בס"ד

פרק א'

 .22מה המשל והנמשל של:
דרכיה"?
ָ
"ב ְכ ָרה ַקלָ ה ְמ ָש ֶר ֶכת
ִּ

היכן גר ירמיהו? {בעיר ענתות בנחלת בנימין}.

.1
 .2מתי ניבא ירמיהו? {מהשנה ה 13 -למלכות יאשיהו,

{כנקבת הגמל שקלה לרוץ ,כך ישראל היו רצים ממקום למקום
(כמו שרוך נעל המתפתל)  -לע"ז}.

במלכות יהויקים ,יהויכין ועד סוף מלכות צדקיהו וחורבן הבית}.

"פרה למוד מדבר
 .23מה המשל והנמשל של ֶ
באות נ ְַפ ָשהַ ...ת ַאנ ָָתה מי ישיבנה"?

 .3מאיזה גיל נועד ירמיה לנבואה?
{ "בְּ טֶ ֶרם ֶאצָּ ְּרָך בַ בֶ טֶ ן יְּדַ עְּ ִּתיָך"}.

 .4מדוע לא רצה ירמיה לקבל תפקיד הנבואה?

וב ַא ַּות נַפְּ שָּ ּה ָּשאפָּה רּוחַ -
{כמו חמור הבר ,הרגיל להיות במדברְּ ,
שברצונו בלבד ,רץ ממקום למקום ,ושואף רוח במרוצתוַ ,תאֲ נ ָָתה
ְשיבֶ נָה  -ממקום שרץ ומזמן את עצמו ,אי אפשר להשיבו.
ִמי י ִ

{"כי נער אנכי"}.
ַבא? {על בנ"י וכל הגויים}.
 .5על מי נועד ירמיה לנ ֵּ

(להשיג אותו ,בגלל מהירות ריצתו ,הנמשל  -לע"ז; ַתאֲ נ ָָתה  -מלשון והאלוקים
ִאינְ ה לידו  -זימן לו) ,כָּל ְּמבַ ְּקשֶ יהָּ ל ֹא יִּ יעָּ פּו  -אך ,כל מי שמבקש

 .6מה המראה הראשון שראה ,ומהו הנמשל?

אנּוה  -בחודש שהיא
ָּ
להשיגו ,לא צריך להתייגע ,כי  -בְּ ָּח ְּדשָּ ה י ְִּּמצַ
בהריון ,לא תוכל לרוץ  -וישיגה( .בנמשל :חדש אב ,המוכן לפורענות
לישראל)}.

{מקל מעץ שקד .הנמשל  -שה' ממהר להביא דבר הנבואה
בעולם}.

 .7מה המראה השני שראה ,ומהו הנמשל?

 .24מתי ישראל היו מבקשים עזרה מה'?

{סיר רותח ,עם רתיחה חזקה מצפון .הנמשל  :שהפורענות
(הרתיחה) תבוא  -מבבל ,שנמצאת מצפון לא"י}.

{בעת רעתם}

 .25כמה סוגי ע"ז היו ביהודה?

יהם
או ֵּת ֶ
 .8מה הנמשל ,שמלכי הגויים יתנו ִּכ ְס ֹ
מול ירושלים? {שיבואו עליהָּ למלחמה}.
 .9מה הנמשל שירמיה ישים אזור במתניו ?

{כמו מספר הערים" .כי ִּמ ְּס ַפר עָּ ֶריָך היּו אלהיך יהודה"}.

ֵּיכם"?
יתי ֵֶּאת ְבנ ֶ
 .26מדוע" :לשוא ִּה ֵּכ ִּ
"מּוסר ל ֹא ל ַָּקחּו"}.
ַ
{כי:

{לזריזות ומוכנות לנבא בשם ה'}.

"כלָ ה"?
 .27מה שכחו ישראל שנמשלו ל ַ -

 .10למה נמשל חוזקו של ירמיהו בנבואתו לבנ"י?

"קשּוריהָּ " של הכלה .התכשיטים והקישוטים
ֶ
{את "עֶ ְּדיָּה" ו -
בשיער הכלה שמתקשטת בהם ביום החתונה}.

{ .1לעיר מבצר .2 .לעמוד ברזל .3 .לחומות נחשת}.

 .28מה הנמשל ,שדם הנקיים נמצא בכנפי
בגדיהם? {ששפכו דם בגלוי ולא במחתרת{ .בהסתר}} .
 .29מה העונש על" :ותאמרי כי נקיתי"?

פרק ב'

 .11איזה חסד ואהבה ,זוכר ה' לישראל?
{החסד  -שהלכו אחריו ,אפילו במדבר .והאהבה  -שאהב את
ישראל בזמן שהיו כְּ " -כלה"  -בזמן מתן תורה}.

{שבנוסף לעונש על העוון עצמו ,גם על אמירה זו  -יענשו}.

ֶאשמו" ,ומי" :רעה תבוא עליהם"?
 .12מי "י ָ

פרק ג'

המ ִּריעִּ ים לבנ"י}.
{כל אוכליו  -כל הגויים ְּ

 .30מי היא הגרושה ,שחוזרת לבעלה הראשון?

 .13לאיזה קדושה נמלשה  ,קדושת ישראל לה'?

{ישראל ,שזנו בע"ז ,ישובו לה' "שנשא" את בנ"י ,במתן תורה}.

{קדושת תרומה גדולה  -הניתנת לכהן ( .וכמו שזר האוכל תרומה -
יענש ,כך הגויים "האוכלים" את בנ"י  -יענשו) }.

 .31במה ָדמו ל " -זונה"?

 .14כיצד נהיו בנ"י דומים לְ ֶ -ה ֶבל?

{בעזות ובחוצפה  -שלא מתביישים בעוונותיהם}.

 .32מי היה צריך ללמוד מוסר ,מגט הכריתות
שניתן לישראל?

{אחר שהלכו אחרי ע"ז  -שהיא הבל גמור}.

 .15איזה רעה תחת טובה גמלו בנ"י לה'?
{ה' הביא את בנ"י מהמדבר ,למקום שדות וכרמים ("ארץ הכרמל"
 -א"י) ובנ"י באו לארץ ,ועבדו בה  -לע"ז}.

{יהודה .לא למדה מוסר ,ואף הרישעה יותר מישראל}.

 .33מדוע לא קבל ה' את "תשובתם" של יהודה?

 .16איזה מוסר ,יכולים ישראל ללמוד ,מאיי
כתיים ומקדר שעובדים לע"ז?

{שלא חזרו בתשובה בכל ליבם ,אלא רק בשקר וכלפי חוץ}.

 .34בזכות מה לא יתן את כל כעסו ,בישראל
שגלו "צפונה" ?

{שאפילו שעבדו לע"ז  -שהיא הבל  -לא החליפו אותה ,כל שכן
בנ"י שלא יחליפו אלוקים חיים  -בהבל ,שאין בו כל תועלת}.

 .17מה הם שתי הרעות שעשו בנ"י?

{"כי חסיד אני"  -שה' בחסדו יחזיר את ישראל}.

 .35מי הרשיע יותר :ישראל או יהודה? {יהודה}

{ .1עזבו את ה'  -שנמשל למקור מים חיים .2 .שהלכו לעבוד ע"ז,
שנמשלה לבורות שבורים  -שלא יחזיקו מים שבתוכם}.

 .36מדוע" :לא יאמרו עוד ארון ה'"?
 .37כיצד תקרא העיר ירושלים? {"כסא ה'"}.
 .38למה נמשלה בגידת ישראל בה'?

 .18במי רצו בנ"י לבטוח שיעזרו להם?
{במצרים ובאשור}

 .19מה יעשו בני נוף ותחפנחס (מצרים) ?

{לבגידת אשה בבעלה}.

{"י ְִּּרעּוְך ָּקדקֹד"  -ישברו ראש בנ"י}.

אלַ יִּ ְך"{לא פחדתם מה'}.
פח ָד ִּתי ֵּ
 .20הסבר" :ולא ְ
 .21איזה גפן נמשלו בנ"י בתחילה ,ומה קרה
לגפן? {בתחילה היו  -כגפן "שורק"  -גפן עם זמורות משובחות,

 .39מדוע נקראה א"י" :ארץ חמדה"?
{שכל צבאות הגויים חומדים אותה}.

 .40היכן היה צריך להשמע ְב ִּכי?
{על ההרים היה צריך להשמע בכי בנ"י  -ששבים בתשובה}.

ונהפכה לגפן "נכריה"  -זרה בכרם ,שצריך  -להסיר אותה}.

 .41מי היא" :הבושת" ,ומה גרמה?

{הע"ז שהביאה ,עונש בזיזת רכוש אבותינו ע"י הגויים}

1

בס"ד
דומה אשפת החיצים לקבר פתוח?
ַ .59ב ֶמה ֹ

פרק ד'

" .42נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים" מי הם
הקוצים ?

{ נרתיק החיצים פתוח ומוכן לקרב ,כמו הקבר הפתוח  -המוכן
למת} .

{ עוונות בנ"י .נמשל :קודם הסירו הע"ז ,ואח"כ תבקשו מה'
שימחל }.

ּוב ָּק ֶרָך
נֹותיָך  ,י ֹא ַכל צ ֹא ְּנָך ְּ
ּוב ֶ
{ "וְּ ָּא ַכל ְּקצִּ ְּירָך וְּ ַל ְּחמֶ ָך ,י ֹאכְּ לּו בָּ נֶיָך ְּ
ּות ֵּאנ ֶָּתָך"}
 ,י ֹאכַל גַפְּ נְּ ָך ְּ

{שירושלים עיר מבצר  ,ואמר לבנ"י להתאסף שם  -מפני
האוייב}.

אֹותי ו ַַתעַ ְּבדּו אֱ ֹלהֵּ י נֵּכָּ ר ְּב ַא ְּר ְּצ ֶכם,כֵּן ַתעַ בְּ דּו ז ִָּּרים
{"כַאֲ שֶ ר ֲעזַבְּ ֶתם ִּ
בְּ ֶא ֶרץ ל ֹא ָּלכֶם " -כמו שאתם עזבתם את ה',ועבדתם ע"ז ,כך ,ה'
יעזוב אתכם ,ותעבדו בגלות עמים אחרים(.מידה כנגד מידה)} .

"ע ֵּרי ִּמ ְב ָצ ֶריך" ?
רו ֵּשש האוייב ָ
 .60כיצד יְ ֹ

 .43מדוע "שאו נס ציונה ,העיזו? "...

"ת ַחת ֶמה ָע ָשה ה’ אֱ ל ֵֹּהינו לָ נו ֶאת ָכל ֵּא ֶלה"?
ַ .61

כו" ,מי הוא האריה ?
" .44עלה אריה מסו ְב ֹ

 .62מה ילמד אדם נבון ,מכך שהים ,לא עובר
את גבול החול?

{ האריה הוא נבוכדנצר מלך בבל שיצא מסבך היער
לט ֶרף),להלחם בירושלים }
(שבו אֹורב ֶ

 .45כיצד ה' "פיתה" את בנ"י לחטוא ?

{ יראת ה'" .האותי לא תראו} !? "...

{ בכך שלא העניש את נביאי השקר שאומרים:
"שלום יהיה לכם"}

 .63מהו חוק שבועות הקציר ?
{ש ֻבעֹת חֻ ּקֹות ָּק ִּציר ִּי ְּשמָּ ר לָּ נּו -שבשבועות הקציר לא ירד גשם
ְּ

 .46איזה רוח טובה לזרות ולהבר את התבואה ?

 .64הסבר  " :יָשור ְכ ַש ְך יְ קו ִּשים!"...

{" רּוחַ צַ ח ְּש ָּפ ִּים בַ ִּמ ְּדבָּ ר" .לזרות  -לזרות המוץ מהתבואה.
להבר  -לנקות העפר מהתבואה}.

{ מביט לראות ממי יכול לגזול  -כאדם ,
מֹוקש,מלכודת  -ללכוד בע"ח ,שמביט לראות מי ִּי ָּלכֵּד}
המניח ֵּ

" .47רוח מלא מאלה יבוא לי" ,איזה רוח ?
רּוח צַ ח ְּש ָּפ ִּים בַ ִּמ ְּדבָּ ר ,אך היא תבוא לפורענות לבנ"י
{ ַ
(ולא לִזְ רֹות וְ לא ל ְָהבַ ר )}

פרק ו'

 .65על מי נאמר "רעו איש את ידו" ?

 .48כיצד המשיל הנביא ,את מהירות ופתאומיות
בֹא האוייב ?

{ על האוייב הבא מצפון ,כל מלך החריב את העיר שחנה סביבה.
ילֹותיו של כל מלך" -רעו" -במרעה הקרוב לו)}
(ח ָ
ֵ

"ה ֵּק ָרה רעתה" של ירושלים ?
 .66כמו מה ֵּ

".הנֵּה ַכ ֲע ָּננִּים ַי ֲע ֶלה וְּ כַ ּסּופָּה
{ לעננים ,לסופה ,ולנשר ִּ
סּוסיו "}
יו...קּלּו ִּמ ְּנשָּ ִּרים ָּ
ַ
בֹות
מַ ְּרכְּ ָּ

ימיהָּ  -כמו שהמים נובעים (ללא הפסק)  -מבור
{ כְּ הָּ ִּקיר בַ יִּר מֵּ ֶ
המים  ,כֵּ ן ֵּה ֵּק ָּרה ָּרעָּ ָּתּה  -כך הרעות של בנ"י נובעים עוד ועוד בלי
הפסק}.

 .49הסבר " :כי אותי ָמ ָר ָתה" !
{ כי בי מרדו}.

 .67במה דומים בנ"י לעוללות ?

יע ָאוֶ ן ֵּמ ַהר ֶא ְפ ָריִּ ם"
קול ַמ ִּגיד ִּמ ָדן ו ַמ ְש ִּמ ַ
ִּ " .50כי ֹ
מדוע דווקא הם שמעו את קול האוייב?

{ שכמו הגפן שחוזרים לבצור העוללות שנשארו ,כך האוייב,
יחזור לקחת הנשארים מבנ"י  -לגלות}.

{ שנחלת דן  -בגבול צפון ,ונחלת אפרים  -בגבול מזרח}.

 .51מדוע "קירות ליבי הומה לי ,לא אחריש"?

 .68מי מבנ"י ,היו בוצעים בצע,
ומי עושים שקר?

 .52האם בנ"י בכל דבר מתנהגים כסכלים?

ּומנָּבִּ יא וְּ עַ ד כ ֵֹּהן כֻּלֹו עֹשֶ ה
{ כִּ י ִּמ ְּּקטַ נָּם וְּ עַ ד גְּ דֹו ָּלם כֻּלֹו בֹוצֵּ עַ בָּ צַ עִּ ,
שָּ ֶקר}.

 .53לאן ברחו מקול הפרש ומקול הרומה קשת?

{ מלא ימים}.

{"כי קול שופר שמעת נפשי"  -המזהיר מהמלחמה}
{לא" .חכמים המה להרע}."...

 .69מי יותר מבוגר  :זקן או מלא ימים ?

{ בָּ אּו בֶ עָּ בִּ ים  -באו להתחבא ביער העבות.
ּובַ כֵּפִּ ים עָּ לּו  -עלו להתחבא בין הסלעים}.

 .70כיצד רפאו נביאי השקר את שבר בת עמי?

 .54על מי נאמרִּ :כי ִּת ְק ְר ִּעי ַבפו ְך ֵּעינַיִּ ְך לַ ָשוְ א
ִּת ְתי ִַּפי " ?

{ אמרו " :שלום שלום"  ,אך " :אין שלום"}.

 .71האם ישראל התביישו במעשיהם ?
{ לא" .גַם בֹוש ל ֹא יֵּבֹושּו ,גַם ַהכְּ ִּלים ל ֹא יָּדָּ עּו"}.

{על בנ"י שרצו להתייפות בעיני הגויים  -בעבדם ע"ז כמותם}

 .72על מה אמרו בנ"י ":לא נלך ...לא נקשיב"
{ לא נלך לשאול איזו דרך טובה ,ולהקשיב לאזהרות הצופה,
הנביא}.

פרק ה'

 .55מתי ה' היה סולח לירושלים ?

 .73מהיכן הביאו בנ"י הלבונה והקנה ,והאם היו
לרצון לפני ה' ?

{אם היה איש עושה משפט מבקש אמונה}.

" .56ואני אמרתי אך דלים הם" ,מי היו דלים?

{ לבונה -משבא ,ןקנה הטוב מארץ המרחק .אך בגלל רוע
מעשיהם הקרבנות  -לא היו לרצון}.

{ ישראל היו דלים בחכמה}.

 .57מי ילכד ע"י ַה " -נמר" ?

 .74ממתי יִּ ְרפו ידיהם של בנ"י ?

{כל היוצא מן הערים}.

{ שָּ מַ עְּ נּו ֶאת שָּ ְּמעֹו ָּ -רפּו י ֵָּּדינּו}.

 .58הסבר " סו ִּסים ְמי ָֻזנִּ ים ַמ ְש ִּכים ָהיוִּ ,איש ֶאל
ֵּא ֶשת ֵּר ֵּעהו יִּ ְצ ָהלו " !

 .75למי יהיה " :אבל יחיד" ?
{ בנ"י יעשו אבל ,כאדם שמת לו  -בנו יחידו}.

.איש
שבֵּ עִּ ים (מרוב מזון) ִּ
ְּסּוסים הַ ְּ ֹ
{ כבר שהשכימו בבוקרָּ ,דמּו ל ִּ
ֶאל ֵּאשֶ ת ֵּרעֵּ הּו יִּ צְּ הָּ לּו  -שמחו וצהלו,להוסיף לחטוא באשת איש.
(אף שכבר שבעו בתאוותם -בלילה)}.
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 .76מדוע נחר המפוח ,ומי הוא "כסף נמאס" ?

ועגור ?
ר,סיס ָ
 .91כיצד בנ"י גרועים יותר מת ֹו ִּ

{ המפוח ,יָּבַ ש מרוב האש ,כך הנביא ,התייבש גרונו מרוב
התוכחות .בנ"י נקראו "כסף נמאס"  ,שהסיגים של הכסף  ,שהם
העבירות  -לא נִּ ְּתקּו מהם}.

{ שאפילו עופות יודעים את זמן נדידתם ממקום למקום" ,וְּ עַ ִּמי
ל ֹא י ְָּּדעּו ֵּאת ִּמ ְּשפַט ה’"  -אך בנ"י ,לא יודעים ללכת בדרך ה'}.

פרק ז'

{ מנחלת דן בגבול צפון}.

 .92מהיכן ישמעו את קול נחרת הסוסים ?

 .77מי אמר ":היכל ה' ,היכל ה'? "...

 .93מי נמשל לנחשים צפעונים ,ומדוע ?

{ נביאי השקר ,ואמרו ,שלא יתכן שה' יחריב את ביתו}.

{האוייב (בבל) שיבוא על בנ"י .נחשים שאין להם לחש שמרחיקם
 -כמו שאר נחשים .כך האוייב,לא יוכלו להרחיקו}.

 .78הוכח ,שטענת" :היכל ה' ,היכל ה' , "...לא
תועיל ?

קציר,כלָ ה ַקיִּ ץ ,ועדיין_____________ ?
ָ
ָ .94ע ַבר
{ "ואנחנו לא נושענו"}.

יתי לֹו ִּמפְּ נֵּי
קֹומי אֲ שֶ ר בְּ ִּשילֹוְּּ ,וראּו ֵּאת אֲ שֶ ר עָּ ִּש ִּ
{ כִּ י לְּכּו נָּא ֶאל ְּמ ִּ
ָּרעַ ת עַ ִּמי ִּי ְּש ָּר ֵּאל}.

ַ " .95ה ֳּצ ִּרי ֵּאין ְבגִּ לְ ָעד ִּאם ר ֵֹּפא ֵּאין ָשם ,"...מה
הצ ִּרי ,ומי הוא הרופא ?
הוא ָ

 .79אלו עוונות מציין הנביא ,שעשו בנ"י,
לפני שבאו "להנצל" במקדש ?
{ "  .1הֲ ָּגנֹב ָּ .2רצ ַֹח  .3וְּ ָּנאֹף  .4וְּ ִּהשָּ בֵּ עַ ַלשֶ ֶקר  .5וְּ ַקטֵּ ר לַבָּ עַ ל .6 .

