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חפץ חיים 
הלכות רכילות מתחילת כלל ז' עד כלל ט' סוף סעיף ב'

אהבת חסד
חלק ג' פרק ג' "ובעוונותינו הרבים" עד סוף פרק ד'

האם מותר לספר רכילות על קטן?

 א' אסור.

 ב' מותר.

 ג' מותר, אא"כ הדבר עלול לגרום מדנים אצל אביו וקרוביו.

האם מותר לספר רכילות על עם הארץ?

 א' מותר.

 ב' אסור, אא"כ הוא רואה בבירור שהעם הארץ עשה שלא 

   כדין.

 ג' אסור גם אם העם הארץ עשה שלא כדין.

האם מותר לספר לאדם שפלוני דיבר על אשתו וקרוביו?

 א' מותר.

 ב' אסור, אבל אם מזהירם שלא יספרו לקרובם מותר.

 ג' אסור אפילו אם מזהירם שלא יספרו לקרובם.

מהו אבק רכילות?

 א' מי שמספר לאחד ששאלו את פלוני אודותיו והוא ענה

    באופן שמדבריו נרמז עליו שלא כהוגן.

 ב' המספר לחבירו שפלוני אמר עליו דברים שדרך בני אדם

    להקפיד קצת כשאומרים זאת בפניו.

 ג' שתי התשובות נכונות.

האם מותר לשבח אדם שהיטיב לו, בפני מי שיכול להיות 
לו תרעומת על כך?

 א' אסור מטעם אבק רכילות.

 ב' זו רכילות גמורה.

 ג' מותר.

מי שרואה שחבירו רוצה להשתתף עם אדם והוא משער 
שבודאי יגרם לו מכך נזק, האם צריך לילך לומר לו )לפי 

כללי ההתר(?

 א' אינו צריך, ואין הדבר אלא בגדר התר בדיעבד.

 ב' צריך ללכת ולומר לו.

 ג' שב ואל תעשה עדיף.

באלו תנאים מותר לספר רכילות לתועלת?

 א' שיתבונן היטב אם הדבר רע, ולא יגדיל את הרע שבדבר, 

    ויכוין רק לתועלת.

 ב' שאינו יכול לסבב את התועלת באופן אחר, ולא יסובב לו 

    נזק ממש.

 ג' שתי התשובות נכונות.

האם מצות ביקור חולים שייכת גם בעשיר?

 א' כן.
 ב' לא.

 ג' רק אם אין מי שיטפל בו כראוי, או שהביקור ישמח אותו 

באופן מיוחד.

המבקר חולה עני ורואה שאין לו כסף לקנות תרופות 
והמבקר קונה עבורו, איזה מצוה קיים?

 א' ביקור חולים והצלת נפשות.
 ב' צדקה.

 ג' שתי התשובות נכונות.

האם אומרים לחולה שיתודה על עוונותיו?

 א' אין עושים כך אלא במקום שזה מנהג קבוע, ודווקא בחולה 
     הנוטה למות שמא הדבר יגרום למיתתו.

 ב' אף במקום שאין זה מנהג קבוע, יש לעשות זאת במי שעומד   
    למות, ויעשו זאת בצורה שלא ידאג.

 ג' בכל חולה עושים כך בלי לחשוש, שהרי "שומר מצוה לא
    ידע דבר רע".

כיצד יתוודה מי שאינו יודע להתוודות?

 א' יאמר 'חטאתי', ודי בזה.
 ב' ישאלו אותו אם הוא מתחרט על עוונותיו, ויאמר הן.

 ג' יאמר יהי רצון שתהא מיתתי כפרה על כל עוונותי.

מדוע אומרים לחולה הנוטה למות שיבקש מחילה מכל 
מי שחטא כנגדו?

 א' מפני שזה סגולה לאריכות ימים, ושמא מה שמקפידים עליו 
    זה הגורם לחוליו.

 ב' כיון שבזמן כזה אנשים מוחלים בקלות.
 ג' כיון שעל דברים אלו גם יום המיתה אנו מכפר ויצטרך ח"ו 

     לחזור לעולם כדי לתקן.

