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חלק ב':

תולדות חייו

תרנ"א1890-1891 ,

הרב צבי יהודה נולד בליל הסדר בעיירה זוימל מחוז קובנא שבליטא.
אביו  :הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל – הראי"ה קוק.
אמו :הרבנית רייזא רבקה בת הרב צבי יהודה רבינוביץ תאומים.
הראי"ה קוק היה נשוי בראשונה לבתו של אחד מגדולי הרבנים של
אותה תקופה ,הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת.
לאחר פטירת אשתו הראשונה
במגפה ,נישא הראי"ה לבתו של
הרב צבי יהודה רבינוביץ תאומים,
אחיו התאום של האדר"ת .בנם
יחידם הוא ,הרב צבי יהודה הכהן
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,קוק שנקרא על שם סבו.
אביו של הרצי"ה
לראי"ה נולדה בת מנישואיו
הראשונים ושמה פרידא חנה ושתי בנות נוספות מנישואיו
השניים  -בתיה מרים ואסתר יעל.

תרנ"ד1893-1894 ,

בהיותו בן שנתיים וחצי כתב אביו לסבו,
הרב שלמה זלמן הכהן קוק שהיה שד"ר
של ישיבת וולז'ין המפורסמת ,את
המילים הבאות:

הרב אליהו דוד רבינוביץ
תאומים –האדר"ת
חותנו מנישואיו הראשונים של
הראי"ה

"בני הילד שיחיה ב"ה בחיים ובשלום ,וכבר יודע איזה אותיות.
תקוותי לה' שיתן אותותיו ,אותות דעה ושכל טוב".

תרנ"ו1895-1896 ,

הרב שלמה זלמן קוק
המשפחה עוברת לגור בעיר בויסק שליד
סב הרצי"ה
ריגה ,במחוז לטביה ,בעקבות מינויו של
הראי"ה לרב העיר.
בעיר זו שקד הילד המוכשר על לימודיו והתגדל על ידי אביו וטובי
הרבנים המלמדים :הרב ראובן גוטפריד ,הרב ד"ר בנימין מנשה
לוין והרב ד"ר משה זיידל.

תרנ"ט1898-1899 ,

בהיותו בן שמונה וחצי שנים כתב עליו אביו במכתבו אל הסבא את
המילים הבאות:
"בני הנעים צבי יהודה שיחיה בא הנה אחרי שגמר בחדרו
פרק הגוזל עצים ,ברוך ה' ראה בזמן הזה סימן יפה במשנתו".

הרב צבי יהודה עם אחיותיו
פרידא חנה ובתיה מרים שנת
תר"ס
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תרס"ד1903-1904 ,

חג הפסח – הנער צבי יהודה חוגג את שנת בר המצוה.
יום ראשון ט' באייר – משפחת הראי"ה יוצאת בדרכה לארץ ישראל בעקבות הזמנת הראי"ה לכהן
כרבה של העיר יפו והמושבות .ההחלטה להיענות לתפקיד זה התקבלה לאחר הפצרות חותנו,
האדר"ת ,אשר כיהן באותה תקופה כרבה של ירושלים.
כ"ח באייר – הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובני ביתו מגיעים
לנמל יפו .הראי"ה היה מציין מדי שנה יום זה כיום חג ,וכך כתב
לבנו לאחר עשר שנים:

מראה יפו בתקופת משפחת הרב קוק
(לשכת העיתונות הממשלתית)

"ב"ה עבר עלינו יום אתמול כ"ח אייר זה היום הגדול אשר
בו זיכנו צור ב"ה לבא לארץ חמדתו".
בתקופה זו ,למד הנער צבי יהודה את עיקר תורתו מפי אביו
הגדול כאשר הלימוד כלל את כל מקצועות היהדות כולל תורת
הסוד.
על אף גילו הצעיר סייע רבות בידי אביו בתפקידיו הציבוריים
ובהקמת מסגרות שונות ללימוד תורה.

תרס"ו1905-1906 ,

בהיותו בן חמש עשרה שנים עלה לירושלים להתגדל בתורה
כדי למצות את יכולתו וכשרונותיו ושם למד בישיבת "תורת
חיים" שבעיר העתיקה.
הרצי"ה למד בשיעור הגבוה על אף גילו הצעיר ,ואף למד
בחברותא עם ראש הישיבה ,הרב זרח אפשטיין.
הראי"ה ,שהיתה זו לו פרידתו הראשונה מבנו אהובו ,שלח
אליו דברי הדרכה בדרכי הלימוד ובהם כתב:

ישיבת תורת חיים בעיר העתיקה ירושלים,
כיום ישיבת עטרת ירושלים/כהנים
"רק התאמץ בני יקירי במידות טובות וביראת ה' יתברך

ואהבתו ,בשקידת התורה ,והיה תמיד מלא רצון ונוטה
יותר לשמחה וטוב לבב והתחבר ליראי ה' וגדולים בתורה".
היחסים הקרובים והאהבה הגדולה אותם רכשו הראי"ה ורעייתו לבנם יחידם ,באו לידי ביטוי גם
בדברים הבאים:
"כתוב נא לנו ,בני יקירי ,מכל פרטי התנהגותך ,ממש לפרטי פרטיות .כי הלא תוכל
לשער כמה גדולה היא התעניינותנו בכל עניינך ,ממש שבתך וקומך ,באיזו שעה אתה
אוכל פת שחרית ומה ,ובאיזו שעה סעודת הצהריים וסעודת הערב ,ומתי תלך לישון,
ואם התרגלת לקרות ק"ש שעל המיטה כראוי ,ומתי תקום ,ובאיזה חדר הוא מקום
לונך בקביעות ,ואם הוא רחוק מן החלון ,שלפעמים האוויר קר בירושלים ת"ו".

תרס"ז1906-1907 ,

בשיר "הבקבוק" אותו כתב הרצי"ה כמתנה לסעודת פורים שבה השתתף על שלחן רבו ,הרב
אפשטיין ,ניכר גם חוש ההומור שלו.
ואלה הם דברי הבקבוק:
" ...גַ ם לְ זֶ ה ִה ְת ַּפלַ ּלְ ִּתי ֵאלֶ יָך  /נָ א ֶא ְמ ַּתק לְ ִחּכֶ יָך
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך".
ּומ ָצ ִ
ֶאנְ ַעם לְ ֵעינֶ יָך ָ /

[]16

בס"ד

תרס"ט1908-1909 ,

לאחר שובו של הרב צבי יהודה מירושלים לעיר יפו שימש בקודש ליד אביו וסייע לו בכל הדרוש
בענייני הציבור.
בשנים אלו שהה ביפו הרב יעקב משה חרל"פ אחד הרבנים הצעירים מרבני
ירושלים אשר התחבר והתדבק אל הראי"ה קוק,
ובינו לבין הרב צבי יהודה נוצרו קשרי ידידות
שנמשכו שנים רבות .הרצי"ה סייע גם בידי הרב
חרל"פ לערוך את הספר "צבי לצדיק" שהוא לקט
מכתבי רבו ,הרב יהושע צבי מיכל שפירא.
בשנה זו סייע לאביו להקים ישיבה בבנין בית
הכנסת "שערי תורה" שבה כיהנו יחדיו כראשי
הישיבה ,אביו הראי"ה והרב זלמן שך הי"ד אשר
נהרג על ידי הפורעים הערבים בימי המאורעות.
הרצי"ה למד בישיבה כתלמיד מן המנין.
ישיבת "שערי תורה"
(צולם ב  2010באדיבות )shalom books
הרב יעקב משה חרל"פ בימים אלו כתב עליו אביו את המילים הבאות:
"הוא כמעט האחד עמי המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי".

עת"ר1909-1910 ,

שערי הספרים צבי לצדיק ושבת הארץ

הרב צבי יהודה שוקד על הכנת כתבי אביו לדפוס ובשנה זו ערך
את הספר הראשון של אביו" :שבת הארץ" העוסק בהלכות שנת
השמיטה .בספר זה השתתף גם בכתיבת החלק ההלכתי וגם
בחלק הרעיוני שהוא ההקדמה לספר.

תרע"ב1911-1912 ,

כעבור שנה עלה שוב לירושלים לישיבת "פורת יוסף" ,בה למד
בשקידה גדולה.
בשנה זו פירסם בעילום שם את שני מאמריו הראשונים :א)
התרבות הישראלית ב) על הפרק.

תרע"ד1913-1914 ,

ישיבת "פורת יוסף" הישנה לפני חורבנה

לאחר התלבטויות רבות ,נסע הרצי"ה ללמוד בעיר הלברשטט שבגרמניה אל רב העיר ,הרב ד"ר
אויערבך שהעניק לו את חסותו.
היתה זו עבורו תקופה של פריחה ,התעלות והתגדלות בתורה .את רוב זמנו
השקיע בלימוד תורה בהיקף ובעומק רב ,יחד עם זאת הרחיב את השכלתו
הכללית ולמד גם את השפות :גרמנית ,אנגלית וצרפתית בנוסף לשליטתו
בשפה הרוסית.
בתקופה זו שימש גם כמורה ורב לקבוצת צעירים ולימדם גמרא ,תנ"ך וספר
הכוזרי.
באותה שנה הוזמן אביו הראי"ה להשתתף ב"כנסיה הגדולה" של "אגודת
ישראל" .הראי"ה הוזמן להרצות בפני המשתתפים על "עניינה של ארץ
ישראל".
הרב צבי יהודה בתקופת
הלברשטט  -גרמניה
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הראי"ה ורעייתו הגיעו לגרמניה ובה נפגשו עם בנם והכינו את עצמם לקראת הכנס הגדול שבו
היו אמורים להשתתף רוב גדולי ישראל של אותם הימים.
ט' באב – עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בה נלחמה גרמניה נגד רוסיה ,נאסרו כל הנתינים
הרוסיים שנחשדו כמרגלים בשל היותם נתינים מארץ אויב .בין האסורים היו גם :הראי"ה ,רעייתו
ובנו.
לאחר מאמצים מרובים שוחרר הראי"ה שעבר להתגורר בשוויץ הניטראלית ,עד יעבור זעם ואילו
הרצי"ה נשאר במאסר.
בעקבות מאמצי ראשי הקהילה היהודית בהלברשטט שוחרר גם הרצי"ה.
על עוז רוחו ודבקותו בהלכה יעיד הסיפור הבא:
כאשר הגיע הממונה על האסירים ביום השבת ובידו מכתב סגור סירב הרצי"ה לקבל
את המכתב על אף שידע כי בתוכו מכתב השחרור שלו.

תרע"ה1914-1915 ,

לאחר זמן מה הגיע הרצי"ה אל הוריו לעיר סט גאלן שבשוויץ.
לרצי"ה היתה זו תקופת התעלות רוחנית ,בה הספיק ללמוד עם אביו מספר
פעמים את הש"ס בבלי וירושלמי ,רמב"ם ,טור ועוד וכלשונו:
"למדנו את כל התורה פעמיים".
הרב דוד כהן ("הנזיר") ,החל באותה העת לדבוק באביו הראי"ה והיה לאחד
מתלמידיו הגדולים .שם הכיר והתיידד עם הרצי"ה וביניהם נוצרו קשרי
קירבה וידידות מיוחדים שנמשכו שנים רבות.
לימים אמר עליו הנזיר:

הרב דוד כהן
הנזיר הירושלמי

"כשאני רואה אותו הולך ברחוב – מלאך הולך פה".

