
 

 רצח גדליהו בן אחיקם

 לתלמידי חטיבת הביניים

 
 כו.-על פרשת  גדליהו בן אחיקם, ועל הרצחו, בשני מקורות בתנ"ך: במלכים ב, כה כב לומדיםאנו למורה: 

 בירמיהו התיאור מפורט ומלא יותר. מג.-ובירמיהו פרקים מ

 שאלות:

 * באיזו תקופה פעל גדליה בן אחיקם?

 ה היה תפקידו?* מיהו גדליה בן אחיקם ומ

 * מי רצח את גדליה בן אחיקם ומדוע? 

 מה היו תוצאות הרצח?* 

 *מדוע נקבע יום צום לדורות בעקבות רצח גדליה בן אחיקם? ומהי משמעות הרצח לדורנו?

 * מהו הקשר בין רצח גדליה בן אחיקם ובין רצח רבין? 

 
 

 הרקע:

 תושבי יהודה: חורבן בית המקדש הראשון הביא איתו חורבן וגלות רוב

 
לאחר חורבן בית המקדש הראשון, הופקד גדליהו בן אחיקם על ידי נבוכדנאמר מלך בבל, להיות אחראי על 

 שארית תושבי יהודה אשר נשארו בארץ לאחר הגלות.

הגדליה ישב ב   ית הפליטה מאנשי יהודה אשר הוגלואשר מצפון לירושלים, וסביבו נשארה שאר – ִמְצפָּ

 מיהו פרק מ:וכך מתואר ביר

 

ֵרי ַהֲחיִָּלי ם "וַיְִשְמעּו כָּל שָּ ן ֲאִחיקָּ ת ְגַדְליָּהּו בֶׁ ל אֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ם ִכי ִהְפִקיד מֶׁ ה וְַאנְֵשיהֶׁ ה ֵהמָּ דֶׁ ר ַבשָּ ם ֲאשֶׁ

ל גְ  ה: וַיָּבֹאּו אֶׁ לָּ בֶׁ ְגלּו בָּ ר ֹלא הָּ ץ ֵמֲאשֶׁ ָארֶׁ ף ּוִמַדַלת הָּ ץ וְִכי ִהְפִקיד ִאּתֹו ֲאנִָּשים וְנִָּשים וָּטָּ ָארֶׁ ַדְליָּה בָּ

ה וְיְִשמָּ  תָּ ֵרח...ַהִמְצפָּ ן ְבנֵי קָּ נָּן וְיֹונָּתָּ ן נְַתנְיָּהּו וְיֹוחָּ  ח(-)ז ֵעאל בֶׁ

ְך בָּ  לֶׁ ְמעּו ִכי נַָּתן מֶׁ צֹות שָּ ֲארָּ ר ְבכָּל הָּ ֱאדֹום וֲַאשֶׁ ר ְבמֹוָאב ּוִבְבנֵי ַעמֹון ּובֶׁ ל וְַגם כָּל ַהיְהּוִדים ֲאשֶׁ בֶׁ

ת ְגַדְליָּהּו ם אֶׁ ה וְִכי ִהְפִקיד ֲעֵליהֶׁ בּו כָּל ַהיְהּוִדים ִמכָּל ַהְמקֹמֹות  ְשֵאִרית ִליהּודָּ ן: וַיָּשֻׁ פָּ ן שָּ ם בֶׁ ן ֲאִחיקָּ בֶׁ

ה..." תָּ ל ְגַדְליָּהּו ַהִמְצפָּ ה אֶׁ ץ יְהּודָּ רֶׁ ם וַיָּבֹאּו אֶׁ ר נְִדחּו שָּ  יב(-)יא ֲאשֶׁ

ש  ה ַבחֹדֶׁ ְך יְהּודָּ לֶׁ נָּה ַהְּתִשִעית ְלִצְדִקיָּהּו מֶׁ רּו "ַבשָּ ַלִם וַיָּצֻׁ ל יְרּושָּ ל וְכָּל ֵחילֹו אֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ אַצר מֶׁ א נְבּוַכְדרֶׁ ֲעִשִרי בָּ הָּ
ִעיר:" )ירמיהו לט  ה הָּ ְבְקעָּ ש הָּ ה ַלחֹדֶׁ ְרִביִעי ְבִתְשעָּ ש הָּ נָּה ְלִצְדִקיָּהּו ַבחֹדֶׁ ְשֵרה שָּ : ְבַעְשֵּתי עֶׁ יהָּ לֶׁ  ,אב(עָּ
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לא מצויינת במפורש בכתובים סיבת הרצח, וייתכן שיש . ישמעאל בן נתניהגדליהו בן אחיקם נרצח בידי 

 להסבירו מתוך כך שהיה ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה, ורצה לזכות בממשל תחת גדליה.

