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