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5.1.7 

8b (ללכשת פרהדרי�) � 10a (על בני ישראל) 

 

  כז ,י משלי :ִ�ְקֹצְרָנה ְרָ�ִעי� �ְ�נֹות ָיִמי� �ֹוִסי� ה' ִיְר�ת )1

  כב, ב אש" :מֹוֵעד ֹאֶהל ַתח-ֶ  ַהֹ,ְבאֹות ַהָ+ִ�י�ַהָ+ִ�י�ַהָ+ִ�י�ַהָ+ִ�י�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְ�ְ&ב��ִיְ�ְ&ב��ִיְ�ְ&ב��ִיְ�ְ&ב��    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת ִיְ(ָרֵאל ְלָכל ָ*ָניו ַיֲע(�� ֲאֶ�ר ָ&ל ֵאת ְוָ�ַמע ְמֹאד ָזֵק� ְוֵעִלי )2

ָ:ל ָ*ָ(ר ִמ89ְ ִי7ַח ְו6א ַלֹ&ֵה� ִלְצלֹות ָבָ(ר ְ�ָנה ַה5ֵֹבחַ  ָלִאי� ְו4ַמר ַהֹ&ֵה� ַנַער �ָבא ַהֵחֶלב ֶאת ַיְקִטר�� ְ*ֶטֶר� �2ַ )3  טו, ב אש" : :ָחי ִא� ִ&י ְמב;

  כ ,כח ישעיהו :ְ&ִהְתַ&ֵ+ס ָצָרה ָכהְוַה9ַ>ֵ  ֵמִהְ(ָ�ֵרעַ  ַה9ַָ,ע ָקַצר ִ&י )4

  ז ,לג תהלי� :ְ�הֹומֹות ְ*ֹאָצרֹות ֹנֵת� ַהָ=�ַהָ=�ַהָ=�ַהָ=�    ֵמיֵמיֵמיֵמי    ַ&ֵ+דַ&ֵ+דַ&ֵ+דַ&ֵ+ד    ֹ&ֵנסֹ&ֵנסֹ&ֵנסֹ&ֵנס )5

  טז ,ג ישעיהו :ַעַ&ְסָנה�ְ  �ְבַרְגֵליֶה� ֵ�ַלְכָנה ְוָטֹפ� ָהלֹו? ֵעיָנִי� �ְמַ(7ְרֹות 2ָרֹו� ְנט�יֹות ַוֵ�ַלְכָנה ִצ=ֹו� ְ*נֹות ָגְבה� ִ&י ַיַע� ה' ַוֹ=אֶמר )6

� ֶאת ִמAֵא ֲאֶ�ר ַעד ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ַהְרֵ*הַהְרֵ*הַהְרֵ*הַהְרֵ*ה    ְמַנֶ:הְמַנֶ:הְמַנֶ:הְמַנֶ:ה    ָ�ַפ?ָ�ַפ?ָ�ַפ?ָ�ַפ?    ָנִקיָנִקיָנִקיָנִקי    ָ@�ָ@�ָ@�ָ@�    ְוַג�ְוַג�ְוַג�ְוַג� )7   טז, כא במ" :''ה ְ*ֵעיֵני ָהַרע ַלֲע(ֹות ְיה�ָדה ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶ�ר ֵמַחBָאתוֹ  ְלַבד ָלֶפה ֶ-ה ְיר�ָ�ַלִ

  יא:ג מיכה :ָרָעה ָעֵלינ� ָתבֹוא 6א ְ*ִקְרֵ*נ� ה' ֲהלֹוא ֵלאֹמר ִיָ:ֵענ�ִיָ:ֵענ�ִיָ:ֵענ�ִיָ:ֵענ�    ה'ה'ה'ה'    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל ִיְקֹסמ� ְ*ֶכֶס� �ְנִביֶאיהָ  יֹור� ִ*ְמִחיר ְוֹכֲהֶניהָ  ִיְ�ֹ-ט� ְ*ֹ�ַחד ָראֶ�יהָ  )8

�)2(    ֵתָחֵר� ָ(ֶדה ִצ=ֹו�)1( ִ*ְגַלְלֶכ� ָלֵכ� )9   יב ,ג מיכה: ַעריָ  ְלָבמֹות ַהַ*ִית ְוַהר)3(     ִ�ְהֶיה ִעִ=י� ִויר�ָ�ַלִ

  יז ,כא יחזקאל :ָיֵר? ֶאל ְסֹפק ָלֵכ� ַע9ִיַע9ִיַע9ִיַע9ִי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָהי�ָהי�ָהי�ָהי�    ֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרב    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְמג�ֵריְמג�ֵריְמג�ֵריְמג�ֵרי ִיְ(ָרֵאל ְנִ(יֵאי ְ*ָכל ִהיא ְבַע9ִי ָהְיָתה ִהיא ִ&י 4ָד� ֶ*� ְוֵהיֵלל ְזַעק )10

  ט ,ח השירי� שיר :4ֶרז ל�חַ  ָעֶליהָ  ָנצ�ר ִהיא ֶ@ֶלת ְוִא� ָ&ֶס� ִטיַרת ָעֶליהָ  ִנְבֶנה ִהיא חֹוָמה ִא� )11

