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החור:

י.-ץ ** * 
 נב -ט
 לט -כג
 מט -מ

נ-סו

. מלוכה א.שעור
 . תשובה ב.שעור
 הטבע על הדעת התגברות ג.שעור
 . הפלגה דור ד.שעור

 עת -סז
 פו -עט
 צו -א
 קב -צה
-קג  קו 

 קיט -קו
-קכ  קכד 
 קכט -קכה

-קל  קלג 

 קלז -קלד

 קמא -קלח
 קנ -קמב

. לי ולכהנו לקדשו ה.וצעור
 . דרב מפומיה ונפיק הואיל גשעור
 .  הדעת בהירות ן.שעור
. המוסר למור ח.שעור
. המוסר למוד אופן ט,שעור
 * .. ... ם י חי י.שעור

. הרבה ועשה מעט אמור יא.שעור
. חכמה צנועים ואת יב.שעור
 . ההפרדה ועבודת בטוב הרע ערבוב יג.שעור
 * *.. . . פה פתחון יד.שעור

. גדול של תחלתו סו.שעור
 1 ... . במדבר כענבים טז.שעור

  זצוק"ל האדמו"ר על "הרואה"מאמר-הערכה

 * *.. . . זצ"ל הגרא"ממבנו קםקנא-

 ארץ-ישראל ובין לעמים ישראל ביןמאמר
  )זצ"* כלאך מאיר אליהו להגאוןלארץ-העמים, קעו -קסא



** * 

 השלישי החלק את לסדר וזכינו חסדו עלינו גבר כי לה'נודה
 מוהרי"ל הצדיק הגאע מו"ח אדמו"ר מכב' דעת* "שעורישל
 לששה- נוסף שטורים, ששה-עשר עוד בזה ונגיש זצוק"ל, ך 1 לב

 שבחלק השעורים ושבעה-עשר הראשון, שבחלק השעוריםעשר
 תורת את לאור בהוציאנו קודש פעולת תסתיים זה ועל-ידיהשני,
 שטרחו האגדה בחלק בכתובים, ת"י שנמצאו מה זצוק"ל,דבנו
 הותיר אשר רבינו, של המובהקים מהתלמידים יחידים בהוסמלו
 אלי* מוה"ר הגאון היקר, גיסי בנו, מר בראשות לפליטה, ה'לנו
 זצ"ל. בלוךמאיר

 הקדושיפ מדבריו קטן חלק אך אמנם הנם האלו השעוריםכל
 האיר בהם בטלז, הקדושה בישיבה לשמוע וזכינו שנאמרוז"ל,

 חיים, אורחות ומפלסי נתיבות ולהבין להשכיל ודעת בחכמהעינינו
 כל אחר ובטחון, בעוז עולם, בגבורות היינו ומחוזקיםמחושלים

- לקחו שומעי לרבים אדמו"ר שהשמיע ושעור-דעתשיחה  אלפי 
 והגח שיח לכל נפשפ וכלתה שנכספה תורה גדוליהתלמידים
 הקדוש. מפיו שיצאו ואמונהבתורה
 מרובים חכמה אוצרות בהם יש מעטים, הדברים אםואף
 בנגלה התורה, מקצעות בכל האמת דרך את להאיר גדוליםואורות
 קומתם ושעור דיוקנם דמות את להראות שלמה ותורה בנסתר,וגס
 - חייהם ואופן ודרכיהם לאלקה בכחם דור, מדור ז"ל  רבותינושל
 האמת. חכמתעפ"י

 קודכן שהופיעו הדעת משעורי הראשונים שהחלקים לפלא.ולא
 תלמידיו בין רק לא והחכמה, התורה בעולם רב כ"כ רושםווידו
 הכבירה אישיותו את ולהוקיר להכיר שידעו מעריציו,ואלפי

 עיניהם נפקחו בינה ובעלי דעת אנשי הרבה אלא מקרוב,והמזהירה
 ביסודות הנאמניפ ולקחיו רבנו שעורי לפניהם כשנגלו אור.וראו
 ביותר. ונתלהבו מאד מהם נתרגשו האמונה, ובעקרי"דת

 את ישלימו בזה נותנים שאנו האלו שהשעורים בטוחיםאנו
 ויאירו ומוסר, חכמה ולדעת ללמוד גדול, לספר והיו"ראשונים

 שעו וליראה לאהבה האמונה בדרכי ויתחזקו בתורתו ישראלעיני
יתברך.



 בנר מאת ובחכמה בדעת אחד שעור הספר עם אנומצו-פיס
 מוה"ר גיסי מר והמובהק המופלא הגאון זצוק"ל, אדמו"ר שלמחמדו

 מחולל בעלז, הקדושה הישיבה ראש זצ"ל, ך 1 ל ב ר י א מ י' לא
 שבק אשר בארצות-הברית, אוהייא בקליבלנד התורה מרכזומייסד
 הששים. שנות הזיקנה, לימי הגיעו לעת זו בשנה חי לכלחיים

 כינהו הוא, הגדול הנפטר של הנפלאים מהשעורים אחדאכן
 האנושה, מחלתו בעת בעצמו וכתבו לעמים", ישראל "ביןבשם

 בכתובים, אתנו שישנם השעורים הם רבים ביסורים. מעונהבהיותו
 במשך תלמידיו למאות שהשמיע הלכה, שעורי והן דעת שעוריהן

 נתיבות סלל בהן ובקליבלנד, בטלז הקדושה בישיבה בשנים,עשרות
 של ותיק כתלמיד ובהגיון. בחקר דעת ולימוד האמת באורהחכמה
 מנהיג,. דרך, כמורה ושיטתו דרכו את והמשיך בעקבותיו הלךאביו
 והגדיל הנבירות פעולותיו את הרחיב העמיק ועוד ומשפיע,מחנך
 לעשות.והפליא
 ליום שנשא "הרואה", בשם מאמר-הערכה, כאן צירפנוכן

 בשעתו כתבו ואשר זצ"ל, אביו מות על תר"ץ בשנתהשלושים
בעצמו.
 מאדמו"ר ה כ ל ה ה י ד ו ע ש את לאור להוציא שנזכה רעואיהא
 מר כתבי כל את לאור להוציא בע"ה נשתדל וגם זצוק"ל,הגאון
 והדעת. החכמה ותרבה לאורם רבים ויהנו ז"לגיסי

 קטץ מרדכיזזיים
 זצוק"ל מוהרי"ל הגאוןחתן




