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 )א( לז פרק יחזקאל
 

 

 מתחברות  העצמות  עיניו  לנגד  ,יבשות  אדם  עצמותב  מלאה  בקעה  רואה  יחזקאל  הנביא  היבשות"  העצמות  חזון"ב

 המראה  את  לו   מבאר  ה'  החזון   בהמשך  . לתחייה  קמים   והם  חיים  רוח  בהם  נופחת   ואז  ,רעו ו  בשר  ם,גידי  עליהם  לתווע

 שמתה,  לאומה  הנחשבת  בגולה  הישראלית  האומה  הן  העצמות  מחדש.  ישראל  עם  החייאת  את  מסמל  שהוא  לו  ואומר

   לארצה. ותשוב מחדש תקום הישראלית האומה גם לתחייה קמו  שהעצמות וכשם
 

 

 הבקעה  פני  על היבשות העצמות סקירת

 לז  פרק יחזקאל 

 ֲעָצמֹות:   ְמֵלָאה  ְוִהיא  ַהִבְקָעה ְבתֹוְך ַוְיִניֵחִני  ה' ְברּוחַ  ַוּיֹוִצֵאִני ה'  ַיד  ָעַלי  ָהְיָתה )א(

 : ְמֹאד ְיֵבׁשֹות  ְוִהֵנה ַהִבְקָעה ְפֵני  ַעל ְמֹאד ַרּבֹות ְוִהֵנה ָסִביב  ָסִביב ֲעֵליֶהם  ְוֶהֱעִביַרִני )ב(

ֹּאֶמר  )ג( ָני ָואַֹּמר  ָהֵאֶלה  ָהֲעָצמֹות ֲהִתְחֶייָנה  ָאָדם ֶבן ֵאַלי ַוּי  ָיָדְעָת:   ַאָתה ה'  ֲאדֹּ

 

 וענה:  ג,- א וקיםס בפ עיין .1

  אותו  מעביר אלא א(, )פסוק אחד ממקום העצמות מלאת הבקעה את ליחזקאל  להראות  מסתפק לא  ה'  מדוע א.

 ב(?  )פסוק לבקעה סביב סביב בריחוף

 ? ?"ָהֵאֶלה ָהֲעָצמֹות  ֲהִתְחֶייָנה " :שאלהל  ,לבקעה סביב סביב יחזקאל  של הריחוף בין הקשר מה ב.

 "?ָיָדְעתָ   ַאָתה ה' ֲאדָֹּני" יחזקאל של התשובה המשמעות מה ג.

 

 

 העצמות  החייאת

 :חלק לכל כותרת תןו י,- ד בפסוקים עיין .2

 הכתוב לשון כותרת

 

ֹּאֶמר )ד(  ה':  ְדַבר ִׁשְמעּו ַהְיֵבׁשֹות ָהֲעָצמֹות ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרתָ  ָהֵאֶלה ָהֲעָצמֹות ַעל ִהָנֵבא ֵאַלי ַוּי

ָני ָאַמר כֹּה )ה(  ִוְחִייֶתם: רּוחַ  ָבֶכם ֵמִביא ֲאִני   ִהֵנה  ָהֵאֶלה ָלֲעָצמֹות  ה'  ֲאדֹּ

  עֹור ֲעֵליֶכם ְוָקַרְמִתי ָבָשר ֲעֵליֶכם  ְוַהֲעֵלִתי  ִגִדים ֲעֵליֶכם ְוָנַתִתי   )ו(

 ה':  ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם  ִוְחִייֶתם רּוחַ  ָבֶכם ְוָנַתִתי  

   ֻצֵּויִתי ַכֲאֶׁשר ְוִנֵבאִתי  )ז( 

 
 ַעְצמֹו:  ֶאל ֶעֶצם ֲעָצמֹות ַוִתְקְרבּו ַרַעׁש ְוִהֵנה  ְכִהָנְבִאי קֹול ַוְיִהי 

 ָבֶהם: ֵאין   ְורּוחַ   ִמְלָמְעָלה עֹור ֲעֵליֶהם ַוִּיְקַרם ָעָלה  ּוָבָשר ִגִדים ֲעֵליֶהם ְוִהֵנה  ְוָרִאיִתי )ח(

 
ֹּאֶמר )ט(    ָהרּוחַ   ֶאל  ְוָאַמְרתָ   ָאָדם ֶבן ִהָנֵבא ָהרּוחַ  ֶאל ִהָנֵבא  ֵאַלי ַוּי

