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 הצעה חדשה לסיבת הצום  – גדליהוצום 

וסף פריאל י 

)מ ירמיהו  בספר  פרקים  מחמישה  פחות  מד( –לא 
בספר פסוקים  )כמל  וכמה  כהלמים    1כו( –כב:"ב 

רצח   לסיפור  ותוצאותיו.    2גדליהו מוקדשים 
ברורה,  ההיסטבותו  חשי עצמו  הסיפור  של  ורית 
ום צום נוסף לזכר החורבן בלוח  י  הרצח קיבע   שהרי 

מתוך    3העברי. העולה  נוסף  כיוון  נציג  זה  במאמר 
הסיפור ומצדיק הן את העיסוק הרב בפרטיו הן את  

 .ו קביעת יום הצום בעקבותי
בפנ לחשיבותו  סקירתח  המוכרים  ההסברים  ת 

נעלה מכן  ולאחר  הסיפור  הצעתנו   של    את 
 .המחודשת

 
 

 
וזמ  * לתנ"ך  מרצה  פריאל  יוסף  ד"ר  בביה"ס  הרב  עברי  ר 

וושינגטון"  ללימו "גבעת  ובמכללות  ביהדות,  יסוד  די 
 .ת הרדיו "השיר בפרשה" בכאן מורשת ואורות. בעל פינ

פור  ** זה  העת  מאמר  בכתב  רחבה  בצורה   ו   ,רשתאו סם 
 ., וכאן תקצירו64–57עמ'  )תשע"ה(,

  האסופה על ההבדל בתיאור בין שני הספרים עמדו מ' הרן,      1
נבואתו  ; מ' אביעוז, 240ירושלים תשנ"ו, עמ' ב,  המקראית,
ירמיהו תלשל  עמ'  -,  תשס"ה,  חז"ל   .82–81אביב  לדעת 

את שני הספרים,    )בבלי, בבא בתרא טו ע"א( ירמיהו כתב
 .בין מגמות הכותבים זות המבדילותבל תלקכך שקשה 

כה   2 במל"ב  בכתוב.  מופיע  אינו  המדויק  כתוב:תאריכו    :כה 
יְּׁש הַ   ׁשֹחד  ּבַ   יַוְיה  " יע  ודש. בסדר עולם  ללא אזכור היום בח   "ב 

ה"ה, ובבבלי, ראש    פרק כז, וכן בירושלמי, תענית פ"ד  רבה
 גדליהו ה בתשרי שנהרג בו  השנה יח ע"א נאמר: "זה שלש 

"ובראש השנה : יר' מאל)". אך הרד"ק  אחיקם ןב א( אומר: 
ראש    גדליהונהרג   במוצאי  התענית  וקבעו  אחיקם,  בן 

דיון בעניין במאמרו של    שהואהשנה מפני   יום טוב". ראו 
  –מועדי ה'  ג' תשרי?", בקובץ:    –  גדליהוא"ב פישר, "צום  

 .161–157כרם ביבנה תשס"ט, עמ'   ,נוראים  ימים
ם הצום מופיע בזכריה  לל וכלל. אמנר כרודבר שלא היה ב    3

ה כ"צום השביעי", אך ייתכן שבעקבות תהליך שיבת ציון  :ז
לא התמיד. ראיה לדבר היא הפתיח   אהבית השני הו  ובניין

בעקבות  שמחה  כיום  זה  יום  מופיע  שבה  תענית    למגילת 
בתקופה שקרה  נעם,    אירוע  ו'  )ראו    לת מגי החשמונאית 

תשס"ד,  תענית, כך  235–233מ'  ע  ירושלים  שתהליך  (, 
קבוע   צום  ליום  ראו    מאוחר הפיכתו  התנאית.  לתקופה 

"למשמעות המשך    ,כיוון חדש להסבר הדברים אצל ט' גנזל
ציון שיבת  בימי  השביעי  צום  של  לחקר ",  קיומו    שנתון 

, בעיקר עד  69–51כ )תש"ע(, עמ'    המקרא והמזרח הקדום
שינוי  68 הגאונים  .  בתקופת  קרה  קנור ני  ליום  גםדומה 

לת  ראושהפך  אסתר,   A. Scwarth, "Taanith  :ענית 

Ester", in: C. H. Melchior and others (eds.), 

Festskrift (of Prof. D.) Simonsens, Copenhagen 

1923, pp. 188–205,.   '199החל מעמ . 

