
 

 כתה ד'           בס"ד

 ירמיהו פרק מ'
מה כן.  האם ירמיהו היה אסור?לרמה.  לאיפה הוא כן לקח אותו?לא.  האם נבוזראדן הגלה את ירמיהו?

לכן מה הוא שאתה התנבית בשם ד' על הרעה, והרעה באמת באה כמו שד' אמר.  נבוזרדן אמר לירמיהו?

או לבוא אתו לבבל ושם ישגיח עליו או להתישב בארץ איפה לכן שחרר מהאזיקים והציע לו  עשה לירמיהו?

אחרה  מה נבוזרדן נתן לירמיהו לפני שהלך?שרוצה. לאיפה ברח ירמיהו ? לשב לגדלי' בן אחיקם למצפה. 

באו כל שרי החילים  . מה קרה אחרי שנבוכדנצר שם את גדליהו לפקיד של העם הנשאר?ומשאת (מתנות)

נשבע להם שהכשדים לא יעשו שום דבר ורק שיעבדו אותם ויהיה להם  ?מה אמר להםשהתחבאו בשדה. 

גדליהו יגן עליהם. (מפני שהיה לו קשר טוב עם נבוכדנצאר).  ואם הכשדים כן ירצו לעשות משהו?טוב. 

כל היהודים  מי עוד הגיע אל גדליהו?יין (ענבים) פירות קיץ, ושמן (זיתים)  איזה דברים טובים גדלו בארץ?

שבעליס מלך עמון שלח את ישמעאל בן  מה יוחנן בן קרח סיפר לגדליהו?למואב ועמון ובאדום. שברחו 

שהוא מדבר שקר על  מה ענה לו גדליהו?שהוא יהרוג את ישמעאל.  ומה הוא הציע לגדליהו?נתניה להורגו, 

 ישמעאל.

 פרק מ"א
בחודש השביעי (תשרי)  ליהו?מתי הוא בא אל גדמזרע המלוכה ומשרי המלך.  מי היה ישמעאל בן נתניה?

ישמעאל והאנשים אשר אתו הכו  מה הם עשו לגדליהו?עם עשרה אנשים.  עם מי הוא עוד בא?בא' לחודש. 

כמה את כל היהודים והכשדים אנשי המלחמה, שהיו עם גדליהו.  את מי עוד הרג ישמעאל?והרגו אותו. 

 איך הם היו נראים?. 80ו ומשכם ומשומרון? כמה אנשים באו משלשני ימים.  זמן לא ידעו שגדליהו מת?

לבית ד'. לאיפה הם רצו ללכת? כי יתאבלו על הורבן בית המקדש והגלות.  למה?מגולחי זקן וקרועי בגדים. 

כמה כי רצה להורגם במצפה.  מדוע?שיבוא אל גדליהו.  מה אמר להם?ישמעאל.  מי פגש אותם בדרך?

איפה ישמעאל שם מר שיש להם דברים טובים בשדות והם יתנו לו. אאנשים?  10איך ניצלו . 70 מהם הרג?

את בנות המלך והעם  איזה אנשים ישמעאל לקח אתו?בבור שאסא עשה מפני בעשא.  את כל ההרוגים?

 איפה הם מצאו אותו?יוחנן בן קרח.  מי בא להלחם עם ישמעאל?שנשארו במצפה (שלא היו אנשי מלחמה) 

אנשים שישמעאל שבה אותם שעכשיו הם  ם מישהו שמח מהפגישה הזאת?האבגבעון ליד בריכת מים. 

איפה הלכו יוחנן בן קרח וכל האנשים שמונה אנשים.  עם כמה אנשים ישמעאל ברח?הלכו ליוחנן בן קרח. 

כי  למה?למצרים.  לאיזה כיוון רצו להמשיך?בית לחם.  ליד איזה מקום זה היה?לגרות כמהם.  שאתו?

 רגזו שהרגו את גדליהו, ויחשבו שכל ישראל הסכימו עם זה.פחדו מהכשדים שית

 פרק מ"ב
שיתפלל עליהם מפני שהם נשארו  מה ביקשו יוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה עם כל שרי העם מירמיהו?

שיגיד להם הדרך שהם צריכים ללכת, האם שילכו למצרים או  מה עוד רצו לשמוע מירמיהו?מעט מהרבה. 

מי יהיה עד שהם יעשו כמו שהוא יתפלל לה' ויענה להם כל מה שה' אמר.  הם ירמיהו?מה ענה לשישארו. 

האם יש כן, עשו תנאי בין טוב ובין רע ישמעו לה'.  האם הם עשו תנאי אם הם ישמעו לה'?ה'.  שה' אומר?

אחרי כמה ימים דיבר ה' אל אין דבר רע רק לפעמים זה נראה רע אבל זה באמת טוב.  דבר רע מה'?

אם תשארו בארץ הזאת יהיה לכם טוב ואם ילכו  מה ירמיהו אמר לכל העם בשם ה'?עשרה ימים.  רמיהו?י

כמו שהיה  כמו מה יהיה להם במצרים?למצרים כל הדאגות שהם מפחדים פה ירדפו אחריהם למצרים. 

ת שבאו שהם עשו טעו לכן מה אמר להם?כן. האם ירמיהו הבין אם הם מתכוננים לשמוע לו? בירושלים. 

ימותו בחרב וברעב ובדבר ולא ישאר מהם  ומה יהי להם במצרים?לשאול אותו כי כך הם נהיים מזידים.  

 שריד ופליט.


