
 ב ל ק רפ
 השנה? באותה בירושלם המצב היה מה זה נבואה נאמרהמתי1.

 ב. - א לט, פרק גםראה
 דברי השווה ולח. לז פרקים גם ראה המטרה? בחצר כלוא ירמיה היהמדוע2,

 לכליאתו שגרמו הנ"ל, בפרקים השונים הנבואה לדברי שבפרקנוהנבואה
 ירמיה,של

 מדוע הפרק? של לנבואה( שגרם המעשה ]סיפור המסגרת" "נושאמהו3.
 זה? לנושא כליאתו סיפור את הנביאהקדים

 ורד"ק(, ברש"י דבריו והסבר יונתן, ]תרגום המטרה בחצרביאוררמלים:14
 ותקרא, העליליה, יפלא, הנלוי, החתום, המקנה, ספר הגאלה, נושפטפקדי,

הסללות*

 כח. -- כג כה, בויקרא הגאולה משפטראה5*
 להן? דומה אינו ובמה ההן להלכות שבפרקנו המקרה דומהבמה

 הגאולה* בעניין ט א- ד, רות גםראה*
 דומה? אינו ובמה לפרקנו, ההוא המקרה דומהבמה

 השדה? קניין במעשה הקשורה הנחנזה נבואתמהי6.
 קשורה? היאאיך

 "קושיתכן על לו עונה ה' ומה השדה, קרין אחרי הנביא של "קושיתו"מהי7.

 ים[? יו-  ]פסוקים בתפילתו הנביא מזכיר אמונה עיקריאילו8.
 מזכירם? הואנזדוע

 הכשדים? ביד ירושלם נפילת את הנביא מצדיקבמה19
 לג. - לא פסוקים במיוחד ראה זח להצדקה ובתו בתש הן מוסיףנוה10.

 לב: ]שים לוו לפסוק רד"ק ראה מד? - מב בפסוקים מדובר תקופה איזועל111
 ציע בלי לו, לפסוק פירושו אחרי מב לפסוק רד"ק פירוש מובאבדפוסים
 הפרשה? מתוך דבריו מוכחים כיצדהפסוק(.

  ולהרחבהלסיכום
 במה לתרץ? מנסה רש"י מה יב2 בפסוק רש"י של קושיתוהסבר]א(

 שני(? ]תירוץ הקושיה אותה רד"ק מתרץ איך זה? פירוש דוחההוא

 אחת מלה ירמיה הנביא השמיט בפרקנו יח בפסוק ע"ב: סט יומאעיין]ב(
 השמיטה מדוע המלה? היא מה י10 י, ]דברים רבנו משהמדברי
 לתפילותינה אותה החזיר מי להשמיטה? לירמיה מנתר היה איךירמיה?
 ירמיה? של לדעתו בניגוד זאת, נימקובמה
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 לגפרק
 תחילתם לסמן הבאות המלים הן מה קטעים, לתשרה במסורה מחולק זהפרק
 לכולם? הנזשותף הנושא מהו אלה? קטעיםשל

 כוו כא, יז, טו, ז, הפסוקים: מן הוכח אלה? בנבואות מדובר תקופה איזועל

 עפ"י אחרת גירסה היתה לרש"י לב: שים נרד"ק. ובצרותביאורי-מלים:
 עתרת, ורש"י(, נת"י ואל-החרב ארהסללות הנתוצים שי"(, "נזנחת וראהת"י,
 ינאצון. ינוד, ולא מונה, על-ידי הצאן תעברנה רעים,נוה
 את וסכם הראשונים, הקטעים שבארבעת לבוא לעתיד ההבטחות אתסכם

 האחרונים. הקטעי.ם שבחמשתההבטחות
 השניה? לקבוצה המשותף ומהו הראשונה, הקטעים לקבוצת המשותףנוהו

 ות נבואה לפי לוי, שבט של תפקידו ומהו דוד", "צמח של תפקידומהו
 הבריאה? לחוקות כפולה השוואה הנביא משווה מהאת
 ווו  בהשוואה המתבטא הרעיון הואמה

 ולהרחבהלסיכום
 ע"ב ו רררכות -יצחק בר נחמן ורב אבהו רבי הונא, רב דבריהעתק]א(

 שבפרקנו! יא פסוקעל

 דיעות(? נשתי לב ונדרים ע"ב קלז בשבת כה פסוק חז"ל דרשוכיצד -נב(
 מקראי של מפשוטו דרשותיהם שונותבמה

 כינוי נ"ד' במסורה גם כו, שבפסוק "ישחק" השם בדבר רד"קעייןנג(
 וגס ליצחק( כינוי הוא "ישחק" מקומות בארבעה פירוש: -ליצחק"
 הוא "ישחק" שבהם במקרא, פסוקרס ארבעה שיש נאמרברד"ק
 "קונ- במזרת האחרים הפסוקים שלושת את מצא אבינו. ליצחקכינוי

 "יצחק"(1 ערך 3סוף לתנ"ך"קורדנציה
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 לדפרק

