שאלות אבן העזר
סימן א'
 .1בעל שהפרה אישתו בהפריה מלאכותית
א .האם קיים מצוות פרו ורבו? ב"ש סק"י ,עיין בנו"כ באוצה"פ סקמ"ב
ב .האם יש לו חיובי אב כלפי הבן?
ג .האם מותר לא"א לעשות הפריה מזרע גבר אחר ומה דין הוולד? )אשת איש שנתעברה באמבטי ,האם הולד
ממזר?( אוצה"פ סימן ד סקל"ט
 .2ר"ג מאור הגולה תיקן שתי תקנות  (1:שלא ישא אדם שתי נשים; (2שלא יגרש בע"כ.
מה הדין בארוסה? סעיף י
מה הדין במקום מצווה? )* (3סעיף י' ,קטו סעיף ד' ,קיט סעיף ו'
מה הדין בעוברת על דת בלא התראה ? פת"ש סקט"ז ,קטו סעיף ד' בעזר מקודש,
שתי התקנות הנזכרות של רגמ"ה איזה מהם יותר עדיף להתיר במקום שיש להתיר? )* (3פת"ש סקט"ז ,סימן קיט
ח"מ סק"ז ,עיין גם סימן נב פת"ש סק"ב ,בשם החת"ס ורע"א.
 .3בזמננו ,האם עד אחד נאמן להעיד שמתה אשתו של אדם ,כדי שיוכל לישא אשה ,או להעיד כדי שישא אחותה ,ומתי
מתירים לישא אשה אחרת ,ומתי ניתן לזכות גט לאשתו? פת"ש יד )ועי' סימן קנח(
 .4אם יש ספק אם יש חדר"ג האם יש להחמיר או להקל? ב"ש סקכ"א ,סימן קיט פת"ש סק"ח
 .5יוצא קהילות ספרד שנישא בישראל )* (2באה"ט כג
א .מכח מה חל עליו האיסור לשאת אשה שניה – מכח חדר"ג ,מכח מנהג ,מכח תקנת הרבנות הראשית או מכח סיבה
אחרת.
ב .מנה ג' הבדלים בין איסור מכח תקנת חדר"ג לאיסור מכח מנהג?ספק )ב"ש כא( ,עד אחד )פת"ש יד( ,מסכימה
ג .מה דינו ביחס לחדר"ג שלא לגרש אשתו שלא מדעתה? פת"ש סקט"ז אם כלה זמן החרם בגירושין בע"כ
 .6אשה שנשתמדה מזכים לה גט פיטורין  ,ואישה שנשטתית משלישים עבורה גט פיטורין(2*) :
א.מה הטעם שמזכים לה ג"פ ,האם זה כדי להתיר לו חדר"ג  ,או טעם אחר בדבר .סעיף י' בסוף הגהת הרמ"א .ועיין
סימן קמ סעיף ה' ברמ"א ,ונו"כ שם.
ב .מה הפקפוק שפקפקו האחרונים בהשלשת ג"פ בנשטתית .פת"ש סקט"ז ומהמילים ומ"ש הבה"ט ועוד כתב
בסימן קי"ט )מהי תקנת חכמי אוסטרייך וריינוס בעניין מי שהמירה אשתו להתיר לו חדר"ג?(
סימן ב'
 .1מי שבא לישא אשה בזה"ז:
א .האם צריך להביא ראיה שהוא יהודי? סעיף ב'
ב .האם צריך ראיה לכהונה?
ג .שאינו ממזר? ב"ש סק"ג ופת"ש סק"ב
ד .ומה הדין אם יצא ערעור על המשפחה? סעיף ג') .בעליה האחרונה עלו נכרים רבים מה הם הקריטריונים לפי
ההלכה לקבוע מי הוא יהודי ,הבא ראיות ומקורות? )יבמות מ"ה ,מ"ז; פסחים ג'  +תוספתא((
סימן ג'
 .1א .מי שבא ואמר כהן אני למה מועילה אמירתו? סעיף א' ב .אם בא על פסולי כהונה ,האם חייב מלקות? פת"ש סק"ד
ג .אם נותן אמתלא לדבריו האם מועילה אמירתו? רעק"א ,סימן ו פת"ש סק"א
 .2שטר שכתוב פלוני הכהן לוה מפלוני מנה ועדים חתומים עליו :סעיף ב' א .האם זה מועיל להחזיקו בכהן? ב .האם הוא
כהן ליוחסין? ג .האם יש הבדל בין השטר כתוב בלשון העדים או בלשון הלוה? עיין גם קצות חו"מ סימן מט סק"ו
)*(2
סימן ד'
 .1א .עבד וגוי הבא על בת ישראל ,האם הבן הנולד להם צריך גיור? פת"ש סק"א
ב .ואם הנולד היא בת האם היא מותרת לכהונה? סעיף ה' ונו"כ )*(3
ג .האם יש לחלק לעניין זה בין כהן מיוחס לכוהני חזקה? סימן ו' באר היטב סק"ב
ד .ומה הדין אם הגוי בא על אשת איש?
 .2מפני מה אין ממזרות מנידה ,מסוטה ,מיבמה לשוק? סעיף יג
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איש שעזב את אישתו וילדה כעבור י"ב חודשים ,מה דין הוולד ומה הדין אם האישה תטען שזה מבעלה והקפיאו את
הזרע .סעיף יד
קיי"ל דאשה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה :מתי אנו אומרים יולדת למקוטעים? סימן קנו סעיף ד מתי אנו אומרים
שיפורא גרים? סעיף יד אם יש הבדל בדינים אלה בזמן הזה? פת"ש סקי"ז ,סימן קנו פת"ש סק"ט )*) (2למאי נ"מ
בדינים אלו לענין ממזרות ולאסור אשה על בעלה?(
קיי"ל רוב בעילות אחר הבעל :ציין שני מקרים לפחות שאין אנו אומרים רוב בעילות אחר הבעל .סעיף טו ,סימן ג'
ב"ש סקט"ז מחלוקת ב"ש וח"מ בזינתה קודם הנישואים
מה הדין באשת איש שיצא עליה קול שהיא מזנה והיא פרוצה ביותר ,האם בניה כשרים לבא לקהל? סעיף טו
מה הדין באשה בעלה עמד להוציאה בעדי כיעור ,ומת הבעל לפני שייתן גט והיא מכחישה ,האם מותרת לכהן או
אסורה .סימן ו סעיף טז
א .גוי הבא על הממזרת ,או ממזר הבא על הגויה ,האם הולד ממזר? סעיף יט-כ )*(3
ב .גוי שבא על אימו וילדה בן והתגייר האם הוא ממזר .סעיף כא
א .עבד הבא על הממזרת ,האם הולד ממזר? )* (2סעיף יט
ב .קיימא לן שממזר נושא לכתחילה שפחה להתיר את הבנים כשישתחררו .באר באיזה שפחה מדובר? סעיף כ'
ג .מה הדין בספק ממזר האם מותר לשאת לכתחילה שפחה או לא? פת"ש סקכ"ד )האם אפשר להכשיר ולד שתוקי?(
רע"א סקי"ב
א .גר שנשא בת ישראל האם הוולד מותר בממזרת? סעיף כד ב .נתעברה שלא בקדושה ונולדה בקדושה האם מותרת
אפילו הורתה ולידתה בקדושה מותרת בממזר אם הוריה גרים.
בממזר?
קיי"ל דאב נאמן על בנו להכשירו או לפוסלו ,מהיכן נלמד דין זה – פרט דעות ראשונים בזה
נאמנות יכיר ונאמנות האמא
א .האם נאמן לומר אינו בני? סעיף כט
ב .האם יש דין יכיר באמירת "זה בני"?
ג .האם לאמא יש נאמנות לפסול את הילד או לעשותו לפחות לספק ממזר? סעיף כט
קיי"ל שפנויה שנתעברה בנה שתוקי .סעיף כו
א .האם האם נאמנת להכשירו לבוא בקהל ,ואם כן מה טעם הדבר) .האם יש אופן בשתוקי ,שאף שלא יודעים מי האב
מכשירים אותו? )*(2
ב .האם גם ברוב פסולים נאמנת ,ואם כן מה הטעם בדבר .באם מתה האם מה דין הבן ? פת"ש סקמ"א
ג .אסופי שיש בו הוכחה שלא הושלך למיתה שאין בו דין אסופי ,האם בכך הוא הותר לבוא בקהל או שמא עדיין יש בו
דין שתוקי?
א .ארוסה או נשואה שאומרת שהעובר ממזר ,האם נאמנת סעיף כט
ב .טוען הבעל שהעובר אינו ממנו ,והיא טוענת שמעוברת מנכרי ,מה הדין ? ואם אינה טוענת כלום או שטוענת שאינה
יודעת ממי התעברה ,האם הולד ממזר ודאי או רק ספק? סעיף כז )*(2
פנויה שילדה וטוענת שהולד ממישהו מסוים האם נאמנת? ומה הדין בשניהם מודים ,לענינים הבאים :סעיף כו )*(2
א .להחשיב את הולד ככוהן עיין סימן ג' סעיף ט ,פת"ש סקל"ב
ב .להחשיב את הולד כממזר ודאי.
ג .לאסור את הוולד בקרוביהם
ד .האם יורש את הפנוי?
ה .להפטר מחליצה אם נשאה לו לאחר מכן ומת עיין סימן קנו סעיף ט'
ו .והאם זה משנה אם היא מיוחדת לו או שהבועל והנבעלת גרו ביחד?
אשה שנתגרשה וילדה ספק אם זנתה לפני הגירושין ספק לאחר הגירושין מה דין הולד? ב"ש סקמ"ג )האם נאמנת
לומר שהולד ממזר(
ארוסה שנתעברה ואומרת שמארוסה נתעברה וארוסה אינו בפנינו )או שאינו זוכר(:
א .מה דינו של הולד ,לענין כשרותו לבוא בקהל ולענין ירושת אביו ,ולענין יבום לפטור אמו מן החליצה .סעיף כז )*(2
ב .מה דינו של ארוסה זו לינשא לכהן אחר לכתחילה.
ג .האם מותר לאשה להנשא לארוסה
ד .אם הארוס מכחישה שאין הולד ממנו מה דינו של הארוסה לינשא לכהן אחר ומה דינה לגבי הארוס עצמו אפילו
כשהוא מישראל.
מי שבא לבית הדין ואומר שהוא ממזר והלך ובא על בת כהן האם פוסלה בביאתו או לא? ב"ש סקנ"ג
אב שאמר על בנו שהוא ממזר האם מועילה אמתלא? סעיף ל'
יש אופנים שאסופי כשר אף שלא יודעים מי האב ומי האם מה הטעם בזה ומדוע הוא שונה משתוקי דהיכן דלא ידעינן
מי אביו הוא פסול? סעיף לא פת"ש סקמ"א
א .שתוקי ואסופי באופן שמותרים לבוא בקהל ,האם מותרים לשאת כל אשה או שיש הגבלה בדבר -באר טעם הספק
בזה .ביאור הגר"א סקצ"ט ב .שתוקי ואסופי שקידש אשה וחזרה וקיבלה קדושין מן האחר  ,האם צריכה ג"פ
מהמקדש השני .סעיף לז
פרט לפחות שבע בעיות ושאלות בדין "יכיר"? עיין גם סימן ו' ב"ש סקכ"ז
האם יתכן שילד שנולד והוא ממזר ,יהיה לאחר מכן כשר? עיין גם ס' קמ"ג סט"ו; במקרה של אפקעינהו עיין היטב
תוד"ה אפקענהו גיטין ל"ג ע"א(
2

 .24האם יתכן כי אדם יבוא על אשה והבן הנולד יהיה כשר ,וכשבא עליה בפעם השניה הבן השני ספק ממזר? סימן קסד
סעיף ו'
סימן ה'
 .1א .מהו איסור גיורת לכהן ,והאם פצוע דכא כהן מותר בה ,ומה ההבדל בין זה ובין ממזרת? סעיף א' ,ועיין סימן ו'
סעיף ט'.
ב .פצוע דכא וכרות שופכה האם מותר בממזרת ,ואם הוא כהן האם מותר בגירושה ולהיטמא למתים ,ומה דינו
באכילת תרומה?ח"מ א
 .2א .מה ההבדל בין סריס אדם וסריס חמה .סעיף י'
ב .האם ע"י חולי נקרא בידי שמים או בידי אדם.
ג .האם סריס בידי אדם מביא סימנים .פת"ש סק"ג )על פי סימן קעב סעיף ז'(
ד .נכרתה אחת מן הביצים והוא מוליד האם יש לו דין פצוע דכא .סעיף ז'
ה .אם נשא אשה ונעשה פצוע דכא אם כופין להוציא  .פת"ש סק"ז
 .3ישראל אסור למסור בהמתו לגוי כדי לסרסה ומה היכי תימצי שמותר? סעיף יד
סימן ו'
 .1כהן שנשא ספק גרושה האם כופין אותו לגרש סעיף א'
 .2א .ספק חלוצה שנישאת לכהן האם תצא או לא ,או שהיא מותרת לכתחילה להינשא לכהן? סעיף א'
ב .כהן שנשא ספק חלוצה האם הבנים כשרים או לא? סימן ז' סעיף כ'
ג .ספק שבוייה שנישאת לכהן ,האם חייב להוציא או לא ,ומה הם צדדי השאלה? פת"ש סק"ה סימן ז' פת"ש סק"ב
 .3נישאה בנישואין אזרחיים ובית הדין נתן לה גט לחומרא ,האם אסורה לכהן? )* (2סעיף א' )מלבד הנידון של נישואים
אזרחיים(
 .4א .האם יתכן שאשה שנתגרשה ונפסלה לכהונה תחזור ותהיה כשרה לכהונה .סעיף ב'
ב .האם יתכן באשה שקיבלה גט שלא תיפסל לכהונה סעיפים א-ב
 .5א .יצא קול על אשה שהיא גרושה ,או ספק גרושה ,או חלוצה או ספק חלוצה ,האם מותרות להנשא לכתחילה ,או רק
אם עברה ונשאת ואם כופין אותו להוציא? * 3סעיף ה'
ב .יצא לאשה קול שהתקדשה לפלוני והתגרשה ,האם אסורה לישראל או כהן?
