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 שמעון כהן מבני יהויריב מירושלים וישב במודיעים. -יוחנן בן-בימים ההם קם מתתיהו בן

הנקרא  ולו חמישה בנים: יוחנן הנקרא גדי; שמעון הנקרא תרסי; יהודה הנקרא מקבי; אלעזר

 חורן; יונתן הנקרא חפוש. 

 וירא את הנאצות אשר נעשו ביהודה ובירושלים ויאמר:

 הקודש-אוי לי! למה יולדתי לחזות בשוד עמי ושוד עיר

]...[ 

 ויקרע מתתיהו ובניו את בגדיהם וילבשו שקים ויתאבלו מאד. 

ְך ַהְמַאְלִצים ַעל לֶּ י ַהמֶּ ם ַהַמַעל ְלמֹוִדיעִ -ַוָיֹבאּו ַאְנשֵׁ יהֶּ ל ָבאּו ֲאלֵׁ ים ָהִעיר ִלְזֹבַח: ְוַרִבים ִמִיְשָראֵׁ

ֱאֹמר רֹאש ְוִנְכָבד ְוָגדֹו ל ַמִתְתָיהּו לֶּ ְך ַוְיַדְברּו אֶּ לֶּ י ַהמֶּ ל ַאָתה ּוַמִתְתָיהּו ּוָבָניו נֱֶּאָספּו: ְוַיֲענּו ַאְנשֵׁ

ר ָעשּו ָכלָבִעיר ַהזֹאת ְוִנְתַמְך ְבָבִנים ּוְבַאִחים: ַעָתה ְקרַ  ְך ַכֲאשֶּ לֶּ ה ִמְצַות ַהמֶּ -ב ִראשֹון ַוֲעשֵׁ

ְך ְוַאָתה ּוָבנֶּ  לֶּ י ַהמֶּ אֹוֲהבֵׁ י ְיהּוָדה ְוַהִנְשָאִרים ִבירּוָשָלִם ְוָהִייָת ַאָתה ּוָבנֶּיָך מֵׁ יָך ְתֻכְבדּו ָהַעִמים ְוַאְנשֵׁ

ף ּוְבָזָהב ּוְבַמָתנֹות ַרבֹות:   ְבָכסֶּ

ית ַמְלכּות הַ ַוַיַען ַמִת  ר ְבבֵׁ ר ְבקֹול ָגדֹול ִאם ָכל ָהַעִמים ֲאשֶּ ְך שֹוְמִעים לֹו ָיסּורּו ָכלְתָיהּו ַויֹאמֶּ לֶּ -מֶּ

ינּו: ָחִליָלה ָלנּו לַ  ְך ִבְבִרית ֲאבֹותֵׁ ָחי נֵׁלֵׁ ֲעבֹוַדת ֲאבֹוָתיו ְוִיְבֲחרּו ְבִמְצֹוָתיו: ַוֲאִני ּוָבַני ְואֶּ ֲעֹזב ִאיש מֵׁ

ְך לֹא לֶּ י ַהמֶּ נּו ָיִמין אֹו ְש -תֹוָרה ּוִמְצֹות: ְלִדְברֵׁ ֲעבֹוָדתֵׁ ת ִנְשַמע ָלסּור מֵׁ ר אֶּ מֹאל: ּוְכַכלֹותֹו ְלַדבֵׁ

ְך:  לֶּ י ֻכָלם ִלְזֹבַח ַעל ַהָבָמה ְבמֹוִדיִעים ְכִמְצַות ַהמֶּ ינֵׁ ה ָקַרב ִאיש ְיהּוִדי ְלעֵׁ לֶּ  ַהְדָבִרים ָהאֵׁ

הּו ַעל ַוַיְרא ַמִתְתָיהּו ַוְיַקנֵׁא ַוִיְשתֹוַנן ִכְליֹוָתיו ַוְיַשַלח ֲחרֹונֹו ַכִמְשָפט ַוָיָרץ ת ִאיש -ַוִיְזָבחֵׁ ַהָבָמה: ְואֶּ

ר ָעָשה ִפיְנָחס  ת ַהָבָמה ָהַרס: ַוְיַקנֵׁא ַלתֹוָרה ַכֲאשֶּ ת ַהִהיא ְואֶּ ִמית ָבעֵׁ ץ ִלְזֹבַח הֵׁ ְך ַהְמַאלֵׁ לֶּ ַמֶּ

ן ָסלּוא: )במדבר כה(   ְלִזְמִרי בֶּ

ֱאֹמר: כָ  ְך ַאֲחָרי: ַוָיָנס הּוא ַוִיְקָרא ַמִתְתָיהּו ָבִעיר ְבקֹול ָגדֹול לֶּ ד ַבְבִרית יֵׁלֵׁ ל ַהְמַקנֵׁא ַלתֹוָרה ָהעֹומֵׁ

ם ָבִעיר.  ר ָהָיה ָלהֶּ ָהִרים ְוַיַעְזבּו ָכל ֲאשֶּ ל הֶּ  ּוָבָניו אֶּ
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