 ז - א פסוקים)א(
 מכוונת למי הזאותי הנבואה בעת יהודה ובערי בירושלם המצב היהמה

 תוכנה? מההנבואה?
 לתקופת כרטא באטלס 162 מפה ראה T)? כפסוק והזקה לכיש הםהיכן

המקרא!
 וראה ורד"ק רש"י ראה 1T? נבואה נתקיינזה כיצד ה(, נפסוק תמות""בשלום

 כח. פרק עולם" "סדרגם
 ]שם(* ישרפרלך" כן לפניך אשר-היו הראשונים המלכים אבותיך"ובמשרפות

 יט. כא, ב' הימים דברי יד; מן, ב' הימים דברי יב: לא, א' שמואלהשווה:
 שרפו? לא מי ועל שריפה, לו ששרפו נאמר מיעל
 לפסוקנו ורד"ק רש"י וכן ע"א, יא ע"ז מסכת ראה זו? "שריפה" של מובנהמה

 הנזכרים. הפסוקיםוליתר
 יחן כב, לעיל גם ראה זאת? בצורה הספידו מי את יספדו-לו". אדון"והוי6,

 כב - חפסוקים)ב(
 יד? - י3 שבפסוקים ה' דברי מתייחסים בתורה פרשהלאיזו7,

 המקבילותו ההלכותכתוב
 עוז" נרסדר רש"י ראה ח? בפסוק המחכרת הברית את צדקיהו כרתמתי8,

 בתורה? הכתוב על נוסף זו, רררית צורך היה מדוע כו(.פ'
 הזאות הברית את הפרו תקופהבאיזו9.

 ין - ה לז, לפרק המתייחסים רש"י שברי כב, - כא פסוקיםראה

 8. לשאלה תשובתך לפי הבן הברית? את הפרו מדוע10.

 כיצד? מידה". כנגד "מידה בדרך הוא הברית הפרת עלהסונש11.
 מהו מפרקנו. פסוק מביא יא( כס, דברים י; טו, כבראשית התורה עלרש"י*112

הדמיוף

 ולהרהבהלסיכום
 אהבה, ספר נרמב"ם, בתורה שקרא מעין בנביא ושבת שבת בכלמפטירין
 ה"ג(, פי"ג תפילההלכות

 ונזדוע? להפטרהי זה פרק חז"ל קבעו שבוע פרשתלאיזו
 7(. לשאלה בתשובתךנעיין
 היא? מה להפטרתו. זה פרק לבחירת נוספת סיבה פרשה באותהיש
 הפרשה(. qlD3נעיין
 שבפרקנו. יח לפסוק רש"יעיין

 ומדונת במה? מפתיע, פירושולכאורה
 רש"י. של פירושו את תבין הפרשה, בסוף היטב תעייןאס
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 להפרק

 ובמסקנותיו, המעשה בסיפור התחשב זה? לפרק תתן כותרתאיזו1.

 רכב? בן יונדב של אישיותו על לנו ידוע מה טז: - טו י, ב' מלכיםראה2.
 הנביא ימי עד התקופה מאותה עבר בערך, זמן, כמה חי? היה תקופהבאיזו
ירמיה?

~3ahלגדולה? משפחתו זכתה במה רכב? בן יונדב של משפקתו מקור .היהנזה 
 בספרי וכן ע"א, קו בסנהדרין הפסוק וביאור נה, ב, א' הימים דבריראה

 כצי י,במדבר
 רכבו בן יונדב של צוואתו תוכןכתוב4,

 דבריו* הסבר ברד"ק ראה אותה? נימק הואבמה

 צוואתו? על - כרחם בעל - הרכבים בית עברו דברבאיזה5,
 לכך? הכריחםמה

 ירושלם? וליושבי יהודה לאיש להוכיח ה' רצהמה6י

 בספרי הפסוק וביאור יט, פסוק ראה הרכבים? בית שנטלו השכרנזהו*7.
 כט. י,במדבר

 ולהרחבהלסיכום
 הרכבים! בית - יתרו בני משפחת תולדותספר

 7 3, 2,השאלותמקזדזת:

 שם ורד"ק מע א,שופטים
 יז - יא ד,שופטים

 1 טו, א' נוואלש
 שם( רש"י נוכן לב י, במדברספרי
 רכב(. בן ניהונדב קמט נף התנ"ך","אישי

*
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 לופרק

 ספר? מגילת על ה' דברי את הנביא יכתוב מהלשםו.
 ת. ג פסוקיםראה

 טו ב"ב ראה נבואות? ספרי כתיבת מכל הזאת הנבואה כתיבת שונהבמה*2.
 ישעיה(. כתבו ד"ה רש"יע"א

 רש"י גם וראה ודרש, פשט - ב לפסוק רד"ק ראה במגילה? יכתוב הואמה3,
 כג.לפסוק

 לחורב. הפגיעו, הסופר, תער דלתות, האח, החורף, בית עצור,ביאורי-מלים:4*
בהמה.

 כאד טו, י, ד, נפסוקים פעמים ארבע קראו המגילהאת5.
 הזדמנויות? ובאילו מי, באזני קראמי

 יז? בפסוק בשאלתם השרים התכוונולמה6י

 מדוש המגילה? לדברי השרים התייחסואיךד,
 כה! כד, כ, יט, טז, פסוקיםראה

 מדוע? המגילה? לדברי המלך התייחסאיך8.