)אשה שכתבו עליה בעיתון שנשאת בגטו ואחר המלחמה נישאה לאינו יהודי וילדה בת ,האם יש מקום לחשש ממזרות
ומה מידת נאמנותה אם היתה אומרת משהו(
 .6א .מתי אשה נאסרת לכהן מטעם זונה? סעיף ח'
ב .קדשה שהפקירה עצמה  ,האם אסורה מטעם זונה? ב"ש סקי"ט סימן כו ט"ז סק"א )אליבא דרבי אליעזר שפנוי
הבא על הפנויה נעשית זונה  ,האם אסורה בתרומה או לא? )עיין תוד"ה "הכא נמי" יבמות מ"ד ע"ב בשתי הדעות

במקור הדבר שזונה פסולה לתרומה ,תוס' ביבמות סט .נקטו שלא נפסלה בתרומה כי זה לא 'לאיש זר'(
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ג .גיורת אסורה לכהן מטעם זונה או מטעם אחר ,ואם יש נפ"מ אם זינתה בגיותה או לא? )*(2
אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי,
א .האם היא מותרת לבעלה ? )* (2סעיף יב
ב .באם מת בעלה האם היא מותרת לכהונה ? סעיף יג
ג .באם נישאה אחרי מות בעלה לכהן ,מה דין הבנים ומה דין הבנים באם בעלה השני מאמין לדבריה? ב"ש סקכ"ז
אשת כהן שאמרה נאנסתי ומת בעלה שאסורה לכל כהן ,אם נתנה אמתלא לדבריה שאמרה כן כדי שיגרשנה בעלה
האם היא נאמנת? )* (2ח"מ סקי"ב ,ב"ש סקכ"ו ,פת"ש סקי"ב )על פי סימן קט"ו ב"ש סקל"א
מי שתבע את אישתו בחשד שנפגשת ומדברת עם אחר ,בית הדין התרה בה שלא תדבר עם פלוני ,ונסתרה עמו מת בעלה
ורוצה להינשא לכהן האם מותרת לכהן? סעיף טו
אישה שטוענת שנבעלה לכשר סעיפים יז,יח
א .האם נאמנת גם כשאין תרי רובי ,באר שיטות הראשונים בזה.
ב .ומה הדין אם נישאת כבר ולא טוענת כלום?
ג .ומה הדין אם לא ידוע מי הלך אצל מי?
ד .אם אומרת בכתב ברי לי שלכשר נבעלתי האם נאמנת .פת"ש סקכ"ב

סימן ז'
 .1קיי"ל אישה שהעידו עליה עדים שנשבית אסורה לכהן ,הבא שני אופנים שאע"פ שהעידו עדים שנשבית מותרת לכהן.
עד אחד ,מחבואה ,נחבשה על ידי ממון ויד ישראל תקיפה ,אשה שאומרת נשביתי וטהורה ,ואח"כ באו עדים.
 .2גוי מסל"ת מהו לענין עדות שבויה .סעיף ב'
 .3ע"א נאמן גם בשבויה )וגם בעגונה( אולם לא כל אלה שהאמינום לגבי עדות אשה נאמנים לגבי שבויה ,ולא כל אלה
שנאמנים לגבי שבויה נאמנים לגבי עדות אשה .ציין את ההבדלים ואת טעמיהם .סעיפים א –ב עד מפי עד ,מסל"ת
גוי ,היא עצמה ,קטן ,ה' נשים
 .4אישה שנחבשה בידי גויים האם היא מותרת לבעלה ,והאם יש הבדל בין בעלה כהן ,לבין בעלה ישראל? סעיף יא
 .5בגזרת אוסטרייך הותרו הנשים לכהונה מה הטעם בזה ומה הקושי בפסק זה? סעיף יא
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כהן שבא על אחת מהעריות או אשת איש ונתעברה בביאה ראשונה מה דין הוולד? ומה הדין בבא על חייבי לאוין? )*(3
)ממזר שאביו כהן האם יש לו דין כהן?( ט"ז סקי"ד ,ב"ש סקל"ז )באיזה אופן יתכן כהן שנשא אישה אסורה והבנים
לא יהיו חללים?
האם יתכן שאדם יבוא על אשה והולד יהיה כשר ,ובאם יבוא עליה פעם שניה הולד יהיה חלל? סעיף ח' – כהן הבא על
אחותו )וראה )גם לגבי השאלה הקודמת( ביאור הגר"א סקכ"ג וכן סימן ז' סעיף יד ופת"ש סקכ"ג( ,עיין סימן ד
סעיף טו – ביצא קול עליה שזינתה.
באיזה אופן אפשר למצוא בכהן שנשא גרושה שהבן הראשון אינו חלל והשני חלל? סעיף יח
א .גר שנשא גיורת ,מה הדין הבת לכהונה ? )* (2סעיף כא'
ב .נתעברה שלא בקדושה ונולדה בקדושה האם מותרת בכהונה?
ג .האם יש הבדל בגר שנשא גיורת לגר שנשא ישראלית או לישראלית שנישאת לגר ,לענין הבת?

סימן י'
 .1ממה שנאמר לא יוכל בעלה הראשון לקחתה אחרי אשר הוטמאה ילפינן שני דינים אחד שהאישה שנתגרשה ונישאה
שנית אינה יכולה לחזור לבעלה הראשון ,ודין שני שאישה שזינתה אסורה לבעלה.
א .האם בכל נישואין לבעל שני נאסרת לבעלה הראשון ומתי אינה נאסרת? )* (2אם נישאת לחרש,
ב .אישה שזינתה האם בעלה לוקה עליה ,ואם יש הבדל אם גירשה בעלה ונישאת שנית אליו? מג"מ איסו"ב פ"א
הכ"ב
ג .גרושה שחיה עם גבר זר לאחר הגירושין ,האם מותרת לחזור לבעלה .סעיף א'
 .2מה הדין אם אחרי הגירושין יצא הקול שנתקדשה למישהו אחר והצריכו גט מחמת הקול ,האם מותרת לחזור לבעלה?
סעיף א'
 .3מתי אנו אומרים שבעל שגירש את אשתו אעפ"י שלא נאסרה עליו אסור לו להחזירה? סעיף ג' והלאה .עיין סימן קטו
סוף סעיף ו'
סימן יא'
 .1א .האם מוציאים אישה בעדי כיעור מהבעל או מהנחשד? )* (2סעיף א' ,ועיין ב"ש סק"ו
ב .מה נקרא כיעור פת"ש סק"ו
 .2אדם שחי עם אשה שהלך בעלה למדינת הים והיו שניהם ברצון ,אח"כ התברר שבעלה נפטר קודם שחיו יחד ,האם
מותרת לינשא לו? פת"ש סק"ג וברכ"י
 .3האם בקלא דלא פסיק לכיעור או לזנות אוסרים אישה על בעלה
 .4עד אחד בכיעור מהו ? )* (2סעיף א' .עיין גם סימן קטו סעיפים ו,ז ,סימן קעח סעיף ט'
 .5באם יש עדי כיעור אך בודאי לא בא עליה באותו עדות שהם מעידים ,מה הדין בזה ? ח"מ סק"ג ב"ש סק"ד
 .6קיימא-לן דדבר שבערווה צריכים שני עדים(2*) .
א .האם עדות מיוחדת מועילה לאסור אישה לבעלה? סעיף א' ועיין ב"י חו"מ סימן ל'
ב .האם יש הבדל בין עדי טומאה לעדי כעור? )* (3ב"ש סק"ז ,פת"ש סקט"ו
ג .מה הדין לגבי קינוי וסתירה? )*(2
ד .האם בקידושין מועיל עדות מיוחדת  /ומה הדין בגיטין? )* (4עיין סימן מב,סעיף ב' קלג סעיף א' סימן קמח,ב
סימן קמט,ב
 .7א .האם עדי זנות של אשת איש צריכים דרישה וחקירה? )* (5סעיף ד
ב .מה הדין כשעד אחד שאומר שאינו יודע באיזה יום אירע המעשה? פת"ש סקט"ז
 .8איסור אשה על בעלה:
א .האם צריך לקבל עדות בפניה ובפני הבעל ,ואם מספיק בפני האשה (3*) .סעיף ד'
ב .האם יש נפ"מ בין ארוסה לנשואה .בארוסה אין כתובה ,ולכן לא הוי כדיני ממונות
ג .ומה הדין אם מקבלים עדות שלא בפני הבועל .ב"ש סקי"א ח"מ סקט"ז
ד .אם העידו שלא בפניהם ,האם נאסרה על בעלה? פת"ש סקי"ח
ה .האם אפשר לפסול עדים לעדות שלא בפניהם? פת"ש סקי"ח
סימן יב'
 .1א .שליח שהביא גט בארץ ישראל ,ואמר בפני נכתב ובפני נחתם ,האם השליח מותר לו לשאת אשה זו או לא? באר
היטב סק"ב
ב .אם באו עדי קיום לגט ,האם רשאי לשאת אותה? עיין פת"ש סק"א
 .2מה הדין אם שנים שהעידו לאשה שמת בעלה ,האם יכול אחד מהם לשאת אותה?
סימן יג'
 .1א .האם שלושה חודשים הוא מזמן נתינת הגט או הכתיבה )מה הדין בגט הבא ממקום אחר?( ,במה תלויה המחלוקת?
סעיף א'
ב .אשה שנאנסה תחת בעלה אם צריכה להמתין ,ומה הדין באם נתעברה האם צריכה הפרשה כ"ד חודש ומה הדין
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)*(2
בבתולה ? סעיף ו' )לגבי בתולה – מנחת פתים .לגבי כ"ד חודש  -חסד לאברהם(
ג .מי שגירש את אישתו ויצא לעז על גט וגירשה שנית ,האם צריך להמתין ג' חודשים מגט שני ? סעיף ט
 .2גיורת שבאה להינשא האם צריכה להמתין ג' חודשים ? סעיף ה'
 .3האם אנוסה ומפותה צריכה להמתין ג' חודשים .סעיף ו'
 .4א .בדין המתנה של ג' חדשים ,מנה חמישה מקרים שלא צריך להמתין
ב .ומה הדין בימינו שניתן לבדוק בבדיקה רפואית ,האם צריך להמתין?
 .5דין המינקת הוא להמתין שתי שנים או כ"ד חודשים – הנפק"מ בזה? סעיף יא
 .6גרושה או זונה ,האם יש עליהם דין מינקת? סעיפים יא ,יד
 .7אלמנה עשירה ,האם יש דין מינקת חבירו? – באר טעם הספק בזה .ב"ש סקל"ז ,פ"ת אות ל'
 .8אישה שפסקה להניק בחיי בעלה אם יש עליה דין מינקת ,ומה דין הגרושה בזה? סעיף יא
 .9נתעברה מעכו"ם האם יש לה דין מינקת חבירו? פת"ש סקי"ח
 .10מתי מקילין ומתירין מינקת?
סימן טו'
 .1מקדש ערווה דרבנן שהקידושין תופסים בה ,וצריכה גט ,ונתקדשה לאחר ,אם צריכה גט מהשני? מה הדין אם גם לשני
היא ערוה מדרבנן? ח"מ סק"א .ב"ש סק"א
 .2מה דין בעד אחד שמעיד שמתה אישתו של פלוני שישא פלוני אחותה ב"ש סק"כ ,עיין סימן א שאלה 3
 .3מה הדין במגרש אישה מחמת קול בעלמא אם הוא מותר בקרובותיה? סעיף כו
סימן יז'
 .1מה דין לאישה שאמרה גירשתני הן לעצם הדין והן לגבי הכתובה? )מה הדין כשהאשה אומרת לבעלה גרשתני והוא
מודה לדבריה(? סעיף ב' )*(2
 .2קדש אשה נשואה בנוכחות בעלה ,האם היא מקודשת .ומה הדין אם המקדש היה כוהן? סעיף ב' ,באר היטב סק"ג,
פת"ש סק"ב
 .3עד אחד שנאמן בעדות אישה האם זה מדאורייתא או מדרבנן? סעיף ב' פת"ש סקי"ג ,ס"ק קלט )*(3
 .4מדוע בעדות עגונה די בעד אחד ,ועד מפי עד ואפילו האישה עצמה נאמנת?
 .5האם בעדות אשה שמת בעלה אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה? פת"ש סק"כ.
 .6חמש נשים מהו הדין לגבי מסל"ת )* .(2ב"ש ס"ק י"ג; פ"ת סקכ"ד
 .7אשה שמת בעלה ונישאת לאחר אם מעידה לאישה שהייתה מחמש נשים שאין מעידות להן מבעלה הראשון? ב"ש
ס"ק יג ,פ"ת סקכ"ד
 .8במקום שאין מיבמין אם מותרת חמותה או אח בעלה להעיד שהיו בנים לבעלה? ח"מ סק"י ,ב"ש סקי"ד פת"ש
סקכ"ו )*(2
 .9האם בקול שמת הבעל מתירים אותה להינשא? סעיף ה' ,פת"ש סקל"ג
 .10יהודי שהמיר דתו באונס ולאחר שעבר האונס חזר בתשובה )לא גמורה( והעיד לאישה שבעלה מת ,האם מתירים אותה
או לא ,ומה הדין בהמיר דתו מרצון וחזר בתשובה והעיד לאישה על בעלה שמת באותה תקופה שהיה מומר? סעיף ו'.