ש  א.  המוכרת  הסיפור  המשמעות    צח ר   –ל 
 פוליטי 

 נטייה בולטת היא להציג את הסיפור כרצח פוליטי, 
הראשון".  הפוליטי  "הרצח  אותו  מכנים  אף    4ויש 

יותר   מתאר  מלכים  ספר  נכון.  הדבר  שאין  כמובן 
פוליטיות רציחות  ודמויות   5מעשר  מלכים  של 

אם   6נוספות. גם  מכך,  פוליטי, ויותר  ברצח  מדובר 
דווקא   נקב רצח  מדוע  כיוםזה  וכשאלת    ע  צום, 

בשאר  המהרש" גם  "א"כ  ע"ב(:  יח  השנה  )ראש  א 
יום   לך  אין  וא"כ  צום,  בו  יקבעו  שמתו  צדיקים 

 "?"ה בו יום שמת צדיקבשנה שלא יהי
עזיבת העם את    –המשמעות ההיסטורית   ב. 

 הארץ וקיבוע הגלות 
ו  גדליהורצח   הגלות,  עוצמתו של  קיבע בפועל את 

ה יום  לקביעת  זה  רבטעם  בריצום  העם ה.  חת 
קבעה עובדה היסטורית   גדליהוצח  למצרים לאחר ר

נותרו    7כמעט חמורה:   כן שלא  ואם  בארץ.  יהודים 
החורבן ולא  להרצח,  גרמו  הקללה  ,  התגשמות 

ּמֹ ַוה  " יׁש  ת ת  י א  נ  ץ א   8.לב(:כו ' " )ויָהָאר 
החדשה:   ג.  הדתית  משמעות  ה הצעתנו 

 הקושי בהשתנות   –העמוקה  

לסיפור טראגי   דתי  –נוסף    ף היבטבמאמר זה נוסי
נ  .זה כך  אחרלצורך  מראשיתו.  סיפ  עקוב  הרצח  ור 

 :גדליהו בימים שלפני הרצח יוחנן מזהיר את 
ָיֹדַע   יסע  ּבַ   יּכ    ַדעּת  ה  ְך    ל  ל  יּבְ מ  ת  ַלחׁשָ   ןּמֹועַ   נ   א 

אלׁשְ י   ין    ְוֹלא  ׁשָנפ    ְתָךּכֹ ְלהַ   ְנַתְנָיה  ןּב    ָמע  ֱאמ  ה 
ם   יקָ   ן ּב    ּו ַדְלָיהּגְ ָלה  ח  חַ   ןּב    ָחָנןֹו ְוי  .םא  ָאַמר   ָקר 

ל רּס  בַ   ּוַדְלָיהּגְ   א  ל ָכה    הּפָ צְ ַּבּמ    ת  א   אּנָ ל אֹמר 
ת  הּכ  ְואַ  אלׁשְ י    א  י   ְנַתְנָיה  ן ּב    ָמע  י ָדע   ׁשְוא    ֹלא 

 
אין מלך בלא עם" )ביטוי  "עצמו לא היה מלך, שהרי    ליהוגד    4

בפי בחיי  רבנו  כנראה  לבראשית שטבע  ורוב  ל:לח  רושו   ,)
  נואי  וגדליהאו שגלה. כמו כן  העם הרי מת במהלך המצור  

ניצלו העמונים כדי   מזרע המלוכה, עובדה שאותה כנראה 
כה )מל"ב  המלוכה  מזרע  שהיה  ישמעאל  את  כה(  :לשכנע 

  רם.בעבו אותו  חוללכת לרצ
תחתיו:    5 וימלך  וימיתהו  "ויכהו  אבקסיס,  א'  כך  על  כתב 

פו במזרחרציחות  דוקטור,    ליטיות  עבודת  הקדום", 
  ט.ון בנגב, תשס" גורי  אוניברסיטת בן

יבם  טיהבול  6 )מל"ב  יהואש  הם  )שם  :שבהם  ואמציה  כד( 
מלכי  :יד של  רצופות  רציחות  וסדרת  יהודה,  מלכי  יט( 

