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ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ּלּוב ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ָהָעם ְוָהָאֶרץָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק זצ"ל ׁשִ 3ֱאמּוָנה ּבְ

ץ זצ"ל ֲעבֹוַדת ה'ָהַרב ֵמִאיר ְיהּוָדה ּגֵ ְמָחה ּבַ ְקָדׁש ְוׂשִ 8ַאֲהַבת ָהָאֶרץ ְוַהּמִ

הּו זצ"ל ַכי ֵאִלּיָ ְמַחת ֶהָחגָהַרב ָמְרּדְ ָרֵאל; ׂשִ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ר ֶוֱאֶמת; ַאֲהַבת ּכָ 12יֹׁשֶ

ה זצ"ל ה ְצִבי ֵנִרּיָ ְמָחהָהַרב מֹׁשֶ ָאָדם, ַאֲהָבה ְוׂשִ 19ֱאמּוָנה ּבָ

לֹֹמה ּגֶֹרן זצ"ל ְצָוהָהַרב ׁשְ ְמַחת ַהּמִ 24ַאֲהַבת ָהָאֶרץ ְוׂשִ

28ֱאמּוָנה ְוַאֲהַבת ַהּתֹוָרהָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף זצ"ל

ר ֶוֱאֶמת ְוַאֲהַבת ָהָאֶרץָהַרב יֹוֵסף ַקאַפח זצ"ל 34יֹׁשֶ

ָרָכה ַקאַפח זצ"ל ִנית ּבְ ְמָחהָהַרּבָ ִנים ּוְבׂשִ ְמאֹור ּפָ 40ֶחֶסד ּוְנִתיָנה ּבִ

ְך ַזַצ"ל לֹֹמה ַזְלָמן אֹוְיְרּבַ ְמָחה ּוַבֲעָנָוהָהַרב ׁשְ ׂשִ 44ִלּמּוד ּתֹוָרה ּבְ

אּול זצ"ל א ׁשָ ן ִצּיֹון ַאּבָ ָרֵאלָהַרב ּבֶ ׂשְ ָכל ָאָדם ִמּיִ ר ְוָהֱאמּוָנה ּבְ 47ַאֲהַבת ָהֱאֶמת ְוַהּיֹׁשֶ

ְקָדׁשָהַרב ַאְרֵיה ֶלִוין זצ"ל ָבִסיס ְלִבְנַין ַהּמִ ְמָחה ְוַאֲהַבת ָהָאָדם ּכְ 51ׂשִ

55ֱאמּוָנה ְוַאֲהַבת ָהָעם, ָהָאֶרץ ְוַהּתֹוָרהָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ַהּכֵֹהן קּוק זצ"ל

ִוי זצ"ל ִוד ַהּלֵ ים ּדָ ָרֵאל ְוֶחֶסד ּוְנִתיָנהָהַרב ַחּיִ ָרֵאל, ַאֲהַבת ַעם ִיׂשְ 58ַאֲהַבת ּתֹוַרת ִיׂשְ

יַטל זצ"ל 62ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ְוִכּבּוד ָהָאָדםָהַרב ְיהּוָדה ַעּמִ

יָרא זצ"ל ּפִ ֲהָנא ׁשַ ְמָחה ְוַאֲהַבת ָהָעם ְוָהָאֶרץָהַרב ַאְבָרָהם ֶאְלָקָנה ּכָ 67ׂשִ

כתיבה: לימור נחום

עריכה לשונית: רוני סבן

איורי משימות: ינון פתחיה, דקלה שגיב

freepik.com :איורים נוספים

עיצוב ועימוד: סטודיו שלדג עיצובים

תמונת הרב עובדיה יוסף: Alloni מתוך ויקיפדיה

© כל הזכויות שמורות ל-"חיוך לערכים"
אין לשכפל, לצלם, להעתיק, להקליט, לאכסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מן החומר 
שבספר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא 

ברשות מפורשת בכתב מאדיר רענן.