{ הצרי  -הוא התרופה  -החזרה בתשובה.
הרופא  -הוא הנביא,שמדריך העם כיצד לחזור בתשובה}.

ֹלהים אֲ חֵּ ִּרים אֲ שֶ ר ל ֹא יְּדַ עְּ ֶתם}.
וְּ הָּ ֹלְך ַאחֲ ֵּרי אֱ ִּ

פרק ט'

 .80מהי "מערת פריצים" ?

 .96מדוע רוצה ירמיהו לעזוב את בנ"י וללכת
למדבר ? { "כי כולם מנאפים עצרת בוגדים"}.
 .97מדוע איש אפילו מרעהו  -השמרו ,ואפילו
באח  -אל תבטחו ?
ּומעַ ֵּקם דרכו של
{ "כִּ י כָּל ָּאח עָּ קֹוב יַעְּ קֹב  -אפילו אחְּ -מעַ וֵּ ות ְּ

{ ְּמעָּ ַרת רשעים  ,שבאים לשם להתחבא ,אחר פשעיהם.
(בית המקדש)}

 .81האם ה' קבל תפילת ירמיהו על בנ"י ?
{ לא .ועוד ציוה עליו ":אל תתפלל בעד העם הזה}"...

שר
 .82הסבר":וְ ִּה ְשלַ ְכ ִּתי ֶא ְת ֶכם ֵּמ ַעל ָפ ָניַ ,כאֲ ֶ
ִּה ְשלַ ְכ ִּתי ֵּ ...את ָכל ז ֶַרע ֶא ְפ ָריִּ ם" ?

אחיו  -להרע לו ,וְּ ָּכל ֵּרעַ ָּרכִּ יל יַהֲ ֹלְך"  -כל ֵּרעַ מדבר רכילות על
החבר}.

{ ה' יַגְּ לֶה את יהודה מהארץ ,כמו שהגלה כבר את עשרת
השבטים}.

 .98האם המריבות בין איש לחבירו ,היו גלויות
או נסתרות ?

 .83כיצד היו כל בני המשפחה שותפים בע"ז?
"הבָּ נִּים ְּ -מ ַל ְּּק ִּטים עֵּ צִּ ים ,וְּ ָּה ָּאבֹות ְּ -מבַ ע ֲִּרים ֶאת הָּ ֵּאש ,
{ ַ
וְּ הַ נ ִָּּשים ָּ -לשֹות בָּ צֵּ ק"}.

ּוב ִּק ְּרבֹו י ִָּּשים ָּא ְּרבֹו"}.
{נסתרות".בְּ פִּ יו שָּ לֹום ֶאת ֵּרעֵּ הּו ְּי ַדבֵּ ר ְּ

המ ְקנֶה ?
 .99מדוע לא שמעו קול ִּ

 .84מדוע ":עולותיכם ספו על זבחיכם" ?

{ כי" :מֵּ עֹוף הַ שָּ ַמ ִּים וְּ עַ ד בְּ הֵּ מָּ ה נ ְָּּדדּו הָּ ָּלכּו"}.

{ היות ועולותיכם לא לרצון לפני(,פרק ו'  ,כ') ,הוסיפו גם את
עולותיכם להקריבם כְּ " -שלמים" ,שכך ,לפחות תאכלו את
הבשר}.

 .100מי ענה על השאלה" :על מה אבדה
הארץ" ? ומה היתה התשובה ?

צות הלכו?
" .85וילכו במועצות" ,לפי איזה ֵּע ֹ

{ ה'" .על עזבם את תורתי}."...

{ "בשרירות ליבם הרע"  -על פי מראות ליבם הרעים}.

 .101הסבר  :לענה  ,מי ראש !

{ בבית המקדש".בבית אשר נקרא שמי עליו  -לטמאו}.

{ ִּמינֵּי עשבים מָּ ִּרים ,שה' "יאכיל" את בנ"י}.
 .102מה עלה בחלונינו ? { המָּ וֶת}.

 .86היכן שמו שקוציהם ?

 .87מדוע נקרא המקום התופת וגיא בן הינום,
וכיצד יִּ ָק ֵּרא בעתיד ?

{ נבלת האדם  -שלא יאספו לקבורה}.

{ התופת -שתֹופְּ פּו בְּ תּופִּ ים ,שלא ישמעו האבות ,זעקות בניהם
הנשרפים .גיא בן הינום -הגיא שהבנים היו נוהמים (צועקים ).
ההרי ָּגה"  -הגיא ש ִּי ְּקבְּ רּו בו כל ההרוגים
ֵּ
ובעתיד יִּ ָּק ֵּרא " :גיא
מבנ"י}.

{ בהשכל וידוע את ה' ,בכך שיעשה חסד משפט וצדקה בארץ,
כמו ה' ית'}.

 .103מה יהיה כדומן ,וכעמיר מאחרי הקוצר ?
 .104במה יתהלל המתהלל ?

 .105מדוע בנ"י הנימולים ,גם נקראים ערלים ?

 .88היכן בירושלים ,יִּ ָש ַמע "קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה" ?

{ " ...וכל בית ישראל  -ערלי לב"}.

{ לא ִּישָּ מַ ע ! כי לחרבה תהיה הארץ}.

פרק י'

 .106מי צריך לפחד מאותות השמים ?

פרק ח'

{ הגויים" .כי יחתו הגויים מהמה"}.

 .89כיצד יְ ַבזו את בנ"י ,גם אחר מיתתם ?

יטב אין אותם" ?
 .107מי " לא י ֵָּרעו וגם ֵּה ֵּ

יֹושבֵּ י יְּרּושָּ ָּלם
{"יֹוצִּ יאּוֶ ,את עַ ְּצמֹות מַ ְּלכֵּ י יְּ הּודָּ ה ...וְּ ֵּאת עַ ְּצמֹות ְּ
םּ,ושטָּ חּום ַ ,לשֶ מֶ ש וְּ ַלי ֵָּּר ַח ...ל ֹא י ֵָּּא ְּספּו וְּ ל ֹא י ִָּּּקבֵּ רּו ְּ -לדֹמֶ ן
ְּ
ִּמ ִּּקבְּ ֵּריהֶ
עַ ל פְּ נֵּי ָּהאֲ דָּ ָּמה ִּי ְּהיּו"}.

{ הע"ז}.

 .90במה בנ"י דמו לסוס שוטף במלחמה ?

{ כולם שבים ורצים לדרך רעה ,כמו הסוס-הרץ במלחמה}.
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פרק יב'

..." .123אך משפטים אדבר אותך , "...מה טען
ירמיהו כנגד הנהגת ה' ?

 .108ציין לפחות  4דוגמאות,
אות את ֶה ֶבל הע"ז ?
המ ְר ֹ
ַ
{  .1כִּ י עֵּ ץ ִּמיַעַ ר כְּ ָּרתֹו  .2 .מַ עֲשֵּ ה יְּדֵּ י ָּח ָּרש  -בַ מַ עֲצָּ ד.
 .3בְּ ֶכ ֶסף ּובְּ זָּהָּ ב ְּ -י ַי ֵּפהּו  .4 .בְּ ַמ ְּס ְּמרֹות ּובְּ ַמ ָּּקבֹות  -יְּחַ זְּ קּום כדי ְּש
 וְּ לֹוא יָּפִּ יק .5 .כְּ תֹמֶ ר ִּמ ְּקשָּ ה ֵּהמָּ ה  -וְּ ל ֹא יְּדַ בֵּ רּו . .6נָּשֹו ֹא ִּי ָּנשֹּוא  -כִּ י ל ֹא יִּצְּ עָּ דּו  .7 .כֶסֶ ף ְּמרֻ ָּּקע ִּ -מ ַת ְּר ִּשיש יּובָּ א ,
צֹורף } .
ידי ֵּ
וְּ זָּהָּ ב  -מֵּ אּו ָּפז  .8 .מַ עֲשֵּ ה חָּ ָּרש ,וִּ ֵּ
ציין לפחות  4 1000דוגמאות לגדלותו
.109
של הבורא יתברך ?
{  .1עֹשֵּ ה ֶא ֶרץ בְּ כֹחֹו  .2 .מֵּ כִּ ין ֵּתבֵּ ל בְּ חָּ כְּ ָּמתֹו ּ .3 .ובִּ ְּתבּונָּתֹו נָּטָּ ה
שָּ מָּ ִּים.4 .לְּקֹול ִּתתֹו הֲ מֹון ַמ ִּים בַ ָּשמַ ִּים ַ .5 .ו ַי ֲעלֶה ְּנ ִּש ִּאים ִּמ ְּקצֵּ ה
הָּ ָּא ֶרץ  .6 .בְּ ָּר ִּקים ַ -ל ָּמטָּ ר עָּ שָּ ה  .7 .וַ יֹוצֵּ א רּוחַ מֵּ אֹצְּ ר ָֹּתיו.
 .8כי יוצר הכל הוא.

{ מדוע דרך רשעים צלחה  -שהרשעים מצליחים ,שלו כל בוגדי
בגד  -שלבוגדים בך ,יש שלווה}.

 .124הסבר "כי את רגלים רצתה וילאוך? "...

{ אתה ַרצְּ ָּת עם אנשים שרצים ברגליהם  -והתעייפת (שהם רצו
יותר מהר ממך) ,ואיך תוכל לרוץ עם הסוסים ,שרצים יותר
מהר(.נמשל :את דעת אנשי ענתות ,שבקשו להורגך  -לא ידעת ,
ואיך תרצה לדעת ,את דעת ה' ,ודרך הנהגת העולם ?? )}

" .125ואיך תעשה בגאון הירדן" ,מי נמשל לגאון
הירדן ?
{ מלכי יהודה ,החזקים יותר מאנשי ענתות .ורצה לחזק את
ירמיהו שלא יפחד בנבואתו גם מול שרי יהודה}.

 .126מי מתאסף סביב ָה ַעיִּ ט ,ומה הנמשל ?

מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו .לך-דומיה תהילה}

{ כל בע"ח .נמשל  :כל הגויים יתאספו להרוג את ישראל}

הום ,אֱ לָ ַהיָאִּ ,די
אמרון לְ ֹ
"כ ְד ָנה ֵּת ְ
 .110הסבר ִּ :
חות
ֵּאבדו ֵּמ ַא ְר ָעא ו ִּמן ְת ֹ
ְש ַמ ָיא וְ ַא ְר ָקא לָ א עֲ ַבדו ,י ַ
ְש ַמיָא ֵּ -א ֶלה" !

" .127ובושו מתבואותיכם" .מהי התבואה שבנ"י
יתביישו בה ?
{ הקוצים ("זרעו חיטים וקוצים קצרו") .נמשל :העוונות של ישראל,
יביאו עליהם  -הבושה בפורענות}.

{ כך תאמרו להם (לגויים) ,אלוהים שאת השמים והארץ  -לא
עשו ,יאבדו הע"ז מהארץ ומתחת השמים ֵּ -אּלֶה-הע"ז}
 .111היכן יהיה מעון התנים ? { בערי יהודה}.

 .128מה ענשם של הנוגעים בנחלת ישראל ?
{ יגלו גם הם מאדמתם}.

 .129מה התנאי שישובו הגויים לנחלתם ?

 .112מדוע מבקש מה' יסרני ה' אך במשפט ?

{ אם ילמדו מבנ"י להשבע בשם ה' ,כַאֲ שֶ ר לִּ ְּמדּו ֶאת עַ ִּמי ל ְִּּהשָּ בֵּ עַ
בַ בָּ עַ ל  -כמו שהם ִּל ְּמדו את בנ"י להשבע בשם הע"ז ,אז  -וְּ ִּנ ְּבנּו
בְּ תֹוְך עַ ִּמי  -אז ,ישובו גם הם לארצם.
וְּ ִּאם ל ֹא ִּי ְּשמָּ עּו  -להשבע בשם ה'  -וְּ נ ַָּת ְּש ִּתי ֶאת הַ גֹוי הַ הּוא נָּתֹוש
וְּ ַאבֵּ ד  -ולא ישובו לארצם}.

{ כי אם יעשה לפי כעסו  -יְּכלה את בנ"י לגמרי.
"אל באפך  -פן תמעיטני"}.

 .113אצל מי מבקש ירמיהו שה' כן ישתמש בכל
כעסו? { אצל הגויים" .שפוך חמתך על הגויים}"....

פרק יג'

 .130היכן שם ירמיהו את האזור פשתים ?

פרק יא'

" .114ארור אשר לא ישמע אל דברי הברית
הזאת" ,מתי היתה הברית ,ומהי הברית ?

{ בנקיק הסלע (בחור שבסלע)  -בפרת}.

 .131מה הנמשל לשימת האזור במתניו ,
ולהשחתת האזור בפרת ?

{ כשיצאו מכור הברזל  -ממצרים .הברית  -ברית שמירת
התורה}.

{ ה' קרב את בנ"י אליו ,כמו האזור שנדבק למתני איש ,וכמו
שהאזור נשחת ולא יצלח לכל  ,כך ישחית את בנ"י}.

 .115מהו "הקשר" שנמצא באיש יהודה ?

ֵּבל ימלא יין" ?
 .132מה הנמשל של "כל נ ֶ

{ קשר של מרידה  -בה'}.

 .116למה ממשיל הנביא את ריבוי הע"ז ?

{ הנבל הוא ישראל .כמו שהנבל מלא ביין ואפילו הדפנות שלו -
ספוגים ביין ,כך ה' ימלא את בנ"י שכרון  -מיין( .פורענות)}.

{לריבוי הערים ביהודה".כי מספר עריך היו אלוהך יהודה"

ֵּבל ?
 .133במה עוד נמשלו ישראל לנ ֶ

 .117מדוע קורא לע"ז " :בושת" ?

{ "וְּ ִּנ ַפ ְּצ ִּתים ִּאיש ֶאל ָּא ִּחיו וְּ ָּה ָּאבֹות וְּ הַ בָּ נִּ ים י ְַּחדָּ ו נְּאֻ ם ה' ,ל ֹא
יתם"}.
ֶא ְּחמֹול וְּ ל ֹא ָּאחּוס וְּ ל ֹא אֲ ַרחֵּ ם מֵּ הַ ְּש ִּח ָּ

{שמביישת את עובדיהָּ }

" .118מה לידידי בביתי" .מיהו הידיד ,ומדוע לא
צריך להיות בביתי (בבית המקדש) ?

 .134הסבר ":במסתרים תבכה נפשי מפני גֵּוָ ה" ?
{אבכה בסתר על גאוותם של בנ"י}.

{ בנ"י .וְּ מדוע באים למקדש? הלא הם מלאים רעות}.

 .135למי נאמר "השפילו ֵּשבו ,כי י ַָרד
מראשותיכם { ? ...למלך ולגבירה}.
 .136מדוע" ,ערי הנגב סוגְ רו ואין פ ֹו ֵּת ַח" ?

 .119מיהו "זית רענן קרא ה' שמך"?
{ בנ"י  ,לפני שמרדו בה'}.

 .120מדוע ירמיהו דימה עצמו לכבש שמובל
לטבוח ,וכיצד חשבו לטבחו ?

{ כי בנ"י גלו}.

{ משום שאנשי ענתות רצו לשים רעל בלחמו  -להרגו.
יתה עֵּ ץ בְּ ַל ְּחמֹו וְּ ִּנכְּ ְּר ֶתנּו מֵּ ֶא ֶרץ חַ יִּים}" ...
" נ ְַּש ִּח ָּ

{ אפזר את בנ"י  -כקש שעובר ברוח מדבר}.

עו ֵּבר לְ רו ַח ִּמ ְד ָבר" !
 .137הסבר" :וַ אֲ ִּפיצֵּ ם ְכ ַקש ֹ

 .121כיצד היה יכול ירמיהו להנצל מאנשי ענתות
{ אם היה מסכים לא לנבא בשם ה'}.

 .122מה יהיה עונשם של אנשי ענתות ?
נֹותיהֶ ם  -יָּמֻ תּו בָּ ָּרעָּ ב,
חּורים  -יָּמֻ תּו בַ חֶ ֶרב  ,בְּ נֵּיהֶ ם ּובְּ ֵּ
{הַ בַ ִּ
ּוש ֵּא ִּרית  -ל ֹא ִּת ְּהיֶה לָּהֶ ם}.
ְּ
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 .155אלו מנהגי אבלות וצער מוזכרים ,שנאסרו
על ירמיהו לקיים ?
{ .1ל ֹא י ְִּּספְּ דּו לָּהֶ ם  .2 .ל ֹא י ְִּּתגֹדַ ד  .3 .ל ֹא י ִָּּּק ֵּר ַח לָּהֶ ם.
 .4ל ֹא יִּפְּ ְּרסּו לָּהֶ ם עַ ל ֵּאבֶ ל ְּ -לנַחֲ מֹו עַ ל מֵּ ת .
ְּחּומים עַ ל ָּאבִּ יו וְּ עַ ל ִּאמֹו}.
אֹותם  -כֹוס ַתנ ִּ
 .5ל ֹא י ְַּשקּו ָּ
 .156מי חטא יותר  :דורו של ירמיהו
או אבותיהם ?

פרק יד'

נאמר":צוְ ַחת ירושלים עלתה" ?
ִּ
 .138על איזה זמן
{ על זמן הבצורת}.

 .139מדוע חזרו הצעירים מהבורות ,עם כלים
ריקים ?
{ כי לא היה גשם למלאות הבורות מים}.

 .140מה עשתה האיָלָ ה בגלל הבצורת ?

{ דורו של ירמיהו" .ואתם הרעותם לעשות  -מאבותיכם}."...

{ עזבה את ולָּדָּ ּה  -כי לא היה דשא}.

 .157הסבר " :אשר לא אתן לכם חנינה" ?

 .141בזכות מה בקש ירמיה,שה' ירחם על ישראל,
אחר שעוונותיהם ֵּה ִּעדו נגדם ?

{ לא אתן לכם חן בעיניהם (בעיני הגויים)}.

 .158מדוע לעתיד לבוא ,כשישבעו בשם ה' ,לא
יציינו את גדולת ה' ,שהוציא את בנ"י ממצרים ?

{ "עשה למען שמך"  -שלא יהיה חילול ה'}.

 .142על מי טען ירמיה שהוא כגר בארץ ?

{כי יציינו את גדולתו  ,שהעלה את בנ"י מארץ צפון,
משום שהגאולה העתידה ,תהיה גדולה אף מיציאת מצרים }.

{ על ה' }.

 .143מה יהיה ענשם של נביאי השקר ?

 .159מדוע נמשלו האוייבים גם לדייגים וגם
לציידים ?

{ "בַ חֶ ֶרב ּובָּ ָּרעָּ ב ִּי ַתמּו הַ ְּנ ִּב ִּאים ָּה ֵּהמָּ ה"}.

 .144היכן ראה ירמיה חללי חרב ,והיכן תחלואי
רעב ?

{ בתחילהִּ ,י ְּשבּו הגויים את בנ"י שבתוך הערים ,כולם יחד
ברשת הדייגים ,ואחרי כן יצודו את אלו שברחו (כצייד הצד
אחד אחד).

{בשדה  -חללי חרב ,ובעיר  -תחלואי רעב}.

" .145ידענו ה' רשענו עוון אבותינו כי חטאנו לך",
מדוע א"כ ,בקשו" :אל תנאץ? "...

 .160הסבר  ":וְ ִּש ַל ְמ ִּתי ִּראש ֹונָהִּ ,מ ְשנֵּה עֲ ֹונָם
אתם "!
וְ ַח ָט ָ

{ למען שמך  -שלא יהיה חילול ה'}.

{ תחילה ,יענשו על ששנו  ,ששבו ,לעשות את חטאי אבותם}.

פרק טו'

פרק יז'

" .146שלח מעל פני ויצאו"" ,אנה נצא" ??

 .161מי " ,חרושה על לוח ליבם ולקרנות
מזבחותיכם" ?

{ "אֲ שֶ ר ַל ָּמ ֶות -לַמָּ ֶות ,וַאֲ שֶ ר לַחֶ ֶרב  -לַחֶ ֶרב  ,וַ אֲ שֶ ר ל ָָּּרעָּ ב  -ל ָָּּרעָּ ב
וַאֲ שֶ ר ַל ְּשבִּ י ַ -לשֶ בִּ י}.

{ חטאת יהודה}.

 .147מה יעשו הכלבים,העופות והבהמות -
להרוגים ?

