
 

 

 

 
יו ה ַהכֵֹּהן קּוק - ּתֹוְלדֹות ַחיָּ ַרב ְצִבי ְיהּודָּ  "ַהְרִצי"ה", הָּ

 
 

ה  ָחד  ַהְרִצי"הָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ַהכֵֹּהן קּוק זצ"ל ַהְמֻכנֶּ קּוק, ָהָיה אֶּ

ל ַעם ִיְשָרֵאל ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהְמִדיָנה.  ִמְגּדֹוֵלי ָהַרָבִנים ְוַהַמְנִהיִגים שֶּ

ְברּוְסָיה ִבְשַנת ָהַרב צְ  .1891ִבי ְיהּוָדה נֹוַלד ָבִעיר זוימל שֶּ  

ם ִיְצַחק ַהכֵֹּהן קוקְבַיְלדּותֹו ָלַמד ּתֹוָרה ִמִפי  הָּ ַרב ַאְברָּ ִביו, הָּ , ָהַרב אָּ

ץ ִיְשָרֵאל. רֶּ  ָהָראִשי ָהִראשֹון ְלאֶּ

ץ ִיְשָרֵאל ְוָלַמד ָעָלה ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה לְ  15ִבְהיֹותֹו ֵבן  1906ִבְשַנת  רֶּ אֶּ

 ּתֹוָרה ִביִשיַבת "ּתֹוַרת ַחִיים" ִבירּוָשַלִים.

ְרָכז ָהַרב" ִבירּוָשַלִים ּוִבְזכּות ָחְכָמתֹו ָהַרָבה  ֹּאש ְיִשיַבת "מֶּ ְלָיִמים  ִנְבַחר ִלְהיֹות ר

-ִמְּתנּוַעת ַהנַֹּער "ְבֵניּוִמּדֹוָתיו ִהִגיעּו ַלְיִשיָבה ַּתְלִמיִדים ַרִבים, ְבִעָקר 

ֵאלֲעִקיָבא",  ֵאל ְוֶאֶרץ ִיְשרָּ ֵאל, ַעם ִיְשרָּ ם ִחֵנְך ְלַאֲהַבת ּתֹוַרת ִיְשרָּ  .אֹותָּ

ְך שֶּ ַהָשִנים ָלַרָבִנים ּוַמְנִהיִגים ֲחשּוִבים ְבַעם   ַּתְלִמיִדים ֵאּלּו ָהְפכּו ְבמֶּ

 ִיְשָרֵאל.  

ץ ִיְשָרֵאל הּוא ָרָאה ָבֲעִלָיה ָלָא  רֶּ ץ ּוַבֲהָקַמת ְישּוִבים ְבאֶּ ק ָחשּוב  רֶּ ֵחלֶּ

ל ַעם ִיְשָרֵאל. ְוֵהִקימּו ְיׁשּוִבים ַּתְלִמיָדיו ָהְלכּו ְבִעְקבֹוָתיו  ַבְגאּוָלה שֶּ

ה, ׁשֹוְמרֹון ר ִביהּודָּ ֵאל, ְבִעקָּ .(גּוש ָקִטיף)ְוַעָזה  ַרִבים ְבֶאֶרץ ִיְשרָּ  

ַרעהּוָדה ִהְקִפיד ְמאֹוד ָהַרב ְצִבי יְ  ׁשֹון הָּ ֹּא ְלַדֵבר לָּ ת  ֶׁשל ְוַאף ִחֵנְך אֶּ

 ַּתְלִמיָדיו ְלָכְך 

ֱעִביר ְלַתְלִמיָדיו ַבְיִשיָבה, ָכַתב ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה  הֶּ ִמְּלַבד ִשעּוֵרי ַהּתֹוָרה ָהַרִבים שֶּ

ץ ִיְשָרֵאל.ַמֲאָמִרים ּוְסָפִרים ָהעֹוְסִקים ָבֱאמּוָנה, ְבַעם  ִיְשָרֵאל ּוָבָארֶּ  

ל ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה, ְמַשְמִשים ַכיֹום ְכַרָבִנים, מֹוִרים, ַמְנִהיִגים  ַּתְלִמיָדיו ָהַרִבים שֶּ

 ּוִמְפָקִדים ִבָצה"ל.

נֹות ִויִׁשיבֹות ִּתיכֹוִניֹות ע"י ַּתְלִמיֵדי ָהַרב ַרבֹות הּוְקמּו  ְיִׁשיבֹות ְגבֹוהֹות ְוֶהְסֵדר, אּוְלפָּ

   ְצִבי ְיהּוָדה ַהכֵֹּהן קֹוק זצ"ל.