לפניות והארות: אדיר רענן, ת.ד. 128 ישוב אלעזר גוש עציון. מיקוד 9094200

adirr4@gmail.com :דוא"ל

www.chiyuch.co.il :מוזמנים להתרשם ממגוון מוצרינו באתר



3

ּלוּב ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ָהָעם ְוָהָאֶרץ  ׁשִ ֱאמוָּנה ּבְ

ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קוּק זצ"ל

מוּתֹו ְקָצת ַעל ּדְ

ֱאלּול  -ג' ּבֶ ֱאלּול תרכ"ה )7.9.1865(, ִנְפַטר ּבְ ט"ז ּבֶ ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק זצ"ל, נֹוַלד ּבְ
י ָהִראׁשֹון  ר תרס"ד, ְוָהָיה ָהַרב ָהָראׁשִ ִאּיָ -כ"ח ּבְ ָרֵאל ּבְ תרצ"ה )1.9.1935(. ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ָבר  ל ּדָ ָרֵאל. ְתכּוָנה ְמֻיֶחֶדת ָהְיָתה לֹו ִלְראֹות ּכָ ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ תֹו ָהַרּבָ ִחּבָ ַלט ּבְ ָהַרב קּוק זצ"ל ּבָ
ל ָהָעם. נּות ֶאת ּכָ ד ְסִביב ָהַרּבָ ל ְלַלּכֵ ּדֵ ּתַ ַעִין ִחיּוִבית. ָהַרב ִהׁשְ ּבְ

ל  ב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת לֹוְמֶדיָה ַעל ּכָ ל ְלַחּבֵ ּדֵ ּתַ ָכבֹוד ְוִהׁשְ ָדיו ָיַדע ָהַרב ְלִהְתַיֵחס ּבְ ם ְלִמְתַנּגְ ּגַ
ִשְכבֹות ָהָעם.

נוּ ְמִאיִרים ְרּכֵ ֶאת ּדַ ִסּפוִּרים ְקַצְרָצִרים ׁשֶ

ק ֶאת ְיֵדי ַהֲחלּוִצים ּוְלעֹוֵדד ֶאת  ְכֵדי ְלַחּזֵ בֹות" ּבִ ע ַהּמֹוׁשָ ָיְזָמתֹו ְל"ַמּסָ ַנת 1913 ָיָצא ָהַרב ּבְ ׁשְ ּבִ
ִנים ַהֲחֵרִדים.  יָנם ְלֵבין ָהַרּבָ ר ּבֵ ׁשֶ ַהּקֶ

ֵהם  ה ׁשֶ ׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקָ ִנים ַהֲחֵרִדים ִיְראּו ֶאת ַהֲחלּוִצים ּבַ ִאם ָהַרּבָ ב ׁשֶ ַמְנִהיג, ָחׁשַ ָהַרב קּוק, ּכְ
יעּו  ע ִהּגִ ַמּסָ ל ְוֶלֱאהֹב אֹוָתם ְולֹא ְלַהֲחִריָמם. ּבַ ש ְלַקּבֵ ּיֵ ְכְנעּו ׁשֶ ּתַ ִקיִעים ְלַמַען ָהָאֶרץ, ֵהם ִיׁשְ ַמׁשְ
ִנְכְנסּו  ׁשֶ ְקִרירּות. ּכְ לּו אֹוָתם ַהּפֹוֲעִלים ּבִ ם ִקּבְ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ְוׁשָ ּבְ ִנים ְלִקּבּוץ ֶמְרָחְבָיה ׁשֶ ָהַרּבָ
ֶכם–  ּלָ ּבּוִרים ׁשֶ ִנים ַלֲחַדר ָהאֶֹכל, ָקם ַאַחד ַהֲחלּוִצים ְוָצַעק: "ֲחָבל ַעל ַהֲעבֹוָדה ְוֲחָבל ַעל ַהּדִ ָהַרּבָ
אנּו ִלְהיֹות  יַע, ּבָ ּפִ אנּו ְלַהׁשְ ָנה ֶאל ֶהָחלּוץ ְוָאַמר: "לֹא ּבָ לּום!". ָהַרב קּוק ּפָ יעּו ּכְ ּפִ ׁשְ ּפֹה לֹא ּתַ

