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עולים להר הזיתים 
להילולת 

הרש"ש הקדוש 
יום רביעי י' בשבט 

לאורך כל 
שעות היום



רבי
שלום
מזרחי

שרעבי -
הרש"ש
הקדוש

המסע לארץ הקודש
רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי המכונה הרש"ש, נולד בשנת ה'ת"פ, בתימן, 

לאביו רבי יצחק.

חייו

צעירותו למד רבנו תורה מחכמי צנעא, לאחר מכן החליט לעלות ב
ארצה בדרך חתחתים רוויית סכנות העוברת בערים בומביי, בצרה 
ובגדד דמשק וחלאב - שם שימש כעגלון לגביר במשך תקופה קצרה 

בכדי לחסוך כסף ולעלות לארץ ישראל.

כבר בתימן נודע הרש"ש כגדול בתורה שהסתיר עצמו בענווה עצומה שלא 
יכירו בו בני אדם. ובעקבות כך החליט שלא לגלות את זהותו ואת יכולתו 
גדליה  רבי  אל  פנה  הוא  לישראל,  עלה  כאשר  והנסתר.  הנגלה  בלימוד 
וביקש ממנו  יתום גלמוד  כי הינו  לו  'בית א-ל', סיפר  חיון ראש ישיבת 
לראשו  גג  קורת  יקבל  בתמורה  כאשר  הקדושה,  בישיבה  כשמש  לעבוד 
ומזון לקיום. נכמרו רחמיו של רבי גדליה חיון עליו וקבלו למשרת השמש 
הספרים  את  סידר  ללומדים,  חם  תה  הגיש  עבודתו  במסגרת  בישיבה. 
במקומם ובכל אותו הזמן שם אוזנו כאפרכסת לשמוע כל דיבור של אותם 
גאונים תלמידי החכמים. לא אחת שמע אותם מתחבטים בקושיה או סוגיה 
קשה, רבנו ידע את התשובות ובקלות יכול היה לענות להם ולהאיר את 

עיניהם אך היות והחליט להסתיר את גדולתו היה שותק.

 פעם אחת בעת שמסר רבי גדליה חיון את שיעורו היומי, נתקלו החבריא 
רבנו  ראה  צורה,  בשום  ליישבה  הצליחו  ולא  חמורה  בקושיה  הקדושה 
יצאו הרבנים מבית המדרש  ולעת ערב כאשר  בצערו של ראש הישיבה 
ניגש רבנו אל שולחנו, כתב תשובה לקושייתם והטמין את הפתק בתוך 
אורו  ולפתע  לישיבה  גדליה  רבי  הגיע  למחרת  הישיבה.  ראש  של  ספרו 
עיניו - "פתק משמים" טמון בספרו ובו תשובה מאירת עיניים המיישבת 

את כל התמיהות.

לאחר שהמעשה חזר ונשנה, הבין רבי גדליה כי יד אחד מתלמידיו בדבר. 
הוא אסף את כל  בני הישיבה ואמר: "גוזר אני על כותב הפתקים הללו כי 
יגלה עצמו לפנינו ונחלוק לו את הכבוד הראוי לו". אך מאחר ורבנו לא 

רצה לגלות את זהותו נותר הדבר בגדר תעלומה.

 לרבי גדליה חיון הייתה בת בשם חנה, היא ראתה כמה רוצה אביה לדעת 
מיהו הכותב המסתורי ולכן לילה אחרי לילה הייתה עוקבת דרך החלון על 
הנעשה בחדר אביה. והנה, באחד הלילות ראתה את השמש נגש לשולחן 
ומכניסו לתוך הספר, מיד רצה לספר לאביה  דף  כותב משהו על  אביה, 

בהתרגשות כי היא יודעת מי הוא אותו צדיק נסתר בעל הפתקאות.

באותו לילה הקדים רבי גדליה חיון להגיע לישיבה, קרא אליו את השמש 
ושאל אותו האם אכן הוא כותב הפתקאות, לאחר זמן מה הודה בכך רבנו 
וביקש מרבי גדליה שלא יגלה את סודו מאחר והוא רוצה להישאר נסתר.
רבנו  של  שעתו  הגיע  כי  השמים  מן  אות  זה  במעשה  ראה  גדליה  רבי 
בראש  לידו  הושיבו  הוא  לתחנוניו.  שעה  ולא  לרבים  ולהאיר  להתגלות 
השולחן. לאחר חצות כשחזרו התלמידים לבית המדרש ראו את השמש 
יושב לימינו של רבי גדליה, אמר להם רבי גדליה: "תנו כבוד לתורה כי הוא 

האיש שנשלח להאיר עינינו בתורה".