תרע"ו1915-1916 ,

כאשר קיבל על עצמו הראי"ה את משרת הרבנות של
קהל "מחזיקי הדת" בעיר לונדון ,נפרדו שוב האב
והבן.
הראי"ה ראה במשרת הרבנות בלונדון השגחה
אלוקית בה יוכל להשפיע על מוסדות השלטון
באנגליה הנלחמת לשחרור ארץ ישראל מידי התורכים
בעלי בריתם של הגרמנים .בכך מתחילים נצנוצי אור
הגאולה ושיבת העם לארצו.
ואכן ,כאשר החל הוויכוח הגדול על זכותו של עם
ישראל להגדרה עצמית בארץ ישראל פעל הראי"ה
שר החוץ וראש ממשלת
בריטניה הלורד ארתור בלפור קוק יחד עם מנהיגי הציונות בדרך שהובילה בסופה
ל"הצהרת בלפור" שפורסמה בי"ז מר חשון תרע"ח
( 2נובמבר  .)1917הצהרה זו מאשרת את זכותו של עם ישראל ל"בית
לאומי" ולהגדרה עצמית בארץ ישראל.
הרב צבי יהודה טען כל ימיו כי כל המהלכים של צאת אביו מארץ ישראל
לגרמניה ,המעבר לשוויץ והרבנות באנגליה תרמו להקמת מדינת ישראל.
הרצי"ה שנשאר בשוויץ המשיך לשקוד על לימוד התורה על כל חדריה
וכמו כן השתלם בלימודי פילוסופיה ,מדעים ומתימטיקה ברמה גבוהה
והמשיך במלאכת הקודש של הוראת מקצועות היהדות לצעירי הקהילה.
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הראי"ה קוק בלונדון
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תרע"ח1917-1918 ,

הראי"ה קוק הקים את תנועת "דגל ירושלים" במטרה לקרב לרעיון הציוני גם את החוגים שלא
הצטרפו לתנועה הציונית.
"דגל ירושלים" התבססה על הרעיון הרוחני/תורני של שיבת ישראל לארצו .הרצי"ה פעל במשך
שנים רבות להפצת רעיון התנועה .במסגרת פעילות זו הקים
את הסניף המרכזי בעיר ציריך שבשוויץ.

תרע"ט1918-1919 ,

כ"ו חשון תרע"ט ( 11נובמבר  – )1918סיום מלחמת העולם
הראשונה.
הרב צבי יהודה מגיע ללונדון לפגישה מחודשת עם הוריו ,האב
כתב המינוי של הראי"ה קוק לרבה
ובנו ממשיכים בפעילות נמרצת להפצת רעיון תנועת "דגל
של ירושלים
ירושלים" כחלק מהמאמץ המוגבר לעידוד העלייה לארץ
ישראל.
ג' אלול  -לאחר עיכובים רבים מגיעה משפחת הרב קוק לארץ ישראל .בתחנת הרכבת בעיר לוד,
המשפחה מתקבלת על ידי משלחת חשובה של קהילת ירושלים המזמינה את הראי"ה לכהן
כרבה של העיר ירושלים.

תר"פ1919-1920 ,

הרצי"ה עבר לפתח תקוה ,ללמד
בישיבה לצעירים ובבית המדרש למורים
שליד תלמוד תורה "נצח ישראל" שייסד
הרב ד"ר משה אויערבך אחיו של הרב
בית ספר "נצח ישראל"
אויערבך מגרמניה.
(הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני)
בשנה זו הוציא לאור את ספרו
המחשבתי של אביו "אורות" העוסק בעניין
כריכת ספר אורות במהדורה תחיית עם ישראל השב לארצו.
מאוחרת
באותה שנה נפטרה אחותו הצעירה אסתר
יעל לאחר שנפלה ממדרגות ביתה זמן קצר לאחר בת המצוה.
על פי בקשת אביו ,יצא לאירופה כדי להשמיע את דעת אביו בכנס של
אגודת ישראל ,ולפעול למען צירוף גדולי ישראל לתנועת "דגל
ירושלים" .הרצי"ה עסק גם בעידוד העלייה לארץ של יהודים יראי
שמים ובעלי הון ,כדי שישפיעו על אופי החברה המתגבשת בארץ.
הרצי"ה התקבל בכל מקום בכבוד ובידידות ,הופעותיו השאירו רושם
עז .הרצי"ה ביקר בארצות רבות שם נפגש עם גדולי הרבנים
והאדמו"רים .בין האישים שפגש; החפץ חיים ,הרב ישראל מאיר הכהן מראדין
החפץ חיים
הגאון ר' מאיר אריק והאדמו"ר מגור ,וכך נוצרו
עמהם קשרי הערצה וידידות.

תרפ"א1920-1921 ,

הראי"ה יוזם את הקמת הרבנות הראשית
לארץ ישראל ומתמנה לרב הראשי האשכנזי
הראשון יחד עם הראשון לציון הרב יעקב
מאיר.

סמל הרבנות הראשית לישראל

הראשון לציון הרב יעקב מאיר
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תרפ"ב1921-1922 ,

כ"ו שבט  -בעת ביקורו בפולין ,נשא הרצי"ה לאשה את חוה-לאה בת
הרב יהודה לייב הוטנר ,מחשובי רבני ווארשה.

תרפ"ג1922-1923 ,

לאחר נישואיו חזר הרצי"ה לארץ
ישראל.
הרצי"ה משתתף בהנהלתה הרוחנית
של "הישיבה המרכזית העולמית"
הרבנית חוה לאה לפני נישואיה
אותה הקים אביו בירושלים .בחזונו
ראה הראי"ה קוק הקמת ישיבה מרכזית עולמית שתמשוך
אליה את טובי התלמידים ובה ילמדו את מלוא היקף הספרות
התורנית בהעמקה רבה .חזון זה אכן התממש עשרות שנים
לאחר מכן עם התגדלותה והתרחבותה של הישיבה בראשותו
הרצי"ה עם גיסו הרב שלום נתן רענן של הרצי"ה.
לידו שימש כר"מ ומנהל הישיבה ,גיסו הרב שלום נתן רענן,
הנשוי לאחותו בתיה מרים שהוסיף לשם משפחתו את שם משפחת הראי"ה והרצי"ה – משפחת
קוק.
במשך כל שנות ניהול הישיבה הקפיד לתת פעם בשבוע שיעור ייחודי בתנ"ך וכמו כן נתן שיעורים
באמונה וביראת ה' .בשיעורים אלו ,שניתנו בעברית ,התייחדה הישיבה משאר הישיבות בארץ.

תרפ"ד1923-1924 ,

אביו הראי"ה נוסע לארצות הברית בשליחות
ציבורית וכותב משם את המילים הבאות:
"ואבקש מאד ממך ומחוה לאה תחיה,
שתיזהרו בשמירת הבריאות ,ותשתדלו
להרבות באכילה ,למען חיזוק הכוחות ,וכדי
לעשות נחת רוח לאמא תחיה".

שער הספר
"אורות התשובה"

תרפ"ה1924-1925 ,

הרב קוק במסעו באמריקה
עם ראש עיריית ניו יורק ורבני העיר

הרצי"ה מוציא לאור את הספר" :אורות התשובה" לקראת
הימים הנוראים וכמו כן את הכרך הראשון של "אגרות
הראי"ה".

תרפ"ו1925-1926 ,

הרצי"ה הוסמך לרבנות על ידי הגאון הרב יעקב משה
חרל"פ.
בכתב הסמיכה נכתב:

הרב צבי יהודה
עם הרב חרל"פ

"אשרי תהיה העדה אשר תזכה לבחור בו ולשים אותו אלוף לראשה".
סמיכה זו נוספה לסמיכת החכמים אותה קיבל מהרב ד"ר בנימין מנשה לוין,
רבו משכבר הימים ,אשר הוסיף לנוסח המקובל את המילים הבאות:
הרב ד"ר בנימין מנשה לוין
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"מה מאד ראוי לקרב ולחבב כלי חמדה כזה אשר ברכה בו".
באותה שנה נסע הרצי"ה לאירופה בשליחות אביו לעשות נפשות לתנועת "דגל ירושלים" ולאסוף
כספים לטובת התנועה ולטובת החזקת הישיבה.

תרפ"ז1926-1927 ,

הרצי"ה שוהה ,על פי הוראת אביו ,בבית הבראה על הכרמל מטעמי בריאות ,ופוגש
שם את המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
בשיחות שמתפתחות ביניהם באים לידי ביטוי תפישות העולם השונות ,אך לאחר
השבת בה שוחחו שניהם ארוכות אמר ביאליק בהתרגשות:
"אני מאמין במי שאמר והיה העולם ,המתגלה בהיסטוריה ,הבוחר בעמו
ישראל באהבה ,שנתן לנו את תורתו תורה שבכתב ותורה שבעל פה".
על כך הגיב הרצי"ה:

חיים נחמן ביאליק

"אם כך הרי אתה משלנו".
"המשורר הלאומי"
הממשלתית
(לשכת העיתונות
לימים אמר הרצי"ה כי יתכן שהוראתו החריגה של אביו להישאר בבית ההבראה
צילם זולטן קלוגר)
בימים הנוראים עם ביאליק הייתה לצורך השיחות עם ביאליק שהשפעתו על
הנוער היתה רבה ביותר.

תרפ"ח1927-1928 ,

הרצי"ה מקבל מאביו ייפוי כח למלא את תפקידיו
במקומו ובכך קיבל גם את האחריות לניהול הכלכלי של
הישיבה.
בעת ההיא חיזק את ידי חברי "גדוד מגיני השפה
העברית בארץ-ישראל" ,שבראשו עמד זאב ז'בוטינסקי,
על פועלם הקדוש ומסירות נפשם.

זאב ז'בוטינסקי

תרפ"ט1928-1929 ,

בארץ פרצו מאורעות דמים .בעיר חברון נרצחו עשרות
יהודים והחל המאבק על הזכות היהודית לגשת אל
הכותל לפני מלחמת השחרור
הכותל.
(לשכת העיתונות הממשלתית)
הראי"ה והרצי"ה ניהלו מאבק עיקש ובלתי מתפשר
עם "הוועד הלאומי" שרצה להיכנע לדרישות הערבים לגבי זכות הבעלות על
מקום הקודש .וכך כתב הרצי"ה באותם הימים:
"והכהן הגדול (הראי"ה) הלוחם במסירות נפש גם להצלת
נפש יחידית מישראל ,בירר כמפקד עליון את דעתו
הרב שאול ישראלי
המכרעת בהחלטיות האחראית :לא ברפיון רוח ותרני מראשי ישיבת מרכז הרב
ביחס למקום קדשנו נשיג בטחון שלומנו ומשמרת חיינו
לא מתוך כך יבושו ויסוגו שונאינו ,אין בידינו לסגת ולזוז מעמדת
בעלותנו האלוקית של מקומנו זה ואך בהחזקת בצרוננו בו וממנו יסוד
המשך קיומנו ועוז עלייתנו".
משנה זו סייע לאביו במסירות רבה בהשגת רישיונות עלייה (סרטיפיקטים)
משלטון המנדט ,לצורך הצלת רבנים ,אדמו"רים ובחורי ישיבה ,והעלאתם
ארצה .בין הרבנים  :הרב משה צבי נריה ,לימים ראש ישיבות ואולפנות בני
הרב משה צבי נריה
עקיבא ,והרב שאול ישראלי ,לימים ראש ישיבת "מרכז הרב" .רבים מהם היו
"אבי הישיבות התיכוניות" לגדולי ישראל ולראשי ישיבות בארץ ובעולם.
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תרצ"א1930-1931 ,

הרב צבי יהודה יוצא בשליחות הישיבה לפולין במטרה לאסוף כספים
להחזקתה.
בחזרתו  ,באנייה ,פגש את המשורר שאול טשרניחובסקי וניהל עמו שיחות על
ההבדל שבין שירת הקודש לשירת החול ועל הזהירות שבה יש לנהוג מול
השפעות זרות והרסניות המתגנבות אל תוך שירת החול.

