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 קובץ 'דברי חפץ',  זוכה כעת להוציא את הקובץ העשירי שלו, וניתן לומר כי הוא חותם באופן מוצלח את העשירייה הראשונה, בעליית מדרגה
ובמאמרים חשובים מאוד.  

הקובץ מהווה בימה נכבדה בעיקר לבני תימן, כשהוא פותח בגנזים מכת"י שלגדולי תימן וממשיך במאמרי הלכה ומנהג, אך גם מארח מאמרים
מגדולי ישראל ובני תורה מכל העדות והחוגים.  

הגר"י רצאבי, מגדולי רבני תימן, עובר בדקדוק על כל מאמר ומאמר, ואף מוסיף בשולי הגיליון הערות נכבדות, לעתים מתוך ריתחא דאורייתא
ממש. לדעתי הענייה היה ראוי לרכז את ההערות בסוף הקובץ, או עכ"פ בסוף המאמר ולא בתוך המספור הרציף של הערות השוליים של

המאמר, מכל מקום זכותם המלאה של בעלי הקובץ לנהוג כן, וכל המפרסם שם מאמר, על דעת כן הוא מפרסם. 
מצ"ב עמודים ראשונים כפי שנשלחו היום למנויים. 

http://drive.google.com/open?) את הקובץ המלא ואת הקבצים הקודמים, ניתן להוריד מקישור זה
 . (id=1QGGCUjnnKBrLOPJ3EHoziF7aVEL_Wqze
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      סוכות ושמנ"ע
      חנוכה

      פורים וארבע פרשיות
      פסח

בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
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משפחות סופרים
   לתעלומה נקרא אור
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מקרא ותרגום
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   דרישת ציון
   מאי חסידות ומאי מתנגדות
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הודעות אוצר החכמה

על שולחן האוצר
על שולחן האוצר - תגובות

PDF התכנה לייבוא מ
ניהול הפורום

אתר הטאבלט

מי מחובר
משתמשים הגולשים בפורום זה: גבול ים, יהודה בן יעקב, משולש, פשיסחא, צופר הנעמתי ו־ 31 אורחים

 phpBB® Forum Software © phpBB Limited מופעל על־ידי
.phpBB.co.il - 2014 © פורומים בעברית. כל הזכויות שמורות - phpBB.co.il מבוסס על

 

 

http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=17&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=35&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=43&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=30&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=31&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=24&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=26&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=27&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=28&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=7&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=19&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=25&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=50&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=46&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=51&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=55&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=56&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=52&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=54&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=64&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=48&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=62&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=47&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=45&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=65&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=14&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=5&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=11&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=4&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=6&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=21&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=10&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=12&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=32&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=38&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=41&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=44&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=16&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=22&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=23&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=34&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=49&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/viewforum.php?f=63&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5701&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6544&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4177&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7205&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
http://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4273&sid=da5ab7f399e475954bce96bbd70a9b8c
https://www.phpbb.com/
http://www.phpbb.co.il/