"ה ָר ִּרי בשדה" .מי הוא ַה ָר ִּרי ?
ַ .162
{ ישראל  -העובדים ע"ז בהרים}.

{הכלבים  -לסחוב הגופות .העופות לאכול .הבהמות  -להשחית}.

 .163מי נמשל לערער בערבה  ,ומי לעץ שתול על
מים ?

 .149מה יקרה לשאריתם של יולדת השבעה ?

{ הבוטח באדם  ,נמשל לעץ יחידי במדבר.
הבוטח בה'  ,נמשל לעץ שתול על מים}.

חשת" ?
פון ,ונְ ֶ
 .150הסבר" :הֲ ָיר ַֹע ַב ְרזֶלַ ,ב ְרזֶל ִּמ ָצ ֹ

{ לא ידאג משום שמקור מימיו  -לידו תמיד ( שהרי בוטח בה' ).

 .148לְ ַמה דימה הנביא את ריבוי האלמנות ?
{ לחול הים}.

{ בחרב יפולו}.

 .164מדוע הבוטח בה'ִּ ",ב ְשנַת ַבצ ֶֹרת לֹא יִּ ְד ָאג" ?

{ התשבור חרב הברזל שלכם  ,את החרב הבאה מצפון(מבבל)
שעשויה מברזל ונחושת יחד ?! (נמשל :לא תוכלו לנצח את
נבוכדנצר ) }.

שו במשל
 .165מה עושה ַה " -ק ֵֹּרא" ,ומה ָענְ ֹ
ובנמשל ?

 .151על מה נאמר שהיו לירמיהו לששון ולשמחת
ליבו ?

{ הקורא,דוגר על ביצים שלא הוא ילד(.שאחר שבוקעים
מהביצים ,לא הולכים אחריו  -שהרי אינו אביהם) ,כך,
מי שעושה עושר רב ,אך לא לפי המשפט (.שגוזל ממון אחרים),
העושר יעזוב אותו בחצי ימיו  ,ועוד ,באחרית ימיו נחשב הוא -
לנבל ,לרשע}.

{ על הנבואה שקבל}.

 .152הסבר" :וְ ִּאם ת ֹו ִּציא י ָָקר ִּמז ֹולֵּ ל ְ -כ ִּפי ִּת ְהיֶה"

"איֵּה דבר ה' ,יבוא נא" ?
 .166מי אמר ַ

{ואם תוציא אדם זולל ,רשע  -מרשעו ,להיות יקר  -להיות צדיק
במעשיו ,פיך יהיה כְּ פִּ י ה'  -שכל מה שתגזור  -יתקיים}.

{ בנ"י  ,מתוך לגלוג על נבואת הפורענות של ירמיהו}.

 .167מה הזהיר ירמיה בשער בני העם ובכל
שערי ירושלים ?

פרק טז'

 .153מדוע אסר ה' על ירמיהו לשאת אשה ?

{ על שמירת השבת( .בפרט ,על הוצאה מרשות לרשות)}.

{ כי בענתות  -כולם ימותו}.

 .154הסבר " :לֹא יִּ ְתג ַֹדד וְ לֹא יִּ ָק ֵּר ַח לָ ֶהם" !
{ וְּ ל ֹא י ְִּּתגֹדַ ד  -לא ישרטו הבשר על המתים.
וְּ ל ֹא יִּ ָּּק ֵּרחַ לָּהֶ ם  -לא יתלשו שיער ראשם ,מצער על המתים}.
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פרק יח'

 .186מה היה בלב ירמיהו כאש בוערת ?

 .168מי הוא היוצר ומי הוא הכלי ?

{ דברי הנבואה -שהיה מוכרח לנבא נבואתו}.

{ ה' -היוצר ,בנ"י  -הכלי( .ה' יבנה אותם ,או ישחיתם  -כרצונו)}

 .187מה אמר ירמיהו על המבשר לאביו על
לידתו ?

.170הסבר" :הֲ יַעֲ זֹב ִּמצור ָש ַדיֶ ,שלֶ ג לְ ָב ֹנון ,
ִּאם יִּ נ ְָתשוַ ,מיִּ ם ז ִָּריםָ ,ק ִּרים ֹנוזְ לִּ ים "!
{היתכן שיעזבו מים הזורמים מסלע שבשדה ,שהופשרו מהשלג

{ ארור " .וְּ הָּ יָּה הָּ ִּאיש הַ הּוא ,כֶעָּ ִּרים אֲ שֶ ר הָּ ַפְך ה’  -וְּ ל ֹא נִּ חָּ ם ,
ּותרּועָּ ה בְּ עֵּ ת צָּ הֳ ָּר ִּים" }
וְּ שָּ מַ ע זְּ עָּ ָּקה בַ ב ֶֹקרְּ ,

" .169ואמרו  :נואש" .ממה התייאשו ?
{ התייאשו מלעשות הטוב בעֵּ ינֵּי ה'}.

 .188ירמיהו היה רוצה שקברו יהיה _________ ?
{ ֶרחֶ ם אימו}.

שבלבנון ?! היתכן שיעזבו מים קרים וטובים,הבאים בצנורות
מרחוק ?! (לכן קרא להם  -זרים  ,שהם באו מרחוק ;
נמשל  :עזיבת ה' ,שהוא מקור מים חיים)}

פרק כא'

 .189את מי שלח צדקיהו המלך לירמיהו ,ומדוע ?

 .171מתי יראו את עורפם של בנ"י ,ולא את פניהם

{ את פשחור בן מלכיה ,וצפניה בן מעשיה הכהן ,להתפלל לה' -
שיצילם מהכשדים}.

{כשינוסו מהאוייב  -בעת אידם  -בזמן השבר שיבוא עליהם}.

 .190מה היתה תשובת ירמיהו ?

 .172מי אמר " :ונכהו בלשון" ,ומה הכוונה?

{ ה' יתן אתכם ביד נבוכדנצר}.

{ בנ"י ,שרצו להלשין על ירמיהו למלך ,שיהרגהו"}.

"הנְ נִּ י ֵּמ ֵּסב ֶאת ְכלֵּ י ַה ִּמלְ ָח ָמה אֲ ֶשר
 .191הסברִּ :
ְבי ְֶד ֶכם ?

 .173מי שילם רעה תחת טובה ?

{ בנ"י .רצו להרוג את ירמיהו ,תחת הטובה שהתפלל עליהם לה'
 -שיצִּ י ֵּלם} .

{ ה' יסובב את כלי המלחמה שלכם ,להיות כאילו בידי בבל -
נגדכם( .שלא תצליחו להלחם נגדם ,וה' יעזור לכשדים )}.

 .174על מי אמר ירמיהו ":בעת אפך עשה בהם" ?

 .192כיצד ימותו יושבי ירושלים ,צדקיהו ואנשיו ?

{על המבקשים להורגו .בקש,שה' יעשה בהם העונש -בזמן כעסו}.

{ אנשי ירושלים ימותו בדבר ,בחרב וברעב .צדקיהו וכל
הנשארים ,יִּ נ ְָּּתנּו ביד מלך בבל  -להורגם}

פרק יט'

 .175מי ילך עם ירמיהו לקנות הבקבוק ?

 .193כיצד יכולים בני ירושלים להנצל ?

{ מזקני העם ומזקני הכהנים}.

{ הַ יֹוצֵּ א וְּ ָּנ ַפל עַ ל הַ ַכ ְּש ִּדים הַ צָּ ִּרים ֲעלֵּי ֶכם  -וְּ חָּ יָּה}.

 .176מי ִּת ַצלְ נָה ָאזְ ָניו ?

 .194איזה שלל יקחו היוצאים מהעיר אל הכשדים
? { את נפשם" .והיתה לו נפשו  -לשלל"}
 .195מי היא " :יושבת העמק ,צור המישור" ?

{השומע על הרעה ,שתבוא על ירושלים}.

 .177היכן שבר הבקבוק ,ולפני מי ?
{ בפתח שער החרסית ,מול גיא בן הינום .שבר הבקבוק לעיני
זקני העם וזקני הכהנים  ,שהיו עימו} .

{ירושלים ,שסביבה עמק ,ויושבת על סלע הר ,שסביבו מישור}.

 .178מה הנמשל של שבירת הבקבוק ?

פרק כב'

{הנמשל ָּ :כ ָּכה ֶא ְּשבֹר ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶ ה וְּ ֶאת הָּ עִּ יר הַ ז ֹאת }.

 .196היכן הוכיח ירמיהו את צדקיהו ?{ בביתו}.

 .179היכן הוא גיא ההריגה ,והיכן עוד יקברו את
ההרוגים ?

...בי נִּ ְש ַב ְע ִּתי...
" .197וְ ִּאם ל ֹא ִּת ְש ְמעו ִּ
ִּכי לְ ָח ְר ָבה יִּ ְהיֶה ַה ַבית ַהזֶה"  ,איזה בית ?

{ גיא ההריגה הוא גיא בן הינום .ועוד יוסיפו לקבור בתופת ובכל
ירושלים  -מחוסר מקום  -לקבור }.

{ בית המלך}.

 .198מי הוא" :ראש הלבנון"?{ צדקיהו ,מלך יהודה}.

 .180להיכן הלך ירמיהו משער החרסית ?

ָ
ארזיך" ,וכיצד יענשו ?
" .199מי הם מבחר

{ לחצר המקדש}.

{ הארזים המובחרים  -הם שרי המלך ,וענשם שיפלו באש-
ימותו ע"י האוייב}.

פרק כ'

 .181מי הוא פשחור בן ִּא ֵּמר ?

כו לַ הֹלֵּ ְך" מי הוא
ת...בכו ָב ֹ
ְ
"אל ִּת ְבכו לְ ֵּמ
ַ .200
המת ,ומי הוא ההולך ?

{ כהן נביא שקר ,שהיה הפקיד הגדול במקדש }.

" .182וישמע פשחור ...את ירמיהו ,נִּ ָבא את
הדברים האלה" .איזה דברים ?

{ יהויקים הוא המת  ,שימות בא"י .ההולך ,הוא יהויכין
וצדקיהו שילכו לגלות ושם ימותו (.לכן עליהם צריכים לבכות}.

 .201מי הוא שלום בן יאשיהו ,ומי הוא כניהו ?

{ נבואת חורבן ירושלים}.

 .183היכן שמע פשחור בן אמר את דברי ירמיהו,
ומה עשה לו ?{ בחצר המקדש .פשחור היכה את ירמיהו,

{ שלום  -צדקיהו ,כניהו -יהויכין}.

 .202בזכות מה הצליח יאשיהו במלכותו ?
{ דן דין עני ואביון ( ,ואז  -טוב לו )}.

ושם אותו בבית הסוהר  ,שבשער בנימין העליון  -שבמקדש}.
 .184כמה זמן היה ירמיהו בבית הסוהר ?{ יום אחד}

 .203מי הוא "חותם על יד ימיני" ,ומה ענשו ?
{ יהויכין.וענשו שימות בגלות ,ולא יהיה מזרעו יושב על כסא
דוד}.

 .185מה עונשו של פשחור ?
יתָךֵּ ,תלְּ כּו בַ שֶ בִּ יּ ,ובָּ בֶ ל ָּתבֹוא ,וְּ שָּ ם
{ ַא ָּתה ַפ ְּשחּור ,וְּ כֹל י ְֹּשבֵּ י בֵּ ֶ
ָּתמּות  ,וְּ שָּ ם ִּת ָּּקבֵּ ר ַ ,א ָּתה וְּ ָּכל אֹהֲ בֶ יָך}.

 .204על מי לא יספדו :הוי אחי ...הוי אדון,"...
והיכן יקבר ?

{ על יהויקים ,קבורת חמור  -יקבר (.שלא יקבר  -כחמור ) }.
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פרק כד'

 .220מי הם שני דודאי התאנים ?

פרק כג'

{ התאנים הטובות  ,גלות יהויכין והחרש והמסגר .התאנים
הרעות  -גלות צדקיהו ,והיורדים מצרימה עם יוחנן בן קרח כנגד
דבר ה' בפי ירמיהו ; לקמן פרק מג' }.

יתי",
"הוי ר ִֹּעים ְמ ַא ְב ִּדים ו ְמ ִּפ ִּצים ֶאת צֹאן ַמ ְר ִּע ִּ
ֹ .205
כיצד הרועים ִּא ְבדו את הצאן ?

 .221במה דומים הם ,לתאנים טובות ורעות ?

{ משום שלא הנהיגו העם בדרך ה' ,גרמו לגלות}.

{ כמו שאנשים מקרבים תאנים טובות ,כך אכיר ואקרב אלי ,את
גלות יהויכין ,ששבו בתשובה  -וישובו לארץ .כמו תאנים רעות -
ששנּואים ומרוחקים מבני אדם ,כך ,אתן את צִּ ְּד ִּקיָּהּו  ,את
ְּש ֵּא ִּרית יְּרּושָּ ַלים וְּ את היורדים ל ֶא ֶרץ ִּמצְּ ָּר ִּים (אלו שהלכו עם
יוחנן בן קרח למצרים ,ונתיישבו שמה נגד מצות ה'; פרק מג') -
להיות שנואים ומרוחקים ממני  -ולא ישובו לארץ}.

 .206על מי נאמר" :ולא יִּ ְיראו עוד ולא יחתו? "...
{ על בנ"י אחר שישובו לארץ ,וינהיגו אותם רועים טובים}.

 .207מי הוא" :צמח צדיק" ,וכיצד יִּ ָק ֵּרא עוד ?

{מלך המשיח ,יקרא "ה' צדקנו"  -שבימיו ,ה' מצדיק אותנו}.

 .208מדוע לעתיד לבוא ,כשישבעו בשם ה' ,לא
יציינו את גדולת ה' ,שהוציא את בנ"י ממצרים ?

פרק כה'

 .222כמה זמן ניבא ירמיהו עד השנה ה 4 -
ליהויקים ? { מהשנה ה  13 -ליאשיהו  23 -שנה}.
"וה ְש ַב ִּתי...קול רחיים ואור נר"
 .223הסבר ִּ

{כי יציינו את גדולתו  ,שהעלה את בנ"י מארץ צפון,
משום שהגאולה העתידה ,תהיה גדולה אף מיציאת מצרים }.

יתי
 .209מדוע " :לַ ְנ ִּב ִּאים -נִּ ְש ַבר לִּ ִּבי ְב ִּק ְר ִּביָ ...היִּ ִּ
רו יָיִּ ן" ?
ֶבר עֲ ָב ֹ
ְכ ִּאיש ִּשכ ֹור ,ו ְכג ֶ
שה ְּתחלֵּל שם ה' בעולם
ּומפְּ נֵּי ִּדבְּ ֵּרי ָּק ְּדשֹו” -משום ִּ
{" ִּמפְּ נֵּי ה’ ִּ ,

{ לא ישמע עוד ,קול של עבודת הטחינה ברחיים

(שלא תהיה תבואה) ,ואור נר (שלא יהיה שמן למאור).

 .224מי יעבוד את נבוכדנצר  ,וכמה זמן ?

בגלל נביאי השקר}.

"ת ְפלָ ה" ,וְ "-שערורה" ?
 .210אצל מי ראה ירמיהו ִּ :

{ בנ"י  ,הגויים שסביבות א"י  70 -שנה}.

 .225מה הנמשל לכוס היין  ,ומי ישתה ממנה ?

{ אצל נביאי שומרון ִּ -תפְּ לָּה ,ואצל נביאי ירושלים  -שערורה}.

 .211מי היו כסדום ועמורה ?

{ כל הגויים ישתו מהיין ,שתבוא עליהם הפורענות  ,ולבסוף גם
מלך ששך  -מלך בבל ישתה מהיין  -ויענש}.

{ יושבי ירושלים}.

 .226מה ילמדו הגויים ,מכך שירושלים "תשתה"
מהיין ראשונה ?

 .212הסבר  :לענה ,מי ראש !
{ לענה ור ֹאשִּ -מינֵּי עשבים מָּ ִּרים}.

 .213מהבילים המה אתכם  ,מי מהביל את מי ?

{ שאם בירושלים ששמי נקרא עליהָּ  ,התחילה הרעהַ ,א ֶתם ִּהנ ֵָּּקה
ִּתנָּקּו ?! ל ֹא ִּתנָּקּו !  -אתם הגויים חושבים שתשארו נקיים
מהרעה ?! וודאי שאף אתם תשתו ממנה ! }

{ נביאי השקר את בנ"י}.

 .214הסבר" :באחרית הימים  ,תתבוננו בה בינה" ?

 .227מי יענה " :הידד" ?

{ באחרית הימים ,כשתתקיים הנבואה ,אז תתבוננו ותבינו
שהנבואה התקיימה אף שנתאחרה לבוא ,ולא שב ה' מחרון אפו
ברשעים}.

{כמו הדורכים בשעת דריכת הענבים ,המזרזים איש את רעהו
בקריאות הידד ,כך ה' ",יזרז" ,להביא הפורענות על בנ"י ועל כל
הגויים}.

 .215ציין  3סוגים ,של נביאי שקר !

יטה
 .228הסבר" :וְ ָא ַבד ָמ ֹנוס ִּמן ָהר ִֹּעים ,ו ְפלֵּ ָ
ֵּמ ַא ִּד ֵּירי ַהצֹאן" !

{ ְ .1מ ַגנְבֵ י ְדבָ ַרי ִאיׁש מֵ ֵאת ֵרעֵ הּו  -גונבים דבר מנביא אמת,
ֹּלק ִחים לְׁשֹונָםַ ,ו ִינְאֲ מּו נְאֻ ם -
ואומרים כאילו ה' ניבא להם .2 .הַ ְ
שמדברים בלשון חלקלקה ,ונואמים נאום שבָּ דּו מליבם.
ִ .3ה ְנ ִני עַ ל נִבְ ֵאי חֲ ֹלמֹות ֶׁש ֶקרַ ...ויְ סַ פְ רּום  -שמספרים על חלומות
נבואה ,שבדו מליבם}.

פרק כו'

{ דבר הנבואה ,שנאמר ע"י הנביא בחוזק רב}.

{ בחצר בית ה'}.

{ הרועים לא יוכלו לנוס מהאוייב ,ולא תהיה פליטה מהשרים}.

 .216מה נמשל לפטיש שמפוצץ סלע ?

 .229היכן ניבא ירמיהו שהבית הזה יהיה ְכ ִּשל ֹה ?

 .217מדוע קראו בנ"י לנבואה" :משא" ?

 .230מי אמר על ירמיהו" :מות תמות" ?

{ כי היה דבר ה' עליהם כמשא כבד}.

{הכהנים והנביאים}.

יהםֶ :את ַמה ַמ ָשא ??
 .218הסבר " :וְ ָא ַמ ְר ָת אֲ לֵּ ֶ
ָט ְש ִּתי ֶא ְת ֶכם" !
וְ נ ַ

 .231מדוע רצו להורגו ,ומה טען ירמיהו ?
{ שאמר על בית ה' שיחרב .ירמיהו טען שכל דבריו  -מפי ה' }.

 .232מי אמרִּ " :צי ֹון ָש ֶדה ֵּת ָח ֵּרש  ,וִּ ירו ָשלַ יִּ ם ִּע ִּיים
מות י ַָער" ?
ִּת ְהיֶה ,וְ ַהר ַה ַביִּ ת לְ ָב ֹ

{רציתם לדעת מה המשא של ה' ?? אתם המשא ! ולכן יעקור
אתכם מהארץ}.

 .219כיצד יענשו הקוראים לנבואה" :משא" ?

{ מיכה המורשתי בזמן חזקיהו מלך יהודה}.

יתי ֶא ְּת ֶכם נָּש ֹא "  -אסיר אתכם מל ָּפנַי (כמו":גיד הנשה"-שזז
{ "וְּ נ ִָּּש ִּ
ממקומו) }.

7

בס"ד
 .249הסבר" :וימת חנניה..בשנה ההיא בחודש
השביעי !

 .233מי טען להצלת ירמיהו ,ומה טען ?
מֹור ְּש ִּתי ,נִּבָּ א בִּ ימֵּ י
{ אֲ נ ִָּּשים צדיקים ִּמזִּ ְּקנֵּי הָּ ָּא ֶרץ ,טענו ְּש ִּמיכָּה ַה ַ
ִּחזְּ ִּקיָּהּו על חורבן ירושלים  -ולא הרגֹו חזקיהו מלך יהודה} .

