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רבי שמעון בר יוחאי היה תנא מקובל צדיק וקדוש וספורי נסים רבים נקשרו בשמו בחייו ואף לאחר מותו ,ישנו

סיפור אמיתי שקרה בשבת קודש שנת תרפ''ג.

זה היה לאחר תפילת מוסף נשמע קול רעש גדול בציון הקבר ,ילד אחד בן  3שאמו הביאה אותו לעשות לו
חלאקה  -המנהג לגזור את שער ראש הילד בהגיעו לגיל  ,3חלה לא עלינו בחולירע והוא נפטר לבית
עולמו ממש ביון הרשב''י.

אותו ילד היה מונח בחד החדרים למעלה בבניין והרופאים אמרו הטילו סגר על כל האנשים שהיו שם לכמה
ימים מחשש שנדבקו ממנו ,אנשים רבים נסו לברוח אבל שוטרי הממשל סגרו את המקום ואין יוצא ואין בא.

מכל כיוון נשמעו קולו בכי כאשר על כולם גובר הבכי של האמא של הילד שנפטר שזהו ילדה היחיד.

לפתע ,קמה אותה אמא ,לקחה את ילדה ,הניחה אותו סמוך לציון וזעקה בקול מר:

"רבי שמעון הצדיק ,באתי לציון במיוחד לכבודך על מנת לספר את שערות בני יחיד אשר נתן לי האלוקים
בזכותך ,קיימתי את נדרי ,אתמול הבאתי אותו חי וגזזתי את שיער ראשו בשירה ובזמרה ,איך עתה אוכל
לסוע מכאן בלעדי בני יחידי.

רבי שמעון בר יוחאי  ,הנני מניחה אותו לפניך כמות שהוא ,אנא ממך ,בבקשה ,אל תביישני ואל תחזיר פני
ריקם ,תחזירו לפני חי ובריא כמו שהבאתי אותו אתמול לפניך ,ויתקדש שם שמים ושמך בעולם ,וידעו כי יש
ה' בעולם ויש צדיקים שופטים בארץ'.היא סגרה את הדלת של הציון ,ולא נשאר בפנים רק הילד.

כעבור כמה רגעים ,נשמע מהציון קול צעקה ,הם פתחו את הדלת ,והנה הילד קם על רגליו וצעק 'אמא ,תני
לי לשתות מים אני צמא' ,ונתנו לו מים ,ונעשה שם רעש גדול מתחיית הילד המת ,וכל הקהל באו לראות
את הנס הגדול ,הילד החי .הרופאים גם הם התאספו שמה ולאחר שבדקו את הילד ,והודו שזהו מעשה
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נסים ,ממש תחיית המתים על ידי רבי שמעון בר יוחאי והקהל כולו ברך את ברכת מחיה המתים

אין כמעט אחד שלא מכיר את ספר הזוהר הקדוש אותו חיבר רבי שמעון בר יוחאי ,ובימינו אף זכינו
למהדורה מיוחדת של ספר הזוהר עם פירוש המתוק מדבש ,פירוש המיוחס לרבי דניאל פריש שסידר את
הפירושים לספר הזוהר בשפה ברורה לכל נפש.
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