
 

 

 בס"ד

 

 שאלות לעיון וחזרה

 פ"ד - סימן ע"ב

ע"ג, ה', סימן האם חיוב כסות דאורייתא או דרבנן? ומה דין מי שאין בידו ליתן כסות?) .1

 סימן ע' ג'.(

סימן ע"ד )? לה שומעין האם הבעל קרובי עם ברחוב אחד לגור מסרבת האישה אם .2

 ('י סעיף

איש ואשה מירושלים וטוען הבעל כי אין ביכולתו לפרנס עכשיו בירושלים ורוצה  .3

לעבור לצפת שם מוצעת לו משרה עם משכורת ואשתו אומרת שמספיק מה שהיא 

 )סימן ע"ה סעיף א'(מפרנסת ואינה רוצה לעזוב את ירושלים, הדין עם מי? 

איש מבני ברק ואשה מירושלים שסיכמו בתנאים ביניהם שידורו בירושלים ולאחר  .4

שדרו תקופה טוען האיש שאינו יכול להסתגל למזג האוויר בירושלים והוא לוקה 

שה תעבור יורוצה שהאוכך אמרו לו הרופאים שהתייעץ איתם בהצטננויות תכופות 

 ג'( ק"לדור עימו בבני ברק. הדין עם מי? )פתחי תשובה ס

בחור מארץ ישראל שהשתדך עם בחורה מארה"ב וסיכמו לגור בארץ ישראל, אלא  .5

שהכלה תובעת לעשות את הנישואין בארה"ב והוא מסרב לצאת מארץ ישראל, הדין 

 עם מי? )סעיף ב'(

)פתחי  האם בזמן הזה יש מצוות ישוב ארץ ישראל? פרט את שורשי השיטות. .6

 תשובה ס"ק ז'(

ודרת מעבודתו בחוץ לארץ ורוצה לעלות לארץ ישראל מי שיש לו פרנסה מס .7

 להתפרנס מכספי צדקה, האם ראוי לעשות כן? )שם(

מהו יסוד חיוב עונה? האם שיעורה מן התורה? האם אשה משועבדת לבעלה  .8

 לתשמיש בכל עת שירצה? 

 האם מקיימים עונה בחיבוק ונישוק? בהעראה? בביאה שלא כדרכה? .9

 תן בכל יום? )אגרות משההאם בזמן הזה טיילים מצוו .10

 האם יש תשלומים למצוות עונה? )עזר מקודש, אגרות משה(  .11

)פתחי תשובה  להחמיר לנהוג כת"ח פעם אחת בשבת?לאברך בזמננו האם ראוי  .12

 סק"ג(

מי שחלה במחלה קשה ואין יכול לקיים ביאה, והרופאים אומרים שייקח לפחות שנה  .13

 )בית שמואל ס"ק י"ז( עד שיחזור לאיתנו, האם יש לו דין מורד?

 



 

 

 

האם בכהאי גוונא שיכול לקיים חיבוק ונישוק האם מחויב בזה? ואם לא מסכים נקרא   .14

 מורד?

 מתי יכול להיסמך על מחילתה של האשה ומתי אין ראוי לעשות כן?  .15

 על מוסיפים האם והיא אינה רוצה לקבל הגט, לגרשה ורוצה אשתו על מורדמה דין  .16

)האם יש הבדל ? במזונותיה חיובו ןיילענ הדין ומה מה הדין לעניין עונה? ?כתובתה

 ש"פת, ג"סק מ"ח (.שנשבע השבועה בגלל או המקום מנהג שכך משום או ג"חדרבין 

 ב"סק

 מה הם שתי הטעמים לחיוב מזונות ולהפקיע מזונות במקרה הזה? .17

שאין לה מזונות  האם יש לחלק בין אשה אמידה ושיש לה מהיכן להתפרנס לבין אשה .18

 מעצמה? 

