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הרשב"י  אנשמת

ספר 
הרׁש בּ "י  נ ׁש מת

תש "ע  אל וּ ל  – בּ מירוֹ ן דרׁש ה
הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ספר  לל ּמ וּ ד  והתע וֹ רר וּ ת חזּ וּ ק
זי"ע הרׁש בּ "י האקי  הּת נּ א צ יּ וֹ ן על וּ בפרט

ׁש ליט"א מהאלמין אדמ וֹ "ר מכ "ק

ה'רכים  ם .האים ְְִִֵַָ

העלים רת וכל הה.  דה ההל וכל  ליט "א  החבים הר נים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

 דה הן על .אלהח ְְִִֵַַַַַָ

זוהר כתוב  ו')בתיקוני הצדיקים,(תיקון  ציוני על שכינתו משרה שהקב"ה ,

להיות  זכינו כאן ואנחנו השכינה, השראת כאן שיש לידע ועלינו

זי"ע. הרשב"י של הקדוש בציונו

ביבמותואמרו ע"א )חז"ל צז  ע"ב  לשמעתא (צו אמר אלעזר ר' אזל ... :

יוחנן  רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא מדרשא, בי 

יוחנן ורבי האי?איקפד... כולי קפיד  טעמא  אמר מאי יהודה רב דאמר 

דכתיב מאי בשני רב: לגור לאדם לו אפשר וכי עולמים"? באהלך "אגורה
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הרשב"י ב  נשמת

יהיעולמים? עולם, של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא 

בעוה"ז . מפי שמועה דבר שיאמרו שמעון רצון רבי  משום יוחנן רבי דאמר

 הזה בעולם  מפיו  שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד  כל יוחאי : בן

בקבר . דובבות  נזירא:שפתותיו שמעון ואיתימא  זעירא  בן יצחק ר' אמר 

קראה? ישנים".מאי  שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך

עליו  אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר

דובב , בעולםמיד  מפיהם שמועה דבר  שאומרים כיון  חכמים תלמידי אף

שפת  בקבר הזה דובבות .ב ותיהם

אחת הקדושועל ציונו על הרשב "י תורת את ללמוד  שצריך וכמה כמה

רוח נחת לו ולעשות המימרא , בעל לתאר גשהוא אפשר  ואי  ,

וממשיך  ומפעיל  מעורר  זה ידי  שעל  הקדוש  בזהר הלומד כח גדול  כמה

שאמרו  כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, עליו הרשב"י נשמת את

ע"ב )בגמרא מה דף שמעון :(סוכה רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר

עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור  אני יכול יוחאי בן

ואילמלי  עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי  בני  אליעזר ואילמלי  עתה


              

           
           

         
          

            
           

          
              

            
            

            
              

             

               
              

          

הרשב"י  גנשמת

רבי  אמר  חזקיה ואמר סופו עד  העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו  בן יותם

אלף  אם מועטין והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה

הן . ובני  אני הן  שנים אם מהן ובני  אני הם מאה אם מהן ובני  אני הן 

לנשמת ואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו

יכיר דהרשב"י זי "ע  הרשב "י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 
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הרשב"י  גנשמת
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הרשב"י ד נשמת

ומציל  מגן הקדוש שהזוהר  שכידוע  הברכות, ממקור  ותושפעו טובה לכם

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל

אבתתב א )נה ג  הסל (רק א מר, מהללאל בן  "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לאן  את, מאין ע, עברה. לידי  בא א ה ואין  דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָל ה 

עתיד א ה מי ולפני וח ן... ין  לן עתיד אה מי ולפני ,לה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאה

הא ". ר דה הלכים מלכי  מל לפני וח ן, ין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלן

על אלים  זה ין  מבארים ח ן? זה  ומה ין זה מה הפרים, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

צוה לעת יכ ל היה העברה זמן על  זה וחן  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעברה

רה. ְִָללד

הד ים:ידעים חז "ל ע"ב )ברי פ"ו ף מהכת (י מא מ ראה בה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לזכת. נהכים זדנ תיו מאהבה תבה ל גגת, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻזד נת

