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האטומי  הזהר  "כור  של  החדש  אתר 
ביותר  והעוצמתי  החזק  הכור  הוא  העולמי"- 
בעולם, זהו כור שלא בא מהעולם הזה, אלא 
עליונים,  מהעולמות  "יבוא"  שהוא  כור  הוא 
מעולם אצילות, ולכן מצבור כל כורי האטום 
הגשמיים שקיימים בכל קצוות תבל, לא ישוו 
אליו, והם כאין וכאפס עומדים מול עוצמתו, 
ולצורך המשל, כעין גפרור מול הר געש עצום.

העולמי"  האטומי  הזהר  "כור  של  האתר 
האמיתי  שכח  עולמית,  למודעות  להביא  בא 
הוא  בעולם,  ושלום  גאולה  להביא  שיכול 

בעיקר בזכות כוחו הרוחני של הזהר.
גילתה  הטכנולוגית  המדע  התפתחות 
שבתוך כח היחידה הכי קטנה בעולם שנקראת 
אטום, אצור בתוכה הכח הגדול ביותר ביקום, 
עצומים  כוחות  לו  יש  אותו  מחלקים  שאם 

שיכולים להשמיד את כל העולם.
שמקטינים  שככל  מבינים,  אנו  כך  מתוך 
את הגשמיות, כך היא אוצרת בתוכה כח גדול 
יותר, ובעצם מה שמחזיק את האטום זה הכח 
שנמצא  הפנימי  החלל  בתוכו.)  הטמון  הרוחני 
הוא  הזוהר  ולכן  הרוחני(,  הכח  שהוא  בתוכו- 
אדם  במהותו,  רוחני  דבר  זה  גשמי,  דבר  לא 
קורא דברים והבל פיו מוציא דברים ששייכים 

לעולמות של גן עדן.
וכמו כן אנו רוצים להביא למודעות הציבור, 
שכח גשמי ככל שיהיה גדול, הוא כאין ואפס 
ככל  גדול  גשמי  דבר  כל  רוחני,  כח  לעומת 
שיהיה, יכול להמחות בשניה אחת, כמו מגדל 
האדמה  לרעידת  עתה  עדים  ואנו  קלפים, 
העוצמתית והקשה, שפקדה בימים האחרונים 

את איראן.
בכל דבר גשמי, מה שמחייה ומחזיק אותו, 
כח  שהוא  בתוכו,  שטמון  הרוחני  הניצוץ  זה 
אלוקי, ללא אותו ניצוץ של אותו דבר גשמי, 

היה הדבר מתבטל והיה חוזר לאין ולא קיים.
כתב  התנאים,  גדול  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
עצומים  סודות  כתובים  בו  הזהר,  ספר  את 
ונוראיים, שבאמצעות קריאה שלהם, שואבים 

כוחות מעולמות עליונים.
ידוע הסיפור של רשב"י, כשיצא מהמערה 
ולא  לראות אנשים שעובדים בשדה  התפלא 
אותם  את  בעיניו"  "שרף  ואז  תורה,  לומדים 

אנשים שעבדו בשדה, והפכו מיד לגל עצמות, 
ועל פי זה אפשר להבין, מהו כח רוחני, ומתוך 
הוא  והפלא  תנא...  של  רוחני  כח  מהו  זה 
שברגע שאנו קוראים את כתבי הזהר של רבי 
ולנשמתו,  אליו  אנו ממש מתחברים  שמעון, 
ובכך  שלו,  האלוקיים  לכוחות  מתחברים  אנו 
אנו מקבלים כח עצום לכלות כל רע במציאות, 

ולהמשיך שפע וברכה לעולם.
הזוהר משול לאור, והרע משול לחושך, גם 
בטבע אנו יודעים שמעט אור מסלק הרבה מן 
החשך. אם ניכנס לחדר חשוך, עם נר דולק, 
מיד החושך מסתלק.. הוא אפילו לא מתווכח, 

אלא יוצא מיד.
כי  ברוחניות.  פועל  כך  בגשמיות,  וכמו 
שבממדים  רק  החוקים,  אותם  הם  החוקים 

שונים.
אור  להכניס  דואגים  אנו  כאשר  ולכן, 
והרע  החושך  אזי  הקשה,  למציאות  ]הזוהר[ 
מחלות,  האסונות,  כל  הרע?  מהו  מסתלקים, 
יסורים, רעידות אדמה, פצצות אטום, שנאה 
ליהודים... כל אלה מסתלקים מיידית, ולכן זו 
נאיר את העולם,  זוהר  לא אגדה שאם נקרא 