 .11שמעון הלך למדנה"י ולאחר זמן הופיע אדם והעיד על שמעון שמת והעד אינו כשר לעדות לפי התורה ,ובתוך דבריו
אמר שבן דודו הוא שהרג את שמעון האם מתירין האישה על פיו או לא? באר היטב סקכ"ד ,עיין גם פת"ש סק"ס
ועיין גם פת"ש קטו סקל"ג
 .12אישה שאמרה בב"ד שע"א אמר לה שמת בעלה והותרה להינשא ואח"כ בא העד לב"ד ומכחיש האם מתבטל ההיתר
והאם יש חילוק אם הוא אומר שמעולם לא דיבר עם האישה או שאמר שדיבר איתה ושיקר לה? )אדם אמר לאישה
שמת בעלה ,וחזר ואמר שלא אמר לה שמת בעלה ,באיזה אופן האישה נאמנת ובאיזה אופן נאמן העד? ,האם יש הבדל
בין עד כשר לעד שלא כשר? ( סעיף ח' .ועיין באר היטב ס"ק קכג
 .13מה הדין אם יש שני עדים אחד אומר מת ואחד אומר נהרג .סעיף ט'
 .14א .מצאו כתוב בשטר איש פלוני מת ,אם מתירין את אשתו להנשא סעיף יא'
ב .האם צריך לקיים את השטר?  ,אם יש נפ"מ בין כתב ישראל לכתב עכו"ם? )מה הדין אם העיד בכתב שהבעל מת?,
האם גוי נאמן אם מסל"ת בכתב?(
 .15ראה בקטנותו שמת בעלה האם נאמן להעיד בגדלותו? סעיף י"ג בהג"ה ,פת"ש סקנ"ט
 .16קיימא – לן דעכו"ם המסיח לפי תומו  ,משיאין אישה על פיו
מה נקרא מסיח לפי תומו  ,והאם צריך קישור דברים? -הבא ראיה לדין זה .סעיף י"ד ברמ"א ועיין פת"ש
סקכ"א )*(3
ספק מסיח לפי תומו  ,מה הדין בזה? סעיף טו ברמ"א )*(2
עכו"ם מסיח לפי תומו  ,מפי עכו"ם מסיח לפי תומו? סעיף טז
 .17גוי מסל"ת שפלוני נהרג בתוך ג' ימים ,אם נאמן ,או דילמא מי אמר לנו שהסתכל על זה? פת"ש צא ,ב"ש עה
 .18מה הדין במי שאמר על אישה שהיא זקוקה ליבם ,ואח"כ העיד ששמע שמת זה זמן רב אם נאמן ,ומה הטעם? סעיף כ'
 .19עדים להתיר עגונה האם צריכים דרישה וחקירה )* (2סעיף כא ועיין סעיף ה' בהגהת הרמ"א וסעיף ט'
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א .מה עדיף טפי טביעת עין או סימנים? סעיף כד והלאה
ב .באיזה סימנים מתירים אישה להנשא? )*.(2
ג .היו לו סימנים בגופו ובכליו? האם מתירים לאשה להינשא והאם צריכים סימנים מובהקים?
ד .כשאמרו סימנים בכליו הכוונה שהם על גופו או גם בסמוך לו .פת"ש ס"ק צ"ה בשם תשובת חת"ס סימן צ"ה
ה .מת שיש בו סימן אמצעי בגופו וסימן מובהק בכליו האם מתירים את אישתו ואם כן נמק מה הטעמים בדבר? פת"ש
סקצ"ה
עדים מעידים על אדם שמת או נהרג ,אבל אינם יודעים מתי מת או נהרג ,האם מתירים את אשתו? ב"ש סקפ"ד
נמצא אדם מת שגופו שלם מונח במקום מושלג כחדש וזיהו אותו ,האם סומכים על הזיהוי להתיר את אישתו? ראה
ב"ש סקע"ח
הניח את הבעל גוסס ,האם מעיד עליו שמת? סעיף לא
קיי"ל במים שאין להם סוף לא תנשא
א .מה טעם הדבר ,האם מפני שהוא מיעוט המצוי לכן גזרו בזה  ,או אעפ"י שהוא מיעוט שאינו מצוי אבל מחמת
איסור אשת איש החמירו בזה ? )* (2יבמות לו :תוספות ד"ה הא.
ב .אם נפל למים שאין להם סוף ,גובה כתובה או לא? סעיף לה'
ג .האם בנפל למים שאין להם סוף יש הבדל בין רוב אחד ותרי רובי  ,ומה מקלין במים שאין להם סוף? )*(2
ד .מה הדין היבמה שנפל היבם למים שאין להם סוף? פת"ש סקצ"ז
ה .טבע בעלה במים שאין להם סוף דאם ניסת לא תצא ,באם מת הבעל השני אם מותרת להינשא לכתחילה? סימן
קסד פת"ש סק"ו
נאמנות האשה או העד במצב של מלחמה ,קטטה ,ובזמן שאין ידוע שיש מלחמה ואם הוסיפה קברתיו .סעיף מח  -נ
אדם שנעלם במלחמה ולא נודעו עקבותיו .מה הדין :א .כשאשתו טוענת שמת? סעיף נח עד אחד אומר שמת? סעיף נ
שני עדים אומרים שמת? )*(2
האם עכו"ם מסיח לפני תומו נאמן באיסורין דאורייתא ציין מקור הדין לזה .סעיף לז ברמ"א ,ביאור הגר"א שם .עיין
יבמות קכא ,:ב"ק קיד :עיין גם סימן ז' ב"ש סק"ה
להיתר עגונה צריכים בית דין של שלושה ,או דינו ככל שאר הוראות או"ה סעיף לט
שוטה שיודעת בטיב נשואין ואלמנות ,שבאה ואמרה מת בעלי האם נאמנת? סעיף מג
א .אישה שאמרה מת בעלי והתירוני להינשא ותנו לי כתובתי ,האם מתירין לה להינשא ומה הדין לעניין גביית
הכתובה )האשה שאמרה מת בעלי מתירין אותה .האם גם נוטלת כתובה?( סעיפים מג-מד .סימן ק סעיפים ז-ח
ב .האם יש הבדל בין התירוני להינשא ותנו לי כתובתי לבין תנו לי כתובתי והתירוני להינשא.
עד אחד בקטטה מהו? )* (2סעיף מח.
עכו"ם מסל"ת במלחמה מהו? )* (2סעיף נ'
מה הדין באשה שבאה לבית הדין ואמרה מת בעלי מחמת נשיכת נחש? סעיף נא
איך יש לפסוק בספק אם הנכרי מסיח לפי תומו או בכל ספק בעניין עגונה האם הולכים לחומרא? דברי הרמ"א
במסל"ת בסעיף טו ,וכן לגבי ספק השתהה בסעיף כו .עיין גם בשיטת השו"ע בהכרעה באיבעיא דלא איפשטא
בגמרא ,לגבי ע"א במלחמה ובמשאל"ס .עיין גם מחלוקת הרמב"ם והרא"ש לגבי תנו לי כתובתי והתירוני להנשא.
עיין גם בסעיף נה לגבי דבר
אשת איש ,שיצא קול שהתגרשה או עד אחד העיד שמת בעלה ,ונתקדשה לאחר ,ואחר כך בא בעלה וגרשה האם מותרת
לחזור לשני סעיף נח

סימן יט'
 .1האישה שאמרה טמאה אני
א .מה הדין אם בתוך שלושים נתנה אמתלא.
ב .האם מועילה אמתלא לאחר שלושים
ג .אם שמשה עם בעלה )עשתה מעשה( ואח"כ נתנה אמתלא ,האם היא נאמנת) .מה הדין באומר על אישה שהיא
אחותו ובא עליה בתוך שלושים יום אם חייב עלייה ,דווקא לאחר שלושים ומה הטעם?; קיי"ל סוקלין על
החזקות ,וכמה זמן קובעים חזקה ואם מהני אמתלא לבטל חזקה ,והאם לענוש לעובר על חזקה יש הבדל בין זה
שיצר אותה או מישהו אחר(
סימן כ
 .1האם לאסור אישה על בעלה צריכים העדים להעיד שראו כמכחול בשפופרת ,או מספיק שראו כדרך המנאפים ?
סימן כב
 .1מה הדין כשאישתו בעיר האם מותר להתייחד עם הנשים .ב"ש סקכ"ב ועי' ציץ אליעזר ו ,מ ,ט )קונטרס ייחוד(
 .2קיימא לן שאישה שבעלה בעיר מותרת להתייחד .מה הדין לאחר קינוי לעניין סתירה אם יש הבדל כשבעלה בעיר או
לא .סעיף ח' ועיין סימן קעח סעיף ח'
סימן כו
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המקדש אישה בחופה האם היא מקודשת? סעיף ב' ועיין סימן נה ח"מ סק"ט ,סימן סא פת"ש סק"א,

סימן כז
 .1טלי קדושייך מעל גבי קרקע מהו? ב"ש סק"ג פת"ש סק"ג וסקי"ב ,סימן ל' באה"ט סק"ח
 .2פרט לענין מה מקישים הויה ליציאה ,ולענין מה לא מקישים והטעם בזה פת"ש סק"ז )מתקדשת בשטר ,שליחות
בקידושין ,שטר אירוסין לשמה ,מחלוקת ריש קידושין על מקדש במחובר לקרקע( ר"ן יבמות )ח ע"א ואבנ"מ לב ה(
 כתב בכתב ידו ועי' ערוה"ש סימן לח סק"ח לגבי כריתות בקידושין ,טלי קידושייך. .3נתן לאשה כסף קידושיה ולא אמר הרי את מקודשת ,האם היא מקודשת? סעיף ג' ,עיין סימן קלו ב"ש ס"ק א
 .4א .אמר לאשה הרי את מקודשת ולא אמר לי האם מקודשת? סעיף ד
ב .אמר לאשה שנתן לה כסף ,הריני נותנו לך בתורת קידושין האם זה נחשב כאומר לי? סעיף ה
ג .אמר לאשה אני נותן לך לקידושין האם היא מקודשת? באה"ט יט
 .5מה הדין באב שקידש בתו וקיבל כסף ,ואמר המקדש בלשון "הרי אתה חמי"? סעיף ו
 .6ראובן שנתנה לו אשה דינר ,וכשקיבלו אמר לה ,הרי את מקודשת לי בהנאה שקיבלתי ממך דינר זה ,באיזה אופן תהיה
האשה הנ"ל מקודשת לו ,ובאיזה אופן לא ,הבא לכל הפחות שתי דוגמאות לכל צד .סעיף ט )אדם חשוב ,מחלוקת שו"ע
רמ"א על נתנה בשתיקה ,פת"ש על נתינת פרוטה ,ביאור הגר"א סקל"ו – לגבי אמירת הבעל(
סימן כח
 .1קידש אותה בשטר בחוב שהיא חייבת לו או בשטר חוב שאחרים חייבים לו ,האם מקודשת? סעיף ז
 .2א .קימ"ל דהמקדש במלוה אינן קידושין .מה הדין בהיה לו מלוה במשכון אצלה ,והאם יש חילוק בין משכנה בשעת
הלואה או אח"כ? סעיף יא
ב .מה הדין כשקידש במעמד שלשתן בחוב שיש לו אצל אחרים? סעיף יג
ג .מה הדין בקידשה בפקדון שיש לו אצלה? סעיף ו
 .3קידש במשכון על חוב שיש לו אצל אחרים  ,האם היא מקודשת ואם יש הבדל בין משכון שלקח מישראל או מעכו"ם
סעיף יב
 .4אישה שנתנה מכוניתה למוסך ובעת התשלום לה התקדשי לי בשכר המלאכה? סעיף טו ברמ"א
 .5א .מה הדין בקידשה בשכר מלאכה שיעשה עמה ואם יש חילוק בין שכירות לקבלנות? סעיף טו
ב .האם אומן קונה בשבח כלי?
 .6באר הדינים באורח שלקח מהכיבוד וקידש בו אשה מתי היא מקודשת ,ומתי לא ומדוע .יש לפרט .סעיף יז
 .7א .מה הדין בשואל חפץ מחבירו ,באם הודיעו שרוצה לקדש בו אשה ,או לא הודיעו? סעיף יט
ב .לאה שאלה טבעת מרחל לעונדה לשם קישוט בחופת חברתה ,ובשעת הקידושין התברר שלחתן אבדה הטבעת
שקנה ועמדה לאה והשאילה לו את הטבעת ששאלה מרחל וקידש בה את הכלה ,האם הקידושין היו קידושין או
לא? )ומה הדין בשואל חפץ מאשה נשואה וידעה המתקדשת שזה שאול וכיצד נוהגים למעשה?( )* (3סעיף יט'
ג .קידש אשה בחמץ ,האם הקידושין תופסין? האם יש הבדל בין חמץ דאוריתא לחמץ דרבנן ,ובין שעות לדאוריתא
לשעות דרבנן? )* (2סעיף כא
ד .אם עשו תקנה בכל מדינה שרק רבנים מורשים יערכו קידושין ועשה קידושין פרטיים האם הם תופסים? סעיף כא
ברמ"א
ה .אישה שנדרה הנאה מכל מה שיתנו לה שלא בפני פלוני ופלוני ועבר אחד וקידשה האם תופסים הקידושין? סעיף כא
ברמ"א
ו .מהם צדדי הספק בקידושי בכור ,באם הכוהן קדש בו אשה? סעיף כג
סימן לא
 .1המקדש אישה ואמר לה התקדשי לי בחפץ זה ששווה מנה ,והתברר ששווה פחות ,אבל לא בכדי שיעור אונאה האם
מקודשת או לאו? סעיף א' ,פת"ש סק"ג
 .2קדשה באבן טובה ואמר לה ששווה מנה שצריכה שומה ,ושמוה אחרי הקידושין האם היא מקודשת? ב"ש סק"א
 .3אמר לה התקדשי לי בחפץ זה ששווה פרוטה ,ושמו אותו והתברר שאינו שווה פרוטה:
)* (2סעיף ג' ועי' פת"ש סק"ג
א .האם חוששין שמא שווה פרוטה במקום אחר?