תרצ"ב1931-1932 ,

עם חזרתו לארץ התמסר לניהול הישיבה הן בצד הרוחני והן בצד הגשמי,
ובכך נעזר בשני גיסיו ,הרב שלום נתן רענן והרב ישראל רבינוביץ תאומים
שהיה נשוי לאחותו פרידא חנה.

המשורר
שאול טשרנחובסקי

(לשכת העיתונות הממשלתית)

תרצ"ה1934-1935 ,

כשהגיע הגאון הרב יוסף דב סולובייצ'יק
לארץ המליץ הראי"ה לבנו ללכת ולשמוע
את שיעוריו .הרב סולובייצ'יק נשא את
שיעורו המרכזי בישיבת "מרכז הרב"
ובכל מקום שהשמיע הרב את שיעוריו,
הצטרף אליו הרב צבי יהודה כמצוות
אביו.
הלויית הראי"ה קוק זצ"ל
ג' אלול – נפטר מרן הרב הגאון הרב
הרב יוסף דב בער סולובייצ'יק אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל הרואה הגדול .הגאון הרב יעקב משה
ראש ישיבת ישיבה
חרל"פ התמנה במקומו כראש הישיבה המרכזית העולמית.
אוניברסיטה בניו יורק
עם פטירת אביו ,אליו היה קשור בכל נימי נפשו ,ראה הרב צבי יהודה את
(לשכת העיתונות הממשלתית
צילם יעקב סער)
תפקידו העיקרי ,כממשיך תורת אביו הגדול ,להוציא לאור את כתביו כפי
שציווהו בצוואתו לפני פטירתו ואכן במשך כעשרים שנה שקד והוציא לאור את כתבי אביו ,ואף
הוסיף להם הערות ומראי מקומות שעל פיהם ניכרת גדלותו ובקיאותו בכל חדרי התורה .הספר
הראשון שהוציא לאור היה "משפט כהן" שאלות ותשובות על שולחן ערוך חלק חושן משפט.

תרצ"ז1936-1937 ,

בשנה זו הציעה ועדה בינלאומית ("ועדת פיל") את חלוקת ארץ ישראל בין היהודים לערבים .הרב
התנגד בתקיפות לכל ויתור על חלק מחלקי ארץ ישראל.
באותם הימים התחדש המאבק על זכותם של היהודים להתפלל ליד הכותל
המערבי ובמסגרת המאבק כתב את המילים הבאות:
" יֵ ׁש לְ ָבבֹות וְ יֵ ׁש לְ ָבבֹות .יֵ ׁש לִ ּבֹות ָא ָדם וְ יֵ ׁש לִ ּבֹות ֲא ָבנִ ים".
"כל עבודת הלב של היהודים בכל העולם פונה אל מקום זה".
על רקע מילותיו אלו חיבר המשורר יוסי גמזו את בשירו "הכותל" את
המילים:
"יֵ ׁש ֲאנָ ִשׁים ִעם לֵ ב ֶׁשל ֶא ֶבן יֵ ׁש ֲא ָבנִ ים ִעם לֵ ב ָא ָדם".
הרב צבי יהודה
ליד הכותל
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תרצ"ט1938-1939 ,

י"ז אלול ( 1ספטמבר)  -החלה מלחמת העולם השניה שבה
נרצחו ששה מיליון יהודים בשואה.
הרב צבי יהודה הזדעזע וקבע כי אירועי השואה קשים יותר
מאירועי "גזירות ת"ח  -ת"ט" ולכן הקפיד לומר בכל שבת את
תפילת "אב הרחמים" אף אם שבת זו חלה בראשי חדשים
ובימים טובים .התבטאותו היתה כי:

צבא הנאצים ימ"ש בכניסתם לפולין

"על השואה יש להתאבל כל יום".
על אף כאבו הגדול וצערו על אימי השואה עודד את רוחם של היושבים בציון על ידי קריאתו שלא
ליפול לידי יאוש ולהישבר רוחנית:
"קשה היא לגופו של כלל ישראל אימת הפחדים וזעזועי דלדוליהם הנפשיים יותר
מחרבם של מעשי היסורים בעצמם".

ת"ש1939-1940 ,

נוסד חוג לומדים "חוג הראי"ה" ובו למדו את כתבי הראי"ה קוק בהדרכת
הרב צבי יהודה ובהשתתפות אנשי מעלה מיקירי ירושלים של אותם
הימים.

תש"א1940-1941 ,

הרב מספיד את מפקד האצ"ל ,דוד רזיאל ,תלמיד ישיבת מרכז הרב,
שנהרג בעת פעילותו הצבאית בעיראק וכך אמר עליו:

דוד רזיאל

(לשכת העיתונות הממשלתית )

"סגולה דוידית מיוחדת :עדינות בשעה שעוסק בתורה וקשיחות בשעה שיוצא
למלחמה".

תש"ד1943-1944 ,

ז' שבט – נפטרה רעייתו האהובה הרבנית חוה
לאה מדלקת ריאות .המחלה נגרמה כתוצאה
מצאתה של הרבנית ביום חורף קר ומושלג
מביתם ברחוב עובדיה לחלק אוכל לנצרכים .על
אף בקשותיו של בעלה לוותר הפעם על מעשי
החסד שלה הרבנית התעקשה וטענה כי דוקא
היום זקוקים לה הנצרכים יותר מבכל יום.
הרב צבי יהודה
לאה
ורעייתו חוה
הרב צבי יהודה התאבל ולא יכול היה להתנחם
הרב צבי יהודה בצעירותו
וקרא עליה בהספדו את המילים הבאות:
"הלכת ועלית במפלאות הקשר הפנימי לאהבת התורה והיראה ,וזהירות הדקדוק
במצוות ...לשקידת הטוב והחסד וברדיפה אחרי ענייני החסדים ומעשיהם".
הרב צבי יהודה נשאר בגפו ולא נשא אשה שניה עד ליום פטירתו .את כל עיתותיו הקדיש לתלמידיו
ומצא בהם את נחמתו על פי מאמר חז"ל:
"כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" (סנהדרין יט).

ביתו היה פתוח לרווחה לכל ללא הבדל :זקן ונער ,איש או אשה ,דתי או חילוני ואף מבני אומות
העולם.
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תש"ה1944-1945 ,

כ"ה באייר ( 8מאי  - )1945נסתיימה מלחמת העולם השניה
בכניעת הגרמנים ובתחילת העליות לארץ ישראל של שרידי
המחנות והפליטים.
בשנים אלו נרתם היישוב למאבק הגדול והקשה על הקמת
המדינה .רבנו הניח את כל כובד משקלו הרוחני למען מטרה
עליונה זו.
אניית המעפילים "פריטה" ומקבלי פניה
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם זולטן קלוגר)
כאן החלה להתגבש דרכו המדינית-רוחנית המשלבת בתוכה
את שלשת הערכים  :תורת ישראל ,עם ישראל וארץ ישראל
ועל פי שלשת הדגלים הללו הדריך וחינך את תלמידיו ושומעי לקחו.
באותם הימים הוצעו ליישוב היהודי הצעות שונות לפתרון הסכסוך עם ערביי ארץ ישראל על ידי
ועדות מטעם האו"ם ושבכולן היה על העם היהודי לוותר על חלקים נרחבים מאדמתו.
על כך כתב בתקיפות:
"הפתרון הוא יציבות רעננה של ביטחון אמונתנו בגאון נחלתנו כולה".

תש"ו1945-1946 ,

ר"ח תמוז – "השבת השחורה" :בשבת זו נאסרו מנהיגי היישוב ,רבנים וראשי הארגונים ,על ידי
הבריטים תוך כדי חילול השבת ובתי הכנסת בהם התפללו .רבנו פירסם בעקבות אירוע זה ,מאמר
תקיף בשם "על חילול הקודש" ובו מחה נמרצות ותקף את
ראשי השלטון הבריטי על התנהגותם המבישה והשווה אותם
למעשי הדיקטטורות הרוסית והגרמנית והתנבא על קץ
השלטון הבריטי בארץ ישראל בקרוב.
י"ב אלול – רבנו קובע מזוזה בטכס חנוכת בית המרגוע בגוש
עציון.
בימים אלו מנתה ישיבת "מרכז הרב" כחמשה עשר תלמידים
וכאן נתגלתה דמותו המיוחדת כמקרינת אהבה וחיבה לכל
בית המרגוע במשואות יצחק שבגוש
קלוגר)עציון אחד ואחד מתלמידיו ובעיקר השפיעה כנותו המיוחדת וגישתו
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם זולטן
הפשוטה הנובעת מתוך לבו ,אותה חשו התלמידים כולם.
גישה זו ביטאה את טבעיות הקודש של תורת ארץ ישראל.

