
 
 
 
 

 "ד בס

ִ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 ד'           -ג' -כיתות ב' -ָכהו ַהֲחנ יְּ

 שנה"ל התשפ"א

 :  דמותו של לאור

ָרָהם   ָהַרב  ָחק   ַאבְּ  ל " זצוק   קוק   ַהכֵֹּהן   ִיצְּ
ֵדי ַעל" ַחֵבב ָמה יְּ ָבֵנינו ֶשנְּ ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאת לְּ ֶדיהָ  וְּ  ַהַצִדיִקים ֶאת לֹומְּ

דֹוִלים ֶשֶלת ֵהם ַחֵייֶהם ֶשָכל ַהגְּ ֻדוָשה  ֶשל ֲאֻרוָכה ַשלְּ   וִמידֹות קְּ

הֹורֹות טֹובֹות טְּ רֹוֵמם  ָכְך, וְּ ַהִכיר  ַעֵמנו רוחַ  ִיתְּ ָגב ַהָיָקר ֶאת לְּ ַהִנשְּ  וְּ

ַחֵיי ֶשֵיש  ("ַהָיָקר ֶאֶדר" קוק ָהַרב)" קֹוֶדש בְּ

ִמיִדים הֹוִרים  ַתלְּ ָקִרים   וְּ  !   יְּ

מות  ָנִתית  ַהדְּ   ִהיא ַהָשָנה  ַנֲעסֹוק ֶשָבה  ַהשְּ

ָרָהם ָהַרב ָחק ַאבְּ  ל "וקזצ קוק ַהכֵֹּהן ִיצְּ

חֹוֶבֶרת   ַמד זֹו  בְּ דֹות  ַעל  ִנלְּ ָלאֹות  וִמידֹוָתיו ַמֲעָשיו,  ַחָייו ּתֹולְּ  . ַהֻמופְּ

ִמיעַ  ה "בע ֶשנָזָכה  ַהטְּ ִמיֵדנו  לְּ ַתלְּ ָקִרים בְּ ַעט  ַהיְּ   ַהבֹוֵקעַ  ַהָגדֹול ֵמָהאֹור מְּ

מותֹו ִמּתֹוְך ָלָאה  דְּ  .ַהֻמופְּ

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

 



 
 
 
 

ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל  ָהרַ  ָרָהם ִיצְּ   - ב ַאבְּ

דֹות ַחָייו   ּתֹולְּ

ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל ָהָיה  ָרָהם ִיצְּ ָהַרב ַאבְּ

ָחָכם ָגדֹול ַבּתֹוָרה, ַבַעל ִמידֹות טֹובֹות 

ָרֵאל, ֶאֶרץ  ַעם ִישְּ אֹוד לְּ דֹוָלה מְּ ַאֲהָבה גְּ וְּ

ָרֵאל.  תֹוַרת ִישְּ ָרֵאל וְּ  ִישְּ

ַנת ָהַרב  ָיה 1865קוק נֹוַלד ִבשְּ רוסְּ   .בְּ

ִקיָדה ַרָבה.   דותֹו ָלַמד ּתֹוָרה ִבשְּ ַילְּ בְּ

ַנת  ֶאֶרץ    1904ִבשְּ ָעָלה ָהַרב קוק לְּ

ַרב   ַחר לְּ ָצָרה ִנבְּ קוָפה קְּ ַאַחר ּתְּ ָרֵאל ולְּ ִישְּ

ַנת  ַרב ָהִעיר   1920ָהִעיר ָיפֹו. ִבשְּ ַחר לְּ ִנבְּ

רוָשַלִים.   יְּ

ַנת ֵהִקים ָהַרב קוק ֶאת ָהַרָבנות    1921 ִבשְּ

יֹות ָהַרב   ַחר ִלהְּ ִנבְּ ָרֵאל וְּ ִישְּ ָהָראִשית לְּ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִישְּ  ָהָראִשי ָהִראשֹון לְּ

ַנת   ַבר   1935ִבשְּ ִנקְּ ַטר ָהַרב קוק וְּ ִנפְּ

ַהר ַהֵזיִתים ִבירוָשַלִים.   בְּ

אֹוד   .1   : ֶאת ָהַרב קוק ָאַהב מְּ
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ִשיָמה:    מְּ