ב .אם החפץ הוא דבר שאינו מתקיים מה דינם של הקידושין ואם כן מה הטעם לכך? סעיף ג
ג .אם קידשה אחר קידושין גמורים מי יגרש ומי יקיים מה הטעם בזה? סעיף ד'
ד .קידשה גם השני בפחות השווה פרוטה מה דינם אז? תן דוגמא לכך ממקום אחר? ח"מ סק"י ב"ש סק"ח ,ב"ש טו
סק"א
ה .מתי אנו אומרים שהיא נאסרת לשניהם ומה הטעם בזה? סעיף ד ברמ"א
ו .ילדה מהמקדש השני לפני שהתגרשה מהראשון מה דינו של הוולד ומה ההבדל בזה בין שיטת הר"י ושיטת
הרמב"ם? ח"מ וב"ש סקי"א
סימן לב
 .1א .שטר קדושין שכתבו בכתב ידו האם מקודשת והאם זה תלוי בעדי מסירה כרתי או עדי חתימה כרתי .סעיף ד'
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ברמ"א
ב .קידש בשטר של איסורי הנאה .מה הדין? סעיף ד' ברמ"א ,ועיין סימן כח סעיף כא
סימן לה'
 .1קיי"ל שאפשר לעשות שליח לקדש ולגרש ,הן ע"י האיש והן ע"י האישה .האם יש הבדל בין שליח האיש לשליח האשה
או בין קידושין לגירושין .האם יש הבדל בין קידושי כסף לקידושי שטר )* (6סעיף ג' עיין גם סימן קמא ,סעיפים
ח,יא
 .2מי שאמר לחברו שרצונו לקדש אישה פלונית והלך חברו בלי ידיעתו וקדשה לו האם הקידושין תופסים? סעיף ד
 .3האם שליח לקידושין עושה שליח )* .(2סעיף ו' ועיין גם סימן לו סעיף ה'
 .4א .מינה את חברו בכתב לקדש לו אישה או לגרש ושלח את הכתב ע"י גוי האם היא מקודשת? * 3סעיף ו' עיין בסימן
קמא סעיפים ,יד ,לה
ב .עשתה האישה שליח בכתב לקבל לה קידושיה או גירושיה האם מועיל? רא"ש גיטין פרק ז ,אות כ
 .5מה ההבדלים בהלכה בין שליח להולכה לשליח לקבלה בגרושין וקידושין )א .עדים כנ"ל ,ב .שליח להולכה עושה
שליח .ג .ר"י מיגאש ,שבהולכה כשר עבד .ד .שליח לקבלה לא יכול לעשות שליח ,חצר חלקו על הב"י שלא מגורשת
לגבי שליח קבלה ,אבל אם שליח הולכה נתן גט בחצרו ומכר – פת"ש שמועיל(
סימן לז
 .1האם חייב האב לפדות את בתו הקטנה? פד"ר י עמוד 222
 .2אב ששלח שליח לקדש את בתו ,האם צריך לעשותו בעדים? סעיף ז' וסעיף יד ברמ"א
 .3א .האומר לשלוחו צא וקדש לי אישה ומת השליח האם מותר לו לישא אישה אחרת ומתי? באר טעם הספק הזה .סימן
ל"ה סעיף יא )בעל ששלח גט לאישתו על ידי שליח ומת השליח ,האם מותר לו לישא אישה שנייה ואין בזה משום
חדר"ג .סימן א פת"ש סקי"ח(
ב .קטנה שהלך אביה למדינת הים האם מותר לה להינשא ואם יש נפ"מ בדין זה לדין של סעיף א' בשאלה זו .סעיף י"ד
ועיין סימן לה ב"ש סק"ל
ג .קטנה שקידשה אביה ומת ונכנסה לחופה האם היא נשואה מדאורייתא? סעיף יג
 .4א .קטנה שהלך אביה למדינת הים וקידשה עצמה מה דינה? סעיף יא
ב .אם אח"כ שמע אביה ונתרצה ,האם היא מקודשת למפרע או רק משעת שמיעה ,ומה הדין אם נתעכלו המעות?
 .5א .קטנה שהלך אביה למדינת הים והשיאוה אמה ואחיה ,האם תפסה הקידושין מדרבנן ,וצריכה מיאון? סעיף י
ב .באם לא תפסו קידושין ,האם מפרישים אותם או שיכולים לחיות ביחד?
ג .מה הדין שבא האב ומוחה ,האם אסורים זל"ז או יכולים לחיות ביחד? רמ"א
ד .ומה הדין בקיבל אביה קידושין מאחר ועדיין היא קטנה מי צריך לגרשה? רמ"א
 .6אישה שגרשה בעלה ועשה הסכם שהאם תטפל בבנות לזונן ולגדלן ולהשיאן וקבלה קידושין עבור הבנות בקטנותן האם
חלו הקידושין ואם כן האם מדאורייתא או מדרבנן? סעיף יד
 .7אמר שתי בנותיך מקודשות לשני בני  ,שהדין הוא שאסורות לשני בניו ,כיון שאין ידוע לכל אחד מי קידש ,האם כופין
אותו לגרש? סעיף ט"ז ברמ"א
 .8אישה שאומרת נתקדשתי ואין יודעת למי ,האם מישהו יהיה נאמן לומר אני הוא ,ואם עד אחד טוען מיהו המקדש
האם הוא נאמן? סעיף כד
 .9האב שאמר קידשתי את בתי ואחר כך קידשה לאחר מה דינה? ומה הדין אם טוען שקידושי הראשון היו בפסולי עדות
או שטוען שהתגרשה מן הראשון מה הדין) 2* .אב שאמר קידשתי את בתי ,האם מועילה אמתלא? )* (2סעיפים כה-כז
ועיין סימן מז פת"ש סק"ב
 .10א .האב שאמר על בתו ,קדשתיה וגרשתיה ,באיזה אופן הוא נאמן ,והבת תהיה פסולה לכהן ובאיזה אופן תהיה מותרת
לכהן .סעיף כה  -כו
ב .באיזה אופן הבת תהיה אשת איש ובאיזה אופן תהיה מותרת לכל העולם ודינה כפנויה סעיף כה
סימן לח
 .1האם 'יש אונס בקידושין'? סעיף א' .עיין אבני מלואים סק"א ,ועיין סימן קמד פת"ש סק"ג
 .2פרט מה הן הלכות התנאי?
 .3האם בתנאי קודם למעשה  ,האמירה צריכה להיות קודם או הכל תלוי כשהמעשה לא יהיה קודם? ב"ש סק"ב
 .4ראובן קידש אשה על תנאי ואמר לה בזה הלשון ,על מנת שתבעלי לפלוני ,האם תנאי זה אפשר לקיימו? סעיף ד
 .5א .קידש אישה בתנאי שיראה לה דירה והראה לה את דירתו שכולה ממושכנת האם היא מקודשת? סעיף יח ,ברמ"א,
פת"ש סקי"ג
ב .קידש את האשה בתנאי שיראה לה קרקע לדירה והראה לה קרקע שחכר מ'מנהל מקרקעי ישראל' האם האשה
מקודשת? ב"ש סקל"ב
 .6אמר לאשה התקדשי לי בדינר זה אחד ,ונמצאו שניים האם מקודשת? ב"ש סקמ"ה
 .7האם צריך עדים או אמירה או גם בלי שום אמירה אלא רק עשה מעשה שמוכיח ביטול התנאי האם מועיל? סעיף לה
 .8האם מועיל תנאי בחופה? סעיף לה ,עיין ב"ש סקנ"ח לגבי כנס ולא בעל
 .9האם בקדושי ביאה מועיל תנאי ? ט"ז סק"ג ,סעיף לה ,סימן קנז סעיף ד'
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 .10קידש אישה בתנאים של ממון לטובתו או לטובתה או מומין או נדרים האם יכול לוותר על התנאי? סעיף לח
 .11ויכוח בין בעל לאישה האם נתקיים התנאי ,מי נאמן? סעיף לט
סימן לט'
 .1א .המקדש אשה סתם ונמצאו בה מומין ,האם הקידושין תקפים? האם יש איזה חילוק בדבר? )* (2סעיף ה' ועיין סעיף
א' לגבי מומים בגלוי
ב .קידש אשה ונמצאו בו מומין – מה הדין? )* (2אוצר הפוסקים אות טז
 .2אישה שהייתה נכפית בקטנותה ונתרפאה ולאחר מכן נישאה לראובן ע"מ שאין בה מומין ולאחר זמן נודע לבעל
שהייתה נכפית בקטנותה כנ"ל האם הקידושין תופסים או לא? ח"מ סק"י
 .3מה הדין אם הטעות היתה באיסור ,הוא חשב שהיא אלמנה והוא כהן והתברר שהיא גרושה ,האם בטלו הקידושין
פת"ש סק"ד
סימן מ'
 .1האומר ליבמה הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ יבמך אם תפסו הקידושין ואם כן האם הם קידושי ודאי או קידושי
ספק? * 2סעיף ו'
סימן מב'
 .1הכריחו אדם לקדש לו אשה וקידש ,האם היא מקודשת ומה הדין אם אמר רוצה אני סעיף א' ועיין סימן נ' פת"ש
סק"ח
 .2מה הדין בקידושין בעד אחד? סעיף ב'
 .3סידרו חופה וקידושין ויחדו עדי קידושין ,לאחר החתונה התברר שאחד מן העדים קרוב ,האם אפשר לקבוע
שהקידושין הם כדין מחמת יתר האנשים שנכחו בחופה? )*) (2האם בקידושין אמרינן נמצא אחד קרוב או פסול עדות
שבטלה מקצתה בטלה כולה - ,נמק הספק ומה הנפ"מ משאר עדות?( סוף סעיף ב' ,פת"ש סקי"א
 .4האם מועיל בקדושין עדים שידעו ולא ראו) ,כגון שלא ראו נתינת הטבעת ממש או לא ראו את האשה עצמה (? )*) (3אם
אנשים שנכחו בחופה ולא שמעו הרי את מקודשת לי אם יכולים להעיד שהיא מקודשת? עדי קידושין ששמעו ולא ראו
הנתינה ,האם מקודשת(?
 .5עדי קידושין שהם רואים ואינם נראים ,האם נקראים עדים? עיין סימן קמח סעיף ב'
 .6לא יחד עדים לקידושין האם מקודשת? סעיף ד'
 .7עדי קידושין האם צריכים דרישה וחקירה .סעיף ד ברמ"א
 .8מהו הדין אם נמצא כתוב בשטר שפלוני קידש את פלונית אם חוששין לקידושין ,האם צריך לקיימו ואם צריך לדעת
שנכתב מדעתן .סעיף ד' ברמ"א ,אבנ"מ סק"י )*) (4מה הדין אם היה חתום על השטר בעד אחד(
 .9המקדש בפסולי עדות ,מה נקרא פסול לעדות ,אם לא העידו עליו מבית דין ואם לא יודע שיפסל לעדות ואם הוחזק
לעבריין בציבור ,האם זה דין לפסלו? סעיף ה
 .10המקדש בפסולי עדות מדאורייתא הפסולים מכוח רשעתם  ,האם היא מקודשת? )האם יש מקום לחשוש שחזרו
בתשובה ,כמו המקדש ע"מ שאני צדיק ונמצא רשע( )* (2סעיף ה'
 .11א .המקדש בפסולי עדות דרבנן האם היא מקודשת? )המקדש בפסולי עדות מתי קידושין תופסים ומתי לא תופסים(
ב .המקדש קידושי דרבנן בפסולי עדות דרבנן? )* (2באר טעם הספק הזה .רמ"א סוף הסימן ופת"ש שם.
 .12בא על הערוה ,או חשוד ,האם פסולים לעדות מהתורה או מדרבנן ח"מ סקי"ד ב"ש סק"כ
סימן מג'
 .1קטן שקידש שיחולו הקידושין כשיגדיל ,האם הקידושין חלין (2*) .פת"ש סק"א בסופו
 .2האב שקידש את בנו הקטן האם הקדושין חלין .האם יש הבדל בין גיל  12לגיל קטן יותר )* (2פת"ש סק"א
סימן מד'
 .1אשת חרש שזנתה האם אסורה לבעלה? ,ב"ש סק"ב ,פת"ש סק"ב
 .2מי שדעתו דלה וקלושה או שדעתו אינה צלולה וקדש אישה ,האם חלו הקידושין? )* (2סעיף ב'
 .3מה הדין באדם שקידש אישה שחציה שפחה וחציה בת חורין ואח"כ נשתחררה והלכה והתקדשה לאחר ,למי מהם
מקודשת ,הסבר ונמק )חצי שפחה וחצי בת חורין שזנתה האם אסורה לבעלה?(
 .4מקדש חייבי לאוין או איסורי שניות ,האם הקידושין תופסים לשיטה הסוברת כל מה דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד
לא מהני ,והאם יבמה לשוק שנתקדשה תפסי בה קידושין ,והאם קידש אשה נידה בביאה האם תופסים הקידושין?