 כג- - כ בו, לעיל ראה מדוע? מאד. נחוצה היתה יט בפסוק השרים שלעצתם9.
 בדפוסית לב: ]שים לב. לפסוק רד"ק ראה השנייה? במגילה ירמיה הוסיףמה10*

 ל(. לפסוק הציע אחרי עליהם" נוסף "שוד ד"המובא

 ולהרחבהלסיכום
 הסביבה ]תיאור העם באזני המגילה את קורא נריה בן ברוך חיבור:כתנב
 על הרהוריה הקהל, על הדברים שעשו הרושם המגילה, דברי תוכןוהקהל,
 ברע(, של לפעולתו אפשריותתוצאות
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 ליעלהמרקים
 האפים, מחוץ פקדת, בעל לחלק, מדקרים, תשאו, ויעלז,ביאורי-מלים: 1,)א(

 ידיך. אצילוה מלחיפ, נבלוי. סחבותבלוי
 אחד? עניין הם הפרקים שניבמה2.

 י - א פסוקים לז,פרק)ב(
 נכרי? סלד בידי הומלד יהודה שמלך קרהכיצד3.

 לו! ב' הימים דברי ובמקביל כד, ב' מלכיםראה

 התקופה באותה דווקא והרי בעדו, להתפלל לירמיה צדקיהו המלך שלחמדוע4.
 ירושלם? על המצוההוקל

 זו! קצרה בתקופה בארץ והצבאי המדיני המצב אתתאר6.
 באטים(. )היטור ה, לפסוק ברד"קהשתמש

 המלך! של לבקשתו. כתשנבה לירמיה '11י"מרה הירי"ה תוכןכתוב6.

 כא - יא פסוקים לז,פרק)ג(
 5 בנימין בשער לירמיה שקרתה ה"תקרית" אתתאר?,

 פירושים(? שלושה - ורד"ק נרש"י העיר את לצאת רצה הואמדוע
 ה"תקרית"? תוצאות היו מה מה? סמך על אותה חשדובמה

 רש"י ראה השער? שמירת על המופקד של שמו את הספר מזכירמדוע*8.
 זה? מפרט חז"ל שלומדים המוסר מהו יגולפסוק

 וירמיה? צדקיהו של פגישתם התקיימההיכן9י
 1T? מפגישה צדקיהו של אישיותו על לומד אתהמה

 הפגישה? את ירמיה ניצלאיך10.
 במה? לרעהי או לטובה השתנה מצבו האם השיג? הואמה

 יג - א פסוקים לח,פרק)ד(
 אלה? בפסוקים ירמיה את השרים האשימובמה11.

 בהאשמתם? ממש ישהאם
 לשרים? מתשובתו צדקיהו של אישיותו על לומד אתהמה12.
 ורד"ק(. נרש"י הדרש? ולפי הפשט לפי - הכושי" "עבו-מלך היהמי13!

 בקשתה את עבדמלך נימקבמה14.

 שהגיב, כפי הגיב ונזדוע הכושי? נזלך עבד של בקשתו על המלך הגיב איך15*
לדעתו?

 יד-כח פסוקים לח,פרק)ה(
 וירמיה? צדקיהו של השנייה פגישתם התקיימההיכן16.

 זה? במקום המלך בחר לדעתכןנזדוע,
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 למלך1 הנביא האמץ לאמדוע17.

 זאומ בפגישה לצדקיהו ירמיה לו חידשמה18.

 את היטב הסבר דאגו הוא ממה עצתה את לקבל המלך רצה לאמדוע19.
 ותיו! שחש

 כב! שבפסוק הנשים דברי תוכן אתבאר20.

 כו! -- כד שבפסוקים הנזלך של בקשתו אתנמק21י
 בדבריה שקר היה האם לבקשתת שתר הנביאהאם

 ולהרחבהלסיכום
 לשאלות: תשובותיך לפי צדקיהו של אישיותו על מסקנותיך אתסכם1.

.4,9 ,10 ,12 ,15 ,16 ,17 ,19 !21 

 ירד חסידה, יצחק נישראל התנ"ך" אאישי עלפי הסיכום אתהשלם2.
 במקורות במיוחד השתמש יאשיהס. בץ וצדקיהו שע ט( תשכ"חשלם
 שס(9 נותניה כח קטן מועד קג, סנהדרין סו, קטן מועדאלה:

*
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 לטפרק

 ב' ומלכים נב לקמן - המקבילים לפרקים ק - 3א ויפרק תחילתהשווה
 הנבואות את מצא נבואותיו. קיום את בעיקר הנביא מדגיש בפרקנוכה!
 הקסמים: בפרקיםהאלה
 ט נפסוק התה- בשער בבל שריישיבת
 ה( - נד צדקיהו של ותפיסתובריחתו
 נה( נבוכדנצר לפני למשפט עומדצדקיהו
 מ( לבבל המלךגלות

 טז( והעיר ביריהמקדששריפת
 בארץ2 השאירום מה לשם בארץ? הכשדים השאירו העם מבניאילו
 ישע אתה ומה הבא(, בפרק נראה הנשארים על הכשדים הפקידו מיאת
 יק* -- יב כבן ב' ומלכים כו. פרק סוף נראה אביתעל

