
 
 

Yehosheva (Jehosheba) 

 מל"ב יא .1
י ֵמת ְבָנּה; ַוָתָקם, ַוְתַאֵבד, ֵאת, ָכלַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו, וראתה )ָרֲאתָ  א"  ַקח ְיהֹוֶשַבע ַבת ב  .ֶזַרע ַהַמְמָלָכה-ה( כִּ יֹוָרם ֲאחֹות -ַהֶמֶלְך-ַותִּ

תֹוְך ְבֵני-יֹוָאש ֶבן-ֲאַחְזָיהּו ֶאת ְגֹנב ֹאתֹו מִּ ים(-ֲאַחְזָיה, ַותִּ ְק -ֹאתֹו ְוֶאת--ַהֶמֶלְך הממותתים )ַהמּוָמתִּ ְפֵני ֵמינִּ רּו ֹאתֹו מִּ ּטֹות; ַוַיְסתִּ תֹו, ַבֲחַדר ַהמִּ

ים; ַוֲעַתְלָיה, ֹמֶלֶכת ַעל ג  .ֲעַתְלָיהּו, ְולֹא הּוָמת ְתַחֵבא ֵשש ָשנִּ ָתּה ֵבית ְיהָוה, מִּ י אִּ ַקח ֶאת ד ָהָאֶרץ.-ַוְיהִּ ית ָשַלח ְיהֹוָיָדע ַויִּ יעִּ -ּוַבָשָנה ַהְשבִּ

ית ַוַיְשַבע אֹ  ְכֹרת ָלֶהם ְברִּ ים, ַוָיֵבא ֹאָתם ֵאָליו, ֵבית ְיהָוה; ַויִּ י ְוָלָרצִּ -ֶבן-ָתם, ְבֵבית ְיהָוה, ַוַיְרא ֹאָתם, ֶאתָשֵרי המאיות )ַהֵמאֹות(, ַלָכרִּ

א ֶאת יב  ....ַהֶמֶלְך ֵתן ָעָליו ֶאתַהֶמֶלְך, וַ -ֶבן-ַויֹוצִּ ְמָשֻחהּו; ַוַיכּו-ַהֵנֶזר ְוֶאת-יִּ כּו ֹאתֹו, ַויִּ י ַהֶמֶלְך--ָכף-ָהֵעדּות, ַוַיְמלִּ  "  .ַויֹאְמרּו, ְיחִּ

When Athaliah, the mother of Ahaziah, learned that her son was dead, she promptly killed off all who were of royal 

stock. But Jehosheba, daughter of King Joram and sister of Ahaziah, secretly took Ahaziah’s son Joash away from among 

the princes who were being slain, and [put] him and his nurse in a bedroom. And they kept him hidden from Athaliah so 

that he was not put to death. He stayed with her for six years, hidden in the House of the LORD, while Athaliah reigned 

over the land. In the seventh year, Jehoiada sent for the chiefs of the hundreds of the Caritesand of the guards, and had 

them come to him in the House of the LORD. He made a pact with them, exacting an oath from them in the House of the 

LORD, and he showed them the king’s son…. [Jehoiada] then brought out the king’s son, and placed upon him the crown 

and the insignia. They anointed him and proclaimed him king; they clapped their hands and shouted, “Long live the 

king!” 

 

 בי ב, כבה"ד .2
י ֵמת ְבָנּה;  י " ַקח ְיהֹוַשְבַעת ַבת יא.  ְלֵבית ְיהּוָדה--ֶזַרע ַהַמְמָלָכה-ָכל-ַוָתָקם, ַוְתַדֵבר ֶאתַוֲעַתְלָיהּו ֵאם ֲאַחְזָיהּו, ָרֲאָתה כִּ -ַהֶמֶלְך ֶאת-ַותִּ

תֹוְך ְבֵני-יֹוָאש ֶבן ְגֹנב ֹאתֹו מִּ ֵתן ֹאתֹו ְוֶאת-ֲאַחְזָיהּו, ַותִּ ים, ַותִּ ּטֹות; וַ -ַהֶמֶלְך ַהמּוָמתִּ ְקתֹו, ַבֲחַדר ַהמִּ יֵרהּו ְיהֹוַשְבַעת ַבתֵמינִּ ַהֶמֶלְך -ַתְסתִּ