{ בשנה ההיא לפני ר"ה  ,ובקש מבניו ,שיקברוהו אחר ר"ה -
להכחיש נבואת ירמיהו}.

 .234כיצד חזקו דבריהם הכהנים והנביאים ?

פרק כט'

אּוריָּהּו בֶ ן ְּשמַ עְּ יָּהּו ,ניבא בימי יהויקים על חורבן ירושלים,
{ ְּש ִּ
ואחר שברח,שלח יהויקים להביאו ממצרים  -והרגֹו }.

 .250אל מי שלח ירמיה את ה " -ספר",
וביד מי ?

 .235את מי שלח יהויקים לתפוש את אוריה
ממצרים ?

{שלח הספר ביד אלעשה בן שפן ,וגמריה בן חלקיה  .אל גלות
יהויכין שבבבל}.

{את אלנתן בן עכבור ,ועוד אנשים יחד עמו}

 .236האם קבלו העם את דברי הזקנים ? הוכח !

 .251מה נכתב בספר ששלח ?

{ לא  .שהרי אחיקם בן שפן היה צריך להצילו מידיהם}.

{ שלא יתפתו אחר נביאי השקר ,שנבאו להם שישובו לארץ
במהרה ,אלא יבנו בתים וישאו נשים ,להורות ,שיֵּשבו בגלות
ימים רבים 70 ( .שנה ) }

פרק כז'

 .237אל מי שלח ירמיהו ,את המוסרות והמוטות ?

 .252מי יהיו ַכ ְת ֵּאנִּ ים ַהש ָֹע ִּרים ?

{ אל  5המלכים שנתן נ"נ  ,תחת צדקיהו המלך ,לאֹות  -שיִּ נ ְָּּתנּו
כולם ביד נ"נ( .אדום,מואב,עמון,צור וצידון)} .

{ צדקיהו וכל הנשארים אתו בארץ -נמשלו לתאנים רעות,
שי ִַּתמּו בעוונם}.

 .238ביד מי שלח ירמיהו המוסרות ,למלכים אלו?

 .253במה חטאו צדקיהו ואחאב ,נביאי השקר?

{ביד שליחים ששלחו אל צדקיהו(.שהמלכים היו תחת ממשלתו)}

{ .1נ ַָּאפּו את ְּנשֵּ י רעיהם .2 .נבאו שקר בשם ה'}

 .240כמה זמן היו המוסרות על צוואר ירמיהו ?

{  .1נבוכדנצר יכה אותם לעינכם .2 .יהיו סמל של קללה,
שיאמרו ְּ " :י ִּש ְּמָך ה’ כְּ צִּ ְּד ִּקיָּהּו ּוכְּ אחאב .3 .ישרוף אותם נ"נ
באש}.

 .254מה ענשם של צדקיהו ואחאב ?

 .239מי ממלכים אלו ,יפול בחרב ברעב ובדבר ?
{ מי שלא יכנע תחת נ"נ  -לעָּ בְּ דֹו}.

{ כְּ  15 -שנה .מתחילת מלכות יהויקים ,עד ששבר אותם,
חנניה בן עזור ,בשנה ה  4 -לצדקיהו }.

או של שמעיה הנחלמי ?
 .255מה ֶח ְט ֹ

{ נביאי השקר}.

{ שלח ספרים לא"י ,אל צפניה בן מעשיה הכהן ,שישים את
ירמיהו("איש משוגע ומתנבא") ,בבית הסוהר ,ובצינוק (באזיקים)}.

 .241מי עודד את בנ"י ,למרוד במלך בבל ?

 .256מה ענשו של שמעיה ?

 .242מה נבאו נביאי השקר ,על כלי המקדש שגלו
בגלות יהויכין ?

{ "ל ֹא יִּ ְּהיֶה לֹו ִּאיש יֹושֵּ ב ְּבתֹוְך הָּ עָּ ם הַ זֶה ,וְּ ל ֹא ִּי ְּר ֶאה בַ טֹוב אֲ שֶ ר
אֲ ִּני עֹשֶ ה לְּעַ ִּמי"}.

{ " ִּהנֵּה כְּ ֵּלי בֵּ ית ה' ,מּושָּ בִּ ים ִּמבָּ בֶ לָּה עַ ָּתה ְּמהֵּ ָּרה"}.

 .243מה יקרה לירושלים אם ישמעו לנביאי
השקר?

פרק ל'

 .257מדוע ציוה ה' את ירמיהו ְ ":כ ָתב לְ ָך ֵּאת ָכל
שר ִּד ַב ְר ִּתי ֵּאלֶ ָ
יך ֶאל ֵּס ֶפר " ?
ַה ְד ָב ִּרים אֲ ֶ

{ העיר תחרב ".למה תהיה העיר הזאת חרבה" }

ויקוּו לגאולה
{ שעד ימות המשיח ,יקראו בנ"י בנבואותַ ,
העתידה}.

פרק כח'

 .244היכן גר חנניה בן עזור ?

ֶבר י ָָדיו ַעל חֲ לָ ָציו ַ -כי ֹולֵּ ָדה,
 .258מדועָ " :כל ג ֶ
קון" ?
ֶה ְפכו ָכל ָפנִּ ים  -לְ י ֵָּר ֹ
וְ נ ֶ

{ בְּ עֹוד ְּשנ ַָּת ִּים י ִָּּמים  ,ישובו גלות יהויכין וכלי המקדש לארץ}.

 .259על איזה יום נאמרֵּ " :מ ַאיִּ ן ָכמֹהו " ?

{בגבעון}.

 .245מה ניבא חנניה ?

{ מפחד ממלחמת גוג ומגוג}.

 .246כיצד יתכן נביא אמת,שנבואתו לא תתקיים ?

{ יום ב ֹא גוג על א"י}.

 .260הסבר " :וְ יִּ ַס ְר ִּת ָ
יך לַ ִּמ ְש ָפט ,וְ נ ֵַּקה ל ֹא אֲ נ ֶַק ָך" ?

{ כשמנבא לרעה ,אם שבים העם בתשובה}.

 .247מי עשה מוטות ברזל ,וכיצד ?

{ אייסֵּ ר אותך רק כפי המשפט ,ולא כגודל כעסי ( .אמנם ,על
הגויים נאמר " :שפוך חמָ ְתָך על הגויים."...לעיל פרק י'  ,כה' ) }

{ חנניה שבר את מוטות העץ שעל צוואר ירמיה ,ועשה תחתיהם
"מוטות ברזל " -שבמעשהו ,הכעיס יותר את ה'}.

 .261על מי נאמר..." :והכבדתים ולא יצערו" ?

 .248מה ענשו של חנניה ?

{ על בנ"י ,אחר שישובו לארץ}.

{ "השנה אתה מת....וימת חנניה הנביא בשנה ההיא}."...
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 .279מדוע לא ילמדו עוד איש את אחיו לדעת את
ה' ?

פרק לא'

ידי ָח ֶרב" ?
 .262מי הוא ַ ":עם ְש ִּר ֵּ

אֹותי לְּ ִּמ ְּק ַטנָּם וְּ עַ ד גְּ דֹו ָּלם" ,ויעסקו מעצמם -
{ "כִּ י כּו ָּּלם י ְֵּּדעּו ִּ
בדעת אלוקים}.

{ בנ"י}.

 .263הסבר" :נטעו נוטעים וחללו" ?
ולאכְּ לם}.
{ עוד תזכו ,לחלל מקדושתם ,את פירות שנה רביעית ָּ -

 .264מי מנה הנביא ,שיחזרו בין כל השבים לארץ?

פרק לב'

 .280מדוע שם צדקיהו את ירמיהו בחצר המטרה

{ "בָּ ם עִּ ֵּּור ּופִּ ּסֵּ ַח הָּ ָּרה וְּ ֹי ֶל ֶדת י ְַּחדָּ ו ָּקהָּ ל גָּדֹול יָּשּובּו הֵּ נָּה"}.

 .265מדוע ישובו השבים בבכי ובתחנונים ?

{ כי ניבא על כיבוש ירושלים ביד נ"נ}.

 .266כיצד ֵּת ָראה הדרך מהגלות ?

{ ְּ.1צִּ ְּד ִּקיָּהּוִּ ...ה ָּנתֹן יִּ נ ֵָּּתן בְּ יַד מֶ לֶ ְך בָּ בֶ ל וְּ ִּדבֶ ר פִּ יו עִּ ם פִּ יו וְּ עֵּ ינָּיו ֶאת
עֵּ ינָּיו ִּת ְּר ֶאינָּה ּובָּ בֶ ל יֹולְִּך ֶאת צִּ ְּד ִּקיָּהּו וְּ שָּ ם י ְִּּהיֶה עַ ד ָּפ ְּק ִּדי אֹתֹו ...
 .2כִּ י ִּת ָּּלחֲ מּו ֶאת הַ ַכ ְּש ִּדים  -ל ֹא ַתצְּ לִּיחּו.3 .נבואה על קניית
השדה מחנמאל}.

 .281איזו נבואה ניבא ירמיהו בחצר המטרה ?

{ בבכי ובתחנונים של תשובה}.

{ ,אֹולִּי ֵּכם ֶאל נַחֲ ֵּלי מַ ִּיםְּ ,בדֶ ֶרְך י ָָּּשר  -ל ֹא ִּי ָּכ ְּשלּו בָּ ּה"  -אוליך את
בנ"י לארץ ,בדרך ישרה ,שיש בה נחלי מים  -להשקותם בדרך}.

רו ְכר ֶֹעה
 .267מי יאמרְ " :מז ֵָּרה יִּ ְש ָר ֵּאל יְ ַק ְבצֶ נו ו ְש ָמ ֹ
רו " ?
ֶע ְד ֹ

 .282היכן פגש ירמיהו את חנמאל ?
{ בחצר המטרה}.

{ הגויים ובאיים הרחוקים}.

 .283בכמה כסף קנה ירמיהו את שדה חנמאל ?

רום ִּצי ֹון וְ נָהֲ רו ֶאל טוב ה'" ,מי?
" .268ו ָבאו וְ ִּר ְננו ִּב ְמ ֹ

{ שבעה שקלים ועשרה כסף}.

{בנ"י ,יבואו וישבחו את ה'  -במקדש ,שנמצא במקום גבוה בציון.
כמי הנהר אל הטוב שיתן להם ה'}.
וְּ נָּהֲ רּו ֶאל טּוב ה’  -וימהרו ֵּ

 .284מה הוא "הגלוי" ?

{ עשו עוד שטר  -העתק של הראשון ,גלוי ומפורסם לכל }.

 .269איזה קול נשמע ברמה ?

 .285למי נתן ירמיהו את שטר הקנין ,ולפני מי ?

{ קול הבכי של רחל על בניהָּ  -נשמע בשמים}.

{ לברוך בן נריה .ונתן השטר ,לפני חנמאל  ,העדים  ,וכל
היהודים היושבים בחצר המטרה}.

" .270שמוע שמעתי אפרים מתנודד ."...מי שמע ?
{ ה' שומע את אפרים ,את בנ"י ,מנידים ראשם בצער על
עוונותיהם}.

 .286היכן שם ברוך השטרות ,ומדוע?

{ שם השטרות בכלי חרס ,כדי שיִּ שָּ ְּמרּו  -ימים רבים(.עד שישובו
מהגלות)}.

 .271מתי ..." :ספקתי על ירך" ?

{ "אחרי ִּהּו ְָּּדעִּ י"  -אחר שידעתי והכרתי בחטאי  -הכתי על הירך
מרוב צער}.

 .287מדוע צווָ ה ירמיהו לקנות השדה ?

{ לאות ,שעֹוד י ִָּּּק נּו בָּ ִּתים וְּ שָּ דֹות ּוכְּ ָּר ִּמים בָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת}.

 .272מדוע ":הציבי לך תמרורים? "...

 .288על מי נאמר  " :וְ נ ַָת ִּתי לָ ֶהם לֵּ ב ֶא ָחד,
וְ ֶד ֶר ְך ֶא ָחד ? איזה לב ואיזו דרך ?

{ שתדע הדרך לשוב לארץ}.

 .273מהי החדשה שברא ה' בארץ ?

אֹותי כָּל ַהי ִָּּמים ,לְּטֹוב ָּל ֶהם וְּ לִּבְּ נֵּיהֶ ם ַאחֲ ֵּריהֶ ם}.
{ ְּלי ְִּּר ָּאה ִּ

{ "נקבה תסובב גבר"  -ישראל("נקבה") ירדפו ויבקשו את ה' ית'
("גבר")  (.בדר"כ ,האיש מחזר ומבקש אחר האשה)}.

 .274הסבר ..." :וכל נפש דאבה מלאתי" ?

פרק לג'

 .289הסבר " :כֹה ָא ַמר ה’ ע ָֹשה? " ...

{ כל נפש המלאה בכאב וצער  -אמלא בטובה}.

 .275מדוע..." :ושנתי ָע ְר ָבה לי" ?

{ כה אמר ה' ,שעשה את העיר ירושלים}.

 .290מי גרם ,שירושלים ִּת ָמלֵּ א פגרי אדם ?

{ בגלל נבואות הנחמהְּ ,שנָּתֹו של ירמיָּה היתה נעימה ומתוקה}.

תוץ וְ לַ הֲ רֹס
תוש וְ לִּ נְ ֹ
יהם לִּ נְ ֹ
שר ָש ַק ְד ִּתי עֲ לֵּ ֶ
ַ " .276כאֲ ֶ
ולְ ַהאֲ ִּביד ולְ ָה ֵּר ַע ֵּ ,כן _____________________?

{ בנ"י ,בכך שלא נכנעו למלך בבל}.

 .291מדוע כל הגויים" :פחדו ורגזו? "...
{ "על כל הטובה...אשר אנכי עושה לּה" (לירושלים)}.

{ "כֵּן ֶא ְּשקֹד ֲעלֵּיהֶ ם לִּבְּ נֹות וְּ ִּלנְּ טֹועַ נְּאֻ ם ה' "}.

בות ָא ְכלו ב ֶֹסר וְ ִּשנֵּי
עוד ָא ֹ
ֹאמרו ֹ
 .277מדוע " :לֹא י ְ
ָבנִּ ים ִּת ְק ֶהי ָנה" ?

הודו ֶאת ה'
 .292איזה קרבן יביאו האומריםֹ " :
עולָ ם ַח ְסד ֹו"?
טוב ה' ִּכי לְ ֹ
אותִּ ,כי ֹ
ְצ ָב ֹ

{ משום שהבנים לא יחזיקו עוד בעוון אבותם ,הבנים לא יענשו
עוד בעוון האבות}.

{ קרבן "תודה"}.

מונֶה ?
 .293מדוע תעבורנה הצאן ע"י ֹ

 .278במה שונה הברית החדשה ,שה' יכרות עם
בנ"י ,מהברית ,שכרת עימם שיצאו ממצרים ?

{ מריבוי הצאן ,יעמידו אדם מיוחד למנות הצאן}.

יח לְ ָדוִּ ד צֶ ַמח ְצ ָד ָקה "...מי הוא ,ומה
ַ " .294א ְצ ִּמ ַ
יעשה ?

{ שאותה לא יפרו}.

{ מלך המשיח .ועשה משפט וצדקה בארץ}.
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בס"ד
 .308מה השכר של בני הרכבים,
על כך ששמעו למצוות אביהם ?

 .295מי יִּ ָק ֵּרא " :ה' צדקנו" ?
 .296למה דימה הנביא ,את הברית עם זרע דוד-
למלוכה ,ועם זרע הלווים  -לעבודת המקדש ?

פרק לו'

 .297מי הם שתי המשפחות שבנ"י אמרו שה':
"מאס בהם"  ,ומה לימדו את בנ"י באמירה זו ?

{ בשנה הרביעית ליהויקים  ,ציוה עליו לכתוב את נבואותיו,
אולי ישובו בנ"י בתשובה ,מהדברים שיקראו בו}.

{ משפחת דוד והלווים .ובכך גרמו לבנ"י  -לבזות ולמאוס בה',
ושלא יהיו בנ"י ,לפְּ נֵּי שתי המשפחות האלו }.

{ פעמיים .בשני הפעמים כתב ברוך מפי ירמיהו}.

פרק לד'

{ בבית הסוהר}.

{ "ל ֹא יִּ כ ֵָּּרת ִּאיש לְּיֹונָּדָּ ב בֶ ן ֵּרכָּב עֹמֵּ ד ְּל ָּפנַי ָּכל הַ י ִָּּמים"}.

{ ירושלים}.

 .309מתי ציוה ה' על ירמיהו לכתוב את נבואותיו
על ספר ,ומה יכתב בו ?

{ לברית שיום ולילה לא ישבתו ,ויהיו תמיד בעיתם}.

 .310כמה פעמים יכתב הספר  ,וע"י מי נכתב ?
 .311היכן היה ירמיהון כשכתב כשנכתב הספר ?
 .312מתי קרא ברוך המגילה ,והיכן ?

 .298האם נ"נ יתפוס את צדקיהו ,והאם ימות בבזיון

{ בשנה החמישית ליהויקים ,בחודש התשיעי ביום צום,בְּ ִּל ְּשכַת
גְּ מַ ְּריָּהּו בֶ ן שָּ פָּן הַ ּסֹפֵּ ר בֶ ָּחצֵּ ר הָּ עֶ לְּיֹון פ ֶַתח שַ עַ ר בֵּ ית ה' הֶ חָּ דָּ ש
בְּ ָּאזְּ נֵּי כָּל הָּ עָּ ם} .

{ כן .אך צדקיהו לא ימות בחרב ,אלאְ ":בׁשָ לֹום ָתמּותּ,וכְּ ִּמ ְּש ְּרפֹות
בֹותיָך ַה ְּמלָּכִּ ים הָּ ִּראשֹנִּ ים אֲ שֶ ר ָּהיּו ְּל ָּפנֶיָך  -כֵּן יִ ְש ְרפּו ָלְך ,
אֲ ֶ
וְּ הֹוי ָּאדֹון ִי ְספְ דּו לְָּך}.

 .313מי הלך לבית המלך לספר דברי ירמיהו ?

 .299אלו ערים בצורות נשארו בערי יהודה ?

ּספֵּר ,וְּ ִּהנֵּה
{ ִּמ ָּכיְּ הּו בֶ ן גְּ ַמ ְּריָּהּו ,הלך לספר בבֵּ ית הַ מֶ ֶלְך ב ִּל ְּש ַכת הַ ֹ
ּודלָּ יָּהּו בֶ ן ְּשמַ עְּ יָּהּו ,
ּספֵּרְּ ,
יֹושבִּ ים :אֱ לִּישָּ מָּ ע הַ ֹ
שָּ ם כָּל הַ שָּ ִּרים ְּ
וְּ ֶא ְּלנ ָָּּתן בֶ ן עַ כְּ בֹורּ ,וגְּ מַ ְּריָּהּו בֶ ן שָּ פָּן ,וְּ צִּ ְּד ִּקיָּהּו בֶ ן חֲ נַנְּ יָּהּו וְּ ָּכל
הַ שָּ ִּרים}.

{לָּכִּ יש וְּ ֲעז ֵָּּקה (מלבד ירושלים ) }

 .300האם שמעו השרים והעם ,לדברי צדקיהו -
לשלח את העבדים ?

 .314את מי שלחו השרים ,שיקרא לברוך עם
המגילה ?

{ כן ,אך החזירו אותם לעבדותם}.

 .301מה עונשם של בנ"י על שהחזירו את העבדים

כּושי}.
הּודי בֶ ן ְּנ ַת ְּניָּהּו בֶ ן שֶ ל ְֶּמיָּהּו בֶ ן ִּ
{ את ְּי ִּ

{ " ַא ֶתם ל ֹא ְּשמַ עְּ ֶתם ֵּאלַ י  -לִּ ְּקר ֹא ְּדרֹור ִּאיש לְּ ָּא ִּחיו(לעבדים)ִּ ...ה ְּננִּי
ק ֵֹּרא לָּ ֶכם ְּדרֹורֶ ...אל הַ חֶ ֶרב ֶאל הַ ֶדבֶ ר וְּ ֶאל הָּ ָּרעָּ ב ,וְּ נ ַָּת ִּתי ֶא ְּת ֶכם
איְּבֵּ יהֶ ם ...
אֹותם בְּ יַד ֹ
ְּל ַז ֲעוָּה ְּ -לכֹל מַ ְּמ ְּלכֹות הָּ ָּא ֶרץ" ; "...וְּ נ ַָּת ִּתי ָּ
וְּ הָּ י ְָּּתה ִּנבְּ לָּ ָּתם ְּל ַמאֲ כָּל לְּעֹוף הַ שָּ ַמיִּ ם ּולְּבֶ הֱ ַמת ָּה ָּא ֶרץ"}.