תש"ח1947-1948 ,

כתוצאה מחילוקי הדעות בקרב היישוב היהודי נוצרו מחלוקות
חריפות בין הפלגים השונים :ההגנה ,האצ"ל והלח"י ,על אופי
וצורת המאבק בבריטים השולטים בארץ.
רבנו שכאב את כאב המחלוקת
יצא בכרוז ובמאמר שהתפרסם הצבעת האו"ם בכ"ט בנובמבר שהחליטה
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל
בכל העיתונים בשם "את אחי
(לשכת העיתונות הממשלתית)
אנכי מבקש" ובהם קרא
לאחדות המחנה ולוויכוח אידיאולוגי ללא אלימות .וכך כתב:
"חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולנו .אל נא יחליט
כל אחד מאתנו ,כי רק אתו האמת וכל הצדק .אל נא נעכיר
את החופש הציבורי שלנו על ידי השרשת השנאה והבוז
ריקודי שמחה ברחובות
שבלב".
בכ"ט בנובמבר
ט"ז כסלו  -כ"ט בנובמבר – החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ברוב של
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שלושים ושלש בעד ,מול שלש עשרה נגד.
כאשר עם ישראל יצא לחגוג ברחובות הסתגר רבנו בחדרו יחד עם הרב יעקב משה חרל"פ .לימים
הסביר כי על אף ההחלטה החשובה ,שבה ראה נס גלוי "ואתחלתא דגאולה" דאב לבו על חלוקת
הארץ ועל היעדרם של המקומות הקדושים מתוך אותו החלק שיועד ליישוב היהודי.
עקב המצב הבטחוני המעורער הוקם משמר אזרחי שהורכב מבני גילאים מבוגרים שלא יכלו
להתגייס לכוחות הלוחמים.
רבנו הצטרף לכוחות אלו על אף גילו המתקדם ובאחת
השבתות אף נלווה אל אנשי המשמר והצטרף יחד עמם בבניית
ביצורים לחיזוק השכונות המותקפות.
על אף תמיכתה של ממשלת ארצות הברית והחלטת האו"ם
על הקמת מדינת ישראל ,לאחר זמן התנכרה לבקשותיה של
הממשלה שבדרך לרכישת נשק ולשבירת ההסגר על שערי
הארץ .על האכזבה שהיתה ליישוב היהודי מעמדתה הבוגדנית
הכרזת המדינה ה' אייר תש"ח .ליד ראש
של ארצות הברית ,כותב רבנו כך:
הממשלה ,דוד בן גוריון ,הרב יהודה לייב
"התנהגות זו משמשת נקודת-סיום סופית של פרידתנו מיימון ממנהיגי התנועה הדתית לאומית
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם זולטן קלוגר)

ממדבר-העמים של הגולה וחזרתנו אל עצמנו".
ה' אייר ( 15מאי) – ההכרזה על הקמת המדינה היהודית על ידי מר דוד בן גוריון בערב שבת קודש.
לאחר ההכרזה התגברה מלחמת השחרור כאשר מול העם היושב בציון קמו שבעת צבאות ערב
ואיימו עלינו לכלותינו והקב"ה הצילנו מידם.
רבנו עודד את תלמידי הישיבה להצטרף לכוחות הלוחמים כל
אחד על פי יכלתו ופרסם חוברת בשם "למצוות הארץ" בנושא
זה.
באותו היום דאג רבנו להעביר עשרות
מזוזות על מנת לקובען במחנה הבריטי
"שנלר" ששוחרר על ידי צבא ישראל.
בשנים הבאות רבנו פעל לדחיית
השירות הצבאי של תלמידי הישיבה,
כל תלמיד התגייס על פי הנחייתו בזמן
אניית המעפילים "אלטלנה"
פין)
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם הנס
שהיה מתאים לו.
במשך כל תקופת המלחמה ועל אף שירדו על ירושלים כעשרת אלפים
פגזים ,הקפיד רבנו להגיע מביתו לבית הישיבה מדי יום וטען כי עליו
לבצע שתי משימות :האחת  -הוצאת כתבי אביו לאור ,והשנייה  -חינוך
ולימוד בישיבה.
הרב צבי יהודה
י"ג סיון – פרשת "אלטלנה"  -ה"אלטלנה" הייתה אניית מעפילים שכללה
עם מנחם בגין
גם משלוח נשק ,אותה הביא האצ"ל לחופי הארץ ,ועל פי הוראת ראש
הממשלה דוד בן גוריון ,טובעה על אנשיה וצוותה.
אירוע קשה זה שהיה עלול להצית מלחמת אחים נרגע בעקבות התערבותו של מנחם בגין ,מפקד
האצ"ל ,שהורה לאנשיו לא להשיב אש.
רבנו פרסם בעקבות כך מאמר בשם "ממעמקים" ושם כתב:
"אם במהלך יסורינו ,צריכים היינו גם לעבור את התחנה המופלאה הזאת ,של התנגשות
הריגת אח באח בארץ עצמה ולמענה ,עלינו לזכור שכל הייסורים עניינם למרק ולטהר
נגדיל ונאדיר את האחווה האמתית מבית".
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תש"ט1948-1949 ,

פריצת דרך ותפנית חשובה בחיי הישיבה היתה בואם של קבוצת תלמידים
בוגרי ישיבת בני עקיבא "כפר הרואה" ,יחד עם רבם הנערץ הרב יעקב
כלאב להצטרף לחבורת התלמידים המעטים שבישיבה .קבוצה זו משבט
"עציון" נקראה בשם גרעין "משכן ישראל" ובין חבריה הבולטים :הרב דב
ליאור ,רב היישוב קרית ארבע ,פרופסור נחום רקובר – מי שהיה המשנה
ליועץ המשפטי לממשלה ,הרב יהושע רוזן ,הסופר הרב שמחה רז ,עורך
דין דב פרומן – מי שהיה יו"ר האגודה להתנדבות בעם ועוד .תלמידים אלו
היוו את היסוד להתחדשות הישיבה והליכה בדרכי הראי"ה ולאור משנתו
החנוכית.
בתקופה זו נחשפו התלמידים למערכת
הרב דב ליאור
שיעורים ענפה שכללה שעורי גמרא,
אמונה ,מחשבה ומוסר וזאת במטרה לפתוח בפני התלמידים
אופקים חדשים בלימודי היהדות על מנת להכשירם כרועים
רוחניים בעתיד.
ה' אייר  -בליל יום העצמאות הראשון יצא רבנו עם תלמידיו
לרחוב ורקד בשמחה גדולה על תקומת
המדינה ,בה ראה את התגשמות חזון
ריקודים עם רבנו ביום העצמאות
הנביאים ושלב מתקדם בגאולה .כך
נהג גם בשנים הבאות ,על אף המצב
הרוחני הקשה במדינה והיותו כמעט הרב היחיד ברחוב .לאחר שנים הנהיג
בישיבה מסיבת הודיה בליל החג ,אשר אליה הזמין את ראשי המדינה
שראה בהם מעין התחדשות מלכות ישראל בימינו .במשך שנים נהג
בלילה זה לרקוד עם תלמידי הישיבה לבית נשיא המדינה ,כדי לבטא את
השילוב של תורה וממלכתיות .הרצי"ה הורה לתלמידיו להתגלח ביום זה.
יום זה היה עבורו אחד הימים השמחים ביותר בשנה .במסגרת אירועים
אלו ,הסביר רבנו כי יום העצמאות הוא יום קדוש משום שבו התממשה
ריקודים עם רבנו
קיומה של המצוה הגדולה והקדושה של ירושת הארץ ,הקץ המגולה של
הפרחת השממה וקיבוץ גלויות ,וכך אמר:
"הגענו אל זמננו זה דרך ניסים ונפלאות ,מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו".
בשנה זו ,הרצי"ה השתתף בעצרת מחאה שהתקיימה בחיפה נגד חילול שבת.

תשי"א1950-1951 ,

י"ז שבט – נפטרה הרבנית רייזא רבקה אמו של הרב צבי יהודה
ורעייתו של הראי"ה קוק .הרבנית הצדקנית מרת רייזא רבקה היתה
חדורה באהבת תורה וכבוד תלמידי חכמים ושימשה כ"אמא" לכל
תלמידי הישיבה של אותם הימים .רבנו היה עומד בפני אמו וכאשר
היה נפרד ממנה היה צועד אחורנית מפאת כבודה.

תשי"ב1951-1952 ,

ז' כסלו – נפטר הרב יעקב משה חרל"פ ובמקומו מתמנה הרב צבי
הרבנית רייזא רבקה אמו של
יהודה לראש הישיבה .הרצי"ה הספידו במילים:
"כי גדול ונעלה הוא מעל לתארי השגרה".
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הרצי"ה נאמן להשקפתו כי לימוד האמונה ומחשבת ישראל הוא בסיס ללימוד התורה המשיך
בשיעוריו והוסיף להם גם שיעורים קבועים בספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי ,ושיעורים בכתבי
אביו .שיעורים אלו משכו אליו תלמידים
רבים אף מישיבות אחרות.
במסגרת פעילותו הציבורית התנגד בתוקף
"להסכם השילומים" שנחתם בין ממשלת
ישראל לממשלת גרמניה ושעל פיו ישלמו
הגרמנים בכסף על פשעיהם בתקופת
השואה.

תשי"ג1952-1953 ,
שער ספר הכוזרי

תנועת בני עקיבא וראשיה ובהם הרב משה
צבי נריה מייסד ישיבות בני עקיבא וראש
ישיבת "כפר הרואה" ,בקשו לחזק את
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם הנס פין)
תודעתם הדתית והתורנית של הבוגרים ,ועל כן הוחלט כי
הבוגרים יקדישו שנה אחת לפני צאתם לצבא ללימוד בישיבה.
החלטה זו גרמה למהפכה של ממש בקרב צעירי הציונות
הדתית ,מהפכה שתוצאותיה מורגשות עד היום.

מנחם בגין נואם בהפגנת המונים
נגד הסכם השילומים

תשי"ד1953-1954 ,

קבוצת בוגרים משבט "איתנים" בוגרי
ישיבת "כפר הרואה" הנקראים בשם גרעין
ישיבת בני עקיבא כפר הרואה
"גחל"ת" (גרעין חלוצי לומדי תורה)
"אם הישיבות התיכוניות"
מגיעה לישיבה במסגרת ההחלטה על
שנת ישיבה לפני צבא .בואה של קבוצה זו שימשה מנוף רב
עוצמה בשיקום הישיבה ותדמיתה הציבורית .בין חבריה
הבולטים של הקבוצה :הרב חיים דרוקמן – מדריך הקבוצה,
וכיום ,יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא ,הרב צפניה דרורי – רב
העיר וראש ישיבת ההסדר "קרית שמונה" ,הרב שבתאי
הרב צפניה דרורי
זליקוביץ ממייסדי "כולל מר"ץ" ועוד .מאותה עת משמשת
הישיבה אבן שואבת לבוגרי תלמידי החמ"ד מכל רחבי הארץ.
במקביל הפכה דמותו של ראש הישיבה באמצעות תלמידיו לדמות חשובה
וקובעת בציונות הדתית .בהדרכת רבנו קם דור חדש שלמד את תורת ארץ ישראל
בעמקות מתוך מבט לכלל ישראל ומתוך כך התרחבה יריעת המבקשים ללמוד
הרב חיים דרוקמן
את תורת אביו ,הראי"ה קוק.

תשי"ז1956-1957 ,

בכ"ד חשון –  29אוקטובר החלה מלחמת סיני .במלחמה זו
כבש צה"ל לראשונה את כל שטח חצי האי סיני ,אך בעקבות
לחצם של המעצמות הגדולות ,רוסיה וארצות הברית ,נסוג
צה"ל וחזר לתחומי הקו הירוק.
מלחמה זו השפיעה רבות לא רק על תושבי מדינת ישראל
אלא גם על היהודים שבכל העולם ובעקבותיה החלו גלי עלייה
גדולים מכל רחבי העולם.
ישיבת "מרכז הרב" נהנתה גם היא מגלי העלייה ורבים

הכנות לקרב במעבר מתלה
במלחמת סיני (מבצע קדׂש)

(לשכת העיתונות הממשלתית צילמה ורד אברהם)
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מהעולים הצטרפו לשורותיה.
שאלת השרות הצבאי עלתה שוב על הפרק וכתוצאה מכך הגיעה
הישיבה להסדר השרות הצבאי עם שלטונות הצבא .הסדר זה נקרא
"הסדר מרכז".
על השירות הצבאי כתב הרצי"ה:

הרצי"ה בהנחת אבן הפינה של היכל
שלמה .לפניו הרבנים הראשיים הרב
יצחק אייזק הלוי הרצוג והרב בן ציון
מאיר חי עוזיאל

"שתי מצוות בפני הצעיר התורני:
לימוד תורה בהיקף ובעיון כדי
להיות תלמיד חכם מובהק ,וחובת
השרות הצבאי להגנת חיינו
ולשמירה על המדינה .לומדי
הישיבה נכונים לקיים שתי מצוות
אלו שבזכותן קיים כלל ישראל".
ביום העצמאות של שנה זו
התכבד רבנו בהדלקת משואה
בפתיחת חגיגות יום העצמאות

תשי"ח1957-1958 ,

הדלקת המשואה ביום העצמאות
(לשכת העיתונות הממשלתית)

היכל שלמה

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה פרידן)

הרב צבי יהודה מתכבד בקביעת מזוזה על פתחו של "היכל שלמה"
 בית הרבנות הראשית לישראל .ברכת "שהחיינו" אותה ברך,סימלה את תמיכתו בחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית לישראל,
אותה ייסד אביו הראי"ה.
ה' אייר  -לכבוד שנת העשור להקמת המדינה התקיים בירושלים
מצעד צה"ל שבו השתתפו כל החילות במעמד ראשי המדינה
וקהל רב.
מצעד צה"ל יום העצמאות תשי"ח רבנו עודד את תלמידיו לחזות במצעד ,בו ראה קידוש השם
(לשכת העיתונות הממשלתית)
והעלאת כבוד ישראל בגויים .הוא עצמו הקפיד להצטרף ולעמוד
ליד תלמידיו למרות השמש הקופחת.