 

 

 

 

 

נהיג, אלא מתוך כך שעשה הרצח של נתניה בן אלישמע חמור ביותר, לא רק מתוך כך שהוא רצח אדם ומ

 זאת בעורמה. גם בתורה מקרה זה של רצח בעורמה, נחשב חמור במיוחד:

 

לרדת למצרים להסתתר מתוך פחד תגובת  ביקשולאחר הרצח, מעט היהודים שעוד נשארו ביהודה, 

 הם מבקשים מירמיהו לשאול את ה' מה עליהם לעשות, אך למרות נבואת ה' אשר הבבליים לרצח גדליה,

בעקובות כך התמעט עוד יותר, היישוב  דרשה מהם להשאר בארץ ולא לרדת למצרים, הם יורדים למצרים. 

 היהודי ביהודה, שהיה מועט עוד קודם לכך.

 

צום זה נרמז בדברי זכריה בין שאר הצומות  בתשרי  ]החודש השביעי[, נקבע צום לזכר רצח גדליהו. ביום ג 

  :שהיו נהוגים לזכר החורבן

ן  ֵעאל בֶׁ א יְִשמָּ ש ַהְשִביִעי בָּ ל  ַהְמלּוָכה ְנַתְניָה ֶבן ֱאִליָשָמע ִמֶזַרע"וַיְִהי ַבחֹדֶׁ ה ֲאנִָּשים ִאּתֹו אֶׁ רָּ ְך וֲַעשָּ לֶׁ וְַרֵבי ַהמֶׁ

ן נְַתנְיָּה וַעֲ  ֵעאל בֶׁ ם יְִשמָּ ה: וַיָּקָּ ו ַבִמְצפָּ ם יְַחדָּ חֶׁ ם לֶׁ ה וַיֹאְכלּו שָּ תָּ ם ַהִמְצפָּ ן ֲאִחיקָּ ר ְגַדְליָּהּו בֶׁ ֲאנִָּשים ֲאשֶׁ ת הָּ רֶׁ שֶׁ

ת ְגַדְליָּהּו  יּו ִאּתֹו וַיַכּו אֶׁ ץ:" )הָּ ָארֶׁ ל בָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ר ִהְפִקיד מֶׁ ת אֹתֹו ֲאשֶׁ ב וַיָּמֶׁ רֶׁ ן ַבחֶׁ פָּ ן שָּ ם בֶׁ ן ֲאִחיקָּ  (1-2מא  ירמיהובֶׁ

 

פֹוד ַבֲחִמישִ  ם וְסָּ ל ַהכֲֹהנִים ֵלאמֹר ִכי ַצְמּתֶׁ ץ וְאֶׁ ָארֶׁ ל כָּל ַעם הָּ אֹות ֵאַלי ֵלאמֹר: ֱאמֹר אֶׁ  י ּוַבְשִביִעיוַיְִהי ְדַבר ה' ְצבָּ

נִי   נָּה ֲהצֹום ַצְמּתֻׁ  ה(-ָאנִי: )זכריה ז, דוְזֶׁה ִשְבִעים שָּ

ֵעא ר ֵהִשיב ֵמֵאת יְִשמָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ר ִאּתֹו ֵאת כָּל ְשֵאִרית הָּ ֵרי ַהֲחיִָּלים ֲאשֶׁ ֵרַח וְכָּל שָּ ן קָּ נָּן בֶׁ ןוַיִַקח יֹוחָּ   ל בֶׁ

ה וְנִָּשים  מָּ ִרים ַאנְֵשי ַהִמְלחָּ ם ְגבָּ ן ֲאִחיקָּ ת ְגַדְליָּה בֶׁ ה ַאַחר ִהכָּה אֶׁ ר נְַתנְיָּה ִמן ַהִמְצפָּ ִרִסים ֲאשֶׁ  וְַטף וְסָּ

