
 

 בס"ד 

 

אל מי הוא מגבעון.  מהיכן היה?נביא שקר.  מי היה חנניה בן עזור?

שנה רביעית למלכות צדקיהו.  באיזה תקופה?אל ירמיהו לעיני הכהנים והעם.  דיבר?

שה' ישבור את עול מלך בבל וכלי בית  מה הוא אמר?החמישי חודש אב.  באיזה חודש?

מה היה . שנתיים בעוד כמה זמן?עם יהויכין. המקדש יחזרו לירושלים וכן כל אלו שגלו 

שהלוואי שיהיה כדברי חנניה אבל כל הנביאים שהיו לפנינו התנבאו כמוני  תגובת ירמיהו?

מה עשה חנניה ואם אתה מתנבא אחרת אז יאמנו דבריך כשנראה שהם מתקימים. 

ה'  שבר את העול מעץ שהיה על ירמיהו ואמר לכל העם שכך בתגובה לדברי ירמיהו?

שבגלל שחנניה שבר את עול העץ  מה ה' אמר אח"כ לירמיהו?ישבור את עול מלך בבל. 

שהעול של נבוכדנצאר על ישראל ועל כל  ומה זה מרמז?הקב"ה יעשה עכשיו עול ברזל. 

שבגלל שהוא הבטיח בשם ה'  מה ירמיהו אמר לחנניה?העמים יהיה יותר חזק וקשה. 

בחודש השביעי חודש מתי חנניה מת? השנה הוא ימות. דבר שה' לא הבטיח ואמר, לכן עוד 

 תשרי. 

 

 

 

אחרי  מתי שלח?לאנשים שגלו מירושלים לבבל.  למי ירמיהו שלח מכתב?

אלעשה בן שפן וגמריה בן חלקיה.  עם מי שלח את המכתב?שנבוכדנצאר הגלה את יהויכין. 

חתנו עם נשים ותלדו בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו פרים, תת מה היה כתוב במכתב?

מדוע שיתפללו לשלום בנים ובנות ותחתנו אותם ותתרבו בגולה. ותתפללו לשלום בבל 

מה רצה ירמיהו מפני ששם הם נמצאים ואם יהיה טוב בבבל יהיה גם להם טוב.  בבל?

שנה עד שיחזרו לירושלים ולכן שבנתיים יתישבו  70שיעברו  להודיע להם במכתב זה?

אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה נביאי שקר אמרו שלא  אמרו אחרת?היו כאלו שבבל. 

למה אמר להם ירמיהו שלא יאמינו יקח הרבה זמן וה' יחזיר אותם לירושלים. 

כמו מי כי המלך צדקיהו והאנשים שנשארו בירושלים הם יהרגו בחרב בדבר וברעב.  להם?

כן זה  גלות בבל? האם זה לטובהלתאנים רעות שלא יאכלו מרוע.  הם נמשלו?

איזה לטובה, שכך בני ישראל יחזרו בתשובה ויתפללו לה' וה' ישמע להם ויחזיר אותם לירושלים. 

עוד עבירה היה לאחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה חוץ מזה 

 למי?שמעיה הנחלמי.  מי עוד שלח מכתב?שנאפו עם נשי חבריהם.  שהתנבאו לשקר?

שה' שם אותך אחראי על בית  מה היה כתוב?לכל הכהנים. לאנשי ירושלים ולצפניה הכהן ו

המקדש במקום יהוידע לשים כל מתנבא לשקר במהפכת ובצינוק למה לא עשית כך לירמיהו 



מה אזיקים.  צינוק?בית סוהר,  מה הפ' מהפכת?שמתנבא שגלות בבל תהיה להרבה זמן. 

שלא יהיה  שיקבל?מה העונש נביא שקר, כמו אחאב וצדקיהו.  היה שמעיה הנחלמי?

 לו אף אחד מזרעו שיהיה בן חשובי העם, ולא יזכה לראות את בנ"י חוזרים לירושלים.


