
 

 

 בסייעתא דשמיא                                                                               

 ס"ה –הלכות קידושין סימן כ"ו מבחן 

לראובן ולאחר תקופה בה לא היו לזוג ילדים, התברר על פי בדיקות  תקדשהה לאה. 1

כי נעשה   טוען הבעלהרופאים כי אין ללאה כל אפשרות ללדת עקב מכה חמורה שקבלה. 

כאן מקח טעות ותובע את ביטול הקידושין. מה דין קידושין אלו? )שולחן ערוך סימן ל"ט סעיף 

  ה', סימן מ"ד סעיף ד'(

 

 לאחר, שהתקדשו בפני עדים והיה רב שסידר חופה וקידושין וידוע שייחד העדיםזוג  . 2

 עדות פסול או קרובמהם  אחד נמצא אומרים האם, קרוב העדים מן שאחד התברר החתונה

 מחמת כדין הם שהקידושין לקבוע אפשר האםו ?ומה הטעם כולה בטלה מקצתה שבטלה

 ב"ש ס"ק ח', ח"מ ס"ק ו'', ב סעיף סוף מ"ב סימן )שולחן ערוך ?בחופה שנכחו האנשים יתר

  בשם תשובות חת"ס סימן ק'( א"סקי ש"פת

 

בסימן מ"ב סעיף ה' נשנו כמה חילוקי דינים בדין עדים פסולים, פרט את דין הקידושין .  3

  במקרים הבאים:

 א. פסולי עדות דרבנן )ובקידושין דרבנן(

 

 

 ב. רשעים )וחוזרים בתשובה(

 

 

 ג. חשוד על עריות )ובבא על הערוה(

 

 

 



 

 

 

 עצמה לאסור נאמנת האם בצעירותה לאחר תקדשהה כבר שהיא לחתנה שסיפרה כלה. 4

ומה דינה כשאמרה זאת לאחר ( ))ומה הדין אחר קידושין וקודם נישואין? ?בעלה על

 ?כדבריה קול כשיצא הדין ומה ( ]גירושיהם ושוב רוצה לחזור לבעלה ]ב"ש סימן מ"ח סק"ד

 )סימן מ"ו סעיף ח' ב"ש ס"ק כ"ב, ח"מ ס"ק י"ז, פתחי תשובה ס"ק ו'(

 

קבלה כבר ש ענתה הכלה, משפחתו במעמדלחברתו לאה להתקדש לו  הציע ראובן .5

לא מעולם לסובבים ש אמרה משפחתו בני שהלכו אחר, לשמעוןבעבר קידושין מחברו 

ולביישו  הנישואין להצעת סרבל נעים לה היה שלאהתקדשה לאיש אלא שאמרה זאת משום 

חד ואמר שאכן הייתה )ומה דין בבא עד א )תוך ולאחר כדי דיבור(  , האם נאמנת?בפני כולם

 )סימן מ"ז סעיף ד', רמ"א, ח"מבאר היטב סק"ח[( האם מהני אמתלא ] מקודשת לשמעון

 סק"ד, פתחי תשובה סק"ג( 

 

של חתנה  אחיושהתייחדו נודע לה כי  קודםו יקרה בטבעת כלתו את קידש ראובן .6

 כלתו להשיב לו: את ראובן תובעכעת . מהקידושין בה וחזרה, שתמדה

סעודת  הוצאותשנתן לה קודם הקידושין. )מאכל ומשתה( ג. מתנותב.  הקידושין. טבעתא.  

 שקיבלו על עצמם בשעת חתימת התנאים. ה. דמי בושת קנס. ד.  החתונהמרעים והוצאות 

 ד מדברים אלו? )סימן נ'( כל אחמה דין 

 

7 . 

ונמק )סימן נ"ה  חתן שלא נודע לו שכלתו נידה ועשו חופה, האם הועילה החופה? פרטא. 

 יף א', סימן ס"א סעיף א'( סע

ב.  גבר החולה במחלה סופנית ואסרו עליו הרופאים לקיים יחסי אישות האם הועילה  

 וח"מ סק"ד, פתחי תשובה ס"ק ח'( )סימן ס"א סעיף א' ב"ש  חופתו? פרט ונמק.

 

 

 



 

 

 

 מושגים

 הוזכר בסוגיות הנלמדותולגבי מה  והיכןכתוב בקצרה את ביאורו של המושג 

 חובת השבת גזילה משום קידוש ה' .א

 

 

 אומן קונה בשבח כלי .ב

 

 

 אורח אינו רשאי ליטול מלפני בעל הבית וליתן לבנו .ג

 

 

דרישה וחקירה .ד

 

 

 דעה צלולה דלה וקלושה .ה

 

 

 שמיעה תרי מתרי ושמיעה חד מתרי .ו

 

 

 אסמכתא .ז

 

 בהצלחה רבה!!!

 

 