סעיף ז ופת"ש סק"ז ,ח
סימן מו'
 .1מה הדין אם יצא קול שגירש על תנאי? )בנוסף לקול הקידושין( ח"מ סקט"ו ,ב"ש סקי"ט
 .2א"א שאמרה לבעלה שלפני שנישאה לו הייתה נשואה לאחר שעדיין חי ולא נתגרשה מהראשון האם נאמנת או לא,
והאם יש חילוק אם יש ילדים מהשני ? סעיף ח' ברמ"א ,סימן מ"ח בט"ז סק"ד ,סימן קטו ב"ש סקכ"ג
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סימן מז'
 .1אישה שאמרה נתקדשתי לפלוני האם מועילה אמתלא? )*) (3מי שאמר דבר שנאסר בו בפני בי"ד האם מועילה אמתלא(
סעיף ד ברמ"א
 .2האם אמתלא מועילה לקבל דבריו האחרונים או רק לעקור דבריו הראשונים ? עיין סימן ו' פת"ש סקט"ז בשם שו"ת
רע"א ,קטו סקכ"ט בשם חוט השני
 .3האם נגד עדים מועילה אמתלא? באר היטב סק"ח ,פת"ש סק"ג
סימן נ'
 .1א .קדש אישה וחזרה בה לאחר הקידושין מה הם הדברים שחייבת להחזיר ולשלם? סעיף ג
ב .ומה הדין עם עצם הקידושין ,אימתי לא חוזרים? סעיף א חוזר קידושי טעות וספק
סימן נא'
 .1מתי הבן או הבת קונים את המתנה שפסק להם האב? ח"מ סק"י ,סימן נ סעיף ו
 .2מה הדין אם האישה פסקה עמו ליתן לבתה ,ועמדו וקידשו ,האם האישה חייבת לתת מה שפסקה? עיין ח"מ סק"א
וסק"ט
סימן נב'
 .1קיימא-לן הפוסק מעות לחתן והלך למדינה אחרת או אין לו יכולה היא לומר לבעלה כנוס או פטור .א .מתי אינה
יכולה לו כנוס או פטור? ב .האם יש הבדל בין אירוסין לנישואין? הגהת הרמ"א ג .מה הדין בזמן הזה ,דאיכא
חדר"ג ,במי שפסק לחתנו ופשט לו את הרגל ,האם יכול לגרש בעל כורחה? פת"ש סק"ב
סימן נד
 .1אשה נשואה שעדיין לא הגיעה לגיל עשרים שירשה קרקע מאביה ,האם יכולה למוכרה?
א .האם יש הבדל בין ירשה קרקע לירשה מעות וקנתה בהן קרקע .ב"ש סק"א
ב .האם יש הבדל בין מכר למתנה? ב"ש סק"א
סימן נה'
 .1האם חופה צריכה עדים? אוצר הפוסקים אות כב
סימן נו'
 .1א .אשה שהגיע זמנה להינשא שחייב הבעל במזונותיה האם מעשה ידיה לבעלה (3*).פת"ש סק"ב
ב .במת הארוס ,האם היורשים חייבים במזונותיה פת"ש סק"ג
ג .בזמננו שאין מקדשים זמן רב לפני הנישואים ,רק משדכין שידוכין ,האם יש מקום לחייבו במזונות כשהגיע זמן ולא
נישאו? ב"ש סק"ד
סימן נח'
 .1צוו חכמים שיתן אדם נכסיו לבתו כדי שתנשא ,כמה ראוי אדם לתת לבתו ? סעיף א' רמ"א סימן קיג סעיף א
סימן סא'
 .1כנס אשה נדה לחופה ,ואחר יומיים נפטרה האישה ,מה הדין בענייני הירושה לדעת הרמב"ם שפסק שחופת נדה אינה
קונה? ח"מ סק"ב ,ב"ש סק"ב ,ועיין סימן נז ב"ש סק"א
 .2כנס אישה גוססת תחת החופה כדי שירשנה האם חופתה חופה? סעיף א' ברמ"א
סימן סב'
 .1אם אין עשרה לברכת חתנים או שאין להם יין? סעיף א ,סעיף ד'
 .2אדם שנשא שתי נשים כאחד ,כיצד מברכים שבע ברכות ,וכיצד ימי השמחה? סעיף ב'
 .3אם שני בני אדם נשאו ביחד כיצד מברכים? סעיף ג'
סימן סד'
 .1האם לאלמנה יש דין חופה? סעיף ה' ,עיין גם סימן נה סעיף א ,סימן נז סעיף א'
סימן סו'
 .1מהו סכום הכתוב בבעולת עצמו )* (2פת"ש סק"ה ,סימן קעז סק"ג ועיין אגרות משה אבהע"ז א,קא
 .2מקום שנהגו לכתוב בכתובה כפול ממה שהכניסה לו ואין גובים אלא מחצית ,מה הדין אם קנו מידו על כל הסכום
הכתוב בכתובה? גמ' ב"מ קד ע"ב
 .3כמה יש לגבות בזמן הזה עבור  200זוז ועבור  200זקוקים כסף סעיף ו' ,פד"ר יד עמ' 187
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סימן סח'
 .1כהן או ישראל שנשא אשה קטנה או נערה או בוגרת ,ולמחרת או אחר כמה ימים טען שלא מצא בתולים או שמצא
בתולים והיה פתח פתוח
א .האם נאמן לאוסרה עליו סעיף ז' וסעיף י לגבי אחר כמה ימים.
ב .האם מפסידה כתובתה סעיף ח'
ג .האם מפסידה תוספת כתובה האם יש הבדל בין טוענת טענה כל שהיא או שהיא שותקת? ב"ש סקי"ט ,סעיף ט
ורמ"א ס"ז
 .2טענת בתולים אפשרי בשני אופנים ,טענת פ"פ וטענת דמים:
א .מה ההבדל בין טענת פתח פתוח לטענת דמים .סעיף ו' ,ב"ש סקי"ח וסקי"ט )בוגרת ,בחור ,לא טרח ,תוספת
כתובה(
ב .האם בטענת בתולים יש הבדל בין עיקר ותוספת כתובה .ב"ש סקי"ט
ג .מה הדין בטענות אלו כשמודה לדבריו .סעיף ח'
ד .מה הדין כשמחולקין אם משארסתני נאנסתי או קודם אירוסין ואם יש הבדל בין אשת ישראל לאשת כהן .סעיף
ט' .לגבי אשת כוהן – ח"מ סק"י פת"ש סק"ז )כהן קידש אישה והכניסה לחופה ולאחר זמן תבעה לב"ד בטענה
שהוא בא עליה רק לאחר כמה ימים מזמן החופה ולא מצאה בתולה ,ותובע לגרשה ,האישה משיבה שנבעלה לפני
הקידושין מה הדין?(
 .3קיימ"ל דהטוען פתח פתוח מצאתי ,אם הוא ישראל מותרת אם הוא כהן אסורה.
א .מתי היא מותרת גם בכהן? סעיף ז'  ,ט"ז סימן ו סקי"ב
ב .מה הדין בזמה"ז שמקדשין בשעת החופה? ח"מ סק"ח,
ג .האם כופין להוציא באשת כהן? פת"ש סק"ד
ד .באם מת הבעל הכהן האם מותרת לכהן אחר? פת"ש סק"ה
ה .באם מת הבעל האם היא מתייבמת? פת"ש סק"ה
סימן סט'
 .1א .האם אישה רשאית לומר איני ניזונת ואיני עושה? סעיף ד' ,ועיין סימן פ' סעיף טו' )*(2
ב .אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה  ,האם יכולה לחזור בה? )*(2
ג .אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה  ,האם חייב לתת לה כסות? )*(2
 .2בחיובים שיש בין בעל לאשתו האם יש בכוחם להתנות שלא יחולו ,ובאיזה דברים לא מהני תנאי ,ואימתי צריך
להתנות .סעיף ו' ,סעיף ז'
סימן ע'
 .1א .נתן בעל לאישה מעות למזונות וקנתה בזול ,למי שייכים מותר המעות? סעיף ג',
ב .צמצמה עצמה וקימצה מעיסתה ,למי שייך המותר? )*(2
ג .אם נאמר בצמצמה עצמה שייך המותר לאשה  ,האם הבעל אוכל פירות ממעות אלו? )* (2פת"ש סק"א על פי בית
מאיר ריש סימן פ'
ד .האם יש נפק"מ בין עניה שבישראל ועשירה? בית יעקב ועי' אגרות משה לחלק הבא.
ה .אישה שבעלה נותן לה מזונות האם היא רשאית בשעת אכילתה לתת לאחרים? אגרות משה אבן העזר ח"א סימן קו
 .2בני הזוג באו לבית דין ,האשה תובעת מזונות והבעל טוען שהאישה מקבלת דמי נכות מהמוסד לביטוח לאומי ולכן
פטור ממזונותיה ,האם דמי הנכות פוטרים את הבעל ממזונות? פד"ר יא 196-197
 .3א .האם הבעל חייב להשכיר את עצמו לפרנס את אשתו? סעיף ג' ברמ"א
ב .עני ביותר ואינו יכול ליתן מזונות אפילו כעני בישראל  ,האם כופין להוציא? ואם כן מה ההבדל משאר בעל חוב?
עיין גם סימן קנד סעיף ג'
ג .האם יש חילוקי דינים בין יש לו ואינו רוצה לזון ,לבין אין לו אך אינו רוצה לעבוד  ,לבין אין לו ואין לו אפשרות
להרוויח ומה הן?
ד .האם יש דין של מסדרים לבעל חוב לגבי מזונות? סעיף ג בהגהת רמ"א משל"ג כח ע"א אות ג למטה
 .4מה הדין באשה שנשתטית האם בעלה חייב במזונותיה? סעיף ד ,עיין גם סימן קיט סעיף ו
 .5דברים של הבעל השאולים והמופקדים ביד אחר:
א .האם דינם כמשועבדים לגבי מזונות דקיי"ל אין מוציאין ממשועבדים למזונות? סעיפים ז,ח
ב .מה הדין אם הבעל צוה את הנפקד שלא יתנם לאף אחד  ,והאשה מבקשת מבית הדין להוציא את הכלים מן הנפקד
למזונותיה ,ומיד כשתבעה את הכלים החזירם הנפקד לבעל? ברמ"א
ג .האם יש הבדל לגבי שעבודא דרבי נתן בין חוב רגיל לחוב מזונות? ט"ז סק"י ,הפלאה על סעיף ח
 .6א .בעל שהלך למדינת הים ועמד אביה או אחר ופרנס את אשתו ,האם הבעל חייב לשלם לו? )* (2סעיף ח'
ב .האם יש הבדל בין פרנס אותה סתם או פרנס אותה לשם מזונות הבעל? ב"ש סקכ"ה
ג .האם יש הבדל בין מזונות למלבושים ורפואות? באר היטב ס"ק כ
ד .זן את בתו וחתנו על שולחנו האם יכול לדרוש את הוצאותיו מהם? רמ"א וח"מ סקל"א
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ה .אם אחד קבר אשת חברו ,האם הבעל חייב לשלם? סימן פט סעיף ב
קיי"ל דהבעל חייב במזונות אשתו רק כשהיא בביתו ,מתי הבעל חייב במזונות אשתו אעפ"י שאינה בביתו -.פרט שלשה
מקרים לפחות) .רבה עם בעלה ועזבה את הבית על מי מוטלת חובת ההוכחה אם עזיבתה מוצדקת ביחס למזונות?(
סעיף יב ועיין רמ"א סעיף א') .וכמובן ,בהלך למדינת הים(
אם שפרנסה את בתה  ,האם האב חייב לשלם? סוף סעיף ח' פד"ר ה עמוד 345

סימן עא'
 .1קיי"ל דאב חייב במזונות בניו הקטנים
א .האם חיוב זה אפילו כשיש להם נכסים? סעיף א
ב .מה הדין כשמת האב האם חייב במזונותיהם? ב"ש סק"א
ג .מה הדין לגבי מזונות הבנות כשיש להן נכסים? פת"ש קיב סק"א
ד .אב שהלך למדינת הים האם מפרנסים בניו הקטנים בג' החדשים הראשונים .ב"ש סק"ה
 .2א .מי שהלך למדינת הים והניח בנים מגיל שש ומעלה ,אם זנים אותם מנכסיו ,ואם יש לחלק בזה שהתחיל לזונם
מנכסיו ואח"כ הלך? סעיף ב
 .3א .מה דין מזונות הבנים כשאביהם הוא אמיד והלך למדינת הים אם יורדים לנכסיו שלא בפניו משום צדקה?
ב .מי שהלך למדינת הים האם מוכרים מנכסיו למזונות בניו שהם מעל גיל שש ,מה הדין בנשתטה ושאינו אמוד?
 .4כשנותנים לבנים מדין צדקה ויש לפנינו אבי האם ואחי האב ,על מי מוטל החיוב יותר .פת"ש אות א'
 .5א .הוליד בן מפנויה או מאשת איש אם חייב במזונותיו ,ואם יש חילוק בין מפנויה לאשת איש? חיוב מזונות לולד

ממזר ,ראה תרומת הדשן ,פסקים וכתבים ,סוף סימן לז ושו"ת משפטי עוזיאל כרך ב ,יו"ד סימן ס שחולק עי'
פד"ר א עמוד 154
ב .האם הודאת האב מחייבת במזונות? פד"ר ז עמוד  151לעומת פד"ר א עמוד 155

סימן עג'
 .1בני זוג באו לבית הדין הוברר שהבעל עזב את הדירה הבעל טוען שכיוון שעזב את הדירה ויש להם דירה גדולה ,שיתן
לאשתו דירה קטנה יותר והאישה מתנגדת עם מי הדין? )בעל ואשה שנפרדו ,האשה ממשיכה לגור בבית המשותף.
