
 

 

 י"ג –ה' סימן אישות  הלכות מבחן

 ועד דברי הפוסקים.וסברותיו על התשובות להיות מפורטות ומלאות משורשי הדין 

  חלק א'

ועדיין יכול להוליד האם מותר בקהל  שעבר ניתוח והוציאו לו ביצה אחתכהן בחור  .1

 ת?ומה דינו בגיור

האם מותר לאשה ליטול גלולות המונעות הריון ו יסוד איסור סירוס בזכר ובנקבה? מה .2

 ?מיניהחשק ה לדיכויוהאם מותר לזכר ליטול גלולות 

אה במחנה תחת הכיבוש הנאצי, האם מותרת להינשא אשה שהייתה בתקופת השו .3

 לכהן?

  חלק ב'

בית דין שחייב זוג שהיו נשואים בנישואים אזרחיים בגט האם יכולה האשה לאחר  .1

  לכהן והאם צריכה להמתין שלושה חודשים מיום קבלת הגט? קבלת הגט להנשא

 ליה קול,יצא עשמה דין האשה פרט ונמק  .2

 לגבי כהונה ולגבי לשוב לבעלה הראשון. )שנכתב גט או ניתן(, גרושה .א

 חלוצה  .ב

 זנות, דבר מכוער. .ג

 מפני מה גיורת פחותה מבת שלוש אסורה לכהונה? .3

 :אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי .4

  ?מותרת לבעלההאם היא  .א

 מה הדין כשאמרה קודם נישואיה שנאנסה?   .ב

 האם מועיל אמתלא לחזור בה? .ג

 ?אם נישאה אחרי מות בעלה לכהן, מה דין הבנים .ד

 ?בעלה השני מאמין לדבריהכשמה דין הבנים  .ה

בדיני שבויה נשנו דינים מחודשים בהלכות נאמנויות, באלו דינם כדין עדות אשה ובאלו  .5

 ?ומפני מה לא

 נשאת לשנים ומתו מה יסוד איסור נישואיה לשלישי? באלו אפנים מותרת? אשה ש .6

 ומה הדין לגבי:

 כתובה .א

 כפייה להוציא .ב

 גירושין בעל כרחה .ג

 רו ומה הדין בגרושה מינקת ובשכרו מינקת?מהו טעם איסור מעוברת ומינקת חב .7

 



 

 

 חלק ג' 

 ?מהריגה משפחתה את להציל כדי אסורה ביאה להיבעל לאשה מותר האם .1

 ?אמתלא בדין' ו סימן תחילת תשובה בפתחי הביא הגבלות אלו .2

 האם מותר להם להמשיך לחיות יחדיו?איש ואשה שהתגיירו יחד   .3

 האם באלמנה עשירה נוהג דין מינקת חבירו?  .4

 

 

  שאלת רשות

בחור ישיבה שח באחד הלילות בישיבה לשניים מחבריו שאין לו יכולת הולדה עקב  .1

ונעקר חלק משביל הזרע. לאחר כמה שנים התחתן עם ניתוח שנעשה בו בילדותו 

בחורה ונודע לה מפי אחד הבחורים שבעלה אסור בקהל והיא תובעת גט, הבעל 

טוען שאמר זאת משום שרצה להסביר למה הוא לא מצליח בשידוכים, אבל באמת 

 לא היו דברים מעולם.

עם ההודאה האם בית הדין כופה את הבעל לגרשה על סמך הודאתו? )מה הדין  .א

 בית דין(פני הזו הייתה ב

 האם לאשה מותר להמשיך לחיות אתו חיי אישות? .ב

 


