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* *
נודה לה'כי התחלנו לשלם חובתנו לקהל עם ה' ,כהוציאם לאור
חלק משעורי הדעת שלאבינו אדמו"ר הגאון הצדיק זצוק"ל.
זה כעשרים שנה שכבה אורו של עולם בהמתקקות רבינו ומיד
פנו אלינו תלמידיו המרובים ועוד רבים מגדיי ישראל בדברי זרוז
ועדוד להוציא לאור את שעוריו בתורה ודעת.
באשר,
אם
,
ת
ביחוד חזקה הדרישה אודות שעורי הדע
במקצוע
ההלכה כל אחד ואחד הרי הוא עולם בפני עצמו וביחוד דרך החניון
שלרבינו אשר מלל מסלות חדשות בהבנת התורה ,שיסודה היא בדרכו,
דרך הדעתביסודי הדת ושרשי התורה ,בכל זאת חבה יתרה נודעת
להם לשעוריו בדעוך שבהם רוב גדולי התורה שבדורות האחרונים
לא הורו בזה הלכה כלל ודרכו של רבינו היא שפתחה אפקים חדשים
במהלך המחשבה אודותיסודי הדת בכל עקריהם שהאמונה בהם חובה,
אקס רק הבאים במוד חכמת אמתיודעים להבינם ,ורבינו זצ"ל פתח
את התעודה הצרורה הזאת לחכמים ,בחכמת ההלכה הנגלית ,קשר
ואחד את ההלכה והאגדה עד שהן משלימות זו את זו לתורה אחת,
חתומה בחותם דעת אמת ,חותמו של הקב"ה.
ידענו אף אנוכי אוצרגנוז זהיביא אורה לעולםוכישינו להזדרז
בהוצאתו לאור ,אך בידענו את האחריות המוטלתעלינו לברר ולנפות
את הדברים האלה שנרשמו עפ"י רוב ע"י תלמידיו המובהקים ואף
שיצאו בהסכמתו של רבינו ,הרי זההיי רק בעד התלמידים המובהקים
עצמם ,אולם זה לא מספיק כדי שיהיו ראויים להנפץ על פני תכל
בעד הקהל הרחב ,כי דברים כאלה ,שהם כהררים התלויים בשערה,
הזהירות בהם חובה .ובהיות שמופלת עלינו המשכת העבודה בישיבה
הקדודיה לא הפפיקה לנו השעה להתססף לעבודת הסדור וההנהה
במדה הראוי' והוכרחנו להסתפק בהוצאת חוברות בודדות ,או לפרמם
מאמרים בודדים בקובצי "פרי עץחיים" שהוצאוע"י הסתדרות תלמידי
ישיבת מלז מזמן לזמן.
ידענו ,כי אין בזה התושת הנכונה וגם אין זה לכבוד הדברים
הנשגבים ,אבל לא יכולנו למנוע טוב מבעליהם ,לבלי תת לכה"פ מעם
מן המעם אפם קציהם של דבריו הקדושים שיהנו מהם שוחרי דעת.
בינתים נפרפה שינו השעה ואבדנו את אחינו הגדולים הקדושים,
יורשי מורשת חכמתו של אבינו ,שנספוע"י הגרמנים הארורים ימ"ש,
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וגלינו גולה אחר גולה ונשמענו לצו השעה להקיםהריסותי' של הישיבה
הק' על אדמת ארצות הברית ,שבזה ראינו חסדי ה' עד להפליא .אבל,

עבודה זו הטרידתנו ומנעה אותנו מלמלא החובה הקדושה של הוצאת
תורת רבינו וכבר דאגנו שמא לא זכינו להעניק טובה זו לעולם .והנה
קמו חברי הסתדרות בני ישיבת טלז בכנוס שנתקיים ביום ד' אדר
תש"ם ,יום הזכרון של רבינו אא"ז הנאון הצדיק ר' אליעזר גורדון
זצוק"ל ובחרו בועד להפצת תורת רבותינו ,ראשי הישיבה הק' בטלו
והם הם שנזדרזו במצוה זו ויתנו את ידם למפעל זה בעצה ובמעשה.
וביחוד אפריון נמטי להרב הנעלה ר' יחזקאל רוטנברג מנהל הוצאת
"נצח" בתל-אביב והמו"ל ר' שרגא יהודא פלדהיים שקבלו את עבודת
ההוצאה לאור,כדי לזכות אתהרבים.ובידענוכי אחרי כל ההרפתקאות
שעדו עלינו ,באבדנו את יקירינו ומחמדי עינינו ,הותירנו ה' לפליטה
למלא את התעודה הנשגבה ,אשר מאחינו הגדולים והקדושים נמנעה
ע"י היד האכזריות הננו מאושרים שהכתבים האלו נצולו אתנו יהד
ועוד נזכה לראות באורם.
ששה עשר שעורי הדעת הנתנים בזה ,הם רק כשליש מאלה
הנמצאים בכתובים .ונקוה כי אחרי אשר יופיע החלק הזה ויתקבל
ברצון מאת שוחרי דעת ,תנתן האפשרות לידי הועד להפצת תורת
רבותינו להוציא במהרה את יתר החלקים משעורי הדעת גם את
השעורים בהלכהוכן של יתר רבותינוהגאונים ראשי הישיבה הנמצאים
בכתובים.
הכנמנו בהתחלת המפר ובסופו מאמרי "דרכה של תורה" מאת
בני המחבר ,שהם בנויים ש יסודות תורתו של רבנו ומשלימים את
הבנת הענינים בשעוריו.
ואנו תפלה לה' שנזכה למלא חובתנו זו במלואה ,להאיר לתבל
ולדרים עלי' באור התורה והדעת אשר הופיע בבית מדרשנו -
והי' זה נחמתנו ואשרנו.
אליחו טאיר טחגאון טוהרי"ל זצוק"ל בלחך
חיים מררני קצץ חתן הגאון טוהרתך זצוק"ל
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