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מכתבי מוהר"ר יחיא אלשיך זצ"ל
˘·"ÈˆÈÂ È¯ÙÒ ˙ˆÙ‰Â ˙ÒÙ„‰ „‚ ÌÈ·˙ÎÓ È
‰‡¯Â‰‰ „ÂÓÚ ,Â¯„‰Â ¯Â„‰ ˙ÙÂÓ Ô¯ÓÓ
ÔÓÈ˙ ˙Â„‰È Ï˘ ‰¯‡Ù ,˘Â„˜‰ ÔÂ‡‚‰
‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ÍÈ˘Ï‡ ‡ÈÁÈ È·¯ ¯"ÂÓ

מכתב א'
לק"י

למע"כ היקר והנכבד מר שלמה סיאני וחביריו יע"א שלום
רב וכל טוב לעד סלה.
א.מ.נ.
להוי ידוע למע"כ כי שמענו שאתה ומר יוסף חסיד וכמה
אנשים מעדתנו עוזרים להרב יוסף צובירי בהדפסת ובצילום
סידוריו וחיבוריוÂ˘ÚÈ˙ ‡Ï˘ ÌÎÈÏÚ ÌÈÒÁ ÂÁ‡Â ,
· .ı"È¯‰Ó È˜Ï‡‰ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ ÂÂ·ÏÚלכן כתבנו אליכם
ומובטחים אנו כי תזהרו ותזהירו אחרים על זה ˘‡Ï
ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ˜È„ˆ ‰·¯‰ „Â·Î·Â ı"È¯‰Ó „Â·Î· ÂÚ‚È
Â¯ÊÚÈ ‡Ï˘Â ,Â·¯È ÔÎ Ï‡¯˘ÈÓ ÌÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó „Â·Î·Â
Ì˙ÏÁ‚· ÂÂÎÈ ‡Ï˘ ‰¯ÊÚ ÌÂ˘· Â˙„ÚÂ ı"È¯‰Ó È„‚˙ÓÏ
¯.Ï"Á
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ידוע לכם כי מימות הגאון מהרי"ץ עד ימינו אנו ÈÓ ‰È‰ ‡Ï
˘ ı"È¯‰Ó Ï˘ ÂÈ¯·„Ï „‚˙‰Ï ÌÂ˜Ï ÊÈÚ‰Â ÔÈ‰‰אע"פ שהם
מתפללים בנוסח אחר וגם לפעמים נוהגים באיזה מנהג שונה.
 ÏÈÙ˘‰Ï ‰ˆ¯˘ ÈÓ „Â·Î ˙‡ ÏÈÙ˘‰˘ ÈÓ Ì˜ ÂÈÓÈ·Âוהרים
את מי שרצה להרים .והפליג עוד בהרבה הפלגות ‡ˆÈÂ
·¯‰ ¯˙Ò·Â ‰Ï‚· È˜·‰ È˜Ï‡‰ Ï·Â˜Ó‰ „‚ ‰ÓÁÏÓÏ
ÂÚÓ˘· Â˘‡¯ ˙Â¯Ú˘ ÌÈ¯Ó˙ÒÓÂ Ï"˜ÂˆÊ ı"È¯‰Ó ÔÂ‡‚‰
‡˙ „·¯È‚‰Ó ÏÚ ÌÈÏ˙‰Ó˘ È¯È·Âˆ ·¯‰ È„ÈÒÁ Ï˘ Ì‰È
‡· ,ı"È¯‰Ó Ï˘ Â„Â·Î· ÌÈÏ˙‰ÓÂ ÂÈ˙Âוטוענים שלפעמים
מביא דברים וחקירות שאינם נכונים .זכו שבא החולק וגילה
את האמת כביכול ,אבל בעז"ה יצאו חקירות סותרות את
דבריו וחקירות של המתנגד.

אתם יכולים להתבונן אפילו במה שקרא הרב צובירי את
סידורו בשם כנסת הגדולה ,שלפי דעתו רק הנוסח הזה הוא
מנוסח אנשי כנה"ג .אם כן ,מה יאמר למנהג הבלדי מנהג
אבותינו? ומה יאמר למנהגי עדות הספרדים שהם מנהגים
ונוסחאות שונים זה מזה? ומה יענה למנהגי ולנוסחאות
האשכנזים שהם שונים הרבה מאוד ולנוסחאות הגאונים שכל
סידור שונה מחבירו?
)עד כאן נמצא והשאר חבל על דאבדין(.
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מכתב ב'
ב"ה יום ראשון י"ג תמוז התשל"ט

למע"כ אדוננו הגביר היקר והנכבד מר יוסף עוזיירי וכל
משפחתו הי"ו.
א.מ.נ.
שמענו שאתה באת לבקר בירושלים עיה"ק עיר מולדתך
בשביל לעזור לעדה התימנית שיהיו להם ישיבות וכוללים
לאברכים ועוד כמה השיגים טובים ,ברוך אתה לה'.