יִם ֵהִשיב ִמִגְבעֹון: בֹוא ִמְצרָּ כֶׁת לָּ לֶׁ ם לָּ חֶׁ ל ֵבית לָּ ר ֵאצֶׁ ם ֲאשֶׁ  ִמְפנֵי  וַיְֵלכּו וַיְֵשבּו ְבֵגרּות )כמוהם( ִכְמהָּ

ן  ת ְגַדְליָּהּו בֶׁ ן נְַתנְיָּה אֶׁ ֵעאל בֶׁ ם ִכי ִהכָּה יְִשמָּ ל ַהַכְשִדים ִכי יְָּראּו ִמְפנֵיהֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ר ִהְפִקיד מֶׁ ם ֲאשֶׁ  ֲאִחיקָּ

ץ: ָארֶׁ  יח(-)ירמיהו מא, טז בָּ

לוהים ִאנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה: וכי יזִד איש -"מכה איש ומת מות יומת: ואשר לא צדה והא

 יד(-א, יבכשמות )מעם מזבחי תקחנו למות"  -ו בערמה על רעהו להרג
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נשאר בתולדות ישראל סמל למלחמת אחים, ליריבות בתוך העם, אשר הביאה לחורבן נוסף,  ום גדליהצ

 לצער ולמצוקה דוקא בדור בו נזקק עם ישראל לחיבור, למציאת כוחות לצמיחה לשיבה ולתשובה.

 

 בדפים הבאים: 

וכן אודות  תעודת זהות של גדליה )אפשר לתת לתלמידים לאסוף בעצמם את המידע הזה אודותיו *

 (ישמעאל ולנסות להבין את המניעים של ישמעאל

 דבריו של הרב שרלו על הקשר בין רצח גדליה ורצח יצחק רבין.  *

 תמימותו של גדליה.  *

 :המלצות

 מה עלינו ללמוד מכך ? ? ן רצח גדליה ורצח רבימה דומה ומה שונה בין  כגון: כדאי לעסוק בשאלות

ניתן לחפש על כך ) דעות בעד ונגד הרעיוןהביעו  –עלה רעיון לציין את יום רצח רבין בצום גדליה בזמנו 

 . (חומרים באינטרנט
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 מיהו גדליהו בן אחיקם? -להרחבה

 

 ,כב, אנו שומעים על אביו ועל סבו של גדליהו:במל"ב כה

ת ְגַדלְ " ם אֶׁ ל וַיְַפֵקד ֲעֵליהֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ר ִהְשִאיר נְבּוַכְדנֶׁאַצר מֶׁ ה ֲאשֶׁ ץ יְהּודָּ רֶׁ ם ַהנְִשָאר ְבאֶׁ עָּ ם וְהָּ ן ֲאִחיקָּ יָּהּו בֶׁ

ן" פָּ ן שָּ  בֶׁ

 ג. ,במל"ב כבעל אבותיו של שפן, סבו של גדליהו, אנו שומעים 

ן ְמשֻׁ " ן ֲאַצְליָּהּו בֶׁ ן בֶׁ פָּ ת שָּ ְך אֶׁ לֶׁ ַלח ַהמֶׁ ְך יֹאִשיָּהּו שָּ לֶׁ נָּה ַלמֶׁ ְשֵרה שָּ ם ַהסֵֹפר ֵבית ה' וַיְִהי ִבְשמֹנֶׁה עֶׁ לָּ

 ֵלאמֹר"

 

 

ורה בבית המקדש בימי יאשיהו. לפי ידוע מסיפור מציאת ספר הת -שפן הסופר  –סבו של גדליהו 

שפן היה סופר המלך שהביא את ספר התורה אל המלך. לאחר שברוך יב. -, יאהמסופר במל"ב כב 

בן נריה, סופרו של ירמיהו, קרא את דברי ירמיהו במגילה, מיכיהו בן גמריהו בן שפן שמע את 

ת כָּל ִדְבֵרי ה' ֵמַעל והעבירם הלאה אל שרי המלך: "וַיְִשמַ  -הדברים  ן אֶׁ פָּ ן שָּ ן ְגַמְריָּהּו בֶׁ יְהּו בֶׁ ע ִמכָּ

ִרים יֹוְשִבים..." )ירמיה לו ם כָּל ַהשָּ ְך ַעל ִלְשַכת ַהסֵֹפר וְִהנֵה שָּ לֶׁ ד ֵבית ַהמֶׁ ר: וַיֵרֶׁ  (יב-יא ,ַהֵספֶׁ

 

