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 עשה ששה א', חלק לאור להוציא זכינו מאז שניפ ארבעזה
 ואמנם זצוק"ל. אאמו"ר ישראל גאון רבינו של מתורתו דעת,פעורי
 רק לא כי ראינו כי זו, עבודתנו להמשיך אותנו עודד הזהמנסיון

 החכמה סודות את ולהבין לשמוע אזן להם כרה אשר רבינהוכלמידי
 עיניהם נפקחו מבין ולב דעת אנשי הרבה אלא חפץ, בהם מצאוהזאת,

 הטהורה האמונה ובעיקרי הדת ביסודות החכמה אור אתבראותם
 ישראל באוץ מקומות, ובהרבה ; אלה חיים אלקים דברי מתוךהמזהירה
 את ומסבירים מורים ידי על בקביעות שלמדו חבורות נוסדוובגולה,
 ההוא. הדעת שעוריספר

 בהיותה אשה עלינו, הרובצת הק' הישיבה עול משום כן,ואע"פ
 מתגברות טרדותינו מתרחבימע עבודתה ואפקי וגדול הלוך הולכתב"ה
 להכיר יש עתה וגם הדבר. יחשיבות כראוי בזה נזדרזנו לא ליום,סיום
 הוצאת מנהל הי"ג רוטנברג יחזקאל ר' הרב הנעלה לידידנוסובה
 אשר את להמשיך התכופות בדרישותיו אותנו שזרז בתל-אביב,*נצח"

 את לגמור אליו מגיעות שלמים וכן רבים דרישת בהיותהתחלנו,
 להבין הלבבות ויפתחו העינים יוארו שבהם במלואם, השעוריםהוצאת
 והקבלה המחקר חכמי דברי את להבין חכמה פתח יפתחו והם ה'ועת

 חיים, אנו שמפיהםהקדמונים

 עשר שבעה עוד הדעת מביני הקוראים לפני בזה נותניםוהננו
 מאת יכונה וישעי" "אורי בשם אשר מאמר הספר ועם דעת~עורי
 מאמרו כמו הוא, שגם הי"ד, זצ"ל יצחק אברהם מרן הקדום הגאוןאחינו

 מסבירם הדעת, בשעורי הנאמרים החכמה מיסודות הרבה כוללהראשון,
למפרטם.

 משמר על והעמידנו עזרנו אשר ה', לפני תפלתנו מפיליםואנו
 למלא עוד שנזכה ארץ, מצוקי רבותינו של הקדש עבודת"משכת

 בהוצאת רבינו של והחכמה התורה אוצר את לגלות זאת'תעודתנו
 אתנו אשר ההלכה, שעורי והוצאת הדעת שעורי של השלישייחלק

 אשר אלה עלינו, בנ חמד בזה והיה לדפוס, מוכנים כבר ומהםוהכתובים
 להאיר צפו בצפיתם אשר קדושים, מות המתים ועל לפלטהוהשאיר
 והקדוש הגדול המדרש בבית הופיע אשר והדעת התורה באורלעולם

-
 טלו. ישיבת

 ופלאך. זצוק"ל מוהרי"ל בהגאון מאיראליהו
 זצוק"ל. מוהרי"ל הגאון חתן קטץ מרדכיחיים
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.*פש

 ה *

 ז-כא . . . . . . . . כדמותנו בצלמנו א.שעור

 כב-לד . . . . . . . . וזכירה. העלם ב.שעור

לה-מג...... . . . הדין. עמק ג.שעור

מד-נד...... א. ובארץ בשמים כל כי ד.שעור

 נח--ס,...... ב. בשמיםובארץ כל כי ה.שעור

 סח-פא...... ג. ובארץ בשמים כל כי הובעור

 פב-צב....... , העולמות. חיי ז.שעור

 צג-קג....,.. . ובתירה. ידיעת ת.שעור

 קד--קטז....... . רגלך מעגל פלס ט.שעור

 קיז-קלו....... . דעהו דרכיך בכל השעור

 קלז-קמג...... . . המזג יחסר אל יא.שעור

 קמד-קנב . . . . .. . ותשוקותיו האדם יב.ופעור

 קנג-קנט....... . ה' בשם ויקרא יג.שעור

 קם-קסת., . הימנו גדול יצרו מחברו הגדול כל יד.'שעור

 קסט-קפ...... כמלאכים ראשונים אם טהשעור

.קפא-קצב...... . . . שירה. טז.שעור

 קצג-קצט....... . מאז כסאך נכון יז.כפעור

 ר-רטז . . . הי"ד בלוך מהגרא"י - וישעי* "אורימאמר
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