רו  תוִבים "ִציוֵני  ֶאת ִגזְּ ֻרוָבִעים ָבֶהם כְּ ַהמְּ

ֶמֶשְך ַחָייו   ,ַהֶדֶרְך" אֹוָתה ָעָשה ָהַרב קוק בְּ

ִביקוו ִאימֹות : ַהדְּ  ַבָשִנים ַהַמתְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ּה נֹוַלד  בָּׁ נָּׁה שֶׁ ַהשָּׁ

ַרב קּוק   הָּׁ

נָּׁה   ַהשָּׁ

ה  לָּׁ ּה עָּׁ בָּׁ שֶׁ

ַרב קּוק  הָּׁ

ץ  רֶׁ ְלאֶׁ

ֵאל.  ִיְשרָּׁ

ּה  בָּׁ נָּׁה שֶׁ ַהשָּׁ

ַרב  קּוק  הָּׁ

ִנְבַחר ְלַרב  

ִעיר   הָּׁ

ַלִים   ְירּושָּׁ

ּה ֵהִקים  בָּׁ נָּׁה שֶׁ ַהשָּׁ

ת  ַרב קּוק אֶׁ הָּׁ

אִשית   רָּׁ נּות הָּׁ ַרבָּׁ הָּׁ

ֵאל   ְלִיְשרָּׁ

 

ּה   בָּׁ נָּׁה שֶׁ ַהשָּׁ

ַרב  ִנְפַטר הָּׁ

 קּוק

 ִציוֵני ֶדֶרְך   - ָהַרב קוק  



 
 
 
 

 בס"ד 

ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל   ָרָהם ִיצְּ ִתיָנה    - ָהַרב ַאבְּ  ִמיַדת ַהנְּ

ֵבה ִמידֹות טֹובֹות   ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל ָהיו ַהרְּ ָרָהם ִיצְּ ָלַרב ַאבְּ

יָתה ִמיַדת ַהֶחֶסד.  אֹוד ָהיְּ ַטֵיין מְּ ַאַחת ֵמַהִמידֹות ֶשָבֶהם ִהצְּ  וְּ

ַרִבים  בֵ  ַוֲאָנִשים  ַהיֹום  עֹות  ָכל שְּ יתֹו ֶשל ָהַרב ָהָיה ָפתוַח בְּ

ָרָכה, לְּ  ַקָבַלת בְּ ָדָקה, לְּ ַבָקַשת צְּ ֵאָליו: לְּ ֵעָצה טֹוָבה ִהִגיעו 

ֵאלֹות ַבֲהָלָכהו אֹול שְּ  . ִלשְּ

א ַּתֵדל מְּ ִהשְּ ֵסֶבר ָפִנים ָיפֹות וְּ ֹוד  ֶאת ֻכָלם ִקיֵבל ָהַרב קוק בְּ

ָכל ֶאָחד ֵמֶהם:   ַלֲעזֹור לְּ

ָדָקה ִתיַנת צְּ ֵאָלה   ,ִבנְּ שוָבה ַעל שְּ ֵעָצה טֹוָבה וִבתְּ ָרָכה, בְּ ִבבְּ

 ַבֲהָלָכה. 

ֵביתֹו ֶשל ָהַרב ִאיש ָעִני.   ַפַעם ַאַחת ִהִגיַע לְּ

ּתֹו   ַפחְּ ִמשְּ נֹות אֹוֶכל לְּ ַרב ֶשֵאין לֹו ֶכֶסף ִלקְּ ָהִאיש ֶהָעִני ָאַמר לְּ

ֶאת  ָפַתח  הוא  קוק  ָהַרב  זֹּאת  ֶשָשַמע  כְּ ַהַשָבת.  בֹוד  ִלכְּ

הֹוִציא ִמּתֹוָכה ֶכֶסף. אוָלם   ֵדי לְּ ָחנֹו כְּ ֻשולְּ ֵצאת בְּ ֵגיָרה ַהִנמְּ ַהמְּ

ֵבַע   ַמטְּ ֲאִפילו  ֶשֵאין ָבה  ָרָאה  ֵגיָרה,  ַהמְּ ָהַרב ֶאת  ֶשָפַתח  כְּ

ָכל ַהַבִית  ֶכֶסף  ִחיֵפשֶאָחד ֶשל ֶכֶסף, ָהַרב ָקם וְּ  לֹּא  ַאְך    ,בְּ

ַצֲעִרי ֵאין   ָאַמר לֹו: "ִאיש ָיָקר, לְּ ָמָצא .  ִניַגש ָלִאיש ֶהָעִני וְּ

בֵ  ֵביִתי ֲאִפילו ַמטְּ  אחד.  עבְּ

כֹור אֹותֹו   ִתמְּ עֹון ַהָיד ֶשִלי וְּ ִוויַח  וַקח ֶאת שְּ ֶנה  ַבֶכֶסף ֶשַּתרְּ ִּתקְּ

