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הרב שלמה צדוק שליט"א
רב אזורי עזתה והסביבה

מחה"ס שולחן שלמה, מדרש שלמה, הרמב"ם המבואר ועוד

מקים עולה של תורה

ישובים  יד  אזור עזתה, על  כרב  ימים מקדם, מלפני כחמישים שנה, עת כהנתי  אזכרה 
חקלאים, ורציתי לפתור את בעיית תרומות ומעשרות עוד בשדה, ממה שנופל ואובד, כדי 
בארץ,  התלויות  במצוות  הבקי  בתורה,  גדול  פוסק  אחרי  תרתי  מהציבור.  מכשול  למנוע 
והגעתי אליו לביתו הצנוע ברחוב חנה. וברוב ענותנותו, ענה לי שאינו עוסק כעת בעניין 
הרש"ז  ואכן  שלי.  בנדון  עסק  שכבר  ז"ל,  אוירבך  זלמן  שלמה  הרב  אל  אותי  והפנה  זה, 

אוירבך ז"ל אף נתן לי גיליונות מכתביו.

זמן, כשעמדו  לאחר 
לרבנות  הבחירות 
ישראל,  לארץ  הראשית 
יצחק  הרב  כיהנו  ואז 
יהודה  נסים והרב איסר 
בועד  כחבר  אונטרמן, 
בקרב  פעלתי  הרבנים 
ההתיישבות  רבני 
לבחירתו, בידעי גדולתו 
מיד  ובפסיקה.  בתורה 
כינסתי  שנבחר,  לאחר 
שלנו,  האזור  רבני  את 
באזור  לו  וערכתי 
בתור  פנים,  הקבלת 
לישראל.  ראשי  רב 
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שמחתנו  את  לו  הדגשתי  בברכתי 
הצפייה  את  והבעתי  בחירתו  על 
לברכו  העוז  לי  היה  לפסיקה. 
ולומר לו, שיניח את הצד המנהלי 
גורן,  הר"ש  לעמיתו  והפורמלי 
הפסיקה  לתחום  יתמסר  והוא 

וההלכה, כראוי לו.

לבקשתי  נעתר  היה  זצ"ל  מרן 
ומגיע לעיתים תכופות מירושלים, 
לרבני  הועד  בבית  שיעור  לתת 
שלוש אזורים, שהיה מתקיים מידי 
בו  שלישי,  ביום  בשבוע,  שבוע 
ובמיוחד  למעשה,  בהלכה  עסקנו 
יחד  בארץ.  התלויות  במצוות 
מוסרית  שיחה  נותן  היה  זה,  עם 
בישיבת הנגב, בה למד אז בנו הרב 
כממשיך  לאחרונה  שנבחר  יצחק, 

דרכו.

וידידות  עבודה  לקשרי  זכינו 
עמו, ובכל אירוע הגיע לביתנו. כבן בית 
הסכמתו  את  אז  לי  ונתן  אצלו,  הייתי 
מדרש  התורה,  על  שלמה  שלחן  לספַרי 
והרמב"ם  לאגדה,  המאור  שלמה 
חמיו,  של  הדרוש  ספרי  את  המבואר. 
הרבנית  מרעיתו  לקנות  לי  הציע 

מרגלית ז"ל.

לרבנות  שנית  בחירות  כשנערכו 
החוק.  פי  על  לפרוש  נאלץ  הרב שלמה צדוק נושא דברים ולידו מרןהראשית 
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יצא  מעז  אולם, 
שהתפנה  מתוק, 
של  עולה  והקים 
התורה  עולם  תורה, 
והרים  ש"ס,  ותנועת 
יהדות  של  קרנה 
לדור  לו  אוי  ספרד. 
ואוי  מנהיגו,  שאבד 
שאבד  לספינה  לה 
ואשריו  קברניטה. 
להמליך  בחייו  שזכה 

את בנו ממשיך דרכו.

מרן מוסר שיעור לרבנים בדרום הארץ
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מרן בבר המצוה לבנו של הרב שלמה צדוק, 
ירושלים תשל"ה. מימין הרב אברהם דוד רוזנטל

מרן והרב שלמה צדוק
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הרב שלמה מחפוד, הרב יצחק יוסף, הרב רצון ערוסי, הרב שלמה צדוק

הרב יצחק יוסף והרב שלמה צדוק


