיפור השבח, ששמחים בשמחת הגאולה 
כל אלו הנסים  ומודים להקב"ה, על  ובאים  מאדונם, 
והגבורות, ומודים לו על עם הקדוש שיש לו בארץ, אז 
וגבורה למעלה. וישראל בסיפור ההוא  נתוסף לו כח 
נותנים כוח לאדונם, כמלך שנוסף לו כוח וגבורה בעת 
שמשבחים גבורתו ומודים לו. ומשום זה יש לשבח 
זה, חוב הוא  כעין  ולספר בסיפור הזה, כמו שלמדנו 
על כולם לספר תמיד לפני הקב"ה ולפרסם כל הנסים 

שעשה.
והלא  הנסים,  את  לספר  חוב  הוא  למה  תאמר,  ואם 
מכן,  לאחר  ויהיה  שהיה  מה  כל  הכל,  יודע  הקב"ה 
ולמה הפירסום הזה לפניו, על מה שהוא עשה והוא 
יודע. ומשיב, אלא ודאי צריך האדם לפרסם הניסים, 
המלים  שאלו  משום  שעשה,  מה  מכל  לפניו  ולספר 
ורואים  מתקבצים  מעלה  של  הפמליא  וכל  עולות, 
עליהם  כבודו  ועולה  הקב"ה,  לפני  ומודים  אותם, 

למעלה ולמטה,

"ראיתי בעיני שהיו שני אנשים שהיה להם משקה הרבה, 
ושאלתי  שלהם,  משקה  שישתה  איש  לכל  מבקשים  והיו 
אותם מה זה. וסיפרו לי, שאחד הביא את בנו הקטן לשמחת 
החלאקה. ובעבר לא היו לו ילדים ארבע עשרה שנים, ופעם 
אחת היה בל"ג בעומר בציון הרשב"י, ובתוך השמחה ענה 
משקה  רוטל  עשרה  שמונה  נודר  אני  גדול:  בקול  ואמר 
כל  וענו  זכר,  בן  השנה  בזו  ה'  לי  שיעזור  רשב"י,  לשמחת 
העם אמן. והנה בשנה זו נתעברה זוגתו וילדה לו בן, וכעת 
בהיות בנו בן שלוש הגיע זמן התגלחת ושילם נדרו כאשר 
ואמר  שנים,  עשר  ילדים  לו  היו  לא  השני  האיש  ואף  נדר. 
אחריו כנ"ל, ועזר לו ה' גם כן. ומעשה זה שמעתי מפיהם 
בעצמם. וכל מי שהוא במירון מרגיש בחוש שהשמחה היא 

מכח הרשב"י, שרוצה שיהיו משתה ושמחה בזה היום". 
)'טל ירושלים' להגרי"ל הארנשטיין זצ"ל מחכמי ירושלים מלפני 
כמאה שנה עמ' ל"ט(

הסגולה של 
רבי שמעון בר יוחאי עצמו 

מהזוהר פרשת בא, דף מ' עמוד ב'

בזכות ח"י רוטלנס אחרי 14 שנים 
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