קבוצה מספר  - 1לטביה
שלום ילדים,
ִ
אנחנו אוריה ומוריה ,או בקיצור  -אֹורי ומֹורי.
היום נלמד על הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,שנקרא בקיצור גם 'הראי"ה'.
הקבוצה שלכם קיבלה את החלק הראשון של המשחק ,דף לימוד העוסק בילדותו של הרב.
מוכנים לצאת לדרך? אנחנו מתחילים!
נחזור יותר ממאה שנים אחורה בזמן אל העיירה גריווה שבלטביה הרחוקה והקרה.
שם נולד הרב קוק .אביו היה הרב שלמה זלמן קוק ואימו  -הרבנית פערל זלטא.
הרב והרבנית רצו לגדל את בנם היקר לאהבת התורה וליראת שמיים.
כבר כשהיה אברהם יצחק קוק תינוק בעריסה אמו תפרה לו כיפה ממעילו של האדמו"ר של חב"ד ,המכונה:
'הצמח צדק' ,כדי שהיא תשרה עליו יראת שמים ושיגדל ויהיה גדול בתורה.
בכל פעם שהכיפה הייתה נופלת מעל ראשו הוא היה מתעורר משנתו.
אברהם יצחק הקטן אכן גדל להיות ילד מיוחד .הוא אהב לעזור לאחרים ,אהב ללמוד תורה והיה בעל נפש
מיוחדת ובעל מידות טובות.
קראו את הסיפורים וענו על החידה שלכם.
את המילה המופיעה בטור המודגש עליכם לשמור ובעזרתה כיתתכם תוכל להתקדם במשחק.

אהבת הארץ
כשהיה הרב קוק ילד צעיר ,היה משחק עם חבריו במשחק
מיוחד.
הילדים היו הולכים זה אחר זה בשיירה ארוכה ושואלים :
"לאן אנחנו הולכים?" .והרב קוק הקטן היה מכריז בקול
גדול" :לארץ ישראל! לארץ ישראל!".
מאין חשב הילד הקטן בארץ הזרה והרחוקה על משחק
שכזה?
הוריו היו מספרים לו על ארץ ישראל הקדושה והאהובה ובכל
פעם שהיה מגיע שליח מארץ ישראל אל העיירה הם היו
ממהרים להזמינו לביתם ומכבדים אותו בכבוד גדול .
כך למד הרב על אהבת הארץ ונרקם בליבו החלום להגיע אל
ארץ האבות .ארץ ישראל.

אהבת הזולת

אהבת התורה

כשהיה נער ,למד הרב קוק בבית המדרש של העיירה לוצין.
שם שקד על לימודו ימים ולילות.
באחד הימים  ,לאחר לילה שלם בו למד עם חברו אברהם
שוער ,חזר הרב לחדרו כדי לישון מעט.
גשם כבד ירד באותו היום והוא מיהר ללכת.
בדרכו ,ראה אווזים הולכים בגשם.
הצטער הנער הצעיר על האווזים שהולכים בגשם ועל
הבעלים של האווזים שיכולים להינזק מכך.
מה עשה? מיהר והכניס את כל האווזים תחת קורת גג.
כך ,כשהגשם מרטיב אותו ,לא הפסיק עד שראה שכל
האווזים נמצאים במקום מוגן.

כשהיה הרב בן שלוש שנים הביאו אביו
ללמוד ב'חדר ' שבעיירה .שם ישב הרב
בעיניים סקרניות והביט במלמד.
כשניגש אליו המלמד עם ספר האותיות בידו
אמר לו הילד הצעיר" :אינני רוצה ללמוד
זאת!"
התפלא המלמד ,ושאל" :מדוע?"
"אני רוצה ללמוד בספרים הגדולים!" ענה
הילד בנחרצות .
חייך המלמד ,והוסיף לשאול" :באלו ספרים
גדולים אתה רוצה ללמוד?".
הילד חשב מעט ,ואז רץ אל ביתו והביא עמו
שני ספרים עבים וכבדים בהם היה אביו
רגיל ללמוד.
הגיש את הספרים למלמד וחיכה לתגובתו.
"ילד יקר אתה!" אמר המלמד בתגובה" .אני
שמח שאתה רוצה ללמוד תורה כמו
הגדולים .אך כדי ללמוד בספרים הללו יש
ללמוד קודם את הספרים הקטנים"...
הבין אברהם יצחק הקטן את דברי המלמד
והחל ללמוד יחד עם כולם את אותיות
הא"ב.

מה למדתי מהרב קוק?
____________________
____________________
___________________

ענו על השאלות הבאות בתשבץ שלפניכם ,בהצלחה!
.1
.2
.3
.4

מה היה שם אביו של הרב קוק?
באיזו עיירה למד הרב בנערותו?
בסיפור "אהבת ישראל" מוזכר שהרב דאג להכניס את האווזים למקום __________.
העיירה בה נולד הרב קוק בהיפוך אותיות.

.1
.2
.3
.4
הפתרון שלכם לחידה :מה המילה שקיבלתם בטור המודגש? ________________________.
איך קשורה התשובה שקיבתם לרב קוק? ______________________________.