 לירמיה2 בנוגע לשריו נבוכדנצר ציוהןמה
 ד, ב- פן לקמן ראה כך2 ציוהמדוע

 יח? -- סו שבפסוקים לנבואה תתן כותרתאיזו

 ולהרחבהלסיכום
 ע"ב(* כח נתענית העיר" הובקעה בתמתאבשבעה-עשר

 מתרצוש היא ומה בפרקנו2 מפסוק הגמרא שם מקשהמה1,
 תענית לעיין ירושלמי2 בתלמן קושיה אותה על מתרציםמה2*

 העדהט* ב"קרגן ההסבר -- ה הלכה דפרק

*
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 פ-פא ם ' ק ךפ

 וברד"ק5 ברש"י ודרש פשט ראה ה'"? נואת אל-ירמיהו היה אשר "הדברמהו

 נבתראדף לפניו שנתן רררירה ירמיה הכריעאיך
 1. בשאלה הרמוז הדרש וכן רש"י, ראה שהכריע? נפי הכריע הואמדוע

 נפסוקים אחיקם בן גדליה תחת יהודה" ל"שארית הצטרפו קבוצותשלוש
 הף מי יב(. -ז

 החורבף אחרי בארץ יהודה שארית את לבסס גדליה ניסהאיך
 את הסבר נתניה? בן ישמעאל של במזימתו קרח בן יוחנן ראה סכנהאיזו
 ! סכנהה

 ע"א! מא נדה ראה קרח? בן יוחע של לדבריו גדליה האנזין לאמדוע6*

*

 רד"ק! ראה .גדליה? נהרג יוםבאיזה1.
 כיצד? אחרת. משתמע ע"א וים ע"ב יח ראש-השנהבגמרא*
 ה' לבית מנחה להביא רצו ומשילה, משכם באו אשר שהאנשים תביןאיך2,

 ורד"ק2 רש"י ראה בגדיפ? קרועי היו ומדוע חורבנו?אחרי

 ראה הרגם? גדליה וכי מ(. נפסוק ביד-גדליהו" הכה אשר האנשים"פגרי3.
 ע"א! מאנדה

 באר! יז. - טז טו, א' במלכים לאמור מתייחס טפסוק4*

 נתניה? בן ישנזעאל נזיד יהודה שארית את הצילמי5.
 מ. פרק 5, לשאלה תשובתך ראה מדונם תכניתו? היתהמה

 ולהרחבהלסיכום
 תכניותיו, שלטונו, ימי ]אישיותו, אחיקם בן גדליהו חיבור:כתוב]א(

כשלזנם!
 ע"ב יח השנה ראש ראה גדליה? של הריגתו לרגלי צום קבעומדוע]ב(

 ב. ס"ק תקמט, סימן ברורה"ו"משנה
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 ג ב--ם ם ם קי רם
 כותרת ותן המסורה, לפי. הפרקים שני את חלק הכולל? הנושא הואמה1,

 1 קפעלכל

 מדועך בקש;תם? מחזקים הם במה מירמיה? השארית אנשי מבהגשיםמה2.

 יהןה? שארית לפני הנביא שמציע הברירה היאמהב.
 הברירה? צדדי שני את הנביא מנמקכיצד
 הצזזים? שני לפי לעתידם, הנביא צופהמה

 בקולו? לשמוע לו הבט'או הפ והרי לאזהרתו, ישעו שלא הנביא ידעמניין4.
 וכאי. כ לפסוקים רד"קראה

 ירמיהנ את השארית מנהיגי מאשימיםבמה5.
 תשובתך! נמק להאשמתם? בטיפ היההאפ

 למצרים? לרדת תכניתם היתה מלכתחילה אם לירמיה, פנו בכלל הםמדוע16

 שהחליטך. כפי להחליט להם גרם מה הפרקים, שני מתוךהבן?.
 ירמיה? של נבואתו על חלקו שבה המחלוקת" "נקודתמהי

 ועטהי ושבם, וצפרירו, במלבן, במלט,'ביאורי-מליס:8.

 והנמשל1 המשל את באר - אודבגדנ" הרעה"כאשר-יעטה9י
 פירושים, שלושה - ורד"ק רש"יראה

 תוכנה היה לא האם יהזיס". אנשים "לעיני נאמרה מצרים על זונבואה10.
 ~תושביהן מצרים למלך יותרמכוון

 ולהרחבהיסיכום
 קרח בן יוחע של למעשיו מא( - ]מ נתניה בן ישמעאל של מעשיוהשווה
 נשען מי על דרכיהפי נחלקו במה במעשיהמו השווה הצד נוהו מטו -נתב

 השני? מי ועלהראשון,

*
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 ד מ ק רפ

 חלקים, לשלושה יד( - נא ירמיה דברי את מחלקתהמסורה
 חלקו לכל כותרתתן
 יז8 לפסוק רד"ק ראה במצריפה עבדו עבודה-זרהאיזו
 זן פרק לעיל וכן ורדאק, רש"י ראה "הכונים"1 הם מה ;בה? עסק בעיקר,מע

 אותה? הביאו מניין 9!שאלה
 הנביא? לדברי התנגדותם את העם נימקובמה
 שבדבריהם? ההיסטוריה" "סילף את הנביא להם מוכיחכיצד
 הנוספת? בנבואתו השיא להם מוסיףמה
 וכן בו, פרק סוף עולם" "מדר ראה נבואותיו? שתי נתקיימו ומתיכיצד

