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פרק א'
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ִעם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ַ ּב ַ ּליְ לָ ה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַ ּבת-קוֹ ל
י-ה ָ ּים:
ְמנַ ֶה ֶמת ְּכגַ ֵ ּל ַ
ַּ
"גם ַא ָּתה ,יִ זְ ָהר,

הֹוׁש ַע ִּבן-נּון
ִעם יְ ֻ

הוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ּפ!
נִ ׁ ְש ַא ְב ִּתי ִעם רו ַּח ְס ָע ָרה ֶאל ַה ִּמנְ ָה ָרה.

17

עם ִה ֵּלל ַהּזָ ֵקן

וְ ַעכְ ׁ ָשו ,יִ זְ ָהרַ ,ה ְמ ׁ ֵש ְך ְ ּב ַד ְר ְּכ ָך,
יהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה ְ ּבלִ ְ ּב ָך".
וִ ִ

47

יחנִ ית וְ לַ ָחה.
ַ ּבבּ ֶֹקר ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש זָ ְר ָחהָ ,ה ֲא ָד ָמה ֵר ָ
ָה ִעגּ וּל בּ וֹ ָע ַמ ְד ִּתי ָּ -פ ׁשוּט נֶ ֱעלַ ם לוֹ  ,נִ ְמ ָחה.

פרק ח'

23

41

ֲאנִ י ְמ ַר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר,
וְ ָחכְ ַמת ׁ ְשלֹמֹה ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה לְ ָה ִאיר.

ִעם חֹונִ י ַה ְּמ ַעּגֵ ל

ָ ּכ ְך ָא ַמר לִ י מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו
וְ ַה ִּמ ְפ ָ ּג ׁש נִ גְ ַמר.
ֲאנִ י ְמעוֹ ֵפף ָ ּב ֲאוִ יר,
וְ הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ַהנְ ִהיגּ ַ ,ב ִּמ ְד ָ ּבר.

פרק ג'

ִעם ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך

פרק ז'

ּתוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת צַ דִּ יק ְּכמוֹ ַא ְב ָר ָהם".

ִעם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו

פרק ו'

53

וְ ִד ְמ ָעה לָ ָחה ֵמ ֵעינִ י נָ ׁ ְש ָרה...
ֵאיזוֹ זְ כוּת ְ ּב ֶחלְ ִקי נָ ְפלָ ה,
לָ גַ ַעת ַמ ּ ָמ ׁשּ ִ ,ב ְמ ִסירוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש לַ ּתוֹ ָרה.

פרק ט'

61

יֹוחאי
עם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ

פרק ד'

ִעם ֵא ִלּיָ הּו ַהּנָ ִביא

29

"הוֹ  ,יִ זְ ָהרַ ,א ָּתה ָקרוֹ ב לְ לִ ִ ּבי"...
ָ ּכ ְך ָא ַמר לִ י ַר ׁ ְש ִ ּב"י.

יקה!
ַ ּבבּ ֶֹקר  -וְ ִה ֵ ּנה כּ וֹ סוֹ ׁ ֶשל ֵאלִ ָ ּיה ּו ֵר ָ
"הכֵ יצַ ד?"
ֻּכ ָ ּלם ׁ ָש ֲאל ּו ֲ
וַ ֲאנִ י ֶאת ַה ּסוֹ ד ֶא ׁ ְשמֹר ְ ּבלִ ִ ּבי לָ ַעד.

פרק ה'

עם יֹונָ ה ַהּנָ ִביא

וְ – – – הוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ּפ!!!
ִמן ַה ָדגָ ה נִ ׁ ְשלַ ְפנ ּו סוֹ ף סוֹ ף.
ֲאנִ י ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַ ּב ִּמנְ ָה ָרה ,וְ יוֹ נָ ה צוֹ ֵעד ַעל ַהחוֹ ף.

