
 
 
 
 
 

 
 

                                                                        שם:                                    .                                                           דשמיאבסייעתא 

 ל' ניסן תשע"ח                                                   כ"ור –מבחן חושן משפט סימן קפ"ט 

 כתבו את מקור הדין ודברי הפוסקים. 

  חלק א'

במכירת חמץ לנכרי ישנן כמה שאלות הלכתיות מורכבות, ביניהן אופני ודרכי הקנין  .1

בנכרי מישראל לגבי משיכה, כסף, חצר, אגב, סודר, וכיוצא בזה וכן לגבי דבר שאינו 

גמירות דעת, כתוב את עיקרי הבעיות ואת הפתרונות שהוצעו על ידי מסוים ו

  האחרונים.

 אם לדעתך מותר להשתתף בהגרלות הלוטו? פרט משורש הדין ודעות הפוסקים.ה .2

הסכם גירושין שבו מחלו הצדדים זה לזה והתפשרו ועכשיו טוענת האשה כי ההסכם  .3

תימה על ההסכם האם נכפה עליה משום שהקשו עליה בראיית הילדים קודם הח

 ומה הדין בגילתה דעתה?נחשב אונס והאם זה סיבה לביטול ההסכם? 

  חלק ב'

 מפני מה אין בקנסות שידוכים משום אסמכתא? .1

שאינו לוקה בבל יראה אלא אם ומצה הלכה ג' הלכות חמץ פרק א' מתב הרמב"ם בכ .2

 האם תלוי דין זה בדין מקח הנעשה באיסור? פרט. (או חימצו.)כן קנה חמץ בפסח 

שעבוד  ,כמו דקל לפירותיו, ומה הדין מחילה זהמה הדין מקנה מעות לרווחיהם האם  .3

 ?ושבועה על דבר שלא בא לעולם

  חלק ג'

שאין המצה שלהם במשנה ברורה סימן תנ"ד ס"ק ט"ו כתב שיש שנכשלים בכך  .1

בפסח משום שהמוכר עייל ונפיק אזוזי. האם דין זה מוסכם? באר מקור הדין 

 והאם הקנין בטל ומה הדין בחלק כנגד מה ששילם?

אם בקנין במצה למצווה יועיל קנין כסף לחוד? האם בקונה בשר בהמה בערב ה .2

 שביעי של פסח מועיל כסף לחוד?

 פיקומן האם מחויב לקיים הבטחתו? אב שהבטיח לבנו מתנה אם יחזיר לו הא .3

אדם שקנה מיורשים את הנמצא בכספת בשוויץ והתברר שיש שם סכום גבוה  .4

 שם האם חלה המכירה?  נמצאבהרבה ממה ששיערו ש



 
 
 
 
 

 
 

אדם שנדר נדר צדקה ומת האם היורשים חייבים לקיים נדרו ומה הדין  .5

 בהתחייבות עתידית על ממון שלא היה ברשותו בזמן הנדר?

קח אתרוג מדוכן אתרוגים בשוק ארבעת המינים להראותו לרב וכשחזר אדם של .6

 לשלם עליו לא זכר מאיזה דוכן לקח, מה יעשה?

המתנה עם חברו ומקבל על עצמו אחריות כל האונסין ואירע אונס שלא עלה על  .7

 דעתו האם מחויב באחריות?

 בהצלחה!!!                                                                


