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שערים
ערש"ק פרשת נח  -ה' מר חשון תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מה
בשער

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א
ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

אומנות ההשפעה
מבחינה הסברתית עמד לצידו הדחף החזק ביותר.
הדאגה ליציבותו של האדם והעולם .הוא ידע כי
השואה הנוראית ביותר עתידה לבא על היקום .אף
בתור אדם מוכר וידוע ,היה נח בעל מעמד מיוחד ,הוא
פיתח פטנטים ששינו את היחס הכולל של בני האדם
לעבודתם.
אבל כשהוא דיבר עם למך אביו .אביו נענע בידו
בביטול .עזוב אותך ,נח .זה לא יקרה .העולם לא יאבד
ברגע אחד .אל תגזים.
אבא ,השיב נח ,בקול בוטח ,ראה אני
בונה תיבה .יכנסו בפנים כל בריות
העולם ,אבל אני לא אוכל בלעדיך.
נשנק קולו של נח בן השש מאות.
אתה יודע ,חמש מאות שנה חיכיתי
לילדים .ולבינתיים הייתם אתם
המשענת היחידה שלי .אני מרגיש
חובה שתבואו איתי לתיבה.
נח ,חדל .השיב לו אביו .עזוב אותי מהדמיונות
שלך .איך העולם היפה הזה יאבד .ראה אותנו ,כולנו,
חזקים יכולים לעצור את גשמי השמים ואת לוע הרי
הגעש .אל תדאג .ואל תדמיין.
הוא הביט סביבו ביקש לדבר על לב המשפחה,
היה ברור לו שחייב לעשות משהו אבל איש לא
הקשיב לו ,לעגו לו בזו לו ,והוא התכנס בעצמו,
חשב על האפוקליפסה שעומדת לפקוד את העולם.
בסוף קדרו השמים עבים ,נח ובניו עלו אל התיבה,
המשפחה כולה נעלמה ביקום המתפוגג.
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עוד יעברו דורות ויקום איש אחד ,שאט אט הפך
את העולם .ללא מבול ,וללא נבואות זעם .רק עם
כוס מים ,מאכלים לרוב וצל רחב ומגן של עץ אלה.
עם חשיבה חיובית והמון אהבה .היה אברהם לאבי
האומה היהודית .הוא השיב את תרח אביו לאמונה
בא-ל היחיד ,ולקח עימו נפשות רבות מקרב חרן עירו
והמשפחה כולה.
מה בינו לבין נח?
האמונה המוחלטת והאבסולוטית בדבר
ה' .הבטחון היצוק כי האמונה באל אחד
היא הדבר אמיתי ,אברהם ידע כי הוא
משווק את המוצר הכי מוחלט.
נח ניבא על מבול מים בעוד מאה
ועשרים שנה ,אך סבר בליבו אולי
לא .הוא חשב כי יתכן והנבואה שהוא
נושא בקרבו לא תתקיים לבסוף .אכן,
הוא נטע עצים גדע ובנה תיבה במשך
מאה ועשרים שנה .אך עדיין הוא קיוה ,שמשהו
בכל זאת לא יקרה.
לא כן אברהם שהאמת נבעה מתוכו פנימה .שראה
את הכל מונע בידי בורא אחד ויחיד .הוא יכל למשוך
אחריו את כל העם .הוא החל אמנם ללא נבואה אבל
כשהכל נבע מתוכו הוא סחף אחריו את כל הסובבים,
אל האמונה ,באל אחד .עם הכח הזה עמד מול נמרוד,
מול פסלים וכפירה ,ולא חדל לבטוח באחד והיחיד.
אותה שעה דרך כוכבו והאיר את העולם כולו .כי
האמונה הפנימית ,היא סוד הכל.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
מה הדין כאשר הטבח שמבשל הוא גוי ומניח
את הסיר על האש ,אך המשגיח היהודי הוא
שמדליק את האש ,האם מותר לאכול מן
התבשילים אלו .ללא חשש איסור בישול
גויים?

מדור חדש!

