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פרק יב
הֹואש ְב ָׁמ ְל ֽכֹו׃ פ
ן־ש ַבע ָׁשנִ֖ים יְ ָׁ ֶׁ֥
ֶּב ֶּ ֶׁ֥
הֹואש
הּוא ָׁמ ַלְַ֣ך יְ ָָׁ֔
ת־ש ַבע ְליֵ ֙
ב ְשנַ ֶּ ֶׁ֤
ּוש ָׁלִָ֑ם
וְ ַא ְר ָׁב ַ֣עים ָׁש ָָׁ֔נה ָׁמ ַלְִ֖ך ב ֽיר ָׁ
שם א ָ֔מֹו צ ְב ָׁיִ֖ה מ ְב ֵ ֶׁ֥אר ָׁ ֽש ַבע׃
וְ ֵ ַ֣
הוִ֖ה ָׁכל־יָׁ ָׁ ִָ֑מיו
הֹואש ַהיָׁ ָׁ ָׁ֛שר ְב ֵע ֵינֶׁ֥י יְ ָׁ
וַ יַ֙ ַעׂש יְ ָׁ ָ֧
הֹורהּו יְ הֹויָׁ ָׁ ִ֖דע ַהכ ֵ ֹּֽהן׃
שר ָׁ ָ֔
ֲא ֶּ ַ֣
א־סרּו
ַ ֶׁ֥רק ַה ָׁב ִ֖מֹות ל ֹּ ָׁ ִָ֑
ֶׁ֥עֹוד ָׁה ָׁ ָׁ֛עם ְמזַ ְב ֶׁ֥חים ּוֽ ְמ ַק ְט ִ֖רים ַב ָׁב ֽמֹות׃
ל־הכ ֲֹּה ִ֗נים
הֹואש ֶּא ַ
אמר יְ ָׁ
וַ ֙י ֹּ ֶּ
ר־יּובא ֵבית־יְ הוָׁ ֙ה
ָׁ ֶׁ֤
כֹּ ֩ל ֙ ֶּכ ֶּסף ַה ֳּק ָׁדשים ֲא ֶּש
עֹובר
ֶּכ ֶַּ֣סף ֵָ֔
ִ֕איש ֶּ ֶׁ֥כ ֶּסף נַ ְפ ִ֖שֹות ֶּע ְר ִָ֑כֹו
הוה׃
ב־איש ְל ָׁה ִ֖ביא ֵ ֶׁ֥בית יְ ָׁ ֽ
ל־כ ֶּסף ֲא ֶּ ֶׁ֤שר ַי ֲֽע ֶּל ֙ה ַעַ֣ל ֶּל ָ֔
ָׁכ ִֶּ֗
י ְק ֶׁ֤חּו ָׁל ֶּה ֙ם ַה ַ֣כֹּ ֲה ָ֔נים
ִ֖איש ֵמ ֵ ַ֣את ַמ ָׁכ ִָ֑רֹו
ת־ב ֶַּ֣דק ַה ַָ֔בית
קּו ֶּא ֶּ
וְ ִֵ֗הם יְ ַחזְ ֙
ְל ָׁ֛כֹּל ֲא ֶּשר־י ָׁמ ֵ ֶׁ֥צא ָׁ ִ֖שם ָׁ ֽב ֶּדק׃ פ
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הֹואש
וַ יְ ִ֗הי ב ְשנַ֙ ת ֶּע ְׂש ָ֧רים וְ ָׁשלָׁ֛ ש ָׁש ָׁנִ֖ה ַל ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יְ ָׁ ִָ֑
ת־ב ֶּדק ַה ָׁ ֽבית׃
ֽל ֹּא־חזְ ֶׁ֥קּו ַהכ ֲֹּהנִ֖ים ֶּא ֶּ ֶׁ֥
ֹּהן וְ ַל ַ֣כֹּ ֲה ָ֔נים
הֹואש ליהֹויָׁ ָׁ ֶׁ֤דע ַהכ ֵ ֙
וַ י ְק ָׁר ֩א ַה ֶּ֙מ ֶּלְך יְ ָׁ
אמר ֲא ֵל ֶָּ֔הם
וַ ַ֣י ֹּ ֶּ
ת־ב ֶַּ֣דק ַה ָׁ ִָ֑בית
ַמ ָׁ֛ד ַּוע ֵאינְ ֶּ ֶׁ֥כם ְמ ַחזְ ְִּ֖קים ֶּא ֶּ
יכם
חּו־כ ֶּס ֙ף ֵמ ֵ ַ֣את ַמ ָׁ ֽכ ֵר ֶָּ֔
וְ ַע ִָׁ֗תה ַאל־ת ְק ֙ ֶּ
י־ל ֶּ ֶׁ֥ב ֶּדק ַה ַ ִ֖בית ת ְתנֽהּו׃
ֽכ ְ
אתּו ַה ֽכֹּ ֲהנִָ֑ים
