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Building a Nation 
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The Ramban in his introduction to Sefer Shmot explains that the book of Shmot is the manifestation and actualization 
of the paradigms that were hinted to in Sefer Breishit – Ma’aseh Avot Siman L’Banim.  He continues to explain that 
the Sefer’s main focus is on the first predicted exile and the redemption from it.  For that reason, Sefer Shmot doesn’t 
end with the release of Bnei Yisrael from Mitzrayim, but rather with the building of the Mishkan and God’s presence 
residing within it. This is what finally returns Bnei Yisrael to the former state of the Avot who were the Merkava 
(chariot) for the presence of the Shechina.  In his closing poetic prose to Sefer Shmot, the Ramban calls it the Sefer 
Ha’Geulah which not only relates to Hashem’s snatching Bnei Yisrael from the clutches of Mitzrayim, but also to the 
spiritual redemption spawned by the revelation at Sinai and its continuation in the Mishkan. 
 
This introduction seems to portray the early parshiot of Sefer Shmot as simply setting the stage for the latter part of 
the book where the primary theme of Geulah comes to fruition in its many stages.  While this gives the book a much 
more positive feel, it overlooks the essential development that takes place in the early part of Sefer Shmot which lays 
the foundation for the successes and failures of Bnei Yisrael in the remainder of the Torah.  We would like to suggest 
that Sefer Shmot in its course to reaching its zenith as the Sefer HaGeulah is really a story that could be titled 
“Building a Nation” or maybe if we were more ambitious “Building the Nation of God”.  Over the next couple of weeks 
(and maybe in future years as well), we will try to discuss some of the components found in each of the parshiot that 
in the aggregate help give birth to Bnei Yisrael. 
 
In the building of a nation, one of the most essential ingredients is leadership.  Choice of the right leader is pivotal to 
the success of a nation, but is even more crucial when speaking about the transformational development of a nation – 
leading a tribe of slaves to become the nation of God.  While there are many events in Moshe’s life that contribute to 
his development (hopefully the topic of a future shiur), the Torah focuses on a seemingly irrelevant fact to set the 
background for God’s choice of Moshe as the future leader of this new nation.  In the lead-in pasuk to the chapter in 
which Moshe is anointed with the task of leading God’s nation, it tells us that (Shmot 3,1), “Moshe was shepherding 
the sheep of his father-in-law Yitro…and he lead them out to an uninhabited area…”  The significance of this 
seemingly irrelevant introduction was not lost on Chazal and the Midrashim are replete with references to Moshe’s 
care and scrupulousness while shepherding as being the reason for God’s choice of Moshe as His emissary.  It is 
best illustrated by the declaration of the Midrash Rabba (Shmot 2,3) that God does not promote anyone to a position 
of leadership without first testing their mettle on a smaller scale and that Moshe’s qualifications were observed in his 
behavior as a shepherd.  One of the most famous stories related by the Midrash (Shmot Rabba 2,2) is that of Moshe 
chasing after a young sheep which had fled from the flock in search of water.  When Moshe finally catches up with the 
lamb and realizes that it was attempting to quench its thirst, he apologizes to the young sheep for not being more 
aware of its needs.  After the lamb drank from the spring it had found, Moshe declares “you must be so tired from your 
quest for water” and then proceeds to carry the lamb back to the rest of the flock on his shoulders.  The Midrash 
relays that Hashem reflects on Moshe’s behavior of deeply caring for even the smallest and weakest animals as 
displaying the quintessential character and ingredients necessary for the leader of God’s people. 
 
Moshe is not alone nor the first or last to rise to greatness after being a shepherd.  From the beginning of the Torah 
and through Sefer Breishit, we encounter Hevel, Avraham (Yitzchak) and Yaakov (and the Shevatim) who were all 
shepherds.  Shaul Hamelech is involved in shepherding and most famously, Dovid HaMelech also gets his start as a 
shepherd.  The Navi repeatedly refers to Dovid’s past as a shepard (Shmuel Aleph 16,11; 16,19; 17,12-37) and God 
specifically notes (Shmuel Bet 7,8 and Tehillim 78,70-71) that He took Dovid from leading the flocks to be the leader 
of Bnei Yisrael.  The Midrash in Shmot (Shmot Rabba 2,3) pairs Moshe and Dovid together as being two of the 
greatest leaders of Bnei Yisrael who shared a common background of shepherding which established their 
credentials.  
 
Obviously times have changed and nobody today would expect a shepherd to become the mayor of Yerushalayim or 
the governor of California.  Keeping that in mind, it still behooves us to better understand what about shepherds give 
them such a unique standing in Tanach.  In order to better understand the uniqueness of the shepherd, we need to go 
back in history to the first shepherd, Hevel, and his brother Kayin, the farmer.  Rav Shamshon Rafael Hirsch (Breishit 
4,1) explains Kayin’s name as meaning possession, control and self-worth as opposed to Hevel whose name means 
the exact opposite, nothingness.  The farmer is the embodiment of the decree, b’zeyat apecha tochal lechem.  He 
must invest himself completely in the land for it to bear produce.  Farming helps society to flourish and leads to the 
building of settlements, but at the same time it subjugates the farmer to the land.  He has in a figurative sense 
mortgaged himself to the land. His presence is permanent and he mistakenly begins to believe his success is totally 
dependent on his input.  This leads to his experiencing success solely as an affirmation of his productive efforts and 
as his assets swell, it leaves less and less room for God.  In contrast to the farmer, the shepherd deals with living 
beings which promotes healthy emotional development, engendering within him the ability to sympathize and to care 
for others, to feel and share the pain of others. It is an occupation that avoids the pitfalls of self-aggrandizement (kochi 
v’otzem yadi) at the expense of God because the animals require the care and help of the shepherd, but are not 
solely dependent on him for their existence.  In addition, the shepherd by definition is nomadic, unable to be rooted to 
a particular place because he wanders with his flock in search of places to graze.  That detachment from the land and 
the experience of living a life that lacks permanence is an antidote to forsaking God.  The less control one feels over 
their life and its trajectory, the more likely they are to see God as their constant provider, to turn to God for their 
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salvation and to attribute their successes to God (see Shmuel Aleph 17,34-37). This is beautifully illustrated by the 
story of the children of Yehonadav ben Rachav in Sefer Yirmiyahu (Chapter 35).  God instructs Yirmiyahu HaNavi to 
bring the descendants of Yehonadav to the Beit HaMikdash in order to contrast their behavior with that of the Jews of 
the time.  Yehonadav’s descendants have steadfastly held to the instructions and guiding principles of their patriarch 
while the Jews have traded God’s word and commands for those of other gods.  In the course of Yirmiyahu’s 
demonstration, the children of Yehonadav explain that their forefather instructed them not to drink wine, not to build 
houses and not to plant vineyards, orchards and fields, but rather to be tent dwellers.  Interestingly, the devotion to 
these principles is likely what preserves Yehonadav’s descendants’ adherence to those same principles.  Their 
nomadic lifestyle (probably as shepherds) and their lacking a sense of permanence made them humble, compliant 
and loyal.  God, while not necessarily promoting their lifestyle, sees in them a paradigm of virtue worthy of emulation. 
 
Mitzrayim, which in ancient times was an agricultural powerhouse, was inherently averse to shepherds (ki toavat 
Mitzrayim kol ro’eh tzon).  They essentially represented the anti-thesis of shepherds, because their priorities and 
worldview (Yechezkel 29,3 li ye’ori va’ani asitani) were mutually exclusive with the life and experiences of the 
shepherd.  In the end, God has the last laugh as the deified Pharoh and his people are undone by a lowly shepherd.   
Moshe, a product of Egypt gone shepherd, who wandering in the Midbar finds the true God, becomes the emissary of 
God to lay waste to Egypt’s land and crops and to release the slaves (who will wander in the Midbar) from the 
bondage of the land. 
 
The picture is so compelling yet we are not convinced.  Despite the prominence of this phenomenon and despite all 
the fanfare in the Midrash, most view Moshe’s rise from shepherd to the leader of Bnei Yisrael as unremarkable.  
Maybe it is because we learned these stories as children or maybe because it is such a commonplace occurrence in 
Tanach that we have become inured to this romantic notion of shepherds turning into leaders.  In the end, maybe our 
ambivalence is not misplaced since the convincingly positive picture painted here is really one of selective disclosure.  
In almost all the instances of the “great” shepherds we noted above, there are other shepherds in those same stories, 
almost like foils, who do not display the kind of stellar character we have come to expect from shepherds.  By Hevel, 
we have Yaval, the father of all tent dwellers and shepherds (Breishit 4,20).  Avraham must confront Lot over his 
wayward shepherds while Yitzchak is forced to deal with the difficult shepherds of Grar.  We have the shepherds that 
greet Yaakov upon his arrival in Charan along with the shepherds of Lavan mentioned a little later in the story.  And 
by Moshe, we have the shepherds that chase away the daughters of Re’Uel.  In all these instances, the shepherds 
are at best neutral, although the pesukim and/or the midrashim paint a much more negative picture of these 
shepherds.  Moreover, the Rashbam in Bava Batra (128a) suggests that the Gemara mentions cowboys and not 
shepherds because the overwhelming majority of shepherds are thieves.  Suddenly, we are faced with the fact that 
not all shepherds are winning the Chesed award or are burgeoning future leaders. 
 