 ְוִיְחיּו:   ָהֵאֶלה  ַבֲהרּוִגים ּוְפִחי ָהרּוחַ   בִֹּאי רּוחֹות ֵמַאְרַבע ה'  ֲאדָֹּני ָאַמר כֹּה 

   ִצָּוִני ַכֲאֶׁשר ְוִהַנֵבאִתי  )י( 

 ס ְמאֹּד:  ְמאֹּד ָגדֹול ַחִיל ַרְגֵליֶהם ַעל ַוַּיַעְמדּו ַוִּיְחיּו ָהרּוחַ  ָבֶהם ַוָתבֹוא  

 

  הנביא  של  השותפות  ביטוי  לידי  בא  כיצד.  שותף פעיל של ה'  להיות  הופך  יחזקאלי ניתן לראות ש- בפסוקים ד .3

 הכתוב.  על  תשובתך את בסס  ?תוהיבש העצמות בהחייאת

 

 היבשות  העצמות חזון
   יד-א  ,זל פרק

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8
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 במציאות?  התרחש העצמות" "חזון האם

  ע"ב צב סנהדרין

 ו...ומת  שירה ואמרו רגליהם, על עמדו  יחזקאל שהחיה מתים אומר: הורקנוס(  )בן אליעזר רבי

 ...היה משל אמת אומר: י(א אלע )בר יהודה רבי

 ובנות.   בנים  והולידו  נשים  ונשאו  ישראל,  לארץ  עלו   יחזקאל  שהחיה  מתים  אומר:  הגלילי  יוסי   רבי  של  בנו  אליעזר  רבי

 .מהם  אבא אבי לי  שהניח תפילין והללו בניהם, מבני אני ואמר: רגליו  על  בתירא בן יהודה  רבי עמד

 

 בגמרא.  םיהניזכר  החכמים של הדעות ארבעת את שלפניך, בטבלה ,מיין .4

 החכמים  התרחש?  מה

   במציאות  התרחש החזון 

   עיניו לנגד לתחייה  קמו מתים  של  עצמותה  - הסטורי  אירוע
 

 במציאות  התרחש לא החזון 

 נבואי  במחזה  רק לתחייה   קמו מתים  של עצמות ה  - נבואי  אירוע
 

 

 החזון  פשר

 לז  פרק יחזקאל 

ֹּאֶמר )יא(  ָלנּו:  ִנְגַזְרנּו  ִתְקָוֵתנּו ְוָאְבָדה ַעְצמֹוֵתינּו   ָיְבׁשּו אְֹּמִרים ִהֵנה ֵהָמה ִיְשָרֵאל  ֵבית ָכל  ָהֵאֶלה  ָהֲעָצמֹות ָאָדם ֶבן ֵאַלי ַוּי

   ה' ֲאדָֹּני  ָאַמר כֹּה  ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרתָ  ִהָנֵבא ָלֵכן  )יב(

 ס  ִיְשָרֵאל: ַאְדַמת ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי  ַעִמי ִמִקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם ְוַהֲעֵליִתי  ִקְברֹוֵתיֶכם  ֶאת פֵֹּתחַ   ֲאִני ִהֵנה 

 ַעִמי:   ִמִקְברֹוֵתיֶכם ֶאְתֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ִקְברֹוֵתיֶכם ֶאת ְבִפְתִחי  ה'  ֲאִני  ִכי ִויַדְעֶתם )יג(

 פ  ה': ְנֻאם ְוָעִשיִתי  ִדַבְרִתי  ה' ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם  ַאְדַמְתֶכם ַעל ֶאְתֶכם ְוִהַנְחִתי ִוְחִייֶתם   ָבֶכם רּוִחי ְוָנַתִתי )יד(

 

 וענה:  יד,-יא בפסוקים עיין .5

 ? הקבריםו  היבשות העצמות פשר  מה ,הפשט  לפי א.

 ? יםמהקבר םי שעול המתים החייאתו הקברים חת יפתו  ,היבשות העצמות  החייאת של  הפשר מה ב.

