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בספר דרך אמונה למרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל ברפ"ז ממתנות עניים הביא מהאריז"ל שיש 

לתת צדקה בעמידה וביד ימין, ואפילו איטר. גם שיש לתת ביום ולא בלילה, מיהו אם נזדמן לו 

בלילה בודאי יתן והיא מצוה גדולה, אך יותר חשוב ביום. וע"ע שם בביאור ההלכה שמפלפל אם 

יוצאים יד"ח צדקה בנתינת פחות משוה פרוטה.

האם הפרשת מעשר זה חיוב?
א' כן.

ב' ענין גדול.
ג' חיוב גמור אא"כ אין לו לתת.

מי שנתן שליש מהמעשר לגמ"ח והוא משער שלא 
צריכים יותר מזה בעירו, מה יעשה?

א' ירחיב את הגמ"ח לעיר אחרת.
ב' יתן הכל לצדקה.

ג' ישמור לזמן אחר אולי יצטרכו יותר.

במה מותר לנסות את ד' יתברך?
א' רק במעשר דגן שהוא דאורייתא.

ב' גם במעשר כספים.
ג' אסור לנסות את ד' יתברך בשום דבר דכתיב "לא תנסון 

   את ד' אלוקיכם".

האם אפשר לקנות במעות המעשר ספרים ולהשאילם 
לאחרים ושאר דברי מצוה?

א' מותר לכולי עלמא.
ב' אסור.

ג' מחלוקת, ונכון להחמיר אלא אם כן התנה.

מה מנכה מחשבון הרווח שממנו נותן מעשר?
א' רק את ההוצאות שיש לו על העסק.

ב' רק את ההפסדים שהפסיד בתוך הזמן שעליו מחשב את 
   הרווחים.

ג' גם את ההוצאות וגם את ההפסדים. 

האם צריך לתת מעשר מירושה?
א' צריך.

ב' אין צריך.
ג' בן אין צריך ושאר יורשים צריכים.

האם מותר להיות סנדק ממעות מעשר?
א' מותר ויש מפקפקים בזה.

ב' מותר לכל השיטות.
ג' אסור לכל השיטות. 

מה נאמר על המלשין על ישראל בפני נכרים?
א' עוונו גדול מנשוא, גהינום כלה והוא אינו כלה.

ב' כאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה.
ג' שתי התשובות נכונות.

כיצד הדרך להנחיל לבני ביתו חומר איסור לשון הרע?
א' ירבה לעורר בביתו על חסרונות של אחרים, ובכל פעם

    יאמר שזה לתועלת.
ב' ירבה להוכיח על כך בצורה חריפה, כי האיסור חמור מאד

    כידוע.
ג' יהיה רגיל להוכיח על כך בלשון רכה, ויזהר שלעולם לא

   ישמעו מפיו שום גנאי על אחרים כי בדרך כלל הנהגת
   הבית תלויה בו.

באיזה אופן המשבח אדם הרי זה בכלל 'אבק לשון 
הרע'?

א' דווקא המשבח את חבירו בפני שונאיו.
ב' גם המרבה בשבח חבירו או שמדבר במסיבת אנשים רבים,

    אסור אפילו שלא בפני שונאיו.
ג' כל המרבה בשבח חבירו הרי זה משובח ואינו בכלל אבק

    לשון הרע.

מדוע צריך האב להדריך את בניו הרבה בענין שמירת 
הדיבור )ח"ח כלל ט' בהג"ה(?

א' מפני שהדיבור והמידות צריכים הרגל רב.
ב' מפני חומר ענין הדיבור.

ג' מפני שהבל פיהם נקי ללא חטא.

באיזה אופן אסור לאדם לספר לאחרים דבר שחבירו 
סיפר לו?

א' אם חבירו לא נתן לו רשות לספר.
ב' דווקא אם חבירו הזהיר אותו במפורש שלא לספר.

ג' רק אם סיפור הדבר מזיק למספר בצורה ישירה.

