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נוֹת ְר ָ ִעי ִ ְקצ ְֹרנָה :משלי י ,כז
י ְִרת ה' ו ִֹסי י ִָמי ְ
וְ עֵ לִ י זָקֵ  ְמאֹ ד וְ ָמַ ע אֵ ת &ָל אֲ ֶר יַעֲ ) *ָ נָיו לְ כָל י ְִ) ָראֵ ל וְ אֵ ת אֲ ֶר י ְִ&ְ ב אֶ ת
 ְ* ַ2טֶ ֶר י ְַק ִטר אֶ ת הַ חֵ לֶב בָ א נַעַ ר הַ &ֹהֵ  וְ 4מַ ר ל ִָאי הַ ֹ5בֵ חַ ְנָה בָ ָ)ר לִ ְצלוֹת
&ִ י ָקצַ ר הַ  ָ, ַ9ע מֵ ִה ְ) ָ ֵרעַ וְ הַ  ֵ< ַ9כָה צָ ָרה &ְ ִה ְת ַ&ֵ+ס :ישעיהו כח ,כ
ֹ&נֵס ַ&ֵ+ד מֵ י הַ =ָ נֹ תֵ  *ְ אֹ צָ רוֹת ְהוֹמוֹת :תהלי לג ,ז
מ ַ) ְ7רוֹת עֵ י ָניִ הָ לוֹ? וְ טָ פֹ  ֵ לַכְ נָה בְ ַרגְ לֵיהֶ  ְעַ ַ& ְסנָה :ישעיהו ג ,טז
וַ =ֹאמֶ ר ה' יַעַ  &ִ י גָבְ ה *ְ נוֹת ִצ=וֹ וַ ֵ לַכְ נָה נְ טיוֹת ָ2רוֹ ְ
ְהדה לַעֲ )וֹת הָ ַרע *ְ עֵ ינֵי ה'' :מ"ב כא ,טז
ְר ִ ַל  ֶ-ה לָפֶ ה לְ בַ ד מֵ חַ  ָBאת ֹו אֲ ֶר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת י ָ
וְ גַ @ָ  נ ִָקי ָפַ ? ְמנ ֶַ:ה הַ ְר*ֵ ה ְמאֹד עַ ד אֲ ֶר ִמֵAא אֶ ת י ָ
ִ:עֵ נ לֵאמֹ ר הֲ לוֹא ה' ְ* ִק ְר*ֵ נ 6א ָתבוֹא עָ לֵינ ָרעָ ה :מיכה ג:יא
איהָ *ְ ֹחַ ד י ְִ ֹ-ט וְ כֹהֲ נֶיהָ *ִ ְמ ִחיר יוֹר נְבִ יאֶ יהָ ְ*כֶסֶ  י ְִקסֹמ וְ עַ ל ה' י ָ
ָר ֶ
)(3וְ הַ ר הַ *ַ יִת לְ בָ מוֹת ָיעַ ר :מיכה ג ,יב
יר ִ ַל ִע=ִי ִ ְהיֶה
ָ
ָלכֵ *ִ גְ לַלְ כֶ )ִ (1צ=וֹ ָ)דֶ ה תֵ חָ ֵר )(2וִ
גרי אֶ ל חֶ ֶרב הָ י אֶ ת עַ ִ9י ָלכֵ ְספֹ ק אֶ ל י ֵָר? :יחזקאל כא ,יז
4ד &ִ י ִהיא הָ י ְָתה בְ עַ ִ9י ִהיא *ְ כָל נְ ִ)יאֵ י י ְִ) ָראֵ ל ְמ ֵ
זְ עַ ק וְ הֵ ילֵל *ֶ  ָ
4רז :שיר השירי ח ,ט
ִא חוֹמָ ה ִהיא נִ בְ נֶה עָ לֶיהָ ִט ַירת ָ&סֶ  וְ ִא @ֶ לֶת ִהיא נָצר עָ לֶיהָ לחַ ֶ
יהי כְ נַעַ  עֶ בֶ ד לָמ ֹו :בראשית ט ,כז
6הי לְ יֶפֶ ת וְ י ְִ&ֹ *ְ 4הֳ לֵי ֵ וִ ִ
יַפְ ְ אֱ ִ
ירס :בראשית י ,ב
*ְ נֵי יֶפֶ ת  ֹ2מֶ ר מָ גוֹג מָ ַדי וְ יָוָ  וְ ת; בָ ל מֶ ֶ? וְ ִת ָ
4ר Kהַ ִהוא יָצָ א אַ :ר וַ =ִבֶ  אֶ ת נִינְוֵה וְ אֶ ת ְרחֹבֹת ִעיר וְ אֶ ת &ָ לַח :ש י:יLיא
אית מַ ְמלַכְ  ֹו *ָ בֶ ל וְ אֶ ֶר? וְ ַא&ַד וְ כַלְ נֵה *ְ אֶ ֶרִ Kנְעָ רִ :מ הָ ֶ
וַ ִהי ֵר ִ
ְ
6ת י ִָמי :יונה ג ,ג
ֵא6הי מַ הֲ לַ? ְ ֶ
וַ = ָָק י ֹונָה וַ ֵ=לֶ? אֶ ל נִינְ וֵה &ִ ְדבַ ר יְקֹ וָ ק וְ נִ ינְ וֵה הָ י ְָתה ִעיר  ְ2ד ֹולָה ל ִ
 ַי וְ ַתלְ מַ י יְלִ ידֵ י הָ עֲ נָק וְ חֶ בְ רוֹ ֶבַ ע ָנִ י נִ בְ נְ ָתה לִ פְ נֵי צֹעַ  ִמ ְצ ָריִ :במדבר יג ,כב
