
 

 

 בסייעתא דשמיא

 מבחן הלכות אישות 

 )קע"ח( כ"ה –אבן העזר סימן א' 

 חלק א' 

מה דינו לגבי יהדות, לגבי  אדם הבא לפנינו ואין לנו עליו ועל משפחתו שום ידיעה, .1

 לגבי כהונה )כשאומר כהן אני(כשרות לקהל )חשש ממזר(, 

וילדה ילד למעלה מי"ב חודש  האסורים שידוע שבעלה היה חבוש בביתפרוצה אשה  .2

והבעל  תעברהוממנו ה קודם שנכנס לבית האסוריםוטוענת כי הבעל הקפיא זרעו 

 , מה דין הולד?מכחישה

ומה יסוד ההבדל ביניהם )פתחי תשובה בשם מה דינם  ,מהו אסופי ומהו שתוקי .3

 ?ולא ידוע מי הוריוישראל מדינת בואיך צריך לדון תינוק שנמצא בבית חולים  הנוב"י(

מה הדין ו דינה לכהונה ואמרה לכשר נבעלתי מה הבועל שזינתה ואין ידוע מי אשה .4

? בתחילה אמרה שנבעלה לפסול ואחר כך חזרה בה ואמרה שנבעלה לכשרכש

 )בתשובה יש להתייחס לחד רובא, תרי רובי, מי הלך למי, אמתלא, חזקת כשרות(

ה זנות מהו דבר מכוער שמוציאין מחמתו אשה מבעלה? מה הדין כשבוודאי לא הי .5

ע"א, קול, באותו הזמן? מה גדרי הנאמנות והעדות הנדרשים להוציא אשה מבעלה? )

 בפניו(מיוחדת, דו"ח, 

  חלק ב'

 ?יטול אמצעי מניעהאשה להאם מותר ל .1

דינים מיוחדים לגבי הנאמנות. מהם? ומה ההבדל  לגבי שבויה ודיני עגונה מצאנו  .2

 ביניהם?

 האם באלמנה עשירה יש דין מינקת חבירו? .3

יך דלתות נעולות? אשה שגס בה או שקנא לה בעלה האם ור ייחוד צרסהאם לאי .4

 מועיל פתח פתוח לרה"ר או בעלה בעיר?

 

 



 

 

  חלק ג'

 מה דין עד אחד שמתה אשתו? .1

 אם בן נח מצווה על הסירוס ומה דין אמירה לנכרי בסירוס?ה .2

 הוחזקו כאיש ואשה קודם ל' יום האם מועיל אמתלא? .3

 הודיע לאשתו שדעתו לגרשה האם מותר לבוא עליה? .4

 

 חלק ד' 

 שאלה לעיון בהלכות עגונות

יהודי נשוי נשלח בזמן מלחמת העולם השנייה בשנת תש"ב להילחם בצבא האדום  ומאז 

 לא שמעה ממנו דבר.משפחתו 

לאחר סיום המלחמה הגיע פקיד צבאי למשפחה עם תעודת מוות של החייל ופרוטוקול  

חתום על ידי הפקידות הצבאית אשר מאשר כי מעמדו של החייל הוא כחלל אשר מקום 

 קבורתו לא נודע.

בפרוטוקול המפורט  מסופר כי החייל יצא למשימה עם חבריו בטנק, הטנק שלהם ככל 

ה עלה על מוקש, לאחר כמה ימים כשחיילים עברו שוב באותה הדרך מצאו טנק הנרא

שרוף ובו מספר גופות. החיילים לא הצליחו לזהות את הגופות בזירה עקב מצבם הקשה 

 של הגופות, אך מצאו במדים של חייל תעודת זהות שלו.

אחד החיילים היהודים הקומוניסטים ממתוך בירור נוסף שערכה המשפחה נודע להם 

)מחלל שבת( ששירתו שם כי לאחר שבוע כשחזרו לאזור הקרב נראה לו כי הוא זיהה 

 את החייל על פי מראהו למרות שאינו בטוח בכך בוודאות גמורה.

 יש לציין כי ידוע לנו שאחוז העריקים ביחידה המדוברת עמד על כעשרים אחוזים.

 ?עגונהמה הדין של אותה 

 בהצלחה!!!

 