באלו תנאים מותר לספר לשון הרע על עניינים שבין 
אדם לחבירו לתועלת?

א' שידע בברור שהדבר אמת, והוא אסור על פי דין, ולא
   יגדיל העולה יותר ממה שהיא.

ב' שיוכיח קודם את החוטא, ויכוין לתועלת, ואינו יכול לסבב
   את התועלת באופן אחר, ולא יגרם לו נזק שאינו מוצדק.

ג' שתי התשובות נכונות.

מי שיודע על אדם שגזל, ואינו יודע אם החזיר, האם 
מותר לספר לפי תנאי ההתר לתועלת?

א' מותר.
ב' אסור.

ג' בתלמיד חכם אסור ובסתם אדם נראה שמותר.

חפץ חיים 
לשה"ר מכלל ח' סעיף י"ב עד כלל י' סוף סעיף ג'

אהבת חסד
חלק ב' מתחילת פרק י"ח עד פרק י"ט ודע עוד"
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כתב בספר 'ארחות רבינו' מבעל הקהילות יעקב זצ"ל )ח"א עמוד רצ"ה( שרוב הפוסקים סוברים שאין חיוב לתת מעשר מעות 

]חוץ מלהספרי שהובא בתוס' תענית ט.[, אלא שהנתינה היא בתורת צדקה, והא דנותנים מעשר, משום דאין אנו יודעים אם יוצאים 

ידי חובת צדקה, כי כמה דינים יש בזה לכמה לתת וכמה לתת, אבל יותר ממעשר לא חייבים, לכן אם נותן מעשר אינו מחויב יותר, 

ולכן היכא שהוא דחוק גדול שפטור ממצות צדקה, מסתמא פטור גם ממעשר.

עוד כתב שם שלא שמע התר למי שיש לו חובות, שלא יצטרך לתת מעשר מהכסף שפורע חובו.

עוד כתב שם )עמוד רצ"ד( שמש"כ הגר"א ז"ל שבפחות מחומש עוברים בכל רגע וכו', כוונתו לבעלי מדרגות גדולים. ע"כ.

האם צריך לתת חומש מהקרן או מהרווח?
א' מהקרן די לתת מעשר, ומהרווח יתן חומש.
ב' פעם ראשונה מהקרן ומכאן ואילך מהרווח.

ג' רק מהקרן.

באיזה אופן לא נאמר המבזבז אל יבזבז יותר מחומש?
א' כשהדבר נוגע לפיקוח נפש, או מי שיש לו משכורת קבועה

    ויש לו מעט יותר מכדי צורכו.
ב' בעשיר מופלג, או קודם מותו.

ג' שתי התשובות נכונות.

מדוע מסתבר שמותר להוציא יותר מחומש על 
החזקת תורה?

א' מפני החשיבות העצומה של התורה. 
ב' מפני שבזה יש לו חלק בשכר התורה של הלומד.

ג' מפני שכל העתיד של כלל ישראל תלוי בלומדי התורה.

כמה נתנו שבט זבולון מממונם לשבט יששכר?
א' מעשר.

ב' מסתבר שלא נתנו יותר מחומש.
ג' מסתבר שנתנו הרבה יותר מחומש.

על מי נאמר "ארור אשר לא יקים את דברי התורה"?
א' על מי שלא לומד תורה.

ב' על מי שלא החזיק לומדי תורה כשהיה יכול לעשות זאת.
ג' אפילו על מי שמזונותיו מצומצמים.

האם עדיף לתת מעשר או לתת סתם צדקה באותו 
הסכום?

א' מעשר עדיף, מפני שבזה יש בעסק שלו מצוה.
ב' צדקה עדיף, מפני שהוא לא מגביל את עצמו כמה לתת.

ג' שניהם שקולים.

מהי הדרך לקיים "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך 
והחזקת בו"?

א' דווקא כאשר הוא נותן הלואה לאדם כדי שלא יפול 
   ויצטרך לבריות.