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
והשבוע  -הגאון ר' יהודה צדקא זצ"ל

פסוקו של שבוע:

עשרה דורות מנח עד
אברהם להודיע כמה ארך
אפיים לפניו
דברי התורה בעלון מוקדשים
לעילוי נשמת ידידנו הנערץ
ירמיהו עיני בן ברכה וחיים ז"ל
נלב"ע י' חשון תשע"ט
ואשתו וויזה עליזה בת תפחה ז"ל
נלב"ע כט' תשרי תשע"ט
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
רימון סגל בן אסתר ושלמה ז"ל
נלב"ע ז' חשון תשע"ט

הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
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נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר
הרב
השבת נקרא פרשת נח .זו פרשת
המפנה בספר בראשית .האדם התחיל
לאבד אשראי אלוהי והעולם היה צריך
להווצר מחדש מתחילה .מבול של מים
ואש הכה את העולם כולו והותיר את נח
ובניו ,עם מסר חד .בפגוע איש ברעהו,
האלוקים יתבע עלבונו .בהתרבות החמס
והגזלה איבד העולם את זכות הקיום .אך
בזכות שנה תמימה בה נרתם נח לדאוג
לנותרים בחיים ,קיבל העולם אלפי שנים
חדשים .על כן תן היום ,לא תדע כמה
הרווחת נצח .את המסר הזה נטל אברהם
בשילהי הפרשה ויצר עם חדש של חסד
נתינה ואהבה.
פרשה בקצרה

ראשון :ציווי בניית התיבה .שני :הכניסה
אל התיבה של בני האדם והבהמות.
שלישי :ירידת המבול וחורבן העולם עד
יבושת הארץ .רביעי :נח יוצא מהתיבה
ובונה מזבח ומצות בני נח .חמישי :ברית
הקשת .שישי :נח משתכר ומעשה בנו
הקטן ,משפחות העולם .שביעי :דור
הפלגה ועשרת הדורות מנח ועד אברהם.
הפטרה :רני עקרה (ישעיה נ"ד) .בהפטרה
זו אנו קוראים שוב על ההבטחה האלוהית
שלא לשחת מבול ושיוך המבול לנח תוך
הבטחה אלוהית לאחר חורבן שהכל
ישגשג טוב יותר מההתחלה בבנין
ירושלים

בשערי אורה

מתורת חכמינו הקדמונים
ו נח מצא ח ן
אלה תולדות נוח אמר רבי סימון שלוש
מציאות מצא הקדוש ברוך הוא מצא את
אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך מצא את
דוד בכתיב מצאתי דוד עבדי מצא את ישראל
דכתיב "כענבים במדבר מצאתי ישראל הקשה
המדרש והכתיב ונוח מצא חן בעיני ה'
ולמה לא חישב גם את נוח מתרץ
הוא מצא אבל השם לא מצא.
עד כאן והנה דברי המדרש
תמוהים הלא התורה אומרת
בפירוש ונח מצא חן בעיני
השם ומה הביאור שהשם לא
מצא? וביאר הרב כתב סופר
כי מציאה פירוש הדבר שבא
בהיסח הדעת דבר שלא חשב
עליו והנה אברהם אבינו נולד מתרח זו
מציאה מי חשב שמתרח יצא אברהם אבינו זה
ממש מציאה ועל פי זה ביאר מדרש אחר אני
רק "אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה
לא מצאתי" את המגרש עומר אדם אחד זה
אברהם ואשה בכל אלה לא מצאתי זה שרה
והשאלה נשאלת מה שונה שרה ואברהם הלא
שניהם היו צדיקים גמורים ומדוע לא מצא את
שרה אלא לפי האמור יובן למצוא את אברהם
זה היה חידוש גדול שלא היה לו ממי ללמוד
ובכל זאת יצא אברהם אבל שרה זה לא חידוש
היה לה ממי ללמוד היא למדה מאברהם ולכן
לא הזכיר את יצחק ויעקב מפני שהיה להם
ממי ללמוד מאברהם לכן נאמר והאלוהים
ניסה את אברהם ולא נאמר והאלוהים ניסה
את יצחק כיוון שיצחק לא חידש דבר הוא
למד מסירות נפש מאברהם אביו שהפיל
עצמו לכבשן האש והוא היה הראשון ובזה
מתיישבת לנו השאלה הגדולה על אלפי
ורבבות בכל הדורות מסרו עצמם על קידוש
השם מדוע מזכירים רק את אברהם אלא
שאברהם היה הראשון וממנו למדו אחרים
וזה היה החידוש שלו.