שלו זכריה,  זו  פקחם,  ישראל  ממלכה  בשלהי  ופקח  יה 
  .ו(")מל"ב ט

שיובא   7 הפסוק  כי  "כמעט"  מדגיש  מיר'    אני  ל  :נבבהמשך 
  .רומז שלא כך 
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ּכָ יַ   הּמָ לָ  ים ּבָ קְ ּנ  הַ   ָדה ּוְיה  לּכָ   ּו ְוָנֹפצ  ׁש פ  ּנ    הּכ    צ 
יָך ְוָאְבָדה  ל  יתׁשְ א  ר   .טו(-די:)יר' מ ָדהּוְיה  א 

ן  ּוַדְלָיהּגְ   ראמ  ּיֹ וַ ":  גדליהוגובת  ת ל  ב  יָקם א  ח   ָחָנןֹוי  א 
חַ   ןּב   ת  ה ׂש  ע  ּתַ   ַאל  ָקר  רׁש    י ּכ    ה ּז  הַ   ָבר ּדָ הַ   א  ר   ה ּתָ אַ   ק  ֹדב 

ל אלׁשְ י   א    .טז(יר' מ:) "ָמע 
ל לה  גדליהומניין  דובר?  הוא  יוחנן  ששקר  פך, 

  , היה עם ישמעאל במקומות המחבוא בעת החורבן
יסוהמי לא  שלו  המודיעיני  אלאדע  בפז!  שזו    ולא 

הסיפור.  אמירה  ה של  מחדרי   גדליהוהדתית  צועק 
החורבן לאחר  ספורים  שימים  הייתכן  שבא    ,לבו: 

נקי בדם  ירושלים  מילוי  לרצוח    9, עקב  יהודי  יעז 
באוזני  ?  יהודי לא  נתפס  אינו  ולא    גדליהו הדבר 

לימד  לא  החורבן  וכי  הספר:  כותב  ירמיהו  באזני 
זה שהדבר?  הראשון  הדתי  המוקד  רוו  צה  סיפור 

ולצוויו,    :יעלהב לה'  ביחס  דבר  לימד  לא  החורבן 
 ."ְרָצחּת  ֹלא "במקרה זה 

השני.   למוקד  על    10כ"ץא'  ומכאן  כבר  עמד 
מדוה  האיכויות  העולות  שבין  -ספרותיות  השיח 

נעמוד על    .ירמיהו ובין העם הרוצה לברוח למצרים
 .שיח זה -כמה שלבים בדו

העם   הרצחתגובת   תּורג  ּבְ   ּו בּי ׁשְ וַ   ּוְלכּי  וַ ":  על 
ל  רׁש  א    ְמָהםּכ   צ  ָלב  יתּב    א  ת  כ  ָלל  ם  ם  אֹוָלח  ְצָרי    . מ 
םּפְ מ    ּוָיְרא  יּכ    יםַּכְׂשּד  הַ   נ יּפְ מ   אלׁשְ י    הּכָ ה    יּכ    נ יה    ן ּב    ָמע 

ת  ְנַתְנָיה יָקם  ןּב    ּוַדְלָיהּגְ   א  ח  יד  רׁש  א    א  ְפק  ְך  ה  ל  ל ּבָ   מ    ב 
ץּבָ   . יח(-יז:)יר' מא "ָאר 

 :  ואז בהפתעה הם פונים לירמיהו 
תְ  נּבַ   לַּפּל  ְוה  ד  ל  ּוע  יָך  -אֱ   ה'  א    ל ּכָ   ַעדּבְ ֹלה 

יתּׁשְ הַ  ר  ַהְר   ּוַאְרנ ׁשְ נ    יּכ    אתּזֹ הַ   א  מ   הּב  ְמַעט 
ינ יָך ֹרא  רׁש  א  ּכַ  יָך  -אֱ ה'    ּוָלנ  דּג  ְויַ   .ּוֹאָתנ  תֹוע  ֹלה 

ת ְךּד  הַ   א  ְך  רׁש  א    ר  ת  ּהּבָ   נ ל    ר ׁש  א    ָברּדָ הַ   ְוא 
 .ג(–ב:מביר' ) "הׂש  ַנע  

עונ י  ה    י ּת  ַמעְ ׁשָ ":  הירמיהו  תְ ְננ  ל  לַּפּל  מ   ה'  א 
יכ ם-אֱ  םּכְ   11ֹלה  יכ  ְבר  נ היַ   רׁש  א    ָברּדָ הַ   ל ּכָ ְוָהָיה    ד   ה'  ע 