איש אמיד הנוטה למות, והוא לא עשה צדקה וחסד 
כראוי לו, מדוע מזכירים לו שיתקן דבר זה?

א' מפני שהצדקה מצילה ממות.
ב' מפני שהצדקה מצילה מהגיהנום.

ג' שתי התשובות נכונות.

האם עדיף לתת מעותיו לבניו ולצוותם שישתמשו בהם 
לעילוי נשמתו, או להוציא המעות מרשותו בחייו בשביל 

תורה או גמילות חסדים?

א' לתת לבניו ולצוותם שישתמשו בהם לעילוי נשמתו.
ב' להוציא המעות מרשותו בחייו בשביל תורה או גמילות חסדים.

ג' מה שירצה יעשה.

אהבת חסדחפץ חיים

רבינו מאריך בענין מצות ביקור חולים. ויש לעורר שהדבר מצוי שיש בחור בישיבה או אברך בכולל שנעדר יום 
או יומים, ואין איש שם על לב להתעניין בשלומו או לברר מדוע הוא לא הגיע וכדומה, ועכ"פ ראוי מאד לפחות 
להתקשר אל החולה ולהראות לו שמתעניינים בו ובשלומו, ואפילו אם הוא לא כ"כ חולה באופן שאין בזה מצות 

"ביקור חולים", מ"מ בודאי מקיים בזה מצות ואהבת לרעך כמוך, ומצות והלכת בדרכיו, ותן לחכם ויחכם עוד.

חפץ חיים 
כלל ט' סעיף ג' עד סוף כלל ט'

אהבת חסד
מתחילת פרק ה' עד פרק ז' ועוד מצינו

האם כשמספר רכילות לתועלת צריך לבחון מראש האם 
השומע יאמין לדבריו וישמור עצמו מהנזק?

 א' כיון שהשומע יכול לשמור עצמו, צריך לספר, והשומע 
    יעשה מה שירצה.

 ב' צריך להזהר מאד לבחון היטב מתחילה שהשומע ישמור
    עצמו מהנזק.

 ג' מותר לספר, ובלבד שיזהיר את השומע שמספר לו רכילות
    בגלל התועלת שיש בזה.

שנים שראו אדם עושה דבר כנגד חבירו, האם מותר 
להם לספר לו זאת )לפי תנאי ההתר( באופן שאותו אדם 

יפעל בלי רשות בית דין?
 א' מותר, כיון שהם יכולים להעיד בבית דין.

 ב' אסור משום רכילות.
 ג' אסור משום מסייע ידי עוברי עבירה.

המספר רכילות לתועלת לאדם אחר שאינו זה שפעלו 
כנגדו, האם צריך לזה את תנאי ההתר, ומדוע?

 א' כן, כיון שגם זה בכלל רכילות.
 ב' לא, כיון שזה לא בכלל רכילות.

 ג' לא, מפני שלמרות שזה רכילות, כיון שאינו מספר לאותו 
   אדם וזה לתועלת מותר בכל אופן.

מי שחושדים בו בדבר מסוים )וזו רכילות לומר מי עשה 
זאת(, מה מותר לו לומר כדי שלא יחשדו בו?

 א' מותר לומר מי עשה זאת.
 ב' מותר רק לומר אני לא עשיתי זאת.

 ג' ישתוק.

אדם שקנה סחורה בחנות, האם מותר לומר לו 
שהסחורה לא שוה כמה ששילם עליה?

 א' רק אם ברור שיש בזה דין אונאה, והשומע יפעל על פי דין
    תורה.

 ב' בכל אופן אסור.
 ג' בכל אופן מותר.

מי שסיכם עם אדם למכור לו דבר, האם מותר לאחר 
להפציר בו שימכור לו ולא לאותו אדם, והאם המכירה 

חלה?
 א' זו עוולה גדולה, וגם המכירה לא חלה.