ִעים!". ּפָ ֻמׁשְ

ֵני ֲחלּוִצים  יעּו ׁשְ ת ִהּגִ ּבָ יֹום ׁשַ ה. ּבְ ָבה ּפֹוִרּיָ מֹוׁשָ ר ָהַרב ּבַ ּקֵ ִליל ּבִ בֹות ַהּגָ מֹוׁשְ ּקּורֹו ּבְ ְתקּוַפת ּבִ ּבִ
ת(, ָלֵכן  ּבָ ּום ִחּלּול ׁשַ ָכְך ִמּשׁ ת )ְוָהָיה ּבְ ּבָ ִמחּוץ ִלְתחּום ׁשַ ֶמְרָחק ׁשֶ ְמֵצאת ּבְ ּנִ ָבה ְסמּוָכה ׁשֶ ִמּמֹוׁשָ
ֵניֶהם  ת ָיְצאּו ׁשְ ּבָ מֹוָצֵאי ַהּשַ ת. ּבְ ּבָ ַ ם ַעד ְלֵצאת ַהּשׁ ּלֹא ַיְחְזרּו ְלׁשָ חּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּבָ ב ָהַרב ֶאת ׁשְ ִעּכֵ
ִנים,  ְסּכְ ֹוְמִרים ַהּמִ ם ֶאת ַהּשׁ מּוָכה. ָהַרב ָרָאה ׁשָ ָבה ַהּסְ ִעם ָהַרב ַעל סּוִסים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּמֹוׁשָ
ל  ה ְוֶהְחִליט ַלַקַחת ּבֹו ֵחֶלק. ּכָ ֲעׂשֶ ש ִמן ַהּמַ ן ַעל ֲאֵחיֶהם. הּוא ִהְתַרּגֵ ֵדי ְלַהּגֵ ילֹות ּכְ ּלֵ ַהֲעסּוִקים ּבַ
הּוִדים.  ל ַהּיְ ְנַין ָהָאֶרץ, ׁשֶ ִמְפַעל ּבִ ָרצּו ִלְפגַֹע ּבְ ִביָבה ׁשֶ י ַהּסְ ד ַעְרִבּיֵ ַנת ַהְתָקָפה ִמּצַ ֶעֶרב ָהְיָתה ַסּכָ
ם  ין ַהׁשֹוְמִרים ְוׂשֹוַחח ִעּמָ ב ּבֵ ְגֵדי ׁשֹוְמִרים ְוָחַבׁש ּכֹוַבע ׁשֹוְמִרים ְלרֹאׁשֹו. הּוא ָיׁשַ ָהַרב ָלַבׁש ּבִ

רּות. ׁשְ ת ְוַהּכַ ּבָ ַ ַעל ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּשׁ

יום שני כ"ח סיון 1.7.19
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תֹוְך ּתֹוכֹו ּדֹוֵלק ֵנר, ְוֵאין  ּבְ ל ִאיש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכָ ״ָצִריְך ׁשֶ
ל  ּכָ ֵאין לֹו ֵנר. ְוָצִריְך ׁשֶ ֵנר ֲחֵברֹו, ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶ ּלֹו ּכְ ֵנרֹו ׁשֶ

ים,  ַרּבִ ר ּבָ ָעָליו ַלֲעֹמל ּוְלַגּלֹות ֶאת אֹור ַהּנֵ ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ
ּלֹו" דֹוָלה ּוְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּוְלַהְדִליקֹו ַלֲאבּוָקה ּגְ

ז ֵמִאְמרֹוָתיו ַהְיָקרֹות ִמּפָ

ם ֲעָרִכים ֵמִחים ְלַיּשֵ ֶנֱהִנים וּׂשְ

1  ל ָהַרב.. א ֵחֶלק ֵמִאְמָרתֹו ׁשֶ ל ִאּיּור ְמַבּטֵ ֵני ִאּיּוִרים. ּכָ  ִלְפֵניֶכם ׁשְ
ל ָהַרב. ְתִאימֹות ֵמִאְמָרתֹו ׁשֶ ִלים ַהּמַ ֹתב ְלַיד ְלָכל ִאּיּור ֶאת ַהּמִ ּכְ
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2  ִעים...". ּפָ אנּו ִלְהיֹות ֻמׁשְ יַע, ּבָ ּפִ אנּו ְלַהׁשְ ּצֹוֵעק ָעָליו: "לֹא ּבָ ּבּוץ ׁשֶ ָהַרב אֹוֵמר ָלִאיׁש ִמן ַהּקִ

הּו טֹוב. ֶ ל ָאָדם ַמּשׁ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ֶאְפׁשָ יד ָלִאיׁש ׁשֶ ן ְלַהּגִ ּוֵ ָהַרב ִמְתּכַ

ה ָיכֹול ִלְלֹמד ֵמֶהם? ָבִרים טֹוִבים ַאּתָ ֹתב ֵאילּו ּדְ ים ְסִביְבָך. ּכְ ים ַהַחּיִ ה ַלֲחׁשֹב ַעל ָהֲאָנׁשִ ַנּסֵ

ַמֲאַגר ָהַרְעיֹונֹות.  ן ְלֵהָעֵזר ּבְ ִנּתָ

ַמֲאָגר ַרְעיֹונֹות:

ה  ּתָ ּכִ  ֲחֵבִרים / ֲחֵברֹות ּבַ ָחה  ּפָ  הֹוִרים ּוִמׁשְ ִניֹות  ִנים / ַרּבָ  ַרּבָ  מֹוִרים / מֹורֹות 
יֹון  ּקָ ת ַהּנִ  ִאיׁש / ֵאׁשֶ ִית   ַאב / ֵאם ַהּבַ ֶפר  ֵבית ַהּסֵ  ׁשֹוֵמר / ׁשֹוֶמֶרת ּבְ