ְסֵּתר)ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ַהכֵֹּהן קּוק ִנְפַטר ביג' ֲאָדר   ְוִנְקָבר ְבַהר 1982ִבְשַנת  (ַּתֲעִנית אֶּ

.ַהֵזיִתים ִבירּוָשַלִים  

 

                                                                                                                        

 

ִצית ְּ "הְּעּוַדתְֶּזהּותְַּהר 

 קּוק

 בס"ד



ם ְּ__________________ְְַּּהשֵּׁ

ה חָּ פָּ םְִּמש  ____________ְְּּשֵּׁ  

ִביו םְּאָּ ______________ְּשֵּׁ  

ַנתְּלְֵּּׁ היש  ______________ְּדָּ  

היֶאֶרץְּלְֵּּׁ ______________ְּדָּ  

ה ִטירָּ ַנתְּפ  ____________ְּש   

ה בּורָּ קֹוםְּק  ְּ____________ְּמ 

 
 

  .והתלמיד העני הרצי"ה                 :ִלְפֵניֶכן ִספּור

 

ֹּאת ָהְיָתה ְיִשיָבה ְגדֹוָלה  ְרָכז ָהַרב. ז ָבּה ִלֵמד ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ָקְראּו ְיִשיַבת מֶּ ַלְיִשיָבה שֶּ

ְרַחִק  יָה ִממֶּ ָבאּו ֵאלֶּ ָּלְמדּו ָבּה ַּתְלִמיִדים ַרִבים שֶּ ִהִגיעּו שֶּ ים. ָהיּו ֲאִפּלּו ַּתְלִמיִדים שֶּ

ִריָקה ומצרפת ּוֵמעֹוד ֲאָרצֹות.  ַלְיִשיָבה ֵמָאמֶּ

ָחד ִקֵבל  ץ ָלַמד ַבְיִשיָבה ִבְשִקיָדה ַרָבה. ַאְך יֹום אֶּ ִהִגיַע ִמחּוץ ָלָארֶּ ַאַחד ַהַבחּוִרים שֶּ

ּלֹו. ִאָמא ִספְ  נּו ַהָבחּור ִמְכָּתב ֵמִאָמא שֶּ ת ִממֶּ שֶּ ף ַבַבִית, ְוִהיא ְמַבקֶּ סֶּ ִנְגָמר ַהכֶּ ָרה לֹו שֶּ

ף ַהַבְיָתה. סֶּ יּוַכל ַלֲעבֹּד ּוְלָהִביא כֶּ ר ַהַבְיָתה ְכֵדי שֶּ ַיְחזֹּ  שֶּ

ִמְשַפְחּתֹו ִנְהְיָתה ֲעִנָיה, הּוא ַגם ִהְצַטֵער ַעל ָכְך  ִיְצָטֵרְך ַהָבחּור ְמאֹוד ִהְתַעֵצב ַעל ָכְך שֶּ שֶּ

ִיְצָטֵרְך  ִעָמם ָלַמד ּתֹוָרה יֹוָמם ְוַלִיל. הּוא ִהְצַטֵער ַגם ַעל ָכְך שֶּ ְלִהָפֵרד ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים שֶּ

 ְלִהָפֵרד ְמַרבֹו ָהָאהּוב ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה.

הּוא עֹוֵזב ּוִמְתַכֵּון ִלנְ  יּוַכל ָהַלְך אֹותֹו ָבחּור ְלהֹוִדיַע ָלָרב שֶּ ַע ַבֲחָזָרה ַהַבְיָתה, ְכֵדי שֶּ סֹּ

ְפָשרּות ְלִהְתַפְרֵנס. ֲהֵרי ִהיא ְלַבָּדּה ְוֵאין ָלּה אֶּ ר ְלִאמֹו, שֶּ  ַלֲעזֹּ

ש?",  ְּלָך ְצִריָכה ְלחֹּדֶּ ף ִאָמא שֶּ סֶּ ת ִּדְבֵרי ַהַּתְלִמיד ָשַאל אֹותֹו : "ַכָמה כֶּ ָשַמע ָהַרב אֶּ ְכשֶּ

ף? ֵהִשיב ַהַּת  סֶּ ְלִמיד: "ָלָמה ַאָּתה שֹוֵאל אֹוִתי? ֲהֵרי ַאָּתה ְבַעְצְמָך ֵאיְנָך ַמְרִויַח ַהְרֵבה כֶּ