תה, וגמריהו ושרים כשהמגילה הגיעה לידי המלך יהויקים )בנו של יאשיהו(, הוא ביקש לשרוף או

ה וְֹלא  –נוספים ניסו למנוע זאת ת ַהְמִגלָּ ְך ְלִבְלִּתי ְשרֹף אֶׁ לֶׁ יָּהּו ּוְגַמְריָּהּו ִהְפִגעּו ַבמֶׁ ן ּוְדלָּ ְלנָּתָּ "וְַגם אֶׁ

ם:" )ירמיהו לו ַמע ֲאֵליהֶׁ  (כה ,שָּ

 

ורג בטענה אחיקם בן שפן )אביו של גדליהו( הציל את ירמיהו מידי העם כשביקש ממנו להוציאו לה

ת יְִרְמיָּהּו ְלִבְלִּתי ֵּתת אֹתֹו בְ  –שאין הוא נביא המדבר בשם ה'  ה אֶׁ יְתָּ ן הָּ פָּ ן שָּ ם בֶׁ יַד "ַאְך יַד ֲאִחיקָּ

ם ַלֲהִמיתֹו:" )ירמיה כ,כד עָּ  (.הָּ

 

ירמיהו. הם חשבו  של הנביאהם היו מתומכיו בבית המלוכה, ושפן היה מעמד גבוה  למשפחת

 ולא למרוד בה.  כמוהו שיש להיכנע לבבל

 

 

 
 
 
 
 
 



 לרצח יצחק רבין -בין רצח גדליהו בן אחיקם -להרחבה - 5 -

 

 לאחר רצח יצחק רבין בי"ב בחשון תשנ"ו, נקשר יום צום גדליה עם רצח רבין. 

 הן רצח מנהיג יהודי על ידי יהודי מתוך העם,

 והן מחלוקת פנימית אשר איימה לפלג את העם, קשרו בין שני אירועים אלו.

שמעת קריאה לחזרה בתשובה, למציאת המאחד על פני המחלוקת, ועל נסיון לחיות ביום זה נ

 בשלום וללא אלימות בין חלקי העם, גם כאשר חולקים בסוגיות מהותיות.

 

 להלן דברים שכתב הרב יובל שרלו:

 הרב יובל שרלו:
חורבן  רצח גדליה בן אחיקם הוא שמוטט למעשה את התקווה שנותרה לאחר חורבן הבית הראשון.

המרכז הרוחני החשוב, קשה ככל שיהיה, עדיין הותיר מקום לתקווה: לקיומה של אוטונומיה קטנה 
ישראלית, ואולי אפילו לכינון מחדש של בית המקדש. הרצח הפנימי -בארץ, לחידושה של הברית הפנים

לארצות הרס את כל אלה, והוא שהביא בסופו של דבר להתפוררות הישוב כולו, לבריחה למצרים ו
 אחרות, ולהותרת ארץ ישראל כשממה.

 
צום גדליה הוא אפוא יום תזכורת לכל אלה. הצום נועד להוציא אותנו מהמסגרת היום יומית בה אנו 

נלחמים בחירוף נפש על עמדותינו, וסבורים כי קיומו של העולם מותנה בכך שהעמדות שבהן אנו 
כיר לנו שיש משהו חשוב יותר מכל אלה, והוא עצם מאמינים תתקבלנה כולן. הוצאה זו נועדה כדי להז

הקיום המשותף. כל כך הרבה פעמים למדנו בהיסטוריה היהודית כי הקנאות וההליכה עד הסוף הם מקור 
 החורבן, ואף על פי כן אנו נזקקים בכל שנה לניעור מחודש שיטמיע בנו את ההכרה הזו.

 
ת החוק והמשפט בלבד. את זה למדנו גם בהיסטוריה לא ניתן למנוע רצח פוליטי על ידי שימוש בכוחו

המצומצמת של מדינת ישראל. מדובר במערכה כוללת של תרבות חיים ודיבור, של הכרה עמוקה באמת 
המצויה גם בעמדות האחרות, של כללי ניהול דיון וויכוח, של הימנעות משימוש בכוח השלטון למעשי 

באלימות. כל אלה הם חלק בלתי נפרד מתרבות קיום.  שחיתות ואטימות, ושלילה מוחלטת של שימוש
מקומות רבים המדברים בשבחה של אהבת ישראל וחשיבות אחדות האומה אך לא מכירים בתנאים 