 נרש"י(. ישובו? אשר הפליטים הם מי כט!יחזקאל

 ולהרחפהלסיכום
 פעמים שלוש בתורה כתוב שם ולשבת למצרים נזארע-ישראל לרדתהאיסור
 פסוקיפו הבא יט* יג שמות מכילתאנראה
 תק2 נוצווה "החינם-.ff ספר לפי -- המצוה טעםכתש
 ח - ז הלכות ה, פרק מלכים, הלכות רמב"ם, לפי - ההלכות פרטיכתוב

 - שם לרמב"ם הרדב"ז בפירושראה*
 המציאות? מתוך מקשה הואנזה
 מתרתן הואמה
 שלוז תולדותיו על דבריו מתוך לופד אתהמה
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 ה מפיק

 נריה2 בן ברוך על זו נבואה לירמיה נאמרה הזדמנותבאיזו:
 יג. כה, וכן לו פרק לעילהשווה
 כה. רק בפ 4 שאלה גפ 4 ראה אלהג נבואות לשלוש המשותףמהו

 פפוק סיף ע" שמות פכילתא גפ ראה נריה2 בן ברע- של שקונתו היתהשה
 ורד"ק. רש"י ראה בדברית הפחמך הוא מה על.א.

 תלונתת על ה' לו משיבמה

 לו2 יינתן שכר איזה הנ"ל* מכילתא ראה בקשתני למלא מקום איןנזדוע4.

 ולהרחבהלמיכרם
 נריה. בן ברוך של אישיותו עלכתוב

 צב. נף התנ"ךא שאישי ירמיה, שבספר ומג לו לב, פרקיםמקורות:

*
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 ו מ ק ךפ
 לעיל השווה מתייתמת? היא פרקים לאילו זה? לפרק הכותרת מציינתמה
 י, א,פרק

 כוו? נבואות קבוצת תמצא אחרים נביאים ספריבאילו

 נאנזרה מלחנזה איזו ועל יב, - א שבפסוקים הנבואה נאמרה נזלחמה איאעל
 כת ינ- שבפסוקיםהנבואה
 160! מפה המקרא, לתקופת כרטא אטלס גם וראה ב, לפסוק רד"קראה

 להם? שקדנזה הנבואה לבין כח - כז בפסוקים האמור בין הקשר הואמה
 יא? - י פסוקים ל, בפרק הנבואה אותה נאמרה הקשרבאיזה

 שאון, היונה, חרב נסחף, והתהללו, יוכחו, חתים, מרקו, צנה,ביאורי-נזלים:
 מרבק. כעגלי קרץ,ונצתה,

 הנ"ל(. המפה ]ראה כרכמיש? היאהיכן

 שם? מלחמתם על לנוצרים הנביא צופהמה

 י, פרק בראשית ראה מצרים? לצד במלחמה המשתתפים העמים הםמי
 יג. ו,פסוקים

 מצרית? של סופה על הנביא צופהמה
 16 שאלה מד, פרק ראה נבואה? אותה נתקיימהמתי

 ולהרחבהלסיכום
 הקשר? הוא מה לההיורה? זי ירייה קבעו בתורה פרשהלאיזו)א(

 כס. ביחזקאל המקבילה לנבואה זו נבואההשווה'נב(
 ההיא? בנבואה ]וסףמה
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 1 פ ק רפ

 ירמיה? כאן מתנבא מלתמה איזועל
 נוצפע"? עלים ה"מיע הםמי
 רד"ק! ראה מזה? את פרעה היכה אפואמתי

 המלחמה1 באותה לפלשתים הנביא צופהמה

  ורד"ק! רשאי - ד פסוק ראה וצידתן צור לבין פלשתים בין הקשר הואמה

 בן דברים יד; י, בראשית ראה כפתור"1 אי "שארית פלשתים נקראיםמדוע
 ז! ט, עמוםכב*

 וכף! פלשתים כי בעיני והנראה דברינו: נבסור כג ב, לדברים רמב"ןראה
 פסוקנו? את רמבשן מסביראיך

*
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 ח פ ק רפ

 תתנודוע ומפק, איד, ונבליהם, יריקו, וצעהו, צעים תדמי,ביאורי-מלים:1.
 גדדת* גרעה, יתרת, הידד, ידרך קיצך, נטישתדך, בדיו, ולא-כן,עברתו

 אלה: מליצות רד"ק או רש"י עלפיבאר2*
 תצא נצא כי למואבתנרציץ
 רמיה ה' מלאכתעשה
 אל-כלי נוכלי ולא-הורק אל*שמריו, הואושקט
 נמר לאוריחו
 מואב רן קנגדעה

 נמצאאם-בגירים
 פי-פחת בעברי תקע כיונהוהיו
 שלשיהעגלת
 מצרה אשהכלב
 ופח. ופחתפחת

 מב5 כט, כג ז, פסוקים ראה מואב? את הנביא מאשיםבמה3.

