
 בס"ד 

ִרים "  ֶעשְּ ָחֵמש   בְּ לֹו  וְּ ִכסְּ חֹוֶדש   לְּ  בְּ

רֹוב   ַאִדיר   יֹום קֹוֶדש   טֹוַהר   בְּ  וְּ

מֹוָנה  א   ָיִמים   שְּ  ָיבֹואו   בֹּ

הֹודֹות  ַהֵלל   לְּ עו   ולְּ בְּ  " ִיקְּ

 ( קוק ָהַרב  ֶשל ֲחֻנוָכה  ַעל ִשיר)

 

 

 

 

 

 ( ַבחֹוֶפש ּתֹוָרה  ֵיש) ח" ישתב   חֹוֶבֶרת

ח ַשתלְּ ֵמי  ופְּ  א'כיתות  -ָכהו ַהֲחנ יְּ

 שנה"ל התשפ"א 

 :  דמותו של לאור

ָרָהם   ָהַרב  ָחק   ַאבְּ  ל " זצוק   קוק   ַהכֵֹּהן   ִיצְּ

ַחג    יִנים   ָאנו  ַהֲחֻנוָכה   בְּ ַציְּ  ֶשל   ַהָגדֹול   ַהִניָצחֹון   ֶאת   מְּ

מֹוָנִאים  ָווִנים   ַעל  ַהַחשְּ  . ַהיְּ

ֵזרֹות    ַאַחת  רו ֵמַהגְּ ָווִנים  ֶשָגזְּ יָתה   ַהיְּ מֹוד   לֹּא   ָהיְּ   ,ּתֹוָרה   ִללְּ
לֹּא  ַחֵבר   וְּ ִהתְּ ִמיֵדי   לְּ ַתלְּ ִדים   ֲחָכִמים   לְּ ַלמְּ   ּתֹוָרה   אֹוָתנו   ַהמְּ

וֹות   . טֹובֹות   וִמצְּ

ַחג  בֹות   ָעֵלינו   ַהֲחֻנוָכה   בְּ ַהרְּ ִלימוד   לְּ ִלימוד   , ּתֹוָרה   בְּ  ובְּ

ִמיֵדי   ֶשל   ַמֲעֵשיֶהם  ִריִכים   ֲחָכִמים   ַּתלְּ וֹות   אֹוָתנו   ַהַמדְּ  ַלִמצְּ

ַמֲעִשים   . טֹוִבים   ולְּ

מות  ָנִתית   ַהדְּ ַלָווה   ַהשְּ ָרָהם   ָהַרב   ִהיא  ַהָשָנה   אֹוָתנו   ֶשמְּ   ַאבְּ
ָחק  חֹוֶבֶרת   ל " זצ   קוק   ַהכֵֹּהן   ִיצְּ ַמד  זֹו   ובְּ ַעט   ִנלְּ דֹות   ַעל   מְּ   ּתֹולְּ

ָלאֹות   וִמידֹוָתיו   ַמֲעָשיו ,  ַחָייו   . ַהֻמופְּ

 ביה"ס חמ"ד נועם תושיה-מלא באור  חג שמח

 



 

 

 ּתֹוְלדֹות ַחָייו  -ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהכֵֹּהן קּוק זצ"ל 

 

 ָהֵקף ְבִעיּגּול ֶאת ַהְדָבִרים ֶשָהַרב קּוק ָאַהב :

 שֹוקֹוָלד                  ַעם ִיְשָרֵאל                     ַאְרִטיק עּוַגת 

 ִליּמּוד ּתֹוָרה                    ְלַשֵחק ְבַמְחֵשב               ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

 צבעו להנאתכם! 

 יום ראשון כ"ז כסלו 
 נר שלישי של חנוכה 

 ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהכֵֹּהן קּוק זצ"ל ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול ַבּתֹוָרה

 טֹובֹות. ִויהּוִדי ַבַעל ִמידֹות  

 הּוא ָאַהב ְמאֹוד ֶאת ַעם ִיְשָרֵאל ְוֶאת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.

 ְכֶשָהָיה ֶיֶלד ָצִעיר ָאַהב ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. 

 ִשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות ַרָבה. ָהַרב קּוק ָלַמד ּתֹוָרה בְ 

 הוא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוִנְבַחר ִלְהיֹות ָהַרב ָהָראִשי ְלִיְשָרֵאל.