והחושך יסתלק מיד.
 20 הסולם,  בעל  האלוקי  שהמקובל  ידוע 
שנה לפני פרוץ מלחמת עולם השנייה, ראה 
ברוח קודשו, את גזרת השואה, ובעל הסולם 
הלך לרבני אירופה, והתחנן בפניהם שילמדו 
החסידים  וכל  הכנסת  בתי  המדרשות  כל 
שזו  קודשו  ברוח  ידע  כי  הקדוש,  הזוהר  את 
אבל  השואה,  למניעת  היחידה  התרופה 
לצערו, רבני אירופה, לא קיבלו על עצמם את 

הלימוד ,והנורא מכל קרה.
והנבואות,  הקדוש  הזהר  פי  על  ידוע 
שמכיוון איראן תפתח הרעה על עם היהודי, 
האטום  פצצת  לאיום  וחשופים  יודעים  ואנו 
של איראן. אולם אל לנו לפחד כלל, אם נלמד 
היא  אטומית  לוחמה  כי  הקדוש,  הזוהר  את 
רוחני  כח  לעומת  ומקלות  אבנים  של  כנשק 

אדיר ואינסופי של הזוהר הקדוש.
אנו צריכים להבין שאנו נמצאים בתחתית 
של חמשה עולמות )א"ק, אצילות בריאה יצירה 
עשייה(, ונמצאים בתחתית עולם עשיה, שהוא 
עולם הגשמי השפל והנחות ביותר, שהכל בו 

מצומצם,  מאד  מאד  האלוקי  האור  מוסתר, 
הוא  חוצבו  מקור  הקדוש  הזהר  זאת,  לעומת 
עולם אצילות, שהכל שם באחדות פשוטה, גן 
עדן עלי אדמות, אור עצום פי מיליארדי אלפים, 
בעולמינו. שמתגלה  ממה  המעטה,  בלשון 
רק כדי לסבר את האוזן, האור שמגיע אלינו 
בעולם הזה להחיותינו אור זה נחשב "נהיריו 

דקיק" .
בדימיון  לעצמינו  ולצייר  להבין  צריך  ולכן 
מעולמות  שמקורו  באור  עוסקים  שאנו 
עצום  שפע  שמביא  עדן,  גן  של  עליונים 
לעולם, ואין שום דבר גדול ככל שיהיה שיכול 
כמו  והציור  לצורך המשל  רק  מולו...  לעמוד 
מול  לשמים  עד  שמגיע  עצום  ים  גל  לקחת 

נמלה שחמושה בגפרור.
שבא  אטומי  כור  הוא  הקדוש,  הזוהר  ולכן 
הרע  כל  את  לכלות  העליונים  מעולמות 

בעולם.
היהודי הוא בנו של הקב"ה, רק אנו נחשבים 
בנים לקב"ה, רק אנו נקראים אדם, כל העולם 
בשפע  תלויים  הגויים  ישראל,  בשביל  נברא 
שהיהודים יספקו להם, כמו שגוף תלוי בראש. 
ואם הראש חולה, כל הגוף סובל וחולה. ולכן 
היהודי( הגוף  )קרי  אם הראש לא יהיה מתוקן 
)קרי הגויים( יסבול ויבעט. ולכן הגויים שונאים 
היהודים, כי הם לא מקבלים את השפע שמגיע 
להם, שאנו מונעים מהם, כי הכל בא דרכינו. 
ולכן היהודים הם הראש, הכל תלוי בהם, רק 
זכות  איזה  העולם.  כל  של  השפע  תלוי  בנו 
איזה אחריות  לנו, אבל מצד שני  יש  עצומה 

גדולה!!
 ולכן אם נקיים את חזונם של גדולי התנאים, 
כמו רשב"י שקבע "שבזכות ספר הזוהר, יצאו 
נקיים  אם  ברחמים",  מהגלות  ישראל  בני 
שאנו  העמוקה  מהשינה  ונתעורר  דבריו,  את 
נמצאים בה, ונפנים את זה עמוק בלב, ונבין 
בכל  והשלום  השפע  וכל  וחיינו  שגאולתינו 
במהרה  נביא  הזוהר,  בלימוד  תלויים  העולם 
ואז  הגאולה,  את  שיבשר  צדקנו  משיח  את 
יקבלו  הגויים  גם  לעולם  שפע  שנביא  ברגע 
בה',  ויאמינו  אלינו  ויתבטלו  שלהם,  את 
אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  הפסוק:  ויתקיים 

ושמו אחד". ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

בסימן טוב ובמזל טוב בעזרת ה' נולד אתר חדש