ב' דווקא כאשר הוא ממציא לו מלאכה להשתכר מקיים 
    מצוה זו.

ג' בכל דבר שמסייע לחבירו שלא יפול ויצטרך לבריות 
   מקיים מצוה זו.

מי שהזיקו לקרובו, האם מותר לו לספר דבר זה לתועלת?
א' מותר לפי כללי ההיתר של לשון הרע לתועלת, ואין חילוק 

    בין קרוב לרחוק.
ב' אסור בכל אופן, מפני שמסתבר שאין כוונתו לתועלת אלא 

    מחמת נגיעות אישיות.
ג' אע"פ שאין כוונתו לתועלת מותר, משום "ומבשרך לא תתעלם".

האם מותר לספר לאדם שפלוני דיבר עליו לשון הרע?
א' מותר לפי תנאי ההתר לתועלת.

ב' אסור משום רכילות אף אם כוונתו לקנא לאמת.
ג' אסור, אא"כ אותו אדם לגלגל על החשוב שבישראל והוא אביו

   או רבו.

באיזה אופן חובה להוכיח אדם לפני שמספר עליו לשון 
הרע לתועלת?

א' רק אם ברור לו שיקבל תוכחתו.
ב' אם הוא יודע שלא יקבל תוכחתו א"צ להוכיחו.
ג' אף אם יודע שלא יקבל תוכחתו חייב להוכיחו.

המספר לשון הרע לתועלת ויודע שהמדובר לא יקבל 
תוכחתו, מתי אינו חייב לספר את הדברים דווקא בפני 

שלשה?
א' אם המספר מפחד שהמדובר ירע לו, אפשר שיש להקל.

ב' כאשר המספר מוחזק לרבים שאינו מפחד משום אדם 
    ומדבר רק אמת.

ג' שני הדברים אמת.

האם מותר לספר לאחרים שפלוני גזלו או ביישו וכדומה, 
כדי לבזות עושי רשעה?

א' אסור.

ב' מותר.
ג' מותר רק אם ברור לו שהסיפור נכון.

מי שחבירו הזיקו או ביישו ורוצה לספר דבר זה לתועלת, איזה 
סיבה כתב הח"ח מדוע יש בזה קושי מיוחד לברר שעל פי התורה 

דווקא חבירו עשה שלא כדין?
א' כי יש בזה פרטים רבים, וקשה לעמוד על הדבר.

ב' מפני שאין אדם רואה חוב לעצמו, כי "כל דרך איש ישר 
בעיניו".

ג' מפני שבדיני ממונות יכול אדם להקל לעצמו גם על פי שיטה
   שלא נפסקה להלכה.

המספר דבר לתועלת לפי תנאי ההתר, אבל הוא משמיט 
פרט מהסיפור, באיזה אופן הדבר אסור?

א' רק באופן שאותו פרט מועיל להצדיק את חבירו לגמרי.
ב' גם באופן שאותו פרט יגרום שחבירו יתגנה פחות בעיני 

   השומעים.
ג' אין התר לחסר שום פרט מהפרטים, אפילו פרט שאינו 

    משמעותי כלל לגנות חבירו.

חפץ חיים 
מכלל י' סעיף ד' עד כלל י' סוף סעיף י"ד

אהבת חסד
פרק י"ט "ודע עוד" – פרק כ"א "וראיתי לאנשים"
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אהבת חסדחפץ חיים

הערה לעיונא מבית:

מבחנים שבועיים נושאי פרסים
בדף היומי, חפץ חיים, 

אהבת חסד ומשנ"ב

עיין בדרך אמונה )פ"ז הל"ה( שהביא שלהוציא מעות מעשר לפרנסת בניו הגדולים מבני שש, י"א שכיון שאינו חייב לפרנסם יכול 
לחושבו בחשבון המעשר, וכ"ש בני י"ג ויותר. וי"א שא"א לחושבו כי כל דבר שבלא הכי היה נותן א"א לחושבו בחשבון המעשר אע"פ 