ך  ּתְּ ַפחְּ ִמשְּ ָנַתן ָלִאיש  אֹוֶכל לְּ .  ָהַרב הֹוִריד ִמָידֹו ֶאת ַהָשעֹון וְּ

הֹוָדה ָלַרב קוק. ָשַמח ֶהָעִני. ָהִאיש ֶהָעִני  אֹוד וְּ    מְּ

 

 

 

 

 

 יום שני כ"ח כסלו  ב"ה 

 נר רביעי של חנוכה 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ֵלם   :  ַהשְּ

ֵמָהַרב ָהִאיש   ִביֵקש  קוק  ָהַרב  ֶשל  ֵביתֹו  לְּ ֶשִהִגיַע    ֶהָעִני 

נֹות  _____________ ִלקְּ ֶכֶסף  לֹו  ֵאין  ּתֹו    ______________  ִכי  ַפחְּ ִמשְּ לְּ

בֹוד                ________________ ִלכְּ

ֶכֶסף  ִחיֵפש  קוק  ָחנֹו  _____________ָהַרב  ֻשולְּ בְּ יָתה  לֹּא   ,ֶשָהיְּ וְּ

 ָמָצא.                                  

ַחֵפש    ִשיְך לְּ לֹּא ָמָצא ֲאִפילו   _________________ָהַרב ִהמְּ ֵביתֹו וְּ בְּ

ֵבַע ֶאָחד.   ַמטְּ

ָנַתן לֹו ֶאת  ָהַרב ָאַמר ָלִאיש ֶהָעִני ֶשֵאין לֹו ֶכֶסף ַבַבִית וְּ

ֶנה  _______________ ִוויַח ִיקְּ כֹור אֹותֹו וַבֶכֶסף ֶשַירְּ ֵדי ֶשִימְּ ֶשלֹו כְּ

אֹוד ו ּתֹו. ֶהָעִני ָשֵמַח מְּ ַפחְּ ִמשְּ . ָלַרב קוק ____________אוַכל לְּ  

  

 

 

תֹוב   ָצָרה ַעל ַמֲעֶשה ֶחֶסד ֶשָעִשיָת ָלַאֲחרֹוָנהכְּ :ִבקְּ   

 

 

מידת החסד  
של הרב קוק  

הייתה    זצ"ל 
 ב... 

 צ

 ע  ב

 ת

 תרמילון: 

ְמֵגיָרה * ֶכֶסף * * ָשעֹון אֹוֶכל * ְצָדָקה * בַּ ָבת *הֹוָדההַּ שַּ  * הַּ



 
 
 
 

 

ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל ָהַרב ַאבְּ     – ָרָהם ִיצְּ

ָרֵאל   ַאֲהַבת ִישְּ

אֹוד ֶאת   ָחק ַהכֵֹּהן קוק זצ"ל ָאַהב מְּ ָרָהם ִיצְּ ָהַרב ַאבְּ

ִפילֹות ַרבֹות ֵמעֹוֶמק ַהֵלב   ַפֵלל ּתְּ ָרֵאל:  הוא ִהתְּ ַעם ִישְּ

ֵדי   ַעם  כְּ רָ ֶשלְּ ִדיָנהִישְּ מְּ ֶיה  ִּתהְּ ֶשָגִרים    ,ֵאל  הוִדים  ַהיְּ וְּ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִישְּ חוץ ָלָאֶרץ ַיֲעלו לְּ  בְּ

ָקֶשה   ָהָיה  ָבָאֶרץ  ָכִלי  ַהַכלְּ ַהַמָצב  ַהָיִמים  אֹוָתם  בְּ

אֹוג   ִפיק ֶכֶסף ִלדְּ ִשיבֹות לֹּא ָהָיה ַמסְּ ַליְּ ֵכי  וְּ צֹורְּ ַבחוֵרי  לְּ

