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ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִׁש ּלוּב ַא ֲה ַבת ַה ּת ֹו ָרהָ ,ה ָעם וְ ָה ָא ֶרץ

ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ַהכּ ֵֹהן קו ּק זצ"ל
ְק ָצת ַעל ְ ּדמוּתוֹ
ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ַהכּ ֵֹהן קוּק זצ"ל ,נוֹ לַ ד ְ ּבט"ז ֶ ּב ֱאלוּל תרכ"ה ( ,)7.9.1865נִ ְפ ַטר ְ ּב-ג' ֶ ּב ֱאלוּל
אשוֹ ן
אשי ָה ִר ׁ
תרצ"ה (ָ .)1.9.1935עלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב-כ"ח ְ ּב ִא ָ ּיר תרס"ד ,וְ ָהיָ ה ָה ַרב ָה ָר ׁ ִ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָה ַרב קוּק זצ"ל ָ ּבלַ ט ְ ּב ִח ָ ּבתוֹ ָה ַר ָ ּבה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .תכוּנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ָהיְ ָתה לוֹ לִ ְראוֹ ת ָּכל דָּ ָבר
ְ ּב ַעיִ ן ִחיו ִּביתָ .ה ַרב ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל לְ לַ ֵּכד ְס ִביב ָה ַר ָ ּבנוּת ֶאת ָּכל ָה ָעם.
יה ַעל ָּכל
ַ ּגם לְ ִמ ְתנַ ְ ּג ָדיו יָ ַדע ָה ַרב לְ ִה ְתיַ ֵחס ְ ּבכָ בוֹ ד וְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל לְ ַח ֵ ּבב ֶאת ַה ּתוֹ ָרה וְ ֶאת לוֹ ְמ ֶד ָ
ִשכְ בוֹ ת ָה ָעם.

ִס ּפוּ ִרים ְק ַצ ְר ָצ ִרים ׁ ֶש ֶאת ַ ּד ְר ֵ ּכנוּ ְמ ִא ִירים
"מ ָּסע ַה ּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת" ִ ּבכְ ֵדי לְ ַח ֵ ּזק ֶאת יְ ֵדי ַה ֲחלו ִּצים וּלְ עוֹ ֵדד ֶאת
ִ ּב ׁ ְשנַ ת  1913יָ ָצא ָה ַרב ְ ּביָ זְ ָמתוֹ לְ ַ
ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבינָ ם לְ ֵבין ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ֲח ֵר ִדים.
ָה ַרב קוּקְּ ,כ ַמנְ ִהיגָ ,ח ׁ ַשב ׁ ֶש ִאם ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ֲח ֵר ִדים יִ ְרא ּו ֶאת ַה ֲחלו ִּצים ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ַה ָּק ׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם
ימםּ ַ .ב ַמ ָּסע ִה ִ ּגיע ּו
ַמ ׁ ְש ִק ִ
יעים לְ ַמ ַען ָה ָא ֶרץֵ ,הם יִ ׁ ְש ַּתכְ נְ ע ּו ׁ ֶש ֵ ּיש לְ ַק ֵ ּבל וְ לֶ ֱאהֹב אוֹ ָתם וְ ל ֹא לְ ַה ֲח ִר ָ
ָה ַר ָ ּבנִ ים לְ ִקבּ וּץ ֶמ ְר ָח ְביָ ה ׁ ֶש ְ ּב ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל וְ ׁ ָשם ִק ְ ּבל ּו אוֹ ָתם ַה ּפוֹ ֲעלִ ים ִ ּב ְק ִרירוּתְּ .כ ׁ ֶשנִ כְ נְ ס ּו
"ח ָבל ַעל ַה ֲעבוֹ ָדה וְ ֲח ָבל ַעל ַהדִּ בּ ו ִּרים ׁ ֶש ָּלכֶ ם–
ָה ַר ָ ּבנִ ים לַ ֲח ַדר ָהאֹכֶ לָ ,קם ַא ַחד ַה ֲחלו ִּצים וְ ָצ ַעקֲ :
יעּ ָ ,באנ ּו לִ ְהיוֹ ת
ּפֹה ל ֹא ַּת ׁ ְש ּ ִפיע ּו ְּכלוּם!"ָ .ה ַרב קוּק ּ ָפנָ ה ֶאל ֶה ָחלוּץ וְ ָא ַמר" :ל ֹא ָ ּבאנ ּו לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ֻמ ׁ ְש ּ ָפ ִעים!".
ִ ּב ְתקו ַּפת ִ ּב ּקוּרוֹ ְ ּבמוֹ ׁ ְשבוֹ ת ַה ָ ּגלִ יל ִ ּב ֵּקר ָה ַרב ַ ּבמוֹ ׁ ָש ָבה ּפוֹ ִר ָ ּיהּ ְ .ביוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ִה ִ ּגיע ּו ׁ ְשנֵ י ֲחלו ִּצים
ִמ ּמוֹ ׁ ָש ָבה ְסמוּכָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ְ ּב ֶמ ְר ָחק ׁ ֶש ִמחוּץ לִ ְתחוּם ׁ ַש ָ ּבת (וְ ָהיָ ה ְ ּבכָ ְך ִמ ׁ ּשוּם ִח ּלוּל ׁ ַש ָ ּבת) ,לָ כֵ ן
יהם
ִע ֵּכב ָה ַרב ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּבחו ִּרים ׁ ֶש ּל ֹא יַ ְחזְ ר ּו לְ ׁ ָשם ַעד לְ ֵצאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתּ ְ .במוֹ ָצ ֵאי ַה ּ ַש ָ ּבת יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יהם ֶאל ַה ּמוֹ ׁ ָש ָבה ַה ְּסמוּכָ הָ .ה ַרב ָר ָאה ׁ ָשם ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ְמ ִרים ַה ּ ִמ ְס ְּכנִ ים,
ִעם ָה ַרב ַעל סו ִּסים ו ְּפנֵ ֶ
יהם .הוּא ִה ְת ַר ֵ ּגש ִמן ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה וְ ֶה ְחלִ יט לַ ַק ַחת בּ וֹ ֵחלֶ קָּ .כל
ַה ֲעסו ִּקים ַ ּב ֵּלילוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַה ֵ ּגן ַעל ֲא ֵח ֶ
ֶע ֶרב ָהיְ ָתה ַס ָּכנַ ת ַה ְת ָק ָפה ִמצַּ ד ַע ְר ִב ֵ ּיי ַה ְּס ִב ָיבה ׁ ֶש ָרצ ּו לִ ְפג ַֹע ְ ּב ִמ ְפ ַעל ִ ּבנְ יַ ן ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,של ַה ְ ּיהו ִּדים.
ָה ַרב לָ ַב ׁש ִ ּבגְ ֵדי ׁשוֹ ְמ ִרים וְ ָח ַב ׁש כּ וֹ ַבע ׁשוֹ ְמ ִרים לְ ר ׁ
ֹאשוֹ  .הוּא יָ ׁ ַשב ֵ ּבין ַה ׁשוֹ ְמ ִרים וְ שׂ וֹ ַחח ִע ּ ָמם
ַעל ִק ּיוּם ִמ ְצווֹ ת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ ַה ַּכ ׁ ְשרוּת.
3