ְפֵני ֲעַתְלָיהּו יא ָהְיָתה ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו, מִּ י הִּ יָתְתהּו--ְיהֹוָרם ֵאֶשת ְיהֹוָיָדע ַהֹכֵהן כִּ ְתַחֵבא ֵשש  יב  .ְולֹא ֱהמִּ ים, מִּ ָתם ְבֵבית ָהֱאֹלהִּ י אִּ ַוְיהִּ

ים; ַוֲעַתְלָיה, ֹמֶלֶכת ַעל  "  .ץָהָארֶ -ָשנִּ

When Athaliah, Ahaziah’s mother, learned that her son was dead, she promptly did away with all who were of the royal 

stock of the house of Judah. But Jehoshabeath, daughter of the king, spirited away Ahaziah’s son Joash from among the 

princes who were being slain, and put him and his nurse in a bedroom. Jehoshabeath, daughter of King Jehoram, wife of 

the priest Jehoiada—she was the sister of Ahaziah—kept him hidden from Athaliah so that he was not put to death. He 

stayed with them for six years, hidden in the House of God, while Athaliah reigned over the land. 

 

 בה"י ב, כדד .3
ְבֵאר ָשַבע-ֶבן א " ְבָיה מִּ מֹו, צִּ ִּם; ְוֵשם אִּ ירּוָשָל ים ָשָנה, ָמַלְך בִּ ים, ֹיָאש ְבָמְלכֹו, ְוַאְרָבעִּ ְיֵמי, -ַוַיַעש יֹוָאש ַהָיָשר, ְבֵעיֵני ְיהָוה, ָכל ב.  ֶשַבע ָשנִּ

ָשא ג  ְיהֹוָיָדע ַהֹכֵהן. ים ּוָבנֹותלֹו ְיהֹוָיָדע, ָנשִּ -ַויִּ ם; ַויֹוֶלד, ָבנִּ י, ַאֲחֵרי ד  .ים ְשָתיִּ ם-ַוְיהִּ ְקֹבץ,  ה  .ֵבית ְיהָוה-ֵלב יֹוָאש, ְלַחֵדש ֶאת-ֵכן; ָהָיה עִּ ַויִּ

ָכל-ֶאת ְבצּו מִּ ם, ַויֹאֶמר ָלֶהם ְצאּו ְלָעֵרי ְיהּוָדה ְוקִּ יִּ ים ְוַהְלוִּ ְשָרֵאל ֶכֶסף ְלַחֵזק ֶאת-ַהֹכֲהנִּ ֵדי ָשָנה ְבָשָנה, ְוַאֶתם ְתַמֲהרּו בֵ -יִּ ית ֱאֹלֵהיֶכם מִּ

ם יִּ ֲהרּו, ַהְלוִּ יהֹוָיָדע ָהרֹאש, ַויֹאֶמר לֹו ַמדּוַע לֹא ו  .ַלָדָבר; ְולֹא מִּ ְקָרא ַהֶמֶלְך, לִּ ִּם ֶאת-ָדַרְשָת ַעל-ַויִּ ירּוָשַל יהּוָדה ּומִּ יא מִּ ם, ְלָהבִּ יִּ ַמְשַאת -ַהְלוִּ

ְשָרֵאל-ֹמֶשה ֶעֶבד ְרַשַעת, ָבֶניָה ָפְר  ז  .ְלֹאֶהל, ָהֵעדּות--ְיהָוה ְוַהָקָהל ְליִּ י ֲעַתְלָיהּו ַהמִּ ים; ְוַגם ָכל-צּו ֶאתכִּ ְיהָוה, ָעשּו -ָקְדֵשי ֵבית-ֵבית ָהֱאֹלהִּ

ים ְתנֻהּו ְבַשַער ֵבית ח  .ַלְבָעלִּ ְתנּו ט  .ְיהָוה, חּוָצה-ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ַוַיֲעשּו ֲארֹון ֶאָחד; ַויִּ יא ַליהָוה ַמְשַאת -ַויִּ ִּם, ְלָהבִּ ירּוָשַל יהּוָדה ּובִּ קֹול בִּ