 

 קּוק ָהַרב ֶשל ְדמּותֹו -ְצִביָעה ַדף

 ְלֲהָנַאְתֶכם ִצְבעּו, קּוק ָהַרב ְדמּות ֶשל ִאיּור ִלְפֵניֶכם



 

 

 

 ִמיַדת ַהֶחֶסד-ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהכֵֹּהן קּוק זצ"ל 

 

  ַקו ֵבין ָהֲאָנִשים ֶשָבאּו ְלֵביתֹו ּוֵבין ָהֶעְזָרה ֶשָעַזר ָלֶהם ָהַרב קּוק:ֶמַתח  

 חֹוִלים                                                 * ְצָדָקה* 

 

   * ֵעצֹות טֹובֹות          ַרָבִנים                                        * 

   

 ְּתשּובֹות ַלְשֵאלֹותֲעִנִיים                                                  * * 

 

 ַמְנִהיִגים                                              * ְבָרָכה * 

 

 

 

 

 

 כסלו  יום שני כ"ח
 של חנוכה   נר רביעי

 ַרב קּוק זצ"ל ִהְצַטֵיין ְבִמיַדת ַהֶחֶסד. ה

 .ִהִּגיעּו ֵאָליוֵביתֹו ָהָיה ָפתּוַח ְבֶמֶשְך ָכל ַהיֹום, ַוֲאָנִשים ַרִבים 

 ֲעִנִיים ָבאּו ְלַבֵקש ְצָדָקה. 

 .ַרָבִנים ָבאּו ְלַבֵקש ְבָרָכה ּוַמְנִהיִגים ָבאּו ְלַקֵבל ֵעָצה טֹוָבה

 ָפִנים ָיפֹות.  ְבֵסֶברֶאת כָֻּלם ִקיֵבל ָהַרב קּוק 

 .ֲחָכִמים ְוֵעצֹות טֹובֹות ַלַמְנִהיִגיםהּוא ָנַתן ְצָדָקה ַלֲעִנִיים, ְבָרָכה ְלחֹוִלים, ְּתשּובֹות לַ 

 



 

 ִיְשָרֵאל ַאֲהַבת- ל"זצ קּוק ַהכֵֹּהן ִיְצָחק ַאְבָרָהם ַרבהָ 

                                                                                      

  : ַהֵסֶדר  ְלִפי ַהִּמְשָפִטים  ֶאת ְּגזֹור ְוַהְדֵבק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֵהן ִיְצָחק ַאְבָרָהם ָהַרב  קּוק ַהכֹּ

  ִיְשָרֵאל ַאֲהַבת- ל"וקזצ

 ְלַמַען                    
 ִיְשָרֵאל ַעם

 ְלַמַען                     
 ֵסֶפר ּוָבֵּתי ְיִשיבֹות

                    
 ֶשֵהִקימּו ַלֲחלּוִצים
 ִישּוִבים

איסוף    ֶעְזָרה
ְּתרּומֹות 

ְּתִפיָלה 

 

ל ען עם ישראל                   

 כסלו ט כ"  יום שלישי 
 של חנוכה  נר ח ישי 

זצ"ל ָאַהב ְמאֹוד ֶאת ַעם ִיְשָרֵאל. הּוא ִהְתַפֵלל ְּתִפילֹות ַרבֹות ּוִביֵקש ָהַרב קּוק 
מהקב"ה ֶשָּתקּום ְמִדיָנה ִליהּוִדים ְוָכל ַהְיהּוִדים ֶשָּגִרים ְבחּוץ ָלָאֶרץ ַיֲעלּו ְלֶאֶרץ 

 .ִיְשָרֵאל

ֹּא ָהָיה ָלֶהם ַמְסִפיק ֶכֶסף ִלְקִנַיית  הּוא ָנַסע ְלָאֵמִריָקה ִליִשיבֹות ּוָבֵּתי ֵסֶפר ֶשל
ְסָפִרים ְואֹוֵכל ַלַּתְלִמיִדים. ְבאֹוָתם ַהָיִמים ֵהִקימּו ַהְיהּוִדים ֶשָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ִישּוִבים ְוִקיבּוִצים. ָהַרב קּוק ָנַסע ְלָכל ַהְישּוִבים, ָפַגש ֶאת ַהֲחלּוִצים ְוָאַמר ָלֶהם : 
ַהָכבֹוד ָלֶכם ֲחלּוִצים ְיָקִרים, ֶשַאֶּתם ְמִקיִמים ִישּוִבים ְוסֹוְלִלים ְכִביִשים ָבָאֶרץ.  "ָכל

 ָבאִתי ְלהֹודֹות ָלֶכם ְוַלֲעזֹור ָלֶכם ְבָכל ֶעְזָרה ֶשַאֶּתם ְצִריִכים".



