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 הצטרפו למסע המופלא והנסתר
 עם יזהר הילד היקר

 שזכה לחלום חלום נהדר
 ולהיפגש עם אבותינו

 לטעום מחכמתם ולגלוש
במנהרת הזמן

ִיְזָהר
ּגֹוֵלׁש ֶאל ֶהָעָבר

 ערך הפיק ויזם: 
אברהם אוחיון

קובי לוי



הּו ֵריָקה! ל ֵאִלּיָ ה ּכֹוסֹו ׁשֶ ּבֶֹקר - ְוִהּנֵ ּבַ

ֲאלּו "ֲהֵכיַצד?" ם ׁשָ ּלָ ּכֻ

י ָלַעד. ִלּבִ מֹר ּבְ ַוֲאִני ֶאת ַהּסֹוד ֶאׁשְ

 ִעם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא
פרק ד'

עם יֹוָנה ַהָּנִביא
ְו – – – הֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוּפ!!!

ַלְפנּו סֹוף סֹוף. ִמן ַהָדָגה ִנׁשְ

ְנָהָרה, ְויֹוָנה צֹוֵעד ַעל ַהחֹוף. ּמִ יְך ּבַ  ֲאִני ַמְמׁשִ

פרק ה'

ִעם ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך
 הֹוֹוֹוֹוֹוֹוּפ!

ְנָהָרה. י ִעם רּוַח ְסָעָרה ֶאל ַהּמִ ַאְבּתִ ִנׁשְ

ֲאִויר,  ֲאִני ְמַרֵחף ּבָ

יָכה ְלָהִאיר. לֹמֹה ַמְמׁשִ ְוָחְכַמת ׁשְ

פרק ו'

ִעם חֹוִני ַהְּמַעֵּגל
ֶמׁש ָזְרָחה, ָהֲאָדָמה ֵריָחִנית ְוַלָחה. ֶ ּבֶֹקר ַהּשׁ ּבַ

ׁשּוט ֶנֱעַלם לֹו, ִנְמָחה. י - ּפָ ָהִעּגּול ּבֹו ָעַמְדּתִ

פרק ז'

ָרה... ְוִדְמָעה ָלָחה ֵמֵעיִני ָנׁשְ

ֶחְלִקי ָנְפָלה, ֵאיזֹו ְזכּות ּבְ

ֶפׁש ַלּתֹוָרה. ְמִסירּות ַהּנֶ ׁש, ּבִ ָלַגַעת ַמּמָ

פרק ח'

י..." ה ָקרֹוב ְלִלּבִ "הֹו, ִיְזָהר, ַאּתָ

"י. ּבִ ְך ָאַמר ִלי ַרׁשְ ּכָ

פרק ט'

... הֹוֹוֹוֹוֹוֹוּפ, הֹוֹוֹוֹוֹוֹוּפ ...

ָקר, י ַהּיָ "ּבֶֹקר טֹוב, ִיְזָהר, ַיְלּדִ

ָבר ְמֻאָחר. ַקח ֵעיַנִים, ּכְ ּפְ

ִּבְקֵצה ַהִּמְנָהָרה

עם ִהֵּלל ַהָּזֵקן

עם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי
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ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו

ת-קֹול י ּבַ ַמְעּתִ ְיָלה ׁשָ ּלַ ּבַ

ם: י-ַהּיָ ַגּלֵ  ְמַנֶהֶמת ּכְ

ה, ִיְזָהר, ם ַאּתָ "ּגַ

מֹו ַאְבָרָהם." יק ּכְ ּתּוַכל ִלְהיֹות ַצּדִ

11

הקדמה

נּו ה ַרּבֵ ְך ָאַמר ִלי מֹׁשֶ ּכָ

ׁש ִנְגַמר. ְפּגָ ְוַהּמִ

ֲאִויר, ֲאִני ְמעֹוֵפף ּבָ

ר. ְדּבָ ּמִ יְך ְלַהְנִהיג, ּבַ ְוהּוא ַמְמׁשִ

17

ָך, ַדְרּכְ ְך ּבְ ו, ִיְזָהר,  ַהְמׁשֵ ְוַעְכׁשָ

ָך." ִלּבְ ִכיָנה ּבְ ְ ֶרה ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ

פרק ג'

ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

ִעם ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון

8

פרק א'

67



ל  ַגְדלּות רּוָחִנּיּוָתם, ׁשֶ ָגה ּבְ ג אֹו ַהּשָׂ ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ
ִאים, ְועֹוד  ּנָ ֲאבֹוֵתינּו – ׁשֹוְפִטים, ְמָלִכים, ְנִביִאים, ּתַ

ַאֲחרֹוֵני ַהּדֹורֹות.

