ואף משה ,לא בחנו הקב"ה אלא בצאן .אמרו רבותינו :כשהיה משה
רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ
אחריו עד שהגיע לחסות .כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של
מים ועמד הגדי לשתות ,כיוון שהגיע משה אצלו אמר :אני לא הייתי
יודע שרץ היית מפני צמא! עייף אתה! הרכיבו על כתפו והיה
מהלך ,אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם ,כך חייך
אתה תרעה צאני ישראל ,הוי ומשה היה רועה.
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"ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה
לבן ותקרא שמו משה כי מן המים
משיתהו .ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא
אל אחיו וירא בסבלותם".
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רש"י ,שם

מסילת ישרים ,פרק י"ט

ויגדל משה .והלא כבר כתיב ויגדל
הילד .אמר רבי יהודה ברבי אלעאי
הראשון לקומה והשני לגדולה ,שמנהו
פרעה על ביתו.

גדעון נאמר לו :לך בכוחך זה" ,לפי שלמד
סנגוריא על ישראל ,כי אין הקב"ה אוהב
אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה
שאדם מגדיל אהבתו לישראל ,גם הקדוש
ברוך הוא מגדיל עליו ,ואלה הם
הרועים האמיתיים של ישראל
שהקב"ה חפץ בהם הרבה ,שמוסרים
עצמם על צאנו ,ודורשים ומשתדלים על
שלומם וטובתם בכל הדרכים..

וירא בסבלותם .נתן עיניו וליבו להיות
מצר עליהם.
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אהבת ישראל היא השער הראשון המוליך אל חצרות ה'.
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