In order resolve this paradox, Rav Hirsch points out that Yaval in parshat Breishit (4,20) is known as a yoshev ohel 
U’MIKNE and not by the standard description for a shepherd of RO’EH TZON.  MIKNE has its roots in kinyan 
(acquisition) and it conjures up images of Kayin.  Therefore, Rav Hirsch concludes that ISH MIKNE is not 
synonymous with RO’EH TZON, but rather a shepherd who looks more like a farmer.  They are shepherds that 
accumulate possessions and that raise sheep for commercial purposes.  They take up permanent residences and live 
a lifestyle in consonance with the culture of the city.  Their sheep are objects rather than living beings.  In other words, 
not all shepherds are shepherds like Moshe and Dovid.  That is especially true in Mitzrayim where Yosef’s brothers 
declare to Paroh, RO’EH TZON avadecha, gam anachnu gam avoteinu and Paroh responds to Yosef by saying, v’im 
yadata v’yesh bam anshei chayil, v’samtem SAREI MIKNE al asher li.  Egypt despises RO’EH TZON, it only has room 
for ANSHEI MIKNE.  God chooses Moshe precisely because he is a RO’EH TZON, a self-effacing leader, who 
shepherds his people, rather than a MIKNE TZON, an opportunist and exploiter like Paroh.  Moshe embodies true 
leadership and brings to life the prophesy of Yirmiyahu (23,1-4), And I Myself will gather the remnant of My flock 
from all the lands to which I have banished them, and I will bring them back to their pasture, where they shall be fertile 
and increase. And I will appoint over them shepherds who will tend them; they shall no longer fear or be 
dismayed, and none of them shall be missing—declares the LORD. We pray that God blesses us with great leaders, 
RO’EH TZON like Moshe and Dovid, that can bring to fruition the words of the navi Yechezkel (34,31) For you, My 
flock, flock that I tend, are men; and I am your God—declares the Lord GOD.  Shabbat Shalom. 
 

 מקורות
  שמות פרק ב 

ֽ  (טז) אן ֲאִביֶה ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה וְַּתַמֶּל֙ אָנה וִַּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות וַָּתב ן ִמְדָי֖ן ֶׁש֣   :ןּוְלכֵֹה֥
ים וַיְָגְרׁ֑שּום (יז) אּו ָהרִֹע֖ ֹ֥ ן וַַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽםוַָּיָ֤קם  וַָּיב   :מֶֹׁש֙ה וַּ֣יֹוִׁשָע֔

א ַהּיֹֽום: ֹ֖ ן ּב אֶמר ַמּ֛דּוַע ִמַהְרֶּת֥ ֹ֕ ן וַּי ל ֲאִביֶה֑ אנָה ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֹ֕   (יח) וַָּתב
א (יט) ֹֽ נּו וַַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ים וְַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔ נּו ִמַּי֣ד ָהרִֹע֑ י ִהִּציָל֖ יׁש ִמְצִר֔ ְרןָ ִא֣   :ןוַּתֹאַמ֕

אַכל ָלֶֽחם: ֹ֥ ן ֖לֹו וְי יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔ ָּמה ֶּז֙ה ֲעַזְבֶּת֣ יו וְַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבנָֹת֖ ֹ֥   (כ) וַּי
יׁש (כא) ֶבת ֶאת־ָהִא֑ ה ָלֶׁש֣ ה ִבּ֖תֹו ְלמֶֹׁשֽה: וַּ֥יֹוֶאל מֶֹׁש֖ ן ֶאת־ִצּפָֹר֥   וַּיִֵּת֛

ֶרץ נְָכִרָּיֽה:  יִתי ְּבֶא֖ ר ָהיִ֔ ר ֵּג֣ י ָאַמ֔ ם ִּכ֣ ֹ֑ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵּגְרׁש ן וַּיְִקָר֥ ֶלד ֵּב֔   פ(כב) וֵַּת֣
  

  שמות פרק ג 
א אֶ  (א) ֹ֛ ר וַָּיב ר ַהִּמְדָּב֔ ג ֶאת־ַהּצֹא֙ן ַאַח֣ ן ִמְדָי֑ן וִַּיְנַה֤ אן יְִת֥רֹו חְֹת֖נֹו ּכֵֹה֣ ֹ֛ ה ֶאת־צ ה ָהָי֥ה רֶֹע֛ ים חֵֹרָֽבהל־ּומֶֹׁש֗   :ַה֥ר ָהֱאֹלִה֖

 ְ ׁש ו ר ָּבֵא֔ ְרא וְִהֵּנ֤ה ַהְּסנֶ֙ה ּבֵֹע֣ ׁש ִמּ֣תֹוְך ַהְּסֶנ֑ה וַּיַ֗ יו ְּבַלַּבת־ֵא֖ ְך יְקָֹו֥ק ֵאָל֛ ּיֵָרא ַמְלַא֨   ַהְּסֶנ֖ה ֵאיֶנּ֥נּו ֻאָּכֽל:(ב) וַ֠
 ֹ֖ ה ַהָּגד ה ֶאת־ַהַּמְרֶא֥ ה ָאֻסָֽרה־ָּנ֣א וְֶאְרֶא֔ אֶמר מֶֹׁש֔ ֹ֣ ר ַהְּסֶנֽה:(ג) וַּי   ל ַהֶּז֑ה ַמּ֖דּוַע ֹלא־יְִבַע֥

 ֹ֥ ה וַּי ה מֶֹׁש֖ אֶמר מֶֹׁש֥ ֹ֛ ה וַּי ים ִמּ֣תֹוְך ַהְּסנֶ֗ יו ֱאֹלִה֜ ר ִלְר֑אֹות וַּיְִקָר֩א ֵאָל֨ י ָס֣ ק ִּכ֣ ְרא יְקָֹו֖   אֶמר ִהֵּנֽנִי:(ד) וַַּי֥
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ל  ב ֲהֹ֑לם ַׁשל־נְָעֶל֙יָ֙ך ֵמַע֣ אֶמר ַאל־ִּתְקַר֣ ֹ֖ ֶדׁש ֽהּוא:(ה) וַּי ֹ֖ יו ַאְדַמת־ק ד ָעָל֔ ר ַאָּת֙ה עֹוֵמ֣ י ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤ יָך ִּכ֣   ַרְגֶל֔
ר מֶֹׁש֙ה ָּפנָ֔  ב וַּיְַסֵּת֤ ֹ֑ י יֲַעק ק וֵאֹלֵה֣ י יְִצָח֖ ם ֱאֹלֵה֥ י ַאְבָרָה֛ יָך ֱאֹלֵה֧ י ָאִב֔ אֶמר ָאנִֹכ֙י ֱאֹלֵה֣ ֹ֗ יט ֶאל־ָהֱאֹלִהֽים:(ו) וַּי א ֵמַהִּב֖ י יֵָר֔   יו ִּכ֣

י נְֹֽגָׂש֔  (ז) ְעִּת֙י ִמְּפֵנ֣ ם ָׁשַמ֙ יִם וְֶאת־ַצֲעָקָת֤ ר ְּבִמְצָר֑ י ֲאֶׁש֣ יִתי ֶאת־ֳעִנ֥י ַעִּמ֖ ה ָרִא֛ ֹ֥ ק ָרא ָ֔ אֶמר יְקֹו ֹ֣ ְעִּתי ֶאת־ַמְכאָֹבֽיו:וַּי י יַָד֖   יו ִּכ֥
ֶרץ ַהִהו֒א ֶאל־ֶא֤  יִם ּֽוְלַהֲעֹלתֹ֘ו ִמן־ָהָא֣ ד ְלַהִּצי֣לֹו׀ ִמַּי֣ד ִמְצַר֗ י וְָהֱֽאמִֹר֙י (ח) וֵָאֵר֞ ִחִּת֔ ׁש ֶאל־ְמ֤קֹום ַהְּֽכנֲַענִ֙י וְַה֣ ב ּוְדָב֑ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ה ֶאל־ֶא֛ ֶרץ טֹוָב֙ה ּוְרָחָב֔

י: י וְַהיְבּוִסֽ י וְַהִחִּו֖   וְַהְּפִרִּז֔
ַחץ ֲאֶׁש֥  יִת֙י ֶאת־ַהַּל֔ י וְַגם־ָרִא֙ ָאה ֵאָל֑ ל ָּב֣ ת ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ ה ִהֵּנ֛ה ַצֲעַק֥ ים אָֹתֽם:(ט) וְַעָּת֕ יִם ֹלֲחִצ֥   ר ִמְצַר֖