 

ָקר ִעם ְמצֹוֵקי  ל ִיְזָהר ַהּיָ חּוִדי ׁשֶ ׁש ַהּיִ ְפּגָ ַהּמִ
ַע ָלנּו, ַההֹוִרים, )ְוָכל ִמי  ה נֹוַעד ְלַסּיֵ ֵבל ֵאּלֶ ּתֵ

ַמן''( ִלְפּתַֹח  ''ִמְנֶהֶרת ַהּזְ ר ַעל ֲחָויֹוָתיו ּבְ ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ
ְדלּוָתם  יר ֶאת נֹוְראֹות ּגַ צַֹהר, ִלְסלֹל ָנִתיב, ְלַהּכִ

דֹות ֲחַז"ל. ים ְוַאּגָ ְדָרׁשִ ָנ"ְך, ַהּמִ ֶרְך ַהּתָ ּדֶ

ַמן''  ''ִמְנֶהֶרת ַהּזְ ֻיֶחֶדת ּבְ ה ַהּמְ ִליׁשָ ֶאְמָצעּות ַהּגְ ּבְ
י  ה ְיִדיעֹות ּוִמְכַמּנֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ב עֹוד ּכַ ּלֵ נּוַכל ְלׁשַ

יָסה נֹוֲעָדה ַרק ְלעֹוֵרר  ל ֲאבֹוֵתינוּ. ַהּטִ ָחְכָמה ׁשֶ
הּות  ף ֶאת ַהִהְזּדַ ּקֵ אֹון, ִליצֹר ַסְקָרנּות, ְוַגם ְלׁשַ ִצּמָ
ּפּור – ִיְזָהר. ּבֹור ַהּסִ ל ֶיֶלד ִעם ּגִ ֶנֶפׁש ּכָ מּוָנה ּבְ ַהּטְ

ע נֹוַח,  ֲעבּוֵרנּו ַמּצָ ׁש ּבַ ּמֵ נּו ְמׁשַ ּלָ ָקר ׁשֶ ִיְזָהר ַהּיָ
סּום  ׁש, ְלָהִציץ ָלעֹוָלם ַהּקָ יֹוֵצא ּדֶֹפן ּוְמַרּגֵ

ם  ׁש ּגַ ּיֵ ֶלד )ׁשֶ ין ֶנֶפׁש ַהּיֶ ּבֵ ק ׁשֶ בּול ַהּדַ ּגְ ַהּנֹוֵגַע ּבַ
ים. דֹוׁשִ בּות ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ּגָ נוּ( ְלֵבין ִנׂשְ ּבָ

ן  אֹד אֹוֵהב ִלְלמֹד ּוְלַעּיֵ ּמְ נּו הּוא ֶיֶלד ׁשֶ ּלָ ִיְזָהר ׁשֶ
דֹות חז"ל. ִיְזָהר אֹוֵהב ְמאֹד ֶאת  ָנ"ְך ּוְבַאּגָ ּתָ ּבַ

ִאים. ּנָ ִביִאים, ֶאת ַהּתַ ֲאבֹוֵתינּו, ֶאת ַהּנְ

 

ים ּוְבִלי ְמָצִרים; ִלי ְמַמּדִ ְוזֹו ַאֲהָבה ּבְ

 

ָמה, ׁשָ ל ַהּנְ ב, ִעם ּכָ ל ַהּלֵ ִעם ּכָ

 

ְוִעם ֲהמֹון ָרצֹון ָלַדַעת עֹוד ָועֹוד.