ֶשפָ  ִשיָבה. כְּ רו לֹו  ַהיְּ ָאמְּ ִשיבֹות ָלַרב קוק, וְּ נו ָראֵשי ַהיְּ

תוִנים,  ָהַרב ֶהֱחִליט   ָכִלִיים ָבֶהם ֵהם נְּ ָשִיים ַהַכלְּ ַעל ַהקְּ

רומֹות ִליִשיבֹות   ֵדי ֶלֱאסֹוף ּתְּ ִרית כְּ צֹות ַהבְּ ַארְּ ָלֵצאת לְּ

אֹוד ַלעֲ  רֹות ֶשָהָיה לֹו ָקֶשה מְּ דֹות ַהּתֹוָרה.  ַלמְּ זֹוב  ומֹוסְּ

אֹוד.  ָרֵאל ֶשאֹוָתה ָאַהב מְּ  ֶאת ֶאֶרץ ִישְּ

ִנים  טֹונֹות לֹּא נֹותְּ ָיה ַהִשלְּ רוסְּ ֶשָשַמע ָהַרב קוק ֶשבְּ כְּ

ַקֵיים  מֹוד ּתֹוָרה ולְּ הוִדים ִללְּ וֹותַליְּ גון  ִמצְּ , הוא ֵהִקים ִארְּ

ֶשם ָרתֹו הָ בְּ ָיה" ֶשַמטְּ ָרה ִליהוֵדי רוסְּ ַעד ֶעזְּ ָתה : "וְּ יְּ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִישְּ ָיה ַלֲעלֹות לְּ  ַלֲעזֹור ִליהוִדים ֵמרוסְּ

ַפר   ִמסְּ לְּ ַלֲעזֹור  קוק  ָהַרב  ִליַח  ִהצְּ ֻרִבים  מְּ ַמֲאַמִצים  בְּ

ִשיָבה  ַלֲעלֹות לא" ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ָהַרב ֵנִרָיה (  יַבחוֵרי יְּ

ִי)זצ"ל ֶאֶרץ  לְּ ַבחוִרים  אֹוָתם  ֶשִהִגיעו  ַאַחר  לְּ ָרֵאל, .  שְּ

ֵכיֶהם. ָכל ָצרְּ גוִרים, ָמזֹון ולְּ קֹום מְּ  ָהַרב ָדַאג ָלֶהם ִלמְּ

ָּתִבים ַרִבים, ָבֶהם עָ  שֹוֵלַח ִמכְּ  ָנהָהַרב קוק ָהָיה כֹוֵתב וְּ

ָייִנים שֹוִניםב ִענְּ ֵאלֹות בְּ ָּתב ָהָיה חֹוֵתם:    .שְּ סֹוף ָכל ִמכְּ בְּ

קָ  ַעם  לְּ ֶעֶבד  קוק  ַהכֵֹּהן  ָחק  ִיצְּ ָרָהם  ֶאֶרץ  דו"ַאבְּ בְּ ש 

 ַהקֹוֶדש". 

 

 

 יום שלישי כ"ט כסלו  ב"ה 

 נר חמישי של חנוכה 

 



 
 
 
 

ֵלם אֹוד ַהשְּ הוא  ______   _____ ֶאת: ָהַרב קוק ָאַהב מְּ

ַפֵלל   ָלַחת ַעם  _______________ִהתְּ ַמַען ַהצְּ ַרבֹות לְּ

ָרֵאל.                                 ִישְּ

ִרית ֶלֱאסֹוף  הוא צֹות ַהבְּ ַארְּ ֲעבור  ______________ָנַסע לְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִישְּ ִשיבֹות בְּ ַבחוֵרי               ַהיְּ ָעַזר לְּ וְּ

ִשיָבה  ָרֵאל _______________יְּ ֶאֶרץ ִישְּ  .ַלֲעלֹות לְּ

 

 

  

ַבע  סֹוף  ֶאת ִמילֹות ַהֲחִתיָמה ֶשָחַתם ָהַרב קוק    צְּ ָכל  בְּ

ָּתב   : ִמכְּ

  

 

 

 

 

 

ָרֵאל ֶשל ָהַרב   ,ָמה ַהֶקֶשר ֵבין ִמילֹות ַהֲחִתיָמה ַאֲהַבת ִישְּ לְּ

?קוק   

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

   

ם  * ֶכֶסף * ֵמרּוְסָיה *תרמילון:   ִיְשָרֵאל * ְתִפיּלֹותעַּ



 
 
 
 

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל – 

 כבוד ה ברי ות 

ִריֹות!  בֹוד ַהבְּ אֹוד ִבכְּ ִפיד מְּ  ָהַרב קוק ִהקְּ

ַכֵבד   ַּתֵדל ָהַרב, לְּ ָרֵאל, ִהשְּ ִישְּ רֹות ֱהיֹותֹו ָהַרב ָהָראִשי לְּ ַלמְּ