יִם: ל ִמִּמְצָרֽ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ א ֶאת־ַעִּמ֥ ה וְהֹוֵצ֛ ֹ֑ ְׁשָלֲחָ֖ך ֶאל־ַּפְרע ה וְֶאֽ ה ְלָכ֔   (י) וְַעָּת֣
יא ֶאת־ְּבֵנ֥י  י אֹוִצ֛ ה וְִכ֥ ֹ֑ ְך ֶאל־ַּפְרע י ֵאֵל֖ ִכי ִּכ֥ ֹ֔ י ָאנ ים ִמ֣ ֱאֹלִה֔ אֶמר מֶֹׁש֙ה ֶאל־ָה֣ ֹ֤ יִם:(יא) וַּי ל ִמִּמְצָרֽ   יְִׂשָרֵא֖

  

  שמואל א פרק טז 
יו ִמְּמֹ֖לְך ַעל־יִׂשְ  ל ֶאל־ָׁש֔אּול וֲַאִנ֣י ְמַאְסִּת֔ ל ַעד־ָמַת֙י ַאָּת֙ה ִמְתַאֵּב֣ ק ֶאל־ְׁשמּוֵא֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ י (א) וַּי י ֵּבֽית־ַהַּלְחִמ֔ ְׁשָלֲחָ֙ך ֶאל־יִַׁש֣ ְך ֶאֽ ֶמן וְֵל֤ א ַקְרנְָ֜ך ֶׁש֗ ל ַמֵּל֨ ָרֵא֑

י ֶמֶֽלְך: יִתי ְּבָבָנ֛יו ִל֖   ִּכֽי־ָרִא֧
נִי  ע ָׁש֖אּול וֲַהָרָג֑ ְך וְָׁשַמ֥ יְך ֵאֵל֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֵא֣ ֹ֤ ק ָּבֽאִתי: ס(ב) וַּי ַח ַלֽיקָֹו֖ ֹ֥ ַמְרָּת֔ ִלְזּב ָך וְָא֣ ח ְּביֶָד֔ ת ָּבָק֙ר ִּתַּק֣ ק ֶעְגַל֤ ָ֗ אֶמר יְקֹו ֹ֣   וַּי

 ְ ַבח ו י ַּבָּז֑ אָת ְליִַׁש֖ ר ֵאֶלֽיָך:(ג) וְָקָר֥ ת ֲאֶׁשר־אַֹמ֖ י ֵא֥ ה ּוָמַׁשְחָּת֣ ִל֔ ר־ַּתֲעֶׂש֔ ת ֲאֶׁשֽ יֲעָ֙ך ֵא֣ י אֹוִדֽ נִֹכ֗   ָאֽ
 ַ י ָהִעי֙ר ִלְקָרא֔תֹו ו ֶחם וַּיֶֶחְר֞דּו ִזְקֵנ֤ ית ָל֑ א ֵּב֣ ֹ֖ ק וַּיָב ָ֔ ר יְקֹו ר ִּדֶּב֣ ת ֲאֶׁש֣ ל ֵא֚ אֶמר ָׁשֹ֥לם ּבֹוֶאָֽך:(ד) וַַּיַ֣עׂש ְׁשמּוֵא֗ ֹ֖   ּי

 ַ ׁש ֶאת־יִַׁש֙י וְֶאת(ה) ו ַבח וַיְַקֵּד֤ י ַּבָּז֑ ם ִאִּת֖ אִתי ִהְֽתַקְּדׁ֔שּו ּוָבאֶת֥ ַח ַלֽיקֹוָ֙ק ָּב֔ ֹ֤ אֶמר׀ ָׁש֗לֹום ִלְזּב ֹ֣ ם ַלָּזַֽבח:ּי א ָלֶה֖ יו וַּיְִקָר֥   ־ָּבנָ֔
ק ְמִׁשיֽחֹו ְך ֶנֶ֥גד יְקָֹו֖ אֶמר ַא֛ ֹ֕ ב וַּי ְרא ֶאת־ֱאִליָא֑ ם וַַּי֖ י ְּבבֹוָא֔   :(ו) וַיְִה֣

י׀ ֹ֗לא יהּו ִּכ֣ י ְמַאְסִּת֑ ַּה קֹוָמ֖תֹו ִּכ֣ ֹ֥ הּו וְֶאל־ְּגב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַּתֵּב֧ ק ֶאל־ְׁשמּוֵא֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ה  (ז) וַּי ק יְִרֶא֥ יִם וַיקָֹו֖ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִּכ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ ֲאֶׁש֤
ינָ  ַלֵּלָבֽב: א יִַׁש֙י ֶאל־ֲאִב֣ ר יְקָֹוֽק:(ח) וַּיְִקָר֤ ה ֹֽלא־ָבַח֥ אֶמר ַּגם־ָּבֶז֖ ֹ֕ ל וַּי הּו ִלְפֵנ֣י ְׁשמּוֵא֑ ב וַּיֲַעִבֵר֖   ָד֗

ר יְקָֹוֽק: ה ֹלא־ָבַח֥ אֶמר ַּגם־ָּבֶז֖ ֹ֕ ה וַּי י ַׁשָּמ֑ ר יִַׁש֖   (ט) וַּיֲַעֵב֥
 ִ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־י ֹ֤ ל וַּי י ְׁשמּוֵא֑ יו ִלְפֵנ֣ ת ָּבָנ֖ י ִׁשְבַע֥ ר יִַׁש֛ ק ָּבֵאֶּֽלה:(י) וַּיֲַעֵב֥ ר יְקָֹו֖ י ֹלא־ָבַח֥   ַׁש֔

ן (יא)  ר ַהָּקָט֔ אֶמר ֚עֹוד ָׁשַא֣ ֹ֗ ּמּו ַהְּנָעִרי֒ם וַּי ל ֶאל־יִַׁש֘י ֲהַת֣ אֶמר ְׁשמּוֵא֣ ֹ֨ הוְִהֵּנ֥ה וַּי ב ַעד־ רֶֹע֖ ֹ֖ י ֹלא־ָנס ּנּו ִּכ֥ ה וְָקֶח֔ ל ֶאל־יִַׁש֙י ִׁשְלָח֣ אֶמר ְׁשמּוֵא֤ ֹ֨ אן וַּי ֹ֑ ַּבּצ
ה ֹֽ ִאי (יב)  :ּבֹ֥אֹו פ ֹ֑ ה ֵעיַנ֖יִם וְ֣טֹוב ר י ִעם־יְֵפ֥ הּ֙ו וְ֣הּוא ַאְדמֹוִנ֔ ח וַיְִביֵא֙ הּו ִּכֽי־ֶז֥ה ֽהּוא פוִַּיְׁשַל֤ אֶמר יְקָֹו֛ק ֥קּום ְמָׁשֵח֖ ֹ֧   :וַּי

ֹ (יג)  ח ֽרּוַח־יְק ֶרב ֶאָחי֒ו וִַּתְצַל֤ ח אֹתֹ֘ו ְּבֶק֣ ֶמן וִַּיְמַׁש֣ ֶרן ַהֶּׁש֗ ל ֶאת־ֶק֣ ח ְׁשמּוֵא֜ ל וֵַּיֶ֖לְך ָהָרָמָֽתהוִַּיַּק֨ ְעָלה וַָּיָ֣קם ְׁשמּוֵא֔ ד ֵמַהּ֥יֹום ַה֖הּוא וָָמ֑   ס: וָ֙ק ֶאל־ָּדוִ֔
  

  שמואל א פרק טז 
ת יְקָֹוֽק: ה ֵמֵא֥ ּתּו ֽרּוַח־ָרָע֖ ם ָׁש֑אּול ּוִבֲֽעַת֥ ָרה ֵמִע֣   (יד) וְ֧רּוַח יְקָֹו֛ק ָס֖

יו  ה ְמַבִעֶּתָֽך:(טו) וַּיֹאְמ֥רּו ַעְבֵדֽי־ָׁש֖אּול ֵאָל֑ ים ָרָע֖   ִהּנֵה־ָנ֧א ֽרּוַח־ֱאֹלִה֛
ה ִּבְֽה֨יֹות ָעֶל֤  ן ַּבִּכּ֑נֹור וְָהיָ֗ ַע ְמנֵַּג֣ יׁש יֵֹד֖ יָך יְַבְקׁ֕שּו ִא֕ יָך ְלָפנֶ֔ נּ֙ו ֲעָבֶד֣ ן ְּביָ֖דֹו וְ֥טֹוב ָלְֽך: (טז) יֹאַמר־ָנ֤א ֲאדֹנֵ֙ ה וְנִֵּג֥   פיָך ֽרּוַח־ֱאֹלִהי֙ם ָרָע֔

אמֶ  ֹ֥ י:(יז) וַּי ם ֵאָלֽ ן וֲַהִביאֹוֶת֖ יב ְלנֵַּג֔ יׁש ֵמיִט֣ י ִא֚ יו ְראּו־ָנ֣א ִל֗   ר ָׁש֖אּול ֶאל־ֲעָבָד֑
ֵּגן וְִגּ֨בֹו ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֘י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים וַּי ד ֵמַהּנְָעִר֜ ה ּונְ֥בֹון (יח) וַּיַַע֩ן ֶאָח֨ יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל וְִא֧ ק ִעּֽמֹו:ר ַח֜ ַאר וַיקָֹו֖ ֹ֑ יׁש ּת ר וְִא֣   ָּדָב֖