שזה נחשב לצדקה, )עיי"ש בציון ההלכה שהביא כדעה זו מהחזו"א(.
עוד כתב שם שכ"כ בדבר שהוא חייב כגון מתנות לאביונים ומחצית השקל ופדיון כפרות וכהאי גוונא אף שאינו אלא מנהג לכו"ע אין 

יכול לתת ממעות מעשר, ורק אם רוצה להוסיף יותר מהחיוב יכול להוסיף ממעשר.
ובארחות רבינו )עמוד רצ"ז( הביא בשם מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל שביאר הסברא בזה, דמאחר שרוצה לפרנסם ונהנה מכך, א"כ הוי 

כנותן מעות לצורך הנאתו, והוי כהוצאות של עצמו ולא לצדקה, ולפי זה בנותן מתנה לחתן עני שהיה נותן לחתן עני שהיה נותן לו 
מכספו גם בלא המעשרות, אסור לו ליתן ממעות מעשר, ע"כ.

מה המעלה לתת הלואה בתשלומים?
א' שבזה הוא מקיים מצות חסד גם בזמני הפרעון.

ב' שבזה קל יותר ללוה לפרוע.
ג' שתי התשובות נכונות.

מי קודם למי לענין לקנות או למכור?
א' ישראל קודם לנכרי, ובלבד שהישראל עני.

ב' כל ישראל קודם לנכרי, ובלבד שאין שום הבדל במחיר.
ג' כל ישראל קודם לנכרי, אפילו אם יש קצת הבדל במחיר.

באיזה אופן מקיימים מצות "והחזקת בו"?
א' דווקא כשנותן לו דבר שעל ידו יוכל להתפרנס באופן קבוע.

ב' כל דבר שיוכל להתפרנס על ידו, אפילו דבר חד פעמי.
ג' המצוה היא להקימו פעם אחת משפלותו, ואם חזר ונפל 

   אין חייבים לעוזרו.

עשיר הנצרך לדבר מסוים, האם צריך להשאילו
דבר זה?

א' צריך להשאילו מפני מידת החסד, וכ"ש בעני שיש בזה
   חיוב גדול.

ב' לא, שהרי יכול לקנות זאת בכספו.
ג' גם בעני אין זה חיוב גמור אלא מידה טובה בעלמא.

איזה מצוה מקיים המשאיל ספר לחבירו ללמוד בו?
א' חסד והחזקת תורה.
ב' צדקה ולימוד תורה.

ג' חסד ולימוד תורה.

איזה איסור עובר הנמנע מלהשאיל דבר לחבירו מפני 
שהוא שונא את חבירו?

א' עובר רק על מניעת חסד.
ב' עובר גם על לא תקום ולא תטור.

ג' אינו עובר איסור, שהרי אינו מחויב להשאיל דבר לחבירו.

עד מתי השואל חייב בשמירה?
א' רק עד שכלו ימי שאילתו.

ב' חייב באונסים עד שיחזירו לבעליו.
ג' חייב בשמירה עד שיחזיר, ובתוך ימי שאילתו חייב אפילו

   באונסים.

איזה איסור שייך לעבור על ידי רכילות?
א' רק איסור לא תלך רכיל בעמך.

ב' לא תלך רכיל בעמך ועוד הרבה לאוים ועשים.
ג' לא תלך רכיל מדבר רק לשון הרע, אבל שייך לעבור

   ברכילות על כמה לאוין ועשין אחרים.

מהו ענין רכילות?
א' מי שדרכו ללכת למקום שמדברים לשון הרע ולספר

   לאחרים מה ששמע שם.
ב' מי שמספר לאדם מה פלוני עשה לו, ובלבד שיש בזה 

   גנות על המסופר.
ג' מי שמספר לאדם מה פלוני עשה או רוצה לעשות לו, 

   אף אם אין בזה גנות על המסופר.

האם שייך איסור רכילות כאשר האדם המדובר לא 
מכחיש דבר זה?

א' כן.
ב' לא. 

