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פסח  048אהבה וחסד בפסח תשעח

דברי המשנה :בג' זמנים נידונים ,בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות האילן ובחג נידונים על המים.
תבואה זה הדבר התחתון שבגידולים ,וזה נידון דווקא בפסח ,בעצרת נידונים על פירות האילן ,אילן זה א' שעולה לגובהו של
דבר ,ובסוכות על המים שזה הדבר שמצמיח את התבואה ואת פירות האילן ,זהו הסדר של הג' זמנים שנדונים.
יש מידת החסד ויש מידת הדין ,מידת הדין היא לא מידה לכשעצמה ,היא דנה את גבולות החסד ,כיצד יהיו ועד היכן יהיו,
פנימיות מידת החסד היא 'אהבה' ,ופנימיות מידת הדין היא קובעת כמה חסד יהיה בשפע שירד ,ולכן הדין נקבע על התבואה
בפסח וכו' .כלומר אמנם חיצוניות מידת הדין היא דין וגבולות וצמצום אך העומק של מידת הדין היא גלוי של חסד.
מידת החסד היא 'אהבה' ומידת הדין היא תוחמת את מידת החסד ,הוי אומר שמידת הדין בפנימיותה היא חסד ,היא קובעת
את החסד והוא בעצם גילוי של 'אהבה'.
זה השורש של ימי הפסח שנידונין על התבואה ,להיות 'נידון' על התבואה זהו גילוי 'אהבה' כמה התפשטות תהיה עד המקום
הנמוך ביותר שזה התבואה ,האהבה מגיעה עד המקום הנמוך ביותר.
ה"אלף" שבאהבה מתפשט עד ה"תאו" של התבואה...
המדרש אומר שחג הפסח כנגד אברהם אבינו ,בבחינת אברהם אוהבי ,זהו עומק ימי הפסח ,מצד אחד את עצם הגאולה
שהיא חסד ,ויחד עם זאת יש גם את השלמות שגם 'את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי'.
בליל התקדש החג יש גילוי של אהבה ,אהבת הקב"ה את ישראל ,ומאידך כנגד אותו גילוי התגלה גם 'את הגוי אשר יעבודו דן
אנוכי' ,כלומר יש גילוי של דין בחג הפסח ,והוא השורש שבחג נידונין .הפסח הוא עומק הדין שמתגלה בזמן של אהבה ,הגילוי
של יציאת מצרים הוא גילוי אהבה שמגלה עד היכן מקום האהבה מתפשט  ...ודבר זה דווקא מתגלה ע"י מידת הדין.
תחילת ירידת אבותינו למצרים' ,ויעקב אהב את יוסף מכל בניו' ,ומאידך 'וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום' ,ועל כך מכרו
אותו וירדו אבותינו למצרים .מה שיוסף ירד למצרים הוא בבחינת אהבה שיעקב אהב אותו ,בהמשך יוסף צבר את כל
התבואה של כל ארץ מצרים ,דווקא התבואה שהיא גילוי החסד שמתפשט עד המקום הנמוך ביותר ,כלומר כל 'הדין' שירדו
למצרים מגלה אהבה ע"י צמיחת התבואה .אמנם לבני יעקב היה שובע וירדו רק משום שלא להפלות בניהם לשכניהם ,אבל
ירדו למצרים מסיבת התבואה ,ובעומק הירידה למצרים שהתחילה 'באהבה' וממשיכה בסיבת התבואה שהיא 'אהבה' ,ע"י
הדין שנידונין על התבואה.
הגלות גלתה את 'האהבה' דרך 'השנאה' של האחים ,כי הם ירדו לברר את האהבה של יעקב שמגיעה עד מקום הצמצום
הגדול ביותר ,שזה מצרים שהיא הצמצום הגמור ,עבד לא יצא משם לעולם ...ושם מצריך מתגלה נקודת האהבה.
עד כמה שמצרים היא מלשון מיצר' ,גדולה האהבה שהיא מקלקלת את השורה' כלומר היא פורצת את הגבולות ,את
המצרים ,בליל התקדש החג זה גילוי האהבה של יציאת מצרים.
הקב"ה פסח והחג נקרא 'חג המצות' ,כיון שהמצות מבחינת חיצונית היא צמצום ,אין בה חימוץ ,אך בפנימיות היא מגלה
אהבה ,שלא הספיקו בצקם להחמיץ מרוב האהבה שאהבו את הקב"ה ,אדם שאוהב שהוא עושה את הדברים מהר ,וזו

הזריזות שהייתה לעמ"י.
לכן בחג 'נידונין על התבואה' כאשר התבואה זוכה להיות 'מצה' שהיא מגלה אהבה עד התבואה ,והיא שלימות מדרגת אהבה
מתגלה במקום המצר.
מראש חודש מברכים את ברכת האילנות ,אמנם רק בעצרת נידונין על פירות האילן ,אך שם בניסן השפע מתחיל להתגלות
כשמתגלה מידת האהבה.
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