הבעל לא הצליח להוכיח את תביעת הגירושין שלו ותביעת האשה לשלום בית מזונות ומדור נתקבלה בבית הדין .הבעל
תובע חלוקת שותפות בדירה למכירת הדירה .האשה מבקשת להוציא צו שימנע את פירוק השיתוף ומכירת הדירה
בטענה שתישמר לה הזכות למדור בדירה מסוימת זו .האם רשאי הבעל למכור את הדירה ולתת אחרת ,קטנה יותר,
עבור האשה לבד?( אוצר הפוסקים סימן עג סק"ח ,עטרת דבורה סימן לב
סימן עד'
 .1באם האישה מסרבת לגור בחצר אחד עם קרובי הבעל האם שומעין לה? סעיף י'
סימן עה'
 .1א .איש ואישה שנישאו זל"ז והם משני ארצות שונות ,למי יש זכות הכפייה להוליך לארצו? סעיף א'
ב .מי שדר בעיר ואין לו פרנסה ,האם יכול לכוף את אישתו לצאת לעיר אחרת? )*) (2האם עקב מצב בריאות הבעל
רשאי לכוף את אישתו לעבור לעיר אחרת שהאוויר שם בריא בשבילו או שהוא חייב להישאר בעירו למרות שהאוויר
מזיק לבריאותו? איש ואישה שגרים במקום מסוים והבעל טוען שהוא חושש לגור במקום מפאת המצב הביטחוני
ואישתו טוענת שברצונה לגור שם מבחינה אידיאולוגית עם מי הדין )* ?((2פת"ש סק"ב ,סק"ג ,ועיין סימן עד סעיפים
יא ,יב
ג .למי שיש זכות כפייה ,האם יכול לכפות לפני הנישואין או רק אחרי הנישואין? סעיף ב'
ד .איש ואישה שנתעצמו ביניהם ,הוא אומר שיגורו בדירתו והאישה בדירתה איך יש לפסוק בזה? פד"ר ח עמוד 201
וכו'
 .2בעל שרוצה לרדת לחו"ל האם חייב לגרש את אישתו? האם כופים על זה? סעיף ג-ה
סימן עו'
 .1א .הרוצה לצאת לחו"ל לצורך טיפול קוסמטי ,או לטייל או לסחורה ,ואשתו מתנגדת האם עובר באיסור בל תגרע? )*(2
סעיף ד ,סעיף יא ,עיין גם סימן א' בה"ט סק"א
ב .עבר ויצא וחזר ,האם חייב להשלים עונתה שהחסיר? עזר מקודש סעיף א' האם חייב להשלים עת ימי נדתה?
ג .מה הדין אם ראתה כתם וחכם התיר לה ובעלה רוצה להחמיר פת"ש סק"ג
ד .אם האשה הרשתה לו למעט בעונתה ,עד כמה מועיל הרשות .ב"ש יא ,עזר מקודש סעיף ה' )לא יותר מג' שנים(
סימן עז'
 .1מורד על אשתו ורוצה לגרשה ,למנהג שאין מגרשים בעל כרחה ,האם מוסיפים על כתובתה? ומה הדין לענין חיובו
במזונותיה? )אם הבעל רוצה לגרש את אשתו אבל אינו יכול לגרשה בעל כרחה או משום שיש חדר"ג או משום שכך
מנהג המקום או בגלל השבועה שנשבע ,האם האשה זכאית לקבל את כל הזכויות הנובעות מהנישואין( ח"מ סק"ג,
פת"ש סק"ב
 .2פרט שיטות הפוסקים במורדת הטוענת מאיס עלי ואת שיטות הפוסקים בטוענת בעינא ליה ומצערנא ליה
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האישה שאמרה מאוס עלי ותן לי כתובתי איך דנים אותה כמורדת דמאיס עלי ,או כמורדת דבעינא ליה ומצערנא ליה.
בית יוסף וב"ח קיצור סק"ה
א .מורדת לאחר י"ב חודש ,האם הבעל אוכל פירות? האם יש הבדל בין פירות לירושה? ח"מ סקי"ג
ב .מורדת שאין לבעל פירות  ,האם הבעל יכול למחות שלא תתן נכסיה לאחרים? ב"ש סקי"ז וסקכ"ט
באמתלא מבוררת תיקנו הגאונים דינא דמתיבתא )* (2סעיף ג'
א .האם בכל מורדת בין דמאיס עלי ובין בעינא ליה ומצערנא ליה תיקנו דינא דמתיבתא או לא? ב"ש סקכ"ז
ב .האם המתנות שנתן לה הבעל צריכה להחזיר? פת"ש סק"ו
ג .בדינא דמתיבתא מוציאין ממנו בין בנכסי צאן ברזל ובין נכסי מלוג .האם מוציאין לפני שנתגרשו או רק אחרי
שנתגרשו? ט"ז סק"ז
ד .האם חייב במזונותיה ? סעיף ב
מה הדין בספק מורדת אם הפסידה כתובתה? פד"ר ו עמוד  33ואילך

סימן עח'
 .1אשה שפשעה וע"י זה חלתה ,האם הבעל חייב ברפואתה? פת"ש סק"א
 .2ספק מגורשת האם חייב בפדיונה? אבני מלואים סק"א בית מאיר צג סק"ב ממג"מ גירושין ו ,ל
 .3א .אם נשבתה אשתו ,האם חייב לפדותה יותר מכדי דמיה? * 2סעיף ב' ועיין סעיף ג'
ב .אם שניהם בשבי ,האם היא קודמת? ח"מ סק"ג
 .4אשה שנשבית וזינתה ברצון האם חייב הבעל בפדיונה ואם יש הבדל בין אשת כהן לאשת ישראל בזה) (2*) .מה הדין
בספק אם אשת כהן נתרצתה?( סעיף ו'
 .5בחיוב פדיון בחייבי לאוין ,האם חייב לפדות? סעיף ז'
 .6אשת כהן שנאנסה ואח"כ זינתה ברצון האם בעלה חייב במזונות? ח"מ סק"ח ועי' אבנ"מ צג הגה"ה א
סימן עט'
 .1א .אשה שחלתה האם הבעל חייב ברפואתה ואם חייבים לרפאות אלמנה ,מה חילוקי הדינים ביניהם? סעיף א' וב'
ב .מניין נובעים החיובים לרפאות ברפואה שיש לה קצבה וברפואה שאין לה קיצבה ? ב"ש סק"א ,בית מאיר ואבנ"מ
סק"ב וסק"ג
 .2א .אשה שחלתה בחולי ארוך ואמר לה הרי גיטיך וכתובתיך ,האם חייב במזונותיה? סעיף ג
ב .אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה ,האם חייב בריפוי? אבני מלואים סק"ב ,ועיין ט"ז סק"א
ג .במתחייב לזון בת אשתו ,האם חייב ברפואתה? שו"ע קיד ס"ו ואבנ"מ שם סק"ד ופד"ר י עמוד 220
ד .האם חייבים ברפואת בת לאחר שמת  ,ואם יש הבדל בין רפואה שיש לה קצבה לרפואה שאין לה קיצבה?
סימן פ'
 .1קיי"ל מעשי ידיה לבעלה
א .האם הבעל זוכה בכל סוג מעשה ידיה? סעיף א' ועיין חו"מ סימן ער סעיף ב' ברמ"א ר"ן לגבי כופה לעשות בצמר.
ב .דחקה עצמה ועשתה יותר מהראוי לה המותר למי? )*(2
ג .האם אישה חייבת בכל סוגי מלאכה הרגילים היום ,ומה דין אישה עשירה ולמי שייכים מעשה הידים?)פקידה או
מורה שעובדת מחוץ לבית ,אשה שעוסקת במלאכות שאין דרך נשים לעשות האם מעשה ידיה לבעלה?( פת"ש סק"א
)*(6
ד .מה הדין בכל המקרים הנ"ל ,באלמנה ויתומים? עיין סימן צה סעיף ה וסעיף ז
 .2א .אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה אם חייבת בשבעה מלאכות או במלאכות הבית והאם חייבת להניק )* (2סעיף טו,
להניק – פת"ש סק"ח
ב .אם נאמר שחייבת להניק אם חייב הבעל לתת לה מה שמוספין למינקת .ח"מ סק"כ ב"ש סקכ"א
 .3א .אשה שתבעה מזונות והבעל טוען ברי שהיא לא עובדת והיא מכחישה סעיף טז
ב .אם הביא עדים שלא בפניה שהיא לא עובדת מה הדין? יביע אומר ח"ה חו"מ סימן ב
 .4מה הדין בבעל שטוען שאישתו מחלה את המזונות והיא מכחישה מי נאמן ,ואם יש חיוב שבועה? סעיף יח
 .5א .ספק מגורשת למי שייך מעשה ידיה? באה"ט סק"א.
ב .שתקה ולא תבעה מזונות ומעה כסף ,למי שייך מעשה ידיה ומותר מעשה ידיה? סעיף יח ברמ"א
סימן פב'
 .1האם כופין גרושה להניק כשאין מוצאים מינקת אחרת ? א"כ מה הטעם? סעיף ה'
 .2קיימא לן דבן אצל האב לאחר שש ,ובת אצל האם לעולם:
א .האם דין זה שבת אצל האם זה לאחר מיתת האב או אף בחייו? גמרא כתובות קב ע"ב
ב .באם האם הייתה בת-דודה של אביו ומת האב ,האם הבן אצל האם? ב"ש סק"ח ,באר היטב סק"ה
ג .באם האם בעיר אחרת האם גם הדין שבן אצל אמו עד שש ,ומה דין הבת בדין זה? באר היטב סק"ו
ד .אם נתרצתה האם שיהיו אצל האב האם יכולה לחזור בה או הפסידה זכותה?
)בן פחות משש הוא אצל האם ,אם דינו כבת שהיא אצל האם ,או שיש הבדל ביניהם? אם יש הבדל מהו ההבדל,
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ובאיזה אופן יכולים להיות הבדלים ,ואם יש בדבר מחלוקת?(
מה הדין בבת שאמה מתה ,ובאה אם אמה לבית הדין ומבקשת שהיתומה תהיה אצלה ,והאב מתנגד ורוצה לגדל את
הבת? סעיף ז' ברמ"א
א .האם אב זכאי למנוע מזונות מבנו המתנכר לו ולא נמצא אצלו? ציין את הטעמים להלכה זו .עטרת דבורה סימן ל'
ב .האם הלכה זו נאמרה גם בבת?
ג .האם גילם של הבן והבת קובע בהלכה זו? שו"ת המביט א קסה
ד .מה הדין באב שהוא אדם חילוני? ראה פת"ש סק"ז

סימן פג'
 .1החובל באשת איש ,שמשלם צער וריפוי וכו':
א .האם רשאי הבעל ליטול כסף רפואתה ולעשות לה סמא חריפה כדי שירויח המותר? ח"מ סק"ב
ב .אם האשה עשתה סמא חריפא והותירה המותר למי?
ג .האם הבעל אוכל פירות מדמי הצער? ח"מ סק"ג וב"ש סק"ג
סימן פד'
 .1כתוב שלשה טעמים שמציאת האשה לבעלה ב"ש סק"א
 .2א .מה הדין באמרה' ,איני ניזונת ואיני עושה' ,למי שייך מציאתה? ח"מ סק"ב
ב .מה הדין בספק מגורשת? )*(2
סימן פה'
 .1זה שאמרו "פדיונה תחת פירותיה" ,הכוונה לפירות נכסי מלוג או גם פירות נכסי צאן ברזל? עיין רמב"ם אישות כב,י
ומרכבת המשנה שם.
 .2האם הבעל יכול להפוך נכסי צאן ברזל לנכסי מלוג ,שיאכל פירות ללא כל אחריות על הקרן? ח"מ סק"ז וב"ש סק"ז
 .3לפעמים צריך בעל הרשאה בנכסי אישתו ולפעמים אינו צריך סעיף ד ,שו"ע חו"מ סימן קכב ה
א .האם לעשות פשרה צריך הרשאה? רמ"א
ב .על מעות מזומנים של אישתו האם צריך הרשאה? רמ"א
ג .קרקע עומדת לגדל פירות האם צריך הרשאה? ח"מ וב"ש סק"ח
ד .קרקע עומדת להימכר האם צריך הרשאה? ב"ש סק"ח
 .4א .האם הבעל יכול להשאיל לאחרים נכסי מילוג? ב"ש סק"ט
ב .אם שאלה פרה מאחרים האם הבעל אוכל פירות? מפורש בגמרא ,ב"מ צו .שהבעל משתמש בפרה כל ימי שאלתה
והוא כלוקח
 .5א .מוכרת כתובתה ונדוניה בטובת הנאה ,למי שייכים הדמים ומי אוכל הפירות? סעיף ז'
ב .מתנה שנתן הבעל לאישה האם יש לו פירות ,ומה דין פירי הפירות? סעיף ז' ועיין סימן קיח סעיף י' וב"ש סקי"ב,
ביאור הגר"א סקט"ו
ג .בעל שהשאיל לאשתו מרכושו האם אוכל פירות? ב"ב נא :תד"ה במתנה.
 .6נתן מתנה לאשתו קרקע או מטלטלין  ,האם יכולה למוכרם או לתת אותם במתנה לאחר? )* (2סעיף ז'
 .7מוכר קרקע לאשתו ,האם קנתה ואם קנתה ,האם הבעל אוכל פירות? סעיף ט'
 .8א .נמצאו נכסים ביד האישה היא אומרת מתנה נתנו לי או שאומרת אתה נתת לי אותם במתנה והבעל אומר שממעשה
ידיך הם ושלי הם מי נאמן? )* (5סעיף יב
ב .מה הדין אם טוענת על מנת כן ניתנו לי שלא יהא לבעלי רשות בהן ,והוא טוען מעשה ידייך הן? )*(3
ג .האם יש הבדל בין כספים הידועים לבעל ובין שאינם ידועים?
