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 סיכום פרק א' בירמיהו

 מאיזה תקופה התחיל להיות נביא?בנימין,  בחלק של איזה שבט?בענתות,  איפה גר?חלקיהו הכהן,  מי היה אבא של ירמיהו?

 גלו יהודה מירושלים. מה היה אז?שנת שתים עשרה למלכות צדקיהו, בחודש החמישי,  עד מתי?למלכות יאשיהו,  13משנת 

שהוא עוד נער ולא יודע לסדר היטיב  מה אמר ירמיהו לד'?לפני שיצרו ולפני שיצא מרחם אמו.  ממתי ד' הכין את ירמיהו לנביא?

. באיזה צורה כביכול שלא ימנע מלהיות נביא בגלל זה, ואין לך מה לפחד מאף אחד מה ד' אמר לירמיהו?את דברי הנבואה. 

שד' שוקד (ממהר) לעשות  סימן?עץ שקד.  איזה דברים הראה ד' לירמיהו?ל פי ירמיהו. שד' שם ידו ע עברה הנבואה לירמיהו?

מה עוד ד' שמצד צפון (בבל) תתחיל הרעה על ירושלים.  סימן?סיר רותח שהרתיחה לכיוון צפון.  איזה עוד דבר?דברו שהוא ידבר. 

ע"י זה ד' יעשה משפט עם ישראל על זה שעזבו אותו שיעורר את כל הממלכות מצפון לבוא ולצור על ירושלים. ואמר לירמיהו? 

כגון מה ד' שלא יפחד ממלכי יהודה שריהם כי אם יפחד ירגישו בפחדיו ויזרקו לו.  מה הזהיר ד' את ירמיהו?והקטירו לע"ז, 

ו אתך ולא עיר בצורה, עמוד ברזל, חומת נחושת, שכל מלכי יהודה או השרים והכהנים ועם הארץ ילחמ יעשה את ירמיהו חזק?

 יוכלו מפני שאני אתך להציל אותך.

 סיכום פרק כ"א

לבקש מירמיהו שיתפלל לה'  בשביל מה שלחם?פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן.  את מי שלח צדקיהו אל ירמיהו?

ונבוכדנצאר שה' יעשה כמו הניסים שעשה תמיד לישראל  מה צדקיהו חשב שאולי יהיה?על שנבוכדנצאר שעלה להלחם בנו. 

אני  ומה יהיה עם חיל כשדים?שכלי מלחמתם יעברו לחיל נבוכדנצאר  מה ירמיהו ענה להם לגבי כלי המלחמה?יעזוב אותם. 

 בחזקה, ובכעס גדול. באיזו צורה?ה'.  ומי עוד כביכול ילחם עם בני ישראל?אכניס אותם לתוך ירושלים. 

ומה יקרה למלך יהודה עבדיו והאנשים שלא בחרב וברעב.  איך עוד ימותו?וימותו בדבר.  מה יקרה לאדם והבהמות בירושלים?

מי שיצא מירושלים ויכנע  איך יוכלו אנשים להנצל ממיתה?נבוכדנצאר מלך בבל יקח אותם ויהרוג אותם ללא רחמים.  מתו?

מה ירמיהו אמר . ר לשורפהכי הקב"ה החליט לתת את ירושלים ביד נבוכדנצא ולמה רק מי שיצא מירושלים?לפני חיל כשדים. 

ה'  ואם לא התנהגו טוב?שתתנהגו טוב שתדונו כל מי שבא להתדיין, ותצילו את הנעשק מידי עושקו.  למשפחת מלך יהודה?

יושבת העמק (שירושלים בהר והכל מסביבה עמק) צור  מה הם הכנויים לירושלים?יבעיר אש בירושלים על מעשיכם הרעים. 

שאף אחד לא יוכל לרדת להלחם אתם ולבוא איך אנשי ירושלים הרגישו  בחומות ירושלים? צל מישור) המישור (שירושלים הר א

 שה' יתן עליהם עונש כמעשיהם הרעים והוא ישרוף את ירושלים וכל סביבותיה.ומה ה' אמר? בתוך ירושלים. 