ג' צריך לבקש ממנו רשות לספר זאת.

האם מותר לספר רכילות באופן שמי שעשה את 
המעשה צודק במה שהוא עשה?

א' מותר.
ב' אסור.

ג' אם השומע יודע שהעושה צודק מותר לספר אף אם
    תיכנס בליבו שנאה על העושה.

האם מותר לספר רכילות כשאביו או אמו מפצירים בו 
שיספר?
א' אסור.

ב' מותר משום חומרת עשה של כבוד אב ואם.
ג' ברכילות גמורה אסור ובאבק רכילות מותר.

איזה תועלת מתירה לספר רכילות )לפי כללי ההתר(?
א' רכילות אסורה בכל גוונא אפילו לתועלת.

ב' רק תועלת לענין השבתת המריבה וסילוק הנזק.
ג' גם באופן שאם לא יספר יפסיד פרנסתו מותר.

כשחבירו שואל אותו מה פלוני דיבר עליו, מה מותר 
להשיב לו?

א' אם יכול לענות בלי לשקר ובלי לרכל יענה, אבל לשקר
   אסור.

ב' מותר גם לשקר אם אינו יכול באופן אחר, אבל לא ישבע
   לשקר.

ג' בשעת הדחק גדול מותר גם להשבע לשקר.

חפץ חיים
הלכות לשון הרע מכלל י' סעיף ט"ו 

עד הלכות רכילות כלל א' סוף סעיף ט' 
אהבת חסד

ח"ב פרק כ"א "וראיתי אנשים" – פרק כ"ג "ועתה נדבר"

מבחן 15 פ. עקב י"ז-כ"ג אב



ניתן לעשות את המבחנים: 
 בטל': 0737-289-669   בעמדות 'נדרים פלוס' )לדעת(

7692282@gmail.com :במייל 
ניתן לקבל את הסיכומים והמבחנים: 

 במייל:  gmail.com@7692282  בפקס: 0799-414-144
  בנקודות הפצה ניתן לשמוע בטל': 0737-289-669 בשלוחה 4

ניתן לשמוע שיעורים במשנ"ב ח"ח ואהבת חסד 
בטל' 03-6171132 

וכן שיעורים בהכנה לשלושת השבועות ושיעורים 
על מגילת איכה בעברית ובאידיש

וכן שיעורי 'תמצית' שבועיים 
בטל' 0733-718-246

אהבת חסדחפץ חיים

הערה לעיונא מבית:

מבחנים שבועיים נושאי פרסים
בדף היומי, חפץ חיים, 

אהבת חסד ומשנ"ב

עוד כתב שם בדרך אמונה, שהמקבל מתנה כגון אלו שמקבלים מתנות לחתונתם, אם קיבל חפצים א"צ לתת מעשר, אבל 

אם קיבל מעות אפילו בשביל לקנות דבר מסוים צריך לתת מעשר. והביא בשם החזו"א הטעם מפני שאין הנותן מקפיד 

כ"כ אם המקבל יוריד מעט למעשר. ואם עי"ז שיוריד המעשר לא יספיק לו לקנות הדבר שנתן עבורו, וא"א לתת מעות 

אחרים, ירשום עליו המעשר לחוב וכשיוכל יפרע, אבל אם הנותן לא הקנה לו הכסף, אלא הוא קונה בשבילו את החפץ 

אפילו שלח אותו שיקנה בעצמו, כיון שעדיין אין הכסף שלו א"צ ליתן מעשר. עיי"ש.

מה נאמר על העושה מצוה לשם מצוה ומכוון גם שיהיה 
לו טובה מזה?

א' מתוך שלא לשמה בא לשמה.
ב' הרי זה צדיק גמור.

ג' לא קיים את המצוה כיון שלהלכה מצוות צריכות כוונה.

העושה מצוה לשם מצוה אבל הוא רוצה גם שיכבדוהו, 
מהי דרגת המצוה?

א' אינה מצוה כלל.
ב' מצוה לשמה גמורה.