אינם עומדים למעשה על התוך  -הנדרשים כדי לקיימם, ובכך שמדובר גם בשפת הויתור וההקשבה 
 הכרעה עמוקה מאוד של כל אחד מאתנו.הפנימי המיוחד של הנדרש לאחדות זו. כל זה מחייב 

 
קיומו של צום גדליה משתלב היטב דווקא בין ראש השנה ויום הכיפורים. האתוס הבסיסי של ימים אלה 
הוא הצורך הכפול בשיקום ותשובה: תשובה בעניינים שבין אדם לאלוהיו ותשובה בעניינים שבין אדם 

מה טיבה של חברה שאינה פונה לשמוע את כל  לחבירו. צום גדליה עומד כתמרור חד וכואב המלמד
לא רק את אלה הנשמעים בויכוחים הגדולים אלא גם את  -הקולות שבתוכה, ולהכיל את האנשים כולם 

אלה שבשולי הדרכים; חברה שלא יודעת להתווכח; חברה שאינה מכירה בלגיטימיות של ה"אחר" 
פעמים את החשיבות העליונה של היחסים שבין שבתוכה ועוד ועוד. נביאי ישראל הדגישו כל כך הרבה 

 אדם לחבירו כתשתית כל הקיום, והם שצריכים להיות לנו מורי דרך בשעה הזו.
 

צומות לא נועדו לחפירה ארכיאולוגית בעבר ההיסטורי. הם נועדו כדי להרכיב את האירוע ההיסטורי על 
שהודלקו ברצח גדליה מהבהבות גם עינינו בשעה שאנו מתבוננים אל אתגרי ההווה. נורות האזעקה 

היום, בעומדנו לקראת הכרעות קשות ביותר העומדות לפתחנו. המודעות שלנו לכך שהמאבק הבלתי 
מתפשר על עמדותינו בנושאים החשובים הנראים לנו כחשובים ביותר, עלול למוטט את הקרקע כולה 

 , והוא כל כך אקטואלי.תחת רגלינו, ולהביא לחורבן, הוא הלקח היותר חשוב מרצח גדליה
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 גדליה בן אחיקם מוזהר בדבר הרצח, אך אינו מקבל את ההזהרה -להרחבה

 

 יוחנן בן קרח מזהיר את גדליהו בן אחיקם בדבר כוונתו של ישמעאל לרצוח אותו נפש.

 גדליה מסרב לשמוע את הדברים, ולחשוב רע על ישמעאל, ומקבל את פני ישמעאל ללא חשש.

 

ַֹּע ֵתדַ וְיֹוָחָנן " ֹּאְמרּו ֵאָליו ֲהיָד ע ֶבן ָקֵרַח וְָכל ָשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶשר ַבָשֶדה ָבאּו ֶאל ְגַדְליָהּו ַהִמְצָפָתה: וַי

ְֹּתָך ָנֶפש וְֹלא ֶהֱאִמין ָלֶהם ְגַדְליָה ֶבן ּו ִכי ַבֲעִליס ֶמֶלְך ְבֵני ַעמֹון ָשַלח ֶאת יְִשָמֵעאל ֶבן ְנַתנְיָה ְלַהכ

ֹּר ֵאְלָכה ָנא וְַאֶכה ֶאת יְִשָמֵעאל בֶ  ן ֲאִחיָקם: וְיֹוָחָנן ֶבן ָקֵרַח ָאַמר ֶאל ְגַדְליָהּו ַבֵסֶתר ַבִמְצָפה ֵלאמ

ֹּצּו ָכל יְהּוָדה ַהִנְקָבִצים ֵאֶליָך וְָאְבָדה ְשֵאִרית יְה ֹּאֶמר ְנַתְניָה וְִאיש ֹלא יֵָדע ָלָמה יֶַכָכה ֶנֶפש וְָנפ ּוָדה וַי

ֵֹּבר ֶאל יְִשָמֵעאל".ְגַדְליָהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶאל יֹוָחָנן ֶבן ָקֵרַח ַאל ַתֲעֵשה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִכי ֶשקֶ   ר ַאָתה ד

 יז(-)ירמיהו מ, יג

 

חז"ל לומדים מפרשיה זו, שאמנם יש להקפיד מאד לא לקבל 'לשון הרע', אך באותה המידה יש 

 לשמוע את הדברים, לחקור ולברר.לדעת מתי יש 

 

 
 

 
 