ים ַעל-ֶעֶבד ֹמֶשה ְשָרֵאל-ָהֱאֹלהִּ ְדָבר--יִּ ְשְמחּו ָכל י  .ַבמִּ ים, ְוָכל-ַויִּ יכּו ָלָארֹון, ַעד-ַהָשרִּ יאּו ַוַיְשלִּ יא ֶאת יא  .ְלַכֵלה-ָהָעם; ַוָיבִּ י ְבֵעת ָיבִּ -ַוְיהִּ

י-ָהָארֹון ֶאל ְראֹוָתם כִּ ם, ְוכִּ יִּ יָערּו ֶאתַרב ַהֶכסֶ -ְפֻקַדת ַהֶמֶלְך, ְבַיד ַהְלוִּ יד ֹכֵהן ָהרֹאש, וִּ יֻבהּו ֶאל-ף ּוָבא סֹוֵפר ַהֶמֶלְך ּוְפקִּ ישִּ ָשֻאהּו וִּ -ָהָארֹון ְויִּ

יהֹוָיָדע, ֶאל יב  .ֶכֶסף ָלֹרב-ְמֹקמֹו; ֹכה ָעשּו ְליֹום ְביֹום, ַוַיַאְספּו ְתֵנהּו ַהֶמֶלְך וִּ ים ְיהָוה, ַויִּ -עֹוֵשה ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵבית-ַויִּ ים ֹחְצבִּ ְהיּו שְֹכרִּ

ים, ְלַחֵדש ֵבית ְיהָוה; ְוַגם ְלָחָרֵשי ַבְרֶזל ּוְנֹחֶשת, ְלַחֵזק ֶאת ַוַיֲעשּו ֹעֵשי ַהְמָלאָכה, ַוַתַעל ֲארּוָכה ַלְמָלאָכה ְבָיָדם;  יג  .ֵבית ְיהָוה-ְוָחָרשִּ

ידּו ֶאת ים, ַעל-ַוַיֲעמִּ יהֹוָיָדע ֶאת יד  .ַוְיַאְמֻצהּו--ַמְתֻכְנתֹו-ֵבית ָהֱאֹלהִּ ְפֵני ַהֶמֶלְך וִּ יאּו לִּ ים ְלֵבית-ּוְכַכלֹוָתם ֵהבִּ ְיהָוה -ְשָאר ַהֶכֶסף, ַוַיֲעֵשהּו ֵכלִּ

ים ֹעלֹות ְבֵבית ְהיּו ַמֲעלִּ יד, ֹכל, ְיֵמי יְ -ְכֵלי ָשֵרת, ְוַהֲעלֹות ְוַכפֹות, ּוְכֵלי ָזָהב ָוָכֶסף; ַויִּ ים, ַוָיֹמת טו הֹוָיָדע.ְיהָוה, ָתמִּ ְשַבע ָימִּ ְזַקן ְיהֹוָיָדע ַויִּ --ַויִּ

ים ָשָנה, ְבמֹותֹו-ֶבן יר טז  .ֵמָאה ּוְשֹלשִּ ְקְבֻרהּו ְבעִּ ם-ַויִּ יד, עִּ ים:-ָדוִּ י  ַהְמָלכִּ ים ּוֵביתֹו.-כִּ ם ָהֱאֹלהִּ ְשָרֵאל, ְועִּ ְוַאֲחֵרי מֹות,  יז ָעָשה טֹוָבה ְביִּ

ְשַתֲחוּו ַלֶמֶלְך; ָאז ָשַמע ַהֶמֶלְך, ֲאֵליֶהםיְ  ים, -ֵבית ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם, ַוַיַעְבדּו ֶאת-ַוַיַעְזבּו, ֶאת יח  .הֹוָיָדע, ָבאּו ָשֵרי ְיהּוָדה, ַויִּ ָהֲאֵשרִּ

י-ְוֶאת ים; ַוְיהִּ ִּם, ְבַאְשָמָתם,-ֶקֶצף, ַעל-ָהֲעַצבִּ ירּוָשַל יָבם ֶאל יט  .זֹאת ְיהּוָדה וִּ ים, ַלֲהשִּ אִּ ְשַלח ָבֶהם ְנבִּ ידּו ָבם, ְולֹא -ַויִּ ְיהָוה; ַוָיעִּ