 .315מדוע אמרו השרים לברוך ,ללכת להסתתר
עם ירמיהו ?

 .302מי עבר בין בתרי העגל ,ומדוע ?

{ מפחד יהויקים }.

{ "שָּ ֵּרי יְּ הּודָּ ה וְּ שָּ ֵּרי ְּירּושָּ ַלם ,הַ ּסָּ ִּר ִּסים (שרי בית המלך) ,וְּ הַ כֹהֲ נִּים
וְּ כֹל עַ ם ָּה ָּא ֶרץ ,כשכרתו הברית לשחרר העבדים ,בתרו (חתכו) עגל
לשניים ,ועברו בין שני חלקיו ,כדרך כורתי הברית}.

ּספֵּר}.
{ ַויִּ ָּּקחֶ הָּ ִּמ ִּּל ְּשכַת אֱ לִּישָּ מָּ ע הַ ֹ

 .316מהיכן לקח יהודי הספר על פי ציווי יהויקים?
 .317מה עשה יהויקים כששמע דברי הספר ?
{ קרעו ,והשליך לאש שבאח המבוערת}.

פרק לה'

 .303מי הם יַאֲ זַנְ יָה ֶבן יִּ ְר ְמיָהו ֶבן חֲ ַב ִּצנְ יָה וְ ֶא ָחיו
וְ ָב ָניו ?

 .318על מי נאמר" :וְ לֹא ָפחֲ דו וְ לֹא ָק ְרעו ֶאת
יהם " ?
ִּבגְ ֵּד ֶ

{ מבית הרכבים ,מזרעו של יתרו}.

{ " הַ מֶ לְֶך וְּ כָּל עֲבָּ דָּ יו הַ ש ְֹּמעִּ ים ֵּאת כָּ ל הַ ְּדבָּ ִּרים הָּ ֵּאּלֶה"}.

 .304מה נתן להם ירמיהו והיכן ?

 .319מה בקשו ֶאלְ נ ָָתן ו ְדלָ יָהו וגְ ַמ ְריָהו מיהויקים ?

{ נתן להם ,גביעים מלאים יין למזוג לתוך כוסות ,בְּ ִּל ְּש ַכת בְּ נֵּי חָּ נָּן
ֹלהים ,אֲ שֶ ר ליד ִּל ְּשכַת הַ שָּ ִּרים  ,שמעַ ל ְּל ִּל ְּש ַכת
בֶ ן ִּיגְּ דַ ְּליָּהּו ִּאיש ָּהאֱ ִּ
מַ עֲשֵּ יָּהּו בֶ ן שַ ּלֻם  -ש ֵֹּמר ַהּסַ ף ( שומר כלי המקדש )} .

{ שלא ישרוף המגילה}.

 .320את מי שלח יהויקים ,לתפוס את ברוך
וירמיהו  ,והיכן מצאו אותם ?

 .305מה ציוה ,יונדב בן רכב -אבי בית הרכבים ?
{  .1ל ֹא ִּת ְּשתּו ַייִּן  .2 .בַ יִּ ת ל ֹא ִּתבְּ נּו  .3 .ז ֶַרע ל ֹא ִּתזְּ ָּרעּו .
 .4כ ֶֶרם ל ֹא ִּתטָּ עּו וְּ ל ֹא י ְִּּהיֶה ָּל ֶכם}.
 .306מדוע א"כ היו בני הרכבים בתוך ירושלים ?

יאל ,וְּ ֶאת שֶ לֶ ְּמיָּהּו בֶ ן
{ ֶאת י ְַּר ְּח ְּמ ֵּאל בֶ ן הַ מֶ לְֶך ,וְּ ֶאת ְּש ָּריָּהּו בֶ ן עַ זְּ ִּר ֵּ
עַ בְּ ְּד ֵּאל ,אך לא מצאו אותם ,כי  " -ויסתירם ה' "}.

 .321האם המגילה השניה היתה זהה למגילה
הראשונה ?

{ מפחד נ"נ מלך בבל}.

 .307מדוע ציוה ירמיהו עליהם לשתות יין ,ומה
לימדו את בנ"י מוסר בכך שלא שתו ?

{ לאַ ...".ו ִּי כְּ תֹב עָּ לֶיהָּ ִּמפִּ י י ְִּּר ְּמיָּהּו ֵּאת ָּכל ִּדבְּ ֵּרי ַהּסֵּ פֶר אֲ שֶ ר שָּ ַרף
יְּהֹוי ִָּּקים...בָּ ֵּאש ,וְּ עֹוד נֹוסַ ף עֲלֵּ יהֶ ם ְּדבָּ ִּרים ַר ִּבים ָּכ ֵּהמָּ ה"}.

{ ללמוד מוסר מהם ששמעו לקול יונדב ,ובנ"י שהוזהרו השכם
ודבר ע"י הנביאים  -לא שמעו לקחת מוסר לשמוע בקול ה' }.

ח ֶרב
{ ל ֹא י ְִּּהיֶה ּלֹו יֹושֵּ ב עַ ל כִּ ּסֵּ א דָּ וִּ ד וְּ נִּ בְּ לָּתֹו ִּת ְּהיֶה מֻ ְּש ֶל ֶכת ַל ֹ
בַ יֹום וְּ לַ ֶּק ַרח בַ ָּּל ְּילָּה}.

 .322מה ענשו של יהויקים ?
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 .338מדוע לבסוף ,אמר לו הנבואה ,ומה ניבא ?

פרק לז'

 .323לשם מה שלח צדקיהו ,את יְ הו ַכל ֶבן ֶשלֶ ְמיָה,
שיָה ַהכ ֵֹּהן ?
וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָהו ֶבן ַמעֲ ֵּ
 .324מדוע עלו הכשדים מעל ירושלים ?

{ אחר שנשבע לו שלא יהרוג אותו ולא ימסור אותו ביד השרים,
ניבא ִּ " :אם יָּצ ֹא ֵּתצֵּ א ֶאל שָּ ֵּרי מֶ לֶ ְך בָּ בֶ ל  -וְּ חָּ יְּ ָּתה נַפְּ שֶ ָך ,וְּ הָּ עִּ יר
הַ ז ֹאת ל ֹא ִּתשָּ ֵּרף בָּ ֵּאש...וְּ ִּאם ל ֹא ֵּתצֵּ א ֶאל שָּ ֵּרי מֶ ֶלְך בָּ בֶ ל וְּ נִּ ְּתנָּה
ּוש ָּרפּוהָּ בָּ ֵּאש וְּ ַא ָּתה ל ֹא ִּתמָּ ֵּלט
הָּ עִּ יר הַ ז ֹאת בְּ יַד הַ ַכ ְּש ִּדיםְּ ,
ִּמיָּדָּ ם"}.

{ שמעו ,שמצרים באים לעזור ליהודה}.

 .339מי אמר " :לא יתנו ! "  ,ועל מי הכוונה ?

" .325אל תשיאו נפשותיכם___________________ ?

{ ירמיהו אמר לצדקיהו ,בתשובה על חששו ,שמא יתנו אותו
הכשדים ,ביד היהודים שיצאו להכנע לבבל (עפ"י דברי ירמיהו),
ושאותם היהודים  -יתעללו בו}.

{ לבקש מירמיהוִּ ":ה ְּת ַפ ֶּלל נָּא בַ עֲדֵּ נּו ֶאל ה' אֱ לקינּו}.

{ לֵּאמֹר  :הָּ ֹלְך ֵּילְּכּו מֵּ עָּ לֵּינּו הַ ַכ ְּש ִּדים  -כִּ י ל ֹא ֵּי ֵּלכּו"}.

ָשים ְמ ֻד ָק ִּרים "...במי ?
 " .326וְ נִּ ְשאֲ רו ָבם אֲ נ ִּ

 .340מה ענה לשאלת השרים ,על שיחתו עם
המלך ?

{ שאפילו אם יכו את כל חיל הכשדים,ו ִּי ְּשאֲ רּו בָּ ם אֲ נ ִָּּשים
ְּמד ָֻּּק ִּרים ִּ -איש בְּ ָּאהֳ לֹו יָּקּומּו,וְּ שָּ ְּרפּו ֶאת הָּ עִּ יר הַ ז ֹאת בָּ ֵּאש -
שאותם המדוקרים בחרב ,שישכבו איש באהלו ,הם יקומו וישרפו
את העיר (.ענין גוזמא ,שלא יועיל שום תחבולה נגד גזירת ה')}.

{ מַ פִּ יל אֲ נִּ י ְּת ִּחנ ִָּּתי לִּפְּ נֵּי ַהמֶ לְֶך לְּבִּ לְּ ִּתי הֲ ִּשיבֵּ ִּני בֵּ ית יְּ הֹונ ָָּּתן לָּמּות
שָּ ם"}.

 .327מי תפס את ירמיהו בשער בנימין ,ומדוע ?

 .341עד מתי ישב ירמיהו בחצר המטרה ?

{ י ְִּּר ִּאיָּיה בֶ ן שֶ ל ְֶּמיָּה בֶ ן חֲ נַנְּ יָּה ,טען על ירמיהו ,שיוצא אל
הכשדים -להכנע }.

{ עד שנלכדה העיר}.

 .328מי היכה את ירמיהו ,והיכן נִּ ְכלָ א ?

פרק לט'

{ השרים היכו את ירמיהו ,וְּ נ ְָּּתנּו אֹותֹו בֵּ ית ָּה ֵּאסּור ,בֵּ ית יְּהֹונ ָָּּתן
ּספֵּר  -כִּ י אֹתֹו עָּ שֹּו ְּלבֵּ ית הַ ֶכלֶא}.
הַ ֹ

 .342מתי התחיל המצור על ירושלים,
וכמה זמן נמשך ?

 .329היכן ניבא ירמיהו לצדקיהו" :ביד מלך בבל
תנתן" ,ומה בקש מצדקיהו ?

{ בשנה ה  9 -לצדקיהו ,בחודש  -העשירי ,התחיל המצור ,ונמשך
כשנה וחצי ,עד השנה ה  11 -לצדקיהו ב  -ט' בתמוז  -שנבקעה
החומה} .

{ בבית המלך בסתר .ובקש שלא ישיב אותו לכלא ,שבבית יהונתן
הסופר}.

 .343מתי בדיוק ברח צדקיהו ?

 .330כמה ככרות לחם קבל ירמיהו ,ומהיכן ?

{ בלילה ,כאשר ראה את שָּ ֵּרי מֶ לְֶך בָּ בֶ ל ( ֵנ ְרגַל שַ ְר ֶאצֶ ר ,סַ ְמג ְַר נְבֹו,
הת ֶוך -
שַ ְר ְסכִ ים ,נ ְֵרגַל שַ ְר ֶאצֶ ר  ,וְ כָל ְׁש ֵא ִרית שָ ֵרי מֶ לְֶך בָ בֶ ל ) יושבים בשער ָּ
שער האמצעי במקדש(.שער ניקנור ,שהוא בין שער עזרת נשים  -לשער
ההיכל}.).

{ כִּ כַר לֶחֶ ם לַיֹוםִּ ,מחּוץ הָּ אֹפִּ ים  -משוק האופים}.
פרק לח'

 .331מי טען ,שירמיהו ְמ ַר ֵּפא ֶאת יְ ֵּדי ַאנְ ֵּשי
ַה ִּמלְ ָח ָמה ?

 .344להיכן ברח צדקיהו ואנשיו ?

חמ ָֹּת ִּיםַ ,ויֵּצֵּ א דֶ ֶרְך הָּ ע ֲָּרבָּ ה " -
"ד ֶרְך גַן הַ מֶ לְֶך ,בְּ שַ עַ ר בֵּ ין הַ ֹ
{ יצא ֶ ,
יצאו מגן המלך ,בשער העומד בין שתי החומות ,לדרך ההולכת
 -אל ערבות יריחו}.

{ ְּשפ ְַּטיָּה בֶ ן מַ ָּתןּ ,וגְּ דַ ְּליָּהּו בֶ ן ַפ ְּשחּור ,וְּ יּוכַל בֶ ן שֶ ל ְֶּמיָּהּוּ ,ו ַפ ְּשחּור בֶ ן
מַ לְּכִּ יָּה ,שרי המלך}.

 .345היכן נמצאת ִּר ְבלָ ה ,ומה קרה שם ?

 .332האם צדקיהו קבל טענתם ?

{ בארץ חמת .שם פגש צדקיהו את נ"נ .נ"נ ,שחט את בניו -
לעיניו ,ועִּ וֵּ ר אותו .וכן ,שחט גם את כל חורי  ,שרי  -יהודה}.

{ "וַי ֹאמֶ ר הַ מֶ ֶלְך צִּ ְּד ִּקיָּהּו ִּ :הנֵּה הּוא בְּ י ְֶּד ֶכם}."...

 .333היכן היה טיט ?

 .346את מי השאיר נבוזראדן בארץ ,ומה נתן להם
?

{ בבור של מלכיהו בן המלך ,ולשם הושלך ירמיהו ביד השרים}.

 .334מי בקש שישחררו את ירמיהו מהבור ,והיכן
היה כשבקש ?

{השאיר ִּ " :מן הָּ עָּ ם ַהדַ ּלִּים  -אֲ שֶ ר ֵּאין לָּהֶ ם ְּמאּומָּ הַ ...ויִּ ֵּתן לָּהֶ ם
כְּ ָּר ִּמים וִּ יגֵּבִּ ים ( שדות ) בַ יֹום הַ הּוא"}.

 .347מה ציוה נ"נ את נבוזראדן ,בענין ירמיהו ?

כּושי ִּאיש סָּ ִּריס ,בקש מצדקיהו בשער בנימין}.
{ עֶ בֶ ד מֶ לְֶך הַ ִּ

 .335כיצד הוציא עבד מלך הכושי את ירמיהו
מהבור ?

{ " ָּקחֶ נּו ,וְּ עֵּ ינֶיָך ִּ -שים עָּ ָּליו ,וְּ ַאל ַתעַ ש לֹו ְּ -מאּומָּ ה ַרע ,כִּ י אם
כַאֲ שֶ ר יְּ דַ בֵּ ר ֵּאלֶיָך ֵּ -כן עֲשֵּ ה עִּ מֹו"}.

 .348מי הוא עבד מלך הכושי ,ומה הטובה
שעשה ?

{ הוריד לבור" ,בְּ לֹו ֵּי ְּסחָּ בֹות ּובְּ לֹו ֵּי ְּמל ִָּּחים" (בגדים בלויים
הנסחבים בארץ ומושחתים מרוב שנבלו)  -שישים ירמיהו תחת בית
השחי  -שלא ִּיפָּצַ ע מהחבלים .הרימו את ירמיהו בחבלים,
ע"י  30אנשים שלקח עימו}.

שש ַפ ְּטיָּה בֶ ן ַמ ָּתןּ,וגְּ דַ ְּליָּהּו בֶ ן ַפ ְּשחּור,וְּ יּוכַל בֶ ן שֶ ֶל ְּמיָּהּו ,
{ אחרְּ ,
ַפ ְּשחּור בֶ ן מַ ְּלכִּ יָּה  -השרים ,השליכו את ירמיהו  -לבור של
מַ לְּכִּ יָּהּו בֶ ן הַ מֶ לְֶך ,הוציא עבד מלך הכושי את ירמיהו מהבור
בחבלים עם עוד  30אנשים ,אחר הסכמת צדקיהו ; לעיל פרק לח'}

 .336כמה פעמים השתמשו בפרק בחבלים ?

{ .1להוריד את ירמיהו לבור .2 .להוריד לירמיהו בגדים לשים
תחת אצילות ידיו .3 .להעלות את ירמיהו מהבור}.

 .349מה ניבא עליו ירמיהו ?

{ "כִּ י מַ ֵּּלט אֲ מַ ּלֶ ְּטָךּ ,ובַ חֶ ֶרב  -ל ֹא ִּתפֹל ,וְּ הָּ י ְָּּתה לְָּך נַפְּ ְּשָך ְּ -לשָּ לָּל,
כִּ י בָּ טַ ְּח ָּת בִּ י נְּאֻ ם ה' "}.

 .337מדוע לא רצה ירמיהו לאמר לצדקיהו את
דבר ה' ?

יתנִּ י ,וְּ כִּ י ִּאיעָּ צְּ ָך -ל ֹא ִּת ְּשמַ ע ֵּאלָּי"}.
{"כִּ י ַאגִּ יד לְָּך  -הֲ לֹוא הָּ ֵּמת ְּת ִּמ ֵּ
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 .365מתי שמחו השבויים ,ומדוע ?

פרק מ'

{ כשהשיג יוחנן בן קרח ואנשיו ,את ישמעאל ,בְּ " -מַ ִּים ַרבִּ ים
אֲ שֶ ר בְּ גִּ בְּ עֹון" -בבריכת מים בגבעון ,שמחו  -שבאו להצילם}.

ֹתו נְ בוז ְַראֲ ָדןִּ ...מן ָה ָר ָמה " מה
ַ ..." .350א ַחר ַש ַלח א ֹ
עשה ירמיהו ברמה ?

 .366כמה ברחו עם ישמעאל ,לארץ בני עמון ?
{ שמונה אנשים}.

{ שבתחילה ,יצא עם כל יהודה  -לגלות}.

 .351האם הבין נבוזראדן ,מדוע עלה ביד בבל -
להגלות את יהודה ?

בוא ִּמ ְצ ָריִּ ם"
" .367וַ י ְֵּשבו ְבגֵּרות ִּכ ְמ ָהם ...לָ לֶ ֶכת לָ ֹ
מדוע רצו יוחנן ואנשיו ,לרדת למצרים ?

{ כן..." .וְּ ל ֹא ְּשמַ עְּ ֶתם ְּבקֹולֹו ,וְּ הָּ יָּה ָּלכֶם הַ דָּ בָּ ר הַ זֶ ה"}.

{משום שפחדו שנ"נ יהרוג או יגלה אותם  -על רצח גדליה}.

 .352מה הציע נבוזראדן לירמיהו ?

פרק מב'

{ לבחור בעצמו האם יגלה עם הגולים לבבל ,או ישוב לארץ -
להיות עם הנשארים ועם גדליה בן אחיקם}.

 .368מה בקשו יוחנן בן קרח וכל העם ,מירמיהו ?

 .353מה נתן נבוזראדן לירמיהו ?

{ שישאל את ה' ,האם לרדת למצרים}.

 .369כמה זמן עבר עד שה' ענה לו ?

{ " ַויִּ ֶתן לֹו ַרב טַ בָּ ִּחים אֲ רֻ חָּ ה ּומַ ְּש ֵּאת ( מתנות) ַ ,ו ְּישַ ּלְּחֵּ הּו"}.

 .354מי ישב במצפה ?

{ " ַו ְּי ִּהי ִּמ ֵּּקץ עֲשֶ ֶרת י ִָּּמים"}.

 .370מי יהיה העד  ,שישמעו לתשובת ירמיהו ?

{ גדליה בן אחיקם ,וכל המתקבצים אליו}.

 .355את מי השביע גדליה לעבוד את מלך בבל ?

{ ה' ..." ,עֵּ ד אֱ ֶמת וְּ ֶנאֱ מָּ ן"}.

.371

{ את שָּ ֵּרי הַ חֲ ָּילִּים אֲ שֶ ר בַ שָּ דֶ ה וְּ ַאנְּ שֵּ יהֶ םִּ ,י ְּשמָּ עֵּ אל בֶ ן נ ְַּתנְּ יָּהּו,
טפ ִָּּתי -
יֹוחָּ נָּן וְּ יֹונ ָָּּתן בְּ נֵּי ָּק ֵּרחַ ְּ ,ש ָּריָּה בֶ ן ַתנְּ חֻ מֶ תְּ ,בנֵּי עֵּ יפַי הַ נְּ ֹ
(מנטופה) ,וְּ י ַז ְּניָּהּו בֶ ן הַ מַ ֲעכ ִָּּתי וְּ ַא ְּנשֵּ יהֶ ם}.

מה היתה תשובת ה' ?