 סיכום פרק כ"ב

 איפה דיבר בפעם השניה?פעמיים.  כמה פעמים דיבר ירמיהו למשפחת מלכות יהודה?בהר הבית.  איפה ה' דיבר אל ירמיהו?

להציל נגזל מיד עושקו לא לצער בדבורים גר יתום ואלמנה, ולא לעשוק מהם ממון ולא  מה ה' ביקש מהם שיעשו?בבתיהם. 

מרכבה הראויה למלך עם עבדיהם. יבואו לבית המלך מלכים מבית דוד עם  מה יהיה אם כך יעשו?להרוג אנשים נקיים מחטא. 

ובכל אופן . גלעד, ראש הלבנון איזה כינוי ה' נתן לירושלים ובית המלך?בית המלך יהיה לחורבה.  ואם לא יעשו הדברים הנ"ל?

את  את מה יכרתו וישרפו באש?ישיב אותם כמדבר, וכערים שלא יתישבו בהם.  מה ה' נשבע שיעשה לירושלים ובית המלך?

מת  על איזהשיראו את ירושלים חרבה ויתמהו, ויאמרו שישראל קיבלו עונש על שעבדו עבודה זרה.  ה העמים יגיבו?מהגבורים. 

יהויכין  על יהויקים שימות בדרך שיסחבו אותו לגלות כי טוב לו שימות משיגלה ועל מי כן צריך לבכות? אומר ירמיהו לא לבכות?

משיצא מירושלים לגלות לא יחזור עוד כי  מה ירמיהו יתנבא על צדקיהו?ישראל. וצדקיהו שהלכו לגלות ולא יראו עוד את ארץ 

באיזה בית שבנה את ביתו ללא צדק ומשפט, כי השתעבד באנשים בלא לשלם להם.  מה הוכיח ירמיהו את יהויקים?ימות בגלות. 

ומקורה בלוחות ארז. וצבועים בצבע יקר  בית גדול, רוחים בין עליה לעליה שיכנס שם רוח, והרבה חלונות ומצופה גר יהויקים?

ואיך יאשיהו.  ומי עשה כך?לרחם על העניים.  מה המדה של ה'?בענוה וראה טוב כל חייו.  איך אבא שלו יאשיהו התנהג?וחשוב. 

אחי,  הוי הוא היה מה לא יגידו על יהויקים אחרי שימות?רדף אחרי ממון, רדף ועשק עניים ושפך דם נקיים.  התנהג יהויקים?

כמו חמור שלא נקבר גם איך הוא יקבר? הוי אני הייתי לו לאחות, הוי אדון הוא היה לנו, הוי חבל על המלכות שנאבדה ממנו. 

ומה קרה אשור ומצרים.  אלו אומות היו עוזרים לישראל?מחוץ לשערי ירושלים.  איפה הוא ישאר מונח? מונחהוא לא יקבר. 

האם תמיד כך היה עם לא.  האם שמעו?שהיה להם שלווה,  ה' הוכיח אותם ע"י הנביאים? מתינבוכדנצאר יכבש אותם.  אותם?

מה יהיה שכל הגויים שעזרו להם יכבשו ע"י נבוכדנצאר.  מתי ישראל יתביישו בזה שעזבו את ה'?כן, כבר מדור המדבר.  ישראל?

 מהו הלשון ארץ ארץ ארץ?ר יחד עם אמו ושם ימותו. ה' ינתק אותו במהירות מהמלוכה, וה' יתן אותו ביד נבוכדנצא עם יהויכין?

שהוא יהיה ערירי (אפ' אם יהיה לו בנים, הם ימותו) ואל יצליח כי כל ימיו  מה עוד יתנבא ירמיהו על יהויכין?המיוחדת בארצות. 

 יהיה בגלות ומזרעו לא ימשיכו למלוך. (כי המלוכה עברה לדודו צדקיהו).