 .9נתן אדם אחד כספים לאשה ,ואמר לה על מנת שאין לבעלה רשות בהם ,האם מגיע לבעל פירות? סעיף יא
 .10קרוב שנתן מתנה לאשה בתנאים מועילים שלא יהיה לבעל פרות בהן ,ואח"כ מת הקרוב והאשה ירשה אותו האם
הבעל אוכל פירות ממתנה זו .סעיף יא
 .11האם אפשר לגבות חובות הבעל מפירות נכסי מלוג .ומה הדין לגבי פירות נכסי צאן ברזל? ח"מ סקמ"ג ,ב"ש סקי"ב
וסקל"ט ,שו"ע חו"מ צז סעיף כו
 .12האם רשאי לומר לעבדי נ"מ עשה עימי ואיני זנך ,ומה הדין בעבדי נצ"ב סעיף טז
סימן פח'
 .1הביאה מכונית כנדוניה לבעלה ,בתור נכסי מילוג או צאן ברזל ,ובעת הגירושין מבקש לתת לה דמים ולקחת לעצמו את
המכונית והיא רוצה במכונית ,למי שומעיו? מדוע? סעיף ג'
 .2א .הוציא הוצאות על נכסי צאן ברזל או נכסי מלוג של אישתו וגירשה האם גובה? סעיף ז ,נצ"ב  -רי"ף כתובות לט
ע"א
ב .מה הדין אם לא גירשה ולא רוצה לאכול פירות ותובע את ההוצאות? פנ"י כתובות עט ע"ב ד"ה המוציא הוצאות
והפלאה שם
 .3מי שהוציא הוצאות בנכסי מילוג ומת והיתומים תובעים את האלמנה לשלם את ההוצאות מה הדין? סעיף יא
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סימן פט'
 .1תקנו קבורה תחת כתובתה ,האם תחת עיקר כתובתה או נדוניתה ונכסי מלוג .ב"ש סק"א ,עיין גם כתובות פ :תד"ה
יורשי
 .2כמה פעמים הבעל חייב בקבורת אשתו? פת"ש סק"א
 .3אלמנה שלא נשבעה מי חייב בקבורתה? סעיף ד'
סימן צ'
 .1א .האם הבעל יורש את אשתו בראוי? )* (2סעיף א'
ב .אם אינו יורש בראוי ,האם כל הנקרא ראוי לעניין חלק בכורה נקרא ראוי לענין הבעל ,או שיש סברא לחלק בין סוגי
הראוי? ח"מ סק"ח
 .2א .אשה שהלוותה מנכסי מילוג ומתה קודם שגבתה ,האם הבעל יורש את ההלוואה? )איזה הלוואה יורש הבעל את
אישתו ואיזה לא?( סעיף א'
ב .האם הבעל יורש מלוה אשתו שמתו מורישיה והיתה להם מלוה ביד אחרים ומתה קודם שגבתה?
 .3האם בהודאה מועיל אומדנה? ח"מ סק"ב ב"ש סק"ד )ועיין חושן משפט ,סימן רנ סעיף ב'
 .4קידש אשה שאסורה לו ,אך הקידושין תופסים בה ומתה לפני הנישואים .מתי יורש אותה ומתי לא? סעיף ג' ,ב"ש
סקט"ו
 .5האם מורד יורש את אשתו? סעיף ה'
 .6ספק מגורשת האם בעלה יורשה )* (2סעיף ה'
 .7אישה שמכרה נכסי מלוג שהבעל מוציא מיד הלקוחות מה דין הדמים שלקחה? סעיף ט'
 .8מכר הבעל או משכן בגדי אשתו ,האם המכירה או המשכון קיים? והאם חייב לקנות לה אחרים? סעיפים יד,טו .סימן
עג סעיף ט'
 .9בעל שאמר לאשתו שתעשה בבגדיה ותכשיטיה מה שתרצה ,ומכרה אותם או שנתנה במתנה ,האם המכר או המתנה
קיימים? סעיף יט
סימן צא'
 .1אשה שהכניסה שטר חוב לבעלה ,האם יכולה למחול והאם נאמנת לומר פרוע הוא סעיף א'
 .2א .אישה שלותה ונשאת האם הבעל חוב גובה מנכסיה ואם ההלואה עדיין בעין אם גובה את המעות? סעיף ד'
ב .אשה שלותה מלווה ע"פ ורוצה להנשא ,האם המלוה יכול למחות שלא תינשא עד שתפרע חובו?
סימן צג'
 .1א .מתי מחייבין לשלם כתובה אעפ"י שהבעל לא נתן גט? )* (2סימן קנד סעיף כא ,באה"ט סק"ב
ב .מתי יכול הבעל לתת לה כתובה לפני הגירושין? ב"י בשם רבינו ירוחם בתחילת הסימן – כדי להבריח מבע"ח
ג .מתי נוטלת כתובה אף שאסורה להנשא? יבמה שקיבלה גט )ב"ש סק"א( מינקת )סימן יג סעיף יג ,סימן צה סעיף
ב'( ,טבע במשאל"ס )סימן יז סעיף לה( ילדה ספק נפל ומת בעלה )סימן קס סעיף ג' ועיין גם סימן קסה סעיף ד'(
ד .ומתי אינה נוטלת כתובתה אף שמותרת להינשא? סימן יז סעיפים מג ,מד.
ה .מתי מחייבין להחזיר נכסי אישה אעפ"י שהבעל לא נתן גט? באר היטב סק"ב ,פת"ש סק"א
 .2א .ספק מגורשת ,האם יש לה מזונות? מה הדין אם נתאלמנה? )* (3סעיף ב'
ב .איך הדין אם שילם לה כתובתה? ט"ז סק"ב
ג .גרושה שבעלה טרם שילם את הכתובה ,האם זכאית למזונות? סעיף ב'
 .3ספק מקודשת ,או ספק מגורשת מן האירוסין האם יש לה מזונות? )* (3עיין מחלוקת רש"י ורמב"ן הטעם הדין ,האם
משום קנס או משום שמעוכבת מחמתו להנשא
 .4ש"מ שצוה שתהא אלמנתו ניזונת מנכסיו יתר על כתובתה ,האם מעשה ידיה ליתומים? סעיף ו' ,פת"ש סק"ח
 .5אשה שמכרה כתובתה או רק נדוניתא בחיי בעלה ,או לאחר מותו ,אם יש לה מזונות מחיים או לאחר מיתת בעלה ,ומי
נקרא מוחזק – האלמנה או היורשים בכל ספק שמתעורר? כתובה  -סעיף ח ,נדוניא  -סעיף יא ,מי מוחזק  -סעיף טו
ועיין ב"ש סקכ"ב
 .6אלמנה שתבעה כתובתה בבית דין וטוענת שמשום שלא נתנו לה מזונות היתה דחוקה או משום שרימו אותה ואמר לה
פלוני רוצה לישא אותך ,האם יש לה מזונות? סעיף ה
 .7קיימא-לן דאין מוציאין למזונות אלמנה והבנות מנכסים משועבדים סעיפים כ-כא
א .האם הדין הוא רק שנמכרו הנכסים בחיי הבעל או האב אבל אם מכרו היורשים לאחר מיתה גובים מהן או אין
הבדל?
ב .האם יש הבדל בין מתנת בריא למתנת שכ"מ ואם כן מהו? והאם יש הבדל לגבי מתנת שכ"מ בין מזונות האלמנה
ובין מזונות הבנות? האם יש נפק"מ בין קרקע למטלטלין )*(2
ג .המקדיש נכסיו האם גובים מהנכסים למזונות האלמנה והבנות?
ד .האם יש הבדל בין מקדיש שהוא בריא או שהוא שכ"מ
 .8יתומים שהחליפו קרקע שנפלו להם בירושה בקרקע אחרת האם האלמנה נזונת מהם? סעיף כא אבני מילואים סקכ"ג
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 .9אלמנה שתפסה היא בעצמה או ע"י שלוחה מנכסי בעלה ,מחיים או לאחר מיתה ,מתי מהניא התפיסה והאם משביעים
אותה סעיפים כג כד
 .10א .אלמנה שמכרה קרקע למזונותיה ,האם יכולה לחזור ולטרוף אותה קרקע לכתובתה? סעיף כט
ב .מה הדין במכרו בית דין למזונותיה? ב"ש סקמ"ח
סימן צד
 .1אלמנה שתבעה את היתומים לבית הדין שיספקו לה מזונותיה בבית אביה בטענה שהיא צעירה וגם היתומים צעירים
באיזה אופן בית הדין יפסוק לטובתה ,ובאיזה אופן לא .סעיף ו'
סימן צה
 .1קיימא-לן דמעשי ידיה תחת מזונותיה .אלמנה למי שייכים מעשי ידיה? )מתי מעשה ידי האשה ומציאתה למי שזן
אותה ,ומתי מעשה ידיה של הזן והמציאה לא?( סעיף א ,סעיף ד
 .2א .אלמנה הניזונת מן היתומים או אינה ניזונת והשביחה קרקעות היתומים האם יש לה זכות בשבח זה והאם מקבלת
שכר טרחה * 3סעיף ז'
ב .האם יכולה ליזון או ליטול כתובתה מן השבח הזה.
ג .אם אמרה שהיא משביחה לעצמה ,האם משתנה הדין?
סימן צו
 .1א .אלמנה שבאה לגבות כל מה שמגיע לה ,על מה צריכה להשבע ועל מה לא? סעיף א'
ב .לא הספיקה לגבות עד שמתה ,האם בניה יורשים?
ג .מה הדין אם הבנים טוענים שהיא נשבעה?
ד .האם תפיסת הבנים מועילה?
 .2הבעל התחייב בקנין לתת לאשתו רק סך אלף שקל לכתובתה ,אלא שהוסכם ביניהם שיכתב בכתובה סך עשרת אלפים
שקל ולא תגבה רק אלף שקל  ,האם הכתובה כשרה ויכולה לגבות בה נכסים משועבדים? סעיף יד
סימן ק
 .1אשה שמת בעלה והשאיר קרקע בשווי מחצית כתובתה  ,האם היורשים יכולים לסלקה ולתת לה מעות מחצית
כתובתה או היא יכולה לטעון שהיא מקבלת את הקרקע בשווי כל כתובתה ואין הם יכולים לסלקה? ח"מ סק"ה ,ב"ש
סק"ד ,פת"ש סק"ב
 .2בעל אומר גרשתי ונתתי כתובה ותוספת ואבד שוברי ,והאשה מוציאה כתובתה ואבד גיטה ,ואומרת שלא קיבלה
כתובה ולא תוספת .מה הדין? סעיף י'
סימן קב'
) .1במקרה ש(כתובת אלמנה קודמת לבעל חוב ,האם האלמנה יכולה לומר עכשו אני אוכלת מזונותי ורק אחר כך אגבה
כתובתי כדי למנוע מבעלי החוב לפרוע מן הנכסים? סעיף א ברמ"א
 .2ראובן שהתחייב לכלתו או לאישה אחרת להיות ערב בכתובתה או בתוספת ולאחר זמן התגרשו והאישה או הכלה
תובעת את הערב ,האם חייב לשלם או לא? )ערב לאשה על כתובתה ,האם מתחייב כערב? האם יש חילוק בזה על איזה
חלק מהכתובה?( סעיף ו'
 .3ראובן היה משתדל לשדך בין איש לאישה והבעל העלה חשש בפני השדכן שמא לא תעמוד בדיבורה ולתת לו הנדוניא
שהבטיחה לו ועמד המשתדל ואמר אני ערב וקנו מידו ,לאחר הנישואין האישה אכן לא עמדה בדיבורה והבעל תובע את
הערב האם בית הדין יחייב את הערב או לא? )הבא לפחות שני אופנים שהוא חייב( סעיף ו'
סימן קו
 .1ראובן שכתב לבניו כל נכסיו וגם לאישתו כתב חלק מהנכסים ולאחר מותו האישה תובעת מהיורשים כתובתה באיזה
אופן יכולה לטרוף את כתובתה ,ובאיזה אופן לא? הבא לפחות ג' אופנים!
סימן קיב
 .1א .מחלה מזונות הבנות ,האם מחילתה מחילה? )* (2סעיף א' ברמ"א
ב .נתגרשה מבעלה מה דין מזונות הבנות ואם יש הבדל בין נולדו הבנות לפני הגירושין? סעיף א רמ"א וח"מ סק"ה
ב"ש סק"ד
 .2בת הנזונת למי שייכים מעשי ידיה? סעיף ב'
 .3ארוסה קטנה שניזונת למי שייכים מעשי ידיה?
 .4מתנאי הכתובה הבנות יזונו עד שיבגרו או עד שינשאו ולפעמים האיש פוסק עם האישה שהבנות יזונו אפילו לאחר
שיבגרו והבעל מכר את נכסיו ואין לבנות ממה להתפרנס האם יכולות לגבות מנכסים משועבדים? סעיף ט
סימן קיג
 .1עישור נכסים שנותנים לבת:
א .האם מן הקרקע או מן המטלטלין? סעיף ב'
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ב .אם רק מן הקרקע האם בהערכת כלל הנכסים מביאין בחשבון גם המטלטלין או לאו?
ג .לאחר תקנת הגאונים לגבות כתובה ותנאי כתובה מן המיטלטלין האם חלה תקנה זו גם על עישור הנכסים?
