
 

                        בס"ד

 .ירמיהו על התנהגות העם , לאחר הרצח של גדליהנלמד מספר 

 עם ישראל מפחד מאד מתגובת מלך בבל על הרצח,

 ולכן הוא רוצה לברוח למצרים.

 אך לפני כן , ניגשים לשאול את ירמיהו הנביא:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מה מבקש העם מירמיהו? .ד

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 מדוע פנו דווקא לירמיהו? )מהו ניסיון העבר?(ה.     
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 איזו הבטחה הם מבטיחים?ו.    

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 תשובת ה':

ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם, כֹּה ט  ַהִפיל קֱאֹל ָאַמר ה'-ַוי ֶתם אִֹּתי ֵאָליו, לְׂ ַלחְׂ ָרֵאל, ֲאֶשר שְׂ י ִישְׂ
ָפָניו. ֶכם לְׂ ִחַנתְׂ ֹּאת-ִאם י  תְׂ בּו, ָבָאֶרץ ַהז ֹּא ֶאֱהרֹּס, --שֹוב ֵתשְׂ ל ֶכם וְׂ ּוָבִניִתי ֶאתְׂ

ֹּא ֶאתֹוש: ל ֶכם וְׂ ִתי ֶאתְׂ ָנַטעְׂ ִתי ֶאל  וְׂ  ..ָהָרָעה, ֲאֶשר ָעִשיִתי ָלֶכם.-ִכי ִנַחמְׂ

ַעָתה טו  ַבר--וְׂ עּו דְׂ הּוָדה:ה'-ָלֵכן ִשמְׂ ֵאִרית יְׂ ָבאֹות ֱאֹל ה'ָאַמר -כֹּה  , שְׂ  יקצְׂ
ָרֵאל, ִאם ַרִים, ּוָבאֶתם, ָלגּור ָשם.-ִישְׂ ֹּא ִמצְׂ ֵניֶכם ָלב ִשמּון פְׂ  טז  ַאֶתם שֹום תְׂ

ָרִים;  ֶאֶרץ ִמצְׂ ֶכם, בְׂ ֵרִאים ִמֶמָנה, ָשם ַתִשיג ֶאתְׂ ָתה ַהֶחֶרב, ֲאֶשר ַאֶתם יְׂ ָהיְׂ וְׂ
ָהָרָעב ֲאֶשר ַבק ַאֲחֵר -וְׂ ֲאִגים ִמֶמנּו, ָשם ִידְׂ ַרִיםַאֶתם דֹּ ָשם ָתֻמתּו.--יֶכם ִמצְׂ   וְׂ

 ירמיהו פרק מב

שּו, ָכל א יֹוָחָנן ֶבן-ַוִיגְׂ ָיה ֶבן-ָשֵרי ַהֲחָיִלים, וְׂ ָיה-ָקֵרַח, ִויַזנְׂ ָכל--הֹוַשעְׂ ָהָעם, -וְׂ
ַעד ן וְׂ רּו ֶאל ב   ָגדֹול.-ִמָקטֹּ ֹּאמְׂ ָיהּו ַהָנִביא, ִתָפל-ַוי מְׂ ָפֶניָך-ִירְׂ ִחָנֵתנּו לְׂ , ָנא תְׂ

ַפֵלל ַבֲעֵדנּו ֶאל ִהתְׂ ַעד ָכלקֱאֹל ה'-וְׂ ֹּאת:-יָך, בְׂ ֵאִרית ַהז ַעט -ִכי  ַהשְׂ נּו מְׂ ַארְׂ ִנשְׂ
ֵבה, ַכֲאֶשר ֵעיֶניָך רֹּאֹות אָֹּתנּו. ר -תָלנּו ה' ֱאֹלקיָך, אֶּ -ְוַיגֶּד ג  ֵמַהרְׂ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ

ְך ת-ֵנלֶּ ה.-ָבּה, ְואֶּ ר ַנֲעשֶּ   ַהָדָבר, ֲאשֶּ
ָיהּו ַהָנִביא, ָשַמעְׂ  ד  מְׂ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ִירְׂ ַפֵלל ֶאל--ִתיַוי ִני ִמתְׂ יֶכם, ה' ֱאֹלק-ִהנְׂ

