
 

 

 בס"ד

 מ"אסימן  - ל"המבחן אבן העזר סימן 

 

 חלק א'

איש ואשה שהתקדשו ובהיותם בחדר הייחוד, סיפר האיש לאשה כי יש לו גידול  .א

ול לפגוע ביכולת ההולדה, ואמרה האישה שאינה סרטני בערמונית, מקום שיכ

מעוניינת בקידושין אלו ואילו הייתה יודעת לא הייתה מסכימה להתחתן אתו. לאחר 

לה הבעל שהסיכויים לפגיעה ביכולת ההולדה, מועטים, ניאותה האישה שאמר 

תברר מידת שותפים עד שתלהמשיך בטקס החתונה כרגיל ולהמשיך בחיים מ

הסכנה. האיש והאישה חיו יחדיו במשך חצי שנה ולאחר מכן התברר כי אכן יכולת 

י האשה ההולדה של הבעל נפגעה. הבעל נסע למדינת הים ומסרב לתת גט וטוען כ

התרצתה לחיים משותפים אתו למרות שידעה על סיכויים אלו ואילו האישה טוענת 

)מומין, כנסה  למקח טעות ולביטול הקידושין. כיצד נדון דין זה. )לא לגבי כתובה(

]ניתן לדון גם בדברי הבית  (, אשה בכל דהו ניחא להסתם, בעלה סתם, מקח טעות

 הלוי, חוות יאיר ואגרות משה[

 

 והלכה לביתו חתן שימצאו שרצונולאשתו  ואמר ארוך לזמן הים למדינת שנסע אב .ב

 נישאת: פרט( יד -יא סעיף ז"ל סימן? ))מדרבנן או התורה מן מקודשת האם, ונשאת

, נתרצה, מיחה כך ואחר כששתק, ומיחה כשבא, ואחיה אמה השיאוה -מעצמה

 ?( מקודשת שעה ומאיזו שליחות -עדים, המעות נתעכלו

 

 ב' חלק

 

הולכה  ותבין שליח בהלכות קידושיןשנשנו בפוסקים דינים  חילוקיישנם כמה  .א

 . וכתוב טעם החילוק . פרט לפחות שלושה דיניםקבלה ותלשליח

 

ומה  מה הדין בהודה דרך שיחה בעלמא?ליח הקידושין צריך מינוי בעדים? האם ש .ב

 )סימן ל"ה סעיף ג' ,ב"ש וח"מ( הדין במכחיש המשלח?

 

 (]סימן ל"ו סעיף ה'[ )סימן ל"ה סעיף ו'  עושה שליח בקידושין? פרט ונמק האם שליח .ג

 



 

 

 

מהם ארבעת דיני התנאי, באילו מקרים התנאי חל אף בלא הקפדה על כללים אלו?  .ד

 ד'(  -)סימן ל"ח סעיף ב' ואילו שתי הגבלות נוספות נאמרו בהלכות תנאים?

 

סימן ל"ח סעיף ל"ה, ל"ח( התנו ביניהם בשעת קידושין האם מהני ביטול התנאי ) .ה

 שבממון ולאו שבממון(    )לטובתו, לטובתה, דבר

 

מה הדין קידש על מנת שאין בה מומין ונמצאת משתנת במיטה? ומה הדין באיש?  .ו

 ב"י ודרכי משה ב"ש וח"מ( פרט ונמק. )סימן ל"ט סעיף ד' 

 

על בחורה וגונב לאזנו שמועה שהיא הייתה חולה בסרטן  רר בשידוכיןיבחור שב .ז

וקידש על תנאי שאינה חולה ולאחר מכן התברר שאכן הייתה חולה ונתרפאה עוד 

קודם הקידושין האם מקודשת? ומה הדין בכהאי גוונא כשהיא התנתה והתברר 

  (,ב"ש ס"ק י"ז )סימן ל"ט סעיף ו' שהיה חולה ונתרפא?

 חלק ג'

הראה לה את ביתו ואח"כ התברר שהיה נת שיראה לה את ביתו וקידש אשה על מ .א

 כ"א( –)סימן ל"ח סעיף י"ח  במשכנתא לבנק, האם מקודשת? משועבד

 

)סימן ל"ח סעיף   בוויכוח בין הבעל לאשה על קיום התנאי מי נאמן?כתוב בקצרה,  .ב

 . ל"ט( 

 

עוברה ולא מה דין האומר לחברו אם תלד אשתך נקבה תהא מקודשת לי? )הוכר   .ג

 )סימן מ' סעיף ח'( הוכר(

 

 

 

 בהצלחה!

 

 


