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 "טתשע כ"ח אדרסייעתא דשמיא                                                                       ב

 זשע" – ח"שמ סימניםחושן משפט מבחן 

 (ללא שימוש במחשב - עמ' 4-5) ענו על שתי שאלות בהרחבה

 שם:                                   . 

צה לחזור  גנב שרלר' משה פיינשטיין  השיבישנה תשובה שבשו"ת אגרות משה  .1

הנקודות כמה מבתשובה ושאל אותו כיצד עליו לנהוג לגבי כמה סוגי גניבות. מצורף 

 אחד עשר הנושאים שלפניכםשהעלה הגנב בשאלתו. בחרו שלושה נושאים מתוך 

 .  בהרחבה כדרכה של תורהכתבו ו

להו השי"ת כי גדולה תשובה בו לשוב בתשובה שלימה ובודאי קבאשר נשאו ל מע"כ התלמיד'

בדבר רצונו לידע  א בסוף יומא וברמב"ם פ"ז מתשובה, ויהיה לו שלו' וברכה כל הימים. כדאית

ששאלת באות א'  הנה מהאיך לקיים מצות השבה בגנבת ממון בפרטים שציין באותיות. 

ומה   מה לעשות אם אין מכיר את בעל הגנבה...ו בגונב מקופה של צדקה שהיתה לפי שעה... 

ומה ששאלת באות ד' איך היא מצות השבה  ששאלת באות ג' בהגנבות שגנב כשהיה קטן...

ט' ומה ששאלת באות  ומה ששאלת באות ה' בספק שינוי... בדברים שעשית שינוי...

ומה ששאלת באות י' בחפצים   י טעלעפאן וסאבוויי וכדומה...בהברחת מכס וערמה מתשלומ

ות י"א בחפצים שאתה מסופק אם באו לידך בהיתר ומה ששאלת בא שבאו לידך ברמאות...

ומה ששאלת  ומה ששאלת באות י"ב שברי לך ששכחת הרבה גנבות שעברת... או באיסור...

ידי השבת גזלה כשתשלם באופן  ומה ששאלת באות י"ד אם תצא באות י"ג אם יש דין כפל... 

אם צריך לכתוב להודיע   ו... עלים ומה ששאלת באות ט"ו אם צריך דעת בשנראה כצדקה...

 '. אם צריך לגלות את שמך... ו...בשביל מה נשלח לו הממון 

על איזה איסור שלא ברשות, ובנה בה  כריונאו לקרקע  רוחבישראל הפולש לקרקע  .2

  רות חבדיר הרחיבן שומה הדין בקבל ?ומה הטעם  האם צריך לפרק את הבית, עבר

  האם וכמה חייב  ותובע תשלום עבור זה, הבעלים  רשותללא  י מטרנש הוסיףו

  ?לשלם הבעלים

 ה כגון שהניחהמצה היקרה  ההופסד? מי שגנב אפיקומן ופיקומן האם מותר לגנוב א  .3

או  ויה,ישנו עליה, או שנפלה למשקין ובעליה מקפיד שלא לאכול שרש תחת המיטה

 וימתמס מותר ללחוץ על עורך הסדר לתת מתנהוהאם  ?האם חייב לשלם אונס אחר,

      ?או סכום כסף

 בהצלחה!!!                                                           


