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 תולדות חייו - קוק צבי יהודה הכהן הרב"הרצי"ה", 
 

הרבנים  אחד מגדולי קוק זצ"ל המכונה הרצי"ה קוק, היה הרב צבי יהודה הכהן

 והמנהיגים של עם ישראל לאחר הקמת המדינה.

 .1891הרב צבי יהודה נולד בעיר זוימל שברוסיה בשנת 

ב הראשי , הרבילדותו למד תורה מפי אביו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק

 ישראל.ארץ להראשון 

עלה הרב צבי יהודה לארץ ישראל ולמד תורה  15בהיותו בן  1906בשנת 

 בישיבת "תורת חיים" בירושלים.

נבחר להיות ראש ישיבת "מרכז הרב" בירושלים ובזכות חכמתו הרבה  לימים 

עקיבא", -ומידותיו הגיעו לישיבה תלמידים רבים, בעיקר מתנועת הנוער "בני

 תלמידים אלו הפכו במשך השנים לרבנים ומנהיגים חשובים בעם ישראל.  

ונקבר  1982בשנת  (תענית אסתריג' אדר )הרב צבי יהודה הכהן קוק נפטר ב

 בהר הזיתים בירושלים.

 

  

 

 י"ה קוק זצ"לצהר                                תעודת זהות              
 

 השם:  ____________________

 

 ________________: שם משפחה

 

 ____________שם אביו: ______

 

 שנת לידה :  ________________

 

 ארץ לידה: _________________

 

 ____________שנת פטירה: ____

 

 ___________מקום הקבורה: ___
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 חייו ופועלו - הרב צבי יהודה הכהן קוק
 

בארץ  לאומי הציבור הדתי של הרב צבי יהודה הכהן קוק היה רב ומנהיג

 ישראל לאחר הקמת המדינה. 

הוא ראה בעלייה לארץ ובהקמת ישובים בכל שטחי ארץ ישראל ובמיוחד 

 חלק חשוב בגאולה של עם ישראל. ,ביהודה ושומרון

 ,בעיקר ביהודה ,תלמידיו הלכו בעקבותיו והקימו ישובים רבים בארץ ישראל

 שומרון ועזה )גוש קטיף(.

 ,ראש ישיבת "מרכז הרב" בירושלים, הגיעו לישיבה תלמידים רביםבהיותו 

 אותם חינך הרב צבי יהודה לאהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

הרב צבי יהודה הקפיד מאוד שלא לדבר לשון הרע ואף חינך את תלמידיו לכך 

"שמירת -"חפץ חיים" ו החשובים והורה ללמוד בכל יום חצי שעה מהספרים

 .שמירת הלשון העוסקים בהלכות ועניינין" הלשו

מלבד שיעורי התורה הרבים שהעביר לתלמידיו בישיבה, כתב הרב צבי יהודה 

 ובארץ ישראל., בעם ישראל מרים וספרים העוסקים באמונהמא

שפעלה להעלות את יהודי רוסיה לארץ  עמי"-הוא הקים את תנועת "אל

 ישראל.

משמשים כיום כרבנים, מורים, מנהיגים  תלמידיו הרבים של הרב צבי יהודה,

 ומפקדים בצה"ל.

ישיבות גבוהות והסדר, אולפנות וישיבות תיכוניות רבות הוקמו ע"י תלמידי 

 הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

 

 

 !ענה על השאלות על פי הקטע שקראת -

 

 

 מה הקימו תלמידי הרב צבי יהודה? .1

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 על מה הקפיד מאוד הרב צבי יהודה? .2

__________________________________________________. 

 

 

 עמי"?-מהי תנועת "אל .3

__________________________________________________. 
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 ושאים:ספריו של הרב צבי יהודה עוסקים בנ .4

 

 ._________________ .א

 

 ._________________ .ב

 

 ._________________ .ג

 

 

 הרב צבי יהודה חינך את תלמידיו לאהבת: .5

 

 ._________________ .א

 

 ._________________ .ב

 

 _________________. .ג

 

 

 סיפורים מתוך חייו - הרצי"ה קוק
 

 .הרצי"ה קוק של מעשיו ומידותיו לפניך שלושה סיפורים על

 