אן(יט)  ֹֽ ר ַּבּצ י ֶאת־ָּדִו֥ד ִּבְנָ֖ך ֲאֶׁש֥ ה ֵאַל֛ אֶמר ִׁשְלָח֥ ֹ֕ י וַּי ים ֶאל־יִָׁש֑ ח ָׁש֛אּול ַמְלָאִכ֖   :וִַּיְׁשַל֥
ח ּבְ  ד וַּיְִׁשַל֛ ים ֶאָח֑ י ִעִּז֖ יִן ּוְגִד֥ אד יַ֔ ֹ֣ י ֲח֥מֹור ֶלֶ֙ח֙ם וְנ ח יִַׁש֜   יַד־ָּדִו֥ד ְּב֖נֹו ֶאל־ָׁשֽאּול:(כ) וַּיִַּק֨

א ֵכִלֽים: ד ַוֽיְִהי־֖לֹו נֵֹׂש֥ ֹ֔ ֽהּו ְמא יו וַּיֱֶאָהֵב֣ ד ְלָפָנ֑ ֹ֖ א ָדוִ֙ד ֶאל־ָׁש֔אּול ַוּֽיֲַעמ ֹ֤   (כא) וַּיָב
ן ְּבֵעיָנֽי: ָצא ֵח֖ י ִּכֽי־ָמ֥ ר יֲַעָמד־ָנ֤א ָדוִ֙ד ְלָפנַ֔ ֹ֑ י ֵלאמ ח ָׁש֔אּול ֶאל־יִַׁש֖   (כב) וַּיְִׁשַל֣

ח ְלָׁשאּו( ן ְּביָ֑דֹו וְָרַו֤ ח ָּדִו֛ד ֶאת־ַהִּכּ֖נֹור וְנִֵּג֣ ה ִּבְֽה֤יֹות ֽרּוַח־ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ָׁש֔אּול וְָלַק֥ יו ֥רּוַח ָהָרָעֽה: כג) וְָהיָ֗ ָרה ֵמָעָל֖   פל֙ וְ֣טֹוב ֔לֹו וְָס֥
  

  שמואל א פרק יז 
ית ֶל֙חֶ  ה ִמֵּב֥ י ַהֶּז֗ יׁש ֶאְפָרִת֜ ים:(יב) וְָדוִ֩ד ֶּבן־ִא֨ א ַבֲאנִָׁשֽ ן ָּב֥ י ָׁש֔אּול ָזֵק֖ י וְ֖לֹו ְׁשמָֹנ֣ה ָבִנ֑ים וְָהִאיׁ֙ש ִּביֵמ֣ ה ּוְׁש֣מֹו יִַׁש֔   ֙ם יְהּוָד֔

י ם׀ ְׁשֹ֣לֶׁשת ָּבנָ֗ ה וְֵׁש֣ ים ָהְל֥כּו ַאֲחֵרי־ָׁש֖אּול ַלִּמְלָחָמ֑ ְל֜כּו ְׁשֹ֤לֶׁשת ְּבֵנֽי־יִַׁש֙י ַהְּגדִֹל֔ ר ָהְלכּ֙ו (יג) וַּיֵ֨ י ו ֲאֶׁש֤ ב וְַהְּׁשִלִׁש֖ ינָָד֔ הּ֙ו ֲאִב֣ ב ַהְּב֗כֹור ּוִמְׁשנֵ֙ ה ֱאִליָא֣ ַּבִּמְלָחָמ֔
י ָׁשֽאּול:  ַׁשָּמֽה: ים ָהְל֖כּו ַאֲחֵר֥ ן ּוְׁשֹלָׁש֙ה ַהְּגדִֹל֔ ד ֣הּוא ַהָּקָט֑   ס(יד) וְָדִו֖

יו  (טו) אן ָאִב֖ ֹ֥ ל ָׁש֑אּול ִלְר֛עֹות ֶאת־צ ב ֵמַע֣ ְך וָָׁש֖   :ֵּבֽית־ָלֶֽחםוְָדִו֛ד הֵֹל֥
ים יֹֽום:  ב ַאְרָּבִע֥ ב וַּיְִתיֵַּצ֖ ם וְַהֲעֵר֑ י ַהְׁשֵּכ֣   פ(טז) וַּיִַּגׁ֥ש ַהְּפִלְׁשִּת֖

ץ  ֶחם ַהֶּז֑ה וְָהֵר֥ ה ֶל֖ ה וֲַעָׂשָר֥ ת ַהָּקִלי֙א ַהֶּז֔ יָ֙ך ֵאיַפ֤ י ְלָדִו֣ד ְּב֗נֹו ַקח־ָנ֣א ְלַאֶח֙ אֶמר יִַׁש֜ ֹ֨   ַהַּֽמֲחֶנ֖ה ְלַאֶחֽיָך:(יז) וַּי
ד ְלָׁש֔לֹום וְֶאת־ֲעֻרּבָ  ֹ֣ יָ֙ך ִּתְפק ֶלף וְֶאת־ַאֶח֙ יא ְלַׂשר־ָהָא֑ ֶּלה ָּתִב֖ י ֶהָֽחָל֙ב ָהֵא֔ ֶרת ֲחִריֵצ֤ ֵאת ֲעֶׂש֜ ם ִּתָּקֽח:(יח) וְ֠   ָת֖

ים ִעם־ְּפִלְׁשִּתֽים: ה נְִלָחִמ֖ ֶמק ָהֵֽאָל֑ ל ְּבֵע֖ יׁש יְִׂשָרֵא֔ ָּמ֙ה וְָכל־ִא֣   (יט) וְָׁש֤אּול וְֵה֙
י וַָּיבֹא֙ וַּיַ  (כ) ר ִצָּו֖הּו יִָׁש֑ ֶלְך ַּכֲאֶׁש֥ א וֵַּי֔ ר וִַּיָּׂש֣ ׁש ֶאת־ַהּצֹא֙ן ַעל־ׁשֵֹמ֔ ֹ֤ ֶקר וִַּיּט ֹ֗ ד ַּבּב ם ָּדוִ֜ עּו ַּבִּמְלָחָמֽהְׁשֵּכ֨ ה וְֵהֵר֖ ֲעָרָכ֔ יִל ַהּיֵֹצ֙א ֶאל־ַהַּמ֣ ָלה וְַהַח֗   : ַהַּמְעָּג֔

ים מַ  ְך יְִׂשָרֵאל֙ ּוְפִלְׁשִּת֔ ֹ֤ את ַמֲעָרָכֽה:(כא) וַַּתֲער ה ִלְקַר֥   ֲעָרָכ֖
ל א וַּיְִׁשַא֥ ֹ֕ ה וַּיָב ָרץ ַהַּמֲעָרָכ֑ ים וַָּי֖ ר ַהֵּכִל֔ יו ַעל־יַ֙ד ׁשֹוֵמ֣ ים ֵמָעָל֗ ד ֶאת־ַהֵּכִל֜ יו ְלָׁשֽלֹום: (כב) וַּיִּטֹׁ֩ש ָּדוִ֨   ְלֶאָח֖

 ָ ה ָּגְלי יִם עֹוֶל֞ יׁש ַהֵּבנַ֡ ם וְִהֵּנ֣ה ִא֣ ר ִעָּמ֗ ע ּדָ (כג) וְ֣הּוא׀ ְמַדֵּב֣ ֶּלה וַּיְִׁשַמ֖ ים ָהֵא֑ ר ַּכְּדָבִר֣ ים וַיְַדֵּב֖ י ְׁש֤מֹו ִמַּג֙ת <ממערות> ִמַּמַעְר֣כֹות ְּפִלְׁשִּת֔   ִוֽד:֩ת ַהְּפִלְׁשִּת֨
ד: ֹֽ יו וִַּיֽיְר֖אּו ְמא סּ֙ו ִמָּפנָ֔ יׁש וַּיָנֻ֙ ם ֶאת־ָהִא֑ ל ִּבְראֹוָת֖ יׁש יְִׂשָרֵא֔   (כד) וְכֹל֙ ִא֣

י אֶמר׀ ִא֣ ֹ֣ ּנ(כה) וַּי יׁש ֲאֶׁשר־יֶַּכ֜ ה ְוָֽהיָה ָהִא֨ ל עֶֹל֑ ף ֶאת־יְִׂשָרֵא֖ י ְלָחֵר֥ ה ִּכ֛ יׁש ָהֽעֶֹל֙ה ַהֶּז֔ ל ַהְּרִאיֶת֙ם ָהִא֤ ֶׁשר ָּג֗דֹול וְֶאת־ִּבּתֹ֙ו יִֶּתן־ׁש יְִׂשָרֵא֗ ֹ֣ ֶלְך׀ ע ּנּו ַהֶּמ֣ ּו יְַעְׁשֶר֥
י ְּביְִׂשָרֵאֽל ה ָחְפִׁש֖ יו יֲַעֶׂש֥ ית ָאִב֔   :֔לֹו וְֵא֙ת ֵּב֣