וַ יֵ ִ֖ ֹּ
ת־כ ֶּס ֙ף ֵמ ֵ ַ֣את ָׁה ָ֔ ָׁעם
ְלב ְל ֶׁ֤תי ְק ַח ֙ ֶּ
ת־ב ֶּדק ַה ָׁ ֽבית׃
ּולב ְל ֶׁ֥תי ַח ֵזִ֖ק ֶּא ֶּ ֶׁ֥
ְ
ֹּהן ֲא ַ֣רֹון ֶּא ָָׁ֔חד
וַ י ַ ַּ֞קח יְ הֹויָׁ ָׁ ֶׁ֤דע ַהכ ֵ ֙
וַ י ֶׁ֥קֹּב ִ֖חֹּר ְב ַד ְל ִָ֑תֹו
וַ י ֵ ַ֣תן אֹּתֹו֩ ֵ֙א ֶּצל ַהמזְ ֵב ַח מיָׁ ִ֗מין
יְהוה
יש ֵבַ֣ית ָׁ ָ֔
ְב ֽבֹוא־א ֙
ים ש ְֹּמ ֵ ַ֣רי ַה ַָ֔סף
נּו־ש ָׁמה ַה ֽכֹּ ֲהנ ֙
וְ ָׁנ ְֽת ָׁ ֶׁ֤
הוה׃
מּובא ֵבית־יְ ָׁ ֽ
ל־ה ֶּכ ִֶּ֖סף ַה ָׁ ֶׁ֥
ת־כ ַ
ֶּא ָׁ
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י־רב ַה ֶּכ ִֶּ֖סף ָׁ ֽב ָׁא ִָ֑רֹון
אֹותם ֽכ ַ ֶׁ֥
הי כ ְר ָָׁ֔
ַ ֽוַֽיְ ֙
וַ יַ֙ ַעל ס ֵֹּפֶׁ֤ר ַה ֶּ֙מ ֶּל ְ֙ך וְ ַהכ ֵ ַֹּ֣הן ַהגָׁ ָ֔דֹול
רּו
וַ יָׁ ֙צ ֙
הוה׃
ת־ה ֶּכ ִֶּ֖סף ַהנ ְמ ָׁ ֶׁ֥צא ֵבית־יְ ָׁ ֽ
וַ י ְמנָ֔ ּו ֶּא ַ
ת־ה ֶּכ ֶַּ֣סף ַ ֽה ְמת ָָׁ֔כן
וְ נָׁ ְת ֙נּו ֶּא ַ
אכה
ֹּׂשי ַה ְמ ָׁל ָָׁ֔
ַעל־יְ ֵ ֙די ע ֵ ַ֣
יְהוִָ֑ה
ַהמ ְפ ָׁק ִ֖דים ֵבַ֣ית ָׁ
וַ יֹוציאהּו
ְל ָׁח ָׁר ֵ ֶׁ֤שי ָׁה ֵע ֙ץ וְ ַלב ָֹּ֔נים
הוה׃
ָׁהע ִֹּׂ֖שים ֵ ֶׁ֥בית יְ ָׁ ֽ
ים
וְ ַל ֹּֽג ְדר ֙
ּולח ְֹּצ ֵבַ֣י ָׁה ֶָּ֔א ֶּבן
ְ
ים וְ ַא ְב ֵנַ֣י ַמ ְח ֵָ֔צב
וְ ל ְקנֶׁ֤ ֹות ֵעצ ֙
הוִָ֑ה
ת־ב ֶַּ֣דק ֵבית־יְ ָׁ
ְל ַח ֵזִ֖ק ֶּא ֶּ
ל־ה ַ ִ֖בית ְל ָׁחזְ ָׁ ְּֽקה׃
ּול ָׁ֛כֹּל ֲא ֶּשר־יֵ ֵ ֶׁ֥צא ַע ַ
ְ
הוה
ַאְך֩ ֙ל ֹּא יֵ ָׁע ֶּׂשה ֵבַ֣ית יְ ָׁ ִ֗
קֹות ֲח ַ֣צֹּ ְצ ָ֔רֹות
ס ֶׁ֥פֹות ֙ ֶּכ ֶּס ֙ף ְמזַ ְמ ֶׁ֤רֹות מזְ ָׁר ֙
י־כ ֶּסף
ּוכל ָׁ ִָ֑
ל־כ ֶׁ֥לי זָׁ ָׁ ִ֖הב ְ
ָׁכ ְ
הוה׃
מּובא ֵבית־יְ ָׁ ֽ
ן־ה ֶּכ ִֶּ֖סף ַה ָׁ ֶׁ֥
מ ַ
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אכה י ְתנִָ֑הּו
י־לע ֵ ֶֹּׁׂ֥שי ַה ְמ ָׁל ָׁ ִ֖
ֽכ ְ
הוה׃
ת־בית יְ ָׁ ֽ
קּו־בֹו ֶּא ֵ ֶׁ֥
ִ֖
וְ חזְ
ת־ה ֲאנָׁ ִ֗שים
