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ַשּׁוא יְַדבֵּרוּ ֶהבֶל יְנַחֵמוּן
]זכריה י ב-ג[ "… וְהַקּוֹ ְסמִים חָזוּ ֶשׁקֶר וַ ֲחלֹמוֹת ה ָ
עַל כֵּן נָסְעוּ כְמוֹ צֹאן יַעֲנוּ כִּי אֵין רֹ ֶעה .עַל ָהרֹעִים ָחרָה אַפִּי…"
]רש"י[ "על הרועים חרה אפי"  -על מלכי יון )נבוכדנצר וסנחריב(.
]ישעיה נו יא[ "… וְ ֵהמָּה רֹעִים לֹא יָדְעוּ ָהבִין
ֻכּלָּם ְל ַד ְרכָּם פָּנוּ אִישׁ ְל ִבצְעוֹ ִמ ָקּצֵהוּ".
]ישעיה נג ו[ " ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן ָתּעִינוּ אִישׁ ְל ַדרְכּוֹ ָפּנִינוּ
וַה' ִה ְפגִּי ַע בּוֹ אֵת עֲוֹן ֻכּלָּנוּ".
]מלאכי ג ט[ " ַבּ ְמּ ֵארָה אַתֶּם נֵאָרִים וְאֹתִי אַתֶּם קֹ ְבעִים? הַגּוֹי כֻּלּוֹ".
ַשׂכֵּיל"] .רד"ק[ אבל אותם הרועים שאתן
]ירמיהו ג טו[ "וְנָ ַתתִּי ָלכֶם רֹעִים ְכּ ִלבִּי .וְרָעוּ ֶא ְתכֶם ֵ -דּעָה וְה ְ
להם בזמן הישועה ירעו אותם דעה והשכל והרועים הם פרנסי ישראל שיהיו עם מלך המשיח
וּשׁמֹנָה נְסִיכֵי אָדָם".
כמו שנאמר בנבואת ]מיכה ה ד[ "… וַ ֲה ֵקמֹנוּ ָעלָיו ִשׁ ְבעָה רֹעִים ְ
ִשׂכִּילוּ וְכָל ַמ ְרעִיתָם נָפוֹצָה".
]ירמיהו י כא[ "כִּי נִ ְבעֲרוּ ָהרֹעִים וְאֶת ה' לֹא ָדרָשׁוּ .עַל כֵּן לֹא ה ְ
]ירמיהו יב י[ "רֹעִים ַרבִּים ִשׁחֲתוּ ַכ ְרמִי בֹּסְסוּ אֶת ֶח ְל ָקתִי נָתְנוּ אֶת ֶח ְלקַת ֶח ְמ ָדּתִי ְל ִמ ְדבַּר ְשׁ ָממָה".
ִשׂ ָראֵל עַל
]ירמיהו כג א-ב[ "הוֹי רֹעִים מְאַ ְבּדִים וּ ְמ ִפצִים אֶת צֹאן ַמ ְרעִיתִי נְאֻם ה'ָ .לכֵן כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ָהרֹעִיםָ :הרֹעִים ֶאת ַעמִּי אַתֶּם? ֲה ִפצֹתֶם אֶת צֹאנִי וַ ַתּדִּחוּם .וְלֹא ְפ ַק ְדתֶּם אֹתָםִ .הנְנִי פֹקֵד ֲעלֵיכֶם אֶת רֹ ַע
ַמ ַע ְללֵיכֶם נְאֻם ה'".
]ירמיהו כג ד[ "וַ ֲה ִקמֹתִי ֲעלֵיהֶם רֹעִים וְרָעוּם וְלֹא יִירְאוּ עוֹד וְלֹא יֵ ַחתּוּ וְלֹא יִָפּקֵדוּ נְאֻם ה'".
ֲשׁר ְדּ ָברִי אִתּוֹ  -יְַדבֵּר ְדּ ָברִי ֱאמֶת .מַה ַל ֶתּבֶן אֶת
ֲשׁר אִתּוֹ חֲלוֹם  -יְ ַספֵּר חֲלוֹם וַא ֶ
]ירמיהו כג כח[ " ַהנָּבִיא א ֶ
ַהבָּר? נְאֻם ה'".