ג' בודאי מצוה היא, ואפשר שזה בכלל לשמה.

העושה מצוה רק כדי לקבל שכר בעולם הבא, האם 
יש בזה מצוה?

א' אינה מצוה.
ב' מצוה שלא לשמה.

ג' מצוה גמורה. 

מדוע פעולה טובה שנעשית שלא לשם מצוה אין 
בכוחה לפעול למעלה בעולם הרוחני?

א' כיון שפעולה גשמית אין לה כח לפעול בעולם הרוחני.
ב' כיון שהעולם הרוחני הוא זך ונקי, ואינו סובל תערובת

    מחשבות גשמיות.
ג' מפני שיש טענה על האדם למה הוא משתמש במצוות

   לצרכים גשמיים.

האם יש מצוה בפריעת חוב?
א' זו מצוה שהאדם חייב בה כמו שופר וסוכה.

ב' זה חיוב ממוני, אבל אינו מצוה.
ג' הפורע חוב מקיים מצוה, אבל זו מצוה קיומית ולא מצוה

   חיובית.
 

על מי נאמר "לא תעשוק את רעך"?
א' על המעכב שכר שכיר.

ב' על הלוה כשאין לו ממה להחזיר.
ג' על המעכב פרעון חוב בכח למרות שיש לו.

האם לעתיד לבוא יוודע לכל מה האדם עשה?
א' יודע אם הוא צדיק או רשע, אבל פרטי מעשיו לא

    יתפרסמו.
ב' כל ענייניו יתפרסמו לעין כל.

ג' הדברים ששייכים לאחרים יתפרסמו, אבל מה שנוגע לאדם
   עצמו לא יתפרסם.

מהי רכילות בדרך רמאות?
א' להזכיר לאדם מה שעשו לו, באופן שמראה כאילו 

   המספר לא יודע מי זה.
ב' לספר לאדם שפלוני דיבר עליו, והדבר אינו נכון.

ג' שמספר רכילות ומשמיט פרט חשוב.

האם מותר לספר רכילות בפני אותו אדם שמרכל
עליו, או בדבר שהיה מוכן לאומרו בפניו?

א' אסור בשני האופנים.
ב' בפניו ממש אסור, אבל שלא בפניו מותר אם היה מוכן

   לאומרו בפניו.
ג' בפניו ממש מותר, אבל שלא בפניו אסור אפילו אם היה

   מוכן לאומרו בפניו.

אם ראובן דיבר על שמעון בפני לוי, ולוי סיפר זאת 
לשמעון, האם מותר לשמעון לומר לראובן למה דיבר 

עליו בפני לוי?
א' מותר.

ב' אסור, מפני שמרכל בזה על לוי.
ג' אם אומר שלוי סיפר לו אסור, ואם לאו מותר.

 

האם מותר לספר רכילות לאדם שאינו שייך לענין?
א' מותר, מפני שמעמידים את השומע בחזקת כשרות שלא 

    יעביר הלאה.
ב' אסור.

ג' לקרוביו ואוהביו של המדובר אסור אבל לאדם אחר מותר. 

אם ראובן גינה את שמעון בפני שנים ואחד מהם כבר 
סיפר זאת לשמעון, האם מותר לשני לספר זאת?

א' אם הוא מטעים את הדבר יותר אסור, ואם לאו מותר.
ב' אם שמעון האמין לראשון מותר, ואם הוא מסתפק בזה

   אסור.
ג' אסור בכל אופן.

על מי נאמר שראוי להשליכו לכלבים?
א' רק על המספר לשון הרע.
ב' רק על המקבל לשון הרע.

ג' גם על המספר וגם על המקבל.

איזה איסור יש בקבלת רכילות?
א' לא תלך רכיל בעמך.

ב' לא תשא שמע שוא.  
ג' זכור את אשר עשה ד' אלוקיך למרים.