ר יֶַּכ֙ה ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֣  ה ָלִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֤ ים ִעּמֹ֘ו ֵלאמֹ֒ר ַמה־ּיֵָעֶׂש֗ ים ָהעְֹמִד֣ ד ֶאֽל־ָהֲאנִָׁש֞ אֶמר ָּדוִ֗ ֹ֣ י ֶהָֽעֵרל֙ (כו) וַּי י ַהְּפִלְׁשִּת֤ י ִמ֗ ל ִּכ֣ ל יְִׂשָרֵא֑ ה ֵמַע֣ יר ֶחְרָּפ֖ ז וְֵהִס֥ י ַהָּל֔
ף ַמַעְר֖כֹות ֱאֹלהִ֥  י ֵחֵר֔ ה ִּכ֣   ים ַחִּיֽים:ַהֶּז֔

ר יֶַּכּֽנּו: יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֖ ה יֵָעֶׂש֔ ֹ֣ ר ּכ ֹ֑ ה ֵלאמ ר ַהֶּז֖ ם ַּכָּדָב֥ אֶמר לֹ֙ו ָהָע֔ ֹ֤   (כז) וַּי
אֶמר׀ ָלָּמה (כח) ֹ֣ ד וַּי ב ְּבָדוִ֜ ים וִַּיַֽחר־ַא֩ף ֱאִליָא֨ יו ַהָּג֔דֹול ְּבַדְּב֖רֹו ֶאל־ָהֲאָנִׁש֑ ע ֱאִליָא֙ב ָאִח֣ דְ וִַּיְׁשַמ֤ ָּנ֙ה ־ֶּז֣ה יַָר֗ אן ָהֵה֙ ֹ֤ ט ַהּצ ְׁשָּת ְמַע֨ י ָנַט֜ ָּת וְַעל־ִמ֨

ה יָָרְֽדּתָ  ַען ְר֥אֹות ַהִּמְלָחָמ֖ י ְלַמ֛ ָך ִּכ֗ ַע ְלָבֶב֔ ֹ֣ ְעִּתי ֶאת־ְזדְֹנָ֗ך וְֵא֙ת ר ר ֲאִנ֧י יַָד֣   :ַּבִּמְדָּב֔
ר ֽהּוא: ָּתה ֲה֖לֹוא ָּדָב֥ יִתי ָע֑ ה ָעִׂש֖ ד ֶמ֥ אֶמר ָּדוִ֔ ֹ֣   (כט) וַּי

 ֹ֤ ר ָהִראֽׁשֹון:(ל) וַּיִּס ר ַּכָּדָב֖ הּו ָהָע֙ם ָּדָב֔ ר ַהֶּז֑ה וַיְִׁשֻב֤ אֶמר ַּכָּדָב֣ ֹ֖ ר וַּי ֶאְצלֹ֙ו ֶאל־֣מּול ַאֵח֔   ב ֵמֽ
דּו ִלְפֵנֽי־ָׁש֖אּול וַּיִָּקֵחֽהּו: ד וַּיִַּג֥ ר ָּדִו֑ ר ִּדֶּב֣ ים ֲאֶׁש֖ ְמעּ֙ו ַהְּדָבִר֔   (לא) וַּיִָּׁשֽ

אֶמר ָּדוִ֙ד  ֹ֤ י ַהֶּזֽה:(לב) וַּי ם ִעם־ַהְּפִלְׁשִּת֥ ְך וְנְִלַח֖ יו ַעְבְּדָ֣ך יֵֵל֔ ם ָעָל֑ ל ֵלב־ָאָד֖ ֹ֥   ֶאל־ָׁש֔אּול ַאל־יִּפ
ּתָ  ם ִעּ֑מֹו ִּכֽי־ַנַ֣ער ַא֔ ה ְלִהָּלֵח֖ י ַהֶּז֔ ד ֹ֤לא תּוַכל֙ ָלֶלֶ֙כ֙ת ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּת֣ אֶמר ָׁש֜אּול ֶאל־ָּדוִ֗ ֹ֨ יׁש ִמְלָחָמ֖ (לג) וַּי יו: ה וְ֛הּוא ִא֥   סה ִמּנְֻעָרֽ

ה (לד)  א ֶׂש֖ א ָהֲֽאִר֙י וְֶאת־ַהּ֔דֹוב וְָנָׂש֥ אן ּוָב֤ ֹ֑ יו ַּבּצ ה ָהָי֧ה ַעְבְּדָ֛ך ְלָאִב֖ אֶמר ָּדוִ֙ד ֶאל־ָׁש֔אּול רֶֹע֨ ֹ֤   :ֵמָהֵעֶֽדרוַּי
ְקִּתי֙  (לה) י וְֶהֱחַז֙ יו וַָּיָ֣קם ָעַל֔ ְלִּתי ִמִּפ֑ יו וְִהַּצ֣ יו וְִהִּכִת֖ יו וֲַהִמיִּתֽיו וְיָָצ֧אִתי ַאֲחָר֛   :ִּבְזָק֔נֹו וְִהִּכִת֖
ף (לו)  י ֵחֵר֔ ם ִּכ֣ ד ֵמֶה֔ ל ַהֶּז֙ה ְּכַאַח֣ י ֶהָעֵר֤ ָך ְוָֽהיָה ַהְּפִלְׁשִּת֨ י ַּגם־ַהּ֖דֹוב ִהָּכ֣ה ַעְבֶּד֑ ים ַחִּיֽיםַּג֧ם ֶאֽת־ָהֲאִר֛ ת ֱאֹלִה֥ ֹ֖   ס: ַמַעְרכ
נִ (לז)  ר ִהִּצַל֜ ק ֲאֶׁש֨ י ַהֶּז֑ה וַּיֹאֶמ֘ר ָּדוִ֒ד יְקֹוָ֗ ִני ִמַּי֥ד ַהְּפִלְׁשִּת֖ ב ֣הּוא יִַּציֵל֔ ֹ֔ ְך ַוֽיקָֹו֖ק יְִהֶי֥ה ִעָּמְֽך סי ִמַּי֤ד ָהֲֽאִר֙י ּוִמַּי֣ד ַהּד אֶמר ָׁש֤אּול ֶאל־ָּדוִ֙ד ֵל֔ ֹ֨   :וַּי
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  שמואל ב פרק ז  

ה ָאַמ֙ר יְקָֹו֣ק ְצָב֔אֹות  ֹ֤ ד ּכ י ְלָדוִ֗ ר ְלַעְבִּד֣ ֹֽה־תֹאַמ֞ ַעָּתה ּכ י ַעל־ יְִׂשָרֵאֽל(ח) וְ֠ יד ַעל־ַעִּמ֖ אן ִלְֽה֣יֹות ָנִג֔ ֹ֑ ר ַהּצ ה ֵמַאַח֖ יָ֙ך ִמן־ַהָּנוֶ֔   :ֲאִנ֤י ְלַקְחִּת֙
  

  תהלים פרק עח 
הּו ִמּֽמִ (ע)  ִּיָּקֵח֗ ִּיְבַחר ְּבָדִו֣ד ַעְבּ֑דֹו וַ֝ אןוַ֭ ֹֽ ת צ ֹ֥   :ְכְלא

ל נֲַחָלֽתֹו: ב ַעּ֑מֹו ּ֝וְביְִׂשָרֵא֗ ֹ֣ ְרעֹות ְּביֲַעק ִבי֥אֹו ִל֭ ר ָע֗לֹות ֱה֫   (עא) ֵמַאַח֥
יו יַנְֵחֽם: ם ְלָב֑בֹו ּוִבְתבּו֖נֹות ַּכָּפ֣ ֹ֣ ּיְִרֵעם ְּכת   (עב) וַ֭

  
   רש"ר הירש בראשית פרק ד 

שלוש הוראות לשורש "רעה". "רעה": לשוטט ולבקש מספוא לצורך השלמת הגוף. ומכאן "רע", "רעיון": לבקש מרעה  .צאן רעהויהי הבל (א) 
וח. שני רוחני לצורך השלמת הרוח: להרהר, לחקור. ומכאן עוד: "רעה": להתחבר עם פלוני, למצוא בו סיפוק חברתי. "רעה רוח": למצוא סיפוק בדברי ר

במשמעותו  -לחפוץ ולבקש. ויש לציין עוד ש"רעה"  -בזה ומשלימים זה את זה. בארמית "רעה" הוא תרגום של "רצה"; כל עצמו "רעים" מוצאים סיפוק זה 
  .מתייחס לבהמה, לרועה וגם למרעה. "גרן ויקב לא ירעם" (הושע ט, ב): גורן ויקב לא יספקו להם מרעה, לא יזונו אותם -הראשונה 

מתגשמת בייחוד אצל  -"בזיעת אפיך תאכל לחם"  -. הגזירה האלהית יו הגופניים של האדםהחקלאות דורשת את כל כוחות...
מתגלים ביותר  -ההכרה העצמית וגאות הקניין  - המושג "קין", "קנה" החקלאי. עליו להקדיש את כל חייו לקיומו הגופני; 

א הופכת לחלק של אישיותו, הוא נאחז בה ומתיישב. . בזיעת אפיו הוא הרוה את אדמתו, וזו נעשית לו לערך עליון; היאצל החקלאי
והנה, החקלאות מעוררת ומפתחת את התרבות; לזכותה יש לזקוף את מרבית ההמצאות והאמנויות; 

. משנגזר על האדם לעבוד את האדמה, נפתח הפתח ההתיישבות יוצרת את החברה, את המדינה ואת יחסי המשפט
הוא עבד לשדהו, ואדמתו מושכתו אליה. משנתן את צוארו בעול רדיפת אך מאידך: האיכר להתפתחות האנושות. 