6

33

ִּב ְק ֵצה ַה ִּמנְ ָה ָרה
 ...הוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ּפ ,הוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ּפ ...
ּ
"בּ ֶֹקר טוֹ ב ,יִ זְ ָהר ,יַ לְ דִּ י ַה ָי ָקר,
ְּפ ַקח ֵעינַ יִ םְּ ,כ ָבר ְמ ֻא ָחר.

67
7

ַה ְק ָּד ָמה
ֵאין ָלנ ּו ׁשוּם ֻמ ּ ָ ׂ
שג אוֹ ַה ּ ָ ׂ
ש ָגה ְ ּב ַג ְדלוּת רו ָּח ִנ ּיו ָּתםֶ ׁ ,של
ֲאבוֹ ֵתינ ּו – ׁשוֹ ְפ ִטיםְ ,מ ָל ִכיםְ ,נ ִב ִיאיםַּ ,ת ָ ּנ ִאיםְ ,ועוֹ ד
ַא ֲחרוֹ ֵני ַה ּדוֹ רוֹ ת.
ַה ִּמ ְפ ָ ּג ׁש ַה ִ ּיחו ִּדי ׁ ֶשל ִי ְז ָהר ַה ָ ּי ָקר ִעם ְמצוֹ ֵקי
ֵּת ֵבל ֵא ֶ ּלה נוֹ ַעד ְל ַס ֵ ּי ַע ָלנוַּ ,ההוֹ ִרים(ְ ,ו ָכל ִמי
''מ ְנ ֶה ֶרת ַה ְּז ַמן'') ִל ְפ ּת ַֹח
ׁ ֶש ְ ּי ַס ֵּפר ַעל ֲח ָויוֹ ָתיו ְ ּב ִ
צ ַֹהרִ ,ל ְסל ֹל ָנ ִתיבְ ,ל ַה ִּכיר ֶאת נוֹ ְראוֹ ת ַ ּג ְדלו ָּתם
ֶּד ֶר ְך ַה ָּת ָנ ְ
"ךַ ,ה ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת ֲח ַז"ל.

''מ ְנ ֶה ֶרת ַה ְּז ַמן''
ישה ַה ְּמ ֻי ֶח ֶדת ְ ּב ִ
ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ַה ְ ּג ִל ׁ ָ
נו ַּכל ְל ׁ ַש ֵ ּלב עוֹ ד ַ ּכ ּ ָמה ְו ַכ ּ ָמה ְי ִדיעוֹ ת ו ִּמ ְכ ַמ ֵ ּני
יסה נוֹ ֲע ָדה ַרק ְלעוֹ ֵרר
ָח ְכ ָמה ׁ ֶשל ֲאבוֹ ֵתינוַּ .ה ּ ִט ָ
ִצ ּ ָמאוֹ ןִ ,ליצֹר ַס ְק ָרנוּתְ ,ו ַגם ְל ׁ ַש ֵּקף ֶאת ַה ִה ְז ַּדהוּת
ַה ּ ְטמו ָּנה ְ ּב ֶנ ֶפ ׁש ָ ּכל ֶי ֶלד ִעם ִ ּגבּ וֹ ר ַה ִּס ּפוּר – ִי ְז ָהר.

ִי ְז ָהר ַה ָ ּי ָקר ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ַ ּב ֲעבו ֵּרנ ּו ַמ ָ ּצע נוֹ ַח,
יוֹ ֵצא ּד ֶֹפן ו ְּמ ַר ֵ ּג ׁשְ ,ל ָה ִציץ ָלעוֹ ָלם ַה ָּקסוּם
(ש ֵ ּי ׁש ַ ּגם
ַהנּוֹ ֵג ַע ַ ּב ְ ּגבוּל ַה ַּדק ׁ ֶש ֵ ּבין ֶנ ֶפ ׁש ַה ֶ ּי ֶלד ׁ ֶ
ָ ּבנוּ) ְל ֵבין ִנ ְ ׂ
ש ָ ּגבוּת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים.

