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  פניה נרגשת

  א די בכל אתר ואתר"אל אחינו בני עדת תימן יע

  
מחבר ספרי , א"הרב יצחק רצאבי שליט ר מרן הגאון"ו הרבה של מורינו ורבינו עטפעילותידוע ומפורסם בשער בת רבים הן 

בית כנסת  ,תורנית בכל ביתהמפארים כל ספריה רבים עוד ו ת עולת יצחק"שו, ץ"פסקי מהרי, שלחן ערוך המקוצר לעדת תימן
   .א"עדת תימן יע, עדתינויוצאי מאו בית מדרש 

, בכל התחומיםא "מרן שליטכל העשייה הרבה והפעילות העניפה של כי , ישנם בציבור אנשים השוכחים או שלא יודעים ,לעתים
נעשתה בעשר אצבעותיו ובהתנדבות למען עם ישראל , בפרט בהנחלת המסורת והשרשת מנהגי יהדות תימן לדור העתיד

 אינוא "מרן שליט. תוך השקעת זמן אישי וכוחות רבים למען שמו באהבה, ולמען החזרת עטרה ליושנה בקרב יהדות תימן, בכלל
אינו מקבל שום , ד"לא דיין ולא אב, אינו רב עיר וגם לא רב שכונה. כל שהיאאחרת  רבנית אומשרה ממשלתית נושא מכהן או 

חלקם  אשר, פרט לעיסוקו היומיומי בכתיבת ספריו הרבים כי. והדבר אומר דרשני .אחר משום גורם ציבורישכר מהרבנות ולא 
נשיא בית המדרש פעולת א כ"שליטמרן מכהן , לספרים הקודמיםותוספות מהדורות חדשות חלקם כעל מכבש הדפוס ועומדים 

מורה דרכם של רבים , וכפוסק הלכה, בית הדין ובית ההוראהראש , ץ"כראש הבד, ץ בני ברק"י מוסדות יד מהרי"צדיק שע
', וברוך ה. וכבר נאמר הרוצה להינצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. והכל ללא כל תמורה, בארץ ובתפוצות

. א לעדתינו"אין אחד מבני עדת תימן החולק על התרומה האדירה שהעניק ומעניק מרן שליט. ע עונה אמן בעל כרחוגם יצר הר
  . עבור כל אחד ואחד מאיתנו, אולם מעשיו חייבים להוות ראיה ודוגמא עבורינו. והמפורסמות אינן צריכות ראיה

ומתן מענה לכל פניה מהציבור הרחב לצורך התיאום ו, וקידומה ביתר שאת המסועפתפעילות הלצורך המשך , יתירה מכך
רבים בנושאים  ,רבותהפניות מידי יום במטפלת ה לשכה הוקמה בשנה האחרונה, א"מרן שליטי "והמגוון בארץ ובתפוצות ע

, והוצאותיה הרבות ,ברובה בהתנדבות גם לשכה זו פועלת. ק ומנהל לשכת מרן"י המשב"מנוהלת עאשר ו, שיפורטו להלן
אשר הינה עמותה רשומה המנוהלת כחוק לכל דבר , בני ברקבץ "י מוסדות יד מהרי"עממומנות בחלקן  ,הישירות והעקיפות

המובאים  בורייםיעניינים צטיפול בהחל מ. מרובים מאד, צרכי עמך מרובים, כידוע. של מה בכך הלשכה אינה דבר פעילות. ועניין
פונים ה ,ורבים המה ,ענייני הפרט .עצתו וברכתו לקבלתאו , ההלכתית דעת תורה הכרעתוקבלת צורך לא "פתחו של מרן שליטל

 א"י מרן שליט"עהרצאות ושיעורים  בקשות מקהילות שונות ברחבי הארץ למתן. שוניםה םייאישהם היבעניינלטיפול  בבקשה
י מסורת "רובם עפ ,ק"בקשות לסידור חו .בענייני טהרה שומיהפונים בבקשה לשומורי הוראה רבים בני תורה . בהלכה ומנהג

 גורםכ דבר שידוע, בה טעות נמצאאם א "י מרן שליט"עותיקונה  ,ת כתובהלבדיקרבות ות פני .יהדות תימן הקדומהומנהג 
א אשר משיבים מידי יום "תיאום שוטף בין ארבעת עשר רבני בית ההוראה שליט .שלא כהלכה נכתבהאם לבעיות רבות 