. אפשר להשפיע עליו על ידי שאיפתו לרכוש. דבר זה מביא לידי עבדות, ואדם משתעבד לחברו. זאת הקניין, גם רוחו נעשית כפופה
עלת האדם אבדה לראשונה האמונה בה' ובמהטבע, שבהשפעתם תלוי שגשוג שדהו.  -ועוד: בנקל יבוא לידי הערצת כוחות 

  .אצל עמים חקלאיים; שם התפתחו לראשונה עבדות ואליליות
כנגד זה, מעלה יתרה נודעת לחיי הרועה. עיקר עיסוקו ביצורים חיים; הטיפול בהם מעורר רגשות אנושיים 

כך יינצל הרועה אך אין קיומו בידי אדם. ; המקנה זקוק לטיפול הרועה, והשתתפות בצער הבריות. קניינו הוא נייד
. משלוח ידו לא יעסיק את כל כוחותיו; אין הרוח נרתמת כל כך לעבודה, ועודנה פנויה לערכים מסכנת ההפרזה בערך עצמו ורכושו

משום כך היו אבותינו רועים, ומשה ודוד רעו את העדר. וכנגד זה אנחנו מוצאים, כי תועבת אלהיים ואנושיים. 
תרבות מצרים היתה תלויה . ת החקלאות שנזכרו לעיל היו מצויים במצריםמצרים כל רועי צאן. כל חסרונו

ובשעבוד האדם מאידך. העבודה היתה ייעוד האדם. לא היה שם ערך לאדם כשהוא לעצמו, לא  - ; היא התבטאה באליליות מחד בחקלאות
נשתמרו רק בלב אבותינו הרועים.  -וצלם האלהים  היה לו כבוד ולא נותרה לו חירות. המצרי נולד כעבד למקצוע. האמונה בה', חירות האדם

  שעה שהשניאו על עמם כל רועי צאן. -אכן, רבי המדינה במצרים כלכלו את מעשיהם בתבונה, 
כך התגלע הדבר לאחר מכן. הנוכל להסיק מתוך כך למפרע, שהבל היה רועה צאן על פי טבעו ואפיו? אמת, האדם 

על פי התורה ובזכות התורה. אך התורה  -הצאן. וזה גם ייעוד ישראל  נועד לעבוד את האדמה, ולא לרעות את
הקדימה רפואה לסכנות הכרוכות בחקלאות והתקינה תקנות כנגד האלהת הרכוש. השבת והשמיטה מעידות לעד, כי 

מזכירים  - כדוגמת כלאים וערלה מחד ולקט, שכחה ופאה מאידך  - לה' הארץ והאדם הוא עבדו. חוקי החקלאות 
דם את מציאות ה' ומזהירים על אחוה וריעות. כך פותרת התורה את הבעיה הרוחנית של החקלאות; כך היא לא

מקימה מדינה של חקלאים עובדי ה', שכולם חברים באחוה ושויון. אך מחוץ לתחום התורה נשקפת סכנה לאמונה 
  ן, "אוהב הקניין", היה עובד אדמה.ובכן, הבל היה רועה צאן; ואילו קי בה' ולחירות ולשויון של כל בני האדם.

  

   ירמיהו פרק לה 
 ֹֽ ה ֵלאמ ֶלְך יְהּוָד֖ ים ֶּבן־יֹאִׁשָּי֛הּו ֶמ֥ י יְהֹויִָק֧ ת יְקָֹו֑ק ִּביֵמ֨ הּו ֵמֵא֣ ר ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ֶאֽל־יְִרְמָי֖   ר:(א) ַהָּדָב֛

ם וֲַהִבֽאֹוָת֙ם  ית ָהֵרָכִבי֒ם וְִדַּבְרָּת֣ אֹוָת֔ ם ָיֽיִן:(ב) ָהלֹוְ֘ך ֶאל־ֵּב֣ ת ַהְּלָׁש֑כֹות וְִהְׁשִקיָת֥ אֹוָת֖ ק ֶאל־ַאַח֖ ָ֔ ית יְקֹו   ֵּב֣
ית ָהרֵ  ת ָּכל־ֵּב֥ יו וְֵא֖ יו וְֶאת־ָּכל־ָּבָנ֑ ה וְֶאת־ֶאָח֖ ָ֔ הּ֙ו ֶּבן־ֲחַבִּצנְי ה ֶבֽן־יְִרְמיָ֙ ח ֶאת־יֲַאַזנְָי֤   ָכִבֽים:(ג) וֶָאַּק֞

ת(ד)  ק ֶאל־ִלְׁשַּכ֗ ָ֔ ית יְקֹו א אָֹת֙ם ֵּב֣ ת מַ  וָָאִב֤ ַעל ְלִלְׁשַּכ֛ ר ִמַּמ֗ ים ֲאֶׁש֣ ת ַהָּׂשִר֔ ֶצל֙ ִלְׁשַּכ֣ ים ֲאֶׁשר־ֵא֙ יׁש ָהֱאֹלִה֑ הּו ִא֣ ן ֶּבן־יְִגַּדְלָי֖ ר ַהַּסֽף:ְּבֵנ֛י ָחָנ֥ ם ׁשֵֹמ֥   ֲעֵׂשָי֥הּו ֶבן־ַׁשֻּל֖
יִן וְכֹ֑סֹות  ים ַי֖ ים ְמֵלִא֥ ים ְּגִבִע֛ י׀ ְּבֵנ֣י ֵבית־ָהֵרָכִב֗ ן ִלְפֵנ֣ ם ְׁשתּו־ָיֽיִן:(ה) וֶָאֵּת֞ ר ֲאֵליֶה֖   וָאַֹמ֥

ר ֹ֧לא ִתְׁשּתּו־ַי֛יִן אַ (ו)  ֹ֔ ינּ֙ו ֵלאמ ינּו ִצָּו֤ה ָעֵל֙ ב ָאִב֗ ב ֶּבן־ֵרָכ֜ ם ּוְבֵניֶכ֖ם ַעד־עֹוָלֽםוַּיֹאְמ֖רּו ֹ֣לא ִנְׁשֶּתה־ָּי֑יִן ִּכ֩י יֹוָנָד֨   :ֶּת֥
ֶרם (ז)  עּ֙ו וְֶכ֣ יִת ֹֽלא־ִתְב֗נּו וְֶזַ֤רע ֹֽלא־ִתְזָר֙ ים ַרִּבי֙ם ַעלּוַב֣ ַען ִּתְֽח֜יּו יִָמ֤ ם ְלַמ֨ ים ֵּתְֽׁשבּ֙ו ָּכל־יְֵמיֶכ֔ י ָּבֳאָהִל֤ עּו וְֹ֥לא ִיְֽהֶי֖ה ָלֶכ֑ם ִּכ֠ ה ֹֽלא־ִתָּט֔ ־ְּפֵנ֣י ָהֲאָדָמ֔

ים ָׁשֽם ם ָּגִר֥ ר ַאֶּת֖   :ֲאֶׁש֥
ר ִצָּו֑ (ח)  ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖ ינּו ְלכ ב ֶּבן־ֵרָכ֙ב ָאִב֔ ע ְּב֨קֹול יְהֹוָנָד֤ ינּו ָּבֵנ֖ינּו ּוְבנֵֹתֽינּווִַּנְׁשַמ֗ ינּו ֲאַנְ֣חנּו ָנֵׁש֔ יִ֙ן ָּכל־יֵָמ֔ י ְׁשֽתֹות־יַ֙   :נּו ְלִבְלִּת֤
ה וֶָזַ֖רע ֹ֥לא ִיְֽהיֶה־ָּלֽנּו(ט)  נּו וְֶכֶ֧רם וְָׂשֶד֛ ים ְלִׁשְבֵּת֑ י ְּב֥נֹות ָּבִּת֖   :ּוְלִבְלִּת֛
ַעׂש ּכְ (י)  ע וַַּנ֔ ים וִַּנְׁשַמ֣ ב ָאִבֽינּווֵַּנֶׁ֖שב ָּבֳֽאָהִל֑ ל ֲאֶׁשר־ִצָּו֖נּו יֹוָנָד֥ ֹ֥   :כ