 

 הֹוִרים ִכיבּוד - ל"זצ קּוק ַהכֵֹּהן ִיְצָחק ַאְבָרָהם בַר הָ 

ץ קּוק  ָהַרב ד ְמאֹוד  ִהְתַאמֵּ   ַהּתֹוָרהִמְצַות  ֶאת   ּוְלַקיֵּים הֹוָריו  ֶאת  ְלַכבֵּ

ל  ְלֶאֶרץ ָעָלה הּוא  ."ִאיֶּמָך  ְוֶאת ָאִביָך ֶאת ַכֵבד"   ִהְקִפיד ַאְך  הֹוָריו ְבִלי  ִיְשָראֵּ
י ִמְכָּתִבים ְלהֹוָריו  ִלְשלֹוחַ  חַ  ִבְשלֹוָמם ִלְשאֹול  ְכדֵּ  . אֹוָתם  ּוְלַשמֵּ

ל ָהָראִשי ָלַרב ֶשִנְבַחר ְלַאַחר ַאַחת ַפַעם וָכה  ָיַשב  ְלִיְשָראֵּ   ִשיעּור ְוֶהֱעִבירַבסֻּ
 . ָאִביו   ִלְכבֹוד ָעַמד ִמָיד  קּוק ָהַרב .ְלֶחֶדר ָאִביו   ִנְכַנס  ְלֶפַתע .ּתֹוָרה

א ִהִגיעַ  חֹוָלה ָהְייָתה   קּוק ָהַרב ֶשל  ְכֶשִאמֹו  י רֹופֵּ ל  ְכדֵּ  ַבֶחֶדר ָהאֹור. ָבּה ְלַטפֵּ
א, ַחָלש ָהָיה י ִמְמקֹומֹו ָקם   ָהרֹופֵּ ְפט ְמנֹוַרת   ֶאת  ָלַקַחת   ְכדֵּ   ַעל  ֶשָהְייָתה ַהנֵּ

וְלָחן י  ַהשֻּ א ְוָאַמר  ִמְמקֹומֹו ָהַרב קם   ִמָיד  .ָהאם  ֶאת ִלְבּדֹוק  ְכדֵּ   ֲאִני : "ָלרֹופֵּ
ְפט ְמנֹוַרת  ֶאת ָאִביא    ְלַקיֵּים ְמאֹוד  ֲאִני  רֹוָצה ִכי ְבָיִדי, אֹוָתּה  ְוַאְחִזיק  ַהנֵּ

 ". הֹוִרים ִכיבּודִמְצַות 

   . _______ ֶאת  ְלַכֵבד ְמאֹוד ִהְקִפיד קּוק  ָהַרב:  ַהְשֵלם 

 .  אֹוָתם_______  ו  ִבְשלֹוָמם ִלְשאֹול  ְכֵדי ִמְכָּתִבים  ָלֶהם ָשַלח הּוא

 .ָאִביו ִלְכבֹוד_______   ִמָיד  הּוא ַלֶחֶדר ִנְכַנס  ֶשלֹו ֶשַאָבא ַפַעם בָכל

  ִלְבדֹוק_______ ל ָעַזר הּואחֹוָלה,  ָהְייָתה קּוק  ָהַרב ֶשל  ִאיָּמא ַכֲאֶשר

 _____ ִכיבּוד ִמְצַוותִקיֵים   ּוְבָכְך אֹוָתּה

 :  ַּתְרִמילֹון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הֹוָריו , ְלַשֵּמחַ ,  ָעַמד, רֹוֵפא, הֹוִרים

 יום רביעי א טבת 
 של חנוכה  נר שישי 



 

 בס"ד

 :ְבֵביְתֶכם עֹוִשים  ֶשַאֶּתם הֹוִרים  ִכיבּוד ִמְצוֹות ֶאת צבע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ְלַשֵחק ֶשִסיַיְמִּתי ְלַאַחר
 ַהִּמְשָחִקים ֶאת אֹוֶסף ֲאִני

 ִלְמקֹוָמם אֹוָתם ּוַמֲחִזיר

 

 ֶאת ְלַסֵדר ַמְקִפיד
 ֶשִלי ַהֶחֶדר

 ַבֲהָכנֹות בבית עֹוֵזר
 ְלַשָבת

 ַהֶשֶקט ַעל שֹוֵמר
 ְיֵשִניםש ִבְזַמן

 ַעל ְמַסֵפר
 ַפְרִשיֹות

וְלַחן ַהָשבּועַ   ְבשֻּ
 ַהַשָבת

 ַבָקָשה ָכל ְמַבֵצעַ 
שמבקשים ממני 

 ּוְבִשְמָחה ִבְזִריזּות



nxs 

 ַהַּווְתָרנּות  ִמיַדת  – ל"זצ קּוק ַהכֵֹּהן ִיְצָחק ַאְבָרָהם ָהַרב

 

 . ַהַּווְתָרנּות ְבִמיַּדת ִהְצַטיֵּין ל "זצ קּוק  ָהַרב

  ָסַלח ֶאָלא  ָבֶהם ְוָנַקם ָכַעס  לֹא הּוא ,אֹותֹו   ְוֶהֱעִליבּו בֹו  ָפְגעּו ֲאָנִשים ַכֲאֶשר
ב ָלֶהם ם ְבלֵּ  .ָשלֵּ