לא יכולים להגיע לציון?
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המסע לארץ הקודש

בנו החל ללמוד בישיבה כתלמיד מן המנין ר
ורבים  למרחוק  שמעו  יצא  מהרה  ועד 
ולהתבשם  לשמוע  סביבו  מסתופפים  היו 

מתורתו ומגדלותו. 

לאחר זמן מה נשא רבנו את מרת חנה בתו של 
רבי גדליה חיון לאשה. לזוג נולד בן שנקרא יצחק 

על שם אביו של הרש"ש.

לאחר שנפטר חותנו רבי גדליה חיון מונה רבנו 
לראש הישיבה תחתיו כפי צוואתו.

רבי חיים פלאג'י העיד על רבנו כי נשמתו היא 
משורש נשמת הארי ז"ל.

כותב  חי',  איש  ה'בן  מבגדד,  חיים  יוסף  רבי 
בספרו, "אשרינו שדרכו רגליו בעירנו ואשרי עין 

ראתוהו".

החיד"א כותב על רבנו: "אחד קדוש בדורנו מקובל 
מופלא..." וכו'

כל גדולי הדור בתקופתו יצאו מגדרם 
הגדולה  דמותו  מול  מהתפעלות 
והמרוממת וההשגות שהגיע אליהם

יסורים  בעל  יהודי אחד  לרבנו  בא  פעם אחת 
המבקש ישועה, תוך כדי המתנה נרדם היהודי 
של  דין  לבית  מגיע  הוא  ובחלומו  כסאו  על 
עגלות  עם  מלאכים  עשרות  ורואה  מעלה 
עמוסות הולכים כולם לאותו כיוון, נגש אליהם 
ושאל לפשר מעשיהם, ענו לו כי בעגלות אלו 
נמצאים הזכויות והעבירות שעשה במשך ימי 
הלך  דינו.  מה  ולקבוע  לשקילתם  בדרך  חייו 
למקום  שהגיעו  עד  ובאימה  בפחד  אחריהם 
המאזניים הענקיות אליהם רוקנו המלאכים את 
עגלותיהם. כף החובה נטתה מטה מטה למרות 

כל הזכויות שהועמסו בכף השניה. פרץ היהודי 
'ומה עם כל הצרות והסבל  בבכי נורא ושאל: 
שליוו אותי כל חיי?', מיד מיהרו והוסיפו את 
אך  להתרומם.  שהחלה  הזכות  לכף  הצרות 
החובה  כף  ועדיין  היסורים  - תמו  ושבר  שוד 
הכריעה. החל היהודי לצעוק: אוי חבל! חבל! רק 
עוד מעט ייסורים והכף הייתה מכריעה לטובה, 
נסער.  כשכולו  התעורר  ובכיו  צעקותיו  מתוך 
ניגש אליו הרש"ש ואמר לו: הרואה הינך? צריך 
לקבל את היסורים באהבה. ויהי הדבר לפלא.

 הרש"ש הקפיד ללמוד וללמד קבלה אך ורק על 
פי שיטתו של האר"י הקדוש, כפי שנמסרה על 
את  השקיע  הוא  ויטאל.  חיים  רבי  תלמידו  ידי 
כל כוחו וזמנו בכתיבת ביאורים לחכמת הקבלה, 
מתוך כוונה להביא להתפשטותה ברבים. שמעו 
לממש  שביקשו  נוספים  ואנשים  למרחוק  נודע 
ולבקש  עימו  להתקשר  החלו  החיים  מטרת  את 

הדרכה רוחנית, עצה ודרך בעבודת ד'.

יוסף  בספר "שם הגדולים" כתב עליו רבי חיים 
דוד אזולאי )החיד"א(: "אחד קדוש בדורנו, מקובל 
מייחד  היה  וחכמתו  בקיאותו  וברוב  מופלא. 
רחל  תיקון  האריז"ל,  רבינו  כמו שכתב  ייחודים 
כמו  ייחודים  מייחד  והיה  כמשפט,  לאה  ותיקון 

שכתב רבינו האר"י בשער רוח הקודש".

הרש"ש כתב חיבורים וספרים על חכמת הקבלה:

הנהר,  רחובות  הרש"ש,  סידור  השמ"ש,  פירוש 
אמת ושלום, נהר השלום, חסדי דוד ועוד.

