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 סיכום פרק כ"ו בירמיהו

היכן ה' בהתחלת מלכותו.  באיזה שנה למלכותו?מלך יהויקים.  מי היה מלך כשנאמרה הנבואה בפרק זה?

 מה היו דברי ה'?שלא יחסיר כלום מדברי ה'.  ומה יקפיד בדיבורו?בחצר בית המקדש.  אמר לירמיהו לעמוד?

ה' יעשה את בית  ואם לא ישמעו?ב לעשות לישראל. שיחזרו מדרכם הרעה והקב"ה יחזור בו מהרעה שחוש

מי שמע בבית המקדש.  היכן דיבר ירמיהו דברים אלו?המקדש כמו משכן שילה שנחרב, ואת ירושלים לקללה. 

מי הציל את תפשו אותו ורצו להרגו.  מה הם רצו לעשות לירמיהו?כהני הבעל ונביאי שקר והעם.  אותם?

 לאחרם שהגיעו מיד כששמעו שכולם התאספו לבית המקדש להרוג את ירמיהו. השרי ירמיהו שלא יהרגו אותו?

העם חזר בו, כיון שראה שהשרים מתנגדים להריגת  שהשרים הגיעו העם עדיין רצה להרוג את ירמיהו?

שמגיע לירמיהו עונש מוות מפני שהוא התנבא בשם ה'  מה אמרו הכהנים והנביאים לשרים ולעם?ירמיהו. 

שה' שלחו ואם יחזרו  מה ענה ירמיהו?ית המקדש יחרבו והם לא מאמינים שהוא מדבר בשם ה'. שירושלים וב

בתשובה הקב"ה לא יחריב את ירושלים ובית המקדש, ואתם יכולים לעשות בי מה שאתם רוצים אך תדעו 

הזקנים מה סיפרו שאין לירמיהו משפט מוות כי הוא דבר בשם ה'.  מה השרים אמרו?שאתם שופכים דם נקי. 

מה בימי חזקיהו.  בימי מי הוא התנבא?שמיכה ממרישה התנבא אותו דבר על ירושלים ולא הרגוהו.  שבעם?

 איך היתה לשון הנבואה של מיכה?חזר בו מהרעה שחשב לעשות.  ומה ה' עשה?התפלל לה'.  חזקיהו עשה?

שאוריהו בן  נביאים סיפרו?מה הכהנים והציון שדה תחרש, וירושלים עיים תהיה, והר הבית לבמות יער. 

יהויקים רצה להורגו ואוריהו  ומה עשו לו?בימי יהויקים.  בימי מי?שמעיהו התנבא נבואה דומה על ירושלים. 

היכן קברו את ברח למצרים ושלח המלך יהויקים את אלנתן בן עכבור להביאו ממצרים והמלך הרג אותו. 

כן. ומה רצו לעשות? להרוג  מדברי הכהנים והנביאים? האם העם השתכנעבקברים של פשוטי העם.  אוריהו?

 אחיקם בן שפן. מי הצילו הפעם?את ירמיהו. 

 

 
 

 
 

 סכום פרק כ"ז

כמה שנים הפרש בין למלכות צדקיהו.  למתי?בתחילת מלכות יהויקים.  מתי נאמרה הנבואה בפרק זה?

על הצוואר.  איפה יניח אותם?ות ומוטות. מוסר מה ירמיהו יעשה לעצמו?שנה.  15 שהנבואה נאמרה לביצועה?

ביד השליחים  איך ישלח את המוסרות והמוטות?מלכים אדום, מואב, עמון, צור, צידון.  5 -ל  למי ישלח אותם?

שהקב"ה ברא את כל העולם ויש לו  ומה יגיד לשליח המלכים שיגידו למלכיהם?שהם שולחים אל צדקיהו. 

על חיות השדה ועל כל העולם.  על מי הוא ישלוט?לנבוכדנצאר.  נותן אותה? ולמיהזכות לתת אותה למי שרוצה. 

מה מי שישתעבדו תחת נבוכדנצאר.  מי ישאר בחיים?בנו אויל מרודך ונכדו בלשצר.  מי ימשיך למשול אחריו?

לנביאי שקר,  למי אמר ירמיהו שלא ישמעו?ימות בדבר, ובחרב, וברעב.  יקרה למי שלא ישתעבד תחתיו?

מה יהיה אם שנבוכדנצאר לא יצליח לשעבד אתכם.  מה הם אמרו?סמים, לחולמים, למעוננים, ולמכשפים. לקו

יהרוג בהם ויגלה אותם לארץ  ואם לא ישתעבדו?ישארו בארצם ויעלו מס לנבוכדנצאר,  ישתעבדו לנבוכדנצאר?

דו לנבוכדנצאר יחיו כמו שאמר לכל השליחים של המלכים, שאם ישתעב מה יאמר ירמיהו לצדקיהו?אחרת. 

מה הם ? לנביאי שקר. ולמי ישראל לא ישמעווירושלים לא תחרב ואם לא ישתעבדו ימותו וירושלים תחרב. 

 כ"ז:  הקדמה לפרק
 מצרים שלטה על יהודה, אדום, מואב, עמון, צור וצידון.

שנה לפני החורבן ניצח נבוכדנאצר מלך בבל את פרעה, העמים שהיו תחת שלטון  18

עליהם, ולכן תכננו להתאחד ולהלחם ביחד מצרים חששו שבבל תשלוט 

 בנבוכדנאצר, ירמיה נשלח למסור את דבר ד' אל המלכים המתכננים.



מה כי הם מדברים מתוך לבם ולא ה' שלח אותם.  ומדוע שלא ישמעו?שנבוכדנצאר לא יצליח לשעבדם.  יאמרו?

לים שהגלה נבוכדנצאר עם יהויכין יחזרו שלא יאמינו לנביאים שאומרים שהכ ידבר אל הכהנים והעם?

שיתפללו לה' שלא יקחו  ואם הנביאים רוצים שכך יהיה מה הציע להם ירמיהו לעשות?לירושלים כי זה שקר. 

הכלים ילכו לבבל ושם ישארו עד  מה ה' אמר שיעשה עם שאר הכלים שעוד לא היו בבבל?את שאר הכלים. 

העמודים הים הנחושת,  איזה כלים עוד לא לקח נבוכדנצאר?לירושלים.  שיגיע היום וה' יזכור אותם והם יחזרו

 והמכונות שעליהם עמדו הכיורים.

 