מתוך הספר קול יהודה לגאון ר' יהודה צדקא
זצ"ל ראש ישיבות ' -פורת יוסף'
נלקח לבית עולמו בי"ב בחשוון תשנ"ב

מציאה השנייה דוד שהוא היה על פי
טבעו אדמוני כולו אדום ועלול להיות רוצח
חס ושלום ובכל זאת היה צדיק גמור ונתעלה
לבחיר השם ונמשח בשמן הקודש זהו שנאמר
מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו זה
בוודאי מציאה
מציאה השלישית כענבים
במדבר מצאתי ישראל מי חושב
שנמצא ענבים במדבר כך
ישראל לאחר ששקעו במ"ט
שערי טומאה מי היה חושב
שיהיו עם השם ויקבלו תורה
ולכן נאמר כענבים במדבר
מצאתי ישראל
אמנם עדיין יש להבין כי דוד
בכלל ישראל הוא וכיוון שנאמר
המציאה לישראל הלא דוד בכלל ומה היה
צורך להזכיר דוד בנפרד? בשלמא אברהם
אבינו השם מצא אותו קודם שמצא את
ישראל לכן הוא נזכר בנפרד אבל דוד המלך
הוא בכלל עם ישראל ומאחר שנאמר על כלל
ישראל מציאה מה היה צורך בדוד להזכירו
בנפרד על זה יש להשיב משל למה הדבר
דומה לאדם שמצא ארנק ובו צרור כסף הרי
הוא שמח שמצא מציאה ואם אחרי פותחו את
הצרור מצא בתוכו יהלום הרי זה מציאה בתוך
מציאה ושמחתו כפולה וכן כאן ישראל הם
מציאה אבל דוד הרי הוא מציאה בתוך מציאה
ובכן המדרש שואל הרי גם נוח נאמר
בו מציאה על זה תרץ הוא מצא אבל השם
לא מצא כלומר שכל גדולתו של נוח היה
בדורותיו הוא מצא את עצמו צדיק ביחס
לדורותיו אבל מצד עצמו לא הייתה מציאה
ועוד אפשר להסביר יותר כי נוח היה בדורותיו
צדיק כי לא ידע שיבוא דור של אברהם יותר
טוב ממנו לכן חשב עצמו למציאה אבל השם
לא מצא כי השם יודע עתידות שעתיד לבוא
דור של אברהם יותר טוב ממנו לכן השם לא
מצא.

מתוך דברים שנשא הגאון ר' יהודה צדקא זצ"ל בשמחת נישואי מורינו ורבינו נשיא המוסדות שליט"א  -ואשר
נכתבו בבוא העת בספר ' -קול יהודה'.
המלצה

בתמונה :הגאון ר' יהודה צדקא בחתונת מורנו נשיא המוסדות

הנני בזה להמליץ על הכולל המפואר "שערי דעה",
שנפתח בעיירה חצור בגליל העליון שנוסד ע"י
הרב מרדכי דיעי שליט"א שלומדים שם אברכים
מצויינים כל היום .וכולל זה יחיד במקום .כולל זה
מלבד מה שהם בעצמם לומדים ומגבירים בזה את
כח הקדושה במקום .עוד זאת הם גם מתפשטים
בשעות הערב בין הקהל ללמוד אתם ומפיחים בהם
רוח חיים ,והעיירה לאט לאט הולכת ומתחזקת
ברוחניות ומגבירים בזה זכויות העם וקדושת ישראל.
אמנם ההוצאות הם מרובות וההכנסות הם דלות

ואין הקומץ משביע .ולכן
מתבקשים הנדיבים לקחת חלק
בחיזוק הישיבה וחנוך העם
ולתרום בעין יפה וביד רחבה
ויכולה מצווה זה להגן על כלל
ישראל והפרט להינצל מכל
צרה וצוקה ומכל דבר רע
ובזכות זאת נזכה לתשועת
עולמים ולביאת גוא"צ בב"א.
בברכה יאודה צדקה

