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 גדליה בן אחיקם

  
 ירמיה פרק מ

 א ַהָּדָבר  ֲאֶׁשר-ָהָיה  ֶאל-ִיְרְמָיהּו  ֵמֵאת  ְיהָוה ַאַחר ַׁשַּלח אתֹו ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב-ַטָּבִחים ִמן-ָהָרָמה  ְּבַקְחּתֹו  אתֹו

 ְוהּוא-ָאסּור  ָּבאִזִּקים  ְּבתֹוְך  ָּכל-ָּגלּות ְירּוָׁשַלם ִויהּוָדה ַהֻּמְגִלים ָּבֶבָלה: ב ַוִּיַּקח  ַרב-ַטָּבִחים  ְלִיְרְמָיהּו  ַוּיאֶמר  ֵאָליו

 ְיהָוה  ֱאלֶהיָך  ִּדֶּבר   ֶאת-ָהָרָעה  ַהּזאת ֶאל-ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ג ַוָּיֵבא  ַוַּיַעׁש  ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכי-ֲחָטאֶתם ַליהָוה

 ְולא-ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹולֹו ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּדָבר ַהֶּזה: ד ְוַעָּתה  ִהֵּנה  ִפַּתְחִּתיָך ַהּיֹום ִמן-ָהאִזִּקים ֲאֶׁשר ַעל-ָיֶדָך ִאם-טֹוב ְּבֵעיֶניָך

 ָלבֹוא ִאִּתי ָבֶבל  ּבא  ְוָאִשים  ֶאת-ֵעיִני  ָעֶליָך  ְוִאם-ַרע  ְּבֵעיֶניָך  ָלבֹוא-ִאִּתי ָבֶבל ֲחָדל ְרֵאה ָּכל-ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ֶאל-טֹוב

 ְוֶאל-ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ֵלְך: ה ְועֹוֶדּנּו לא-ָיׁשּוב ְוֻׁשָבה ֶאל-ְּגַדְלָיה ֶבן-ֲאִחיָקם ֶּבן-ָׁשָפן ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ֶמֶלְך-ָּבֶבל

 ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ְוֵׁשב ִאּתֹו ְּבתֹוְך ָהָעם אֹו ֶאל-ָּכל-ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ֵלְך ַוִּיֶּתן-לֹו ַרב-ַטָּבִחים ֲאֻרָחה ּוַמְשֵאת ַוְיַׁשְּלֵחהּו: ו

 ַוָּיבא ִיְרְמָיהּו ֶאל-ְּגַדְלָיה ֶבן-ֲאִחיָקם ַהִּמְצָּפָתה ַוֵּיֶׁשב ִאּתֹו ְּבתֹוְך ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ: ז ַוִּיְׁשְמעּו ָכל-ָשֵרי ַהֲחָיִלים

 ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם  ִּכי-ִהְפִקיד ֶמֶלְך-ָּבֶבל ֶאת-ְּגַדְלָיהּו ֶבן-ֲאִחיָקם ָּבָאֶרץ ְוִכי ִהְפִקיד ִאּתֹו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוָטף

 ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ֵמֲאֶׁשר לא-ָהְגלּו ָּבֶבָלה: ח ַוָּיבאּו ֶאל-ְּגַדְלָיה ַהִּמְצָּפָתה ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן-ְנַתְנָיהּו ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני-ָקֵרַח

 ּוְשָרָיה ֶבן-ַּתְנֻחֶמת ּוְבֵני ֵעיַפי ַהְּנטָפִתי ִויַזְנָיהּו ֶּבן-ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם: ט ַוִּיָּׁשַבע  ָלֶהם  ְּגַדְלָיהּו  ֶבן-ֲאִחיָקם

 ֶּבן-ָׁשָפן  ּוְלַאְנֵׁשיֶהם  ֵלאמר ַאל-ִּתיְראּו ֵמֲעבֹוד ַהַּכְשִּדים ְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו ֶאת-ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִייַטב ָלֶכם: י ַוֲאִני  ִהְנִני

 יֵׁשב  ַּבִּמְצָּפה ַלֲעמד ִלְפֵני ַהַּכְשִּדים ֲאֶׁשר ָיבאּו ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן ְוִשמּו ִּבְכֵליֶכם ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם

 ֲאֶׁשר-ְּתַפְשֶּתם: יא ְוַגם  ָּכל-ַהְּיהּוִדים  ֲאֶׁשר-ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני-ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום ַוֲאֶׁשר ְּבָכל-ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו ִּכי-ָנַתן ֶמֶלְך-ָּבֶבל

 ְׁשֵאִרית  ִליהּוָדה ְוִכי ִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ֶאת-ְּגַדְלָיהּו ֶּבן-ֲאִחיָקם ֶּבן-ָׁשָפן: יב ַוָּיֻׁשבּו ָכל-ַהְּיהּוִדים ִמָּכל-ַהְּמקמֹות ֲאֶׁשר

 ִנְּדחּו-ָׁשם ַוָּיבאּו ֶאֶרץ-ְיהּוָדה ֶאל-ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה ַוַּיַאְספּו ַיִין ָוַקִיץ ַהְרֵּבה ְמאד: יג ְויֹוָחָנן ֶּבן-ָקֵרַח ְוָכל-ָשֵרי ַהֲחָיִלים

 ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָּבאּו ֶאל-ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה: יד ַוּיאְמרּו  ֵאָליו  ֲהָידַע  ֵּתַדע ִּכי ַּבֲעִליס ֶמֶלְך ְּבֵני-ַעּמֹון ָׁשַלח ֶאת-ִיְׁשָמֵעאל