 על השאלות! ורים וענהאת הסיפ אקר

 

 

 סיפור א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלא להנות מאחרים
 

 שסבל רבנו מכאבים חזקים, התעקש שלא יתמכו בו.גם כ

דים עזב את ביתו, הוא נאנח בכל פעם, לאחר השיעור, כשאחרון התלמי

 ברגלו והתאמץ לקום מכיסאו כדי ללכת למיטתו. מכאבים

התלמיד שגר איתו כדי להיות לו לעזר, ידע שדעת רבנו לא תהיה נוחה אם 

לסדר שתי  -וחו רעיון אחר והוא , לכן עלה במלמיטה ינסה לסייע לו להגיע

שורות של כסאות כדי שרבנו יוכל להישען עליהם בדרכו ולא יצטרך 

 לתמיכת בשר ודם.

 כאשר רבנו ראה זאת, שמח מאוד והעלה חיוך רחב על פניו.
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 כיצד סייע התלמיד לרב צבי יהודה? .1

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 ?מדוע שמח הרב על סיוע מסוג זה .2

__________________________________________________. 

 

 

 מדוע לדעתך סירב הרב להנות מאחרים? .3

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 !תן שם נוסף לסיפור .4

__________________________________________________. 

 

 

 'סיפור ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 שם נוסף לסיפור! תן .1

__________________________________________________. 

 

 

 חשיבות לימוד תורה
 

 בחור אחד עלה מחוץ לארץ, יתום מאב.

יעה לו שאין לה ממה אימו הוד ,בישיבת מרכז הרב אחרי כמה שנות לימוד

 להתפרנס ולכן חשב התלמיד שעליו לעזוב את הישיבה ולצאת לעבוד.

תכוון לנסוע לסייע לאימו הלך אותו בחור להודיע לרבנו שהוא עוזב ומ

 .ואין לה אפשרות להתפרנס שהרי היא לבדה

שאל אותו רבנו: "כמה היא צריכה לחודש?", השיב התלמיד: "מה זה שייך, 

 ג? אני חייב לצאת", אך רבנו התעקש וחזר שנית על שאלתו, מאין הרב ישי

התלמיד השיבו: "בערך מאה לירות", אמר לו רבנו: "אתה נשאר פה, עד ש

 וכל חודש אתן לך מאה לירות".

במשך חמש שנים, כל חודש, היה רבנו ניגש אליו ונותן לו מכיסו מאה 

 רה לירות בלבד.לירות, אף שבאותו זמן משכורתו של רבנו הייתה חמש עש
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 ?מדוע רצה הבחור לעזוב את הישיבה .2

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 ?מה הציע הרב לבחור .3

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 ?זה כיצד באה לידי ביטוי אהבת התורה של הרב בסיפור .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 'סיפור ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסף לסיפור!תן שם נ .1

__________________________________________________. 

 

 

 מדוע לדעתך סגר הרב את הדלת לפני שנתן את הדבש לתלמידו החולה? .2

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 ?מדוע התרגל הרב לאכול דבש .3

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 רבנו מבקר חולים
 

 ידים החולים.רבנו היה מבקר את התלמ

נכנס לבקר תלמיד שהיה חולה, סגר את הדלת בעדו, בדק אם כש אחת פעם

 אין מי שרואה ואז הוציא מתחת מעילו צנצנת דבש ונתן לו.

לאכול דבש בהיותו בשוויץ, כיוון שהתרגל  לו הרב בהזדמנות זו הוא סיפר

 .אין בו בעיות של כשרותהוא טוב ומזין וש
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 ?מוד מהרב צבי יהודה על פי סיפור זהמה ניתן לל .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________. 

 

 

 זורתתפ

 
 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
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 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

 

 
 כהן          הודה      ארץ ישראלצבי י

 

 בני עקיבא          מרכז הרב                הרב קוק

 

 עם ישראל             לשון הרע         הר הזיתים    

 

 יהודה ושומרון           גוש קטיף                    ישובים

 

 מנהיג               ירושלים          גאולה     

 

 רב.              קיצד

 

 