ינּו. ים, ָלְבָשה ֶאת כ  ֶהֱאזִּ ים, ָלָמה ַאֶתם ֹעְברִּ -ְזַכְרָיה ֶבן-ְורּוַח ֱאֹלהִּ -ים ֶאתְיהֹוָיָדע ַהֹכֵהן, ַוַיֲעֹמד, ֵמַעל ָלָעם; ַויֹאֶמר ָלֶהם ֹכה ָאַמר ָהֱאֹלהִּ



 
 

יחּו ְצֹות ְיהָוה ְולֹא ַתְצלִּ י--מִּ ְצַות ַהֶמֶלְך, ַבֲחַצר, ֵבית ְיהָוה כא  .ְיהָוה, ַוַיֲעֹזב ֶאְתֶכם-ֲעַזְבֶתם ֶאת-כִּ ְרְגֻמהּו ֶאֶבן ְבמִּ ְקְשרּו ָעָליו, ַויִּ -ְולֹא כב  .ַויִּ

י מֹו, ַוַיֲהֹרג, ֶאתָזַכר יֹוָאש ַהֶמֶלְך, ַהֶחֶסד ֲאֶשר ָעָשה ְיהֹוָיָדע ָאבִּ ְדֹרש.-ו עִּ ְתקּוַפת ַהָשָנה, ָעָלה  כג  ְבנֹו; ּוְכמֹותֹו ָאַמר, ֵיֶרא ְיהָוה ְויִּ י לִּ ַוְיהִּ

יתּו ֶאת-ָעָליו ֵחיל ֲאָרם, ַוָיֹבאּו ֶאל ִּם, ַוַיְשחִּ ירּוָשַל ְלחּו, ְלֶמֶלְך-ָשֵרי ָהָעם ֵמָעם; ְוָכל-ָכל-ְיהּוָדה וִּ ים ָבאּו כד  . ַדְרָמֶשקְשָלָלם שִּ ְצַער ֲאָנשִּ י ְבמִּ כִּ

ל ָלֹרב ְמֹאד י ָעְזבּו, ֶאת--ֵחיל ֲאָרם, ַויהָוה ָנַתן ְבָיָדם ַחיִּ ים-ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם; ְוֶאת-כִּ י כה  .יֹוָאש, ָעשּו ְשָפטִּ ֶמנּו, כִּ ָעְזבּו -ּוְבֶלְכָתם מִּ

ְת  ים, הִּ ים ַרבִּ ְדֵמי ְבֵני ְיהֹוָיָדע ַהֹכֵהן, ַוַיַהְרֻגהּו ַעלֹאתֹו ְבַמֲחֻליִּ ְברֹות -ַקְשרּו ָעָליו ֲעָבָדיו בִּ יד, ְולֹא ְקָבֻרהּו ְבקִּ יר ָדוִּ ְקְבֻרהּו ְבעִּ ָּטתֹו ַוָיֹמת; ַויִּ מִּ

ים ים ָעָליו: כו  .ַהְמָלכִּ ְתַקְשרִּ יהֹוָזָבד, ֶבן-ָזָבד, ֶבן  ְוֵאֶלה, ַהמִּ ית, וִּ ְמָעת ָהַעמֹונִּ ית-שִּ ית ַהמֹוָאבִּ ְמרִּ יסֹוד  כז  .שִּ ֶרב( ַהַמָשא ָעָליו, וִּ ּוָבָניו ורב )יִּ

ים ים, ַעל--ֵבית ָהֱאֹלהִּ ָנם ְכתּובִּ ְמֹלְך ֲאַמְצָיה-הִּ ים; ַויִּ ְדַרש ֵסֶפר ַהְמָלכִּ   .ּו ְבנֹו, ַתְחָתיומִּ

Jehoash was seven years old when he became king, and he reigned in Jerusalem forty years. His mother’s name was 

Zibiah of Beer-sheba. 2 All the days of the priest Jehoiada, Jehoash did what was pleasing to the LORD. 3 Jehoiada took 

two wives for him, by whom he had sons and daughters. 4 Afterward, Joash decided to renovate the House of the LORD. 

