
 

 כתה ג'           בס"ד

 סיכום ירמיהו פרק כ"ג

מלכי יהודה, מלך המשיח, נביאי שקר של ירושלים,  על מי מדברת נבואת ירמיהו?

שהם מנהיגי עם רעים שע"י שמחטיאים אותם  על מלכי יהודה?נביאי שקר של שומרון. 

 מה ה' יעשהקצת.  כמה ישראל ישארו בגלות?גורמים לישראל להתפזר בגלות. 

שינהיגום  איזה מנהיגים יקום להם?יחזיר אותם לארץ ישראל ופה הם יתרבו.  אח"כ?

מזרע דוד, יהיה מלך ויצליח, ויעשה צדקה  מלך המשיח?בדרך התורה שלא יפחדו מהעכו"ם. 

ה' צדקנו (שה' יצדיק אותנו בימיו)  איך יקראו לו?ומשפט, ויוושעו על ידו כל יהודה וישראל. 

ה' אשר העלה את זרע ישראל מארץ צפון וכל הארצות ששם  ה'? איך ישבעו אז בשם

מה מפני חשיבות הגאולה.  ומדוע?ה' שהוציאנו ממצרים.  ומה לא יאמרו?התפזרו. 

 חטאיהם?לבו נשבר. עצמותיו מתנדנדות, וכמו שכור ששתה יין.  ירמיהו מרגיש בגללם?

חטאי כהן ום המרעה. הארץ נשחתה וכן יבש מק תוצאה מחטאים?ניאוף ושבועת שוא. 

איך ה' יעניש שהיו חנפים ולא מדברים אמת, ומזבחים לע"ז בבית המקדש.  הבעל?

התנבאו בבעל נביאי שומרון? סיבות לנפילה בטוחה)  3חשוך, מחליקה, וידחפו ( אותם?

נאפו, וחזקו החוטאים לאמר בנבואת שקר ששום רע  נביאי ירושלים?והתעו את עם ישראל. 

לאיזה דבר נמשל העונש וע"י זה יצא שכל ירושלים וערי יהודה עשו כמותם. לא יבוא להם 

מי יכול לקבל ללענה (עשב מר) מי ראש (מים סחוטים מעשב מר)  שהם יקבלו?

אבל נביאי השקר אמרו נבואה? רק צדיק כירמיה ולא רשעים כנביאי השקר,  נבואה?

האם עונש לא תבוא עליהם רעה. אומרים מה שהם חושבים בשביל להרגיע את כל החוטאים ש

אם נגיד לא, לפעמים זה בא אחרי זמן.  בנבואה חייב לבוא מיד מה'?

להחזיר את ישראל  שהנביאים כן שמעו דברי ה' מה היו צריכים לעשות?

כי ה' נמצא בכל  מדוע?לא.  האם יכולים להסתתר מה'?בתשובה ולא להחטיא אותם. 

את חלומותיהם כאילו זה היה  מספרים לעם?מה היו הנביאים מקום בשמים ובארץ. 

הם ידעו ושקרו בכוונה כי  והנביאים ידעו שזה רק חלום ולא נבואה?נבואה. 

למה נמשל החלום עם הנבואה? נבואה מגיע בקול כמו אש בוערת ופטיש מפוצץ סלע. 

כך מה  החלום לתבן (אוכל שראוי לבהמה) והנבואה לבר (מזון שראוי לאדם) ומה יש לתבן עם הבר

היו גונבים את סגנון  איך עשו הנביאים שהעם יאמין להם?לחלום עם דברי נבואה. 

 והעם היה צריך להאמין?הנבואה מנביאי אמת ומלבישים על הסגנון ההוא נבואת שקר, 

לא, מפני שנביאי השקר ה' אף פעם לא שלחם ולא הראו שום מופת ולא הטיבו לעם אז לא היו 

מה  איך היו שואלים את ירמיהו לגבי נבואה?נביאים. צריכים להחזיק אותם ל

שיתנהג אל  מה ה' אמר שיעשה בגלל לשון השאילה?היא משא (מלשון כבידות) ה'. 

על  איך כן צריכים לשאול על נבואה?בנ"י כמו שהם היו בשבילו משא וישליך אותם. 

שהזהרתי ואם יגידו לשון משא אחרי שאילה, מה ענה ה' על דבור של ה' מה דבר, 



כמה זמן יהיו ה' ינתק אותם מארץ ישראל וישליך אותם לגלות.  אותם מה יהיה?

לא היא תהיה  והאם ישכחו מהר מהחרפה של ישראל?הרבה זמן  בחרפה בגלות?

 כ"כ גדולה שהיא תיזכר להרבה זמן.

 