תשי"ט1958-1959 ,

הרב צבי יהודה משתתף במסגרת הדיון על שאלת "מיהו יהודי" ,שהסעירה את היישוב בעקבות
בקשת רישום כיהודי של מי שאינו יהודי .רבנו קבע נחרצות כי על פי ההלכה – יהודי הוא מי
שנולד לאם יהודיה או שהתגייר על ידי בית דין כהלכה.

תש"ך1959-1960 ,

נשיא המדינה השני
יצחק בן צבי
(לשכת העיתונות הממשלתית
צילם משה פרידן)
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עם ההתרחבות הברוכה של הישיבה ותלמידיה
והיות המקום צר מלהכיל את הבאים בשעריה
הוחלט על הקמת בית הישיבה באתר גדול
המיועד לכך בשכונה הציונית דתית "קרית
משה" שבירושלים.
ה' אלול – ביום זה הונחה אבן הפינה במעמד
נשיא המדינה מר יצחק בן צבי ,אישי תורה
הרב נואם במעמד הנחת אבן הפינה
מרכזיים ,אישי ציבור ,רבנן ותלמידיהון.
של הישיבה בקרית משה
במעמד זה אמר יו"ר הכנסת דאז מר קדיש לוז,
חבר קיבוץ דגניה:

בס"ד

"קטונתי לעמוד במקום שנקרא בשם רב גדול וקדוש (הראי"ה) .לא הכרנו הרבה את
הרב ,אך כשהוא ביקר לפני כחמישים שנה בדגניה ,הרגשנו שגוש אש נעקר מהר סיני
וירד אליו".
באותה שעה היה קירוב לבבות אמתי בין ראש הישיבה והחלוץ הוותיק
מדגניה.

תשכ"א1960-1961 ,

הרב צבי יהודה שעמדותיו והשפעתו בענייני הציבור היו ידועות ,קרא
בכנס רבנים גדול שהתכנס בעיר תל אביב לראשי
המדינה ,שלא להתערב בשום פנים ואופן בתהליכי
פסיקתה של הרבנות הראשית לישראל .רבנו היה
חרד לעצמאותה ולאי תלותה של הרבנות הראשית
לישראל אשר נוסדה על ידי אביו הראי"ה.
שר החינוך ,מר אבא אבן ,פנה לרב צבי יהודה והודיע הרצי"ה מניח את אבן הפינה
לו שנבחר ,יחד עם הרב הנזיר ,הרב דוד כהן ,לקבל לישיבה בקרית משה .מאחורי
את פרס ישראל על ספרות תורנית ,כהוקרה על הרב עומד מר קדיש לוז יושב
ראש הכנסת
פעילותם בהוצאת כתבי מרן הראי"ה קוק .הרב סירב
בכל תוקף לקבל את הפרס וכתב לשר:

השר אבא אבן
"יש כאן למעשה טעות מוחלטת ובשום אופן
(לשכת העיתונות הממשלתית
אין לי כל אפשרות לקבל את זה ולפיכך לא
צילם פריץ כהן)
יזכירו שום דבר מזה ביחס אלי".
אף עיריית ירושלים החליטה לכבד את הרצי"ה בתואר "יקיר
ירושלים" ,אולם הרב סירב לקבל את התואר ,שכן הוא התרחק
מכיבודים ותארים.

תשכ"ב1961-1962 ,

טכס פרס ישראל בשנת
הארבעים למדינה

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם יעקב סער)

כ' אב  -השתתף בפתיחה החגיגית של הועידה העולמית ה 20-של המזרחי-הפועל המזרחי,
שהתקיימה בירושלים.

תשכ"ד1963-1964 ,

מול הפעילות המיסיונרית של הנוצרים בירושלים התקיימה הפגנה גדולה
שבה השתתפו על פי הוראתו תלמידי הישיבה .במהלך ההפגנה נעצרו
תשעים וארבעה תלמידי ישיבה ,הרב שיבחם והעלה
על נס את מסירות נפשם למען הצל יהודים תועים
מצפרני המיסיונרים .התלמידים שהו במעצר במשך
שבועים.
בשנה זו עודד הרצי"ה את הקמת "ישיבת ירושלים
לצעירים" כדי שתתאים לרוחה של הישיבה הגבוהה.
תכנית הלימודים המיוחדת שנלמדה בה ,לימודי
קודש ברמה הגבוהה ביותר בתוספת לימודים
כלליים הכרחיים ,הוכנה תוך התייעצות אתו
הרב יעקב פילבר
ובהכוונתו .בראשות הישיבה עמד הרב יעקב פילבר
כשאתו שותפים לעשייה רבנים מבוגרי הישיבה .כיום ,עומד בראש הישיבה
הרב ירחמיאל וייס
הרב ירחמיאל וייס מבוגרי ישיבת מרכז הרב.
(צילם אתי פרץ)
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ד' אלול  -טכס חנוכת האגף הראשון של הישיבה במשכנו החדש בשכונת "קרית משה" בהשתתפות
נשיא המדינה מר זלמן שז"ר ,הרבנים הראשיים ,שרים ואורחים נכבדים.
הנואם המרכזי היה ראש הישיבה הרב צבי יהודה הכהן קוק
שזכה לראות בהתגשמות חלומו של אביו הראי"ה בהקמת
"הישיבה המרכזית העולמית" לתורה בירושלים בארץ הקודש.
על אף השמחה הגדולה
במעמד זה קשה היה
להרצי"ה להיפרד מ"בית
הרב" הישן משום שהרגיש
קביעת המזוזה של ישיבת מרכז הרב
כי בעזיבת בית זה הוא מנתק
בקרית משה על ידי הרב שלום נתן
כביכול את קשריו הרגשיים רענן-קוק .צופים מן הצד :הנשיא השלישי
עם אביו הגדול הראי"ה ,כפי של מדינת ישראל זלמן שז"ר והרצי"ה
שהגדיר זאת בעצמו:
בנין הישיבה בימינו

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה מילנר) "אני הממשיך האבסולוטי של אבא".
המעבר לבנין הישיבה החדש העצים את דמותו של הרצי"ה ואיפשר לתלמידיו לראות בו איש
גדול ,מורם מעם ,העומד בפני עצמו.
עובדה מעניינת היא ,שהרצי"ה היה עומד בתפילתו ב "בית הרב" הישן בשורה האחרונה ואילו
מהמעבר לבנין החדש תפס את מקומו הראוי בכותל המזרח.
וכך תיאורוהו תלמידיו:
"רבינו היה כולו אור ושכינה ,כשהיה נכנס לישיבה והיה עובר בינינו,
היו כל רחשי ליבנו מלאים רוממות א-ל ,שכינה בתוכנו ,זו היתה
התחושה בישיבה".
על אף מעמדו ,התבלט הרצי"ה בפשטות הליכותיו ובענוותנותו הגדולה ,את
הדרך מביתו שבמרכז ירושלים אל בית הישיבה השוכנת בשכונת "קרית
משה" ,עשה מדי יום באוטובוס יחד עם כל בית ישראל.
הרצי"ה הקפיד שלא להטריח אף אדם למענו והשתדל לעשות את הכל
בעצמו.
בביתו נהג לאכול בצמצום רק כפי צורכו מלבד סעודות מצוה.

תשכ"ה1964-1965 ,

רבנו בתפילה

לאחר המעבר לבנין החדש ובעקבות הכפלת מספר תלמידי
הישיבה מינה רמ"ים חדשים ,והנהיג לימוד קבוע בישיבה של
ספר "שמירת הלשון" ,שנכתב על ידי בעל "החפץ חיים" ,כחצי
שעה לפני תפילת מנחה .כידוע ,נזהר הרצי"ה מאד בשמירת
הלשון ולכך חינך את תלמידיו.
במקביל החל ללמד שיעור יומי בביתו באמונה ומוסר בהדגישו
יום יום כי:

"אמונה צריכה לימוד".
שיעור בבית הרב צבי יהודה
על פי שיטתו :לימוד אמונה הוא הבסיס היוצר את האחדות של עם ישראל עם אלוקי ישראל
ומכאן לתורת ישראל.
כמו כן ייסד הרצי"ה שיעור קבוע בפרשת השבוע במסגרת סעודה שלישית שנערכה בביתו,
ובסיומה הביא מתורת אביו בנגלה ובנסתר .שיעור זה זכה לאהדה רבה ורבים מתלמידי ובוגרי
הישיבה זוכרים אותו בערגה .מטרתו בשיעור זה היתה ,להראות את המגמה הכללית לאורך
פרשיות התורה ,תוך הדגשת הרעיונות המרכזיים שבהן ,וכלשונו:

[]30

בס"ד

"מהו דבר ה' המגיע אלינו בפרשה זו".
אל שיעורי הרצי"ה הגיעו גם נשים אשר שמעו את השיעור באמצעות רמקול שהיה מותקן בחדר
נפרד בו ישבו הנשים .פעם אחת התקלקל המיקרופון והרב הפסיק את שיעורו עד שיתוקן
המכשיר והדגיש כי יש להיזהר מאד בכבודן של הנשים.
רבנו היה מחנך שעסק בטיפוח הפרט ,התייחס לכל תלמיד ותלמיד ולכל אדם ואדם באופן פרטני
לפי ערכו .הישיבה פרחה תחת הנהגתו ,והייתה לישיבה המרכזית של
הציבור הדתי-לאומי ,ואחת החשובות בארץ.
הרצי"ה היה הסמכות הרוחנית של הציונות הדתית .השפעתו על הציבור
הייתה באמצעות מאות התלמידים שהעמיד שתפסו עמדות מרכזיות:
בישיבות ,בבתי הדין ,ברבנות ,במוסדות החינוך ,בצבא ובאקדמיה.
השפעתו על הציבור הרחב ועל המתרחש במדינת ישראל ,הייתה בעיקר
באמצעות לימוד תורת אביו ,אותה כינה "התורה הגואלת".
הרצי"ה ראה בקשיים ובסיבוכים חלק מדרכי ההשגחה אל הגאולה.
רבים ,ביניהם גם ראשי המדינה ושריה ,באו לביתו לקבל עצה והדרכה.
הרב הביע את דעתו בנושאים ציבוריים רבים ולא נרתע מלבקר אף את
ראשי השלטון בנושאים שונים ,כגון :חילולי שבת ,הסכמי השילומים ,רבנו נוטל ידיים לברכת כהנים
הרבנות הראשית לישראל ומעמדה ,חסידי אומות העולם ,יהדות ברית
המועצות ועוד .מאידך ,חיזק את ידי המנהיגים כאשר פעלו לרומם קרן ישראל.
ידועה עמדתו כלפי המיעוט הערבי בארץ אותה ניסח במשפטים הבאים:
"יש לעשות הכל כדי להפיג את השנאה .יש לבטל כל אפליה כלפי המיעוט הערבי.
אבל יש לעמוד על כך שהם יודו בבעלות שלנו על ארץ ישראל".

