יום רביעי כ"ג אייר התשפ"א בשל"ב

קריאת קודש לכתיבת ספר תורה מהודר
לקראת יקרת והדרת אחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם בכלל,
ובני ק"ק תימן יע"א בפרט
ויהי בימים האלה ,אין ויהי אלא לשון צרה ,בעיקבות האסון הכבד הגדול והנורא ,בהילולא דרשב"י זיע"א יום
תלתין ותלתא בעומרא ,שנהרגו בעוה"ר בעת ובעונה אחת מ"ה מישראל קדושים וטהורים ,ילדים זקנים
ובחורים ,וארץ ישראל הזדעזעה ,גם כל העולם ,על מה עשה י"י ככה ,מה חרי האף הגדול הזה .מה ה' אלהינו
שואל מעמנו .הא כיצד שבת משוש ליבנו ,נהפך לאבל מחולנו.
אז נדברו יראי י"י איש אל רעהו ,ובראשם ידידנו הנכבד הרב גמליאל עצאר יצ"ו ,עם שלושת החברים הרב
איתמר סיאני הי"ו ,ור' גיל דוראני הי"ו ,ור' נועם מועלם הי"ו ,ברוכים יהיו וירבו כמותם בישראל ,בפרט
בראותם כי בתוך הנספים אחד מבני קהילותנו הבחור הנעלה ישי מועלם זצ"ל תלמיד ישיבת אהלי שמואל
בעיר רכסים ת"ו ,בנו של ידידנו הנפלא הרב ליאור מאיר מועלם נר"ו ,להתייעץ כדת מה לעשות ,ולהתבונן
בזאת .אף כי אין אתנו יודע עד מה ,ופסקה ממנו הנבואה זה בשל"ב שנים כמניין השטרות ,מ"מ הרי עינינו
רואות וכָ לות ,כי גברה שנאת חנם במחנה קדשנו ,ופָ שׂ תה קנאה נוראה להוותנו ,רבו המחלוקות והחילוקים
סביבותינו .והמה אוכלות ומכַ לות כל חלקה טובה ,הרחמן יצילנו.
ובכן נתן ה' בליבם החלטה נכונה ועצה טובה ,לעשות נחת רוח ליוצרנו אבינו שבשמים ,להראות ולהרבות
אהבה ואחוה שלום ורעות ,ע"י שנתאחד כולנו כאיש אחד בלב אחד בכתיבת ספר תורה מהודר כפי נוסח
תימן ,המיוסד על אדני פז כנתינתו מסיני ,לע"נ הטהורה של־בחור הנז' ,וְ יקרא שמו בישראל ספר ישי.
הלכך הנני פונה בזה בקריאה קדושה ונרגשה לכל אחד ואחד להשתתף כמיטב יכלתו במצוה הגדולה והקדושה
הזאת ,כי אין חֵ פץ קדוש כס"ת והוא העד הנאמן לכל באי עולם כמ"ש הרמב"ם פ"י מס"ת .ובזכות זה ,יבטל
מעלינו השי"ת כל גזרות קשות ורעות ,לא ישמע שוד ושבר בגבולנו ,ויבנה לנו בקרוב בית קדשנו ותפארתנו,
אכי"ר.
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