חפץ חיים 
הלכות רכילות מכלל א' סעיף י' עד כלל ה' סוף סעיף ב'

אהבת חסד
ח"ב פרק כ"ג "וראיתי אנשים" – סוף חלק ב'

מבחן 16 פ. ראה כ"ד-ל' אב



ניתן לעשות את המבחנים: 
 בטל': 0737-289-669   בעמדות 'נדרים פלוס' )לדעת(

7692282@gmail.com :במייל 
ניתן לקבל את הסיכומים והמבחנים: 

 במייל:  gmail.com@7692282  בפקס: 0799-414-144
  בנקודות הפצה ניתן לשמוע בטל': 0737-289-669 בשלוחה 4

ניתן לשמוע שיעורים במשנ"ב ח"ח ואהבת חסד 
בטל' 03-6171132 

וכן שיעורים בהכנה לשלושת השבועות ושיעורים 
על מגילת איכה בעברית ובאידיש

וכן שיעורי 'תמצית' שבועיים 
בטל' 0733-718-246

אהבת חסדחפץ חיים

הערה לעיונא מבית:

מבחנים שבועיים נושאי פרסים
בדף היומי, חפץ חיים, 

אהבת חסד ומשנ"ב

עיין אהבת חסד פרק ד' אריכות גדולה לענין דיני קדימה, ומצוי מאד שיש לאדם קרובים נצרכים, ויש לעיין אם צריך 
ליתן הכל לקרוביו ולא ליתן לשאר עניים כלום. והנה בשו"ע יו"ד רנ"א ג' מבואר היטב כל דיני הקדימה, ושם בביאור 

הגר"א הביא מתנא דבי אליהו, בתחילה יפרנס את אביו ואת אמו ואם הותיר יפרנס את אחיו ואחיותיו ואם הותיר 
יפרנס את בני משפחתו ואם הותיר יפרנס את בני שכונתו ואם הותיר יפרנס את בני מבוי שלו וכו'. ומלשון "ואם הותיר" 
משמע שלפני שגמר לפרנס את הקודמים לא חייב ליתן כלום לאחרים. ויש לעיין אם הדבר אסור משום "מבשרך אל 

תתעלם" או שרק עובר בזה על דיני הקדימה.    

מה טוב לעשות כדי לצאת ידי חובת חסד בתמידות?
א' יפריש תמיד מעשר מרווחיו, ויתן שני שליש לצדקה

  ושליש לגמ"ח, עד שיהיה לו כמה שצריכים בעיר.
ב' כנ"ל, ובתחילה יתן חצי לצדקה וחצי לגמ"ח.

ג' כנ"ל, ובתחילה יתן הכל לגמ"ח. 

איזה פתרון כתב הח"ח למי שאיו יכול לדייק בחשבון 
המעשר?

א' שיתנה בתחילת קבלתו שנתינת המעשר היא בלי נדר.
ב' שיתנה שתחילת קבלתו שישער את המעשר בערך ולא 

   בצמצום.
ג' שיתן שיעור שזה ודאי יותר ממעשר, וודאי לא יבוא להפסד

   בגלל זה.

האם מותר לקנות עליות ממעות מעשר?
א' מותר רק אם המעות מתחלקות לעניים.

ב' מותר, ויש מפקפקים אא"כ המעות מתחלקות לעניים.
ג' גם אם המעות מתחלקות לעניים יש אוסרים כיון שיש לו

   רווח בדבר.

לדעת הסוברים שכשיש בעיר עניים רעבים חייבים לתת 
חומש, האם מחויב לדחוק עצמו לזה?

א' כן.
ב' לא, רק מצד מצוה.

ג' אינו מצוה כלל.

האם מי שמזרז אחרים לסייע לחבירו שלא יתמוטט 
מקיים מצות "והחזקת בו"?

א' כן.
ב' לא.

ג' ודאי יש בזה מעלה, אבל קיום המצוה היא רק כשנותן 
בעצמו.

מה כתב הח"ח שיתבונן האדם כדי שלא להמנע 
מלהשאיל חפץ לאדם שיש לו שנאה עליו?

