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 סיכום ירמיהו פרק כ"ג

כמה זמן ירמיהו למלכות יהויקים בן יאשיהו.  -4בשנה ה מתי היתה הנבואה בפרק?

למלכות יאשיהו,  13שנה משנת  19שנה, ( 23 דיבר אל בני יהודה שיחזרו בתשובה?

הארץ  תשבו ברגיעות על מה יהיה אם יחזרו בתשובה?שנים ממלכות יהויקים).  4-ו

. לכן מה ד' לא שמעו ואפי' לא הטו אזנם לשמועהאם שמעו לירמיהו? לתמיד. 

ד' יעיר את לבית העמים מצפון ביחד עם בבל שיביאו על ירושלים וכל העמים מסביב יעשה? 

מה  יהרגו אותם וישימו את המקומות ההם לשממה ולחרבה,. ומה יעשו בהם? לירושלים

לא יהיה קול שמחה ולא קול חתונה, לא היא? יהיה המצב בעם ישראל בתקופה ה

 שנה. 70כמה זמן זה יהיה?  ולא שמן להדליק אור,Sיהיה מה לטחון ברחיים, מרעב 

. ? מה שד' עשה ליהודה ולכל העמים מסביב לירושלים יעשה לנבוכדנצר ולבבלשנה 70ואחרי 

. ומה ד' אמר לירמיהו שיעשה לכוס ייןלמה נמשלה הפורענות שבנביא? 

. מה יקרה אחרי שישקה את כל העמים שד' רוצה להביא להם פורענותם הכוס יין? ע

 25. כמה עמים ישתו מכוס היין? הם ישתגעו מהחרב שאני אשלח בהםשישתו? 

האם יש אפשרות לסרב  בש, -מלך בבל בחילוף אותיות את מי זה מלך ששך? 

. 1. מה יקרה אחרי שישתו? לא ישקו אותם בעל כרחםלשתות את הכוס יין? 

, ואם בירושלים. איפה ד' יתחיל הפורענות? . יפלו ולא יקומו3. יקיאו. 2ישתכרו. 

ירושלים תיענש בטח כל העמים מסביב, איך הקב"ה יקרא להחריב את 

וממעון קדשו , ממרום, מאיפה הוא ישאג? שאוג ישאג, ישאגבית המקדש? 

הידד כמו הדורכים על הענבים כל העמים? ) איך ד' יגזור חרב על (כפילות לשון

לא , מה יהיה עם ההרוגים שנבוכדנצר יהרוג? בגת שמדרבנים אחד את השני

כמו זבל על . איך הם כן יהיו? יספידו אותם, ולא יאספו אותם, ולא יקברו אותם

לילל ולצעוק ולתאבל. . מה המנהיגים של יהודה צריכים לעשות? האדמה

, איך יהיה צורת נפילת עם ישראל? יהרג ולהתפזר בגלות? כי הגיע זמנם למדוע

כי ד' לוקח את . למה המנהיגים באמת ייללו ויצעקו? (ככלי יקר שיש נזק בנפילתו

למה נמשלו ישראל שיעזבו את ארץ  בית המקדש שזה כמו מקום המרעה של ישראל,

אל תהיה ולמה ארץ ישר לאריה שעוזב את הסוכה שלו ולא יודע איך לחזור.ישראל? 

 .ליונהאיך נמשל האויב?  מחרון האויב שבא בגלל כעס ד',שממה? 

 