 מֹוֶרה / מֹוָרה ִלְסּפֹוְרט ָעה   ַנַהג / ַנֶהֶגת ַהַהּסָ ּכֶֹלת  ּמַ  ּמֹוֵכר / מֹוֶכֶרת ּבַ

ְגָמא: ּדֻ

ִית ְצִבי - ַאב ַהּבַ

ְלִמיִדים  ִמיד ֵאיְך ַלֲעֹזר ְלמֹוִרים ְוַלּתַ ׂש ּתָ ְצִבי ְמַחּפֵ

ּנּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד. ַוֲאִני לֹוֵמד ִמּמֶ
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י.... 3 ּלִ ר ׁשֶ ַהּנֵ

ַתן ִלי ה': ּנָ ּכֹחֹות ׁשֶ ַמֲאִמין ּבַ

ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְלֹכַח  ׁש ַרק לֹו ׁשֶ ּיֵ תֹוכֹו ֵיׁש ֵנר – ּכַֹח ְמֻיָחד ׁשֶ ּבְ ל ִאיׁש ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ּכָ ָהַרב ּכֹוֵתב ׁשֶ
ל ַאף ֶאָחד ַאֵחר. ׁשֶ

נּו? ּבָ ל ֶאת ַהּכַֹח ַהְמֻיָחד ׁשֶ ֵדי ְלַסּמֵ ֵנר ּכְ ְוָקא ּבְ ה ָהַרב ּבֹוֵחר ּדַ ֵנר? ַלּמָ ֵער: ָמה ְמֻיָחד ּבְ ה ְלׁשָ  ַנּסֵ

ָך. ּלְ ָפֶניָך ּתּוַכל ְלָתֵאר ֶאת ַהּכַֹח ַהְמֻיָחד ׁשֶ ּלְ ְלֶהֶבת ׁשֶ ַ ּשׁ ּבַ

עּו ְלָך, ִאם ָצִריְך, ְלַזהֹות ֶאת  ַסּיְ ּיְ ְכֵדי ׁשֶ מֹוִרים ְוכּו' ּבִ ֲחֵבִרים, ּבְ הֹוִרים, ּבַ ּתּוַכל ְלֵהָעֵזר ּבַ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ
ָך. ּלְ ַהּכַֹח ַהְמֻיָחד ׁשֶ
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ָרֵאל. 4 יָמה: ׁשֹוְמִרים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשִ ַהּמְ

ָאָגה ְוָכבֹוד. לּו ָהִייָת ֶאָחד ִמן ַהּשֹוְמִרים ֶמה ָהִייָת  יֶהם ּדְ ַלּפֵ ה ּכְ ר ֶאת ַהׁשֹוְמִרים ּוְמַגּלֶ ָהַרב ְמַבּקֵ

י ָהַרב? ַמּדּוַע?  ַלּפֵ יׁש ּכְ ַמְרּגִ

ָרֵאל?  ֹמר ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאיְך ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלׁשְ

ְלֶפַתע ָראּו מֹוָדָעה ַעל לּוַח ַהּמֹוָדעֹות: ׁשֶ כּוָנה ּכְ ְ ּשׁ לּו ּבַ י ִטּיְ ּדּוִדי ְוׁשַ

ּנּו ְצִריָכה אֹוְתָך!  ְפָלָאה ֶשּׁלָ ָהָאֶרץ ַהּנִ

ס ִלְשׁמֹר ַעל ָהָאֶרץ! ּיֵ ם ֶיֶלד ָקָטן ָיכֹול ְלִהְתּגַ ּגַ

ּנּו. ּלָ ֹמר ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ יַצד ֵהם ְיכֹוִלים ִלׁשְ ֵבית ִסְפְרָך ּכֵ ֹתב ַלְיָלִדים ּבְ ּכְ

ַמֲאָגר ַרְעיֹונֹות:

 ֶעְזָרה ַלּזּוַלת  ִלים  ִבים ַלֲחּיָ  ֲחִבילֹות ּוִמְכּתָ ה  ִפּלָ  ּתְ יֹון  ּקָ ִמיָרה ַעל ַהּנִ  ׁשְ
 ְצִביַעת ַסְפָסִלים ּוְגֵדרֹות ֻמְזָנִחים ִאּסּוף ִמְצָרִכים ְלִנְזָקִקים 