וְ ָ֧ל ֹּא יְ ַח ְש ַ֣בּו ֶּא ָׁ
ת־ה ֙ ֶּכ ֶּס ֙ף ַעל־יָׁ ָׁ ָ֔דם
ֲא ֶּ֙שר י ְתנֶׁ֤ ּו ֶּא ַ
אכה
ֹּׂשי ַה ְמ ָׁל ָׁ ִָ֑
ָׁל ֵ ִ֖תת ְלע ֵ ַ֣
ֶׁ֥כי ֶּב ֱאמ ָׁנִ֖ה ֵ ֶׁ֥הם ע ֹּֽׂשים׃
ֶּכ ֶֶּׁ֤סף ָׁא ָׁש ֙ם וְ ֶּכ ֶַּ֣סף ַח ָׁט ָ֔אֹות
הוִָ֑ה
יּובא ֵבַ֣ית יְ ָׁ
ֶׁ֥ל ֹּא ָׁ ִ֖
ַלכ ֲֹּהנִ֖ים י ְהיֽ ּו׃ פ
ָׁ ַ֣אז יַ ֲע ִ֗ ֶּלה ֲחזָׁ ֵאל֙ ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ֲא ָׁ ָ֔רם
ל־גִ֖ת
וַ י ָׁ ֶׁ֥ל ֶּחם ַע ַ
ַ ֽוַֽי ְל ְכ ָׁ ִָ֑דּה
רּוש ָׁ ֽלם׃
וַ יָׁ ֶֶּׁׂ֤שם ֲחזָׁ ֵאל֙ ָׁפ ָָׁ֔ניו ַל ֲעלִ֖ ֹות ַעל־יְ ָׁ
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ל־ה ֳּק ָׁד ִׁ֡שים
הּודה ֵ ַ֣את ָׁכ ַ
הֹואש ֶּ ֽמ ֶּלְך־יְ ָׁ ִ֗
וַ י ַ ַּ֞קח יְ ָׁ ַ֣
הּוד ֙ה
יהֹור ֩ם וַ ֲא ַחזְ יָׁ֙ הּו ֲאב ָֹּׁתיו ַמ ְל ֵכֶׁ֤י יְ ָׁ
הֹוש ָׁ ַ֣פט ו ָׁ
ֲא ֶּשר־ה ְק ַ֣דישּו יְ ָׁ
ת־ק ָׁד ָָׁ֔שיו
וְ ֶּא ֳּ
הוִ֖ה ֵּובַ֣ית ַה ֶּ ִָ֑מ ֶּלְך
ל־הזָׁ ִָׁ֗הב ַהנ ְמ ָׁצָׁ֛א ְבא ְֹּצ ֶׁ֥רֹות ֵבית־יְ ָׁ
וְ ֵ ַ֣את ָׁכ ַ
וַ י ְש ִ֗ ַלח ַ ֽל ֲחזָׁ ֵאל֙ ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ֲא ָׁ ָ֔רם
רּוש ָׁ ֽלם׃
וַ יַ ִַ֖על ֵמ ַ ֶׁ֥על יְ ָׁ
שר ָׁע ָׁ ִָׂ֑שה
ל־א ֶּ ַ֣
יֹואש וְ ָׁכ ֲ
וְ ֶּי ֶָּׁ֛תר ד ְב ֵ ֶׁ֥רי ָׁ ִ֖
הּודה׃
ל־ס ֶּפר ד ְב ֵ ֶׁ֥רי ַהיָׁ ִ֖מים ְל ַמ ְל ֵ ֶׁ֥כי יְ ָׁ ֽ
תּובים ַע ֵ ָׁ֛
לֹוא־הם ְכ ִ֗
ֵ ַ֣
ֲה
וַ יָׁ ְֶּׁ֥קמּו ֲע ָׁב ָׁ ִ֖דיו
ּו־ק ֶּשר
וַ י ְק ְש ֽר ָׁ ִָ֑
ת־יֹואש ֵ ֶׁ֥בית מ ִ֖ל ֹּא
ָָׁ֔
כּו ֶּא
וַ יַ ֙
יֹורד ס ָׁ ֽלא׃
ַה ֵ ֶׁ֥
וְ יֹוזָׁ ָׁ ַ֣בד ֶּבן־ש ְמ ָׁעת
ויהֹוזָׁ ָׁ֙בד ֶּבן־ש ֵ ֶֹּׁ֤מר ׀ ֲע ָׁב ָׁד ֙יו הכַ֣הּו
מת
וַ יָׁ ָ֔ ֹּ
ם־אב ָׁ ִֹּ֖תיו ְב ַ֣עיר ָׁדוִָ֑ד
וַ י ְק ְב ֶׁ֥רּו א ָֹּׁ֛תֹו ע ֲ
וַ י ְמלָׁ֛ ְך ֲא ַמ ְצ ָׁיֶׁ֥ה ְבנִ֖ ֹו ַת ְח ָׁ ֽתיו׃ פ