אנחנו שמחים מאד להודיעך אדוננו היקר שאנחנו מברכים
אותך בכל יום שתצליח בדרכך זאת כי אנחנו שומעים שאתה
הצלחת לעשות מה שלא יכל לעשות שום אחד מעדתנוÏ·‡ .
·˜˘˙ ÌÈ„ÓÂÚ‰Ï ÚÓ˘˙ ‡ Ï‡Â ¯¯‚˙ ‡ Ï‡˘ Î"ÚÓÏ Â
‚„ Ï˘ ı¯Ú ‰Â ÏÂ„‚‰ ‰·¯ ı"È¯‰Ó È˜Ï‡‰ Ï·Â˜Ó‰ ‚"‰¯‰
‚ÛÒÂÈ ·¯‰ È¯Â·ÈÁ Â‡ È¯Â„ÈÒÓ Á˜˙ ‡ Ï‡Â ,ÔÓÈ˙ ˙ÏÂ
ˆ˙‡ˆÂ‰ ¯·Î Ì‡Â .Ì Á· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÍÏ ‡Ï È¯È·Â
Î"ÚÓÏ ·Â˙ÎÏ Â Î¯ˆÂ‰Â .¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ÍÏ Ô˙È '‰ ÛÒÎ
„·¯ı"È¯‰Ó „Â·Î ÏÂÏÈÁ ÏÚ ‰¯Ó ˜ÚÂÊ Â ·Ï ÈÎ ÂÏ‡ ÌÈ
 Ï"Ê Â È˙Â·‡ „Â·ÎÂ Â„Â·Î ˙ÏÙ˘‰Âשאלה המתנגדים להם
אומרים שאבותינו טענו שנוסחם הוא הנוסח הקדום וזה לא
נכון ואבותינו הם קיצצו את התפילהÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ „ÂÚÂ ,
‡·‰˙Ú˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ „ÂÚÂ .·Ï‰ ÈÓÈ ˙‡ ÌÈÚÊÚÊÓ ÌÈ¯·„ Â È˙Â
 ˙Ó‡ ‡Ï Â"Á Ì‰ Â È˙Â·‡Â ı"È¯‰Ó È¯·„˘ ¯¯·˙‰שהרי
הרב צובירי קבע בדבריו שנוסחאות ומנהגי אבותיו הם
הנכונים וזהו נוסח "אנשי כנסת הגדולה" וזהו "האמת ויציב"
ונוסחאות אחרות ומנהגים אחרים לא מדויקים ולא נכונים.
אנחנו תמהים ,מה יענו ומה יאמרו לכל המנהגים והנוסחאות
שיש לכל עדה ועדה ולכל קהילה וקהילה? ומה יאמרו
לסידורי הגאונים שכל סידור שונה מחבירו? ראינו ושמענו
מדבּרים ומפסיקים
מספּרים שיש מחסידי הרב צובירי § © § ¦
הרבה § © § ¦
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אפילו בתפילה כדי שלא לומר אפילו שום מלה מהנוסח
הבלדי ,ויש מהם שמעירים על כל דבר ולוקחים את הנוסח
ההוא או המלה ההיא מהנוסח הבלדי לדברי לעג ומחרפים
ומגדפים אפילו בשעת תפילתם ,ויש עוד הרבה דברים אשר
כל שומעיהם תצילנה שתי אזניו .שמענו שכבר יש בעז"ה מי
שמעורר להכחיש כמה מדבריו ומחקירותיו בראיות ברורות
ובעדי אמת.
מן הראוי היה שהרב צובירי יחלוק על כמה ספרים השמים
את מנהגי אבותינו ללעג.

ÂÓÎ ˙ÂÎÏ‰ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÈ˙Â·‡˘ ÌÈÚÂË Ì‚Â
˘ˆ¯.ÍÈ
‡·Ì˜ ,ÂÈ˙Â·‡ È‚‰Ó ÌÈÊ·Ó‰ ‰Ï‡ ÏÚ ˜ÂÏÁÈ˘ ÌÂ˜Ó· Ï
‰Ó ,Ï"˜ÂˆÊ ı"È¯‰Ó ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ ÏÚ ˜ÂÏÁÏ È¯È·Âˆ ·¯‰
˘ÏÚ ˜ÂÏÁÏÂ ÌÂ˜Ï ¯˜ÂÁ Â‡ ÌÎÁ ÌÂ˘ Ï˘ Â·Ï Â‡ÏÓ ‡Ï
.‰˙Ú „ÚÂ ı"È¯‰Ó ÔÓÊÓ ‰ÓÂÈ‡ ˙Â„‚˙‰· ı"È¯‰Ó
,‡"ÚÈ È"· ÂÈÁ‡ ˙ÏÚÂ˙ÏÂ Í˙ÏÚÂ˙Ï ÍÈÏ‡ ÌÈ·˙ÂÎ Â‡ ÔÎÏ
¯·ÏÚÂ ‰¯˜È‰ Í˘Ù ÏÚ ÒÂÁ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ·Â È¯ÈÈÊÂÚ ÛÒÂÈ È
Â˙˜ÂÏÁÓ È¯·„ È¯Á‡ ¯¯‚˙ Ï‡Â ÌÈ¯˜È‰ Í˙È· È˘‡ ˙Â˘Ù
˘ÈÊ·‡" ·¯Ú Ï˘Ó· ÌÈ¯ÓÂ‡ .ÂÈ„ÈÒÁ È¯Á‡ Â‡ È¯È·Âˆ ·¯‰ Ï
."ÍÏ‡‰‚ ÈÊ·‡Â Í˘Ù
אנחנו מברכים אותך אדונינו היקר והנכבד שתצליח בדרכך
זאת ,עלה והצלח ותזכה לרומם קרן עדתינו ולהנחיל כבוד
לאבותינו ולכל העדה ובזה תנחל שם טוב ותזכה לחיים
ארוכים וטובים אכי"ר.
החותמים ברגשי כבוד ויקר
מוקירך דש"ו זכריה הלוי
יחיא הלוי אלשיך
וכל החברים יע"א.
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