ִּיתי ֶא ְּת ֶכם וְּ ל ֹא ֶאהֱ רֹס וְּ נָּטַ עְּ ִּתי
{ " ִּאם שֹוב ֵּת ְּשבּו בָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת ּ -ובָּ נ ִּ
ֶא ְּת ֶכם וְּ ל ֹא ֶאתֹוש..." ,"...וְּ ִּאם א ְֹּמ ִּרים ַא ֶתם ל ֹא נֵּשֵּ ב בָּ ָּא ֶרץ
הַ ז ֹאת...כִּ י ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַר ִּים נָּבֹוא  -....כָּל הָּ אֲ נ ִָּּשים אֲ שֶ ר שָּ מּו ֶאת
פְּ נֵּיהֶ ם לָּבֹוא ִּמצְּ ַר ִּים  -יָּמּותּו בַ חֶ ֶרב בָּ ָּרעָּ ב ּובַ דָּ בֶ ר וְּ ל ֹא ִּי ְּהיֶה לָּהֶ ם
שָּ ִּריד ּו ָּפ ִּליט}"...

 .356מה הציע יוחנן בן קרח לגדליה ?

{שיהרוג בסתר את ישמעאל בן נתניה ,שנשלח ע"י בַ עַ ִּליס מלך בני
עמון  -להרוג את גדליה .אך גדליה לא האמין ליוחנן ,ולא נתן לו
רשות להורגו}.

ָבוא
 .372הסבר" :לֵּ אמֹר :ל ֹאִּ ,כי ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם נ ֹ

{ שתאמרו :ל ֹא  -לא נשאר בארץ ,כִ י ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים נָבֹוא  -אלא
נרד למצרים}.

פרק מא'

 .357מתי הגיע ישמעאל להרוג את גדליה  ,וכמה
אנשים באו עימו ?

יכם",
יתם ְבנ ְַפש ֹו ֵּת ֶ
 .373מדועִּ " :ה ְת ֵּע ֶ
ששאלתם דבר ה' ?

{בראש השנה ,יחד עם  10אנשים}.

{ נפשכם תעתה בכך ששאלתם את ה' ,אם לרדת למצרים או לא,
שהרי אתם לא שומעים בקולו ! ומוטב ,שהייתם שוגגים ולא
מזידים נגד דבר ה' ! ) }

 .358את מי הרג ישמעאל במצפה ?
{ את גדליה ,את הכשדים שהיו שם עימו ואנשי המלחמה
מהיהודים} .

פרק מג'

 .374מי אמרֶ " :ש ֶקר ַא ָתה ְמ ַד ֵּבר ,לֹא ְשלָ חֲ ָך ה' "?

 .359מתי נודע ,על רצח גדליה בן אחיקם ?
{ ממחרת הרצחַ " .ו ְּי ִּהי בַ יֹום הַ שֵּ נִּ י לְּהָּ ִּמית ֶאת גְּ דַ ְּליָּהּו,
וְּ ִּאיש ל ֹא יָּדָּ ע"}

יֹוחנָּן בֶ ן ָּק ֵּרחַ וְּ כָּל הָּ אֲ נ ִָּּשים הַ ז ִֵּּדים " -
{ " ֲע ַז ְּריָּה בֶ ן הֹושַ עְּ יָּה וְּ ָּ
הרשעים ,טענו  -שכל מה שאמר ירמיהו ,לא מפי ה' הוא  ,אלא
בגלל ברוך בן נריה שמסית אותו ל ֹאמַ ר כך ,כדי שנ"נ יהרוג אותם
 ,ויגלה את שארית הפליטה  -לבבל} .

" .360וַ ָיבֹאוְ ...שמֹנִּ ים ִּאיש ְמג ְֻל ֵּחי ז ָָקן...ו ִּמנְ ָחה
בונָה ְבי ָָדם  -לְ ָה ִּביא ֵּבית ה'"  ,כיצד הביאו
ולְ ֹ
מנחה ,הלא המקדש חרב ?

 .375להיכן במצרים באו יוחנן וכל שארית יהודה?
{" ַו ָּיבֹאּו ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַר ִּים כִּ י ל ֹא ָּש ְּמעּו בְּ קֹול ה' ַו ָּיבֹאּו עַ ד ַת ְח ַפנְחֵ ס"}.

{כשיצאו מביתם עדיין לא ידעו על החורבן}.

 .376מה ציוה ה' את ירמיהו לעשות
בפתח בית פרעה ?

 .361מי היה " :הֹלֵּ ְך ָהל ְֹך וב ֶֹכה " ,ומדוע ?
{ ישמעאל בן נתניה יצא במרמה בוכה ,לפני  80האֲ נ ִָּּשיםִּ ,מ ְּש ֶכם
ּומ ְּת ֹג ְּד ִּדים "  -מצער
ּוקרֻ עֵּ י בְּ ג ִָּּדים ִּ
ּומש ְֹּמרֹוןְּ " ,מגֻּלְּחֵּ י ז ָָּּקןְּ ,
ִּמ ִּשלֹו ִּ
על גודל החורבן ,לעשות עצמו שותף להם בצרתם ,שיוכל לפתות
אותם לבוא עימו למצפה  -כדי להורגם שם}.

{ ציוה על ירמיהו ,לקחת אבנים גדולות ולכסות אותם במלט,
ָׁשים
בחומר,בַ מַ לְבֵ ן  -במקום עשיית ושריפת הלבנים  ,לְעֵ ינֵי אֲ נ ִ
ְהּודים  -לפני אנשים יהודים -לעדות לפניהם}.
י ִ

או ִּמ ַמ ַעל
 .377הסבר" :וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶאת נ"נ ...וְ ַש ְמ ִּתי ִּכ ְס ֹ
יהם " ?
ירו עֲ לֵּ ֶ
ָטה ֶאת ַש ְפ ִּר ֹ
לָ אֲ ָבנִּ ים ָה ֵּא ֶלה ,וְ נ ָ

 .362האם הרג את כל  80האנשים ,ומדוע ?

{ רק  70מהם .מפני ש  10 -האחרונים ,ספרו לו על מטמון של
ּודבָּ ש  -שהחביאו  ,וכך נצלו}.
ּושע ִֹּרים וְּ שֶ ֶמן ְּ
ִּח ִּטים ְּ

{ אשים את כסא נ"נ מעל האבנים האלה ,ששם יקים את אהלו -
לאֹות ,שגם את מצרים  -יכבוש}.

 .363מי חפר הבור ,שבו נרצחו  70האנשים ?

דו" ?
 .378מה יהיה ַ ...":כאֲ ֶשר י ְַע ֶטה ָהר ֶֹעה ֶאת ִּבגְ ֹ

{ אסא מלך יהודה ,להגן על עצמו מפני בעשא מלך ישראל}.

שר
 .364מה עשה ישמעאל עם ְש ֵּא ִּרית ָה ָעם אֲ ֶ
ַב ִּמ ְצ ָפה ו ְב ֹנות ַה ֶמלֶ ְך ?

{ כמו שהרועה עוטף עצמו בבגדו ,כך נ"נ ,יעטוף עצמו  -בשלל
מצרים ,והוא  -יֵּצֵּ א בשלום בלי פגע כלל}.

ש ֶמש " ?
בות ֵּבית ֶ
 .379מה הם ַ " :מ ְצ ֹ

{ לקח בשבי ,והלך לארץ עמון}.

{ המצבות במצרים ,שעבדו בהם לשמש  -ישברו ע"י נ"נ}.

פרק מד'
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בס"ד

 .380היכן במצרים ישבו אנשי יהודה ?

 .395מדוע מצרים" :ו ָמנֹוס נָסו וְ לֹא ִּה ְפנו" ?

 .381ממה צריכים אנשי יהודה שבמצרים,
ללמוד מוסר ?

ימיו" ?
ִּ " .396מי זֶה ַכיְ אֹר יַעֲ לֶ הַ ,כ ְנ ָהרֹות יִּ ְת ָגעֲ שו ֵּמ ָ

{ נסו ,ואפילו לא הפנו את ראשם  -מבהילות המנוסה}.

ּוב ֶא ֶרץ פ ְַּתרֹוס"}.
{"בְּ ִּמגְּ דֹלּ ,ובְּ ַת ְּח ַפנְּחֵּ סּ ,ובְּ נֹףְּ ,

{ מצרים}.

 .397מי היו" :ת ְֹפ ֵּשי ָמגֵּן" ,ומי" :ת ְֹפ ֵּשי ד ְֹר ֵּכי ָק ֶשת"?

{מהרעה שבאה על ירושלים ויהודה  -על שלא שמעו לדבר ה'}.

 .382האם הלכו אנשי יהודה שבמצרים ,בדרך ה'?

לּודים  -תֹפְּ שֵּ י ד ְֹּרכֵּי ָּקשֶ ת"}.
{ " כּוש ּופּוט  -תֹפְּ שֵּ י מָּ גֵּן ,וְּ ִּ

 .383מה ָענְ ָשם של אנשי יהודה שירדו למצרים ?

ּוק ִּחי צ ֳִּרי." ...
{ תרופה ,ונמצאת בגלעדֲ ".עלִּי גִּ לְּעָּ ד ְּ -
כמוַ " :הצ ֳִּרי ֵּאין בְּ גִּ לְּעָּ ד ִּאם רֹפֵּ א ֵּאין שָּ ם" ; לעיל ח'  ,כב'}.

 .398מה הוא " :צֳּ ִּרי"  ,והיכן נמצא ?

ֵּאֹלהים אֲ חֵּ ִּרים בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַר ִּים}."...
{ לא ! המשיכו" ,לְּ ַקטֵּ ר ל ִּ

{ "וְּ ַתמּו כֹל ְּ -ב ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַר ִּים ִּיפֹלּו בַ חֶ ֶרב בָּ ָּרעָּ ב יִּ ַתמּוִּ ,מ ָּּקטֹן וְּ עַ ד גָּדֹול
בַ חֶ ֶרב ּובָּ ָּרעָּ ב יָּמֻ תּו ,וְּ הָּ יּו ל ְָּּאלָּה ְּל ַשמָּ ה וְּ לִּ ְּק ָּללָּה ּו ְּל ֶח ְּרפָּה" }.

ָש ָבה ֶאל ַע ֵּמנו וְ ֶאל ֶא ֶרץ
 .399מי אמרו " :קו ָמה וְ נ ֻ
מֹולַ ְד ֵּתנו"  ,ומדוע ?

 .384הסבר" :וְ ָהיו לְ ָאלָ ה לְ ַש ָמה וְ לִּ ְקלָ לָ ה ולְ ֶח ְר ָפה"

{ הזרים שהיו במצרים ,אמרו אחד לשני :בואו ונשוב לארצנו.
ִמפְ נֵי חֶ ֶרב הַ יֹונָה  -מפני החרב "השיכורה מיין",
שהורגת מפני כעס ה'} .

קללה( .כשיקללו,יקללו  -שיהיו כמותם) .

{ ל ְָּּאלָּה  -לסמל של
ְּלשַ מָּ ה  -לתמהון על גודל החורבןּ .ולְּחֶ ְּרפָּה -לבושה }.

 .385מה ענו האנשים ,שנשותיהם מקטרות לע"ז,
לירמיהו  ,וכיצד נִּ ְמקו את טענתם ?

ָ " .400ק ְראו ָשםַ ,פ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִּמ ְצ ַריִּ ם ָשאֹון ֶהעֱ ִּביר
ַהמ ֹו ֵּעד " מי קרא  ,ומה הוא קרא ?

{ " הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶ ר ִּדבַ ְּר ָּת ֵּאלֵּינּו בְּ שֵּ ם ה'ֵּ ,אינֶנּו ש ְֹּמעִּ ים ֵּאלֶיָך",
משום" :כִּ י עָּ שֹה ַנעֲשֶ ה...ל ְַּקטֵּ ר ִּל ְּמ ֶלכֶת הַ שָּ ַמ ִּיםַ ...ו ִּנ ְּשבַ ע לֶחֶ ם,
ַונ ְִּּהיֶה טֹובִּ ים (היה לנו טוב) וְּ ָּרעָּ ה  -ל ֹא ָּר ִּאינּו",
ּומן ָּאז ָּחדַ ְּלנּו ל ְַּק ֵּטר ל ְִּּמ ֶלכֶ ת הַ ָּש ַמ ִּים -...חָּ סַ ְּרנּו כֹל,
" ִּ
ּובַ חֶ ֶרב ּובָּ ָּרעָּ ב ָּ -ת ְּמנּו " }.

{קראו שם  -במחנה הכשדים ,שפרעה מלך מצרים ,המרים קול
שאון בגאוה ,לא בא להלחם ביום המיועד והקבוע  -כי בא פחד
בליבו}.

 .401לאיזה בע"ח נמשל מצרים בפרקנו ?

 .386הסברָ " :ע ִּשינו לָ ה ַכ ָונִּ ים  -לְ ַהעֲ ִּצ ָבה " ?

{ " עֶ גְּ לָּה ְּי ֵּפה פִּ יָּה ִּמ ְּצ ָּר ִּים"}.

{ הכנו ַכּוָּ נִּים  -מין מאכל ,לשמח הע"ז}.

 .402מי היו כמו ֶ " :עגְ לֵּ י ַמ ְר ֵּבק " ?

 .387מדוע לא יהיה עוד במצרים ,מי שישבע בשם
ה' ? { כי כולם במצרים  -ימותו }.
יכם
אות נְ אֻ ם ה' ִּכי פ ֵֹּקד אֲ נִּ י עֲ לֵּ ֶ
 " .388וְ זֹאת לָ ֶכם ָה ֹ
קום ַהזֶה" מה הוא האות ?
ַב ָמ ֹ

יה בְּ ִּק ְּרבָּ ּה כְּ עֶ גְּ ֵּלי מַ ְּרבֵּ ק כִּ י גַם ֵּהמָּ ה ִּהפְּ נּו נָּסּו י ְַּחדָּ יו
{ " גַם ְּשכִּ ֶר ָּ
ל ֹא עָּ מָּ דּו" ,גם שכירי החרב שבמצרים,היו כְ עֶ גְ ֵלי מַ ְרבֵ ק  -כעגלים
מפוטמים היושבים ברפת ,כך השכירים ישבו בביתם ,ולא יצאו
להלחם}.

 .403הסברּ":ובְ ַק ְרדֻמֹות בָ אּו לָּה-כְ ח ְֹטבֵ י עֵ צִ ים"
{כמו חוטבי העצים הבאים עם הגרזן לכרות העצים ,שלא
יכולים העצים להנצל,כך מצרים ,לא ינצלו מהכשדים}.

{שפ ְַּרעֹה חָּ פְּ ַרע ,יפול ביד נבוכדנצר ,כמו שנפל צדקיהו בידו}.

 .404נאמר על מצרים " :ונְ ַת ִּתים ְביַד ְמ ַב ְק ֵּשי
ימי ֶק ֶדם" ! מתי ??
נ ְַפ ָשם ...וְ ַאחֲ ֵּרי ֵּכן ִּת ְשכֹן ִּכ ֵּ

פרק מה'

 .389מתי כתב ברוך ,את דברי ירמיהו על ספר,
והיכן מוזכר הענין ְב ֵּס ֶפר "ירמיהו" ?

{ אחר  40שנה תשכון בשלום כמו בימי קדם  ( .יחזקאל כט' )}.

 .405על מי נאמר" :וְ יִּ ַס ְר ִּת ָ
יך לַ ִּמ ְש ָפט וְ נ ֵַּקה ל ֹא
אֲ נ ֶַק ָך " ?

{ בשנה ה  4 -ליהויקים מלך יהודה  ,כפי שמפורט בפרק לו'}.

 .390מדוע לא מצא ברוך בן נריה  -מנוחה ?
(מה בקש) ?

{ על בנ"י  .וְ ִיסַ ְר ִתיָך ַל ִמ ְׁש ָפט  -אייסר אותך לפי המשפט ,ולא
יותר .וְ נ ֵַקה ל ֹא אֲ נ ֶַק ָך  -לא אשמיד אותך לגמרי}.

{ שיזכה גם הוא לנבואה}.
 .391מה יקבל ברוך ? { " וְּ נ ַָּת ִּתי לְָּך ֶאת נַפְּ ְּשָך ְּ -לשָּ לָּל"}.

פרק מז'

 .406מתי ניבא ירמיהו על פלישתים ?

פרק מו'

{ "בְּ טֶ ֶרם ַיכֶה פ ְַּרעֹה ֶאת עַ זָּה"  -כשנבוכדנצר צר על ירושלים,
(בשנה העשירית לצדקיהו) יצא חיל פרעה ממצרים ,ומשום כך-
עלו הכשדים מעל ירושלים( אח"כ חזרו ,כאמור לעיל ) .פרעה -
בחזרתו למצרים ,כבש את עזה מפלישתים .נבואת ירמיהו על
כיבוש פלישתים ביד נ"נ  ,היתה לפני שפרעה כבש אותם} .

 .392מה עשה פרעה נכו בכרכמיש,
וכמה זמן היה שם ?
{חיל פרעה נכו ,עלה להלחם עם אשור בְּ כ ְַּרכְּ ִּמש.
(עיין מלכים ב' ,פרק כג' ; דהי"ב פרק לה')  ,והיה שם ,מזמן יאשיהו עד
השנה ה 4 -ליהויקים ,שבה הכהו נ"נ מלך בבל}.

בות ֶאל ָבנִּ ים" ?
 .407מדוע " :ל ֹא ִּה ְפנו ָא ֹ

 .393כיצד אמר למצרים להכין עצמם למלחמה ?

{ "מֵּ ִּרפְּ יֹון יָּדָּ ִּים"  -שמרפיון וחולשת הידיים  ,לא הפנו האבות
את פניהם -לעזור לבנים}.

ּסּוסים ַ .2ועֲלּו הַ פ ָָּּר ִּשים  .3וְּ ִּה ְּתיַצְּ בּו בְּ כֹובָּ עִּ ים
{ ִּ .1א ְּסרּו ַה ִּ
ִּ .4מ ְּרקּו ָּה ְּרמָּ ִּחים  .5לִּבְּ שּו ַה ִּּס ְּר ֹינֹת}.

 .408מדוע לא יכולה חרב האוייב להרגע
ולהפסיק מלהרוג בפלישתים ?

 .394היכן בספר יחזקאל נרמז על שתי המכות
שיקבלו מצרים מנ"נ ?

{ " ֵאיְך ִת ְׁשק ִֹטי וַ ה’ צִ ָּוה ָלּה" -החרב לא יכולה לשתוק ,שהרי ה'
ציוה לה להרוג}.

{ "בֶ ן ָּאדָּ ם ֶאת זְּ רֹועַ פ ְַּרעֹה מֶ ֶלְך ִּמ ְּצ ַר ִּים שברתי..." ,"...וְּ שָּ בַ ְּר ִּתי ֶאת
זְּ ֹרע ָֹּתיוֶ :את הַ חֲ זָּ ָּקה וְּ ֶאת הַ ִּנ ְּשבָּ ֶרת "...שפַעַ מָּ יִּים יפול ביד נ"נ( .
יחזקאל ל'  ,כא') }
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 .423ציין ,לפחות  10שמות מקומות ,
שהוזכרו במואב ?

פרק מח'

 .409הסבר " :וְ ָיבֹא ש ֵֹּדד ֶאל ָכל ִּעיר ,וְ ִּעיר  -לֹא
ִּת ָמלֵּ ט " ?