ומשמשים  לדורות  עצום  נכס  הם  אלו  חיבורים 
הארץ  רחבי  בכל  הקבלה  ללומדי  יסוד  כספרי 

והעולם עד ימינו אנו.

1800-30-2777
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מסרו את שמכם לתפילה
בציון הקדוש ללא עלות

אשרי מי שגדול בתורה

יום רביעי    י' שבט ה'תש"ף / הר הזיתים ירושלים



דמות דיוקנו
יוצאת לאור עולם

לאחר למעלה 
ממאתיים שנה מאז 
הסתלקותו של הרש"ש, 
לראשונה בהיסטוריה 
הצליחו במוסדות "אור 
תורת שלום" לשחזר 
ביד אמן את דמות 
דיוקנו של מרן המקובל 
האלוקי הרש''ש 
הקדוש.
הלב מתפקע מהתרגשות. האמנם 
נוכל לאחוז בשולי אדרת גלימת 
הצדיק? האמנם נזכה להאיר את 
הבית באורו של המקובל שהאיר את 
העולם?

אכן כן! משיבים בישיבת הרש"ש 
הקדוש 'אור תורת שלום'. 

אכן! לאחר שזכינו לשחזר את דמותו של 
הרש"ש הקדוש ברמת דיוק גבוהה על פי 
ציור ישן שהסתמך על ספר קדמון ואמין, 
אנו נכונים לזכות ולהאיר בה את אלפי 
רבבות בתי עמך בית ישראל, שיזכו 
להביט יום יום בדמות קדשו, לחנך את 
ילדיהם לאורו ולזכות להתענג מזיו 
הוד פני קדשו של רבינו המקובל 
האלוקי רבי שלום שרעבי זי"ע. 

אשרי עין ראתה אלה!

פטירתו והבטחתו לדורות

חשיפה!
חשיפה!
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בשנת ה'תקל"ז, י' לחודש שבט, נשבה ארון הקודש. 
עלתה  ונשמתו  עולמו  לבית  הסתלק  הקדוש  רבנו 
בן  והוא  בסערה השמיימה הישר לפני כסא הכבוד. 

57 שנה בלבד.

הלווייתו רווית היגון והתוגה נערכה ברוב עם כאשר 
אלפי תלמידיו ומעריציו הולכים ובוכים על האבידה 
הגדולה והחלל העצום שהותיר בעולם עם הסתלקותו.

קברו במרומי הר הזיתים מול מקום המקדש, ועל מצבתו 
נחרטו המילים הבאות:

הוא  קדוש  אלוקים  איש  ארץ  "קברת 
השקדן בתורה הרב החסיד המקובל האלוקי 
מזרחי  שלום  כמוהר"ר  קדישא  בוצינא 
דידיע שרעבי זלה"ה נח נפשיה יום עשרה 

לחדש שבט שנת מנוחתו כבוד לפ"ג"
קברו אשר במרומי הר הזיתים הפך למוקד עליה המוני 
לכל המבקשים ישועה, רפואה, פרנסה, זיווג וזרע של 

קיימא.

קברו  על  המעתירים  רבבות  זכו  כהבטחתו  ואכן, 
בלב שלם מיום פטירתו ועד עצם היום הזה לראות 

בעיניהם ניסים ונפלאות מעל לדרך הטבע.

לפני פטירתו הבטיח הרש"ש לתלמידיו: 
שלם על קברי - תפילתכם תקובל ברצון ולא קברי. והנני מבטיח לכם, שאם תתפללו בלב "על כל צרה שלא תבוא, תבואו ותתפללו על 

תשוב ריקם!"

לא יכולים להגיע לציון?
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לאחר למעלה 
ממאתיים שנה מאז 
הסתלקותו של הרש"ש, 
לראשונה בהיסטוריה 
הצליחו במוסדות "אור 
תורת שלום" לשחזר 
ביד אמן את דמות 
דיוקנו של מרן המקובל 
האלוקי הרש''ש 
הקדוש.
הלב מתפקע מהתרגשות. האמנם 
נוכל לאחוז בשולי אדרת גלימת 
הצדיק? האמנם נזכה להאיר את 
הבית באורו של המקובל שהאיר את 
העולם?

אכן כן! משיבים בישיבת הרש"ש 
הקדוש 'אור תורת שלום'. 