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

מה הדין כאשר הטבח שמבשל הוא גוי ומניח את
הסיר על האש ,אך המשגיח היהודי הוא שמדליק
את האש ,האם מותר לאכול מן התבשילים אלו .ללא
חשש איסור בישול גויים?
הגמרא (עבודה זרה לח ).הניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא גוי והיפך
בו מותר ,וכן שופתת אישה קדרה על גבי כירה ובאה גויה ומגיסה ואינה
חוששת ,ע"כ.
הנה הר"ן בפרק ב' דעבודה זרה (דף לח ).כתב ,שהסכימו רבותינו
הראשונים שאף על פי שבדין פת עכו"ם אם הסיק ישראל
את התנור ואפה בו הגוי את הפת ,הפת מותרת ,מכל מקום
בתבשיל צריך שישראל ישפות את הקדרה על האש אבל
הדלקת האש לבדה על ידי ישראל אינה מועילה להתיר
בישול גויים ואין בדבר זה שום ספק כלל ..וכן דעת הרשב"א
בתורת הבית (סוף בית ג' דף צג ).וכן כתב בשו"ת הריב"ש
(סימן תריד) ושכן הסכימו כל המפרשים .ע"ש .אבל הראב"ן
עבודה זרה (סימן שג') בד"ה והשלקות ,והמרדכי פרק ב'
דעבודה זרה .כתבו ,שהסיק התנור על ידי ישראל מועיל גם
לענין בישולי גויים .ומרן בשו"ע( :סימן קיג' סעיף ז') "אין היסק
התנור מועיל אלא בפת ,אבל בתבשיל אין הדלקת האש על ידי ישראל
מעלה ומורידה ,אלא הנחת התבשיל על האש דווקא ,לפיכך הרוצה לבשל
במחבת בתנור של גוי ,צריך שהישראל ייתן המחבת לתוך התנור למקום
הראוי להתבשל בו .וכתב על זה הרמ"א בהג"ה" :ויש חולקים ואומרים
שהדלקת האש או החיתוי גחלים מועילה גם לגבי בישול כמו לענין אפיית
הפת ,וכן נוהגים במדינות אשכנז" .נמצא שהדבר שנוי במחלוקת הפוסקים,
ובהיות שאנו הספרדים ועדות המזרח קבלנו עלינו הוראות מרן השולחן
ערוך ,אין לנו להקל בזה ,מכיוון שדעת מרן לאסור אף בדיעבד.
וכן העלה בזבחי צדק (שם סק' לא) ,וזו לשנו :ולדידן בני הספרדים אין
לנו אלא דברי מרן שקיבלנו הוראותיו ,והדלקת האש או השלכת קיסם וכל
שכן חיתוי בגחלים אין בהם תועלת כלל בענין בישולי גויים ,ואפילו בדיעבד
אסור .ע"כ.
והנה ידוע מה שכתב מרן החיד"א בספר דברים אחרים (דף כו ):שספרדי
המיקל כדעת הרמ"א בניגוד להוראות מרן ,חייב לעשות תשובה וכפרה ,כי
אבותינו קבלו עליהם ועל זרעם ככל אשר יאמר מרן בשולחנו הטהור .אך
עיננו הרואות שרבים מהספרדים ועדות המזרח המתארחים בבתי מלון
נכנסים למסעדות ואוכלים שם ,וסומכים על תעודות הכשרות של הרבנות
ובתי הדין של העדה החרדית ,ואין איש שם על לב.
ונראה ללמד זכות על הנוהגים להקל בדבר ,היות ויש אומרים שבבית
ישראל אין איסור בישולי עכו"ם ,ומאחר שבתי מלון ומסעדות הנמצאים
בבעלות ישראל ויהודי מדליק את האש בלבד ,בדיעבד יש להתיר גם לבני
להנצחה ולעילוי נשמת יקרכם חייגו
058-647-9382
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסתר מזרחי בת חיה ויחזקאל ז"ל
נלב"ע ב' טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ

ספרד לאכול ,אף שהגוי נתן את התבשיל על האש .דשמא הלכה כדעת
הרמ"א שהדלקת האש מספיקה.
וכן כתב המרדכי( :שם סימן תת"ל) ,שרבינו אברהם דאורליינש התיר
כשהגוי מבשל בבית של ישראל ,משום שבבית ישראל לא שייך חתונות.
אולם בגוי שהוא שכיר אצלינו ,נראה שיש מקום להקל .מטעם אחר ,כי יש
שדנים אותו כדין עבדים ושפחות הקנויים לו ,שדעת כמה פוסקים להקל
בהם ,וכמבואר בשו"ת הרשב"א חלק א' (סימן סח') שכתב ,ויש מרבותינו
שצידדו להתיר בישולי עבדים ושפחות שלנו,
ונותנים טעם לדבריהם ,שמכיוון שאיסורי
בישולי גויים אינם אלא משום חתונות,
אין גזירת חתונות וקירוב הדעת אלא
במי שעושה מרצונו לאהבת ישראל,
אבל אלו עושים בם בין ירצו ובין
לא ירצו ,לפיכך אין קירוב הדעת
שייכת בהם ,ולא גזרת חתונות.
וסיים ומכל מקום אין דבריהם
מחוורים בעיני ,וכן אנו נוהגים
איסור בבישוליהם אף בדיעבד
עכת"ד.
וכתב הגאון רבי יוסף חיים בשו"ת
רב פעלים חלק ד' (חלק אור"ח סימן ו'),
שאף על פי שהפרי חדש החמיר במשרתות
המושכרות ,שאין אנו מוזהרים עליהם בשבת ,מכל
מקום כיוון שכמה גדולים סמכו על המתירים ,הואיל והן מבשלות בבית
ישראל ,אין למחות בנוהגים להקל .ע"ש.
ומעתה בנידון דידן יש לנו בטעמים האלה להקל בצירוף הטעם הראשון
שישראל מדליק את האש ,ואם כן יש לנו ספק ספיקא להתיר ,שמא הלכה
כפוסקים הסוברים שגם בבישולי גויים היתרו בהיסק על ידי ישראל ,ולא
רק בפת עכו"ם.
ואם תמצא לומר כדברי החולקים ,שמא הלכה כהאומרים שבפועלים
המושכרים בבית ישראל יש להקל[ .ושמא בביתו של ישראל אין איסור
בישולי גויים] .וכן כתב הגאון רבי אברהם הכהן מסאלוניקי בספר טהרת
המים בשיורי טהרה (מערכת ס' אות ז') שאפילו כששנו הספקות נגד דעת
מרן יש להקל בספק ספיקא ,כי אפשר שגם מרן יודא שבהצטרפות שניהם
יחדיו יש להתיר .ע"ש.
ומכל מקום המחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה.
וכן פסק מרן הראשל"צ בהליכות עולם (פרשת חוקת סימן טז דף קיז')
ושו"ת יחוה דעת (סימן נד).
לסיכום :ספרדים ובני עדות המזרח המתארחים בבתי מלון ובמסעדות
כשרות בהשגחת הרבנות ,אע"פ שהטבח שמבשל התבשילים הוא גוי,
כיוון שישראל שהוא המשגיח מדליק בעצמו את האש של תנורי הבישול
והאפיה ,יש להם על מה שיסמכו .והמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה.

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם אספיס בן סימה ז"ל
נלב"ע שבת קודש פר' לך לך יא חשון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודה אמין בן גבריאל ואסתר ז"ל
נלב"ע ד חשון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסנת נמני בת פני ז"ל
נלב"ע כ"ב תמוז תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הגאון הרב שלמה שלוש זצוק"ל
נלקח לבית עולמו בי״ב בחשוון ה׳תשע״ה

