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  ".ִמָּקֵצהּו ְלַדְרָּכם ָּפנּו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ֻּכָּלם לֹא ָיְדעּו ָהִבין רִֹעיםְוֵהָּמה … " ]ישעיה נו יא[

יאשים את  ]ן"רמב[ ".ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו'  ַוה ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּוַּכּצֹאן ֻּכָּלנּו "] נג וישעיה[
כל אחד ואחד כוונה לעצמו , כל כוונתם בעסקי זמניהם בעבור כי הם בגלותם ישימו ישראל

  …ביתו ועסקיו

 אבל אותם הרועים שאתן ]ק"רד[ ". ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל- ֶאְתֶכם ְוָרעּו.  ְּכִלִּבירִֹעים  ָלֶכםְוָנַתִּתי "] ג טומיהויר[
 להם בזמן הישועה ירעו אותם דעה והשכל והרועים הם פרנסי ישראל שיהיו עם מלך המשיח

  ." ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדםרִֹעים ָעָליו ִׁשְבָעה ַוֲהֵקמֹנּו… " ]מיכה ה ד[כמו שנאמר בנבואת 

 ".ָנפֹוָצה ְוָכל ַמְרִעיָתם לֹא ִהְׂשִּכילּוַעל ֵּכן . א ָדָרׁשּולֹ' ְוֶאת ה ָהרִֹעים ִנְבֲערּוִּכי " ] י כאירמיהו[
  ."ת ֶחְלַקת ֶחְמָּדִתי ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ַרִּבים ִׁשֲחתּו ַכְרִמי ּבְֹססּו ֶאת ֶחְלָקִתי ָנְתנּו אֶ רִֹעים "]ירמיהו יב י[

לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַעל אֱ ' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה. ' ְנֻאם הצֹאן ַמְרִעיִתי ֶאת ּוְמִפִציםְמַאְּבִדים  רִֹעיםהֹוי  "]ב-  כג אירמיהו[
 ִהְנִני פֵֹקד ֲעֵליֶכם ֶאת רַֹע . ְולֹא ְפַקְדֶּתם אָֹתם. ַוַּתִּדחּוםצֹאִני ֶאת ֲהִפצֶֹתם ? ֶאת ַעִּמי ַאֶּתםָהרִֹעים :ָהרִֹעים

  ."'ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם ה

  ".' ְנֻאם הִיָּפֵקדּוּתּו ְולֹא  עֹוד ְולֹא ֵיחַ ִייְראּו ְוָרעּום ְולֹא רִֹעים ֲעֵליֶהם ַוֲהִקמִֹתי "]ירמיהו כג ד[

 ַמה ַלֶּתֶבן ֶאת .תְיַדֵּבר ְּדָבִרי ֱאמֶ  - ַוֲאֶׁשר ְּדָבִרי ִאּתֹו ְיַסֵּפר ֲחלֹום -ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲחלֹום  "]ירמיהו כג כח[
  ".' ְנֻאם ה?ַהָּבר

ִלְטבֹוַח ּוְתפֹוצֹוִתיֶכם  ִּכי ָמְלאּו ְיֵמיֶכם ַהּצֹאן ְוַזֲעקּו ְוִהְתַּפְּלׁשּו ַאִּדיֵרי ָהרִֹעיםֵהיִלילּו  "]לו-ירמיהו כה לד[
 ִויְלַלת ַאִּדיֵרי ָהרִֹעיםקֹול ַצֲעַקת  .ַהּצֹאן ּוְפֵליָטה ֵמַאִּדיֵרי ָהרִֹעים ִמן ְוָאַבד ָמנֹוס.  ִּכְכִלי ֶחְמָּדהּוְנַפְלֶּתם
  ." ֶאת ַמְרִעיָתם' הׁשֵֹדדִּכי  ַהּצֹאן

ְצָבאֹות עֹוד ִיְהֶיה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶהָחֵרב ֵמֵאין ָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ָעָריו ְנֵוה ' ּכֹה ָאַמר ה "]ירמיהו לג יב[
  ."צֹאן ַמְרִּבִצים רִֹעים

 רֵֹעיהֹוי '  ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלרִֹעים ִיְׂשָרֵאל ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם רֹוֵעיֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל  "]יחזקאל לד ב[
  ".ִעיםָהרֹ ִיְרעּו ַהּצֹאן ֲהלֹוא . אֹוָתםרִֹעיםִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו 

 ָלַבז ַוִּתְהֶייָנה צֹאִניִאם לֹא ַיַען ֱהיֹות ' ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ה .' ִׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר הרִֹעיםָלֵכן  "]י-יחזקאל לד ז[
ְוֶאת צֹאִני לֹא  אֹוָתם ָהרִֹעים ַוִּיְרעּו צֹאִני ֶאת רַֹעי ְולֹא ָדְרׁשּוְכָלה ְלָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵמֵאין רֶֹעה צֹאִני ְלָא

 ְוִהְׁשַּבִּתים ִמָּיָדם ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ָהרִֹעיםִהְנִני ֶאל ' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה .' ִׁשְמעּו ְּדַבר הָהרִֹעיםָלֵכן  .ָרעּו
  ".לֹא ִתְהֶייָן ָלֶהם ְלָאְכָלה צֹאִני ִמִּפיֶהם וְ ְוִהַּצְלִּתי אֹוָתם ָהרִֹעים ְולֹא ִיְרעּו עֹוד צֹאןעֹות ֵמרְ 

 ֵלאמֹר ֲהלֹוא ִיָּׁשֵענּו' ְוַעל ה ְּבׁשַֹחד ִיְׁשּפֹטּו ְוכֲֹהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף ִיְקסֹמּו ָראֶׁשיהָ  "]מיכה ג יא[
  ".ִקְרֵּבנּו לֹא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעהּבְ ' ה

  ְוַהּקֹוְסִמים ָחזּו ֶׁשֶקר ַוֲחלֹמֹות ַהָּׁשוא ְיַדֵּברּו ֶהֶבל ְיַנֵחמּון …  "]ג-זכריה י ב[
  "… ָחָרה ַאִּפיָהרִֹעיםַעל  .ִּכי ֵאין רֶֹעה ַיֲענּו צֹאן ָנְסעּו ְכמֹו ַעל ֵּכן

  .)נבוכדנצר וסנחריב (יוןעל מלכי  - "על הרועים חרה אפי "]י"רש[

  ".ַהּגֹוי ֻּכּלֹו ?ַּבְּמֵאָרה ַאֶּתם ֵנָאִרים ְואִֹתי ַאֶּתם קְֹבִעים "]מלאכי ג ט[

  .גדולים מגיד שאין הסרחון תלוי אלא ב-"  ֶהָחִילְּפקּוֵדיַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל  "]ספרי על במדבר לא יד[

  ". ַּבֶּמְרָחבְּכֶכֶבׂש'  ה ִיְרֵעםַעָּתה, לִיְׂשָראֵ ִּכי ְּכָפָרה סֵֹרָרה ָסַרר  "]הושע ד טז[

  ".ָיֵבׁש רֹאׁש ַהַּכְרֶמל וְ ָהרִֹעים ְנאֹות ְוָאְבלּו ִיֵּתן קֹולֹום יִ  ּוִמירּוָׁשלַ ִיְׁשָאגִמִּצּיֹון ' ַוּיֹאַמר ה "]עמוס א ב[

 ִמְׁשְּכנֹות  ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעלּוְרִעי ַהּצֹאן ָלְך ְּבִעְקֵבי ְצִאי ?ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים "]שיר השירים א ח[
  ".ָהרִֹעים