 י! לפסוק רד"ק ראה מואב? של עונשו במיוחד חמורמדוע14
 נוסתמךו הוא שעליו בתורה הפסוק אתנוצא

 132 מפה גם נראה זו בנבואה המכרים במואב המקומות רשימתערוך5*
 המקרא(. לתקופת כרטאבאטלס
 לח! - לד לב, במדבר ראה בתורה? נזכרו נוהםאילו

 התורה, פסוקי לפי - כך אחר למי מקודם, אלה מקומות שייכים היולמי*6*
 ירמיה? הנביא 1.ינזי שיקבים היולמי

 לשון"? על נופל "לשע בצורת הפורענות נאמרה מקומות אילועל7,

 כס! כא, בנודבר ראה "כמוש"2 הואמי8י
 יג(? נפסוק לביודאל כנזוש של הדינזוינוהו

 ולהרחבהלסיכום
 את כתוב התורה. בסגסן הנביא משתמש זה בפרק מקומותבכמה3א(

 כא, במדבר מטן כח, דברים להן לב. דברים ל: המקביליםהפסוקים
 ג! ל, דברים כט: -כח

 בפרק י פסוק דרשו ואיך חז"ל, דרשו מי על נריב* כא רי"-בחראעירןמם
זה?
 הפסוק? לפשט הזאת הדרשה מתייחסת מידהבאיזו

 -- טו נפרקים ישעיה של המקבילה לנבואתו מואב על זו נבואההשווה ט'3
 מקבילימו פסוקים כתובטק*

*
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 מטפרק
 ן( עתאר לבני )הנכואטן ו %ר-- ם פסוקי)שש(

 וזרמתללי, ורדאק(, ]רנם"י ו2גדרוחל וט17י והרמתו הילילע וזצרעה,ב"אוריקזלים:
 ]רנם"י עמק~ךלב

 נתזט? ו2ר ארז וזנביא ;זאנטינןשזה ורד"ק"
 נרד"ק(? בו מואשמים ם שה הנזעשה את עשו הזדמנותבאעו

 את הסבר אפשרויות, שתי מעלה רד"ק יורשיו? את ישראל יירשמתי
 5שתיהן
 הפסוק? מהו האפשרויות. אחת להוכחת ]יא( מישעיה פסוק מביארד"ק
 משם? ההוכחה היאונזה
 הם מה זג(. א נפסוקיס "מלכם" המלה פירוש לגבי חולקים ורד"קרש"י
 ס? ה י ש 1 ר יפ

 ז מח, לפרק ג פסוק השוואת לפי הפירושים כאחדהוכח

 ( ם ו ד א ל נהנבואט כב - זפסוקים)כ(

 עובדיה(, לשואת השוואה ערפי רד"ק ת"י; על-פי נרש"י נזבניםביאוררמלים:5.
 הירדן, מגאע בחגוי, השיא, תפלצתכן וציר, חשפתי, אידן הפנו,נסרחה,
 יעדדנד, ורד"ק(, נרש"י בחור אריצנו, ורד"ק(, נרש"י ארגיעה איוע,נוה

 וידאה. ישים,יסחבום,
 אלה: דימוייםבאר6.

 עוללות ישארו לא לך, באואם-בוצרים
 דים השחיתו בלילה,אם-גנבים
 קנך כנשרכי-תגביה
 הירדן נזגאע יעלהכאריה
 הצאן*צעירי

 ומפורטת טז, בפסוק כאן רמתה ההאשמה אדום? את הנביא מאשיםבמה7.
 עובדיה. של המקבילה בנבואהיותר

 ורד"ק! רש"י ראה "תימן"? ארוס נקראהמדוע8.
 רד"ק? - מה ועל רש"י, מסתנוך נוהעל

 רד"ק! על-פי בהקשרו, יא פסוקבאר9.

 כט! - כח פסוקים כה, לפרק השוואה סמך על יב פסוקבאר10.
 ההם? הפסוקיפ נאמרו מיעל

 הקשר מה ומ(. יג ]פסוקים אדום על זו בנבואה פעמיים עכרת בצרההעיר*11.
 במואב? שהיא משתמע כד מח, פרק לפי והרי לאדום,שלה
 א. סג, וישעיה יב א, עמוס וכן כא0, רש"י נופירוש לג לו, בראשיתראה

 לדמשק( נהנבואה כז -- בגפסוקים)0
 פירושים(, ]שני מזבה ורטבן רפתה, נרד"ק(, דאגה בים נמגגביאוררמלים:12.

 ידמו, משושי,קרית
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 הוא מה דן - ג א, לענזום השוואה על-פי דמשק של פשעה את להביןתוכל13.
 הנבואות? שתי את תשווה מה סמך עלהפשע?

 מלכו מישראל מלכים אילו בימי "בךהדד". נקראו בארם שוניםמלכים14.
 ]כל כ א' מלכים כ: - יח טו, א' מלכיס אלה: נזקורווו לפי זה, בשםמלכים
 כה? - כד יג, ב' מלכיסהפרק(;

 לקדר( )הנבואה כה-לגפסוקים)ד(
 יג. כה, בראשית ראה "קדר"? מתייחס משפחררעמיםלאיזו15,

 על מתקבל סיבות נוכמה אבל "חצור", בשם עריס כמה היובארץ-ישראל*116
 סיבות! שתי הבא אלה. לערים הכוונה אין שבפרשתנוהדעת,

 האחרים העמים על שתבוא הפורענות מן קדר על שתבוא הפורענות שונהבמהדוי
 השונימו החיים תנאי על-פי השוני את הסבר אלה?שבנבואות