א  ָהר מְּ ֻיוָחד ִנזְּ ָחה. ִבמְּ ִשמְּ אֹור ָפִנים ובְּ ֹוד לֹּא ָכל ָאָדם ִבמְּ

ָרֵאל.  ַאף ָאָדם ִמִישְּ גֹוַע בְּ לֹּא ִלפְּ ַהֲעִליב וְּ  לְּ

ַנת  ָרֵאל1921ִבשְּ ִישְּ ַחר ָהַרב קוק ָלַרב ָהָראִשי לְּ ַיַחד   ., ִנבְּ

ב ֵמִאיר זצ"ל.  ַחר ַגם ָהַרב ַיֲעקֹּ  ִאּתֹו ִנבְּ

ִלים. יֹום ֶאָחד גְּ ָרֵאל ָהַאנְּ ֶאֶרץ ִישְּ טו בְּ אֹוָתם ַהָיִמים ָשלְּ  בְּ

ָאִרים ֶשל ָהַרָבִנים ַשנֹות ֶאת ַהּתְּ ֵהם  .ֵהם ֶהֱחִליטו לְּ

שו  ֶאֶרץ ָדרְּ או: "רֹּאש ָהַרָבִנים בְּ רְּ ָשיו ָלַרב קוק ִיקְּ ֶשֵמַעכְּ

ב  ָלַרב ַיֲעקֹּ ָרֵאל" וְּ או: "ָהַרב ָהָראִשי ֵמִאיר ִישְּ רְּ ִיקְּ

ָרֵאל" ִישְּ ֶשהֹוִדיעו ַעל ָכְך ָלַרב קוק הוא ָאַמר : "ֲאִני  .לְּ כְּ

ִנים ִלי אֹוד ֵמַהָכבֹוד ֶשַאֶּתם נֹותְּ ָגש מְּ וָלם לֹּא א ,ִנרְּ

ָרֵאל   ֶאֶרץ ִישְּ תֹוַאר רֹּאש ָהַרָבִנים בְּ או ִלי בְּ רְּ ִכים ֶשִיקְּ ַאסְּ

ִלָיה ָשֲאלו ֶאת ָהַרב קוק:  .!" גְּ ִליִחים ֶשל ֶמֶלְך ַאנְּ ַהשְּ

או לֹו ָכְך ? ָעָנה ָהַרב קוק   רְּ "ַמדוַע ָהַרב לֹּא רֹוָצה ֶשִיקְּ

ָאַמר: "ֲאִני חֹוֵשש ֶשזֶ  ַרָבִנים  וְּ ב ֵמִאיר ובְּ ַגע ָבַרב ַיֲעקֹּ ה ִיפְּ

ִגיש ֶשֵהם ָפחֹות ֲחשוִבים ִמֶמִני.   ַהרְּ ֲאֵחִרים. ֵהם ֲעלוִלים לְּ

ָאָדם  ָאסור   טֹוָבתֹו לְּ ִאם    ,ַלֲעשֹות ַמֲעֶשה ֲאִפילו ֶשהוא לְּ

עו  ֲאָנִשים ֲאֵחִרים   בֹות ָכך ִיָפגְּ ִעקְּ . בְּ  

ֵלם  :  ַהשְּ

אֹוד ַעל  ִפיד מְּ ִקיֵבל ָכל  ואהָ  ._____________ָהַרב קוק ִהקְּ

ַּתֵדל                               ________  ______ָאָדם ב  ִהשְּ וְּ

אֹוד לֹּא  ַעם  ______________   ________________ מְּ ַאף ָאָדם בְּ

ָרֵאל.   ִישְּ

 תרמילון -  

 

   יום רביעי א' טבת  ב"ה 

 של חנוכה  נר שישי 

 

ְבִרּיֹות  ,ִלְפּגֹועַּ ְמאֹור ָפִנים,  ֲעִליב, ְכבֹוד הַּ  ּוְלהַּ



 
 
 
 

זֹור   ִפי  גְּ ָפִטים לְּ ֵבק ֶאת ַהִמשְּ ַהדְּ :   ַהֵסֶדר וְּ  

1.    

 

2 .  

 

3 .  

 

4.  

 

5 .  