{ *נְבֹו  -כִּ י שֻ דָּ דָּ ה * .ה ִֹּבישָּ ה ִּנלְּ כְּ דָּ ה ִ -ק ְרי ָָת ִים * .ה ִֹּבישָּ ה -
ֶיה ָּרעָּ ה  *.קֹול צְּ עָּ ָּקה  -מֵ חֹרֹו ָנ ִים .
הַ ִמ ְשגָב  * .בְ ֶח ְׁשבֹון  -חָּ ְּשבּו עָּ ל ָּ
מֹורד חֹו ֹר ַנ ִים  -צָּ ֵּרי
ֻוחית ,בִּ בְּ כִּ י ַי ֲעלֶה בֶ כִּ י *.כִּ י בְ ַ
* כִּ י מַ עֲלֵ ה הַ ל ִ
ּושבִּ י בַ צָּ ָּמא  -יֹשֶ בֶ ת בַ ת ִדיבֹון*.
צַ ע ֲַקת שֶ בֶ ר שָּ מֵּ עּוְּ *.ר ִּדי ִּמ ָּכבֹוד ְּ
מֹואב.
ֶאל דֶ ֶרְך עִּ ְּמ ִּדי וְּ צַ פִּ י יֹושֶ בֶ ת עֲרֹועֵ ר *.הַ גִּ ידּו בְ ַא ְרנֹון  -כִּ י שֻ דַ ד ָּ
ּומ ְּשפָּט בָּ א ֶ -אל חֹלֹון * וְּ ֶאל י ְַהצָ ה  *.וְּ עַ ל מֵ יפָעַ ת* וְּ עַ ל ִדיבֹון *
* ִּ
וְּ עַ ל נְבֹו * וְּ עַ ל בֵ ית ִדבְ ל ָָת ִים *.וְּ עַ ל ִק ְרי ַָת ִים * וְּ עַ ל בֵ ית גָמּול * וְּ עַ ל
בֵ ית ְמעֹון* וְּ עַ ל ְק ִריֹות * וְּ עַ ל בָ צְ ָרה ִּ *.מבְּ כִּ י יַעְ זֵר ֶאבְּ ֶכה ּלְָּך* * ,
* הַ ֶגפֶן ִש ְבמָ ה ִּ *.מ ַזע ֲַקת חֶ ְׁשבֹון * עַ ד ֶאלְעָ לֵ ה * עַ ד י ַַהץ נ ְָּּתנּו
ח ֹר ַנ ִים * גַם ֵמי נ ְִמ ִרים  -ל ְִּּמשַ מֹות י ְִּּהיּו*.
קֹו ָּלם * ִמצֹעַ ר עַ ד * ֹ
וְּ לִּבִּ י ֶאל ַא ְּנשֵּ י ִקיר חֶ ֶרש כַחֲ לִּילִּים יֶהֱ מֶ ה *.וְּ לֶהָּ בָּ ה ִמבֵ ין ִסיחֹון } .

{ השודד יבוא על כל הערים,ולא תהיה עיר ְּש ִּתמלֵּ ט מהאוייב}.

אכת ה’ ְר ִּמיָה,
ֹשה ְמלֶ ֶ
 .410על מי נאמרָ " :ארור ע ֶ
וְ ָארור ,מֹנ ֵַּע ַח ְרבֹו ִּמ ָדם" ?
{ האוייב ,כשיעשה את שליחותו  -השחתת מואב  -ברמאות
וברפיון ידיים ,ושימנע את חרבו מלשפוך דמם  -מקולל}.

 .411מה הנמשל של ..." :וְ ש ֵֹּקט הוא ֶאל ְש ָמ ָריו,
וְ לֹא הו ַרק ִּמ ְכלִּ י ֶאל ֶכלִּ י? "...
{ שמואב תמיד ישבו בשקט ובשלווה ,כחבית יין שנחה -
הּורק ִמכְ לִי ֶאל ֶכ ִלי -
שהשמרים נשארים בתחתית החבית .וְ ל ֹא ַ
שלא גלה ממקומו .עַ ל כֵן עָ מַ ד טַ עְ מֹו בֹו ,וְ ֵריחֹו ל ֹא נָמָ ר  -לכן היין,
(מואב) לא החליף והשתנה  -טעמו וריחו (.שמואב תמיד ישבו
בשלווה)}.

פרק מט'

 .424נחלה של איזה שבט כבש עמון ?
{ "מַ דּועַ י ַָּרש מַ ְּל ָּכם ֶאת גָד וְּ עַ מֹו ְּבעָּ ָּריו יָּשָּ ב"}.
" .425וְ י ַָרש יִּ ְש ָר ֵּאל ֶאת י ְֹר ָשיו ,"...מי הם יורשיו ?

 .412מה הנמשל של ...":וְ ֵּכלָ יו י ִָּריקו,"...
יהם יְ נ ֵַּפצו" ?
ומה הנמשל של ..." :וְ נִּ ְבלֵּ ֶ

{ עמון ,שכבשו נחלת גד}.

 .426מדוע אמר לעמון..." :וְ ִּה ְתש ֹו ַט ְט ָנה ַב ְג ֵּדרֹות" ?

{ שיַגְּ לּו את אנשי מואב ,וישחיתו ארצם (.יריקו  -הארץ
מיושביהָ  ,והנבל  -ארץ מואב  -ישחיתו )}.

{ אמר להם :לכו לשוטט במקומות הגדורים רק בגדר ,ולא
בערים הבצורות ,כי אף המלך ,כהניו ושריו ,לא יועיל להם
שיושבים בעיר בצורה ,וילכו יחד לגלות}.

מֹואב ִמכְ מֹוׁש  -יתביישו בכמוש  -אלוהיהם ,כַ אֲ ׁשֶ ר בֹׁשּו
{ ּובֹׁש ָ
ִש ָר ֵאלִ ,מבֵ ית ֵאל ִ -מבְ טֶ חָ ם  -כמו שהתביישו בנ"י ,מהעגל
בֵ ית י ְ
שעשה ירבעם בבית אל  ,שבטחו בו  -ולא הועיל}.

{ " וְּ ַאחֲ ֵּרי כֵּןָּ ,א ִּשיב ֶאת ְּשבּות בְּ נֵּי עַ מֹון נְּאֻ ם ה' "}.

 .413כיצד דומה הבושה שתהיה למואב,
לבושה שהיתה לבנ"י ?

 .427האם בני עמון ישובו לארצם ?

 .428הסבר" :אֲ ֶשר ֵּאין ִּמ ְש ָפ ָטם לִּ ְשתֹות ַהכ ֹוס,
ָשתֹו יִּ ְשתו ,וְ ַא ָתה הוא ָנקֹה ִּתנ ֶָקה ?!

יה ָעלָ ה? "...
מו ָאב וְ ָע ֶר ָ
ש ַדד ֹ
 .414הסברֻ " :

{הנה ,העמים שלא הרעו כל כך לבנ"י כמוך ,ולא היו מוכרחים
ִׁשתּו-בכל זאת שתו מהיין( .ובאה
לשתות מיין התרעלהׁ ,שָ תֹו י ְ
עליהם הפורענות)  ,וְ ַא ָתה הּוא ָנקֹה ִתנ ֶָקה-אתה ,אדוםִּ ,תנ ֶָּקה
הרעות לו ! )}.
ָּ
מהרעה ?! הלא אח ליעקב אתה ,ובכל זאת

{ מואב נשדדה ע"י האוייב ,ויושבי עריהָּ  ,עלו ,הסתלקו וגלו
ממקומם}.

 .415מה שאלו ,את את אלו שנָסו ממואב ?

 " .429וְ ִּציר ַבג ֹויִּ ם ָ -שלו ַח" ,מהי שליחותו ?

{ " ֶאל דֶ ֶרְך עִּ ְּמ ִּדי וְּ צַ פִּ י יֹושֶ בֶ ת עֲרֹועֵּ ר שַ אֲ לִּי...מַ ה נ ְִהי ָָתה "}.

 .416מי נמשל לעגלת שלישיה ,ומי לעגלה יפיפיה?
{ מואב  -לעגלת שלישיה ,ומצרים  -לעגלה יפיפיה}.

{ " ִּה ְּת ַק ְּבצּוּ ,ובֹאּו עָּ ֶליהָּ  ,וְּ קּומּו ַל ִּמלְּחָּ מָּ ה"  -לקרוא לעמים,
להֵּ ָּאסֵּ ף ולהלחם באדום}.

 .430על מי נאמרָ ...":קטֹן נְ ַת ִּת ָ
יך ַבג ֹויִּ ם ָבזוי ָב ָא ָדם"

{ "...כִּ י עַ ל ה' ִּהגְּ ִּדיל" -שהתגאה נגד ה' ית' !}

{ עשיו הוא אדום}.

{ עַ ל ֵכן י ְִת ַרת עָ שָ ה ָ -אבָ דּו  -לכן ,בגלל החורבן הגדול ,יתרון
העושר ,שעשה ו ִּקבֵּ ץ  -הכל אבד}.

{ ִתפְ לַצְ ְתָך  -הפחד ,שפחדו ממך  -העמיםִ ,ה ִשיא א ָֹתְך זְ דֹון לִבֶ ָך -
לה ַרע לבנ"י}.
לרשַ ע שבלבך ,להתפתות ָּ -
גרם ֶ

{ .1כִ י כָל ר ֹאׁש ָק ְרחָ ה  -ימרטו השיער  -מצער  .2 .וְ כָל ָז ָקן גְ רֻ עָ ה
 שיער הזקן  -יחסר ויחתך  -מצער .3 .עַ ל כָל יָדַ יִם גְ דֻ דֹת -ישרטו בשר הידיים-מצער .4 .וְ עַ ל מָ ְת ַנ ִים ָשק  -מצער ואבילות}.

ֶיה (אדמה וצבויים)}.
ּוש ֵּכנ ָּ
{ כְּ מַ ְּה ֵּפכַ ת ְּסדֹם ַו ֲעמ ָֹּרה ְּ

מו ָאב ֵּמ ָעם? ...
 .417מדוע" :וְ נִּ ְש ַמד ֹ

 .431הסברִּ ":ת ְפלַ ְצ ְת ָך ִּה ִּשיא א ָֹת ְך זְ דֹון לִּ ֶב ָך" ?

 .418הסברַ ..." :על ֵּכן יִּ ְת ַרת ָע ָשה ָא ָבדו" ?

 .432ה' יעשה את אדום שממה ,כמו שעשה ְב____

 .419ציין  4דרכים של אבילות במואב !

 .433ה' נשבעִּ " :אם ל ֹא יִּ ְס ָחבום ְצ ִּע ֵּירי ַהצֹאן,"...
מי הם צעירי הצאן ,ומה יעשו לאדום ?

 .420מי היה ִּ ":כ ְכלִּ י ֵּאין ֵּח ֶפץ בֹו" ?

יסחבו ויֵּהָּ ְּרגּו,
ירי הַ צ ֹאן ַ -
{ ִאם ל ֹא  -לשון שבועהִ .י ְסחָ בּוםְ ,צעִ ֵ
ע"י הבזויים והשפלים שבאומות.והם פרס ומדי -שהוא הצעיר
בבני יפת )}.

{ מואב נשברה ,כמו ששוברים כלי ,שאין לו עוד כל שימוש}.

 .421כיצד יפלו מואב :ב ַפ ַחד וָ ַפ ַחת וָ ָפח ?

 .434הסברָ " :נמֹגו ַביָם ְד ָאגָ הַ ,ה ְש ֵּקט לֹא יו ָכל" ?

{ הַ נָס ִמפְ נֵי הַ ַפ ַחד ִיפֹל ֶאל ַה ַפ ַחת  -הבורח בגלל הפחד  -יפול
בפחת ( בור ) ,וְ הָ עֹלֶ ה ִמן ַהפַחַ ת ִי ָלכֵד בַ פָח  -ומי שינצל מהפחת,
יפול בפח ( מלכודת )}.

{ ָנמֹגּו בַ יָם ְד ָאגָה  -ידאגו ויפחדו ,כאדם הנמצא בים  -שפוחד
מסערה שתבוא עליו.הַ ְׁש ֵקט ל ֹא יּוכָל  -לשבת בשקט ובשלווה -
לא יוכלו}.

 .422מתי ה' ישיב את שבות מואב ?

מֹואב ְב ַאחֲ ִרית ַהי ִָמים נְּאֻ ם ה'}. "...
{ " וְּ שַ בְּ ִּתי ְּשבּות ָּ
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 .450מדוע..." :יְ בֻ ַקש ֶאת עֲ ֹון יִּ ְש ָר ֵּאל  -וְ ֵּאינֶנו" ?

 .435באיזו ארץ נמצאת דמשק ?

{"כִּ י ֶא ְּסלַח לַ אֲ שֶ ר ַא ְּש ִּאיר"}.

{ בארץ ארם ,תחת ממשלת בן הדד}.

עליה
ָ
 .451מי היאָ " :ה ָא ֶרץ ְמ ָר ַתיִּ ם" ,שיעלה
האוייב ?

מק ָדר ?
ֵּ
 .436מה יקח האוייב ( נ"נ ) -
יעֹותיהֶ ם  .4וְּ ָּכל כְּ לֵּיהֶ ם
{"ָּ .1אהֳ לֵּיהֶ ם  .2וְּ צ ֹאנָּם י ִָּּּקחּו .3 ,י ְִּּר ֵּ
ּ .5וגְּ מַ ּלֵּ יהֶ ם ִּ -י ְּשאּו לָּהֶ ם"}.
יח לֹו " ,למי ?
" .437גֹוי ְשלֵּ יו...ל ֹא ְדלָ ַתיִּ ם ,וְ ל ֹא ְב ִּר ַ

{ על בבל  -שמורדת בה'  -עלו עליהָּ למלחמה}.

 .452מדוע נקרא בבלַ " :פ ִּטיש ָכל ָה ָא ֶרץ " ?

{ ְּלי ְֹּשבֵּ י ָּחצֹור.שחצור לא היתה עיר בצורה,עם דלתות ובריח
(מנעול)}.

{ שהיתה  -כפטיש שהחריב את כל הארץ}.

.453

 .438מאיזה צד ,יבוא האוייב על ֵּעילָ ם,
ולאיזה צד יגלה ממקומו ?

" ַא ְת ל ֹא י ָָד ַע ְת" ,מה בבל לא ידעה ?

{ להזהר בטרם תיפול במוקש שה' שם להָּ ".יק ְֹּש ִּתי ָּלְך וְּ גַם
ִּנ ְּלכ ְַּד ְּת בָּ בֶ ל"}.

אכה ִּהיא לַ ה' , "...מהי מלאכת ה' זו ?
ִּ " .454כי ְמלָ ָ
ואיזו מלאכת ה' נוספת ,נזכרה בירמיהו ?

אתי ֶאל עֵּ י ָּלם ַא ְּרבַ ע רּוחֹות (...שיבואו מ  4 -צדדים),
{"וְּ הֵּ בֵּ ִּ
וְּ ז ִֵּּר ִּתים ְּ -לכֹל הָּ רֻ חֹות ( יתפזרו ל  4 -רוחות הארץ) "}.

אשית ְגבו ָר ָתם" של עילם ?
 .439מה היאֵּ " :ר ִּ

{ הפלת וחורבן בבל  -היא מלאכת ה' ,ביד פרס ומדי,
ֹשה ְמלֶא ֶכת
כמו שנאמר בהפלת וחורבן מואב ביד בבל ָ " :ארּור ע ֶ
מנֵעַ חַ ְרבֹו מדם" ; לעיל מח'  ,י' )}.
ה' ְר ִמיָה וְ ָארּור ֹ

{דורכי קשת ִ .ה ְנ ִני ׁשֹבֵ ר ֶאת ֶקׁשֶ ת עֵ י ָלם  -אני שובר את חוזקם
בּור ָתם  -שהיא גבורתם
אׁשית גְ ָ
של עילם שהיו דורכי קשתֵ ,ר ִ
הגדולה והחשובה}.

ִּ " .455הנְ נִּ י ֵּאלֶ ָ
יך ָזדֹון"  ,מי הוא "זדון",
ומה ניבא עליו ?

 .440האם בני עילם ישובו לארצם ?

{ " וְּ ָּהיָּה ְּב ַאחֲ ִּרית ַהי ִָּּמים ָּא ִּשיב ֶאת ְּשבּות עֵּ י ָּלם נְּאֻ ם ה' "}.

{ נ"נ מלך בבל ",וְ כָ ׁשַ ל ָּזדֹון וְ ָנפַל  ,וְּ ֵּאין לֹו מֵּ ִּקים"}.

" .456גֹאֲ לָ ם ָחזָק  , "...מי הוא הגואל  ,ושל מי ?

פרק נ'

ַ " .441בי ִָּמים ָה ֵּה ָמהָ ...יבֹאו ְבנֵּי יִּ ְש ָר ֵּאל...ו ְבנֵּי יְ הו ָדה
ָ ...הל ְ
כו יֵּלֵּ כו וְ ֶאת ה'...יְ ַב ֵּקשו" ,מתי ? ?
ֹוך ו ָב ֹ

{ ה' הגואל את ישראל  -גואל חזק הוא}.

ֶ " .457ח ֶרב ֶאל ַה ַב ִּדים וְ נ ָֹאלו , "...מי הם הבדים ?
{ חרב תבוא אל קוסמי בבל ( שבודים דברים מליבם) ,
וְ נ ָֹאלּו  -ישארו בסכלות (.שלא יוכלו להנצל )}.

{ כשישובו לארץ אחר הגלות}.

ָ ..." .442הל ְ
כו יֵּלֵּ כו ,"...מדוע יבכו ?
ֹוך ו ָב ֹ

ָבשו" ?
יה וְ י ֵּ
ימ ָ
 .458מה הנמשל של " :ח ֶֹרב ֶאל ֵּמ ֶ

{ בכי של תשובה ,ובקשת ה'}.

ֵּיהם" !
 .443הסבר ִּ " :צי ֹון יִּ ְש ָאלו ֶד ֶר ְך ֵּה ָנה ְפנ ֶ

{ נהרות ממי בבל  -יִּ בָּ שּו  -שהטובה שהיתה בבבל  -ת ֹאבַ ד }.

 .459אלו בע"ח ישכנו בבבל  ,ומדוע ?

ִׁש ָאלּו  -השבים לארץ ישאלו ,היכן הדרך המובילה לציון.
{ צִ יֹון י ְ
ֶד ֶרְך הֵ נָה  -פְ נֵיהֶ ם  -ולדרך זו ,יפנו את פניהם}.

וא ִיים( שמות חיות ) ,ובְ נֹות ַי ֲענָה (שם עוף) ישכנו בבבל ,
{ צִ ִיים ִ
משום שתהיה שממה}.

 .444מי אמרו  ..." :ל ֹא נ ְֶא ָשם" ?

 .460ציין לפחות  5מאפיינים ,של אוייב בבל (פרס
ומדי) ,שנכתבו גם ,כמאפיינים של אוייבי בנ"י
והגויים (בבל) !

{ " וְ צָ ֵריהֶ ם ָא ְמרּו  -ל ֹא נ ְֶאׁשָ ם  -כל האוייבים ,שהרעו לישראל
אמרו ,שאין בהם אשמה }.

 .445הסברִּ " :ח ָציו ְכגִּ בֹור ַמ ְש ִּכיל" ?

{ ִחצָ יו כְ גִ בֹור ַמ ְׁשכִ יל  -החיצים יהיו ,כחיצי גיבור ,שיעשה את
האוייב ֹ -שֹוכל את חייליו}.

{ " .1עַ ם בָּ א ִּמצָּ פֹון  .2 .וְּ גֹוי גָּדֹולֵּ ...יעֹרּו ִּמי ְַּרכְּ ֵּתי ָּא ֶרץ.
ֶ .3קשֶ ת וְּ כִּ ידֹן יַחֲ זִּ יקּו ַ .4 .אכְּ ז ִָּּרי הֵּ מָּ ה  -וְּ ל ֹא י ְַּר ֵּחמּו  .5 .קֹו ָּלם
סּוסים  -יִּ ְּר ָּכבּו .7 .עָּ רּוְך  -כְּ ִּאיש ל ִַּמלְּחָּ ָּמה .
 ַכיָּם יֶהֱ מֶ ה .6 .וְּ עַ ל ִּיק ְּתהּוִּ ,חיל
 .8שָּ מַ ע מֶ ֶלְך בָּ בֶ ל ֶאת ִּש ְּמעָּ ם  -וְּ ָּרפּו יָּדָּ יו .9 .צָּ ָּרה הֶ חֱ זִּ ַ
כַיֹולֵּדָּ ה}.

..." .446וִּ ְהיו ְכ ַעתו ִּדים לִּ ְפנֵּי צֹאן" ,מי יהיו כעתודים,
ובמה ?
תּודים לִפְ נֵי צ ֹאן  -בנ"י יצאו מבבל במהירות ,כעיזים
{ וִ ְהיּו כְ עַ ִ
זכרים שהולכים תמיד לפני כל הצאן}.