ֵמ ִא ְמרוֹ ָתיו ַהיְ ָקרוֹ ת ִמ ּ ָפז
״צ ִר ְ
יך ׁ ֶש ָ ּכל ִאיש ֵי ַדע ְו ָי ִביןֶ ׁ ,ש ְ ּבתוֹ ְך ּתוֹ כוֹ ּדוֹ ֵלק ֵנרְ ,ו ֵאין
ָ
ֵנרוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּכ ֵנר ֲח ֵברוֹ ְ ,ו ֵאין ִא ׁיש ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֵנרְ .ו ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ָ ּכל
ִא ׁיש ֵי ַדע ְו ָי ִביןֶ ׁ ,ש ָע ָליו ַל ֲעמֹל ּו ְל ַגלּ וֹ ת ֶאת אוֹ ר ַה ֵ ּנר ָ ּב ַר ִ ּבים,
ּו ְל ַה ְד ִליקוֹ ַל ֲאב ּו ָקה ְ ּגדוֹ ָלה ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻ ּכלּ וֹ "

נֶ ֱהנִ ים וּשְׂ ֵמ ִחים לְ יַ ּ ֵשם ֲע ָר ִכים
1 .1לִ ְפנֵ יכֶ ם ׁ ְשנֵ י ִא ּיו ִּריםָּ .כל ִא ּיוּר ְמ ַב ֵּטא ֵחלֶ ק ֵמ ִא ְמ ָרתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב.
ְּכתֹב לְ יַ ד לְ כָ ל ִא ּיוּר ֶאת ַה ּ ִמלִ ים ַה ּ ַמ ְת ִאימוֹ ת ֵמ ִא ְמ ָרתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב.