מס די ואחד מאהבה, בה היא  מהחן  להצל החידה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהעצה 

לעתיד. קלה זה  ְִֶֶַַָָָָהבה 

ורתי!!! למאת מרי אחת עה להפ אפר  ואי לתן , אפר אי ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

בתנ יתרה ב ה  רה? ל עת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמלי ני

וח ן? ין  לז ת די  עצמנ על נקל  מה מאהבה? ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלתבה

ן יצאה "על א י סיח ן: עיר  ות נן נה חן א ה לים יאמר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ארנן" מת  עלי מ אב ער אכלה סיחן מרית להבה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמח ן 

כ"זכ "ח ) – כ"א תרא(במדבר א מרא ע"ב ), ע "ח נחמן (דף ר מאל  א "ר : ְְְְִֵַַַָָָָָָ

,'וג הלים  יאמר ן על כתיב  מאי יחנן , אא "ר הלים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

עלם ל נ ח נחב  א חן,  א יצרם , הפסדהלים , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

 כר נגד הפסד,המצוה נגד עברה א ה כר אם ות נן, נה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ


           

          
            

           

               
            

 
            

הרשב"י  ה נשמת

הא, לעלם ותנן הה עלם בנה ן  עיניועכ"ל .ע ה מי  וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

האמ ים. החים אילן  ויאחז ויחטף יר ץ עה , ר ועדין ראְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

הקדוש קודש,בזוהר בשבת חידושים לחדש חייב  יהודי שכל כתוב 

חידש לא ואם חידשה, מה לנשמה שואל  והקב "ה

הקדוש בזוהר הנפלא הלימוד ידי על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת

כדברי שנה אלף לערך עולה ובשבת מלך הכסא  כדברי שנה שווה ששעה

צדיקים, האורחות כדברי שנה למיליון ובשמחה זי "ע , חי  איש הבן

נתן דרבי באבות כדאיתא מאה כפול ו')וביסורים משנה ג' רבי(פרק  ,

ממאה בצער אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי אומר... יוסי  ברבי ישמאעל

שמעוניובריווח בילקוט ואיתא ליסורים, נחשב היצר  כבישת צער וגם ,

תתקסח ) רמז  ב  פרק  באף (קהלת  שלמדתי תורה פפא  בר חנינא רבי אמר :

לי. נתקיימה
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הרשב"י  ה נשמת
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צדיקים, האורחות כדברי שנה למיליון ובשמחה זי "ע , חי  איש הבן
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הרשב"י ו נשמת

וראו  מאהבואו שווה קודש בשבת אחת שעה זה: מחשבון היוצא

חידושים  שמחדשים כמו נחשב  ועוד תורה , שנה  מיליון

אחד כל  ובכך לשמה, ותורה אמיתיים חידושים בוודאי וזהו בתורה,

לנשמתו . ונחת תיקון ימצא 

י "ח )חז "לאמרו ה' פרק ידו,(אבות על בא חטא  אין הרבים את המזכה כל 

ועבירה,מלשון חטא מלשון חטא  אניחיסרון וגם "והייתי ְֲִִִָכמו:

חאים" למה כא )בני פסוק א ' פרק  א' חסרים.(מלכים  פירוש : . ְְִִַָֹֹ

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את נשלים במה העבירה? את (ירמיהנתקן

י "ז ) י "ג ותרדפרק דמע  ודמע  גוה  מ ני נפי בה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ"מס רים

חז"ל  ודרשו ה'". עדר נ ה י מעה ע"ב )עיני ה' דף רב (חגיגה  אמר : ְְִִִִֵֵֶָָ

ומסתרים  הוא  ברוך להקדוש לו יש מקום דרב משמיה איניא  בר שמואל

ישראל  של  גאוותן מפני יצחק  בר  שמואל  רב אמר גוה מפני מאי שמו 

מפני אמר  נחמני בר שמואל  רב כוכבים  לעובדי  ונתנה מהם שניטלה

בזוה"ק וכתוב עכ"ל. שמים, מלכות של  ובאדרא )גאוותה ע"א, מ"ו דף ב  (חלק

משקיט הקב"ה לילה חצות אחר הלומד וכולם זכל  המלאכים  את

בפלגות אבל הקדוש: הזוהר לשון וזה לקולו, קודשא מקשיבים ליליא 

               

