דבר המוסדות

פתחו שערי"ם – שומרי אמונים
לידידי ואהובי אחי ורעי הע"י
התרגשות רבה אוחזת בקרבנו לקראת "שנת
העשור" להקמת מוסדות יד מהרי"ץ – הארגון
העולמי להפצת תורה ומסורת ומנהגי תימן ,ע"ש
גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א ,ובנשיאותו
של מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א -
פוסק עדת תימן ,מחבר הספרים שלחן ערוך
המקוצר ושו"ת עולת יצחק ועוד.
בראש ובראשונה ,נערכים אנו להוצאת סדרת
הספרים "שערי יצחק" – שיעוריו השבועיים
של מרן שליט"א ,שנמסרו על ידו מדי מוצש"ק
במשך העשור האחרון ,והתפרסמו עד כה
בחוברות שהופצו בקרב ה"מנויים לחיים" –
המקבלים אותן מדי חודש לביתם בצירוף דיסק
לשמיעה.
בכל הארץ יצא קום של חוברות "שערי יצחק",
אשר עוררו צימאון רב בקרב בני התורה ובמיוחד
בקרב בני עדתינו ק"ק תימן יע"א ,מאחר והם
כוללים עניינים רבים במנהגי ומסורת יהדות
תימן ,חידושי הלכות ואגדות ,מוסר והשקפה,
מעשיות ופרפראות ועוד ,וטמונה בהם תועלת
רבה וחשיבות עצומה.
במשך השנים רבו הפונים שהפצירו בנו בבקשה
להוציא כל החוברות במהדורת ספר ,בכדי להקל
על הלומדים מלחפש בין החוברות ,ולמצוא
בנקל את מבוקשם .כעת ,לרגל "שנת העשור"
לפעילותנו ,נתקבלה ההחלטה להוציא בעז"ה
את כל שיעורי העבר בכמה ספרים ,כאשר כל
ספר יכיל את השיעורים שנמסרו במשך חצי
שנה.
לצורך כך הוקמה מערכת ,אשר החברים בה
הינם אברכים תלמידי חכמים ויר"ש ,העוברים
שוב על החוברות ועושים הגהות ותיקונים,
כולל עריכת "מפתחות הנושאים" לעשרות
אלפי הנושאים שנידונו במהלך עשר השנים
האחרונות בשיעוריו השבועיים של מרן
שליט"א ,עד שיוציאו בעז"ה דבר
קרן
להוצאת ספרי מושלם תחת ידם למהדורת הספר.
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גם הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי הלכה
מנהג ומסורת ,היוצא לאור בס"ד פעמיים
בשנה ,בו כותבים תלמידי חכמים רבים ובפרט
מבני עדתנו שיחיו ,יזכה בעז"ה לעדנה ב"שנת
העשור" .כיון שהקובץ המתעתד לצאת לאור
בחודש ניסן ה'תש"פ (גליון י"ד) ,יהיה מוגדל
ומיוחד בתכניו באופן מיוחד.
כמו כן הוקם צוות היגוי להכנת "כנס העשור"
למוסדות יד מהרי"ץ ,האירוע המרכזי שיתקיים
אי"ה ברוב פאר והדר ,בהשתתפות מרן שליט"א
ורבנים נכבדים נוספים ,ראשי ישיבות ומנהלי
מוסדות ,אישי ציבור ,וקהל רב מבני עדתנו
שיחיו.
חברי הנהלת מוסדות יד מהרי"ץ נושאים תפילה,
שנזכה לעמוד בכל המטלות שנטלנו על שכמנו,
למען הרבות תורה והפצת מסורת אבותינו בעוז
ובגאון ,ונוכל להמשיך את יתר פעילותנו ביתר
שאת וביתר עז.
ובזאת אנו פונים אל כל אחד ואחד בקריאה
של חיבה ,להיות שותף וליטול חלק בפעילותינו
זו ,להרים תרומה נדיבה לטובת הוצאת ספרי
"שערי יצחק" ,ולשאר פעילות שנת העשור
של מוסדותינו .בידינו ההזדמנות להכיר ולהוקיר
טובה למרן שליט"א על כל פעולותיו הכבירות
למען בני עדתנו ,במהפכה האדירה שנעשתה על
ידו בעשרות השנים האחרונות בקרבנו ,בספריו
המאירים ובשיעוריו הנפלאים ,כי בזכותו עדתנו
קמה וגם ניצבה ,ובזכותו כל פעילות מוסדותינו
יד מהרי"ץ.
ועל כל התומכים והתורמים שיחיו ,תחול ברכת
מרן שליט"א ,כפי שהבטיח בכתב יד קדשו
לתורמי מוסדותינו" ,ברכות שמים יחולו על כל
המסייעים ,שיזכו לבני חיי ומזוני" ,אכי"ר.
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