4

יעּ ָ ,באנ ּו לִ ְהיוֹ ת ֻמ ׁ ְש ּ ָפ ִעים"...
ָ 2 .2ה ַרב אוֹ ֵמר לָ ִא ׁיש ִמן ַה ִּקבּ וּץ ׁ ֶשצּ וֹ ֵעק ָעלָ יו" :ל ֹא ָ ּבאנ ּו לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ָה ַרב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לְ ַה ִ ּגיד לָ ִא ׁיש ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ִמ ָּכל ָא ָדם ַמ ׁ ּ ֶשה ּו טוֹ ב.
נַ ֵּסה לַ ֲח ׁשֹב ַעל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ַח ִ ּיים ְס ִב ְיב ָךְּ .כתֹב ֵאיל ּו דְּ ָב ִרים טוֹ ִבים ַא ָּתה יָ כוֹ ל לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם?
נִ ָּתן לְ ֵה ָעזֵ ר ְ ּב ַמ ֲאגַ ר ָה ַר ְעיוֹ נוֹ ת.
ַמ ֲאגָ ר ַר ְעיוֹ נוֹ ת:
מוֹ ִרים  /מוֹ רוֹ ת ַר ָ ּבנִ ים ַ /ר ָ ּבנִ יוֹ ת הוֹ ִרים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲח ֵב ִרים ֲ /ח ֵברוֹ ת ַ ּב ִּכ ָּתה
ׁשוֹ ֵמר ׁ /שוֹ ֶמ ֶרת ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַאב ֵ /אם ַה ַ ּביִ ת ִא ׁיש ֵ /א ׁ ֶשת ַה ִ ּנ ָּקיוֹ ן
ּמוֹ כֵ ר  /מוֹ כֶ ֶרת ַ ּב ּ ַמכּ ֹלֶ ת נַ ַהג  /נַ ֶהגֶ ת ַה ַה ָּס ָעה מוֹ ֶרה  /מוֹ ָרה לִ ְס ּפוֹ ְרט
דֻּ גְ ָמא:
ְצ ִבי ַ -אב ַהבַּ יִ ת
ְצ ִבי ְמ ַח ּ ֵפשׂ ָּת ִמיד ֵא ְ
ידים
יך ַל ֲעזֹ ר ְלמוֹ ִרים וְ ַל ַּת ְל ִמ ִ
וַ ֲאנִ י לוֹ ֵמד ִמ ֶּמ ּנ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶח ֶסד.
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ַ 3 .3ה ֵ ּנר ׁ ֶש ִּלי...
ַמ ֲא ִמין ַ ּבכּ ֹחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לִ י ה':
ָה ַרב כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ָּכל ִא ׁיש ָצ ִר ְ
יך לָ ַד ַעת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ כוֹ יֵ ׁש נֵ ר – כּ ַֹח ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַרק לוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה לְ כ ַֹח
ׁ ֶשל ַאף ֶא ָחד ַא ֵחר.
נַ ֵּסה לְ ׁ ָש ֵערָ :מה ְמיֻ ָחד ְ ּבנֵ ר? לַ ּ ָמה ָה ַרב בּ וֹ ֵחר דַּ וְ ָקא ְ ּבנֵ ר ְּכ ֵדי לְ ַס ּ ֵמל ֶאת ַהכּ ַֹח ַה ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ָ ּבנוּ?

ַ ּב ׁ ּ ַשלְ ֶה ֶבת ׁ ֶש ְּל ָפנֶ ָ
יך ּתוּכַ ל לְ ָת ֵאר ֶאת ַהכּ ַֹח ַה ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ְּל ָך.
ַּכ ּמו ָּבן ׁ ֶש ּתוּכַ ל לְ ֵה ָעזֵ ר ַ ּבהוֹ ִריםּ ַ ,ב ֲח ֵב ִריםּ ְ ,במוֹ ִרים וְ כוּ' ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ְ ּיע ּו לְ ָךִ ,אם ָצ ִר ְ
יך ,לְ זַ הוֹ ת ֶאת
ַהכּ ַֹח ַה ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ְּל ָך.
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ימהׁ :שוֹ ְמ ִרים ַעל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ 4 .4ה ּ ְמ ִשׂ ָ
ית
ית ֶא ָחד ִמן ַה ּשוֹ ְמ ִרים ֶמה ָהיִ ָ
יהם דְּ ָאגָ ה וְ כָ בוֹ ד .ל ּו ָהיִ ָ
ָה ַרב ְמ ַב ֵּקר ֶאת ַה ׁשוֹ ְמ ִרים ו ְּמגַ ֶּלה ְּכלַ ּ ֵפ ֶ
ַמ ְר ִ ּג ׁיש ְּכלַ ּ ֵפי ָה ַרב? ַמדּ ו ַּע?
ֵא ְ
יך ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר ַעל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל?
דּ ו ִּדי וְ ׁ ַשי ִט ְ ּיל ּו ַ ּב ׁ ּ ְשכוּנָ ה ְּכ ׁ ֶשלְ ֶפ ַתע ָרא ּו מוֹ ָד ָעה ַעל לו ַּח ַה ּמוֹ ָדעוֹ ת:

יכה אוֹ ְת ָך!
ָה ָא ֶרץ ַה ִ ּנ ְפלָ ָאה ֶש ָ ּׁל ּנ ּו ְצ ִר ָ
שמֹר ַעל ָה ָא ֶרץ!
ַ ּגם יֶ לֶ ד ָק ָטן יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּיס לִ ְ ׁ
יצד ֵהם יְ כוֹ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר ַעל ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ָּלנּ וּ.
ְּכתֹב לַ יְ לָ ִדים ְ ּב ֵבית ִס ְפ ְר ָך ֵּכ ַ
ַמ ֲאגָ ר ַר ְעיוֹ נוֹ ת:
ׁ ְש ִמ ָירה ַעל ַה ִ ּנ ָּקיוֹ ן ְּת ִפ ָּלה ֲח ִבילוֹ ת ו ִּמכְ ָּת ִבים לַ ֲח ָ ּילִ ים ֶעזְ ָרה לַ ּזוּלַ ת
יעת ַס ְפ ָסלִ ים וּגְ ֵדרוֹ ת ֻמזְ נָ ִחים
ִא ּסוּף ִמ ְצ ָרכִ ים לְ נִ זְ ָק ִקים ְצ ִב ַ
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