
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

תרנ"א - תשמ"ב

40  שנה לפטירתו

באהבה ובאמונה

סיפורים

לקט: שמואל כ"ץ, רב בתי ספר בירושלים 



משמיע ישועה, עמ' 480-481

היחס לתלמידיו, עצות והדרכה

 וולברשטין הילה, קליין הרב שלום ורז שמחה (עורכים), משמיע ישועה: לדמותו של הרב צבי יהודה קוק,
 .מרכז שפירא תש"ע



שם, עמ' 485-6



שם, עמ' 549 

שם, עמ' 541



שם, עמ' 557



שם, עמ' 458



שם, עמ' 460-461 



שם, עמ' 467-8



רבנו, עמ' 61

היחס לבעלי חיים

 הרב שלמה אבינר, רבנו: הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, (הרב זאב נוימן: עורך), הוצאת ספריית חוה,
.ירושלים תשס"ד



רבנו, עמ' 65

מידות



רבנו, עמ' 66



רבנו, עמ' 69

ישיבת 'מרכז הרב'



רבנו, עמ' 70



רבנו, עמ' 105



רבנו, עמ' 108רבנו, עמ' 106



רבנו, עמ' 110



רבנו, עמ' 111



רבנו, עמ' 114



רבנו, עמ' 89-90 

היחס לנשים



רבנו, אולפנת צביה, תשס"א, עמ' 13



סיפרה הרבנית רות ולדמן:
 

כשהחלו הדיבורים בארץ על מעמד האישה, העביר הרב סידרת שיעורים על האישה, וביאר שאין 
תחרות בין נשים לגברים, שכן הגבר והאשה הם שני צדדים של אותו מטבע, ולכן לא שייך כלל 

לדבר על מעמדות.
יום אחד באתי להתייעץ עם הרב. תלמיד שישב אצלו, פתח את דלת הבית, ואני המתנתי במבואה

עד שאוכל להיכנס.לפתע שמעתי שהרב קורא "רות". הוא רצה, שאשמע דבר מה עליו שוחח עם
הבחור. התביישתי להיכנס, היססתי והשתהיתי, שוב קרא לי הרב: "הרבנית רות". התביישתי 

עוד יותר מהתואר "רבנית", שכן צעירה לימים הייתי, ולא רגילה לתואר כבוד. נכנסתי לחדר מבויישת,
והוא קיבלני כדרכו, בכבוד, בחביבות ובמאור פנים.כשבעלי (הרב אליעזר ולדמן) היה בא להתייעץ 

עמו בדבר מהלכים שונים, כדוגמת האם לעבור לגור או לעבוד במקום מסויים, היה הרב שואל אותו: 
"מה אומרת הרבנית?"... הוא החדיר את ההכרה שבני זוג הם שותפים, ולא שהאחד מנווט והשני 
צועד בעקבותיו. האיש והאישה צועדים יחדיו, ועל כן חשוב איך האישה מרגישה לגבי הנושא הנדון.



 הרב יקהת רוזן
'שבת בשבתו', יתרו תשע"ב 



עמ' רד

הרב חיים אביהוא שורץ, מתוך התורה הגואלת, ח"ד, הוצאת המחבר, ירושלים תשנ"א



שם, עמ' רו-רז



הרב אברהם רמר, גדול שימושה: מתורתו ומעשיו של רבנו הרצי"ה, הוצאת המלכים, טבת תשנ"ד.



שם



שם



שם



שם



הרב אליעזר מלמד,
בשבע, י"א אדר א' 

תשס"ג 



[הגדלה מהמאמר בשקופית הקודמת]



הרב יאיר אוריאל, בשיפולי הגלימה: הרב צבי יהודה הכהן קוק, סיפורים מחייו הדרכותיו והנהגותיו,
הוצאת המחבר, ירושלים תשע"ב.



שם



שם



שם



שם



שם



שם



שם



שם



אלכסנדר מלכיאל, הצפה, י"ב אדר תשמ"ז



עמ' 115

חן חלמיש (עורך), הוא היה אומר: מדברי רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, הוצאת מהות, 
ירושלים תשע"ב. 



באחרית ימיו היה הרב צבי יהודה ב'שערי צדק', בייסורים גדולים. אולם לפני כן הוא היה ב'הדסה' 
וגם שם היה בייסורים גדולים. נכנס הרופא ושאל אותו: על מה אתה בוכה? מה כואב לך? ענה לו 

הרב: 
על מה אני בוכה? אני בוכה על זה שרוב עם ישראל בחוץ לארץ. שרוב האומה מפוזרת. מפוזר 

ומפורד בין העמים. 