 ב' כל זמן שלא עשו קנין אין בזה עוולה והמכירה חלה.
 ג' זו עוולה גדולה, אבל המכירה חלה.

במקרה הנ"ל, האם מותר למוכר לגלות מי הקונה?
 א' אם אומר שהקונה לא ידע מהסיכום ביניהם מותר, ואם לאו

    אסור.
 ב' בכל אופן מותר.

 ג' בכל אופן אין לגלות.

האם מצות קבורת המת היא דאורייתא או דרבנן?
 א' דרבנן.

 ב' דרבנן, אמנם היא בכלל "ואהבת לרעך כמוך".
 ג' דאורייתא, דכתיב "כי קבור תקברנו".

מדוע יש להזהר מאד מהלנת המת?
 א' מפני שיש בזה צער גדול למת.

 ב' מפני שאם מלינים אותו שלא כדין עוברים על לאו.
 ג' שתי התשובות נכונות.

מהי מצות הספד?
 א' לעורר את החיים שהם עתידים למות ולתת דין וחשבון על

    מעשיהם.
 ב' למצוא מעלות בנפטר ולעורר את הציבור לאחוז במעלות

    אלו. 
 ג' להספידו כראוי ולעורר את השומעים לבכי.

מהי עיקר המצוה של ניחום אבלים?
 א' העיקר זה לומר המקום ינחם וכו', ואין צריך יותר.

 ב' אם אמר המקום ינחם וכו' יצא ידי חובה, אבל העיקר הוא
    להפיג צערו.

 ג' אם אמר המקום ינחם וכו' יצא, אבל העיקר לדאוג לאבל 
   לצרכי אכילה וכדומה.

האם עדיף לתת צדקה לעניים או להשיא בתולות עניות?
 א' עדיף לתת צדקה לעניים.

 ב' עדיף להשיא בתולות עניות.
 ג' שניהם שקולים. 

מה הכונה אשרי משכיל אל דל?
 א' שאדם בעל שכל מבין כמה כדאי לעזור למי שהוא דל.

 ב' שהרבה פעמים האדם נראה עשיר, וצריך להתבונן אם הוא
    עשיר או דל.

 ג' שצריך להתבונן כיצד לעזור לדל בצורה הטובה ביותר.

מה נחשב צדקה מעולה?
 א' לקנות מעני ספר שאין לו קונים.

 ב' לשכור עני שמחפש עבודה ואנשים אינם רוצים לשוכרו.
 ג' שתי התשובות נכונות.

אהבת חסדחפץ חיים

רבינו )הלכות רכילות כלל ט' סעיפים ה' ו' ובבמ"ח( כתב שאם שניים מספרים לאדם רכילות במטרה להצילו מנזק, 
נראה שהדבר מותר, ובלבד שמי שמספרים לו לא יעשה מעשה בעצמו בלי רשות בית דין, דא"כ אף שאינם עוברים 

על איסור לשון הרע, הרי הם עוברים על איסור מסייע ידי עוברי עבירה. ובבמ"ח סקכ"ב מדמה את זה שעושה 
בלי רשות בי"ד למי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. והקשה בנתיבות חיים שכיון שלבעל דין אסור 

לפעול בלי רשות בית דין הוי לכאורה כבשר חזיר. גם לא מובן כ"כ למה הח"ח מאריך בפרטי ההיתר בזה מצד 
איסור לשון הרע, אחרי שלמעשה הדבר אסור מצד מסייע. וצריך תלמוד בכל זה.

מבחן 20 ז' - י"ג אייר מבחן 19 ל' ניסן - ו' אייר
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חפץ חיים 
מתחילת הציורים עד סוף הספר

אהבת חסד
פרק ז' ועוד מצינו עד סוף חתימת הספר

מי שעומד לעשות שותפות עם רמאי, האם יש להזהירו 
מפניו?

 א' כן, לפי כללי התר רכילות לתועלת.
 ב' כן, ואין צריך בזה את כל הכללים רק שיוכיחנו מתחילה 

    ויברר שהדבר נכון.
 ג' שב ואל תעשה עדיף.