            
           

           
              

              
              
           
          
             
            
             
            
           

             
          

הרשב"י  זנשמת

לבר  ליה בעי וכדין צדיקיא , עם לאשתעשעא  דעדן  בגנתא עאל  הוא בריך

צדיקיא  וכל  הוא בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש

דכתיב הוא הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן  ח'דבגנתא פרק השירים (שיר

אוקמוהחי "ג ) והא ה מיעיני. ללק מקיבים חברים ים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַהבת

הוא  בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת דא בגנים היושבת

לשבחא  בהדה, דאשתתף מאן חולקיה זכאה בליליא , דאורייתא בשבחא

דאורייתא . בשבחא הוא בריך לקודשא  ליה

האר"י השירים )מובאובכתבי שיר ספר  הפסוקים  ים (שער "הבת :ִֶֶַַַ

המיעיני": ל לק מקיבים תיבות חברים ראשי ְְְֲִִִִִִֵֵַַ

הוא ה'קולךל'קשיביםמ'בירים בזוהר חמלה,שמיעני, שדרשו כמו

זה. והבן  וגו', עליו ותחמול  בוכה נער והנה פסוק על שמות, בפרשת

ורבותי, לא מורי היאך בגלותא? שכינתא  תהא מתי עד קדוש! קהל

שבשמים? אבינו על נחוס

השם המשיח מלך לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל

בנו!!! רק תלוי זה וכל  לגאלנו, רוצה יתברך

עצהומה לנו  נתנו זיע "א  והרשב "י הנביא אליהו  רבינו  משה העצה?

נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות מה ומועילה  קלה טובה

ומיד. תיכף שיבוא

יקרים ! השם.אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו

ישראל.א. ואהבת מיליוניב.באחדות להרבות עלינו 

תורה. הקדוש.ג.שעות זוהר  בלימוד רק  יכולים  זה, לכל  ולזכות

המשיח !!! את  נביא ש"ח  מאות  בחמש

למען רבותי, מתאספים כולם ונורא ! גדול השם קידוש ב"ה כאן לנו יש

שמים!!! כבוד  תיקוניהרבות  ספרי 100 יקנה אחד  כל  כאשר
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הרשב"י ח נשמת

ויחלק ש"ח, 500 הכל סך לספר, ש"ח בחמש הקרן  ממחיר בפחות זוהר 

כך  משפחותיהם, בני עם וביחד העיר, ולכל ולחברים, למשפחה זה את

הרבים  בזיכוי איך מובן עתה הקדוש, זוהר  לומדי ישראל  עם לכל נגיע

תורה שעות למיליארדי זכויותינו את מכפיל כי חיסרון לידי  יבואו  לא 

רק תבוא  אחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו קץ , אין עד

להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה ובכוח  בזכות

ומגוג גוג הקדושטממלחמת הזוהר ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,

המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה,

ה' ללשון ברוך  תרגום עם מיוחדת במהדורה הקדוש  זוהר היום  שיש

מסובסד, במחיר להתחיל הקודש, תיכף יכול אחד  כל וכך

הקדוש, זוהר  ולהבין מלך:ללמוד הכסא בעל אמר  זה  יבין שעל אם

עליה, מבני להיות יזכה ובזה תמימה, שנה ללימוד  לו  עולה אחד  מאמר 

במלכות . ראשונה היושבים

צדקנ מ יח  ני  לק ל  הרא נים יהי הפרים יב א, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיח 

האשכנזים,ברוך אצל גם  מאוד  חזק נכנס הקדוש הזוהר לימוד  שענין ה'

הקדוש, זוהר ללמוד  צריך יהודי  שכל כזה  ממושג ידעו  לא  שפשוט

יום  יום כמעט  ועכשיו ונסתרים, למקובלים רק ענין שזה וחשבו

מופלגים, אברכים  גם ובתוכם ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים

אל  הזה הבושם להכניס לזכות ורוצים  הקדוש, זוהר בבית להם שאין

הקדוש. בזוהר  ללמוד ושוב ולסיים, וללמוד ביתם

       

           
             
            
           
             

           
            

             
             

           

הרשב"י  ט נשמת

להבחל "ח וכאן ממחותני ששמעתי מה  לספר האדמו"ר כדאי מרן כ"ק

ושו"ע],מקלויזנבורג הש"ס, מפעל [מייסד כמהזצללה"ה, שאמר

משיח פני לקבל  הראשונים  יהיו הספרדים יבוא , שכשמשיח פעמים

לאמונה זכו  מה מפני ובאמת פשוטה. אמונה להם שיש  מפני צדקנו,

דברי את כפשוטו ומקיימים ותמימותם אמונתם  שגדלה וידוע  פשוטה,

חבקוק כ')הנביא ב' ואין (פרק הארץ ", ל מניו הס   קד היכל  ְְִֵַַַָָָָָָ"וה'

הכנסת.ימשיחים  בבית כלל

למהומנין ועוד  זה? כל  להם "חכם ",בא בשם נקראו הספרדים גדולי כל

בא  זה כל "רבי "? בשם  רק נקראו אחרים במקומות ואילו

הקדושים בספרים  וכתוב  הקדוש!!! הזוהר בלימוד  מי מדבקותם שרק 

חכם בשם נקרא הסוד  תורת היו ,יאשלומד הספרדים גדולי כל ובאמת 

            

      
             
           
              

           
            

             
             
             
              
             

             
             

             
              

              
            

             
            

        
     

           



הרשב"י ח נשמת

ויחלק ש"ח, 500 הכל סך לספר, ש"ח בחמש הקרן  ממחיר בפחות זוהר 

כך  משפחותיהם, בני עם וביחד העיר, ולכל ולחברים, למשפחה זה את

הרבים  בזיכוי איך מובן עתה הקדוש, זוהר  לומדי ישראל  עם לכל נגיע

תורה שעות למיליארדי זכויותינו את מכפיל כי חיסרון לידי  יבואו  לא 

רק תבוא  אחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו קץ , אין עד

להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה ובכוח  בזכות

ומגוג גוג הקדושטממלחמת הזוהר ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,

המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה,

ה' ללשון ברוך  תרגום עם מיוחדת במהדורה הקדוש  זוהר היום  שיש

מסובסד, במחיר להתחיל הקודש, תיכף יכול אחד  כל וכך

הקדוש, זוהר  ולהבין מלך:ללמוד הכסא בעל אמר  זה  יבין שעל אם

עליה, מבני להיות יזכה ובזה תמימה, שנה ללימוד  לו  עולה אחד  מאמר 

במלכות . ראשונה היושבים

צדקנ מ יח  ני  לק ל  הרא נים יהי הפרים יב א, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיח 

האשכנזים,ברוך אצל גם  מאוד  חזק נכנס הקדוש הזוהר לימוד  שענין ה'

הקדוש, זוהר ללמוד  צריך יהודי  שכל כזה  ממושג ידעו  לא  שפשוט

יום  יום כמעט  ועכשיו ונסתרים, למקובלים רק ענין שזה וחשבו

מופלגים, אברכים  גם ובתוכם ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים

אל  הזה הבושם להכניס לזכות ורוצים  הקדוש, זוהר בבית להם שאין

הקדוש. בזוהר  ללמוד ושוב ולסיים, וללמוד ביתם

       

           
             
            
           
             

           
            

             
             

           

הרשב"י  ט נשמת
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למהומנין ועוד  זה? כל  להם "חכם ",בא בשם נקראו הספרדים גדולי כל

בא  זה כל "רבי "? בשם  רק נקראו אחרים במקומות ואילו

הקדושים בספרים  וכתוב  הקדוש!!! הזוהר בלימוד  מי מדבקותם שרק 
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הרשב"י י  נשמת