ם ִמְּפנֵ֙י  אּו וְנָ֣בֹוא יְרּוָׁשַלִ֔ ֹ֚ אֶמר ּב ֹ֗ ר ֶמֶֽלְך־ָּבֶב֘ל ֶאל־ָהָאֶר֒ץ וַּנ י ַּבֲע֨לֹות נְבּוַכְדֶראַּצ֥ ֽם: (יא) וַיְִה֗ ֶׁשב ִּבירּוָׁשָלִ ם וֵַּנ֖ יל ֲאָר֑ י ֵח֣ ים ּוִמְּפֵנ֖ יל ַהַּכְׂשִּד֔   פֵח֣
ר:(יב)  ֹֽ הּו ֵלאמ ק ֶאֽל־יְִרְמָי֖ ָ֔   ַוֽיְִה֙י ְּדַבר־יְקֹו

 ֑ י יְֽרּוָׁשָלִ ה ּוְליֹֽוְׁשֵב֖ יׁש יְהּוָד֔ ַמְרָּת֙ ְלִא֣ ל ָהֹ֤לְך וְָאֽ י יְִׂשָרֵא֔ ק ְצָבאֹו֙ת ֱאֹלֵה֣ ר יְקָֹו֤ ֹֽה־ָאַמ֞ י נְֻאם־יְקָֹוֽק:(יג) ּכ ַע ֶאל־ְּדָבַר֖ ֹ֥ ר ִלְׁשמ   ם ֲה֨לֹוא ִתְק֥חּו מּוָס֛
יִן וְֹ֤לא ָׁשתּ֙ו ַעד־ַהּ֣יֹו(יד) הּו י ְׁשֽתֹות־יַ֗ יו ְלִבְלִּת֣ ה ֶאת־ָּבנָ֜ ָכב ֲאֶׁשר־ִצָּו֨ ב ֶּבן־ֵר֠ י יְהֹונָָד֣ ם ֶאת־ִּדְבֵר֣ ְרִּתי ַק֡ י ִּדַּב֤ נִֹכ֜ ם וְָא֨ ת ִמְצַו֣ת ֲאִביֶה֑ ְמ֔עּו ֵא֖ י ָׁשֽ ה ִּכ֣ ם ַהֶּז֔

ם אֵ  ר וְֹ֥לא ְׁשַמְעֶּת֖ ם וְַדֵּב֔ י:ֲאֵליֶכ֙ם ַהְׁשֵּכ֣   ָלֽ
א ִאיׁ֩ש ִמַּדְרּ֨כֹו הָ  ר ֻׁשבּו־נָ֡ ֹ֡ ים וְָׁשֹ֣לַח׀ ֵלאמ ים׀ ַהְׁשֵּכ֣ י ַהּנְִבִא֣ ם ֶאת־ָּכל־ֲעָבַד֣ ח ֲאֵליֶכ֣ ים ֲאֵחִרי֙ם (טו) וֶָאְׁשַל֣ י ֱאֹלִה֤ ְל֜כּו ַאֲחֵר֨ ם וְַאל־ֵּת֨ ַעְלֵליֶכ֗ יבּו ַמֽ ה וְֵהיִט֣ ָרָע֜

ה ֲאֶׁשר־ ֲאָדָמ֔ ם ּוְׁשבּ֙ו ֶאל־ָה֣ י:ְלָעְבָד֔ ם ֵאָלֽ ם וְֹ֥לא ְׁשַמְעֶּת֖ ם וְֹ֤לא ִהִּטיֶת֙ם ֶאֽת־ָאְזנְֶכ֔ ֵתיֶכ֑ ֹֽ ם וְַלֲאב ִּתי ָלֶכ֖   נַָת֥
ה ֹ֥לא ָׁשְמ֖עּו אֵ  ם ַהֶּז֔ ר ִצָּו֑ם וְָהָע֣ ם ֲאֶׁש֣ ב ֶאת־ִמְצַו֥ת ֲאִביֶה֖ ב ֶּבן־ֵרָכ֔ ימּו ְּבנֵ֙י יְהֹונָָד֣ י ֵהִק֗ י: (טז) ִּכ֣   סָלֽ

 ְ ר י ֹֽה־ָאַמ֨ ֵכן ּכ ת ּכָ (יז) ָל֠ ם ֵא֚ ל ָּכל־יֹֽוְׁשֵב֙י יְ֣רּוָׁשַלִ֔ ה וְֶא֤ יא ֶאל־יְהּוָד֗ י ֵמִב֣ ל ִהנְִנ֧ י יְִׂשָרֵא֔ י ְצָבאֹו֙ת ֱאֹלֵה֣ ק ֱאֹלֵה֤ ָ֜ ְרִּתי קֹו ַען ִּדַּב֤ ם ַי֣ ְרִּתי ֲעֵליֶה֑ ר ִּדַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ָרָע֔ ל־ָה֣
ם וְֹ֥לא ָענּֽו: א ָלֶה֖ עּו וֶָאְקָר֥   ֲאֵליֶה֙ם וְֹ֣לא ָׁשֵמ֔

ם עַ (יח)  ר ְׁשַמְעֶּת֔ ַען ֲאֶׁש֣ ל יַ֚ י יְִׂשָרֵא֔ ק ְצָבאֹו֙ת ֱאֹלֵה֣ ר יְקָֹו֤ ֹֽה־ָאַמ֞ הּו ּכ ר יְִרְמיָ֗ ים ָאַמ֣ ית ָהֵרָכִב֜ יו ּוְלֵב֨ ם ַוִּֽתְׁשְמרּ֙ו ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֔ ב ֲאִביֶכ֑ ת יְהֹונָָד֣ ל־ִמְצַו֖
ה ֶאְתֶכֽם:  ל ֲאֶׁשר־ ִצָּו֖ ֹ֥   סַוַּֽתֲעׂ֔שּו ְּככ

ן(יט)  ד ְלָפַנ֖י ָּכל־ַהּיָ  ָלֵכ֗ ב ֶּבן־ֵרָכ֛ב עֵֹמ֥ יׁש ְליֹוָנָד֧ ת ִא֜ ל ֹֽלא־יִָּכֵר֨ י יְִׂשָרֵא֑ ר יְקָֹו֥ק ְצָב֖אֹות ֱאֹלֵה֣ ה ָאַמ֛ ֹ֥   פ: ִמֽיםּכ
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  ירמיהו פרק כג 
י(א)  אן ַמְרִעיִת֖ ֹ֥ ים ֶאת־צ ים ּוְמִפִצ֛ ים ְמַאְּבִד֧   נְֻאם־יְקָֹוֽק: ֣הֹוי רִֹע֗

ל  י יְִׂשָרֵא֗ ק ֱאֹלֵה֣ ָ֜ ר יְקֹו ֹֽה־ָאַמ֨ ֵכן ּכ ד עֲ (ב) ָל֠ י פֵֹק֧ ם ִהְנִנ֨ ם אָֹת֑ ם ֶאת־צֹאִנ֙י וַַּתִּד֔חּום וְֹ֥לא ְפַקְדֶּת֖ ם ֲהִפצֶֹת֤ ים ֶאת־ַעִּמ֒י ַאֶּת֞ ֵליֶכ֛ם ֶאת־ַעֽל־ָהרִֹעי֘ם ָהרִֹע֣
ַע ַמַעְלֵליֶכ֖ם ְנֻאם־יְקָֹוֽק ֹ֥   :ר

י ֲאַקֵּב֙ץ ֶאת־ׁשְ (ג)  ן ּוָפ֥רּו וְָרֽבּווֲַאִנ֗ ן ַעל־ְנוֵֶה֖ י ֶאְתֶה֛ ם וֲַהִׁשבִֹת֥ ם ָׁש֑ ְחִּתי אָֹת֖ י ִמּכֹ֙ל ָהֲאָר֔צֹות ֲאֶׁשר־ִהַּד֥ ית צֹאִנ֔   :ֵאִר֣
דּו ְנֻאם־יְקָֹוֽק(ד)  ּתּו וְֹ֥לא יִָּפֵק֖ ים וְָר֑עּום וְֹלא־ִיֽיְר֨אּו ֧עֹוד וְֹלא־יֵַח֛ י ֲעֵליֶה֛ם רִֹע֖   : סוֲַהִקמִֹת֧

 

  יחזקאל פרק לד 
ם(לא)  ם ַאֶּת֑ י ָאָד֣ אן ַמְרִעיִת֖ ֹ֥ ן צֹאִנ֛י צ ם ֲאדָֹנ֥י יְקִֹוֽק: פ וְַאֵּת֥ ם נְֻא֖   ֲאנִ֙י ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔

 

  רש"ר הירש בראשית פרק ד 
; כל שלושת השמות נגזרו משורש אחד: "יבל". ברורה החשיבות של שני הבנים האחרונים להתפתחות חיי קין - יבל, יובל ותובל 

ואביה הוא יובל. אך  - קין. האמנות מעדנת את הנפש,  -והם הומצאו בידי תובל  -העיר. התעשיה תלויה במכשירים החותכים נחושת, 
; מפרשים בדרך כלל כדעת רש"י, ומייחסים את הדברים היושב אהל ומקנהדברים שנאמרו על יבל הם ברורים פחות: 

בניגוד ל"איש שדה" (בראשית כה, כז), החי חיי דרור  -לחיי הנוודים. אולם, מצאנו אצל יעקב "יושב אהל" 
במשמעות מקָנה וקניין. ייתכן אפוא, שפירוש "מקנה" הוא קניין,  -בחוץ; ומצאנו "מקֶנה" גם בהוראתו המקורית 