ִי ְז ָהר ׁ ֶש ָ ּלנ ּו הוּא ֶי ֶלד ׁ ֶש ְּמאֹד אוֹ ֵהב ִל ְלמֹד ו ְּל ַע ֵ ּין
ַ ּב ָּת ָנ ְ
"ך ו ְּב ַא ָ ּגדוֹ ת חז"לִ .י ְז ָהר אוֹ ֵהב ְמאֹד ֶאת
ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,את ַה ְ ּנ ִב ִיאיםֶ ,את ַה ַּת ָ ּנ ִאים.
ְוזוֹ ַא ֲה ָבה ְ ּב ִלי ְמ ַמ ִּדים ו ְּב ִלי ְמ ָצ ִרים;
ִעם ָ ּכל ַה ֵ ּלבִ ,עם ָ ּכל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה,
ְו ִעם ֲהמוֹ ן ָרצוֹ ן ָל ַד ַעת עוֹ ד ָועוֹ ד.
ו ִּמי ׁ ֶשלּוֹ ֵמד ְּכמוֹ ִי ְז ָהרַ ,על ְ ּג ֻד ָ ּל ָתם ו ְּמ ִסירו ָּתם
ׁ ֶשל ִ ּגבּ וֹ ֵרי ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ָ ּלנוְּ ,ל ִע ִּתים עוֹ ֵצם ֶאת
ֵע ָיניו ,ו ְּל ֶפ ַתע הוּא ִנ ְכ ָנס ְל ִמ ְנ ֶה ֶרת ַה ְּז ַמן ,גּוֹ ֵל ׁש,
ִמ ְתעוֹ ֵפף ְו ָעףְּ ,כמוֹ ָע ֶלה ִנ ָּדף – – –
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ו ְּבעוֹ ֶד ּנ ּו ָעף ,אוֹ ֲחזוֹ ת בּ וֹ ָי ָדיו ׁ ֶשל ֱאל ִֹקים ַ ּב ֲע ִדינוּת,
ו ַּמ ְנ ִחיתוֹ ת אוֹ תוֹ ְ ּב ַרכּ וּת ו ְּב ִננּוֹ חוּת ְ ּבאוֹ ָתם ְמקוֹ מוֹ ת
ִנ ְ ׂ
ש ָ ּג ִבים ו ְּמ ֵל ֵאי הוֹ דָ ׁ ,שם ָחי ּו ו ָּפ ֲעל ּו ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינוְּ ,יהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ,יוֹ ָנה ַה ָ ּנ ִביא ְועוֹ ד ָועוֹ ד.
ַה ּ ִ ׂ
שיג ְו ַה ּ ִ ׂ
ש ַיח ׁ ֶשל ִי ְז ָהר ִעם ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים ,ל ֹא נוֹ ָעד ַרק
ְל ַס ֵּפק ֶאת ֵי ֶצר ַה ַּס ְק ָרנוּת ׁ ֶש ָ ּלנוַּ ,הנּוֹ ֵב ַע ִמ ִּמ ְפ ָ ּג ׁש
ִּד ְמיוֹ ִני ַא ְך ְמ ַר ֵ ּג ׁש ׁ ֶש ָ ּכ ֶזה; הוּא נוֹ ָעדּ ְ ,ב ִע ָּקרְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ֵ ּנ ֵצא ִמ ָ ּכל ִ ּב ּקוּר – ְ ּבדוֹ ֶמה ְל ִי ְז ָהר – ִעם ַמ ָּת ָנה
ְק ַט ָ ּנה; ִעם ֵצ ָידה ַל ֶּד ֶר ְךֶ ׁ :של ְמ ִסירוּתֶ ׁ ,של ִע ְק ִב ּיוּת,
ׁ ֶשל ֱאמו ָּנהֶ ׁ ,של ֲהמוֹ ן ְּד ָב ִרים טוֹ ִביםֶ ׁ ,ש ָ ּכל ְיהו ִּדי,
ֵמ ַה ִ ּגיל ָה ַר ְך ְו ַעד ִז ְק ָנה ְו ֵ ׂ
ש ָיבהַ ,ח ָ ּיב ְל ַא ּ ֵמץ ְל ַע ְצמוֹ .

