
 

    

    הודעה ובקשה חשובההודעה ובקשה חשובההודעה ובקשה חשובההודעה ובקשה חשובה
 

ו לאור בקרוב לאחר הוצאתכי בעזהי"ת , ציבור לומדי התורההננו להודיע ל
 ,), תשרי ה'תש"פ ליצירה, ב'של"א לשטרות(קובץ י"ג" החדש דברי חפץדברי חפץדברי חפץדברי חפץקובץ " של

 
  

מתוך סדרת הספרים הראשון  הכרךתחל בעזהי"ת עריכת 

 "שערי יצחק""שערי יצחק""שערי יצחק""שערי יצחק"
         

   מפיהשבועיים  השיעורים
    יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א     נונונונוהגאון רביהגאון רביהגאון רביהגאון רבימרן מרן מרן מרן 

 פוסק עדת תימן
    

 

    בכריכה קשה ובהידור רב.בכריכה קשה ובהידור רב.בכריכה קשה ובהידור רב.בכריכה קשה ובהידור רב.בדפוס, בדפוס, בדפוס, בדפוס, לקראת הוצאתו לאור לקראת הוצאתו לאור לקראת הוצאתו לאור לקראת הוצאתו לאור 
  
 

יכיל את כל השיעורים שיצ"ל כי הספר הראשון  ,משיקולי עריכה הוחלט
 יחלו בל"נ יו, ולאחרלשטרות ב'שכ"דב'שכ"דב'שכ"דב'שכ"ד    ליצירה שנת ה'תשע"גשנת ה'תשע"גשנת ה'תשע"גשנת ה'תשע"גהשבועיים של 

 בעריכת כרך נוסף של שיעורי שנה נוספת.
  

המקבלים המקבלים המקבלים המקבלים לחיים" לחיים" לחיים" לחיים" מנויים מנויים מנויים מנויים """"ההההכן כן כן כן וווו    ,,,,שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעוריםלללל    םםםםמאזינימאזינימאזינימאזיניההההמכל מכל מכל מכל בזאת בזאת בזאת בזאת הננו מבקשים הננו מבקשים הננו מבקשים הננו מבקשים 
את חוברות "שערי יצחק" מדי חודש לביתם, כי באם יש לכם תיקונים והערות  את חוברות "שערי יצחק" מדי חודש לביתם, כי באם יש לכם תיקונים והערות  את חוברות "שערי יצחק" מדי חודש לביתם, כי באם יש לכם תיקונים והערות  את חוברות "שערי יצחק" מדי חודש לביתם, כי באם יש לכם תיקונים והערות  

שיעור משיעורי  שיעור משיעורי  שיעור משיעורי  שיעור משיעורי  כל כל כל כל על על על על , וכן אם מצאתם טעות דפוס וכדו', , וכן אם מצאתם טעות דפוס וכדו', , וכן אם מצאתם טעות דפוס וכדו', , וכן אם מצאתם טעות דפוס וכדו', או הוספות והגהותאו הוספות והגהותאו הוספות והגהותאו הוספות והגהות
אלינו בהקדם, על מנת שנוכל להביאם אלינו בהקדם, על מנת שנוכל להביאם אלינו בהקדם, על מנת שנוכל להביאם אלינו בהקדם, על מנת שנוכל להביאם אותם אותם אותם אותם שנת ה'תשע"ג, נא להעבירם שנת ה'תשע"ג, נא להעבירם שנת ה'תשע"ג, נא להעבירם שנת ה'תשע"ג, נא להעבירם 

    ון בפני מרן שליט"א ולתקנם או להוסיפם לאחר אישורו. ון בפני מרן שליט"א ולתקנם או להוסיפם לאחר אישורו. ון בפני מרן שליט"א ולתקנם או להוסיפם לאחר אישורו. ון בפני מרן שליט"א ולתקנם או להוסיפם לאחר אישורו. לעילעילעילעי
    

 דבר מושלם לפני בורא עולם, שנצליח בעז"ה להוציאנושאים אנו תפילה 
 עלינו, אכי"ר.  ה'תחת ידינו, ויהי נועם  ומפואר
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