מי שכבר עשה שותפות עם רמאי, האם מותר לומר לו 
ששותפו רמאי?

 א' אסור בכל אופן כיון שכבר נשתתפו.
 ב' מותר בכל אופן, כיון שאם לא יספר לו הוא עלול להנזק.
 ג' מותר רק לפי כללי התר רכילות לתועלת, וכן צריך שידע

   שהשומע לא יאמין לו אלא רק יחשוש לדברים.

האם מותר להמליץ על שידוך באופן שהמציע בעצמו לא 
היה רוצה לעשות כזה שידוך?

 א' מותר אבל אינו ראוי.
 ב' מותר להמליץ באופן כללי ולומר את המעלות הנכונות, אבל

    אסור לומר שהוא 'כליל המעלות'.
 ג' זה איסור גמור מדאורייתא, ויש שנכשלים בזה כדי להרויח 

    ממון.

מה יש לעשות מול אנשים שדרכם להתלוצץ מבני אדם 
התמימים והישרים בליבותם?

 א' מצוה להתקוטט עמהם כמו שכתוב "הלא משנאיך וכו' 
    ובתקוממיך אתקוטט".

 ב' לא יריב עמהם, ויתרחק מהם לגמרי.
 ג' לא יקבע ישיבתו עמהם אלא בדרך עראי.

האם מותר לספר בשידוכים על גנות מעשי אבותיו של 
החתן?

 א' אסור.

 ב' מותר.
 ג' מותר רק באביו ממש, אבל לא בדורות קודמים. 

באיזה אופן ניתן לברר בשידוכים על דרגתו של החתן 
בתורה?

 א' מותר רק לבדוק את הדבר בעצמו.
 ב' מותר לסכם שבעלי תורה יבחנו אותו.

 ג' מותר לברר זאת אצל מי שמכיר את החתן.

האם מותר לספר לחתן שהמחותן לא מתכונן לעמוד 
בהתחייבויותיו הכספיות?

 א' מותר בכל אופן.
 ב' מותר בתנאים מסוימים.

 ג' אסור בכל אופן.

מה מקיים הממשיך לב בני אדם לתורה?
 א' כי תראה ערום וכיסיתו וכו'.

 ב' ואהבת את ד' אלוקיך.
 ג' שתי התשובות נכונות.

מה זוכה המלמד בן עם הארץ תורה?
 א' אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלה בשבילו.

 ב' לבנים צדיקים ויראי שמים.
 ג' לאריכות ימים ושנים.

מה היה החילוק בין רבא שעסק בתורה לאביי שעסק 
בתורה וגמילות חסדים?

 א' שאביי עשה מעשי חסד שלא היו נעשים בלעדיו, אף שלא
      בא מעשה לפניו.

 ב' שרבא עיקר לימודו היה לעצמו, ואביי עיקר לימודו היה
     ללמד אחרים. 

 ג' שאביי עשה חסד אף בדבר שאפשר לעשותו ע"י אחרים.

האם בשמים הסכימו לאביי או לרבא?
 א' לאביי, שהרי הוסיפו לו עוד כ' שנים.

 ב' לרבא, שהרי הלכה כרבא בכל מקום )מלבד יע"ל קג"ם(.
 ג' אין אנו יודעים.

האם גם עני מחויב בצדקה?
 א' רק עשיר חייב, שהרי עני נצרך למעות לצורך עצמו.
 ב' אצל עני זו מידת חסידות, ואצל עשיר זה חיוב גמור.

 ג' גם עני חייב, ועשיר חייב בזה הרבה יותר, ואם יתן כמו העני 
    עלול להענש שיכלה ממונו.

מדוע כלה ממונו של נקדימון בן גוריון?
 א' מפני שלא עסק בצדקה אלחא רק בחסד.
 ב' מפני שלא עסק בצדקה וחסד לפי עושרו.

 ג' מפני שלא עשה את הצדקה והחסד לשם שמים.