 ֶּבן-ְנַתְנָיה ְלַהּכְתָך ָנֶפׁש ְולא-ֶהֱאִמין ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶּבן-ֲאִחיָקם: טו ְויֹוָחָנן ֶּבן-ָקֵרַח ָאַמר ֶאל-ְּגַדְלָיהּו ַבֵּסֶתר ַּבִּמְצָּפה

 ֵלאמר ֵאְלָכה ָּנא ְוַאֶּכה ֶאת-ִיְׁשָמֵעאל  ֶּבן-ְנַתְנָיה ְוִאיׁש לא ֵיָדע ָלָּמה ַיֶּכָּכה ֶּנֶפׁש ְוָנפצּו ָּכל-ְיהּוָדה ַהִּנְקָּבִצים ֵאֶליָך

 ְוָאְבָדה ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה: טז ַוּיאֶמר  ְּגַדְלָיהּו  ֶבן-ֲאִחיָקם ֶאל-יֹוָחָנן ֶּבן-ָקֵרַח ַאל ַּתֲעֵשה ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי-ֶׁשֶקר ַאָּתה

 דֵבר ֶאל-ִיְׁשָמֵעאל:

  פרק מא

 (א) ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶבן ֱאִליָׁשָמע ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ְוַרֵּבי ַהֶּמֶלְך ַוֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִאּתֹו ֶאל ְּגַדְלָיהּו

 ֶבן ֲאִחיָקם ַהִּמְצָּפָתה ַוֹּיאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם ַיְחָּדו ַּבִּמְצָּפה: (ב) ַוָּיָקם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ַוֲעֶׂשֶרת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ִאּתֹו ַוַּיּכּו

 ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ַּבֶחֶרב ַוָּיֶמת ֹאתֹו ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבָאֶרץ: (ג) ְוֵאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָהיּו ִאּתֹו ֶאת

  ְּגַדְלָיהּו ַּבִּמְצָּפה ְוֶאת ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ָׁשם ֵאת ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִהָּכה ִיְׁשָמֵעאל:

 (ד) ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְלָהִמית ֶאת ְּגַדְלָיהּו ְוִאיׁש ֹלא ָיָדע: (ה) ַוָּיֹבאּו ֲאָנִׁשים ִמְּׁשֶכם ִמִּׁשלֹו ּוִמֹּׁשְמרֹון ְׁשמִֹנים ִאיׁש ְמֻגְּלֵחי

 ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים ּוִמְתּגְֹדִדים ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה ְּבָיָדם ְלָהִביא ֵּבית ְידָֹוד: (ו) ַוֵּיֵצא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ִלְקָראָתם ִמן ַהִּמְצָּפה

 הֵֹלְך ָהלְֹך ּובֶֹכה ַוְיִהי ִּכְפֹגׁש ֹאָתם ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֹּבאּו ֶאל ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם: (ז) ַוְיִהי ְּכבֹוָאם ֶאל ּתֹוְך ָהִעיר ַוִּיְׁשָחֵטם

 ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶאל ּתֹוְך ַהּבֹור הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו: (ח) ַוֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִנְמְצאּו ָבם ַוֹּיאְמרּו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַאל

 ְּתִמֵתנּו ִּכי ֶיׁש ָלנּו ַמְטמִֹנים ַּבָּׂשֶדה ִחִּטים ּוְׂשֹעִרים ְוֶׁשֶמן ּוְדָבׁש ַוֶּיְחַּדל ְוֹלא ֱהִמיָתם ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם: (ט) ְוַהּבֹור ֲאֶׁשר ִהְׁשִליְך

 ָׁשם ִיְׁשָמֵעאל ֵאת ָּכל ִּפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִהָּכה ְּבַיד ְּגַדְלָיהּו הּוא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ָאָסא ִמְּפֵני ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֹאתֹו

 ִמֵּלא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיהּו ֲחָלִלים: (י) ַוִּיְׁשְּב ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ָּכל ְׁשֵאִרית ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבִּמְצָּפה ֶאת ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָּכל ָהָעם

 ַהִּנְׁשָאִרים ַּבִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם ַוִּיְׁשֵּבם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ַוֵּיֶלְך ַלֲעֹבר ֶאל

  ְּבֵני ַעּמֹון:
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 מסכת נדה דף סא עמוד א

 

 תניא, אבא שאול אומר: מעשה בסלע בית חורון שהיו מחזיקין בה טומאה, ולא יכלו חכמים לבדוק מפני

 שהיתה מרובה, והיה שם זקן אחד ורבי יהושע בן חנניא שמו, אמר להן: הביאו לי סדינים! הביאו לו

 סדינים, ושראן במים, ופרסן עליהם. מקום טהרה - יבש, מקום טומאה - לח, ובדקו ומצאו בור גדול מלא

 עצמות. תנא: הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים, דכתיב (ירמיהו מ"א) ְוַהּבֹור ֲאֶׁשר ִהְׁשִליְך ָׁשם

 ִיְׁשָמֵעאל ֵאת ָּכל ִּפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִהָּכה ְּבַיד ְּגַדְלָיהּו  וכי גדליה הרגן? והלא ישמעאל הרגן! אלא מתוך

 שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש - מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. אמר רבא: האי לישנא

 בישא, (לשון הרע הזו) אע"פ דלקבולי לא מבעי (אף על פי שאין להאמינה) - מיחש ליה מבעי (יש

 לחוש לה). הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא, אתו לקמיה דרבי טרפון, אמרו ליה: לטמרינן

 מר! אמר להו: היכי נעביד? אי לא אטמרינכו - חזו יתייכו, אטמרינכו - הא אמור רבנן האי לישנא בישא,

 אע"ג דלקבולי לא מבעי - מיחש ליה מבעי, זילו אתון טמרו נפשייכו.


