יום שני ו' אלול ה'תשע"ד ב'שכ"ה

הסכמה
נתתי שמחה בלבי לראות מעשי ידיו להתפאר של ידידנו הנעלה כש"ת הרה"ג יוסף בן דוד שליט"א הרב
דקרית עקרון ,ידיו רב לו בש"ס ובפוסקים ובקי במסורת ובמנהגים ,טבא חדא פלפלא חריפא ,שומר משמרת
הקודש ויושב על התורה ועל העבודה לגדור גדר ולעמוד בפרץ ,לתקן ולשפר בכל אשר ימצא שם בדק ,וכעת
מוציא לאור סידור מפואר בשם ירכתי צפון ליוהכ"פ ,מיוסד על פי כתיבת סופר ידוע בשם עוגאן זצ"ל ,שהגיעו
גם לידי ,לפני כמה שנים .ורואה אני שנשארו בהם הרבה מן השרשים הקדומים של מסורת אבותינו בערי תימן
אשר היו מימי קדם ,אף שנשתנו מקצתם ונוספו עניינים מקרוב.
ומתברר גם מזה כי תורה אחת ומשפט אחד היו לכל גלילות תימן מן המזרח למערב ,ומן הצפון לדרום .כי
ידענו שאפילו בשרעב אשר בדרום תימן ושאר המחוזות שם כך היה המנהג ,כמו שציינתי והוכחתי מקרוב
בהסכמתי לספר מאת הרב נתנאל שרעבי יצ"ו ,שעתיד לצאת לאור בעהי"ת .ודברים רבים שנכתב עליהם כי
הם רק מנהג צפון תימן ,אינו כן ,אלא הם ידועים גם בשאר מחוזות.
נפוץ מאד בהרבה קהילות הנחשבות שאמי ,שמכל מקום בימים נוראים הם משתמשים בתכלאל עץ חיים
למהרי"ץ אי נמי בתכאליל כת"י מורשת אבותיהם ,וזה מפורסם .ויש אפילו במחוז ביצ֗ א שבמזרח תימן
שביוהכ"פ אמרו נצ֗ ד אלרחמים ]סדר הרחמים[ מתוך התכאליל שהיו בידיהם) ,כאשר שמעתי מפי הרב עובדיה
זכריה זצ"ל ,שגר פה בשכונתנו נוה אחיעזר בני ברק ת"ו( ,ויש שנהגו כך גם בליל הסדר )וכפי ששמעתי מפי
הרב שלום עראמי יצ"ו( ,וזה על־דרך שכתב כת"ר במכתבו אלי שסידורי עוגאן שרדו מפני שלא הסכימו לוותר
על מנהגיהם.
אשריהם ישראל שמשתמשים בקשיות עורף לטובה ,שלא להתפעל מכל גל וגל שבא לשטפם ,ומחזיקים בגאון
מסורת אבותם ,שלא תתנתק השרשרת והשלשלת הנמשכת אלינו מימות עולם ,ומשנים קדמוניות .כן ירבה
וכן יפרוץ.
וצריך לדעת שישנם נוסחאות ומנהגים שהם קיימים או היו קיימים עד דור שעבר ,ואפילו בקהילות הנחשבות
בלדי ,כגון סדר עבודה להראב"ע ביום הכיפורים ,ועמש"כ בבארות משה על פסקי מהרי"ץ הל' יום הכיפורים
דף רע"ז ,ומשם באר"ה.
וברכתי למעכ"ת שיאריך ימים על ממלכתו להוסיף חיל ועשר מעלות בקודש לזיכוי הרבים ,הכלל והפרט,
אתם וכל הנלוים אליכם ,ובתוכם להוציא לאור יתר החלקים להאיר עיני המתפללים ,ותכתבו בספר החיים
ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה.
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