
 הסיפור על רבי שמעון ובנו

 

 ... רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר במערה

 

 .על ידי הרומאים, שני הרבן בית המקדשזה קרה אחרי חו

 .שמעון בר יוחאי' יוסי ור' ר, יהודה' ר : ישראלם החשובים ביותר של חכמיהשלושה מעיר יבנה באו ל

 . ישב קרוב להם ושמע כל מה שהם דיברויהודה בן ֵגרים

 . היהודי השלטון הרומי ששלט אז בארץ ישראל וגזר גזרות קשות על העםם דיברו על ה

 

 :שלטון הרומאי בארץ ואמרשעשה הטובים הדברים  ה על דיבריהודה ' ר

 ".גשרים ומרחצאות יפות, הם בנו שווקים:  הזה הביא גם דברים טובים לארץ ישראלשלטוןה"

 יוסי שמע את הדברים ושתק' ר

 :ואמריהודה ' לדברי ר לא הסכים שמעון בר יוחאי' ר

והדברים שהם , ו את ירושלים ואת בית המקדשרסהרומאים שרפו וה! הם עשו לטובתם, כל מה שהם עשו בארץ"

 ."ם לעם ישראללא טוביבנו הם 

 

הוא חשב . שמעון' פר להם את מה שאמר רירומאים וסהלך אל ה, זמן מה שהם אמרו כל השמעש, יהודה בן גרים

 .כבוד מהרומאיםשכך הוא יזכה לפרס או ל

 :החליטו הם .החליטו להעניש את החכמיםמאים הרו

  יוסי' את ר לגרש -

 .שמעון בר יוחאי'  ר להרוג את-

 

 .הסתתרו במערה השניים. ברח עם הבן שלו אלעזרו ,שהרומאים רוצים להרוג אותושמעון בר יוחאי ' שמע ר

 ?יםמ מאין יקחו להם אוכל ו- עיראבל במערה הרחוקה ממקומות ה .לא ימצאו אותם  הרומאים ,הם חשבו, שם

  .יםין מי מע העץ הופיעוליד, פתאום גדל עץ בפתח המערה. והיה נס

 .שמעון בר יוחאי ואלעזר במערה ולמדו תורה' ים עשרה שנים ישבו רישת

 

 :שאלאחרי שתים עשרה שנים בא אל המערה אליהו הנביא ו

 ?רוג אותו כי הקיסר מתכבר לא רוצים להשמעון בר יוחאי ש' לרספר מי י"

 .שמעון ובנו ויצאו מהמערה' שמעו זאת ר

 )ג עמוד ב"דף ל, ל פי הגמרא במסכת שבתע(                           

 

 

 



 מכתב דמיוני מרבי שמעון

 .ברח מהביתהוא שמעון בר יוחאי לאשתו מדוע ' שבו מסביר ר, כתבו מכתב דמיוני

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,היקרה  לאשתי

 .מדוע  להסביר בלי  אות� י שעזבת  מצטער  כ�  כל  אני                           

 ___________________________________________________________ש  מפחד  אני כי  מהבית ברחתי

________________________________________________________________________________ 

 ?מפחד  אני  למה

 ___________________________________ע�  יבנה  בעיר  כשנפגשתי  זוכרת  את. הדבר  קרה  כ�

________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ אמרתי  ואני,  הרומאי�  על  דיברנו

________________________________________________________________________________ 

 .לרומאי�  עלינו  וסיפר,  גרי�  ב�  יהודה  ותנוא  שמע

 ___________________________________________________  ברחתי  אבל,  אותי  להרוג  רצו  הרומאי�

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ו במערה אלעזר ע� הסתתרתי

________________________________________________________________________________ 

 .אלעזר  ע�  במערה  כא�  אני  ומאז

 _____________________________________________  לי  יש  -  בסדר  אני,  לי  תדאגי  אל

 ______________________________________________________ל מאוד מחכה אני

 .מאוד   אליי� מתגעגע אני

 ,באהבה                                             

                                                                   � שמעו

 