 

ָתם ּוְמִסירּוָתם  ֻדּלָ מֹו ִיְזָהר, ַעל ּגְ ּלֹוֵמד ּכְ ּוִמי ׁשֶ
ים עֹוֵצם ֶאת  נּו, ְלִעּתִ ּלָ ּפּור ׁשֶ ּבֹוֵרי ַהּסִ ל ּגִ ׁשֶ

ַמן, ּגֹוֵלׁש,  ֵעיָניו, ּוְלֶפַתע הּוא ִנְכָנס ְלִמְנֶהֶרת ַהּזְ
ף –  –  – מֹו ָעֶלה ִנּדָ ִמְתעֹוֵפף ְוָעף, ּכְ

ֲעִדינּות,  ל ֱאלִֹקים ּבַ ּוְבעֹוֶדּנּו ָעף, אֹוֲחזֹות ּבֹו ָיָדיו ׁשֶ
אֹוָתם ְמקֹומֹות  ַרּכּות ּוְבִנּנֹוחּות ּבְ ּוַמְנִחיתֹות אֹותֹו ּבְ

ם ָחיּו ּוָפֲעלּו ַאְבָרָהם  ִבים ּוְמֵלֵאי הֹוד, ׁשָ ּגָ ִנׂשְ
ִביא ְועֹוד ָועֹוד. ן נּון, יֹוָנה ַהּנָ ַע ּבִ ָאִבינּו, ְיהֹוׁשֻ

ּבֹוִרים, לֹא נֹוָעד ַרק  ל ִיְזָהר ִעם ַהּגִ יַח ׁשֶ יג ְוַהּשִׂ ַהּשִׂ
ׁש  ְפּגָ נּו, ַהּנֹוֵבַע ִמּמִ ּלָ ְקָרנּות ׁשֶ ק ֶאת ֵיֶצר ַהּסַ ְלַסּפֵ
ֵדי  ר,  ּכְ ִעּקָ ֶזה; הּוא נֹוָעד, ּבְ ּכָ ׁש ׁשֶ ְמיֹוִני ַאְך ְמַרּגֵ ּדִ

ָנה  דֹוֶמה ְלִיְזָהר – ִעם ַמּתָ ּקּור –  ּבְ ל ּבִ ֵצא ִמּכָ ּנֵ ׁשֶ
ל ִעְקִבּיּות,  ל ְמִסירּות, ׁשֶ ֶרְך: ׁשֶ ה; ִעם ֵציָדה ַלּדֶ ְקַטּנָ

ל ְיהּוִדי,  ּכָ ָבִרים טֹוִבים, ׁשֶ ל ֲהמֹון ּדְ ל ֱאמּוָנה, ׁשֶ ׁשֶ
ץ ְלַעְצמֹו. ב ְלַאּמֵ יָבה, ַחּיָ יל ָהַרְך ְוַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ֵמַהּגִ

י ִלְכּתֹב ֶאת "ִיְזָהר ּגֹוֵלׁש ֶאל  ְמאֹד ָאַהְבּתִ
ר ְיֵהא,  ילֹו ֲאׁשֶ ָכל ִאיׁש, ְיֵהא ּגִ י ּבְ ֶהָעָבר", ּכִ

אֹד רֹוֶצה  ּמְ ֶזה ׁשֶ ָטמּון ֶיֶלד ָקָטן ְוַסְקָרן. ֶיֶלד ּכָ
ם –  ֵ מַֹע, ַלֲחוֹות ּוְלִהְתַרּשׁ ׁש, ִלׁשְ ֵ ָלַגַעת, ְלַמּשׁ

ל ֲאבֹוֵתינוּ. ב ׁשֶ ּגָ ׂשְ דּום ְוַהּנִ ִמן ַההֹוד ַהּקָ

ְפָלא  ע ַהּמֻ ּסָ ם ֲאַנְחנּו, ַההֹוִרים, ַלּמַ ָהָבה ִנְצָטֵרף ּגַ
ל ִיְזָהר ֶאל... ֶאל עֹוָלם רּוָחִני ֻמְפָלא, עֹוָלם  ׁשֶ
ם אֹוָתנוּ. ף ּבֹו ּגַ ּתֵ הּוא ְמאֹד ְמאֹד רֹוֶצה ְלׁשַ ׁשֶ

הֹורֹות ְלַהֲאִציל  נֹוַתי ַהּטְ ּוָ ָאֵכן ּכַ ה ׁשֶ ִפּלָ י ּתְ ּלִ ּכֻ
ֶרְך  ה, ּדֶ דֹוֵלי עֹוָלם ֵאּלֶ ל ּגְ ֵמרּוָחם ְוָחְכָמָתם ׁשֶ

ָרָכה ְותֹוֶעֶלת ֲעצּוָמה. אּו ּבְ תֹוק, ִיּשְׂ ִיְזָהר ַהּמָ

ַהְקָּדָמה
  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
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