
לק“י, ראש חודש אדר  שמרבין בו שמחה, ה‘תשע“ח ב‘שכ“ט לשטרי.

אגרת הפורים, למען כולל יום השישי ’נחלת מהרי“ץ‘
אל אַחי ורַעי,

שותַפי למלאכת הקודש, בעבר בהווה ובעז“ה בעתיד
עליכם השלום והברכה!

אפתח בהודאה והודיה, לכל אלו אשר נדבה רוחם אותם והבינם מדעם, להטות שכם ולהזיל מכספם להחזיק 
השבועיים  הלימוד  סדרי  את  אנו  מקיימים  בזכותם  מהרי“ץ‘.  ’נחלת  השישי  יום  כולל  עבור  החיים  בעץ 
לתפארתה  אבות  עטרת  להשיב  נע“ג,  תימן  חכמי  ורבותינו  אבותינו  בתורת  והעמקה  בעיון  שבתות,  בערבי 
בהדרתה ובטהרתה. יצו ה‘ עימכם את הברכה כל הימים, אתם וכל בני ביתכם, ותעמוד לכם זכות הראשונים 

קדושי עליון ותורתם, להפקד בדבר ישועה ורחמים.
מסגרות לימוד אלו נפתחו לפני כחמש שנים, ללימוד בעיון את שרשי מנהגי אבותינו ורבותינו חכמי תימן 
נע“ג, בהכוונתו האישית של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט“א, לידע מה לקרב ומה לרחק, ומה כוחו 

של כל מנהג, בבירור יסודי ובדקדוק ההלכה לאמיתה של תורה. 
הן  זו,  לימוד  מסגרת  בקיום  מיוחדת  דשמיא  סייעתא  אנו  רואים  של-ראשונים,  ומזכותם  מכחם  ב“ה  ואכן 
ברוחניות - בהיקף והבנת שרשי הסוגיות, ובהם חידושים שלא עמד עליהם איש עד עתה ובירורי הלכה אשר 
הניחו לנו מן שמיא מקום להתגדר בו. והן בגשמיות - בריבוי אנשי חיל העומדים לימין עמלי התורה, בחפץ 

לב וברוח נדיבה. 
זה  סניף  לבסס  וברצוננו  עילית,  במודיעין  צדיק‘  ’פעולת  הכנסת  בבית  הלימוד  סדרי  מתקיימים  עתה  לעת 
הכרה  מתוך  מזו,  יתירה  להשלימה.  עם  נדיבי  ודרושים  המלאכה,  הושלמה  לא  עדיין  אך  ובאיכות,  בכמות 
בחשיבות הרעיון, נשמח מאוד להפיץ מסגרת ייחודית זו אשר מטרתה להרמת קרן התורה בעדתנו במקומות 
נוספים, מוכנים אנו לסייע לכל מי שייפתח מסגרת זו במקומו בהכוונה ועצה, ולשלוח לו את חוברות הלימוד 

הייחודיות היוצאות לאור על ידנו.
אליכם  אנו  פונים  מצווה,  של  שמחה  מלא  והלב  שקבלו“,  מה  ”וקיימו  שחזרו  בחודש  אלו,  בימים  כן,  על 
זו  מסגרת  לבסס  בעדנו  שתסייע  קבועה  חודשית  בתרומה  זה,  חשוב  למפעל  כתף  להטות  חיבה  של  בקריאה 

ולהפיצה ברחבי הארץ, שישמע עוד קול תורת יהודי תימן ביתר שאת וביתר עוז ברחבי הארץ.
תגן  זכותם  והאחרונים  הראשונים  תימן  חכמי  הקדושים  רבותינו  יושר  למליצי  לכם  יהיו  בפתיחה,  וכאמור 
עלינו, ותעמוד לכם זכות גדולה זו בהרמת קרן התורה בעדתנו, להתברך בכל מילי דמיטב, ובכל אשר תפנו 

תשכילו ותצליחו.
בברכת התורה, שמח כי בשלה תאושר תבורך, בכל הברכות אשר בה כתובות.

אביחי שרעבי
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