א' שהוא לא היה רוצה ששונאו ימנע מלהיטיב לו.
ב' שהשכר הוא לפי הצער.

ג' שהקב"ה מיטיב לו למרות שהוא הקניט את הקב"ה 
   בדיבורו ובמעשיו.

איזה דבר מחשיב את השואל לגזלן?
א' אם הוא משתמש בחפץ לפעולה אחרת ממה שהרשהו.

ב' אם הוא משתמש בחפץ יותר ממה שקיבל רשות.
ג' שתי התשובות נכונות.

באיזה אופן הלווה נקרא רשע?
א' רק אם יכול להחזיר ואינו מחזיר.

ב' גם אם מאבד הממון עד שלא יהיה לו ממה להחזיר.
ג' גם כשאינו יכול לשלם נקרא רשע כל זמן שלא שילם.

על מי אסור לקבל לשון הרע, והיינו להאמין בלב שהדבר 
אמת?

א' כל דבר שמותר לספר מותר להאמין שהוא אמת.
ב' אסור להאמין כלל, חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים.

ג' אסור להאמין גם על אםיקורסים ומלשינים.

מה נכלל בגדר אבק לשון הרע?
א' המשבח את חבירו בשבח המביא אותו לידי הפסד.

ב' המדבר באופן שיחשדוהו למספר לשון הרע.
ג' שתי התשובות נכונות.

מה צריך לעשות אב ששומע את בניו הקטנים מדברים 
לשון הרע?

א' מצוה לגעור בהם ולהפרישם, כמו לענין כל איסורים
   שבתורה.

ב' לא יגער בהם מפני שבגלל זה לא יספרו לו גם כשיהיה
   בדבר תועלת.

ג' יעשה עצמו כמי שאינו שומע.

המספר על פלוני לשון הרע והשומע יודע שהוא יספר גם 
לאחרים, האם מותר לו להקדים לומר להם שהוא מגנהו 

בחינם )לפי תנאי ההתר לתועלת(?
א' אסור.
ב' מותר.

ג' ודאי נכון לעשות כך.

האם מותר לספר על דבר עוולה שעשו לו עצמו כשכוונתו 
לתועלת )לפי ז' התנאים בהתר לשון הרע לתועלת(?

א' אם חושב שכוונתו לגנות עושי רשעה אסור, אבל אם 
    כוונתו לתועלת ממשית בשבילו מותר.

ב' אסור בכל אופן כי אדם קרוב אצל עצמו.
ג' מותר בכל אופן ועל זה נאמר אם אין אני לי מי לי.

באיזה אופן לא הותר לדבר לשון הרע אלא כשיודע את 
הדברים בעצמו וכוונתו לתועלת ואינו יכול להשיג את 

התועלת באופן אחר?
א' בהיתר דיבור לשון הרע לתועלת.

ב' בהיתר דיבור לשון הרע על בעלי המחלוקת לדעת
    המתירים.

ג' שתי התשובות נכונות.
מקורות- כלל ח' וכלל י'

מי שאם לא יספר רכילות יחשדו בו שהוא תומך באותו 
אדם ויפטרוהו ממשרתו, האם מותר לו לספר רכילות?
א' אסור, ככל חייבי לאוין שאסור לעבור עליהם אפילו יפסיד

    כל מה שיש לו.
ב' מותר כיון שזה נחשב תועלת.

ג' במקום שימנע ממנו רווח אסור, אבל אם יפסיד פרנסתו מותר.

כיצד עושים תשובה על איסור רכילות?
א' כמו בכל העבירות שבין אדם למקום.

ב' צריך גם לבקש מחילה ולפייסו.
ג' אין לו תקנה, כיון שכבר גרם למריבה.

הלכות לשון הרע
מכלל ח' סעיף ח' עד הלכות רכילות כלל ה' סוף סעיף ב'

אהבת חסד
חלק ב' פרק י"ז גדולה צדקה- סוף חלק ב'
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