
 

סוד לידתו של רבי שמעון מהו 

  ?בר יוחאי
 

"נחלת אבות" כתוב מעשה נורא על לידתו של התנא רבי שמעון בר  בספר
 יוחאי.

היה משבט יהודה, והיה מגדולי  שאביו יוחאיוכך כותב שמצא כתוב בספרים, 
הדור, עשיר ונכבד וקרוב למלכות, חיבה יתירה נודעת לו בבית הקיסר 

 אנדירנוס.
 מזרע נשיאים, זרעו של הלל הזקן. -שמה תו של יוחאי שרהואש

ולא נפקדה בבנים, וכשראה שעברו הרבה שנים ועדיין אין לה  ותהי שרה עקרה
ולד, עלה בדעתו של יוחאי הצדיק לגרשה או לישא אשה אחרת עליה, לאחר 

רוצה לגרשה ולא אמרה לו  זמן כאשר נודע הדבר לשרה אשתו שיוחאי בעלה
תה מרבה לצום ולתת צדקה ומתפללת יום יום בהיותה לבדה ותבך יהידבר, רק 

 לפני הקב"ה הפוקד עקרות, שייתן לה הריון ותלד בן, בכי גדול ובלב נשבר
 והשם שמע קול צעקתה.

 

 החלום ששינה את ההיסטוריה

 
ויהי בליל ראש השנה, והנה רואה יוחאי בחלומו, והוא עומד ביער גדול מלא 

ולרבבות, חלקם נותנים פירות, וחלקם יבשים, והוא נשען על  אילנות לאלפים
 אילן יבש.

וישא עיניו וירא והנה איש מדה מראהו 
נורא מאד, ועל שכמו נאד אחד מלא מים, 
ויעבור בכל היער וישקה כמה מהאילנות 
היבשים, וכמה מהאילנות עבר עליהם, 

והניחם כמו שהם יבשים ולא השקה 
 אותם.

לן אשר הוא נשען עליו, וכאשר הגיע לאי
הוציא מחיקו צלוחית קטנה מלאה מים, 

וישקה את האילן במים האלו, 



ויברכהו,ותשרה הברכה באותם מעט מים, ויכסו כל סביבות האילן, ואז תכף 
נשא האילן פירות גדולים ויפים, וסביבם מלא עננים, ויגדל האילן מאוד  והפירות 

 נתנו ריחם למרחק.
 ל המראה שראה בחלומו, וישמח יוחאי מאד ע

 ויקץ משנתו.
 

 ויספר את חלומו לאשתו ויאמר לה:
 חלום חלמתי, ופתרונו פשוט הוא:

היער הוא העולם הזה, האילנות הן 
ומהן מהן נותנות פירות, -הנשים

יבשות ועקרות, בראש השנה 
נפקדות,יש מהן להוליד, ויש מהן 

 הנשארות עקרות.
שהייתי נשען  ואת בתי, היא האילן

עליו, והשקו אותי ממעין הברכה, 
 להוליד בנים צדיקים וחכמים.

 
 אמנם דבר אחד נשאר לי להבין בפתרון החלום:

מדוע כל האילנות השקה אותם מהנאד, והאילן שהייתי נשען עליו השקהו 
מהצלוחית, ושפך עליו את כל המים אשר  בצלוחית, ולא השקה בו אילנות 

 שתו:אחרים, ותאמר לו א
 בוא ונלך אצל רבך רבי עקיבא ונספר לו את החלום, והוא יפטור לנו חלומתנו.

 ויאמר לה: טוב הדבר.
ויהי במוצאי ראש השנה, הלכו שניהם אל רבי עקיבא, ויספר לו את החלום, 

יפתור להם כאשר פתר יוחאי, והוסיף לבאר להם פתרון השקאת האילן ו
הנשים היולדות והעקרות, ואשתך שרה  , ויאמר: חלומך הוא משל על מהצלוחית

היא מכלל הנשים העקרות שאי אפשר להוליד בשום אופן, אלא שעל ידי 
לפני ה',הם אשר קרעו גזר דינה תפילותיה המרובים ורוב דמעותיה אשר שפכה 

 וזיכו אותה לילד.
 שנאספו, ומהן השקוה להוליד בן,והצלוחית שראית היא צלוחית של דמעותיה 

השקו מאותה הצלוחית שום אילן אחר, רק אותו אילן שאתה נשענת  לא ולכן
 עליו, הרומז לאשתך.

ויאמר רבי עקיבא אל שרה: בשנה זו 
הנך הרה ויולדת בן, שיאיר את ישראל 

בחכמתו, וישמחו מאוד, וילכו לביתם 
לשלום וידע יוחאי את אשתו, ותהר 

ותלד בן ביום חג השבועות, שבו נתנה 
רא את שמו שמעון, תורה לישראל, ויק

 כי שמע השם לקול תפלת אמו.
 בדמעות הרי לנו מהי כוחה של תפילה

 שהביאה ללידתו של גאון הדורות 
 שחשף לעולם את הזוהר והסודות

 אוצרות התורה()  ! עד סוף כל הדורות



 