 ם( לעיל )הנבואה לט - לדפסוקים)ה(

 כבי י, בראשית ראה "עילם"? מתייחם נושפחת-עמיםלאיזו18,
 בו ח, דניאל ראה עילס? ממלכת היתה היכן119
 בר רבה האנזורא של דעתו לפי לח, בפסוק בנבואה שנרמז האירוע הואמה120

 העמוק? נבסוף ע"ב י במגילהעופרן
 והסבר רד"ק ראה זה? לאירוע בעילם" כמאי "ושמתי המלים מתאימותמדוע
 דבריו! אתהיטב

 ולהרחבהלסיכום
 אדום: על עובדיה לנבואת שלפנינו לאדום הנבואה אתהשווה]א(

 המקבילים* הפסוקיםכתוב1.

 דבריך1 כח ו ה האלה? הנבואות נאמרו תקופה איזועל2.
 דבריו באר פט, נזסנהדרין חז"ל דברי מביא ט לפסוקרש"י3,

 SDW רש"יעפ"י

 הנבואותו שתי בין הדמיע - זה לפי - מוסבראיך14
 בבל על לנבואה קודמות מנם - נזו ]פרקים הגויים על הנבואותכלנב(

 נא(. - ננפרקים
 זה? סדר השיא קבע לדעתך,מדוע,5.
 נזט1 - מן הפרקים זול-פי ררל של כיבושיה אתסכם6.
 באטלס גם היעזר אלה? בכיבושים נכללות שבימינו מדינותאילוך.

*
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 נפרק

 כ - א פסוקים)א(
 וערכו כעתודים, רבצם, שובבום, עצביה, חת, תכחדו, נס, ושאוביאורי-מלים:

 אשיותיה. אליה, ידו דשה, כעגלה תפושו, נחלתי, שסי משכיל, כגבורלה,
 ורעה. ושררתי, עצמו, 5(, שאלה סו פרק נראה היונה"רב

 בזהי זה הקשורים נושאים שני יחד משולבים זובנבואה
 בזה? זה קשורים הם וכיצד הנושאים, שני הםמה

 דברידו הוכח ירמיה? כאן מנבא תקופה איזועל
 ז(* נפסוק לישראל? הרעו אשר את ישראל צרי מנמקיםבמה
 לדעתך? מרצדקת, זו הנמקההאם

 יז* פסוקבאר5.

 מו - כאפסוקיםנב(
 כר חרבו ערמים, מלוה, מאבסיה, התגרית, יקשתי, מרחים,ביאורי-מלים:

 החזיקתהו* צרה ארדאיים,  ציים  יתהללו, ובאימים ונאלו, הבדים, זדה,פריה,
 בבלן של אשמתה על הנביא מצביע שבהם הפסוקים אתהבא

 דברידן הוכח ירמיה? כאן מנבא מלחנזה איזועל

 דבריך הוכח הגויים? שאר כל מפורענויות בבל של פורענותה חמורהבמה
מפסוקימו

 ייהיהףה114ףףרח
 לנבואות הנביא מתייחס שבפרק הראשונה בנבואה קטעיםבכמהנא(

קודמותי
 האלה: והפסוקים זה מפרק הפסוקים את מקבילים בטוריםכתיב
 ח;יט, ו;דן יד-טו:ב, ג;ב,
 ח*לא, יגן - יבכה, א;כג,

 מקבילים בטורים רחוב ירי- מפלת מתוארת יג פרק בישעיהגםנב[
 1 הנבואות משתי מקבילים פסוקיםקטעי
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 נאפרק

 כד - א פסוקים)א(
 נרש"י בסרינו ואל-יתעל ויבקקו, תרוה, נ"מצודותט, קמי לבביאורי-מלים:

 מפץ. כילק, בצעקן אמת השלטים, הברו,ורד"ק(,
 כיצד? הקודם. לפרק המשך היא זונבואה

 נאנזרו עניין לאיזה בקשר סו. - יב י, פרק על חזרה הם יט - סופסוקים
 כאף נאמרו הקשר ובאזה הפסוקים,שם

 לח. - לה נ, שבפרק לזו דומה סגנונית צורה כג -- כבפסוקים
 הנביא? בה נזשתמש ומדוע הסגנונית? הצורה היאנזה
 מה בבל. נפילת על ירמיה שבנבואת והפירוט האריכות את מנמק יפסוק
 ההנמקה?היא
 ממנה? לומד אתהמה

 י, בישבה מדצאיס אנו דונזה רעיון כני נפסוק מלחמה" כלי לי"מפץ-אתה
 הרעיוף הוא מה טו. -ה

 נח - כהפסוקים)כ(
 סמר כילק העלרסוס וריתק(, נת"י טפסר קדשו, למוסדות,ביאורי-מלים:ד.

 כרשו נזלא הממני, האגנוים, נבורתם, נשתה ותחל, פחותיה,נ"מצודות"(,
 glgB~1 בדי-אש, בדיידיק, יאנק, ינהדז, ככדים, בחמס, נערו, ושארי,מעוני,

 שריפה"? "הר ומדוע נרד"קץ המשחית" "הר בבל נקראתמדוע8.

 לג! בפסוק ונמשל משלבאר9.

