הניסיון לכבות את הזוהר
רפאל ישראל

ב

ר יוחאי ולשדה תפוחים עלית ללקוט בו
מרקחים סוד תורה כציצים ופרחים ...לכל
ישראל האיר בסוד תורה הבהיר כאור חמה
מזהיר ...אדוננו בר יוחאי.
השנה :תרע"ד .המקום :בין החומות של ירושלים
עיר הקודש .מעל מאה דיינים מבתי הדין של
ירושלים ,חסידים ופרושים ,ספרדים ואשכנזים ,מתכנסים
לישיבת בית דין נדירה שבסופה הם מטילים חרם חמור.
וזה כתב החרם "בגזירת עירין ובמימר קדישין אנו מחרימין
ומנדין ומשמתין על דעת המקום ועל דעת הקהל הקדוש,
בספר התורה הזה וכו' ,בחרם שהחרים יהושע את יריחו,
ובקללה אשר קילל אלישע וכו' כל איש או כנסיה וחבורת
רשעים ,אשר ידברו סרה ויטילו פגם בקדושת ספר הזוהר
הקדוש ומחברו הרשב"י זיע"א ,ובכל ספרי המקובלים זיע"א,
ועל ספר השו"ע ,ארורים הם מפי ד' הנכבד והנורא היוצא
מפי כהן גדול ביום הכיפורים ,ארורים הם בשמים ובארץ...
קל א-לקי הרוחות השמידם והאבידם והכניעם והשחיתם
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והכריתם .מלאכי חבלה יפגעו בהם .ארורים הם בכל אשר
יפנו .באסכרה תהיה מיתתם .יכם ד' בשחפת ובקדחת וכו',
לא יאבה ד' סלוח להם ,ורבצה בם כל האלות הכתובות בספר
התורה וכו' ,ונודיע ,כי הם כגויים בכל דבריהם .שחיטתם
נבלה ,יינם יין נסך ,גטם אינו גט וכו' וכו' .עד אשר ישובו
מדרכם הרעה ,ויאמינו בכל חלקי התורה ,הנגלה והנסתר
יחדו יהיו תמים ...מוחרמים ומנודים ומופרשים מקהל עדת
ד' ,ארורים המה וארורים יהיו כל ימי חייהם וכו'".
על מה נזעקו גדולי ישראל בעיצומה של מלחמת העולם
הראשונה?
***
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר למדו את
הזוהר הקדוש עם החבריא קדישא במערות הגליל ,ושם כתבו
את תורת הסוד על גבי גיליונות .לאחר שנסתלקו רשב"י וכל
הדור ההוא לבית עולמם אבדו גיליונות ספר הזוהר ולא היה
ניתן להמשיך להגות בתורת הנסתר ,עד שמלך אחד ממלכי
המזרח חפר באדמת הגליל על עסקי ממון ומצא גנוז בארון
גיליונות כתובים ,אך למרות ניסיונותיהם לא הצליחו חכמיו
להבין מה כתוב בהם .שלחו את הגיליונות לכל חכמי אומות
העולם אולי הם יבינו אך איש מהם לא הבין את הכתוב .עד
שפנו לחכמי היהודים כשראו את הגיליונות הקדושים אמרו
למלך "זה הספר עשאו חכם אחד והוא עמוק ואין אנו מבינים
אותו" .שאל המלך האם אין יהודי בעולם שיבין מה כתוב
בו אמרו לו יש בטוליטולא חכמים שיבינוהו .שלחו אליהם
וכשראו הבינו שגילו את ספר הזוהר הנעלם ושמחו בו שמחה
גדולה ושלחו למלך מתנות רבות ומשם נתפרסמה חכמת
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