 . נוספות  מטרות שתי יש העצמות להחייאהש  מודיע גם ה' אלו  בפסוקים ,היבשות  העצמות להחייאת מעבר .ג

 . הכתוב על  תשובתך את בסס הן? מה 

 
 

 הרקע ההיסטורי לחזון העצמות היבשות 

 יחזקאל א 

  ן.ַבֲחִמָשה ַלחֶֹּדׁש ִהיא ַהָשָנה ַהֲחִמיִׁשית ְלָגלּות ַהֶמֶלְך יֹוָיִכי )ב( 

 ה'. ָהיֹּה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶבן בּוִזי ַהכֵֹּהן ְבֶאֶרץ ַכְשִדים ַעל ְנַהר ְכָבר ַוְתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד  )ג(

 

היה כהן שחי בבבל יחד עם גולים נוספים, הוא    .("גלות החרש והמסגר"יחזקאל הנביא גלה יחד עם גלות יהויכין )

על האווירה ששררה בין הגולים ם.  שארית הפליטה גלתה לבבל ולמצריבשעה שוחרב בית המקדש  בשעה שושהה שם  

 :לבבל נוכל ללמוד מדברי המזמור הבאים

 תהלים קלז 

 )א( ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַגם ָבִכינּו ְבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: 

 ִכנֹּרֹוֵתינּו: )ב( ַעל ֲעָרִבים ְבתֹוָכּה ָתִלינּו 

 )ג( ִכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִשיר ִצּיֹון:

 )ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: 
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ים לאווירת יאוש כל אילו מצטרפ   -היציאה לגלות, חורבן המקדש, המפלה במלחמות, ריבוי ההרוגים והשבויים   

 קודם  שנה  וחמישים  כמאה   לגלות  שיצאו   השבטים,   עשרת  של   ההיסטוריה   עם   מהיכרות  גם   נובע   הייאוש  .קשה

   ם.חוזרי  לא שמגלות תודעהויצרו  נעלמו  ועקבותיהם

 

 המשבר הקיומי 

 )יא(  " ָלנּו ִנְגַזְרנּו  ִתְקָוֵתנּו ְוָאְבָדה ַעְצמֹוֵתינּו ָיְבׁשּו בחזון העצמות היבשות כל בית ישראל אומרים: " .6

 .בסס ?עםהשל   הטענה  הממה התחושה של העם? ולפי פסוק יא,  א.

 . גורמים לייאוש הקשה של העם שניא לעיל, וציין בשמו "חזון העצמות"עיין ברקע ההיסטורי ל ב.

 ? מדוע רבים בעם חשבו שעם ישראל עומד לפני כלייה מוחלטתהצע הסבר, ג. 

 העם? לטענתונחמה  מענה בו  יש  היבשות" העצמות "חזון   של הנבואי  המראה כיצד .ד

 

 

 

 

   יזהותה משבר ה

אליליהם, על פוך לגויים ולעבוד את  הגיע העת לההיו שחשבו שהייאוש הביא את האנשים גם למשבר זהות עמוק.  

 המובאים בנבואה הבאה:  לדברי הזקניםכך אנו למדים מהתגובה של יחזקאל  

 יחזקאל כ, לב 

ֹּא ִתְהֶיה  . ְלָׁשֵרת ֵעץ ָוָאֶבן,  ֲאֶׁשר ַאֶתם אְֹּמִרים ִנְהֶיה ַכגֹוִים ְכִמְׁשְפחֹות ָהֲאָרצֹות, ְוָהעָֹּלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו ל

 

 וענה:  ,ל כאעיין ביחזק  .7

 ? לאיזו תובנה הגיעו זקני ישראלא. 

 וכיצד בחזון העצמות יש תשובה לטיעון הזה?  ?הטיעון שעשוי להצדיק תובנה כזאתמה יכול להיות ב. 

 

 

 

o סנהדרין קה, ע"א 

 . )לפני יחזקאל( שמואל אמר: באו עשרה בני אדם וישבו לפניו

 ה. חזרו בתשוב יחזקאל: אמר להן 

 )האם יש להם מחויובת לבעליהם הקודמים?(  ם?עבד שמכרו רבו, ואשה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלו ו:אמרו ל 

אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא: לך אמור להן... גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין ישראל לומר כך, 

 ( )ירמיהו מ"ג, ינאמר: "ְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך ָבֶבל ַעְבִדי" עבדו ש (לנבוכדנצר מלך בבל)לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא וקראו 

   י?עבד למי? נכסים למ -עבד שקנה נכסים  

   י: רש"

 י. לי הוא, ועדיין לא יצאתם מרשות -כלומר נבוכדנצר עבדי הוא וכל מה שקנה  - י עבד למי? נכסים למ

 

 בסנהדרין, וענה: אעיין בגמר .8

 עזוב את ה' ולעבוד את אלילי הגויים? )הסבר את שני הדימויים( לו הטיעון של הגולים שמצדיק . מהא