תשכ"ו1965-1966 ,

רבנו תמך ביוזמה להקים סניף של הישיבה ביישוב אבן שמואל הנמצא בדרום.
בהכוונתו הוקם במקום "כולל" ,שחבריו יצאו ללמד תורה בישובי האזור.
בראש הכולל עמד הרב יהודה פליקס ,כיום המנהל
החינוכי במרכז ישיבות בני עקיבא ואחריו הרב עוזי
קלכהיים זצ"ל ,מחשובי רבני הציונות הדתית.
כעבור שנים הוקמו סניפים דומים בשכונת "הדר"
בחיפה ובחצור הגלילית .רבנו קרא לגרעינים אלו
"צרור המר" – ראשי תיבות המשך מרכז הרב .דגם
הרב עוזי קלכהיים
זה שימש כהשראה לגרעינים התורניים של ימינו,
הפזורים בכל רחבי הארץ ומשפיעים מאורם על סביבתם.

תשכ"ז1966-1967 ,

הרב ד"ר יהודה פליקס

יצא לאור ספרו הראשון" ,לנתיבות ישראל" קבוצת מאמרים פרי עטו.
ה' אייר – יום העצמאות התשע עשרה למדינת ישראל.
הרב צבי יהודה הזכיר בשיחתו לפני התלמידים את יום החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947על
חלוקת הארץ .הרב הסביר לתלמידיו כי לא חגג באותו הלילה משום שלבו נקרע מעצם המחשבה
שחלקים מארץ ישראל ובעיקר המשמעותיים ביותר לא יהיו בידינו .וכך אמר מתוך דמעות:
"אני קשור בקשר קודש קשר של קדושה קשר חיים וקשר נשמה למדינה אך בשעות
אלה לא יכלתי להצטרף אל השמחה"...
"את ארצי חלקו" – איפה חברון שלנו – האנו שוכחים אותה ,איפה שכם שלנו האנו
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שוכחים אותה ,איפה יריחו שלנו – האנו שוכחים אותה ,איפה עבר הירדן? איפה כל
רגב ורגב ,כל חלק וחלק ,כל ארבע אמות של ארץ ה' .הבידינו לוותר על איזה מילימטר
מהן? חלילה וחס ושלום"!
דברים אלו התקבלו בציבור כדברי נבואה ממש ,כאשר לאחר זמן קצר ,בעקבות מלחמת ששת
הימים חזרנו אל אותם מקומות אשר הזכיר הרב בדבריו .לימים נודעה שיחה זו תחת הכותרת
"מזמור י"ט" (שנה י"ט להקמת המדינה).
יום שני כ"ו אייר ( 5ביוני)  -החלה מלחמת ששת הימים כנגד כל
צבאות ערב שהתקיפו את מדינתנו וכעבור ששה ימים הובסו והוכו
שוק על ירך כאשר צה"ל הגיע אל תעלת סואץ
בדרום ,גדות הירדן במזרח וקונטרה בצפון.
יום רביעי כ"ח אייר – שוחרר הכותל המערבי
על ידי חטיבת הצנחנים בפיקודו של האלוף
מוטה גור.
המקומות הקדושים :חברון ,מערת המכפלה ,הרצי"ה והרב גורן עם הצנחנים מיד
קבר רחל והכותל שוב בידינו ונתקיים בנו לאחר שחרור הכותל ,בין הצנחנים
מתלמידי הישיבה
הכתוב "ושתי את גבולך מים עד ים ומנהר
ועד המדבר".
הרב צבי יהודה והנזיר רבי דוד כהן מובאים אל הכותל
המערבי על ידי הקצין ,תלמיד הישיבה באותה עת ,יורם
תפילה בעת מלחמת זמוש מקבוצת יבנה והרב מנחם הכהן איש הרבנות
ששת הימים
הצבאית.

(לשכת העיתונות הממשלתית
צילם שלמה לביא)

הנפת דגל הלאום
על הר הבית
על ידי יורם זמוש
הרב גורן בהר הבית מיד עם שחרורו
במלחמת ששת הימים
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם אלי לנדאו)

משה דיין ,עוזי נרקיס י"ד אלול  -לאחר המלחמה ובעקבות הפולמוס על ארץ
ויצחק רבין בשער האריות,
דרכה פרצו הצנחנים לעיר ישראל עיקר פעילותו הציבורית היתה למען שלמות הארץ
העתיקה במלחמת ששת ביחד עם הגדלת התורה .ביום זה פרסם כרוז בשם "לא
הימים
הממשלתית צילם תגורו" ,בו ביאר את האיסור לתת לגויים חלקים מארץ
(לשכת העיתונות
ישראל .הכרוז הופץ במאות אלפי עותקים בארץ ובעולם
אילן ברונור)
ותורגם לשפות רבות ,ביניהן :אנגלית ,צרפתית וערבית.
וכך כתב בכרוז:

הרב מבקר בגוש עציון
המתחדש בתשכ"ח עם
תלמידו הרב יוחנן פריד

"זאת נחלת אבותינו ,ארץ נבואתנו  -נביאנו ומלכותנו  -מלכינו ומשגב
מקדשנו והשפעתנו על כלל האנושות".
כ"ב אלול – בעידודו ובברכתו ,החל תלמידו ,חנן פורת לגבש גרעין של בני קיבוץ "כפר עציון" כדי
להקים מחדש את הקיבוץ שחרב במלחמת השחרור .יישוב זה זכה להיות היישוב היהודי הראשון
ביהודה ושומרון לאחר מלחמת ששת הימים.
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תשכ"ח1967-1968 ,

פסח – בעידודו החלה הפעילות לחידוש היישוב היהודי בחברון
כשבראשה עומד תלמידו הרב משה לוינגר .תלמידיו קיימו במלון
"פארק" (בבעלות ערבית) את ליל הסדר .בחול המועד הרצי"ה
הגיע למקום וברך בשם ומלכות
"ברוך מציב גבול אלמנה".
מפעילות זו קמה קרית ארבע.
על פי פסק הרבנות הראשית -
שקבעה את כ"ח באייר כיום הלל
הרב עם גרעין חברון שלימים
והודיה על ההצלה ,על שחרור הר
הקימו את קרית ארבע
הבית והכותל המערבי ועל הניצחון
הגדול במלחמת ששת הימים  -הנהיג בישיבה מסיבת הודיה
בליל החג ,אליה הזמין את ראשי המדינה ,הרבנים הראשיים ,ראש הממשלה בנימין נתניהו והראשון
לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל
רבנים ושרים.
בישיבת מרכז הרב ביום ירושלים תשס"ז
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם עמוס בן גרשום)
על משמעותו של "יום ירושלים" כתב:

ריקוד דגלים

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם אבי אוחיון)

"כ"ח אייר הוא יום שחרורה של ירושלים ,עיר בירתנו ,עיר
נצחנו ,עיר קדשנו ותפארתנו ,עיר ממלכתנו עוזנו והדרנו
לחרות עולם בהיגלות יד ה' צור ישראל וגואלו על ידי שלוחיו
הנאמנים גבורי צבא הנאדרים".
לאחר המסיבה התקיים ריקוד עד הכותל
המערבי ,על פי הוראתו הרוקדים הפסיקו
לשיר ליד בית החולים "שערי צדק" כדי לא
להפריע לחולים .אירוע זה שימש כבסיס לריקוד
הדגלים המתקיים מדי שנה ביום ירושלים.

תש"ל1969-1970 ,

הרצי"ה הטיל על הרב יוחנן פריד והרב אריה שטרן להקים את "מכון הלכה
ברורה ובירור הלכה" שמטרתו לחבר בין ההלכה הפסוקה לסוגיית הגמרא.
אביו ,הראי"ה ,ראה חשיבות רבה במפעל זה והיה מעתיק בעצמו את ההלכה
הפסוקה לתוך הגמרא .כיום ,עומד בראש המכון ,הרב אריה שטרן ,מבחירי
תלמידי הישיבה המשמש ברבנות זה שנים רבות.

הרב אריה שטרן
(צילם אריאל הורביץ)

תשל"ב1971-1972 ,

הרצי"ה מעודד הקמת בית ספר "נעם" על פי דרישת ההורים לחינוך תורני.
לימים שולבה רשת נעם במערכת החמ"ד .כיום עומד בראש רשת נועם
וצביה על שמו של הרצי"ה ,הרב איתן איזמן מבוגרי הישיבה וממקורבי
הרב.
בשבת הגדול נפטר גיסו הרב שלום נתן רענן שהיה שותפו הנאמן
בניהול הישיבה וביניהם נוצרו קשרי נפש מיוחדים .רבנו לא הראה שום
אות ושום סימן של אבל במשך כל השבת .לאחר ההבדלה התפרץ בבכי
מר ונורא ואי אפשר היה להפסיקו .רק עוז רוחו ואמונתו השלמה
בקדושת השבת היא זו שאיפשרה לו את העמידה בגבורה מול מציאות
החיים.
באותה שנה בכ"ח מנחם אב נפטר גם חברו הקרוב "הנזיר" -הרב דוד כהן,

הרב איתן איזמן
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אביהם של הרב שאר יישוב כהן ,רב העיר חיפה והרבנית צפיה גורן ע"ה ,רעייתו של הרב שלמה
גורן זצ"ל.
עם פטירתו התאבל רבנו מאד וקרא בקול מר כי עתה נותר הוא האחרון
מאותו הדור.