  ִמְּמָך ָאָנא,  ִבי ֶשָפַגע ִמי  ְלָכלְוסֹוֵלַח  מֹוֵחל ֲהֵריִני   ה"הקב":  ָאַמר   ִבְתִפיָלתֹו
 ."ִבְגָלִלי אֹותֹו ַּתֲעִניש ְוַאל ִבי ֶשָפַגע  ְלִמי ּוְסַלח ְמחֹול

  ָהָיה, הּוא קּוק ָלַרב ֶשָהיּו  ַהּטֹובֹות ַהִמיּדֹות ּוְשַאר  ַהַּווְתָרנּות ִמיַּדת  ִבְזכּות
 .ְמאֹוד  אֹותֹו ְוִשיְבחּו  ָאֲהבּו  כּוָלםשֶ  ַרב

 

ֹּא ִמְשָפט  .ָכחֹול ַבֶצַבעַסֵּמן  ,ָנכֹון  ִמְשָפט . ִמְשָפִטים  ְלָפַנִייְך   , ַסֵּמןָנכֹון  ל
 : ָאדֹום בצבע

 .אֹותֹו ֶשֶהֱעִליב  ִמי  ַעל ָכַעס קּוק  ָהַרב. א

  .בֹו ֶשָפַגע  ְלִמי ֶשִיְסַלח ה" מהקב  ִביֵקש קּוק  ָהַרב. ב

 . בֹו ֶשָפַגע  ְלִמי  ָסַלח  לא קּוק ָהַרב. ג

ֹּא  ה" מהקב  ִביֵקש קּוק  ָהַרב. ד  .בֹו ֶשָפַגע ִמי  ֶאת  ַיֲעִניש  ֶשל

 .אֹותֹו ָאֲהבּוכּוָלם  קּוק ָהַרב  ֶשל ַהּטֹובֹות  ַהִּמידֹות  ִבְזכּות. ה

 .ְמאֹוד אֹותֹו  ִשיְבחּוכּוָלם  קּוק ָהַרב  ֶשל ַהּטֹובֹות ַהִּמידֹות  ִבְזכּות. ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב טבת  ח ישי יום 
 של חנוכה  נר שביעי 



 

 מידות ומעשים טובים -ל"זצ קּוק ַהכֵֹּהן ִיְצָחק ַאְבָרָהם ָהַרב

 

                                           מעשיו של הרב                           ַהִּמידֹות 

      ֶחֶסד

 

 הֹוִרים ִכיבּוד

 

     ִיְשָרֵאל ַאֲהַבת

 

 

 ַוְתָרנּות  

 

 

 

 :ַהּטֹובֹות ִמידֹוָתיו ְלִפי ָהַרב ֶשָעָשה ַהַּמֲעִשים ֶאת ְוַהְדֵבק ְּגזֹור

 

  

 ֶשָפַגע ְלִמי ָשֵלם ְבֵלב ָסַלח קּוק ָהַרב
 בֹו

 ַהְצָלַחת ְלַמַען ַרבֹות ִהְתַפֵלל קּוק ָהַרב
 ִיְשָרֵאל ַעם

 הֹוָריו ֶאת ְלַכֵבד ְמאֹוד ִהְקִפיד ָהַרב

 ָצִריְך ֶשָהָיה ְיהּוִדי ְלָכל ָעַזר קּוק ָהַרב
 ֶעְזָרה

 יום שישי ג טבת 
 של חנוכה נר ש יני 



 בס"ד

 ָהַרב קּוק ָכַתב ֶקַטע ְמאֹוד ָחשּוב
 ּובֹו הּוא ַמְסִביר ֶשְלָכל ָאָדם ֵיש ַמֶשהּו ְמיָֻּחד 

 

 ןֶשָכל ִאיש ֵיַדע ְוָיִבי ָצִריְך"
 רֶשְבתֹוְך ּתֹוכֹו דֹוֵלק נֵ 
 ְוֵאין ֵנרֹו ְכֵנר ֲחֵברֹו
 רְוֵאין ִאיש ֶשֵאין לֹו נֵ 

 

 ןֶשָכל ִאיש ֵיַדע ְוָיִבי ְוָצִריְך
 תֶשָעָליו ַלֲעמֹּל ּוְלַגלֹו

 םאֹור ַהֵנר ָבַרִבי
 הּוְלַהְדִליקֹו ַלֲאבּוָקה ְּגדֹולָ 

 "ר ְלעֹוָלם כֻּלֹוּוְלָהִאי

 אֹותֹו ְבתֹוְך ַהֵנראו צייר ָכתּוב   -ר ַהְּמיָֻּחד ַרק ְלָךַנֵסה ַלֲחשֹּב ָמה ָהאֹו
 !ט ְוֶצַבעשֶ ק

 האור שבי