צאן". אנשי מקנה יושבים במקומם  "רועהסוחר הראשון. אך בלאו הכי: "איש מקנה" איננו זהה עם ויבל היה ה
ומקצועם מתאים לתרבות העיר; ואילו רועי צאן  -דרך קבע; הם בעלי רכוש, המגדלים את הצאן לצרכי תעשיה, 

ואף על פי  -ם כל רעי צאן" (בראשית מו, לד), ידי יוסף, "כי תועבת מצרי - . כך נאמר על הם נוודים הנוהגים את הצאן אחר המרעה
כן היה מקנה לפרעה; וגם למצרים היה מקנה צאן ובקר (שם מז, יז), שנמכר בלחם בשנות הרעב. נמצאת אומר: לא מגדלי הצאן כשהם 

קרקע. וכך יאמר יוסף להשניא על העם כל מחוסרי  -לעצמם, אלא העמים הנוודים היו תועבה למצרים. היה זה בהתאם למדיניות המצרית 
לפרעה: "והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו" (שם מו, לב): עתה הם רועי צאן מחוסרי קרקע; כי עד כה 

בתינו" היו בעלי מקנה, שישבו במקומם דרך קבע. וכך יאמרו האחים אל פרעה: "אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם א
 (שם לד); אמת, עכשיו רכושם נייד, הם "רועי צאן", שכן היגרו עם מקניהם. מכל מקום, אפייני הדבר, שבעלי הצאן קרויים אנשי "מקנה"; יבל

  היה אפוא אבי כל בעלי הרכוש. כל שלושת השמות נגזרו משורש "יבל". משמעות "יבל": להכניס ולהביא הביתה, ומכאן "יבול".
  

  מו בראשית פרק 
י ּוֵבית־ָא יו ַאַח֧ ה ֵאָל֔ ְמָר֣ ֹֽ ה וְא ֹ֑ יָדה ְלַפְרע ה וְַאִּג֣ יו ֶאֱעֶל֖ ית ָאִב֔ ף ֶאל־ֶאָחי֙ו וְֶאל־ֵּב֣ אֶמר יֹוֵס֤ ֹ֨ י:(לא) וַּי אּו ֵאָלֽ ַען ָּב֥ ֶרץ־ְּכַנ֖ ר ְּבֶאֽ י ֲאֶׁש֥   ִב֛

יּו(לב)  י ִמְקֶנ֖ה ָה֑ אן ִּכֽי־ַאְנֵׁש֥ ֹ֔ ֵעי צ ֹ֣ ם ֵהִבֽיאּו: וְָהֲאָנִׁשי֙ם ר ר ָלֶה֖ ם וְָכל־ֲאֶׁש֥   וְצֹאָנ֧ם ּוְבָקָר֛
ר ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכֽם: ה וְָאַמ֖ ֹ֑ ם ַּפְרע א ָלֶכ֖ ה ִּכֽי־יְִקָר֥   (לג) וְָהיָ֕

ינּו ַּבֲע֗בּו(לד)  ָּתה ַּגם־ֲאַנְ֖חנּו ַּגם־ֲאבֵֹת֑ ינּו וְַעד־ַע֔ יָ֙ך ִמְּנעּוֵר֣ ה ָה֤יּו ֲעָבֶד֙ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנֵׁש֨ אןוֲַאַמְרֶּת֗ ֹֽ ֵעה צ ֹ֥ יִם ָּכל־ר ֶׁשן ִּכֽי־תֹוֲעַב֥ת ִמְצַר֖ ֹ֔ ֶרץ ּג   :ר ֵּתְׁשבּ֙ו ְּבֶא֣
  

  בראשית פרק מז 
אּו ֵמֶא֣  ם ָּב֖ ר ָלֶה֔ י וְצֹאָנ֤ם ּוְבָקָר֙ם וְָכל־ֲאֶׁש֣ י וְַאַח֜ אֶמר ָאִב֨ ֹ֗ ד ְלַפְרעֹ֒ה וַּי א יֹוֵס֘ף וַּיֵַּג֣ ֹ֣ ֶרץ (א) וַּיָב ַען וְִהָּנ֖ם ְּבֶא֥ ֶֹֽׁשן:ֶרץ ְּכָנ֑   ּג

ה: ֹֽ ם ִלְפֵנ֥י ַפְרע ים וַּיִַּצֵג֖ ה ֲאנִָׁש֑ ח ֲחִמָּׁש֣ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔   (ב) ּוִמְקֵצ֣
יָך ַּגם־ֲאַנְ֖חנּו ַּגם־אֲ (ג)  ה צֹא֙ן ֲעָבֶד֔ ה רֵֹע֥ ֹ֗ יו ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכ֑ם וַּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרע ה ֶאל־ֶאָח֖ ֹ֛ אֶמר ַּפְרע ֹ֧   :בֹוֵתֽינּווַּי

ֶרץ ְּכנָ֑ (ד) וַּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ ב ְּבֶא֣ ד ָהָרָע֖ יָך ִּכֽי־ָכֵב֥ ר ַלֲעָבֶד֔ ה ַלּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣ ין ִמְרֶע֗ ה ָל֣גּור ָּבָאֶר֘ץ ָּבאנּ֒ו ִּכי ֵא֣ ֹ֗ ֶֹֽׁשן:ַּפְרע ֶרץ ּג יָך ְּבֶא֥ ה ֵיְֽׁשבּו ָנ֥א ֲעָבֶד֖   ַען וְַעָּת֛
אּו(ה)  יָך ָּב֥ יָך וְַאֶח֖ ר ָאִב֥ ֹ֑ ף ֵלאמ ה ֶאל־יֹוֵס֖ ֹ֔ אֶמר ַּפְרע ֹ֣   :ֵאֶלֽיָך וַּי
ֶׁשן וְאִ (ו)  ֹ֔ ֶרץ ּג יָך יְֵׁשבּ֙ו ְּבֶא֣ יָך וְֶאת־ַאֶח֑ ב ֶאת־ָאִב֖ ֶרץ הֹוֵׁש֥ ב ָהָא֔ וא ְּבֵמיַט֣ יִ֙ם ְלָפֶנ֣יָך ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֙ י ִמְקֶנ֖ה ֶא֤ ם ָׂשֵר֥ יִל וְַׂשְמָּת֛ ְעָּת וְיֶׁש־ָּב֙ם ַאְנֵׁשי־ַח֔ ם־יַָד֗

  :ַעל־ֲאֶׁשר־ִלֽי
  

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכח עמוד א 
רבי מאיר אומר: יכול לחזור בו, וחכמים אומרים: אינו יכול  - נאמנין עלי שלשה רועי בקרתנינא: אמר לו נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, 

  לחזור בו! הא קא משמע לן, דבאתן לך מחלוקת, והלכה כדברי חכמים. 
 

  רשב"ם מסכת בבא בתרא דף קכח עמוד א 
שאינן בקיאין בדין ורועי צאן לא נקט משום דרשעים נינהו דסתם רועי בהמה דקה גזלנין נינהו ופסולין לכל דין  -שלשה רועי בקר 

  אבל אבא ואביך כשרין מיהא לדינין של אחרים. שבעולם
  

  שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ב סימן ב 
ולמי בוחן לצדיק שנאמר (שם אף הקדוש ברוך הוא אף על פי שהוא נראה כמסלק שכינתו מבית המקדש עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם, 

שנא' (תהלים עח) ויקחהו ממכלאות צאן, /תהלים י"א/) ה' צדיק יבחן, [ובמה הוא בוחנו במרעה צאן], בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה 
כמו (בראשית ח) ויכלא הגשם, היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך ואחר מהו ממכלאות צאן 

אמר הקדוש ברוך הוא מי שהוא יודע לרעות כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, ואח"כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה, 
ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא הה"ד (תהלים עח) מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו,  ,הצאן איש לפי כחו יבא וירעה בעמי

בצאן, אמרו רבותינו כשהיה מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסית כיון שהגיע לחסית 
מר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא עיף אתה הרכיבו נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, כיון שהגיע משה אצלו א

  . יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל, הוי ומשה היה רועה ה”בו והיה מהלך, אמר הקעל כתיפ
 

  שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ב סימן ג 
אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"כ ה צרופה ג ד"א ומשה היה רועה הה"ד (משלי ל) כל אמרת אלו

ולא נהגם  מעלהו לגדולה, הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה, בדק לדוד בצאן
ת מעט הצאן ההנה במדבר, מלמד שהיה דוד מקיים אלא במדבר להרחיקם מן הגזל, שכן אליאב אומר לדוד (שמואל א יז) ועל מי נטש

המשנה אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אמר ליה הקדוש ברוך הוא נמצא אתה נאמן בצאן, בא ורעה צאני, שנאמר (תהלים עח) 
הוא אומר וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לרעות ישראל, שנאמר  וכן במשהמאחר עלות הביאו, 

 (שם /תהלים/ עז) נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן. 