וַ =ַעֲ ל בַ ֶ+גֶב וַ =ָבֹ א עַ ד חֶ בְ רוֹ וְ ָ אֲ ִחימַ  ֵ
ירי הַ ֹ,א ִא 6א י ִַ:י עֲ לֵיהֶ  נְ וֵהֶ  :ירמיהו מט ,כ
ָלכֵ ִ ְמע עֲ צַ ת ה' אֲ ֶר יָעַ  Kאֶ ל אֱ דוֹ מַ ְח ְבו ָֹתיו אֲ ֶר חָ ַב אֶ ל י ְֹבֵ י תֵ ימָ  ִא 6א י ְִסחָ ב ְצ ִע ֵ
ית *ַ עַ ל הַ ְָ 7ר ָניִ ַמלְ כֵי מָ ַדי פָ ָרס :וְ הַ  ָ,פִ יר הַ ִָ Pעיר מֶ לֶ? יָוָ וְ הַ ֶֶ 7ר הַ  ְ2ד ֹולָה אֲ ֶר *ֵ י עֵ ינָיו הא הַ  ֶ9לֶ? הָ ִראוֹ :דניאל ח ,כLכא
הָ יִל אֲ ֶר ָר ִא ָ
ִ) ָראֵ ל :מיכה ה ,ב
ָלכֵ י ְִנֵ עַ ד עֵ ת י ֹול ֵָדה ָיל ָָדה וְ י ֶֶתר אֶ חָ יו יְב עַ ל *ְ נֵי י ְ
ָי הַ ֹ,בְ אוֹת ַ ֶ-תח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד :ש"א ב ,כב
הַ ִ +
;:ל &ִ י ִא חָ י : :ש"א ב ,טו
ַל&ֹהֵ  וְ 6א י ִַ7ח ִמ ְ)ָ ָ* 89ר ְמב ָ

פלהדרי/פרהדרי Background of name of office
” – called “clerk’s officeכה"ג  – with diminishing of stature of office ofבלווטי a. Originally:
) b/c they lose produce every year to new clerksמע"ש  for bakers (notדמאי b. Support: from b/g of
 (420 [?]) had over 300בית שני ;כהני גדולי  (410 years) had 13בית ראשו c. Tangent:
); ~300 for 290 (less than 1 year apiece! – v. 1כה"ג i. Subtract: 130/131 years for 3
 x2ירושלי ,שילה Theological background to destruction of
) – v. 3קרבנות : “aura” of adultery, (v. 2) theft (ofשילה a.
): idolatry (vv. 4-5), promiscuity (v. 6), state-sanctioned murder (v. 7מקדש b. 1st
: baseless hatredמקדש c. 2nd
) (in spite of their sinsמקדש d. Advantages: of 1st
) (v. 8ה' : they trustedאמונה i.
)?ע"ז ג"ע ש"ד ii. 3 Decrees: against them (v. 9 ) corresponding to their 3 sins (in v. 8? or
)e. Challenge: they also had baseless hatred (v. 10
f. Answer: that was only the leaders
)Comparing first exiles (6th c. BCE) with “contemporary” exiles (2-3rd century CE
a. Their sin: was explicit, therefore their “end” (of exile) was made explicit
, causingזרובבל i. Diatribe: against Babylonians who didn’t come up en masse with
מקדש שני diminishing of sanctity of
) – v. 13יפת=פרס( שכינה  will not haveיפת  built byמקדש ii. Challenge: (v. 12) – any
)-place names in contemporary cartography (vv. 14-16בראשית iii. Identification: of
)iv. Tangent: Rome vs. Persia (vv. 17-19
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