ם אַ  ְתכ  ם ידּג  א  ְמַנע מ    אֹל ָלכ   12. ד(:שם) "ָברּדָ  םּכ  א 

 :  ותשובתם
י   ם  ּו נּבָ   'הְיה  א  ְונ ֱאָמן  ת  ֱאמ  ד   ָכלּכְ ֹלא    ְלע 

ָךׁשְ י    רׁש  א    ָברּדָ הַ  ינ-אֱ   ה'   ָלח  ל  יָך א    . הׂש  ע  נַ   ן ּכ    ּוֹלה 
ם םוְ   בֹוט  א  ינֹל-אֱ   ה'  לֹוקּבְ ָרע    א    ר ׁש  א    ּוה 

ַנְחנ יםׁשֹ   ּוא  נ    ְלח  ָליו  א    ר ׁש  א    ןְלַמעַ   ָמעׁשְ ֹאְתָך 
יַטב ינ-אֱ   ה'  ל ֹוקּבְ   ַמעׁשְ נ    י ּכ    ּוָלנ  י  –ה:שם)   ּוֹלה 

 .ו(
   :ירמיהו עונה להם 

ם ׁשְ   בׁשֹו  א  ץּבָ   ּובּת  יּו  אתּזֹ הַ   ָאר  ית  ם   ָבנ  ְתכ  א 
וְ  ֱהֹרס  א  א    יּת  ָנַטעְ ְוֹלא  ְוֹלא  ם  ְתכ    י ּכ    ּתֹוׁשא 

 
גז רת החורבן בימי  –יד:כך מנמק הכתוב במל"ב כא    9 טז את 

ת    י ְׁשּת  ְוָנטַ "מנשה:   ית ְׁש א  ר  י    א  ָלת  ם    ַידּבְ   יםּת  ְנתַ ּוַנח  יה  ֹאְיב 
מְ   ּוְוָהי ְול  ּסָ ְלַבז  ם   ְלָכל  הׁש  יה  א    .ֹאְיב  ת  ּוׂשעָ   רׁש  ַיַען  ָהַרע    א 
יַניּבְ  י    ּוְהי ּי  וַ   ע  ֹאת  ים  ס  ןַמְכע    םתָ ֹובא    ּוָיְצא   ר ׁש  א    םּיֹוהַ   מ 
ם ּמ  מ   הַ   ְצַרי  י    ם ּדָ ְוַגם    .הּז  הַ   םּיֹו ְוַעד    הּב  ַהְר   הּׁש  ְמנַ   ַפְךׁשָ ָנק 

יהוי".  ְמֹאד בימי  יּנָ הַ   ם ּדַ ְוַגם  "קים:  וכן   א ּל  ַוְימַ   ָפְךׁשָ   רׁש  א    ק 
ת םּוׁשָ ְיר א  י ְוֹלא  םּדָ  ַל  ְסֹלחַ  ה'ָאָבה  ָנק    ד(.:ם כד)ש" ל 

השבי  –  גדליהו"צום    10   עמ'  )תשנ"ו(,  125שמעתין  עי",  צום 
44–53. 

)עמ'    11 כץ  שם  של  49–47ומדקדק  הצינית  שפתו  שניכרת   ,)
"א בביטוי  אליהם  הפונה  פנ הל-ירמיהו  לאחר שהם  ו  יכם" 

  שיח.-יך" וכן הלאה בהמשך הדוהל-ליו בביטוי "אא
האמירה    12 מ  "גם  ְמַנע  א  מב:די)  "ָברּדָ   םּכ  ֹלא  צינית,    (ר'  היא 

 '. דברי הדרך קבע לנשמעים כאורה( שהרי אתם )ל

ַחמְ  ל  יּת  נ  א    א  ם  יית  ׂש  עָ   רׁש  ָהָרָעה  ם .  ...  ָלכ    א 
ם    נ יכ םּפְ   ןּומְּתׂש    םׂשֹו  םּת  אַ  ְצַרי  ם ּוָלֹבא מ    ָבאת 
א    .םׁשָ   רּוָלג ב  ר  ַהח  ים   םּת  אַ   רׁש  ְוָהְיָתה  א  ְיר 
ּנָ מ   ְתכ    יגַּתּׂש    םׁשָ   הּמ  ץּבְ ם  א  ר  ם  א  ְצָרי   "מ 
 ו(. ט–י:שם)

חל בתך הקטנה" על כך  בר ב"רזה מד  דו שיח ארוך
מה שיידרש ממנו, אך  כל צד מבטיח לעשות את  ש