תשל"ד1973-1974 ,

יום הכיפורים ( 6אוקטובר) – החלה מלחמת
יום הכיפורים שבה התקיפו צבאות מצרים
הרב שאר יישוב כהן
וסוריה את מדינת ישראל ולאחר שלשה
(צילמה רפאלה עבו-עברון)
שבועות בקרבות קשים ועקוּבים מדם הדפו
כוחותינו בסייעתא דשמיא את הכוחות העדיפים מהם אל מעבר
תיקון טנקים ברמת הגולן תוך כדי
הקרבות עם הסורים במלחמת יום כיפור
לתעלת סואץ ולפאתי דמשק.
(לשכת העיתנות הממשלתית צילם מנשה אזורי)
במהלך המלחמה כתב הרצי"ה מכתב מרגש לשר הבטחון דאז,
משה דיין ,ובו חיזק ועודד אותו להמשיך במלחמת המצוה שבאה על עמנו.
וכך כתב:
"יישר כחך וחילך ,להוסיף אומץ ,להוסיף בכל השטחים בכל השטחים
ובשם אלוקינו נדגל".
מלחמה זו שבאה בהפתעה לאחר
האופוריה של מלחמת ששת הימים גרמה
למשבר בעם ולחשיבה מחודשת על דרכי
הפעולה בהמשך.
הרב צבי יהודה בגודל אמונתו יצא בקריאה
הרב עם שר הבטחון משה
תשל"ד לאומית להפנות את כוחות הנפש לגאולת
דיין ביום העצמאות
נחלת ארץ ישראל ובכך לתרום לחיזוק
הרב צבי יהודה עם הרב שלמה גורן ,הרב
אמונתו של העם בצדקת דרכו.
הראשי לצה"ל ,קציני ורבני החייל
התוצאה המעשית היתה הקמת תנועת "גוש אמונים" על ידי
תלמידי הרצי"ה ובכך נסללה הדרך להקמת מרבית יישובי יהודה ,שומרון וחבל עזה.
כעבור שנה הוקם חוג משותף של נאמני ארץ ישראל שבו נטלו חלק ,רבים מחברי תנועת העבודה
יחד עם תלמידי הרצי"ה .חוג זה נקרא "חוג עין ורד".
ה' אייר – הרצי"ה מורה לומר את תפילת ההלל ביום העצמאות בברכה כפי שפסק הרב שלמה
גורן ,הרב הראשי לישראל באותם הימים .עד לאותה שנה נאמרה תפילת
ההלל ביום העצמאות ללא ברכה כפי שפסקה הרבנות הראשית בתחילת
שנות המדינה .אף על פי שבאופן אישי סבר שיש לברך ,הסביר הרב שיש
להיצמד אל פסקי ההלכה של הרבנות הראשית שכן:
"הישיבה אינה בית מדרש פרטי".
כ' אייר – קבוצה של חברים מקיבוצים ומושבים בגולן (רובם לא דתיים),
התיישבו בבונקר בקונטרה שבצפון רמת
הגולן ,כדי למנוע את החזרתה לסורים .כעבור
יומיים ,בעידוד רבנו ,הגיעו למקום מספר
בחורים מהישיבה כדי לחזקם .מכך התגבש
הרב שלמה אבינר
גרעין רציני וחזק וברבות הימים הקים הגרעין
יישוב בשם "קשת" .רבנו קרא לו  -קדושת שם תפארתו .לימים
כיהן כרבה של קשת הרב שלמה אבינר מתלמידיו של הרצי"ה ,כיום
רבה של בית אל .במקום הוקמה מכינה קדם צבאית בראשותו של
המכינה הקדם צבאית
קשתקשת יהודה בוגר הישיבה הרב יעקב פייגנבאום.
ביישוב
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ט"ו סיון – הרצי"ה משתתף בניסיון ההתנחלות הראשון בשומרון ,בחווארה ,ליד "מחנה חורון"
מדרום לשכם .הוא נטע עץ במקום ,ובירך "שהחיינו" ו"ברוך מציב גבול אלמנה" .הרב אחז בגדר
התיל הדוקרני בתקיפות ,וסירב להיענות לדרישת אלוף פיקוד
המרכז ,יונה אפרת ,להתפנות .היה האחרון שפונה מהמקום.
למרות זאת הורה שלא להתעמת עם חיילי צה"ל .תקיפות זו
וסירובו לקבל את הפשרה שהציע ראש
הממשלה ,יצחק רבין ,לעבור ללינת לילה
באחד ממחנות הצבא הסמוכים ,הובילו
בסופו של דבר להקמת מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון.
תחנת הרכבת הישנה בסבסטיה בעקבות מלחמת יום הכיפורים ובעקבות
המייצגת את תחילת מפעל
הקמת "גוש אמונים" ,צעירים לא דתיים
ההתיישבות של גוש
אמוניםמילנר) רבים החלו לחפש את זהותם היהודית.
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה
ראש ממשלת ישראל
רבנו עודד את הרב דב ביגון (בעל תשובה
יצחק רבין
מקיבוץ "משמר השרון") להקים את "מכון מאיר" ,שנועד לחוזרים בתשובה
(לשכת העיתונות הממשלתית
צילם אבי אוחיון)
ברוח תורת הרב קוק .המכון נקרא על שם תלמיד הישיבה אליעזר מאיר
ליפשיץ הי"ד שנפל במלחמת יום הכיפורים.
יוזמה זו של הקמת מסגרת לתלמידים חוזרים בתשובה היתה דגם
לפעילותו החינוכית של הרצי"ה שעל פיה הוא הקדיש תשומת לב מיוחדת
לכל תלמיד ותלמיד על פי כשרונותיו ויכלותיו האישיים.
רבנו הדריך את תלמידיו להרבות ב"אהבה ואמונה" ("שני האלפים") ולא
דרך כפייה וכך כתב:

הרב דב ביגון

"גדולה היא האהבה שמקרבת לתשובה שמשכללת את הגאולה .רק
על ידי ריבוי אהבה נוכל לקרב לבבות ולהאיר את הדרך לדור .יש
להרבות אמונה מתוך אהבה".
יחסו החם לזולת בא לידי ביטוי גם בקירוב בני "כת המקויה" – יפנים
אוהבי ישראל המאמינים בזכות שלנו על ארץ ישראל.

(צילם דני הסל)

תשל"ז1976-1977 ,

י"ב תשרי  -השתתף בחברון בהלוויית ספרי התורה שהושחתו
בידי פורעים ערביים בערב יום הכיפורים במערת המכפלה.
לאחר ששלטונות ברית המועצות
נקטו פעולות חריפות נגד ראשי
הפעילים למען העלייה לארץ
ישראל ,עודד את הקמת מטה
"שומר אחי אנכי" שפעל למען הרצי"ה בעת הלויה לספרי תורה
שחוללו בחברון עם תלמידו הרב
יהודי רוסיה.
משה לוינגר
לאחר פעילות נמרצת חובקת
עולם של תלמידי הישיבה,
נתן שרנסקי ורעייתו אביטל בהגיעו שנמשכה תשע שנים ,שוחרר אסיר ציון נתן (אנטולי) שרנסקי,
לארץ בשנת תשמ"ו.
לימים ,שר בממשלת ישראל וכיום יו"ר הנהלת הסוכנות .רעייתו,
לידם נשיא המדינה מר שמעון פרס,
שמיר אביטל שרנסקי מבאות ביתו של הרצי"ה פעלה רבות לשחרור
שהיה אז ראש הממשלה ויצחק
בעלה בעידודו של הרב.
שהיה שר החוץ
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם נתי הרניק)
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כ"ט אייר ( 17במאי) – המהפך.
תוצאות הבחירות שנערכו באותו היום העלו לשלטון את הליכוד
ובראשו מר מנחם בגין ,מפקד האצ"ל לשעבר ואיש תנועת ז'בוטינסקי.
עלייתו לשלטון של הליכוד נתנה רוח גבית לאנשי "גוש אמונים" ואכן
ניתנה תנופה לתנועת ההתיישבות והוקמו יישובים חדשים ברחבי
יהודה ושומרון ,תנופה שנמשכת עד עצם היום הזה עם כל הקשיים
הכרוכים בכך.
את תנועת "גוש אמונים" הובילו תלמידי הרצי"ה ובראשם חנן פורת
ז"ל ויבדלו לחיים הרב משה לוינגר הרב מנחם פליקס ,בני קצובר,
הרב יוחנן פריד ("הדובר") וחבר הכנסת יעקב כץ ("כצלה") ועוד.
ראש הממשלה מנחם בגין מבקר
בכותל המערבי לאחר שהוטלה
עליו הרכבת הממשלה

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם יעקב סער)

חבר הכנסת יעקב כץ "כצלה"
(לשכת העיתונות הממשלתית
צילם עמוס בן גרשום)

בני קצובר בביקור בקבר יוסף בשכם
עם ראש הממשלה יצחק שמיר
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם נתי הרניק)

חנן פורת נישא על כתפי ההמונים
לאחר ההסכם להתיישבות בשומרון.
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה מילנר)
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תשל"ח1977-1978 ,

ט' כסלו ( 19בנובמבר) – נשיא מצרים אנואר סאדאת מגיע
לירושלים לביקור היסטורי בעקבות משא ומתן חשאי בין
ממשלת ישראל לבין ממשלת מצרים .הנשיא סאדאת נואם
בכנסת ומציע הסכם שלום בין ארצו לבין מדינת ישראל .הסכם
השלום אמור לכלול העברת חבל ימית לשליטת המצרים.
במוצאי שבת לפני השיעור בפרשת השבוע ,נפגש הרב בביתו ,ראש הממשלה מנחם בגין ,נשיא המדינה
על פי בקשתו ,עם ראש הממשלה ,מנחם בגין .בשיחה הבהיר אפרים קציר ואנואר סאדאת בעת ניגון
לו את חומרת האיסור וגודל האסון של נתינת חלק מארץ ישראל ה"תקווה" בהגעת נשיא מצרים לארץ
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה מילנר)
לגויים והגבלת ההתנחלויות ב"תחום מושב".
הרב פירסם את עמדתו זו מעל דפי העיתונות.
ט"ו בשבט  -הרב השתתף בטקס החגיגי של הנחת אבן הפינה ליישוב שילה
בארץ בנימין .היה בכך עידוד רב למתיישבים ,ביניהם עשרות מתלמידיו ,שעלו
על הקרקע בתנאים קשים .באותו היום ביקר
רבנו גם ביישוב בית אל (הוא נתן את הסכמתו
שתלמידיו יעלו על הקרקע ,בכ' בחשון ,רק
לאחר שהובהר לו שהעלייה למקום היא
בהסכמת ראש הממשלה) ,הוא נטע במקום
עץ ,ובבית הכנסת שוחח עם התושבים
רבנו בהנחת אבן הפינה בנוכחות מפקד הבסיס הסמוך ,וחיזק אותם
ליישוב שילה
בפועלם החשוב.

תשל"ט1978-1979 ,

חורבן ימית

(לשכת העיתונות הממשלתית צילם בני טלאור)

מבט מן האויר על היישוב שילה בימינו
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם משה מילנר)

הרב התנגד לחתימה על הסכם השלום עם מצרים ועודד את הקמת
"התנועה לעצירת הנסיגה בסיני" .תלמידי הרצי"ה הובילו את המאבק
במסירות נפש תוך כדי מעבר למגורים בתנאים קשים בתחומי
העיר ימית המועמדת לפינוי ,והקמת היישובים עצמונה וחצר אדר.
בשנה זו הוקם "בית הדסה"
בעיר חברון כאשר קבוצת נשים
היוותה את חוד החנית של
המאבק.
הרצי"ה עודד אותן לפעולה זו
וכך כתב להן:

"לזכות הנשים הצדקניות מחבבות הארץ הקדושה

בתוככי קריית ארבע חברון עיר אבותינו ת"ו .שמחתי בית הדסה כשנה לאחר התיישבותה
(לשכת העיתונות הממשלתית צילם חנניה הרמן)

בהגיע לי השמועה הטובה והנעימה על
הזדרזותכן בתפיסת קביעות מקומכן החשוב בתוככי עיר אבותינו".