]ירמיהו כה לד-לו[ "הֵילִילוּ ָהרֹעִים וְזַעֲקוּ וְ ִה ְת ַפּלְּשׁוּ אַדִּירֵי ַהצֹּאן כִּי ָמלְאוּ יְמֵיכֶם ִלטְבוֹ ַח וּתְפוֹצוֹתִיכֶם
וּנְ ַפ ְלתֶּם ִכּ ְכלִי ֶח ְמדָּה .וְאָבַד מָנוֹס מִן ָהרֹעִים וּ ְפלֵיטָה מֵאַדִּירֵי ַהצֹּאן .קוֹל ַצ ֲעקַת ָהרֹעִים וִי ְללַת אַדִּירֵי
ַהצֹּאן כִּי שֹׁדֵד ה' אֶת ַמ ְרעִיתָם".
]ירמיהו לג יב[ "כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת עוֹד יִ ְהיֶה ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה ֶה ָחרֵב ֵמאֵין אָדָם וְעַד ְבּ ֵהמָה וּ ְבכָל ָערָיו נְוֵה
רֹעִים ַמ ְר ִבּצִים צֹאן".
ִשׂ ָראֵל ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם ָלרֹעִים כֹּה אָמַר ֲאדֹנָי ה' הוֹי רֹעֵי
]יחזקאל לד ב[ "בֶּן אָדָם ִהנָּבֵא עַל רוֹעֵי י ְ
ֲשׁר הָיוּ רֹעִים אוֹתָם .הֲלוֹא ַהצֹּאן יִרְעוּ ָהרֹעִים".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
יְ
]יחזקאל לד ז-י[ " ָלכֵן רֹעִים ִשׁמְעוּ אֶת ְדּבַר ה' .חַי אָנִי נְאֻם ֲאדֹנָי ה' אִם לֹא יַעַן הֱיוֹת צֹאנִי ָלבַז וַ ִתּ ְהיֶינָה
ַשּׂדֶה ֵמאֵין רֹעֶה וְלֹא ָדרְשׁוּ רֹעַי אֶת צֹאנִי וַיִּרְעוּ ָהרֹעִים אוֹתָם וְאֶת צֹאנִי לֹא
צֹאנִי לְאָ ְכלָה ְלכָל ַחיַּת ה ָ
ִשׁ ַבּתִּים
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי ִמיָּדָם וְה ְ
רָעוָּ .לכֵן ָהרֹעִים ִשׁמְעוּ ְדּבַר ה' .כֹּה אָמַר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ָהרֹעִים וְָדר ְ
ֵמרְעוֹת צֹאן וְלֹא יִרְעוּ עוֹד ָהרֹעִים אוֹ ָתם וְ ִה ַצּ ְלתִּי צֹאנִי ִמפִּיהֶם וְלֹא ִת ְהיֶיןָ ָלהֶם לְאָ ְכלָה".
ֹשׁה עַל פְּקוּדֵי ֶה ָחיִל"  -מגיד שאין הסרחון תלוי אלא בגדולים.
]ספרי על במדבר לא יד[ "וַיִּ ְקצֹף מ ֶ
ִשׂ ָראֵלַ ,עתָּה יִ ְרעֵם ה' ְכּ ֶכבֶשׂ ַבּ ֶמּ ְרחָב".
]הושע ד טז[ "כִּי ְכּ ָפרָה סֹ ֵררָה ָסרַר י ְ
ִירוּשׁ ַליִם יִתֵּן קוֹלוֹ וְאָבְלוּ נְאוֹת ָהרֹעִים וְיָבֵשׁ רֹאשׁ ַה ַכּ ְרמֶל".
ִשׁאָג וּמ ָ
]עמוס א ב[ "וַיֹּאמַר ה' ִמצִּיּוֹן י ְ
ִשׁכְּנוֹת
ָשׁים? ְצאִי ָל ְך ְבּ ִע ְקבֵי ַהצֹּאן וּ ְרעִי אֶת ְגּ ִדיֹּ ַתיִ ְך עַל מ ְ
]שיר השירים א ח[ "אִם לֹא ֵת ְדעִי ָל ְך ַהיָּפָה ַבּנּ ִ
ָהרֹעִים".