באתי פעם לשיעור של הרב צבי יהודה. היינו לומדים בחדר הקטן ששם היה ארון קודש קטן עם 
ספר תורה קטן. שם היינו לומדים ושם היינו מתפללים. שם היו השיעורים. יום אחד אני בא ואני 
רואה שהדלת המתקפלת בין החדר שלמדנו לחדר שינה של הרב צבי יהודה, הדלת המתקפלת 
פתוחה ואין מזוזה. ניגשתי אל הרב ואמרתי: כבוד הרב רוצה שאני אקח את המזוזה לבדיקה? 
הרב הוריד את המזוזה, המזוזה מונחת על השולחן. אם המזוזה יושבת על השולחן אז כנראה 

צריך בדיקה. אמר לי: לא בנימין. המזוזה כשרה. אמרתי:  אבל למה הרב הוריד אותה? אז הרב 
צבי יהודה אומר לי: בנימין, ברוך ה' נתרבו התלמידים. אין כבר מקום בחדר הקטן. אז פתחתי 
את הדלת ועכשיו זה חדר אחד גדול. לא צריך כבר מזוזה. אז באופן טבעי אמרתי לו: הרב, אז 

לרב כבר אין שום פרטיות. זה חדר השינה שלך. אין לך כבר פרטיות בבית. הרב צבי יהודה 
מסתכל עלי ואומר לי: 

בנימין, אינני אדם פרטי! 
מפי הרב בנימין איזנר זצ"ל



הרב מרדכי כהן, באהבה ובאמונה, יתרו תשע"ב



לאורו בנעם, עמ' 22לאורו בנעם, עמ' 17

 שרה רום  (עורכת), לאורו בנעם: סיפורים על הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל, הוצאת בית
.ספר נעם בנות, ירושלים תשע"ב



לאורו בנעם, עמ' 27



לאורו בנעם, עמ' 35



לאורו בנעם, עמ' 38-39



לאורו בנעם, עמ' 58-59



לאורו בנעם, עמ' 62-63



שם, עמ' 73 לאורו בנעם, עמ' 65



היחס לערבים



בראש יהודי, אדר תשס"ח



הרב יקהת רוזן
שבת בשבתו, ראה תשע"ב



הרב יקהת רוזן
שבת בשבתו, עקב תשע"ב

במלחמת השחרור



יערה וייס
יש"ע שלנו, אדר תשע"ב

במלחמת ששת הימים



הרב שלמה אבינר, הצפה י"ט חשון תשס"ג



 ניסיון ההתנחלות הראשון בשומרון, בחאוורה שליד 'מחנה חורון' מדרום לשכם, ט"ו סיון תשל"ד (1974) 

קוממיות, מס' 42, י"ט אדר תשס"ז



אריה ליפו
יש"ע שלנו, אדר תשע"א 



מגד ירחים, מס' 40 (אדר ב' תשס"ג), בהוצאת 'בית הרב'



     



מגד ירחים, מס' 65 (אדר ב' תשס"ה)





       הרב חיים שטיינר, 
בשבע, י"ד אדר תשע"ב



יש"ע שלנו, ניסן תשע"ב

הרב יעקב פילבר, מגד ירחים אלול תשע"ב





הרב יואל בן-נון
מקור ראשון, ה' תשרי תשע"ג



צביקי הירש 
מבראשית',

פר' בהר תשע"ב



שיעור חינוך ענק בדקה - "תמיד תתחיל בטוב ובחיובי" (סיפור אישי)

שמואל כ"ץ



הרב שלמה אבינר



הרב אברהם רמר





הרב צבי שינוברהרב חיים אביהוא שורץ



















לסכום: מה את\ה לוקח\ת אתך מהרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל?



הסיפורים לעיל נלקטו מהמקורות הבאים:

הרב שלמה אבינר, רבנו: הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, (הרב זאב נוימן: עורך), הוצאת ספריית 
חוה, ירושלים תשס"ד.

הרב יאיר אוריאל, בשיפולי הגלימה: הרב צבי יהודה הכהן קוק, סיפורים מחייו הדרכותיו 
והנהגותיו, הוצאת המחבר, ירושלים תשע"ב.

וולברשטין הילה, הרב שלום קליין ושמחה רז (עורכים), משמיע ישועה: לדמותו של הרב צבי יהודה 
קוק, הוצאת ישיבת אור עציון, מרכז שפירא תש"ע. 

חן חלמיש (עורך), הוא היה אומר: מדברי רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, הוצאת מהות, 
ירושלים תשע"ב. 

שרה רום (עורכת), לאורו בנעם: סיפורים על הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל, הוצאת בית ספר 
נעם בנות, ירושלים תשע"ב. 

הרב אברהם רמר, גדול שימושה: מתורתו ומעשיו של רבנו הרצי"ה, הוצאת המלכים, טבת תשנ"ד.
הרב חיים אביהוא שורץ, מתוך התורה הגואלת, ח"ד, הוצאת המחבר, ירושלים תשנ"א



לאורו נלך!
שני האלפים: אהבה ואמונה

"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו, והראנו בבנינו 
ושמחנו בתקונו". 

 

בהצלחה