אכן! לאחר שזכינו לשחזר את דמותו של 
הרש"ש הקדוש ברמת דיוק גבוהה על פי 
ציור ישן שהסתמך על ספר קדמון ואמין, 
אנו נכונים לזכות ולהאיר בה את אלפי 
רבבות בתי עמך בית ישראל, שיזכו 
להביט יום יום בדמות קדשו, לחנך את 
ילדיהם לאורו ולזכות להתענג מזיו 
הוד פני קדשו של רבינו המקובל 
האלוקי רבי שלום שרעבי זי"ע. 

אשרי עין ראתה אלה!

מאמיןאני 
בניסים

ההבטחה חיה וקיימת!
בצרות  וגדוש  מלא  דמשיחא"  ה"עקבתא  דור  דורינו- 
ומזכך  חשבון"  "סוגר  הקב"ה  ולפרט.  לכלל  וייסורים 
גדולי  משיח.  של  בואו  לקראת  האחרון  בזיכוך  אותנו 
כי עוד לא היה דור עם כל כך הרבה  ישראל אומרים 
כל אחד  נפשו.  יודע מרת  ולב  עולם.  ימות  צרות מאז 
עם חבילת הנסיונות וההתמודדויות הפרטית שלו. בחוץ 
הבית  בתוך  ורק  ומאושר  מצליחן  של  פנים  מעמידים 
השקטה  לאנחה  מרשים  רואה,  אינו  כשאיש  פנימה, 
להיפלט ולדמעה החמה לפלס את דרכה מן העין החוצה. 
הצער ממלא את הלב. מי יכול לומר על עצמו כי בביתו 
לא  כבר  אפילו  אנשים  לאחרונה  כשורה?  הכול  שלו 
כבר  שהאנחות  גדולות,  כך  כל  הצרות  להציג.  מנסים 
של  בביתו  הרבים.  ברשות  העיר.  ברחוב  גם  נשמעות 
פרנסה,  מקשיי  סובל  השני  ל"ע,  המחלה  נתגלתה  זה 
השלישי מתקשה בחינוך ילדים והרביעי מתקשה לשמור 

במשהו,  להיאחז  מבקשים  אנשים  הבית.  שלימות  על 
ימין  להיתפס בתקווה אמתית לשינוי לטובה. מביטים 

ושמאל ומחפשים משהו שיביא את הישועה.   

ריחם ד' על עמו ישראל ונתן לנו דרך להשיג ישועות 
יש  וכמפורסם  כידוע  הצדיק.  קבר  על  התפילה  דרך 
נחת רוח לנשמות הצדיקים כאשר באים להתפלל על 

קברם, והם הופכים לנו למליצים וסנגורים.

מי לא רוצה עורך דין מומחה כמו הרש"ש הקדוש?

שספק  דין  לעורכי  תועפות  הון  משלמים  אנשים 
הזמן  את  למרוח  מצליחים  הם  לא.  וספק  מצליחים 
בשבילו.  העולם  את  שהופכים  הרגשה  ללקוח  ולתת 
דין  עורך  לנו  יש  כאן  זה מצג שווא. אבל  כלל  בדרך 
יחיד ומיוחד שיהפוך לכם את המזל לטובה ויביא לכם 

בס"ד שפע ברכה והצלחה. 

בעזרת ה' יתברך ניסים רבים ומופלאים מתרחשים מדי שנה בשנה לבאים להתפלל על 
קברו של הרש"ש בהר הזיתים ביום ההילולה. חולים קשים נתרפאו בצורה ניסית, עקרות 
נפקדו לאחר שנים רבות וזוגות חשוכי ילדים זכו לפרי בטן, מעוכבי שידוך מצאו את זווגם 
לאחר מעל לעשור שנים של המתנה, אנשים ששקעו בחובות כבדים ונשארו מחוסרי 
פרנסה קיבלו עבודה טובה אחרי שהתפללו בציון הקדוש, הורים לילדים שסטו מהדרך 
ועזבו את הבית זכו לראות את הילדים חוזרים ומתקרבים חזרה, וכל מי שחש מועקה מכל 
סיבה שהיא והתפלל לפני הציון בלב שלם ומתוך אמונה טהורה כי בזכות הצדיק שיעתיר 
עליו ישלח לו הקב"ה את מבוקשו-ויזכה לקיום ההבטחה בשמחה ובתוך זמן קצר ביותר.

1800-30-2777
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מסרו את שמכם לתפילה
בציון הקדוש ללא עלות

יום רביעי    י' שבט ה'תש"ף / הר הזיתים ירושלים



ההזדמנות הנדירה!אל תפספסו את 

מועצת בתי העלמין היהודים בי-ם
יום ההילולה הגדול מועצת בתי העלמין

היהודיים בירושלים

יום רביעי י'   שבט תש"פ 

כמידי שנה בשנה יחד עם המוני בית ישראל העולים להר הזיתים   לקברו ביום ההילולה י' שבט להתפלל ולשפוך שיח על קברו וזוכים לישועה!