 ב. הסבר כיצד תשובת ה' מבטל את הטיען של הגולים?
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 בחזון העצמות היבשות  "הרוח"פשר 

ֹּאֶמר ֵאַלי ִהָנֵבא ֶאל    ָהרּוחַ ִהָנֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרָת ֶאל   ָהרּוחַ )ט( ַוּי

   ...ּוְפִחי ַבֲהרּוִגים ָהֵאֶלה ְוִיְחיּו ָהרּוחַ ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה'  

 )יג( ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה' ְבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִקְברֹוֵתיֶכם ַעִמי: 

   ה': ְנֻאם ְוָעִשיִתי  ִדַבְרִתי  ִתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה'ִוְחִייֶתם ְוִהַנְח ְוָנַתִתי רּוִחי ָבֶכם  )יד( 

 

 נזכרת בחזון מספר פעמים, הרד"ק מבחין בין שתי משמעויות שונות למושג "רוח":    "הרוח"בפסוקים אלו 

 רד"ק יחזקאל לז  

 ... רוח השכלהיא  "ונתתי רוחי בכם"ומה שאמר ... רוח החייםזו היא  -)ט( מארבע רוחות בואי הרוח 

כי לא יתנועע   ,רוח חייםהרי    )יג("  ובהעלותי אתכם "כמו שפירשנו כי כיון שאמר    רוח השכל זהו    -   )יד( ונתתי רוחי בכם

והבטיחם שיתן בהם דעה   ,אמר  רוח השכלעל    )יד("  ונתתי רוחי בכםר כן "אם כן מה שאמר אח  .האדם בלא רוח חיים

 . )ירמיהו לא, לג(" כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" כמו שיעדם גם כן ואמר  ,ולא יחטאו עוד ,ובינה והשכל

 

 . בחזון העצמות היבשות, לפי הרד"ק של המושג "רוח"השונות  את שתי המשמעויות, בטבלה שלפניךרשום,  .9

 

 

  ה נביאים רבים מבשרים על שינוי עומק רוחני שיתרחש בזמן הגאול 

 ו יחזקאל ל 

ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש   (כו)ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם ִמכֹּל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָכל ִגלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:    (כה)

ְוֶאת רּוִחי ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ְוָעִשיִתי    (כז)ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ַוֲהִסרִֹּתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ָבָשר:  

 :ֵאת ֲאֶׁשר ְבֻחַקי ֵתֵלכּו ּוִמְׁשָפַטי ִתְׁשְמרּו ַוֲעִשיֶתם

 

 א ירמיהו ל 

ֹּאת ַהְבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹּת ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם ה' ָנַתִתי ֶאת תֹוָרִתי ְבִקְרָבם וְ   (לב) ַעל ִלָבם ֶאְכֲתֶבָנה  ִכי ז

ֹּא ְיַלְמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִא  (לג)ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם:  יׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹּר ְדעּו ֶאת ה' ִכי כּוָלם ְול

 ה'... ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָנם ְוַעד ְגדֹוָלם ְנֻאם 

  

 בדברי הנבאים מצויים עוד פסוקים רבים מעין אלו. 

 
 
 
 
 
 
 

 שינוי העומק שיתרחש בזמן הגאולה  המשמעות המושג ובהביטוי בלשון הכת

    " ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶלה ְוִיְחיּו  -ֹּבִאי ָהרּוַח "

    " ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה'  - ... ְוָנַתִתי רּוִחי ָבֶכם"
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 והתגשמותו  החזון

 178 עמ' שה,לפר הפטרה בין ב,שבי יהודה הרב

 גאולת   גאולה:  מול  גאולה  הקהל  בפני  מציבים  בכך  שביחזקאל.  היבשות  העצמות  חזון   היא  פסח  חוה"מ  שבת  הפטרת

  לבני   הן  משל  הלא  היבשות  העצמות  קשה.  חזות  נשקפת  ההפטרה  פסוקי  אולם  גאולה,  אכן  ה.עתיד   גאולה  מול  מצרים

 מה   השואל:  ישאל  מעתה  עצמתינו'.  'יבשו  -  תקווה  ללא  אובדן  מבטאות  והן  ,בסנהדרין(  יהודה   רבי  )דעת  שבגלות  ישראל

  ולהפוך  האומות  בין  להתפזר  צפויים  ישראל  ובני  רושם  כל  ממנה  נותר  לא  הימים  ברבות  אם  ממצרים  הגאולה  הועילה