ָהיָ  ֵריֶכם; וְׂ ִדבְׂ ֶכם, ַאִגיד ָלֶכם ַיֲעֶנה ה'-ַהָדָבר ֲאֶשר-ה ָכלכְׂ ֹּא--ֶאתְׂ ַנע -ל ֶאמְׂ
   ֶכם, ָדָבר.ִמ 
רּו ֶאל ה ֵהָמה, ָאמְׂ ִהי -וְׂ ָיהּו, יְׂ מְׂ ֱאָמןָבנּו,  ה'ִירְׂ ת ְונֶּ ֹּא -ִאם  :ְלֵעד ֱאמֶּ -ְכָכלל

ר ִיְשָלֲחָך ה' ֱאֹלקיָך, ֵאֵלינּו ה.--ַהָדָבר ֲאשֶּ --ָרע-טֹוב ְוִאם-ו ִאם  ֵכן ַנֲעשֶּ
ִחים אֹּתְׂ קֱאֹל ְבקֹול ה' נּו( שֹּלְׂ ַמַען, ֲאֶשר   ִנְשָמע:ָך ֵאָליו, ינּו ֲאֶשר אנו )ֲאַנחְׂ לְׂ

קֹול -ִייַטב ַמע, בְׂ    ינּו.קֱאֹל ה'ָלנּו, ִכי ִנשְׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז. מהי תשובת ה'? 
_____________________________________________________________________ 

 ח. מה היינו מצפים מהעם במצב כזה? 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 במה מאשימים העם את ירמיהו?ט. 
_____________________________________________________________________ 

 י. נסו לחשוב, מדוע העם לא שומע בקול ירמיהו?
_____________________________________________________________________ 

 ירמיהו פרק מג

ַדֵבר ֶאל א ָיהּו לְׂ מְׂ ַכלֹות ִירְׂ ִהי כְׂ ֵרי ה'-ָכל-ָהָעם, ֶאת-ָכל-ַויְׂ יֶהם, ֲאֶשר קֱאֹל ִדבְׂ
ָלחֹו  ָבִרים, ָהֵאֶלה.-ֵאת ָכל--יֶהם, ֲאֵליֶהםקֱאֹל ה'שְׂ  ַהדְׂ

ָיה ֶבן ב ֹּאֶמר ֲעַזרְׂ יֹוָחָנן ֶבן-ַוי ָיה וְׂ ָכל-הֹוַשעְׂ ִרים ֶאל  ָהֲאָנִשים ַהֵזִדים:-ָקֵרַח, וְׂ -אֹּמְׂ
ָיהּו,  מְׂ ר ַאָתה ְמַדֵברִירְׂ קֶּ ָלֲחָך --שֶּ ֹּא שְׂ ֹּאקֱאֹל ה'ל ַרִים -ינּו ֵלאמֹּר, ל ָתבֹּאּו ִמצְׂ

  ..ָלגּור ָשם.

ֹּא ד ל ָכל-ָשַמע יֹוָחָנן ֶבן-וְׂ ָכל-ָקֵרַח וְׂ קֹול --ָהָעם-ָשֵרי ַהֲחָיִלים, וְׂ ָלֶשֶבת,   :ה'בְׂ
הּוָדה. ֶאֶרץ יְׂ ָכל-ַוִיַקח יֹוָחָנן ֶבן ה  בְׂ ֵאִרית -ָשֵרי ַהֲחָיִלים, ֵאת, ָכל-ָקֵרַח, וְׂ שְׂ

הּוָדה חּו-ָשבּו, ִמָכל-ֲאֶשר--יְׂ הּוָדה...-ַהגֹוִים ֲאֶשר ִנדְׂ ֶאֶרץ יְׂ אּו ַוָיב   ז  ָשם, ָלגּור, בְׂ
ץ ִמְצַרִים, ִכי ל א ָשְמעּו ְבקֹול ה' רֶּ  ...אֶּ



 

                        בס"ד
 צמים בצום גדליה?מדוע אנחנו  -בלימוד משותף זה, ננסה ללמוד ולהבין 

 מה קרה ביום זה? ומהו המסר שאנחנו לוקחים איתנו לחיינו...