ואלה תולדות
הרב שלמה שלוש נולד במקנס שבמרוקו
למשפחת רבנים ,למד בישיבת "עץ חיים"
בטנג'יר ובתמוז תשכ"ג ( )1963עלה
לישראל ולמד בישיבת חברון  .במקביל
בכולל
ללימודיו
שימש רב קהילה
בבתי כנסת בשכונת
קריית יובל בירושלים.
בירושלים למד תורה
ויצק מים על ידיו של
מרן הראשון לציון
הרב עובדיה יוסף
זצ"ל שאף סמך אותו
לרב ודיין ,ובמשך
כל ימי חייו שמר על
קשר הדוק מול מרן.
שמצידו תמך בו

ועודד אותו בכל תפקידיו.
בתשל"ו מונה לדיין בחיפה ועבר לגור
בחיפה .העביר שיעורים בכולל לדיינות
בעיר .בשנת תשנ"ג ( ,)1993מונה לרבה
הראשי הספרדי של
חיפה והחליף את
קודמו ,הרב אליהו
בקשי דורון שמונה
לרב הראשי לישראל.
עם מינויו כרב הוכתר
כנשיא ישיבת מורשה
בה למדו תלמידיו והוא
דאג לכל צרכיהם,
מורינו ורבינו הרב
שלמה שלוש היה בקי
בכל התורה כולה.
הותיר אחריו את בניו

רבי אברהם שלוש ממשיך דרכו המשמש
כראבד חיפה ואת בנו רבי יעקב המשמש
ראש כולל בירושלים וחבר הנהלת ישיבת
מורשה ואת בנו רבי יצחק אלחנן המשמש
כרב בצפת לצד בנותיו הנשואות לחתנים
תלמידי חכמים מגזע היחס.
קשר של כבוד והערכה היה לו עם ראש
המוסדות שזכה להיות תלמידו בהלכה
ובתורה.
עם פטירתו הסתלקו באותה שנה זקני
רבני חיפה והיה העולם שמם .באותה שנה
נפטרו האדמו"ר מסערט ויזניץ (כה' תמוז)
הרב ברוך אדלשטין (אלול תשע"ה)
תלמידיו מספרים על סייעתא דשמיא
מיוחדת בכל התחומים שהיו חשובים
למו"ר בחיי חיותו.

דברי תלמידו ראש המוסדות
אביר הרועים
בכל פעם שהיו באים במחיצתו
היה יושב על שלחנו עמוס בספרים ומחדש מערכות עמוקות
בהלכה.
גולת הכותרת היתה שיעורו השבועי מידי שבת בבוקר בישיבת
מורשה לאחר תפילת הנץ בספר "מנחת חינוך" כאשר הוא היה
פותח במצוה מספר החינוך משם היה ממשיך ובולל את כל
התורה כולה בגאונות עצומה ,ראשונים ואחרונים ,ש"ס ופוסקים.
גדולי ישראל היו מגיעים לחיפה במיוחד כדי לשוחח איתו בדברי
תורה.

מורשה להנחיל
התמיכה והעידוד שנתן לצעירי הצאן היו יוצאים מגדר הרגיל
כאשר היה דורש מתלמידיו לצאת אל העם שבשדות וללמד
תורה .הוא מסר את נפשו
להקמת התורה בחיפה
באמצעות ישיבת מורשה
ובאמצעות תלמידיו.
רעייתו היתה לו לעזר
וסילקה מלפניו כל הפרעה
והוא חלק לה כבוד מלכים.
מסורת של קבע היתה לו
להסתובב בבתי הכנסת

בחיפה בהושענא רבה לחזק
את לומדי התורה.

כמלאך משרת
הרב שלוש היה תלמיד חכם
גדול ,אב בית דין ואח"כ
כראב"ד .ליבו היה פתוח
למצוקות בני הזוג שהגיעו
אליו והוא גם עמד
בראש הרכב מיוחד
שעסק בפתרון בעיות
ממזרות ועגונות ובזכות
ההלכתיים
פסקיו
נפתרו בעיות רבות.
הוא ראה בעבודת בית
הדין עבודת קודש
והקדיש לה שעות
רבות ,מאז ומעולם
היו חשובים לו לא רק
עבודת הדיינים אלא
גם המערך הכולל של
הארת פנים לכל פונה
לבית הדין.

י

מכתבו של הרב זצ"ל למורנו ראש
המוסדות בעת הקמת הישיבה