ת  ת ַהְיִשיָבה ְואֶּ ב אֶּ ף ְלַפְרֵנס ִמְשָפָחה ְשֵלָמה? ֵאין ְבֵרָרה ֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעזֹּ סֶּ ֵמַאִין ַּתִשיג כֶּ

ל ֵביִתי ַלֲעבֹּד", ַא  ץ ְוָלֵצאת אֶּ ת ָהָארֶּ פֶּ ְך ַרֵבנּו ִהְתַעֵקש ְוָחַזר ַפַעם נֹוסֶּ

ְּלָך ְצִריָכה?" ַהַּתְלִמיד ָרָאה  ף ִאָמא שֶּ סֶּ ַעל אֹוָתּה ַהְשֵאָלה: "ַכָמה כֶּ

ִּלי ְצִריָכה ֵמָאה ִלירֹות  ָהַרב ִמְתַעֵקש ָלַדַעת ְוָעָנה לֹו: "ִאָמא שֶּ שֶּ

ָהיּו ַפַעם)", ָאַמר ֵּתן ְלָך  (=ַהַמְטְבעֹות שֶּ ש אֶּ לֹו ַרֵבנּו: "ַאָּתה ִנְשַאר פֹּה, ְוָכל חֹּדֶּ



ל ַהָבחּור ְונֹוֵתן לֹו  ש, ָהָיה ַרֵבנּו ִנַגש אֶּ ְך ָחֵמש ָשִנים, ָכל חֹּדֶּ שֶּ ת, ְבמֶּ ֱאמֶּ ֵמָאה ִלירֹות". ּובֶּ

 ִמִכיסֹו ֵמָאה ִלירֹות. 

ִנְהָיה ְבַעְצמֹו ְלָרב ִבְזכּות ָהַרב ָיכֹּל ָהָיה ַהַּתְלִמיד ְלַהְמִש  יְך ִלְלמֹּד ּתֹוָרה ַבְיִשיָבה ַעד שֶּ

 ְבִיְשָרֵאל.

 

 ְּעלְּפיְּהקטעְּשקראת!.ִני ַעל ַהְשֵאלֹותע

ת ָכְך:  רֶּ ֶליָך ְכֶׁשְלָך"ַהִמְשָנה ְבָאבֹות אֹומֶּ ִביב עָּ . ְכלֹוַמר, ָהַרב "ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיְדָך חָּ

ת ֱאהֹּב אֶּ הּוא ּדֹוֵאג ְלַעְצמֹו". ָצִריְך לֶּ ּלֹו ְוִלְדאֹּג לֹו ְכמֹו שֶּ ַהַּתְלִמיד שֶּ  

ת ַהִמְשָנה ַהזֹו? _______________________.___ֵכיַצד ִקֵים ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה אֶּ  

ת ְלָכל ָאָדם " שֶּ ָצִריְך ָלגֶּ ה ּוֶבֱאמּונָּהָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ָּתִמיד ִהְדִגיש שֶּ ַהִקיִפי  ".ְבַאֲהבָּ

ּלֹו. ל ָהַרב ְכַלֵפי ַהַּתְלִמיד שֶּ ת ַהִמָּלה ַהַמְתִאיָמה ַלִהְתַנֲהגּות שֶּ  ְבִעגּול אֶּ

ל ַהַּתְלִמיד ? ____________  ֵאיזֹו ִמְצָוה ִקֵים ָהַרב ִעם ַהִמְשָפָחה שֶּ

ת:  רֶּ ם עֹוַהִמְשָנה ָבָאבֹות אֹומֶּ עֹולָּ ִרים הָּ ה ְדבָּ ה "ַעל ְׁשלֹוׁשָּ ֲעבֹודָּ ה ְוַעל הָּ ֵמד: ַעל ַהּתֹורָּ

ִדים". ל ַהַּתְלִמיד, הּוא ַגם  ְוַעל ְגִמילּות ֲחסָּ ִקֵים ָהַרב ִעם ָהִאָמא שֶּ ה ַהְצָדָקה שֶּ ְבַמֲעשֶּ

ּלֹו ְלַהְמִשיְך ִלְלמֹּד ַבְיִשיָבה.   ִאְפֵשר ַלַּתְלִמיד שֶּ

ת ְשֵני ָהַעמּוִדים  אֹוָתם ָהַרב ִחֵזק.ַהִקיִפי ְבִעגּול אֶּ ֻהְזְכרּו ַבִמְשָנה, שֶּ שֶּ  

 

מלאי את התשבץ על הרצי"ה 

ָּלנּו  ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ָחַזר ְוָאַמר: ה ֶוֱאמּונָּהבלהרבות  "ָצִריְך ַבּדֹור שֶּ ".ַאֲהבָּ  