 

 

                                                              
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תֹוַאר  ָהַרב קּוק ָאַמר  אּו לֹו בְּׁ רְּׁ ִיקְּׁ ה שֶׁ הּוא לֹא רֹוצֶׁ ִליִחים שֶׁ ַלשְּׁ

ץ "רֹאש ָהַרָבִנים  רֶׁ אֶׁ ָרֵאל" בְּׁ  ִישְּׁ

ת ַהּתֹוַאר "רֹאש   ַהֲעִניק ָלַרב קּוק אֶׁ ֱחִליָטה לְּׁ ִלָיה הֶׁ גְּׁ ת ַאנְּׁ לֶׁ שֶׁ מְּׁ מֶׁ

ץ  ָהַרָבִנים  רֶׁ אֶׁ ָרֵאל" בְּׁ  ִישְּׁ

רֹוא שְּׁ  ֱחִליטּו ִלקְּׁ הֶׁ ִלָיה הֹוִדיעּו ָלַרב קּוק שֶׁ גְּׁ ְך ַאנְּׁ לֶׁ   לֹו  ִליֵחי מֶׁ

תֹוַאר רֹאש ָהַרָבִנים  ץ  בְּׁ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל בְּׁ  ִישְּׁ

ַנת  ַחר ָהַרב  1921ִבשְּׁ ַיַחד ִעם ִנבְּׁ ָרֵאל בְּׁ ִישְּׁ קּוק ָלַרב ָהָראִשי לְּׁ

 ָהַרב ַיֲעֹקב ֵמִאיר זצ"ל

ַרָבִנים ֲאֵחִרים  ַגע בְּׁ ה ִיפְּׁ ַהּתֹוַאר ַהזֶׁ הּוא חֹוֵשש שֶׁ  ִמֵכיָוון שֶׁ



 
 
 
 

 

ָחק ַהכֵֹּהן קוק  ָהַרב  ָרָהם ִיצְּ  - ַאבְּ

ַוות ִכיבוד הֹוִרים   ִמצְּ

  

 יום חמישי ב' טבת  ב"ה 

 נר שביעי של חנוכה 

ֵרי ַהּתֹוָרה:  ַקֵיים ֶאת ִדבְּ ַכֵבד ֶאת הֹוָריו ולְּ אֹוד לְּ ַּתֵדל מְּ ָהַרב קוק ִהשְּ

ֶאת ִאֶמך".    "ַכֵבד ֶאת ָאִביך וְּ

ָיה.                                         רוסְּ ֲארו בְּ ִלי הֹוָריו ֶשִנשְּ ָרֵאל בְּ ֶאֶרץ ִישְּ  ָהַרב קוק ָעָלה לְּ

רֹות שֶ  רֹוש ַלמְּ ֵדי ִלדְּ ָּתִבים כְּ הֹוָריו ִמכְּ לֹוַח לְּ ִפיד ִלשְּ אֹוד, ִהקְּ ָהָיה ָעסוק מְּ

לֹוָמם   ָחםִבשְּ ַשמְּ  .ולְּ

ָאִביו:   ָתֳאִרי ָכבֹוד לְּ ָּתבֹו ָהָיה פֹוֵתַח בְּ ָאִבי ַהָיָקר  ֶאת ִמכְּ ָרָכה לְּ "ָשלֹום ובְּ

חֶ  ַאת ה' ֲאהוִבי וְּ ִירְּ ָבִבי" .ָהַרב ַהָגדֹול ַבּתֹוָרה וְּ ַדת לְּ    מְּ

ָבִרים טֹוִבים   הֹוָריו דְּ ַסֵפר לְּ ִפיד לְּ ָּתב ִהקְּ ֵשְך ַהִמכְּ ֶהמְּ חו  בְּ ַשמְּ  אֹוָתם. ֶשיְּ

ֻסוָכתֹו   ֵמי ַחג ַהֻסוכֹות ָעַרְך ָהַרב ַקָבַלת ָפִנים בְּ ֶאָחד ִמיְּ ִציב  בְּ יֹון  ַלנְּ ָהֶעלְּ

ֻמוֶנה ִלי ֶשָהָיה ַהמְּ גְּ אֹוָתם ַהָיִמים.  ִמַטַעם ָהַאנְּ ָרֵאל בְּ  ם, ַעל ֶאֶרץ ִישְּ

ֵרי ּתֹוָרה ַמֲהַלְך ַקָבַלת ַהָפִנים ָאַמר ָהַרב ִדבְּ ֵרי ַהּתֹוָרה   .בְּ ַצע ִדבְּ ֶאמְּ בְּ

ַנס ָאִביו ַלֻסוָכה בֹוד .  ִנכְּ לֹוא קֹוָמתֹו ִלכְּ ָעַמד מְּ ָבָריו וְּ ִסיק ֶאת דְּ ִמָיד ִהפְּ

 ָאִביו. 