יה,
 .461הסברִּ " :כי ַא ְר ִּג ָעה  -אֲ ִּריצֵּ ם ֵּמ ָעלֶ ָ
יה ֶא ְפקֹד " ?
ו ִּמי ָבחור ֵּאלֶ ָ

 .447מדוע אומר לאוייבַ " :אל ַת ְח ְמלו ֶאל ֵּחץ? "...
{ ַאל ַת ְח ְמלּו ֶאל חֵ ץ  -אל תחוסו ( "תרחמו" ) על החיצים ,שמא
לא יפגעו באוייב,כִ י לַ ה’ חָ טָ ָאה  -בבל .ולכן החיצים יפגעו ויהרגו
באוייב}.

{ כִ י ַא ְרגִ יעָ ה  -כשיגיע הרגע של הפורענות,אֲ ִריצֶ נּו ֵ -מעָ לֶיהָ -
אריץ האוייב לבוא עליו  -ולכָּבְּ שם.
יה ֶאפְ קֹד  -ומי שאבחר יבוא עליהם}.
ּומי בָ חּור ֵ -א ֶל ָ
ִ

יה" ?
ית ָ
 .448על מי נאמר..." :נ ְָתנָה י ָָדה נ ְָפלו ָא ְש ֹו ֶ

פרק נא'

{ על בבל נאמר ,שמתוך חולשתה ,נותנת את ידה לעזרה  -שלא
יה "  -שנפלו יסודות החומה}.
יֹות ָ
תיפול ,כי " :נָפְ לּו ָא ְׁש ֶ

 .462מי הם " :י ְֹש ֵּבי לֵּ ב ָק ָמי " ?

 .449על מי נאמרִּ " :מ ְפנֵּי ֶח ֶרב ַהי ֹו ָנה,
ִּאיש ֶאל ַעמ ֹו יִּ ְפנו" ?

{ לב קמי בא"ת ב"ש  -כשדים}.

 .463הסברֶ " :אל יִּ ְדר ְֹך ַהד ֵֹּר ְך ַק ְשתֹו ? "...
{ ֶאל י ְִדרְֹך ַהד ֵֹרְך ַק ְׁשתֹו ֵּ -אליהָּ (על בבל) ידרוך הדורך את
קשתו}.

{נאמר על הגולים שגלו לבבל ,שמפני חרב ה' ,השיכורה ִּמיֵּין
התרעלה  -שמשקה את בבלִ ,איׁש ֶאל עַ מֹו יִפְ נּו ,וְ ִאיׁש ל ְַא ְרצֹו ָינֻסּו
 -כל אחד ישוב לעמו ולארצו}.
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בס"ד

 .474מדוע ָ " :רץ לִּ ְק ַראת ָרץ יָרוץ ? "...
{ שלחו שליח ,לרוץ ולהגיד למלך ,שנופלים לפני האוייב ,ולפני
שהספיק השליח לחזור,שלחו רץ אחר להודיע על תבוסה נוספת.
לְהַ גִ יד לְמֶ לְֶך בָ בֶ ל כִ י ִנלְכְ ָדה עִ ירֹו ִמ ָקצֶ ה  -להודיע לנ"נ ,כי נכבשה
העיר  -שבקצה בבל}.

 .464למי אומר הנביא" :נֻסו ִּמת ְ
ֹוך ָב ֶבל ,ו ַמ ְלטו
ִּאיש נ ְַפשֹוַ ,אל ִּת ַדמו ַבעֲ ֹונָה " ?
{ לעמים הנמצאים בבבל אומר :בירחו מבבל ,שלא תכרתו
בעוונּה}.

 .475בבל נמשלו לגורן ,גם בזמן גדולתם,
וגם אחר נפילתם .הסבר כיצד ?

 .465מי היתהְ " :מ ַש ֶכ ֶרת ָכל ָה ָא ֶרץ? "...

{  .בַ ת בָ בֶ ל ,כְ ג ֶֹרן  -עֵ ת ִה ְד ִרי ָכּה  -בבל ,בזמן מפלתה ,נמשלה
לגורן בזמן הדישה (,שאז הגורן מלאה -שבבל היתה מלאה ברוב
טובה ).עֹוד ְמעַ טּ ,ובָ ָאה עֵ ת הַ ָקצִ יר לָּה -ועוד מעט ,תהיה דומה
לגורן  -בזמן הקציר  -שאז הגורן ריקה מתבואה (.נמשל :שבבל
תהיה ריקה מכל הטובה שהיתה בה )}.

{ בבל  ,שהכתה את כל העמים}.

ִּ " .466פ ְתאֹם נ ְָפלָ ה ָב ֶבל וַ ִּת ָש ֵּבר ,"...היכן עוד,
בנבואה על בבל נאמר ,שנפילת בבל,
באה בפתאומיות ?

 .476מי היתה בפרק " :תהילת כל הארץ"  ,ועל
מי עוד בירמיהו ,נאמר שהללו אותה ?

{ " ָיק ְֹׁש ִתי לָך ְ,וְ גַם ִנ ְלכ ְַד ְת  -בָ בֶ ל  -שמתי לך בבל  -מוקש -
ונכשלת בו ( .ונפלת בו  -במכשול ).וְ ַא ְת ל ֹא יָדָ עַ ְת  -ומשום שלא
מפניה ,נ ְִמצֵ את ,וְ גַם
ָּ
ידעת ,שעומדת לבוא על ִּיך רעה  -ולא נזהרת
נ ְִת ַפ ְש ְת  -מצא אותך האוייב ,וגם לכד אותך ; לעיל נ'  ,כד' }.

מֹואב";
{בבל -היתה " :תהילת כל הארץ",וכןֵ :אין עֹוד ְת ִהלַת ָ

פרק מח' .וכןֵ " :איְך ל ֹא עֻזְ בָ ה עִ יר ( -איך האוייב לא עזב את דמשק
שֹושי"; פרק מט'}
 -מלהחריב אותה  ),שהיתה ְ " -ת ִהלָת ִ ,ק ְריַת ְמ ִ

 .467הסברָ " :ה ֵּברו ַה ִּח ִּצים ִּמלְ או ַה ְשלָ ִּטים ? "...

 .477מדוע בנ"יִּ ..." :כ ְס ָתה ְכלִּ ָמה ָפנֵּינו"?

{הָ בֵ רּו הַ ִחצִ ים  -נקו את החיציםִ .מלְאּו ַה ְש ָל ִטים  -הכינו ואספו
המגינים } .

{ " כִּ י בָּ אּו ָּז ִּרים עַ ל ִּמ ְּק ְּדשֵּ י בֵּ ית ה' "}.

ִׁשבַ ע ה’ ְצבָ אֹות בְ נַפְ ׁשֹו  -ה' נשבע בעצמו ( .כמו" :בי נשבעתי" ).
{נ ְ

{ ה' ית'  ,שלם ישלם לבבל כגמולה}.

" .468נִּ ְש ַבע ה'ְ ...בנ ְַפשֹו ,"...מה נשבע ?

 .478מי הואַ " :ש ֵּלם יְ ַש ֵּלם" ,ומה ישלם ?

ֵאתיְך ָאדָ ם ַ -כ ֶילֶק -שארץ בבלִּ ,תמָּ ֵּלא אוייבים רבים -
כִ י ִאם ִמל ִ
כארבה .וְ עָ נּו עָ ַליְִך הֵ ידָ ד -ויקראו האוייבים" :הידד"  ,כשיזרזו
עצמם להכותך}.

 .479מי הלך עם צדקיהו לנ"נ ,ובאיזה שנה
למלכותו ?{ שריה  -שר מנוחה  -שר המנחות ,המתנות ,הלך

"מ ֵּפץ" ,ומה עלה בסופו ?
 .469מי הוא ַה ַ -

עם צדקיהו בשנה ה  4 -למלכותו}.

{ אתה ,בבל היית משמש לה' עד כעת -כפטיש המנפץ את כל
הארץ.וְ ִנפַצְ ִתי בְ ָך גֹו ִים ,וְ ִה ְׁש ַח ִתי ְבָך מַ ְמלָ כֹות  -אך כעת ,אנפץ
ואשחית אותך  -ע"י עמים וממלכות שאשלח .וְ ִנ ַפ ְצ ִתי בְ ָך סּוס
וְ רֹכְ בֹו ,וְ ִנפַ צְ ִתי ְבָך ֶרכֶ ב וְ רֹכְ בֹו ,וְ ִנפַ ְצ ִתי בְ ָך ִאיׁש וְ ִאשָ ה ,וְ ִנ ַפ ְצ ִתי בְ ָך
ּובתּולָה,וְ ִנפַצְ ִתי בְ ָך רֹעֶ ה וְ עֶ ְדרֹו ,וְ ִנפַ צְ ִתי
ז ֵָקן ָונָעַ ר ,וְ ִנפַ צְ ִתי ְבָך בָ חּור ְ
ּוס ָג ִנים \}.
בְ ָך ִא ָכר וְ צִ ְמדֹו ,וְ ִנפַ צְ ִתי ְבָך פַ חֹות ְ

" .480וַ ִּי ְכתֹב יִּ ְר ְמיָהוֵּ ,את ָכל ָה ָר ָעה אֲ ֶשר ָתבֹוא ֶאל
ָב ֶבל ֶ -אל ֵּס ֶפר ֶא ָחד ,"...איזה דברים ?
{ הנבואות על בבל שבפרק נ'  -נא'}.

 .481מה ציוה ירמיהו את שריה ?
{ אחר שיקרא את הספר בבבל ,יקשור על הספר  -אבן ,וישליך
לנהר פרת .נמשל :לאות שבבל תשקע ,ולא תקום עוד  -כספר,
ששקע במי הנהר ,ולא יעלה מהמים}.

 .470בבל נמשל להר המשחית ,וניבא עליהם
שיהיו כהר שריפה .ההר יושחת עד כדי שלא
תמצא אבן לְ ____________________ ?

{ וְּ ל ֹא י ְִּּקחּו ִּמ ְּמָך ֶאבֶ ן לְפִ נָה ,וְּ ֶאבֶ ן לְמֹוסָ דֹות  -מפלתך תהיה כה
גדולה ,עד שלא ימצאו בבבל ,אבן גדולה לקחת אותה כאבן פינה,
וכאבן  ,ששמים ליסוד בנין}.

פרק נב'

 .482איזו רעה עשה צדקיהו ?

יה ִּט ְפ ָסר ַהעֲ לו סוס ְכיֶלֶ ק
 .471הסברִּ " :פ ְקדו ָעלֶ ָ
ָס ָמר?":

{ שהפר שבועתו לנ"נ  -ומרד בו}.

 .483הסברִּ ":כי ַעל ַאף ה'ָ ,היְ ָתה ִּבירו ָש ִּ ַלםַ ...עד
או ָתם ֵּמ ַעל ָפ ָניו ,וַ ִּי ְמרֹדְ ...ב ֶמלֶ ְך ָב ֶבל" ?
ִּה ְשלִּ יכֹו ֹ

עליה ,שרים .הַ עֲלּו סּוס  -כְ ֶילֶק ָסמָ ר
ָּ
יה ִ -טפְ סָ ר ַ -ז ְּמנּו
{ פִ ְקדּו עָ ֶל ָ
העלו על בבל סוסים רבים -כארבה ,וכל סוס -שערותיו סומרות,עומדות (.שהסוס בגבורתו ,בשעת דהירתו  -שערותיו סומרות)}.

יהּודה  -שהיה כעס
ָ
{ כִ י עַ ל  -כי בגללַ ,אף ה’ הָ י ְָתה בִ ירּוׁשָ ַל ִם וִ
אֹותם מֵ עַ ל ָפנָיו  -עד שנגזר עליהם
מאת ה' על יהודה,עַ ד ִה ְׁש ִליכֹו ָ
לגלות מעל פני ה'ַ ,וי ְִמרֹד צִ ְד ִקיָהּו ְבמֶ לְֶך בָ בֶ ל -לכן ,סבבה
ההשגחה ,שצדקיהו ,לא יקיים שבועתו לנ"נ  -וימרוד בו}.

 .472ציין כינויים לשרים בפרקנו ?
{ טפסר ,פחות וסגנים}.

 .473מדוע גבורי בבל " :י ְָשבו ַב ְמ ָצדֹות " ?
בֹורי בָ בֶ ל לְ ִהלָחֵ ם  -מרוב פחד .י ְָׁשבּו בַ ְמצָ דֹות  -בערים
{ חָ ְדלּו גִ ֵ
ָׁשים -סרה מהם גבורתם ,והיו
בּור ָתם  -הָ יּו ְלנ ִ
ָׁש ָתה גְ ָ
הבצורות.נ ְ
חלשים כנשים}.
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בס"ד

" .491וַ ִּי ְהיו ָה ִּרמֹנִּ ים ִּת ְש ִּעים וְ ִּש ָשה רו ָחה, "...
כמה רימונים היו בכל כותרת ?

 .484כמה זמן נמשך המצור על ירושלים ,ומתי
נשרף הבית ?

מ ִנים ִת ְׁשעִ ים וְ ִׁששָ ה רּוחָ ה  -שלכל רוח( ,שמכל צד),
{ ַוי ְִהיּו הָ ִר ֹ
היו נראים רק  96רימונים ,ו  4 -רימונים היו מוסתרים בקיר
האולם ,כָל הָ ִרמֹו ִנים  -מֵ ָאה עַ ל ַה ְשבָ ָכה סָ בִ יב -וסך כל
הרימונים בכל טור (100 -בכל כותרת-שני טורי רימונים
;מלכים פרק ז')}

{ בשנה ה  9 -לצדקיהו ,בחודש  -העשירי בעשור לחודש ,התחיל
המצור ,ונמשך כשנה וחצי ,עד השנה ה  11 -לצדקיהו ב  -ט'
בתמוז  -שנבקעה החומה .בי' באב בשנה ה  11 -לצדקיהו והַ 19 -
לנ"נ  -נשרף הבית}.

 .492את מי הרג נבוזראדן בירושלים ?

{ יצא מגן המלך ,בשער העומד בין שתי החומות ,לדרך ההולכת -
אל ערבות יריחוַ .וי ִַשיגּו ֶאת צִ ְד ִקיָהּו בְ עַ ְרבֹת י ְֵרחֹו  -השיגוהו
בערבות יריחו ( .דרשו בו חז"ל ,כי מערה אחת היתה מביתו עד
ערבות יריחו ,וזימן הקב"ה צבי אחד ,וראוהו חיל כשדים ורדפו
אחריו .והצבי הלך על המערה  -והם אחריו ,וכשהיו על פתח
המערה ראו את צדקיהו יוצא מן המערה  -ולקחו אותו ; רד"ק)}.

{ ֶאת ְּש ָּריָּה כֹהֵ ן הָ ר ֹאׁש (כהן גדול)  ,וְּ ֶאת צְּ פַ ְּניָּה כֹהֵ ן הַ ִמ ְׁשנֶה ( סגן
הכהנים) ,וְּ ֶאת ְּשֹלשֶ ת ׁש ְֹמ ֵרי הַ סַ ף (שומרי שערי העיר),סָ ִריס ֶאחָ ד
(לקח שר אחד ,שלא ברח מהעיר עם כל שאר השרים) ,וְּ ִּשבְּ עָּ ה
אֲ נ ִָּּשים ֵמר ֵֹאי פְ נֵי הַ מֶ ֶלְך (שהיו יושבים תמיד עם המלך צדקיהו),
ס ֵפר שַ ר הַ צָ בָ א  -הַ ַמצְ בִ א ֶאת עַ ם הָ ָא ֶרץ(סופר של שר הצבא,
וְּ ֵּאת ֹ
שהיה מוציא לצבא את המון העם) ,וְ ִׁש ִשים ִאיׁש מֵ עַ ם הָ ָא ֶרץ
הַ נ ְִּּמ ְּצ ִּאים בְּ תֹוְך הָּ עִּ יר (מהמכובדים שבהם שנמצאו בעיר  -ולא
ברחו)}

 .485כיצד ברח צדקיהו ,וכיצד נתפס ?

 .486מה עשו לצדקיהו לבניו ולשריו ,והיכן ?

 .493כמה יהודים גלו ,בשלושת הגלויות
שהגלה נ"נ ?

{ צדקיהו נשלח אסור באזיקים  -לכלא בבבל ,עד יום מותו ,אחר
שעִּ וֵּר את עיניו .בניו נשחטו לנגד עיניו -בְּ ִּרבְּ ָּלה שבארץ חַ מָּ ת ,ושם
הרג את שריו}.

{ גלות יהויכין  3023 -יהודים ,גלות צדקיהו  832 -יהודים,
ובשנת  23למלכותו ( כשכבש נ"נ את צור ,הגלה עוד יהודים
שהיו סביבות א"י ) 745 -יהודים .סה"כ  4600 -יהודים} .

 .487האם כל חיילי צדקיהו נתפסו יחד עימו ?

{ וְ כָל חֵ ילֹו ָנפֹצּו מֵ עָ ָליו  -כל חיילי צדקיהו  ,ברחו והתפזרו}.

 .494מתי יצא יהויכין מכלאו בבבל?

 .488את מי השאיר נבוזראדן בארץ,ואת מי הגלה?

{ בשנה ה  37 -לגלות יהויכין,ב  25 -לחודש הַ  (,12 -בכה'
באדר) הוציא אויל מרודך מלך בבל ,את יהויכין מבית הסוהר.
(ובמלכים כתוב ,ב 27 -לחודש ,אלא ,ב 25 -לחודש -מת נ"נ,
וב  26 -לחודש  -נקבר ,והוציאו אויל מרודך מקברו ,וב 27 -
לחודש -הוציא את יהויכין מבית הסוהר ; רש"י ) }

{ חלק מדלת העם ( העניים) ,ואלו שנכנעו לנ"נ ,וְ ֵאת י ֶֶתר הָ ָאמֹון
 יתר ההמון שנשאר בארץ,הֶ גְ לָ ה נְבּוז ְַראֲ דָ ן ַרב טַ בָ ִחים  -לבבל.ּומדַ לֹות הָ ָא ֶרץ ִה ְׁש ִאירְ ...לכ ְֹר ִמים ּו ְליֹגְ בִ ים  -וחלק מדלת העם
ִ
( העניים) השאיר בארץ ,לעבוד בכרמים ובשדות}.

 .489ציין לפחות  5מכלי בית ה' ,שלקח נבוזראדן !
{ ֶ .1את ַה ִּּסרֹות  .2וְּ ֶאת ַהיָּעִּ ים  .3וְּ ֶאת ַה ְּמז ְַּמרֹות  .4וְּ ֶאת
הַ ִּמזְּ ָּרקֹת  .5וְּ ֶאת הַ כַפֹות .6וְּ ֶאת ַה ִּּספִּ ים  .7וְּ ֶאת הַ מַ ְּחתֹות
 .8וְּ ֶאת ַה ִּמזְּ ָּרקֹות  .9וְּ ֶאת הַ ְּמנֹרֹות  .10וְּ ֶאת ַהכַפֹות  .11וְּ ֶאת

 .495מה נתן אויל מרודך  -ליהויכין ?

{ ַו ְּי ַדבֵּ ר ִּאתֹו טֹבֹותַ ,ו ִּי ֵּתן ֶאת כִּ ְּסאֹו ִּממַ עַ ל לְּכִּ ּסֵּ א הַ ְּמלָּ כִּ ים אֲ שֶ ר
ִּאתֹו בְּ בָּ בֶ ל ,וְּ ִּשנָּה ֵּאת בִּ גְּ דֵּ י כִּ לְּאֹו וְּ ָּאכַל לֶחֶ ם ְּל ָּפנָּיו ָּת ִּמיד כָּל ְּי ֵּמי
חַ יָּו ,וַ אֲ רֻ חָּ תֹו  -אֲ רֻ ַחת ָּת ִּמיד נִּ ְּתנָּה ּלֹו ֵּ ,מ ֵּאת מֶ ֶלְך בָּ בֶ ל ְּדבַ ר יֹום
בְּ יֹומֹו  ,עַ ד יֹום מֹותֹו  -כֹל יְּמֵּ י חַ יָּיו"}.

הַ ְּמנ ִַּקיֹות .
מּודים ַ ,היָּם  ,וְּ הַ בָּ ָּקר ( שתחת הים )  ,וְּ ֶאת הַ ְּמכֹנֹות -
ואת הָּ עַ ִּ
ִּשבְּ רּו ַכ ְּש ִּדיםַ ,ו ִּי ְּשאּו ֶאת ָּכל נְּחֻ ְּש ָּתם בָּ בֶ לָּה} .

 .490מה היה גובה והיקף ,עמודי הנחושת ?
{ גובה  18 -אמה .היקף  12 -אמה}.
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