 : עתה מגיעה ההפתעה 
רּיֹ וַ  ן זַ ע    אמ  ב  חַ   ןּב    ָחָנןֹו ְוי  ְעָיה ֹוׁשַ ה  ְרָיה    ְוָכל   ָקר 

נָ  יםּז  הַ   יםׁש  ָהא  ל  ד  א  ים  ְרְמָיה  ֹאְמר  ר ׁש    ,ּוי    ק 
ָךׁשְ ֹלא    רּב  ְמדַ   הּתָ אַ  ינ-אֱ ה'    ָלח  ֹלא  ּוֹלה   ל אֹמר 
ָלגצְ מ    ּוֹבאתָ  ם    ה ּיָ נ ר    ן ּב    ְך ּורּבָ   י ּכ    . םׁשָ   רּוַרי 
  ם יַּכְׂשּד  הַ   ְבַיד  ּוֹאָתנ  תּת  ְלַמַען    ּונּבָ ֹאְתָך    יתּס  מַ 

ית ֹאָתנ לּבָ  ּוֹאָתנ תֹוְלַהְגלּו ּוְלָהמ   . ג(-ב:מגיר' ) ב 
ם    ּוֹבאּיָ וַ ":  והתוצאה  ְצַרי  ץ מ  ר    ה'   לֹוקּבְ   ּוְמעׁשָ ֹלא    יּכ  א 

סּפַ חְ ּתַ  ַעד ּוֹבאּיָ וַ   .(:זשם) "ְנח 

ישמעו  רבות    םפעמי שיקשיבו,  הצהירו  הם 
 .קבלו, אך לא עמדו במילתםוי

על   שוב  מובע  הסיפור  של  הדתי  המסר  והנה, 
ג הסיפור  איבורים  ידי  של  ובאותה    –חרים  העם, 

העניין   משמעות  מדבר"!  אתה  "שקר  לשון:  מטבע 
כאן החהיא  גם  לפני  כלום'!  למדנו  'לא  לא  :  ורבן 

אף עתה,  וגם  הנביא,  אל  כל שהתקי   שמענו  ימו 
, זה לא גרם לנו לשנות את יחסנו לדבר ה' על  דבריו

  ידי נביאיו. אמנם הצהרנו שנקשיב, ופנינו מיוזמתנו 
אמונה  שלנביא   לנו  אין  בלב  עמוק  אך  לה',  יפנה 

 כלל ורק לעצמנו אנו מוכנים להקשיב.  
אלה   מוקדים  ה  –משני  ואי  הקשבה  הרצח 

שינויים,    –לנביא   הסיפור.  של  עוצמתו  מתגבשת 
ציבור,  בין אצל אדם   אצל  בין  רק תרחשים  מיחיד 

מאחר רחוקות.  זה  השהספר    לעתים  דתי,  ספר  וא 
החולשה  לציון  המסר שלו, ולכן ראוי שייקבע צום  

כך כל  הגדולה  להשתנות    :האנושית  היכולת  חוסר 
 .מכות שאין כדוגמתן גם לאחר

ך מוקד רעיוני שלישי. בפועל,  יש להוסיף על כ
ה של  המאפיינים  האחרונוכל  ממלכת שנים  של  ת 

ב  יהודה  שוב  אי    תםיצמתמתגלים  זה:  בסיפור 
 .תחייבויות, רצח, שקר, חורבן וגלות העמידה בה

לאריכות   הסיבה  גם  לדעתנו  ברורה  עתה 
ולים  מתוך פרטיו ע   כןסיפור, ששל ההגדולה כל כך  

דיברנו שעליהם  הדתיים  כן,  .  הרעיונות  אם 
יום רצח    של דור אחרי החורבן להפוך את  ההחלטה

עמוק,    יהוגדל דתי  נימוק  מקבלת  השביעי"  ל"צום 
 (. ה: יה )זכמשתמע מספר זכר

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי

 ומופיע גם באתר המידע שלורה ולמדע, לת
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

asha2http://www1.biu.ac.il/par 
  fshv@mail.biu.ac.iladדף:ל של ה"ת דואכתוב

זו ולקבל את הדף מדי שבוע   ניתן לפנות לכתובת
 בדוא"ל.  

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 דושת העלון ש לשמור על קי

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 שיף   כהן רחל ה : ן כת לשועור 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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