 מהו יסוד דין מורדת, טעמיו וסדרי התקנות בגמ' ובגאונים? .19

 מה חילוקי הדינים בין אמרה מאיס עלי ובין בעינא ליה ומצערנא ליה? .20

 אשה שאמרה מאיס עלי ותובעת כתובה האם נאמנת בטענתה מאיס עלי? .21

 ? והאם חייב לפדותה?מורדת לאחר י"ב חודש האם הבעל אוכל פירות? האם יורשה .22

 מורד בטענת מאיסה עלי האם יורשה? ומה הדין כשאינו מסכים לגרשה? .23

 ומה דין מזונותיה בכה"ג? מה דין מורדת באמתלא? ומה נקרא אמתלא מבוררת? .24

 )ב"ש ס"ק כ"ז(

 מה דין החזרת המתנות במורד? .25

 האם בגוונא שהבעל גם מורד יש לאשה דין מורדת?  .26

שחצתה קו הפרדה לבן בכביש והרגה, האם בעלה מחויב לשלם דמי עורך דין  אשה .27

 כדי שלא תשב בכלא בישראל ובחו"ל? )סימן ע"ח עיין פתחי תשובה סק"א(

אשה שאוכלת דברים המזיקים לבריאותה בניגוד להוראות הרופא וחלתה האם  .28

 הבעל חייב ברפואתה?

תה באשת כהן ובאשת ישראל? אשה שנשבית ונבעלה ברצון האם חייב הבעל לפדו .29

 )סעיף ו'(

 האם אלמנה גובה מנכסי בעלה דמי ביטוח בריאות? .30

 בעל שאמר צאי מעשה ידיך במזונותייך חייב ברפואתה? יש קצבה ואין קצבה?  .31

באילו מעשי ידיה זכאי הבעל? בעבודה מחוץ לבית? דברים שאין דרך נשים לעשות?  .32

 )סימן פ( כדרך נשים?בזמן הזה בצמר? האם יכול לכפותה לעבוד 

דחקה עצמה ועשתה יותר ממלאכה אחת או בזמנים שאין דרך לעבוד, מעשה ידיה  .33

 למי?

 אם אמרה איני ניזונית ואיני עושה האם חייבת במלאכות הבית? .34



 

 

 

 

)סימן אצל מי הילדים? הבנים והבנות? קודם גיל שש ואחרי שש? ,במקרי גירושין .35

 פ"ב(

 הדין כשהאם נשאת לאחר? מה הדין בפחות משש בעיר אחרת ומה .36

האם האב יכול לתלות את מזונות הבן בשהות אצלו? מה הדין כשהבת רוצה לילך  .37

עם האב? מה הדין כשהסכימה האם שהבת תהיה עם האב וחזרה בה? מה הדין 

 כשהאם הולכת לעיר אחרת?

כשמתה האם והסבתא רוצה לגדל את הבת והאב אין רוצה הדין עם מי? ומה הדין  .38

 כשמת גם האב אצל מי הילדים? 

 אלו שיקולים מנחים את בית הדין בהחלטה אצל מי יהיו הילדים? .39

מה הטעם שמציאת אשה לבעלה ומה הדין כשאמרה איני ניזונית ואיני עושה,  .40

 מציאתה למי? )סימן פ"ד(

 

 

 :הבאה לשאלה ומנומקת מפורטת התשוב כתבו . ב

, כתובה תשלום עם מבעלה פטורין גט דרשה והאשה, שהתדיינו ואשה באיש הוה עובדא"

 בקטטה עברו וכך, לאשה מזונות פסק לא דין בית, בית שלום ודרש לכך התנגד והבעל

 שינתה המשפחתיים בחייהם שהתחוללו ותמורות חליפות גלל מיכן לאחר. חדש ב"מי למעלה

, בית שלום ועוז בתוקף לדרוש התחילה ואדרבא פ"לג מדרישתה וחזרה טעמה את האשה

 האשה לדרישת להענות בעקשנות סירב, הפוך בכיוון טעמו את כ"ג שינה מצידו הבעל אבל

 . פ"בג אותה לפטור רק ודרש בית לשלום

 אין שוב ממרדותה לחזור האשה של מסירובה חדש ב"י שעברו שמכיון טען הבעל כ"ב

 לעומתו השיב האשה כ"וב'. ממזונותי פטור והבעל עוד בה לחזור כעת האשה של ביכלתה

, הקודמת מעמדתה בה לחזור יכולה שפיר, בית בשלום בכנות כעת רצונה והאשה שבהיות

 סימן י חלק אליעזר ציץ ת"שו מתוך." )במזונותיה לחייבו יש זאת לעשות מסרב הבעל ואם

 (נא

 כמורדת גדרה האם, כאן נדון ואיך ליה ומצערנא ליה בעינא ובין עלי מאיס בין לחלק יש האם

 ?מזונותיה דין ומה

 