5 He assembled the priests and the Levites and charged them as follows: “Go out to the towns of Judah and collect 

money from all Israel for the annual repair of the House of your God. Do it quickly.” But the Levites did not act quickly. 6 

The king summoned Jehoiada the chief and said to him, “Why have you not seen to it that the Levites brought the tax 

imposed by Moses, the servant of the LORD, and the congregation of Israel from Judah and Jerusalem to the Tent of the 

Pact?” 7 For the children of the wicked Athaliah had violated the House of God and had even used the sacred things of 

the House of the LORD for the Baals. 8 The king ordered that a chest be made and placed on the outside of the gate of 

the House of the LORD. 9 A proclamation was issued in Judah and Jerusalem to bring the tax imposed on Israel in the 

wilderness by Moses, the servant of God. 10 All the officers and all the people gladly brought it and threw it into the 

chest till it was full. 11 Whenever the chest was brought to the royal officers by the Levites, and they saw that it 

contained much money, the royal scribe and the agent of the chief priest came and emptied out the chest and carried it 

back to its place. They did this day by day, and much money was collected. 12 The king and Jehoiada delivered the 

money to those who oversaw the tasks connected with the work of the House of the LORD. They hired masons and 

carpenters to renovate the House of the LORD, as well as craftsmen in iron and bronze to repair the House of the LORD. 

13 The overseers did their work; under them the work went well and they restored the House of God to its original form 

and repaired it. 14 When they had finished, they brought the money that was left over to the king and Jehoiada; it was 

made into utensils for the House of the LORD, service vessels: buckets and ladles, golden and silver vessels. Burnt 

offerings were offered up regularly in the House of the LORD all the days of Jehoiada. 15 Jehoiada reached a ripe old age 

and died; he was one hundred and thirty years old at his death. 16 They buried him in the City of David together with 

the kings, because he had done good in Israel, and on behalf of God and His House. 17 But after the death of Jehoiada, 

the officers of Judah came, bowing low to the king; and the king listened to them. 18 They forsook the House of the 

LORD God of their fathers to serve the sacred posts and idols; and there was wrath upon Judah and Jerusalem because 

of this guilt of theirs. 19 The LORD sent prophets among them to bring them back to Him; they admonished them but 

they would not pay heed. 20 Then the spirit of God enveloped Zechariah son of Jehoiada the priest; he stood above the 

people and said to them, “Thus God said: Why do you transgress the commandments of the LORD when you cannot 

succeed? Since you have forsaken the LORD, He has forsaken you.” 21 They conspired against him and pelted him with 

stones in the court of the House of the LORD, by order of the king. 22 King Joash disregarded the loyalty that his father 

Jehoiada had shown to him, and killed his son. As he was dying, he said, “May the LORD see and requite it.” 23 At the 

turn of the year, the army of Aram marched against him; they invaded Judah and Jerusalem, and wiped out all the 

officers of the people from among the people, and sent all the booty they took to the king of Damascus. 24 The invading 

army of Aram had come with but a few men, but the LORD delivered a very large army into their hands, because they 

had forsaken the LORD God of their fathers. They inflicted punishments on Joash. 25 When they withdrew, having left 

him with many wounds, his courtiers plotted against him because of the murder of the sons of Jehoiada the priest, and 

they killed him in bed. He died and was buried in the City of David; he was not buried in the tombs of the kings. 26 These 

were the men who conspired against him: Zabad son of Shimeath the Ammonitess, and Jehozabad son of Shimrith the 



 
 

Moabitess. 27 As to his sons, and the many pronouncements against him, and his rebuilding of the House of God, they 

are recorded in the story in the book of the kings. His son Amaziah succeeded him as king. 

 

 לב"ג מל"ב יא, אר .4
 "והנה הסתירה אותם יהושבע בבית ה', כי שם היתה יושבת, כי בעלה היה כהן גדול"

 

 מצודת דוד מל"ב יא,ג .5
 "כי היא היתה אשת כהן גדול, והתמידה לשבת בבית המקדש"

 

 "ק ירמיהו כט, כורד .6
 " יהוידע לפי שהיה כהן גדול והיה ראש וגדול בדורו"

 

 קוהלת רבה פרשה א .7
 היה אהרן קיים בדורו של יהוידע, יהוידע היה גדול ממנו בשעתו""אילו 

 