 

 אז מה בעצם קרה שם?    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהו המקרה שלזכרו נקבע צום גדליה? .א
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 שלא נקבע לזכרם צום?נה ממותם של צדיקים אחרים ומדוע מותו של גדליה ש .ב
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 באיזו דרך הצליח ישמעאל להרוג את גדליה?  .ג

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ם:"שימו לב להסבר המדהים של המלבי

 

 

 

 האם אנחנו מכירים מצבים בהם מנסים לשנות את האמת כדי שתתאים לצרכים שלנו?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       

                                     

                                     

 

                                     ___________________________________________________________________ 

                                     ___________________________________________________________________ 

                                     

 

  

                                _____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 זכריה אומר לעם שכאשר יבנה המקדש:

 צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי
 יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים

 והאמת והשלום אהבו!
 

 מהו הקשר של סוף הפסוק לתחילתו?

 

 האמת והשלום הם התנאי להפיכת ימי הצער לימי שמחה,
 בהתגשמות הנבואה!ולוואי ונזכה לראות 

 

 באה הגאולה"! –"על ידי האמת 

 )ספר המידות(
 בכל מקום בעולם שנמצא איש כשר וישר שיש לו מידת האמת,

הוא הגורם התקרבות הגאולה, כי הגאולה תלויה במידת  
 האמת". 
 )מגן אברהם(

והגלה את העם  הראשון כשהחריב נבוכדנאצר מלך בבל את בית המקדש
 -לבבל, השאיר בארץ דלת העם והפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם

אשר ישבו במואב, בעמון שברחו מא"י בזמן החורבן היהודים   .כמנהיג
כי נתן מלך בבל שארית ליהודה וכי  ומעשובאדום ובשאר הארצות, כש

 וישובו אל ארץ יהודה ויעבדו את -הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם 
 .ותהי להם הרווחההכרמים אשר נתן להם מלך בבל 

אולם מלך בני עמון, שעינו היתה צרה בשארית יהודה, שלח את ישמעאל 
בן נתניה להכות נפש את גדליהו. ובחודש השביעי בא ישמעאל אל 

לא האמין גדליהו למצפה. ואף כי הוגד לגדליהו שישמעאל זומם לרצחו, 
קיבל את ישמעאל בכבוד. וישמעאל . שלא רצה לקבל לשון הרע ולדבר
הרג את גדליהו ואת רוב היהודים אשר היו   -כמו אוהב  בצביעותשבא 

אתו שם ואת הכשדים אשר השאיר אתו מלך בבל. היהודים הנשארים 
בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים. וכך נתפזרה שארית 

 הפליטה והארץ נשארה שממה.

גדליהו  ת "צום השביעי", ביום הריגתמים אלזכר צרות אלו תיקנו חכ
כשנהרג גדליה, כבתה גחלת ישראל האחרונה ששרדה בחודש השביעי. 

ונהרגו אלפים  אחר החורבן הראשון ושארית יהודה גלתה מארץ ישראל
 רבים מישראל.

 

 בקשו  ולכן, יסכים ה"שהקב בטוחים והיו למצרים לרדת לכתחילה רצה העם כי מסביר ם"המלבי
 את הופכים הם,  דעתם את שסותרת תשובה מקבלים הם כאשר אולם,    לרצונם"  אישור"  לקבל
 עם ישיבת על מוחלט חורבן גורמים ובכך,   רוצים שהם מה לעשות שיוכלו כדי ,לשקרן ירמיהו

 ...בארצו  ישראל

 נסו  לתאר כיצד נראים
 לדעתכם "אנשי אמנה"

 )מלשון אמון(?  

 

 עלינו מה, א"הגר לפי
 ?הגאולה את לקרב כדי לעשות 

 אמר הגר"א מוילנא:

 ..."מאחר שחרבה ירושלים

 אנשי אמנה, בגלל שפסקו ממנה

 הרי בניינה נבנית

 בתיקון חטא השקר"!!!