מדוע בזמננו צריך להרבות בצדקה וחסד?
 א' מפני ריבוי הצרות, שהרי הצדקה והחסד מגבירים את מידת

   הרחמים.
 ב' מפני שרבים מתחזקים בזה ואין לפרוש מן הציבור.

 ג' מפני שרבים מתרפים בזה, והמתחזק נוטל שכר כנגד כולם. 

אהבת חסדחפץ חיים

בענין מצות שמחת חתן וכלה יש לעורר שדבר מצוי שהמוזמנים באים לכבוד הורי החתן או 
הכלה, ואינם מכירים כלל את החתן והכלה עצמם, ולכאורה אם הם נהנים מהסעודה הרי הם 

עוברים על מה שאמרו חז"ל כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות. 
ולכן ראוי לגשת לחתן או לכלה ולהראות להם שהם משתתפים בשמחתם.

חפץ חיים 
הלכות רכילות מתחילת כלל ז' עד סוף הספר

אהבת חסד
חלק ג' פרק ג' "ובעוונותינו הרבים" עד סוף הספר

אדם שדיבר גנות על אביו של השומע, האם מותר 
לשומע לספר דבר זה לאביו?

 א' מותר, שהרי אדם חייב מדאורייתא בכבוד אביו ובמוראו.
 ב' יש בזה איסור רכילות.

 ג' יש לעיין בדבר, וראוי להחמיר מספק.

האם יש מצוה להדבק בתלמיד חכם?
 א' אין מצוה אלא להדבק בד' ובתורתו.

 ב' מצוה להדבק בתלמידי חכמים בכל מיני חיבור.
 ג' אסור לספר רכילות על ת"ח כיון שזה מרחיק ממנו אנשים, 

   אבל אין מצוה להדבק בו.

האם מותר לקבל רכילות שסיפרה לו אשתו?
 א' מותר כיון שאשתו כגופו.

 ב' אין בזה איסור קבלת רכילות, אבל זה עלול לגרום למריבות
    ולדאבון נפש.

 ג' יש בזה גם איסור קבלת רכילות, ונכון לגעור בה.

האם מותר לספר לאשה שבעלה נתן הלואה או צדקה?
 א' מותר, כיון שאינו ראוי שהבעל יעשה דברים ללא ידיעת

    אשתו.
 ב' יש להזהר מזה, כיון שמצוי שיהיה לאשה תרעומת על כך.

 ג' מצוה לספר לה, כדי שתוכל לשומרו שלא יפסיד ממונו.

האם מותר לגלות סוד שחבירו סיפר לו בסתר?
 א' אסור.
 ב' מותר.

 ג' אם יש בזה משום רכילות אסור, ואם לאו מותר. 

איש תם שעומד לקנות סחורה בחנות, האם מותר לומר 
לו שהמוכר עומד לרמותו?

 א' אם לא סיכם עם בעל החנות שיקנה אצלו צריך לומר לו.
 ב' אפילו אם סיכם עם בעל החנות שיקנה אצלו צריך לומר לו.
 ג' לכתחילה לא יתערב בענין דשב ואל תעשה עדיף, ואם אמר

   לו לא עבר איסור.

מי שמכר חפץ לחבירו באופן שיש בזה אונאה, האם 
מותר לספר זאת לחבירו לפי תנאי ההתר?
 א' מותר בכל אופן, כיון שהמאנה עבר איסור.

 ב' מותר רק באופן שעל פי דין הקונה יכול לחזור בו, ואם אינו 
   יכול לחזור בו מצוה לשבח המקח בעיניו.

 ג' אסור בכל אופן, וקל וחומר שלא ישבח את המקח משום
   "מדבר שקר תרחק".

אדם שסיפרו לו שפלוני הזיק לו, האם מותר לו לפעול 
כנגד המזיק?

 א' מותר רק אם העידו על כך בבית דין ובית דין הרשוהו לזה.
 ב' אם סיפרו לו שני בני אדם נאמנים מותר גם בלי בית דין.

 ג' מותר רק על פי בית דין או על פי הרבה אנשים.