ֵגִדים, ַצְיִרי ֵלב  ן אֹוֵסף הֶּ ֵגִדים ַהְקשּוִרים "ָלַאֲהָבה"לְ           ִלְפֵניכֶּ ַיד ַההֶּ  

ֱאמּוָנה". ( 1         הרצי"ה ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר: "________ ּובֶּ

        ( איזה תפקיד היה לרצי"ה בישיבה? _____ ישיבה. 2

         מא שלובסיפור ראינו שהבחור רצה לנסוע חזרה כדי לעבוד ו____כסף לא(3

ל הרצי"ה ָקְראּו : ָהַרב _____ִיְצַחק ַהכֵֹּהן ( 4         ְלַאָבא שֶּ

ש_____ ִלירֹות (5 ּלֹו ְבָכל חֹּדֶּ         ַבִספּור ָרִאינּו שהרצי"ה ִשֵּלם ַלַּתְלִמיד שֶּ

ל הרצי"ה הּוא: ____ ( 6         ֵשם ַהִמְשָפָחה שֶּ

        _______ ישראל.הרצי"ה הטצין ב_ ( 7

ת _______ ִיְשָרֵאל ( 8 ש אֶּ פֶּ         הרצי"ה ָאַהב ַאֲהַבת נֶּ

ֹּאָשּה ִנְקֵראת: "ְיִשיַבת _____ ָהַרב". ( 9 ָעַמד ְבר         ַהְיִשיָבה שֶּ

        הרצי"ה ִהְזִהיר ִבְמיָֻחד ִמְפֵני ָעוֹון ______ ָהַרע (10

        ב ְצִבי ְיהּוָדה ה _____ קוקַהְשִליִמי: 'ָהַר  (11

        הרצי"ה הדריך אלפי אנשים כיצד לנהוג. כלומר, הרצי"ה היה ___ (12



ף  לֶּ ת ָהאֹות אֶּ ֵגִדים ַהְקשּוִרים ָלֱאמּוָנה.   א ְוִרְשִמי אֶּ ְלַיד ַההֶּ  

 "ֲאִני ַמֲאִמין ָבֱאמּוָנה ְשֵלָמה ְבִביַאת ַהָמִשיַח"

 
"ְוַאֲהַבת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך"                                                                                                      

ָחד."  "ְשַמע ִיְשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' אֶּ     
 

"ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ִהיא ֵראִשית ְצִמיַחת ְגֻאָּלֵתנּו"                                                                       
                                                                

 
ל ַאֲהרֹּן אֹוֵהב ָשלֹום ְורֹוֵדף ָשלֹום".  "ִהֵּלל אֹוֵמר ֲהַוי ִמַּתְלִמיָדיו שֶּ

 
 

ץ".ֹו"ְבֵראִשית ָבָרא ֱאל                                                        ת ָהָארֶּ ת ַהָשַמִים ְואֶּ ִקים אֶּ  
 
 

ָּלְך" יָך ְכשֶּ  "ְיִהי ָכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעלֶּ
 

ת ָאִחיָך ִבְלָבְבָך"                                                                                        ֹּא ִּתְשָנא אֶּ "ל   
 

יָך ִמְדָבר ִמְרָמה"  "ְנצֹּר ְלשֹוְנָך ֵמֵרַע ּוְשָפתֶּ
 

מילים בתפזורתצאי את המ : 

ְרָכז ָהַרב , ְבֵני ֲעִקיָבא ,ַהר ַהֵזיִתים  ֵהן , ָהַרב קוק , מֶּ ץ ִיְשָרֵאל, כֹּ רֶּ  ְצִבי ְיהּוָדה, אֶּ

ָלשֹון ָהַרע ,ַעם ִיְשָרֵאל ,ִישּוִבים , גּוש ָקִטיף , ְיהּוָדה ְושֹוְמרֹון , ְגאּוָלה , ְירּוָשַלִים ,        

יק, ָרב.ַמְנִהיג, ַצִּד   

 י מ ג י כ ל מ ט ז ה ג א צ

 ש נ א ר ל א ר ש י צ ר א ב

 ו ה ו ו ב נ י ע ק י ב א י

 ב י ל ש ר ל א ר ש י מ ע י

 י ג ה ל ה מ ח ק ו ק ב ר ה

 מ י ת י ז ה ר ה ק י ד צ ו

 א כ ש מ כ פ י ט ק ש ו ג ד

 ב ה מ ע ר ה נ ו ש ל ב ר ה

 א נ ו ר מ ו ש ו ה ד ו ה י

 


