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 ל"ג בעומרליום  –לזכות רבי שמעון בר יוחאי 

 וגילה להם סודות. רשב"י קרא לתלמידיו ביומו האחרון בעולם
 רבי אבא כותב את כל מה שרשב"י מוציא מפיו.

 כי שם צווה ה' את הברכה "חיים" עד העולם. אמר רשב"י:

  ונהיה שקט בחדר. -לא סיים רבי שמעון לומר חיים  מר רבי אבא:א

 חיכה רבי אבא להמשך הדברים של רשב"י אבל נהיה שקט בחדר.

 וכ"ו....אורך ימים ושנות חיים  יצאה בת קול ואמרה:

 וכ"ו. .חיים שאל ממך.. יצאה עוד בת קול ואמרה:

 .הבינו התלמידים שרבי שמעון החזיר נשמתו לבורא.

 אף אחד לא יכל להתקרב. כל אותו היום לא הפסיק האש מהבית,

 כולם נפלו על פניהם ובכו..

 כשירדה האש ראו שרבי שמעון שוכב על צד ימין ופניו מאירות ומחייכות.

 ונשק את ידו של אביו. ,בנו של ר' שמעון -קם רבי אלעזר 

 כל התלמידים לא יכלו לדבר ורק בכו..

 ! א ב א . .  ! !      א ב א ...    א ב א ... צעק רבי אלעזר: ואז . .

 "אבא"... בכה רבי אלעזר ואמר:

 ביחד עם השכינה הקדושה עכשיו אתה עולה לגן עדן

 וכל הנשמות הקדושות יחזרו לגן עדן..

 וש ומהלימוד תורה.כל התלמידים עד היום התרגלו לשתות חלב ודבש מפיך הקד

 עכשיו ישתו דם בגלל סברות משובשות...

 לקחו את מיטתו של רשב"י במיטה מיוחדת.

 וכל המקום התמלא בריח של בשמים מגן עדן..

 באו אנשים גיבורים מכפר ציפורי כיוון שרצו שיקברו את רבי שמעון אצלם.

 שאר במירוןיואנשי מירון בוכים.. כי רצו שרבי שמעון י

 איך שיצאה המיטה לחצר.

 *"נס"* ! !

 ואש מסביבה.. עלתה המיטה לגובה למעלה

 התקבצו ובואו לשמחה של רבי שמעון בר יוחאי: ואמרה םמהשמיייצאה בת קול 

 נכנסה המיטה לבד למערה של רבי שמעון..

 "רבי שמעון בר יוחאי" יצאה בת קול ואמרה..

 (טבריה את שטיהר" )הארץ מרעיש" ☆

 .המלכות גזרות שביטל  -"  ממלכות מרגיז" ☆

 וחאייהרבה מקטרגים בשמים משתתקים ביום הזה בזכות רבי שמעון בר  ים:יועוד אומרת בת קול מהשמ

 בכל יום ויום .. שהקב"ה משתבח בו יוחאי בר שמעון רבי זה ☆

 * בגן עדן העליון,

 * ובגן עדן התחתון...

 "אתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין".. עליו נאמר:

 ולבקש מה שרוצים.. ולהדליק נר ביום ל"ג בעומר ..הזה ביום זה את לקרוא גדולה סגולה* ♡*

 *וראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק..*

 )אידרא זוטא( 