סדר 
תפילה מיוחד
יערכו חכמי ורבני 

ישיבת הרש''ש הקדוש 
בתפילה מיוחדת על 
ציונו הקדוש עבורכם

לישועה גדולה במהרה!

 17:00 8:00 בבוקר עד השעה  החל מהשעה 
חינם       אוטובוסים  מערך  יעמוד  אחה"צ 
מתמלא ונוסע לאלפי העולים להר הזיתים לציון 
הקדוש. בתחנת היציאה: רחוב שמואל הנביא 79 

)תחנת האבן ליד סדיגורא( ירושלים

במהלך היום יעלו גדולי וצדיקי הדור לתפילה 
ותחנונים לישועת עם ישראל: 

הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שליט''א 
הרב הראשי לירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א

המקובל הצדיק הרב דוד בצרי שליט''א
הגאון הרב בניהו שמואלי שליט''א

המקובל הצדיק הרב יעקב עדס שליט''א

לא יכולים להגיע לציון?
16
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3 דקות מהכותל 

המערבי שריד בית 

מקדשנו מקום 

שלא זזה שכינה 

ממנו לעולם

מועצת בתי העלמין היהודים בי-ם
יום ההילולה הגדול

יום רביעי י'   שבט תש"פ 

הבטחון  כוחות  של  מלאה  ואבטחה  הכוונה 
הזיתים  בהר  לקברו  העולים  לרבבות  צמודה 
והלילה                                                      היום  במשך  ירושלים  הקודש  בעיר 
24 שעות של אבטחה מלאה במקום ע''י המשטרה 
יום שישי ערב שבת קודש פרשת בשלח שירה          עד 

י' שבט – יום ההילולה בשעות הבוקר

העברת 
שמות לתפילה 
עד יום רביעי 

י' שבט 
עד השעה 

16:00

כמידי שנה בשנה יחד עם המוני בית ישראל העולים להר הזיתים   לקברו ביום ההילולה י' שבט להתפלל ולשפוך שיח על קברו וזוכים לישועה!

תפילה           אוהל  מוקם  המתפללים  אלפי  לטובת 
עם במה מיוחדת לתפילת רבים בכל תנאי מזג האויר

דוכני הכנסת אורחים עם כיבוד ושתיה 
לאלפי העולים להר החל מיום חמישי ט' שבט 
משעות הבוקר ובמשך כל שעות הלילה

1800-30-2777
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פותחים
את המזל

בלב  מתפללים  אנחנו  כי  לומר  לנו  קשה 
קרוע  כאילו  הלב  צרות,  מרוב  שלם. 
זקוקים  אנו  צער.  מרוב  ושבור  לחתיכות 
לעזרה. למישהו שיודע להתפלל בלב שלם 
להביא את תחינתנו  הציבור  שיהיה שליח 

לפני בורא עולם.

קרוב  הארץ,  על  כאן  יש  בשמים.  לא  זה 
בלב  המתפללים  נאמנים  שליחים  מאד, 

שלם ובאמונה תמימה - 

תלמידי  של  תפילתם  כי  מעידה  התורה 
של  התורה  וכוח  להתקבל  קרובה  חכמים 

לומדיה מזכך את לבם.

הצטרפו לתפילה בציון הקדוש ביום רביעי 
י' שבט ביום ההילולה. 

רבים.  הושיעו  בס"ד  הללו  והתפילות 
שמכולם  ישועות  סיפורי  ומאות  עשרות 

מצטיירת תמונה אחת, ברורה:

לאחר שהתפללתם על ציון 
הרש"ש הקדוש כל המצב 

התהפך לטובה. הצרה נעלמה. 

כי כך הבטיח הרש"ש הקדוש. אם תתפללו 
ולא  ברצון  תקובל  תפילתכם  שלם  בלב 

תשוב ריקם!

השנה בי' שבט גם אתה תהיה שם.

גם אתה תזכה לישועה!

מסרו את שמכם לתפילה
1800-30-2777בציון הקדוש ללא עלות

הישועה שלך מתחילה כאן 

עולים להר הזיתים 
להילולת 

הרש"ש הקדוש 
יום רביעי י' בשבט 

לאורך כל 
שעות היום