 מובנה? מה סתרים. בכתב נכתבה מא( נפסוק "ששך"המלה10.
 א* פסוק לעיל גם ראה הסתריסל לכתב ה"מפתח"מהו

 רש"י! פירוש על-פי סו פסוקבאר11.

 -- נ מדע לה, - לד כדן יא. ה, אלה: פסוקים לפי בבל של אשמותיה אתסכם12.
 ינא

 סד -- בספסוקים)ג(
 בכל? נופלת על הנבואה אחרי אלה פסוקים נכתבומדוע13,
 את עתיאל בן יונתן מתרגם איך בב"א* מלן-יהודה ארדצדקיהו"בלכתו14,

 כה(? פרק נסוף עולם" "סדר בעל אותה מבין ואיך "את",המלה

 א כח, לעיל רש"י ראה למלכו? הרביעית בשנה לבבל צדקיהו הלך מהלטרם15.
 כח(. בפרק 12 שאלהנוכן

 ורד"ק(. רש"י, וכן נת"י פירושים שני מנוחה"? "שר של תפקידומהו16.
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 ולהרמבהלסיכום
 כנגד יוישליחיו שררי באשור ה' משתמש 6 לשאלה תשובתךלפינא(

 כל את לבבל ה' ישלם מדוע השאלה, אפוא מתעוררת וממלכות.גויים
 עשת ה' בשליחות שעשק מה והרי כז(, נפסוקרעתם

 רמוזה אחרת ותשובה טס, - ז ני, בישעיה שם תמצא אחתתשובה1.
 טו. א, זכריה עלפי כאןברד"ק
 התשנבווש שתי הןמה

 דבריו: בסוף ובעיקר הגוי, את וגם נד"ה יד טו, בראשית רמב,ץראה'מט
 הנ"ל. התשובות שתי את המסביר וכה( שמע נבוכדנצרוהנה

 הנ"ל? השאלה את רמב"ן ם ש מעורר עניין לאיזהבקשר82

 הלכות המדע, בספר עיין הבעיהו לאותה רמב"ם של תשובתו היאמה8.
 ה. הלכה ג פרקתשובה,

 רמב"ס? על בהשגתו שם ראב"ד של מסקנתומהי4ש
 רמב"ם? דברי את נהנ"ל( רמב"ן דוחהבמה5,

 ה! דניאל ולפי זה פרק לפי - בכל של נפילתה יוםתאר 8*נט

 בראשית רמב"ן ראה שריה? שעשה הסמלית הפעולה של ערכהמהו 7.ך(
 "ודע המלים אחרי וכף( כלל לך אומר וגף, אברם ויעכר נד"ה ויב,
 וכףש. ה" נשליתי עיריו גזירת כלכי

*
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 22פוק

 ל. כה, -- יח כד, ב' למלכים במלה מלה כמעט מקביל זהפרק11
 צירף לדעתך, מדוע, ע"א. ראש סו ררא-בחרא ראה נזלכים? .ספר כתבמי

 נבואותיו? לספר - מלכים בספר שמקומו - זה פרקהנביא

 ע"א קג סנהדרין עיין צדקיהו? שעשה הרע מהו ה'". בעיני הרע"ויעש2*
 ולהרחבה"* "לסיכום לח פרק לעיל נםוראה

 בית-המקדש. בחורבן הקשורים תאריכים שלושה מהכרים זהבפרק3*
 הפסוקים! את ציין הם?מה

 הפסוקו את הבא ב. - א כד, ביחזקאל גם מובא הראשוןהתאריך
 ולהרחבה"(י נ"לסיכום לט פרק לעיל ראה - השני לתאריךבאשר
 ח. כה, ב' למלכים השווה - השלישי לתאריךבאשר
 ט"אנ כט תענית על-פי הסתירה אתתרץ

 יהודה? שרי את לנזיתה דן הוא ומדוע צדקיהג עם משפטים המלך דבר מהעל4.

 ע"א. כז נזגילה ראה יג(? ]פסוק הגדול" "ביתמהו5.

 א' מלכים לפי כב - יז בפסוקים המהכרים הכלים של מהותם את באר*6*
 כאן1 ברשאי היעזר זופרק

 כד ב' במלכים זה את זה סותרים פסוקים שני בין כח פסוק מכריעכיצד*ו*
 המכריעה? המלה היא מה ודל(?נרד

 ל? - כח בפסוקים נזכרות גלויותאילו8*

 ב' שבנזלכים כן - כב הפסוקים את בפרקנו הנביא השנזיט לדעתך,מדוע,9*
 כה?פרק

 יהודה מלך יהויכין של כבודו בסיפור ספרו את הנביא סיים לדעתך,מדוע,10.
 הלי רר
 ולהרחבהלסיכום
 ע"א, ט יומא ראה ראשון? בית עמך זמן כמהנא(

 נראה הנביאים על-ידי נקבעו 8 בשאלה הנזכרים התאריכיםשלושת]ב(
 צום. כימי ות( ו פרקיםזכריה
 צום? לימי החורבן על אבלות בין הקשר הואמה

 ה"א ה, פרק תעניות, הלכות זמנים, ספר רמב"ם, של דבריוהעתק
 תקמט! סי' ברורה" "נושנה גםוראה
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