 מדרש תהילים מזמור יח .8
דבר אחר כי אתה תאיר נרי ביואש. ה' אלקי יגיה חשכי ביהוידע. ר' אליעזר אומר בעליית בית המקדש היה טמון. א"ר שמואל בר  " 

נחמני בתאין היה טמון. א"ר סימון נראין דברי ר' אליעזר בעליית בית המקדש בימות החמה. ודברי ר' שמואל בימות הגשמים. ומי 

 ”:רו יהוידע הכהן ויהושבעת אשתו. הוי אומר כי אתה תאיר נרישמ

 

 קוהלת רבה פרק ג פרשה טז .9
בשעה שעלה נבוזראדן להחריב את ירושלים רמז הקב"ה לאותו הדם שיהיה תוסס ועולה. רנ"ב שנה, מן יואש עד צדקיה מה " 

 .עשו? גרפו עליו כל עפר, ועשו כל ערימה, ולא נח, והיה הדם תוסס ומרתיח

הצוואה שלך[! כיון שעלה נבוזראדן וחמא -ענתא דתיגבי דייתיקי דידך ]זה הזמן שתפרע את שטראמר הקב"ה לדמא ]לדם[: הא 

יתיה ]ראה את הדם[, אמר לון ]להם[: מה טיבֹו של דם הזה, שתוסס כך? אמרו לו: דם פרים ואילים וכבשים שהיו שוחטין ומקריבין. 

 .מדהביא פרים וכבשים ואילים ושחט עליו, ולא שתק ולא נח ולא ע

אנא מסרק יתכון במסרקא דפרזלא ]אסרק את בשרכם  –מיד הביאן, תלאן בגרדון, אמר לון: אמרו לי מה טיבו של דם זה, ואם לא 

נגלה לך, אמרו לו: כהן ונביא ושופט היה מתנבא עלינו את  –במסרקות של ברזל[! אמרו לו: הואיל והקב"ה רוצה לתבוע דמו מידנו 

עמנו, ולא היינו מאמינים בו, ועמדנו עליו והרגנוהו על שהיה מוכיחנו. מיד הביא שמונים אלף פרחי  כל הדברים האלה שאתה עושה

 71כהונה ושחט עליו ]על הדם של זכריה[, ולא נח, והיה הדם בוקע ועוֶלה, עד שהגיע לקברו של זכריה. ועוד הביא סנהדרי גדולה ]

 .חחכמים[ ושחט עליו, ולא נ 23חכמים[ וסנהדרי קטנה ]

באותה שעה בא אותו רשע וזעק על הדם, ואמר לו: מה טב את ומה דמא דידך יתירא מדמי אילין ]במה טוב אתה, ומה הדם שלך 

 ???עדיף מדמם של אלו[? בעי את דניבד כל אומתך בגינה ]רוצה אתה שאאבד כל אומתך בגללך[

נתמלא עליהם רחמים, אנכי  –, ועלה להחריב את ביתי באותה שעה נתמלא הקב"ה רחמים ואמר: ומה אם זה, רשע בן רשע ואכזרי

על אחת כמה וכמה!  –שכתוב בי ]שמות ל"ד[ ה' ה' אל רחום וחנון, וכתיב בי ]תהלים קמ"ה[ טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו 

 ".באותה שעה רמז הקב"ה לאותו דם ונבלע במקומו

 

 בה ח, גרשמות  .10
ְשַתחֲ  "  ְשַתֲחוּו ַלֶמֶלְך ָאז ָשַמע ַהֶמֶלְך ֲאֵליֶהם, ַמהּו ַויִּ לּוֵלי ְוַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוָיָדע ָבאּו ָשֵרי ְיהּוָדה ַויִּ וּו ַלֶמֶלְך, ֶשֲעָשאּוהּו ֱאלֹוַּה, ָאְמרּו לֹו אִּ

ֵבית ים מִּ יָת יֹוֵצא ְלַאַחר ֶשַבע ָשנִּ ֵבל ַעל ַעְצמֹו ֵלָעשֹות ֱאלֹוּהַ  ֶשַאָתה ֱאלֹוַּה לֹא ָהיִּ ים, ָאַמר ָלֶהן ָכְך הּוא, ְוקִּ ָדשִּ  " ,ָקְדֵשי ַהקֳּ

 

 

  

 