  כז ,ט בראשית :ָלמוֹ  ֶעֶבד ְכַנַע� ִויִהי ֵ�� ְ*4ֳהֵלי ְוִיְ�ֹ&� ְלֶיֶפתְלֶיֶפתְלֶיֶפתְלֶיֶפת    ֱא6ִהי�ֱא6ִהי�ֱא6ִהי�ֱא6ִהי�    ַיְפ�ְ ַיְפ�ְ ַיְפ�ְ ַיְפ�ְ  )12

ָבל ְוָיָו� �ָמַדי �ָמגֹוג 2ֶֹמר ֶיֶפת ְ*ֵני )13   ב ,י בראשית :ְוִתיָרס �ֶמֶ�? ְות;

 יאLי:י ש�  :ָ&ַלח ְוֶאת ִעיר ְרֹחֹבת ְוֶאת ִניְנֵוה ֶאת ַוִ=ֶב� ַא:�ר ָיָצא ַהִהוא ָה4ֶרK ִמ� :ִ�ְנָער ְ*ֶאֶרK ְוַכְלֵנה ְוַאַ&ד ?ְוֶארֶ  ָ*ֶבל ַמְמַלְכ�וֹ  ֵראִ�ית ַוְ�ִהי )14

6�ֶ  ַמֲהַל? ֵלא6ִהי� 2ְדֹוָלה ִעיר ָהְיָתה ְוִניְנֵוה ְיֹקָוק ִ&ְדַבר ִניְנֵוה ֶאל ַוֵ=ֶל? יֹוָנה ַוָ=ָק� )15�  ג ,ג יונה :ָיִמי� תְ

�י ֲאִחיַמ� ְוָ�� ֶחְברֹו� ַעד ַוָ=ֹבא ַבֶ+ֶגב ַוַ=ֲעל� )16ַ�  כב ,יג במדבר :ִמְצָרִי� ֹצַע� ִלְפֵני ִנְבְנָתה ָ�ִני� ֶ�ַבע ְוֶחְברֹו� ָהֲעָנק ְיִליֵדי ְוַתְלַמי ֵ

  כ ,מט ירמיהו :ְנֵוֶה� ֲעֵליֶה� ַיִ:י� 6א ִא� ַהֹ,א� ְצִעיֵרי ִיְסָחב�� 6א ִא� ֵתיָמ� ֹיְ�ֵבי ֶאל ָחַ�ב ֲאֶ�ר �ַמְחְ�בֹוָתיו ֱאדֹו� ֶאל ָיַעK ֲאֶ�ר ה' ֲעַצת ִ�ְמע� ָלֵכ� )17

 כאLכ, ח דניאל :ָהִרא�ֹו� ַה9ֶֶל? ה�א ֵעיָניו ֵ*י� ֲאֶ�ר ַה2ְדֹוָלה ְוַה7ֶֶר� ָיָו� ֶמֶל? ַהPִָעיר ְוַהָ,ִפיר :�ָפָרס ָמַדי ַמְלֵכי ַה7ְָרָנִי� ַ*ַעל ָרִאיתָ  ֲאֶ�ר ָה�ִיל )18

  ב ,ה מיכה :ִיְ(ָרֵאל ְ*ֵני ַעל ְי��ב�� ֶאָחיו ְוֶיֶתר ָיָלָדה יֹוֵלָדה ֵעת ַעד ִיְ�ֵנ� ָלֵכ� )19

 

I. Background of name of office פלהדרי�/פרהדרי� 

a. Originally: בלווטי – with diminishing of stature of office of כה"ג – called “clerk’s office” 

b. Support: from b/g of דמאי for bakers (not מע"ש b/c they lose produce every year to new clerks) 

c. Tangent:  בית ראשו� (410 years) had 13 ([?] 420) בית שני  ;כהני� גדולי� had over 300 

i. Subtract: 130/131 years for 3 300~ ;כה"ג for 290 (less than 1 year apiece! – v. 1) 

II. Theological background to destruction of ירושלי� ,שילה x2 

a. שילה: “aura” of adultery, (v. 2) theft (of קרבנות – v. 3) 

b. 1st מקדש: idolatry (vv. 4-5), promiscuity (v. 6), state-sanctioned murder (v. 7) 

c. 2nd מקדש: baseless hatred 

d. Advantages: of 1st מקדש (in spite of their sins) 

i. אמונה:  they trusted 'ה (v. 8) 

ii. 3 Decrees: against them (v. 9 )  corresponding to their 3 sins (in v. 8? or ע"ז ג"ע ש"ד?) 

e. Challenge: they also had baseless hatred (v. 10) 

f. Answer: that was only the leaders 

III. 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 

i. Diatribe: against Babylonians who didn’t come up en masse with זרובבל, causing 

diminishing of sanctity of קדש שנימ  

ii. Challenge: (v. 12) – any מקדש built by יפת will not have שכינה (יפת=פרס – v. 13) 

iii. Identification: of בראשית-place names in contemporary cartography (vv. 14-16) 

iv. Tangent: Rome vs. Persia (vv. 17-19) 