ְמאֹד ָא ַה ְב ִּתי ִל ְכ ּתֹב ֶאת ִ"י ְז ָהר גּוֹ ֵל ׁש ֶאל
ֶה ָע ָבר"ִּ ,כי ְ ּב ָכל ִא ׁישְ ,י ֵהא ִ ּגילוֹ ֲא ׁ ֶשר ְי ֵהא,
ָטמוּן ֶי ֶלד ָק ָטן ְו ַס ְק ָרןֶ .י ֶלד ָ ּכ ֶזה ׁ ֶש ְּמאֹד רוֹ ֶצה
ָל ַג ַעתְ ,ל ַמ ׁ ּ ֵש ׁשִ ,ל ׁ ְשמ ַֹעַ ,ל ֲחווֹ ת ו ְּל ִה ְת ַר ׁ ּ ֵשם –
ִמן ַההוֹ ד ַה ָּקדוּם ְו ַה ִ ּנ ְ ׂ
ש ָ ּגב ׁ ֶשל ֲאבוֹ ֵתינוּ.

ָה ָבה ִנ ְצ ָט ֵרף ַ ּגם ֲא ַנ ְחנוַּ ,ההוֹ ִריםַ ,ל ּ ַמ ָּסע ַה ֻּמ ְפ ָלא
ׁ ֶשל ִי ְז ָהר ֶאלֶ ...אל עוֹ ָלם רו ָּח ִני ֻמ ְפ ָלא ,עוֹ ָלם
ׁ ֶשהוּא ְמאֹד ְמאֹד רוֹ ֶצה ְל ׁ ַש ֵּתף בּ וֹ ַ ּגם אוֹ ָתנוּ.

וכאן המקום להודות לעוסקים במלאכה
ראשית אודה בזאת לגב' שושנה הוכוולד
על מלאכת עריכת הלשון המדוקדקת
והמקצועית ועל הגהותיה החשובות .כמו
כן ,אודה למגיהה הגב' נעמי פרבשטיין
על שהגיהה את כל החומר בדקדוק רב.
רוב ברכות אשא לציירת ברוכת הכישרון
טובה כץ על ציוריה הנהדרים .חפניים של
תודה לגרפיקאית המוכשרת והיצירתית
הגב' שרי גרינפלד על מלאכת מחשבת
בעימוד הספר ובעיצוב הכריכה והשערים.
תודה מקרב לב לקלדנית החשובה הגב'
אירית ורוצ'רינסקי וכן לנקדנית
המסורה הגב' יהודית הירשמן.
ומעל לכלם – אודה מקרב לב למנצח על
המלאכה ,העורך והמפיק ,בחן ,בטוהר,
וביזום יצירתי מדהים ,ידיד נפשי ורב
חביבי ,זה שנים שאנו שותפים למלאכת
הכתיבה והיצירה ,אברהם אוחיון.

כסליו תשע"א

קובי לוי

ֻּכ ִ ּלי ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶש ָא ֵכן ַ ּכ ָ ּונוֹ ַתי ַה ּ ְטהוֹ רוֹ ת ְל ַה ֲא ִציל
ֵמרו ָּחם ְו ָח ְכ ָמ ָתם ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי עוֹ ָלם ֵא ֶ ּלהֶּ ,ד ֶר ְך
ִי ְז ָהר ַה ּ ָמתוֹ קִ ,י ּ ְ ׂ
שא ּו ְ ּב ָר ָכה ְותוֹ ֶע ֶלת ֲעצו ָּמה.
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