 יחיה  ה' ודבר  תקווה  אבדה  לא עוד כי  ומשמיעה, בפסח  הנקראת הנבואה  באה  ת?חיו  נטולות  יבשות   פרודות   לעצמות

 ן...בה יתן  ורוח בשר עליהן ויעלה  גידים בהן ויתן העצמות  את

 

 . פסח  המועד חול  שבת של הפטרהב היבשות"   העצמות "חזון  את שמע ישראל עם גלות שנות  באלפיים .10

 תשובות( )שתי פסח? המועד  חול בשבת  דווקא זו הפטרה לקרוא קבעו חז"ל מדוע שביב, הרב לפי

 

 

 

 

 293 עמ'  חדש, לב אריאל,  יגאל הרב

 של   שחידושו   אפוא   נראה  ה...כאל   חללים   גלי  תוארו   לא   איכה  במגילת  אפילו   בגולה.  למצב  ישיר  קשר  אין   לתיאור 

 נמצאות  שבו  קבר  היא  הגלות  ת: המציאו  את  להגדיר  שבא  עצמו   במשל  אלא  שבסופו,  התחייה  בחזון  רק  אינו  פרקנו

 מת  הלאומי  הגוף  אבל   חיל,  יעשה  בבבל  ישראל   עם   ומשגשגות,  פורחות   קהילות   ושם   פה  שיהיו  ייתכן  יבשות.  עצמות

  היבשות  העצמות  חזון  ת. יבשו  עצמות   אלא  הלאומי   המבנה   מן   נשארו  ולא   העמים   ממשפחת  נודה   העם  ן.החורב  עם

   הגלויות. ולקיבוץ העם לתחיית כמשל שנה  מאות  חמש אלפיים  במשך הובן

 ר. ביות  ומוחשי   ריאלי   חזון  נעשה  היבשות   העצמות  של  המצמרר  והמראה  לממשות   המשל  הפך   השואה   שמאז  אלא

 ישראל,  קהילות   של   החורבות עיי  על   עומד   הנביא   אירופה. בקעת  היא  הנביא לעיני  שנתגלתה  העצמות  מלאה  הבקעה

   האלה? העצמות התחיינה היא והשאלה וטרבלינקה,  אושוויץ ממשרפות העולם העשנים האודים  את רואה

 

 וענה: אריאל,  יגאל הרב  בדברי עיין .11

 ?לשואה  עד גלות   שנות אלפיים במשך  "היבשות העצמות חזון"ל  נהנית   פרשנות איזו א.

 ? החדשה  לפרשנות  הביא  ומה ?בשואה "היבשות  העצמות ל"חזון ניתנה   חדשה  פרשנות איזו ב.
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  היבשות,  העצמות  של  והקשה  הנוראי  המצב  למרות .12

   .וגאולה  תקווה שיש ה' מפי שומע יחזקאל

 . הגאולה  את המתארים הפסוקים  את מהחזון צטט א.

  התממשה  בחזון  וארתהמת  הגאולה   כיצד  תאר  ב.

 .בדורנו

ג. הסבר מדוע בחרו בשער הכניסה ל"יד ושם" לחרוט  

  ֶאְתֶכם   ְוִהַנְחִתי   ִוְחִייֶתם  ָבֶכם  רּוִחי  ְוָנַתִתי את הפסוק "

 "?  ַאְדַמְתֶכם ַעל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היבשות  העצמות לחזון שלה  והקשר התקווה שירת 

  ה:הטענ  מן העולה הייאוש כנגד

 ". ָלנו ִנְגַזְרנּו ִתְקָוֵתנּו ְוָאְבָדה ַעְצמֹוֵתינּו  ָיְבׁשּו  אְֹּמִרים  ִהֵנה"
 

 : לישרא מדינת   של להמנון והפך עובד  יותר שמאוחר ה,התקו  שיר  את אינבר   הרץ-נפתלי  חיבר

 ִתְקָוֵתנּו  ָאְבָדה לֹא עֹוד

 ַהנֹוָׁשָנה   ַהִתְקָוה

 ֲאבֹוֵתינּו   ְלֶאֶרץ ִמשּוב

 .ָחָנה   ָדִוד ָבּה ְלִעיר

 

 ְפִניָמה  ָׁשם ִבְלָבבֹו עֹוד ָכל

 הֹוִמָּיה   ְיהּוִדי ֶנֶפׁש

 ָקִדיָמה  ִמְזָרח ּוְלַפֲאֵתי

 .צֹוִפָּיה  ְלִצּיֹון ֵעינֹו


