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סוכה דף מט עמוד ב'

וכי יש תורה של חסד ויש תורה
שאינה של חסד אלא תורה לשמה זו
היא תורה של חסד שלא לשמה זו
היא תורה שאינה של חסד
תנא דבי רב ענן מאי דכתיב חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי
תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר והיינו
דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה ה'
דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם
אלהיך עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים
והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה והלא
דברים קל וחומר ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה
תורה הצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה
וכמה אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות
שנאמר עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח ואמר רבי אלעזר
גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר זרעו לכם לצדקה
וקצרו לפי חסד אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל אדם
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קוצר ודאי אוכל ואמר רבי אלעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי
חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד תנו רבנן
בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה
בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים
גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות
חסדים בין לחיים בין למתים ואמר רבי אלעזר כל העושה צדקה
ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד שנאמר אוהב צדקה
ומשפט חסד ה' מלאה הארץ שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ
תלמוד לומר מה יקר חסדך אלהים )חסד ה' מלאה הארץ( וגו'
יכול אף ירא שמים כן תלמוד לומר וחסד ה' מעולם ועד עולם על
יראיו אמר רבי חמא בר פפא כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא
ירא שמים שנאמר חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו ואמר רבי
אלעזר מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי
יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה
זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד
איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שלא ללמדה
זו היא תורה שאינה של חסד:
ליקוט גדול המקיף כל עניני לימוד תורה לשמה וגודל תועלתה ,דברי התעוררות בוערים כלפיד אש -
לאדמורי"ם ,רבנים ,דיינים ,ראשי ישיבות ,מגידים ,דרשנים ,נשיאי מוסדות ,מנהלים ,מלמדים ,ולכל יהודי
ויהודי  -חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש
בקלות מידי יום ביומו.
מלוקט מש"ס בבלי וירושלמי ,תו"כ ,ספרי ספרא ,מדרשים ,ילקוט וזוה"ק ,ראשונים ואחרונים ,רמב"ם,
שו"ע ופוסקים ,וספרי שו"ת ,מפרשי התורה ,ספרי יראים ומוסר חסידות.
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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