קיום אסיפות  .א"שליט על מנת להוריד מעט מהנטל המוטל על כתפי מרןוזאת , בטלפון או בפקסלכתיות לעשרות שאלות ה
עומד לפתוח  בשעה טובהש בית דין לענייני ממונות. בנושאים אקטואליים הזמנת מרצים ומיקצוע ,א"רבני בית ההוראה שליט

שיעור "הקלדת והדפסת ה. בוררות בפני בית הדיןל או יותממונתביעות בטיפול צורך מתן מענה ול ,בימים הקרוביםאת שעריו 
ק בבית המדרש והמהווה ברובו מקור לבירור מעמיק במסורת ומהגי יהדות תימן "הנמסר מידי מוצש א"של מרן שליט" השבועי

   .וחלקם פחותיותר חלקם ידועים , נושאים רבים ומגווניםהיד נטויה בועוד  .א"יע
א יסוד ובסיס "הרואים בעבודת הקודש של מרן שליט ,ו"רבים מבני העדה הי ם שלעזרתם ותמיכתלולא כי , לציין למותר

, הם. לא היתה יכולה פעילות זו להתקיים, מזילים מהונם לקיום פעילות עניפה זוו, להמשך הנחלת המורשת התורנית לדור הבא
השותפים  הם. לומדים ממעשיו ולא עומדים מנגד, להכ נע"בתרומתו האדירה למטרה כ, א נוהג בדרך זו"הרואים את מרן שליט

 חלק ונחלהל, יזכו לעתידגם שהם  .ברחבי הארץ דהבקרב בני הע בשנים האחרונותהאמתיים למהפכה הרוחנית המתחוללת 
  . לא מעט בזכותם ,צמוחנבוט ולמתחילים לאשר א "פירות העמל של מרן שליטב

האדרת לתוכניות רבות ומגוונות עוד באמתחתה ו, ורות לעילאמפעילויות ההאשר תחתיה מרוכזות כל , ץ"מוסדות יד מהרי
פתיחת , למעשהע הלכה "ץ זי"ש אשר יהגו בתורת מהרי"רח י"כדוגמת פתיחת כולל יום שלם לאברכים ת, העשייה המבורכת

  .שותפים נאמנים לכל זאתשימשיכו להיות , ומקוים גם לעתיד, על העבר מודים להם, ברחבי הארץ ועודרשת שיעורי תורה 
אל תעמוד , טובת העדה לנגד עיניךו, עשיה זו אם חשובה לך. וכנהפונה בפניה נרגשת אני , לכל זהאתה שעוד לא שותף , ולך

למען לא תשכח תורה , כי בנפשנו היא, אנחנו נחושים לבצעה יהא אשר יהא. הרוחנית הזאת שותף למהפכה להיותבוא מנגד ו
, המוטל על כתפינובנטילת חלק קטן מהנטל . והתוצאות ידועות לצערינו, ה כי כבר הפסדנו שנים רבותאל תתמהמ. מישראל

עשה רצונך , יהבך' השלך על ה. כעת זה הזמן. גם ברווחים, כי שותף אתה, תוצאהתקבל חלק גדול מאד ב. תיהפך לשותף
 בדיוק כפי ,למען שמו באהבה, ץ"וסדות יד מהריה למתרים את תרומתך הקבועובצד והחשבונות שים את כל השיקולים , כרצונו

   .א במעשיו"שלימד אותנו מרן שליט
  .אנא חתום עליו והעבירו אלינו בהקדם. ץ"חודשית עבור מוסדות יד מהריהוראת קבע  )בגב העלון(כאן  מצורפת

  )של הטופסכפי שיכתבו בחלקו העליון (משפחתם בני נ את כל שמות החותמים ו"א יזכיר בל"מרן שליט

  .לשנה טובה ומבורכתשיכתבו בספר החיים ובספר הזכרון ו ,תהאישיויברכם לפי בקשתם , ט"הבעל בערב ראש השנה
  .א לראש השנה"של מרן שליט ובברכה מיוחדתץ תעניק לכל חותם בקבוק יין מיוחד בהכשר "מוסדות יד מהרי, בנוסף

, ומפי זרענו עד עולםנו שכח תורת אבותינו מפיתישלא , שתשרה שכינה במעשי ידינו, לעד ל תגן עליך ועלינו"זצוקץ "מהריוזכות 
  .אמן, תברך בכל מילי דמיטבעון הברכות תוממ

  
  בברכת התורה

  יגאלי ל"ר שלמה זצ"כהרב שילה
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