יראת  פשוטה אמונה להחדיר זכו זה ובזכות הסוד , בתורת גם  גדולים

הקדוש. הזוהר  של הכח שזה העם , להמון גם יתברך, השם ואהבת שמים

זוהר  וברבים ביחיד  שיעורים ולומדים אבותיהם בדרכי  דבקים וכולם 

ולא  הקדוש הזוהר את  פעמים כמה שסיימו העם לפשוטי וראינו הקדוש ,

מכוח זה וכל  הקדוש , זוהר שלומדים לפני לילה כל  לישון הולכים

הברכות  וכל והטהורה. התמימה ונפלאות יב אמונתם ניסים והישועות

כדי עד ועצום רב כוחו זי"ע הרשב"י  כי הזה, הקדוש הלימוד בזכות

הקדוש, בזוהר עליו השםשאמרו  לנו נתן אלא בסיני  תורה ניתנה לא  אילו

התורה לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו, יוחאי  בר שמעון רבי (זוהר את

רמ"א ) דף פנחס .פרשת

ואפילו הרשב"י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו

טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 

הברכות  ממקור מכל יגותושפעו ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע  ,

ואסונות. פגועים ומונע הצרות

העם!" בגאולת חלק  יש לך הגעתי! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ובאופעם נקבצו  ישראל עם המשיח , מלך בבוא

מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם  ופליטת לך,

ידו ירים לפתע מעשיו , לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות בעיניו  המשיח


             

             
             

         
              

  

           
          

           
        

           
            

         

הרשב"י  יאנשמת

ישמיע  אז במחזה , ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה

"בזכותך מסויים : יהודי  על אצבע בהפנותו ויאמר , קולו את המשיח מלך

שפעל  ויהודי יהודי  כל על יראה כך  העם!". בגאולת חלק  יש  לך הגעתי!

ביאתו. למען

הראשונים,ובוודאי יהיו הם הקדוש , זוהר שלמדו  אלו יבוא, כשמשיח

הגאולה, שזרזתם כוחכם יישר  להם יאמר ומשיח  פניו, לקבל

השלם. תיקונו  על ובא קיים, העולם ובזכותכם 

ובעצמו הלואי בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות שנזכה

הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד 

כן, למען על מדקותיכם הקריבו  שמים, לשם לימוד תנו  יקרים, יהודים

לפדות  לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה

במהרה  המשיח  מלך  פני  אור את לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך נפשנו,

אמן . בימינו





הרשב"י י  נשמת
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הקדוש, בזוהר עליו השםשאמרו  לנו נתן אלא בסיני  תורה ניתנה לא  אילו

התורה לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו, יוחאי  בר שמעון רבי (זוהר את

רמ"א ) דף פנחס .פרשת

ואפילו הרשב"י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו

טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 

הברכות  ממקור מכל יגותושפעו ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע  ,

ואסונות. פגועים ומונע הצרות

העם!" בגאולת חלק  יש לך הגעתי! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ובאופעם נקבצו  ישראל עם המשיח , מלך בבוא

מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם  ופליטת לך,

ידו ירים לפתע מעשיו , לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות בעיניו  המשיח


             

             
             

         
              

  

           
          

           
        

           
            

         

הרשב"י  יאנשמת

ישמיע  אז במחזה , ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה

"בזכותך מסויים : יהודי  על אצבע בהפנותו ויאמר , קולו את המשיח מלך

שפעל  ויהודי יהודי  כל על יראה כך  העם!". בגאולת חלק  יש  לך הגעתי!

ביאתו. למען

הראשונים,ובוודאי יהיו הם הקדוש , זוהר שלמדו  אלו יבוא, כשמשיח

הגאולה, שזרזתם כוחכם יישר  להם יאמר ומשיח  פניו, לקבל

השלם. תיקונו  על ובא קיים, העולם ובזכותכם 

ובעצמו הלואי בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות שנזכה

הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד 

כן, למען על מדקותיכם הקריבו  שמים, לשם לימוד תנו  יקרים, יהודים

לפדות  לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה

במהרה  המשיח  מלך  פני  אור את לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך נפשנו,
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