מדוע צריך להקפיד על מצות ביקור חולים גם בעני?
 א' מפני שאם לא מבקרים אותו הדבר עלול להגיע לכדי פיקוח נפש.

 ב' מפני שמצות ביקור חולים מתקיימת בעיקר בעני, אבל בעשיר 
     בדרך כלל אין זה אלא מצות גמילות חסדים.

 ג' שתי התשובות נכונות.

האם מי שלומד תורה מחויב במצוות הלווית המת לאדם 
שקרא ושנה?

 א' בכל אופן פטור.
 ב' חייב רק אם אין עשרה מלבדו.

 ג' חייב אפילו אם יש הרבה אנשים אבל אין שישים ריבוא.

מה ממליץ השל"ה לאדם לעשות בממון שנותן לצדקה 
כשמלאו ימיו?

 א' להעמיד את הקרן שתהיה קיימת לעד, ויחזיקו ברווחים תורה
     ועבודה, ושליש מהקרן יעמיד עבור גמילות חסדים.

 ב' להעמיד הקרן שתהיה קיימת לעד, ויחזיקו בה רק תורה, 
     שהרי תלמוד תורה כנגד כולם.

 ג' יוציא מעותיו לגמרי עבור תורה עבודה וגמילות חסדים.

על מה אמרו חז"ל "היום לעשותם" ולא למחר לעשותם?
 א' שלא יתכן שיתווספו לאדם זכויות אחרי מיתתו.

 ב' שהאדם לא יכול לעשות תשובה אחרי מיתתו.
 ג' שילמד תורה בצעירותו, שמא בזקנותו לא יעלה הדבר בידו.

עד מתי מנסה היצר הרע שהאדם יעשה את המצוות כדי 
להתפאר ולא לשם שמים?

 א' עד ימי זקנותו, אבל כשהאדם רואה שיום מותו מתקרב כבר 
     אין יצר הרע זה שולט בו.

 ב' גם בעת זקנותו יש לאדם נסיון בזה, אבל לא בשעה שהוא
     גוסס וקרוב למות.

 ג' אפילו בשעה שהוא גוסס וקרוב למות.

מה זוכה המשמח חתן?
 א' לתורה.

 ב' לשם טוב.
 ג' שיהיה שמח כל ימיו, מידה כנגד מידה.

האם כדי לקיים מה שאמרו חז"ל שאדם צריך לעסוק 
בגמילות חסדים מספיק שהוא מלמד תורה?

 א' כן.
 ב' אינו יוצא כל זמן שלא עסק בגמילות חסדים ממש להיטיב לו

   גם בגופו.
 ג' לימוד תורה לרבים מספיק, אבל למעטים לא.

מהי הסיבה לכך שענין החסד רפוי ומה הפתרון לזה?
 א' החסד רפוי מפני שזה דבר קשה, ויתעורר לחשוב שהשכר הוא

    לפי הטירחה.
ב' החסד רפוי בגלל שהיצר אינו מניח לאדם להתבונן בחשיבות מידה 

    זו, וצריך להתבונן בפסוקים ומאמרי חז"ל בענין זה.
ג' החסד רפוי בגלל שטבע האדם להרגיש את טובת עצמו, וצריך

   לעקור את מידת האנוכיות ע"י עשית מעשי חסד.

אהבת חסדחפץ חיים

כתב רבינו באהבת חסד )חלק ג' פרק ח' אות ד'( שמצוה גדולה מאד לעודד ולשמח אנשים הצריכים 
לכך, והביא את הגמרא בתענית כ"ב. שאליהו הנביא הראה שני אנשים שהם בני עולם הבא בזכות זה 
שהיו דואגים לשמח אנשים. ויש לעורר שפעמים רבות מגיעים בחורים חדשים לישיבה ומחכים מאד 
שיגידו להם מילה טובה או חיוך וכדומה, וכן כשמגיע אברך חדש לכולל או שכן חדש וכדומה, וכמה 

גדול הכאב והצער כשאין איש שם על לב, ותן לחכם ויחכם עוד.
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