ֶשהָ  ַטֵפל ָבה.  ַפַעם ַאַחת, כְּ ֵביָתה רֹוֵפא לְּ יָתה ִאמֹו חֹוָלה, ִהִגיַע לְּ יְּ

ָבה ַבֶחֶדר בֹו   קֹומֹו   .ִאמֹו ֶשל ָהַרב ָהָיה אֹור ַחָלשָשכְּ ָהרֹוֵפא ָקם ִממְּ

דֹוק ֶאת ָהֵאם  ֵדי ִלבְּ ָחן כְּ יָתה ַעל ַהֻשולְּ ט ֶשָהיְּ נֹוַרת ַהֵנפְּ  .ָלַקַחת ֶאת מְּ

רֹוֵפא : ִמָיד ִזיֵנק הָ  ָאַמר לְּ קֹומֹו וְּ ַרב ִממְּ  

ִמי ֶאת    ַעצְּ ַקֵיים בְּ צֹוִני לְּ נֹוָרה. ִברְּ "רֹוֵפא ָיָקר, ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהמְּ

ַווה ָכל ָכְך ֲחשוָבה ַוֲחִביָבה".  ַוות ִכיבוד הֹוִרים ֶשִהיא ִמצְּ  ִמצְּ

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַשת   ֻחופְּ ַוות ִכיבוד הֹוִרים בְּ יִמים ִמצְּ ַקיְּ ֵכיַצד ַאֶּתם מְּ

?ֲחנוָכהה  

                                                                     

                                                                     

                                                                     

 

 

כֵֹּהן קּוק   ְבָרָהם ִיְצָחק הַּ ב אַּ ָהרַּ

- 

ות ִכיבּוד הֹוִרים   ִמְצוַּ

ִכיבּוד 

הֹוִרים 

ִתיָבה  ִבכְּׁ
ִכיבּוד 

הֹוִרים 

 ַבֲעִמיָדה 

ִכיבּוד הֹוִרים  

ָרה  זְּׁ עֶׁ  בְּׁ



 
 
 
 

 

ָחק ַהכֵֹּהן קוק   ָרָהם ִיצְּ ָרנות   - ָהַרב ַאבְּ  ִמיַדת ַהַוותְּ

יָתה ִמיַדת ַאַחת  יָתה ָלַרב קוק ָהיְּ ֻיוָחדֹות ֶשָהיְּ ַהִמידֹות ַהמְּ

ָרנות ַהו  !           ַותְּ

ֶהֱעִליבו אֹותֹו, הוא   עו וְּ ָעִמים ַרבֹות ֲאָנִשים ָפגְּ רֹות ֶשפְּ ַלמְּ

ֵלב ָשֵלם לֹּא ָשַמר ִטיָנה    .ַמַחל בְּ ַנֵקם ָבֶהם וְּ ֵמעֹוָלם לֹּא ִהתְּ

ִליבֹו ָאַמר:  ֶאלָ  ,בְּ ַפֵלל וְּ סֹוֵלַח  ֲהֵריִני מֹוֵחל    ,"הקב"ה א ִהתְּ וְּ

ָכל ִמי ֶשָפַגע ִבי  ַלח    . לְּ חֹול וסְּ ך מְּ ִמי ֶשָפַגע ִבי  ָאָנא ִממְּ לְּ

ָלִלי".  ֶאל ַּתֲעִניש ָאָדם ִבגְּ  וְּ

ַצע  ֶאמְּ ָרָשה ַפַעם ַאַחת בְּ ֶטֶקס ֲחֻנוַכת ֵבית  דְּ ֶשָאַמר ָהַרב בְּ

הודִ  ֶנֶסת, ִניַגש ֵאָליו יְּ ֶהֱעִליב אֹותֹו ַהכְּ ֵדעֹוָתיו וְּ ַנֵגד לְּ י ֶשִהתְּ

ֵעיֵני ָכל ָהֲאָנִשים ֶשָהיו ַבֶטֶקס. ָהַרב ָשַתק, לֹּא ֵהִגיב   לְּ

ַפר   ַאַחר ִמסְּ ָרָשתֹו.  לְּ ִשיְך ִבדְּ ִהמְּ ָתהחֹוָדִשים וְּ ֶשל  ִביתֹו  ָחלְּ