תש"מ1979-1980 ,

השר משה חיים שפירא

קיבל את "הפרס לאחדות ישראל" על שם השר חיים משה שפירא ,ממנהיגי
התנועה הדתית  -לאומית ,על מפעל חייו לשמירת תורת אביו ,וחינוך של דורות
תלמידים לאהבת התורה ,העם והארץ .ואכן ,זכה רבנו להעמיד אלפי תלמידים,
שבנו את עולם התורה של הציונות הדתית על כל גווניה ובכך שינו את פניה של
מדינת ישראל.

[]37

בס"ד

תשמ"א1980-1981 ,

א' כסלו  -לאחר שמצבו הבריאותי התדרדר ,עבר ניתוח בו נקטעה רגלו .למרות הכאבים העזים,
המשיך להעביר שיעורים בביתו הפשוט והצנוע ולייעץ לרבים שפנו לקבל את עצתו .באותה עת
הרבה לחזק את שומעי לקחו לקראת הקשיים הצפויים בחבלי הגאולה ולשם כך דרושים כדבריו:
"עצבּים של ברזל".

תשמ"ב1981-1982 ,

כ"ח שבט  -במוצאי שבת פרשת משפטים הייתה שיחתו האחרונה בענייני
פרשת השבוע.
שבוע לפני פטירתו ,הביא לו פרופסור
נפטר הרב צבי יהודה הכהן קוק.
נחום רקובר ,מוותיקי תלמידיו ,את
היה המורה הרוחני של גוש אמונים .הספר "קנין תורה" – פרק ששי ממסכת
הרב צבי יהודה הכהן ז"ל מנהיגה אבות ,המעוטר בפירושי הרצי"ה על פי
הרוחני של היהדות הדתית לאומית שיעוריו שניתנו בישיבה .הרצי"ה שמח
וגוש אמונים וראש ישיבת "מרכז הרב" ביותר וחיבק ונישק את תלמידו
נפטר ביום ב' בשעה  8בבוקר בבית
החולים "שערי צדק" בירושלים בגיל לשעבר .היה זה האירוע המכונן
האחרון ששימח את לבו לפני פטירתו.
 91לחייו.
י"ד אדר – נפטר רבנו
הידיעה על פטירת הרצי"ה מתוך עיתון
בגיל  91שנה .בהלווייתו
"על המשמר" בטאון מפ"ם והשומר הצעיר השתתף קהל רב תחת
גשם שוטף .בעיצומו של
יום "פורים דפרזים" נקבר הרצי"ה ליד אביו בהר הזיתים.
בדברי ההספד אותם נשא ראש הישיבה הרב הגאון רבי אברהם
אלקנה כהנא שפירא זצ"ל בתום "השבעה" אמר:
"איש פלא היה במיוחד בתקופה
האחרונה ,ישיש למעלה מבן תשעים,
יושב בפינתו פינה קטנה ,דירה צנועה
ברחוב קטן וצנוע ,כל הבית חסר נוחיות,
ריהוט עני ומינימלי ,מלבד ספרים בכל
הקירות ,והעולם פוחד ממנו ,מדבריו,
משאגת תוכחתו ,והעולם שומע לקולו,
ונוהרים אליו מכל קצות הארץ ,נערים
וזקנים ,אנשים פשוטים ומרומי עם".

פרופסור נחום רקובר

הלויית הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

המונים בהלויית הרב צבי
יהודה הכהן קוק זצ"ל
הרצי"ה והרב אברהם
אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
ראש ישיבת מרכז הרב
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הרצי"ה היה מצוי ובקי בכל חדרי התורה .הספרים בביתו היו מלאים בהערותיו .כושר ריכוז
מופלא היה לו – הוא היה יכול לשבת וללמוד לילות שלמים עד אור הבוקר מבלי להבחין שהפציע
השחר .בהעבירו שיעורים ניכר היה כי
הוא שוחה בכל ים התורה .היה בו שילוב
נדיר של ענקיות יחד עם התקשרות
אישית חברית עם כל צעיר.
תלמידיו הוציאו לאור את שיעוריו
המופלאים ומתורתו הגואלת יונק דור
שלם ומעצב את השקפת עולמו.
ארון הספרים בבית הרצי"ה
כיום עוסקים ב"בית הרב" במקום בו
ארון קודש בבית הרצי"ה,
שכנה "הישיבה המרכזית העולמית",
כשר,
בארון ספר תורה זעיר,
בהנצחת שמם ובהנחלת מורשתם של
בתורה
ששימש
לקריאה אצל רבנו .הראי"ה והרצי"ה .על המלאכה מופקדים
במניינים שהתקיימו
קבוצה של אנשי חינוך בניצוחם של הרב
יוחנן פריד והרב אברהם טייץ.

הרב יוחנן פריד

"בית הרב" כיום
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סיכום – הרב שמואל כץ

רבנו הלך בעקבות אביו הגדול ,הראי”ה קוק ,וסייע לו רבות בעבודתו הרבנית והציבורית .שנים רבות
השקיע במסירות רבה בהוצאה לאור של כתבי אביו .תפקיד חשוב היה לו ב’ישיבה המרכזית העולמית’
שהקים אביו ,בה הוא לימד תנ”ך ,ספרי אמונה ופרשת השבוע בדרך מיוחדת .כאשר נתמנה לראש
הישיבה ,בני הנוער הדתי ילידי הארץ בוגרי הישיבות התיכוניות ,שהתברכו באהבת תורה ,רצינות
ונכונות להקרבה למען העם ,מצאו בו את אשר חיפשו  -מורה דרך שדיבר בשפתם ,הקשיב ללבטיהם,
ענה לשאלותיהם ,ונתן להם ביסוס תורני להשקפת עולמם הציונית-דתית ,ולהבנת מאורעות התקופה
וערכה הרוחני של מדינת ישראל על האורות והצללים שבה ,בכך זקף את קומתם.
רבנו היה מחנך גדול .בדוגמא אישית מופתית ,בענווה ובצניעות ,ביראת שמים אמיתית תוך הקפדה על
כל הלכה ,בהסתפקות במועט ,בישרות ,בעקביות וכאיש אמת שפיו וליבו שווים ,השפיע רבות על
תלמידיו .הוא התעניין ודאג בחום לכל תלמיד ,והתייחס באופן אישי לכל אחד לפי ערכו ,כאילו היה
בנו היחיד .הוא לא כפה את דעתו על התלמידים ,ואפשר לכל אחד ללמוד ,בנוסף למסכת שנלמדה
בישיבה ,באשר חפץ על פי נטייתו האישית .היו תלמידים שלמדו אתו ביחידות .במסירות נפש ללא
גבול ובסבלנות רבה ,בהדרכתו קם בארץ דור חדש שלמד את תורת ארץ-ישראל בעמקות מתוך מבט
לכלל ישראל.
ישיבת ‘מרכז הרב’ פרחה ושגשגה תחת הנהגתו ,עד שנהייתה לישיבה המרכזית של הציבור הדתי-
לאומי ,ואחת החשובות בארץ .רבנו היה ראש ישיבה מהשורה הראשונה של גדולי הדור וראשי הישיבות,
והסמכות הרוחנית המרכזית של הציונות הדתית .השפעתו על הציבור הרחב ועל המתרחש במדינת
ישראל ,הייתה באמצעות לימוד תורת אביו ,אותה כינה ‘התורה הגואלת’ ,עליה חזר ללא הרף ואותה
יישם בפועל במתן הסבר לגדולת תקופתנו ,למרות הנסיגות ,הסיבוכים והקשיים שבה .היא הופצה ע”י
אלפי תלמידיו ,שהקימו ישיבות ,אולפנות ישובים ועוד ,ותפסו עמדות מרכזיות בעולם התורה והדיינות,
ברבנות בערים ובהתיישבות ,במוסדות החינוך ,בצבא ובאקדמיה.
ביתו היה פתוח לכל ,את כולם קיבל באהבה ובסבר פנים יפות .רבים ,מהארץ ומחוץ לארץ ,ביניהם
ראשי המדינה ,מפקדי צבא ,חברים בהתיישבות ומרצים באקדמיה ,חניכי תנועות הנוער הדתיות
ומדריכיהם ,באו אליו בכל שעות היממה ,כדי לקבל עצה והדרכה .רבנו אהב כל אדם באשר הוא .בעלי
תשובה רבים (גם מקיבוצים לא דתיים) קיבלו ממנו הדרכה כיצד למצוא את דרכם ליהדות ,כל אחד
בדרך המתאימה לו ,בכולם ראה את סגולת ישראל וקדושתה .הדריך את תלמידיו להרבות ב”אהבה
ואמונה” (‘שני האלפים’) ,כי רק בכך ניתן להחזיר את עם ישראל לשורשיו.
השתתף במאבק נגד השלטון הבריטי ,עודד את תלמידיו להתגייס למחתרות ואחר כך לצבא בימים
הקשים של מלחמת השחרור .בתקומת המדינה ראה את התגשמות חזון הנביאים ושלב מתקדם
בגאולה .בלילי יום העצמאות אמר בהתלהבות רבה את תפילת ההודיה כהוראת הרבנות הראשית,
שעל כבודה ומעמדה נלחם כל העת ,ויצא לרקוד עם תלמידיו ברחובה של עיר יחד עם ההמון החוגג.
כל השנים פעל ליצוק תוכן יהודי במדינה וחיזק את כל מערכותיה ,יחד עם זאת לא נרתע מלבקר
בפומבי את הפגמים שנתגלו בהן ,וזאת מתוך רצון לתקנם .דרבן את תלמידיו לגדול בתורה ,ומתוך כך
להשפיע ולהשתתף בכל הנעשה בה .נאבק למען שמירת השבת ברחבי הארץ ,נגד ניתוחי מתים
ופעילות המיסיון.
במלחמת ששת הימים זכו רבנו והרב דוד כהן (‘הנזיר’) ,להיות האזרחים הראשונים ליד הכותל המערבי
ששוחרר ע”י הצנחנים .לכלי התקשורת שנכחו במקום אמר נחרצות“ :ידעו כל ישראל וכל באי עולם,
שבפקודת ה’ בורא עולם חזרנו הביתה .חזרנו אל נחלת אבותינו ,ולא נזוז מכאן”! לאחר המלחמה,
ובעיקר לאחר מלחמת יום הכיפורים ,עיקר פועלו היה בעניין שלמותה של ארץ-ישראל .כאיש אמת
בעל עקרונות הנובעים רק מתוך תורה שאינו משנה אותם בשל לחצים או טובות הנאה ,וכמי שאינו חת
מפני איש ,במאות מכתבים ששיגר לראשי המדינה ופרסומים בעיתונות ,הבהיר רבנו בתקיפות וללא
משוא פנים את עמדתו הנחרצת  -הרעיון של ‘שטחים תמורת שלום’ עומד בניגוד לתורת ישראל
המחייבת התיישבות בכל רחבי הארץ .עודד את תלמידיו לצאת ולהגשים זאת .בשל אישיותו המיוחדת
ודמותו המרכזית באומה ,היו לדבריו הד רב בציבור והשפעה רבה על המתרחש במדינת ישראל.
רבנו הטביע את חותמו על דור שלם ,בהעמידו אלפי תלמידים שבנו את עולם התורה של הציונות
הדתית על גווניה השונים ,ובכך שינו את פניה של מדינת ישראל.
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