ֵדי  ֶשִהיא  ָהרֹוֵפא ָאַמר ֶשכְּ ַרב קוק וְּ אֹותֹו ָאָדם ֶשָפַגע בְּ

אֹוָתם  חוץ ָלָאֶרץ. בְּ ֵבית חֹוִלים בְּ סֹוַע לְּ ִריא ָעֶליָה ִלנְּ ַּתבְּ

ִכימו ָלֵתת   טו ָבָאֶרץ, לֹּא ִהסְּ ִלים ֶשָשלְּ גְּ ַהָיִמים, ָהַאנְּ

הוִדים ָלֵצאת ִמן ָהָאֶרץ . ַרק ָלַרב קוק ֶשָהָיה ָהַרב  ַליְּ

ִציָאה ִמן  ַהִשיג ִאישור יְּ ָשרות לְּ יָתה ֶאפְּ ָרֵאל ָהיְּ ִישְּ ָהָראִשי לְּ

ִליָחה   לֹּא ִביֵקש ִמֶמנו סְּ הוִדי ֶשָפַגע ָבַרב קוק וְּ ָהָאֶרץ. ַהיְּ

ַהִשיג אִ  ַבֵקש ֵמָהַרב קוק ֶשַיֲעזֹור לֹו לְּ ישור  ָשַלח ָשִליַח לְּ

ִציָאה ֵמָהָאֶרץ סֹוַע ִעם  ,יְּ ֵדי ִלנְּ חוץ ָלָאֶרץִביתֹו ַהחֹוָלה כְּ   .לְּ

ֶשִהִגיַע ַהָשִליַח ֶאל ָהַרב, ָהַרב ָקָרא ֶאת ַהַבָקָשה ֶשל  כְּ

ָרתֹו  ֶעזְּ ָלָצה ֶשבְּ ַּתב ַהמְּ ָהִאיש ֶשָפַגע בֹו וִמָיד ָכַתב לֹו ִמכְּ

ַהִשיג ִאיש  ִמידֹו ֶשל ָהַרב קוק יוַכל לְּ ִציָאה ֵמָהָאֶרץ. ַּתלְּ ור יְּ

ָאָדם ֶזה ֶשָפַגע  בֹוד ָהַרב, ֵכיַצד ַאָּתה עֹוֵזר לְּ ָשַאל אֹותֹו: "כְּ

ך  ֶהֱעִליב אֹותְּ לֹּא ִביֵקש ֲאִפילו  וְּ ִליָחה?" ָעָנה ָהַרב קוק וְּ סְּ

ָאַמר:  ֵלב ָשֵלםוְּ ִּתי לֹו בְּ ִאם הוא ָצִריְך ֶאת   ,ֲאִני ָסַלחְּ וְּ

ָחה ִשמְּ ָרִתי ֶאֱעזֹור לֹו בְּ " ֶעזְּ  

 

 יום שישי ג' טבת  ב"ה 

 נר שמיני של חנוכה 



 
 
 
 

 

ֵלם  ִמיַדת ה :ַהשְּ ַטֵיין בְּ רֹות  _______ָהַרב קוק ִהצְּ עו  . ַלמְּ ֶשָפגְּ

לֹּא ָשַמר______________ בֹו הוא לֹּא ִליבֹו ֶאָלא בְּ  _____________ וְּ

ַפֵלל וִביֵקש מהקב"ה עו בֹו  __________ִהתְּ אֹוָתם ֲאָנִשים ֶשָפגְּ לְּ  

 

 

 תפזורת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַסן ִמיִלים :   ַמחְּ

ָרנות, - ַרב ָרֵאל, ַותְּ רוָשַלִים, ָיפֹו, ּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִישְּ ָראִשי, יְּ

ָרֵאל. ֶחֶסד, ִכיבוד הֹוִרים,   ִכיבוד ֶהָחֵבר, ֶאֶרץ ִישְּ

ְתָרנּות*  ִלְסלֹוחַּ *  תרמילון:  ִטיָנה*  ָנָקם*  וַּ



 
 
 
 

ַחר *  ִמיָדה ַאַחת ֵמַהִמידֹות ֶשל ָהַרב קוק ֶשַאָּתה רֹוֶצה  בְּ

ַחֶייך. ַייֵשם אֹוָתה בְּ ך ולְּ מְּ  ָלַקַחת ַעל ַעצְּ

                                __________________ ַהִמיָדה  

 מדוע בחרת דווקא במידת זו ? 

 ______ __________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ ____________

 ________________________________________________________________________________

 ______________________ __________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

______________________________________ __________________________________________

________________________________________________________________________________  

 