ד .כששמין באב האם שמין נדיבות לבו על פי רעיו ומיודעיו ,או רק על פי מה שנתן לבת שהשיא בחייו .סעיף א
ה .כששמין באב האם גם להוסיף על עישור או רק לפחות?
ו .אם רשאי אדם בחייו ליתן לבתו יותר על עישור נכסים או לאו ולמה .סעיף א
סימן קיד
 .1המתחייב לזון בת -אשתו ,למי שייכים מעשה ידיה? סעיף ב'
סימן קטו
 .1קיי"ל דעוברת על דת מצווה לגרשה והפסידה כתובתה- ,
א .ידע הבעל שמשמשתו נדה ,האם הפסידה כתובתה? )* (2פת"ש סק"ג
ב .אשה שנשבעה שאם תעשה דבר מסוים שתהיה מחויבת לקבל גט ,ועברה על השבועה ,האם הבעל יכול לגרשה בע"כ
בזמן הזה? ב"ש סק"ז
ג .מה דין הכשילה את בעלה בדבר שאינו איסור אכילה? ב"ש סק"ב ,ח"מ סק"ב
 .2א .זוג שנשאו והיו שומרי תו"מ ואח"כ האישה החלה לפרוק עול ,האם זו עילה לגרשה ולהפסידה כתובתה? ח"מ וב"ש
סק"א
ב .מה הדין אם המירה דתה ברצון? סעיף ג'
 .3א .העוברת על דת משה צריכה התראה או לא? ב"ש סקי"ז ,ועיין פת"ש סקי"א לגבי משמשתו נידה
ב .התראה שמתרים עוברת על דת ,האם צריכים להתרות במפורש שתפסיד כתובתה? ב"ש סקי"ז
 .4קיי"ל שאשה העוברת על דת אינה מפסידה כתובתה בלי התראה :רמב"ם אישות כד,יד
א .באם הבעל טוען שהתרה בה והאשה מכחישה אותו ,האם צריכה שבועה לגבות כתובתה?
ב .אם הבעל טוען שעברה על דת משה והיא מכחישה ,האם צריכה שבועה לגבות כתובתה?
ג .טען הבעל שזינתה ,האם צריכה שבועה לגבות כתובתה?
 .5עוברת על דת לאחר התראה ,האם חייב במזונותיה? )*(2
 .6האישה שאמרה טמאה אני שהפסידה כתובתה ,אם נתנה אמתלא לדבריה האם הפסידה כתובתה (2*) .סעיף ו'
 .7א .האומרת טמאה אני לך ,האם היא נאמנת ואם יש הבדל בין אשת כהן לאשת ישראל? )* (3סעיף ו'
ב .היה הבעל מאותן שכופין להוציא ,ואמרה האישה טמאה אני לך ,האם נאמנת לאסור עצמה עליו? פת"ש כב
 .8א .אדם שעד אחד אמר לו שאישתו זנתה האם האישה נאסרת לבעלה? )* (3סעיף ז' ,סימן קעח ,סעיף ט'
ב .עד אחד שראה אשת איש שזנתה האם מותר לו לאמר לבעלה חווה דעתך ואם תימצי לאמר שכן האם בעלה חייב
לגרשה ומה דין הכתובה? בעניין לספר לבעל ,עיין נו"ב או"ח סי' לה ,דברי חיים או"ח לה ,רב פעלים א אהע"ז א,
שו"מ קמא א רסב
ג .בעד אחד ומאמינו ,האם יש נפקא -מינה באם מכחישתו או לא? פת"ש סקל"ט
 .9מה הדין בזמן הזה ,בבעל שאומר שראה את אשתו שזינתה או שהאשה אמרה לו שזינתה או שע"א אמר לו שזינתה )*(3
סימן קעח סעיף ט'
 .10א .האומרת טמאה אני לך ויש רגלים לדבר ,האם הבעל חייב לגרשה? סעיף ו'
ב .עד אחד שהעיד ,האם זה נקרא רגלים לדבר? פת"ש סקל"ד
ג .עד אחד ויש רגלים לדבר שזינתה האם אסורה לבעלה? נוב"י קמא אבהע"ז נד ,ואבני נזר אבהע"ז רא
 .11א .מי שאמר שאישתו זינתה ואחר כך אמר שאינו אמת אלא מחמת כעס שהכעיסתו אמר כן האם הוא נאמן) .באיזה
אופן יכול הבעל לבטל חלות דין שויא אנפשיה?( סימן קעח סעיף י ועיין פת"ש סקכ"א
ב .אשה שאמרה לבעלה טמאה אני לך ,שאינה נאמנת ,אך הוא גרשה ,האם מותר לו להחזירה? מתי כן ומתי לא? סעיף
ו )לגבי אשת כוהן במצב דומה ,ראה שאלה בסימן ו'(
 .12אלמנה שנישאת לכהן ,ואחר נישואיה התברר שזינתה לפני הנישואין ,וטוענת שהיא זינתה עם מי שהיא ערווה עליו,
האם נאמנת לאסור עצמה על בעלה ,ומה הן צדדי הספק? ב"ש סקכ"ג ופת"ש סקכ"ו
סימן קטז'
 .1אשה שנשאת באיסור ,במה היא זוכה ומה מפסידה בחיים ובמותה?
סימן קיז'
 .1א .אשה הרואה דם מחמת תשמיש או זינתה או אינה ראויה להבעל ,האם חייב לגרשה או יכול להשאירה .האם יהיה
מותר לאיש להתייחד איתה )* (2סעיף א'
ב .מה הדין בסוטה שקנא לה סימן קטו ,סעיף ח' ,ובאשת כוהן שנאנסה? שו"ת הר המור למהר"ם בנעט בסופו ,שם
אריה סימן ס"ו
ג .האם בנסיבות שחל דין 'שויא אנפשיה' ,בית הדין כופים את הבעל לגרש? )האם לדעת הרמב"ם ,מי שראה אשתו
שזינתה כופין אותו לגרש? מי שהיה נשוי לגרושה ובא ואמר כהן אני והאישה מאמינה לו האם בית דין כופין אותו
לגרש? ומה הדין בכהן שהיה נשוי ובא על אישתו ואמרה לו גרושה אני ,והוא מאמין לה האם בית הדין כופין אותו
לגרש?( סימן סח סק"ג ,סימן קטו סעיף ו' ,פת"ש סקל"ז.
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בעל שטען שאשתו אינה ראויה לאיש ,האם יש לה מזונות כל זמן שלא נבדקה? סעיף ב'
א .אשה שיש לה מום גדול שכופין באיש להוציא  ,האם כופין את האשה לקבל גט לאחר תקנת ר' גרשום מאור -הגולה?
ואם נאמר שכופין  ,באיזה אופן כופין? סעיף יא
ב .מה הדין ,אם קשה לקבוע אימתי נתהווה האם יכול לגרשה בעל כורחה?
ג .מה הדין אם יש מומים אחרים והיא מאוסה עליו ואינה רוצה להתגרש מה הוא חייב לה?

סימן קיח'
 .1אישה שכתב לה בעלה בשעת הנישואין שטר חוב שהוא חייב לה סכום מסוים שהיא יכולה לגבותו בכל עת והיה עליה
שטר חוב של אחר באיזה אופן יכול בעל החוב לגבות את חובו מהשטר חוב הראשון ובאיזה אופן לא? סעיף ט'
 .2הנושא אשה שפסקה ללדת ונשבע שלא ישא אחרת עליה ,האם השבועה חלה או שזה נחשב לבטל את המצוה? סעיף טו
שונות
 .1זוג שקנו בית ביחד ונרשם ע"ש שניהם בטאבו ובתוך הנישואין מכרה האישה את חלקה לאחר האם הבעל יכול לבטל
את המכירה?
 .2הצדדים באו להתגרש בבית הדין ,יש להם דירה שהבעל רשם אותה על שם שניהם ,הבעל טוען שכל הדירה נקנתה
מכספו והדירה שלו .האשה טוענת שמחצית הדירה נקנתה מכספה ,ומחצית הדירה שלה ,מה הדין? עיין גם סימן קז
בדין הכותב נכסיו לאשתו ,עיין ערוך השולחן חו"מ ס ,כא; סב ,ו ,משפטיך ליעקב ד,ל
 .3בנה בית על מגרש שנתן לאשתו מתנה וגרו בו שניהם ,האם נוטל הוצאותיו כשמגרש? – עיין סימן פח ח"מ סקי"א
ובב"ש שם סקי"א מאחר ולכאורה המגרש הוי נכ"מ
 .4האם הבעל יורש כספים המופקדים בבנק על שם אישתו? עיין יביע אומר ,ח"ח חו"מ סי' ח' לגבי כספים בבנק האם
הם ראוי או מוחזק.
 .5מה הדין בגט שנכתב לשמו והעדים לא חתמו לשמו ונמסר בעדי מסירה ולאחר זמן נפטר המגרש והאישה תובעת את
היורשים על מזונות מאחר והגט לא נחתם לשמו סימן קלא סעיף ו' ,גר"א סק"ז ,חכמת שלמה סימן צג אות ב
 .6בעל שאינו זן ומפרנס את אישתו והגישה לביה"ד תביעת מזונות וגם מבקשת מביה"ד לחייבו לגרשה בטענה שאינו זן
ומפרנס ביה"ד פסק לה דמי מזונות וכנהוג לפי חוק התחיל ביטוח לאומי לשלם לה דמי המזונות בהתאם לפסק הדין,
האם בעלה חייב לגרשה או לא?
סימן קיט'
 .1א .מה דין באם גירש בע"כ בזה"ז? סעיף ו פת"ש סק"ז *2
ב .מה הדין באם גירש בע"כ ע"י שליח? פת"ש סק"ו
ג .האם אפשר לגרש בעל כרחה בתנאי? שו"ת מהרש"ם ג,ז )כיון שקבע הנו"ב שאי אפשר על ידי שליח ,גם אי אפשר
בתנאי( דברי חיים אבן העזר ב יד ,עונג יו"ט קמה
 .2א .אשה שנשתטית ,האם יש הבדל בין אינה יודעת לשמור את עצמה לבין אינה יודעת לשמור את גיטה? סעיף ו'
ב .האם אפשר לגרש אישה שהיא עיתים חלים ועיתים שוטה?
סימן קכ'
 .1האם בעינן שליחות גמורה לכתיבת הגט או לא? ב"ש סק"א ,סק"ז ,קכא סק"ט ,קכג סק"א ראה חכמת שלמה ריש
סימן קכא
 .2א .בעל ששלח שליח לגרש את אשתו ,האם הנייר צריך להיות של הבעל או יכול להיות של השליח .סעיף א'
ב .מה הדין לגבי קידושי כסף) .מועיל מדין עבד כנעני  :סימן כט ,סעיף ה'(
 .3כשכותבים גט צריך להכיר את האיש והאישה ,האם הכרה זו צריכה להיות עפ"י שני עדים או שמספיק רק עד אחד.
סעיף ג'
 .4מהו הפסול של אומר אמרו ,ואם יש הבדל בין אומר אמרו סתם ולא ברר הסופר לבין אומר אמרו ובירר הסופר? סעיף
ד'
 .5בבעל שנמצא בחו"ל ומינה לפי הוראת בי"ד אדם מסוים לכתוב את גיטו ובינתיים מת הסופר שמונה ,האם בי"ד
מעצמם רשאים למנות אדם אחר לסופר? פת"ש סקי"ז משו"ת אדמו"ר הזקן סימן לב-לג
 .6בעל ששלח בכתב ידו לסופר לכתוב גט לאישתו ולעדים לחתום עליו וכן עשו ,האם גט זה כשר או לא .ואם אפשר
לעשות כן לכתחילה? )* (2סעיף ה' )עיין גם חזו"א אבה"ע סימן פה ,אג"מ אבה"ע סימן קיט מנחת שלמה א ,עח(
סימן קכא'
 .1א .שיכור שציווה לכתוב גט כותבים או לא? סעיף א'
ב.אם נשתכר אחרי הציווי האם כותבים או לא?
 .2א .מי שציווה לכתוב גט לאישתו ונשתטה ,וכתבו את הגט בזמן שטותו האם הגט כשר ,פסול או בטל? )* (2סעיף ב'
ב .אם נשתטה בין כתיבה לנתינה ונשתפה האם יש למסור את הגט ? סעיף ד'
 .3א .מה סימני השוטה  ,והאם דוקא בסימנים אלו נקרא שוטה? ב"ש סק"ט
ב .עתים חלים ועתים שוטה  ,האם יכול לגרש? סעיף ג'
 .4האם גוסס מקדש ומגרש? סעיף ז'
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סימן קכב'
 .1ציוה לסופר לכתוב גט ולעדים לחתום ולתת הגט לאשתו ואבד הגט ,האם אפשר לכתוב ולתת גט אחר ללא ציווי הבעל
סעיף א'
 .2אמר לסופר ולעדים לכתוב ולחתום גט וכתבו וחתמו ונתנו לה ונמצא פסול מדאורייתא האם יכולים לכתוב גט אחר?
ואם היה פסול מדרבנן? ואם פסול מצד חומרא? האם יש הבדל בין אם חתמו או לא חתמו (4*) .סעיף א' ועיין חושן
משפט סימן מט סעיף ו' ,מחלוקת הש"ך וקצוה"ח.
 .3האם יש תקנה שהסופר והעדים לא יזדקקו לציווי בכל פעם שיהיה להם ספק בכשרות הגט ואם כן מהי התקנה ואם
יש להזדקק לתקנה זו תמיד? סעיף א'
 .4מה הדין באם נתנו את הגט הפסול ואם יש הבדל בין פסול דאורייתא לבין פסול דרבנן? פת"ש סק"ב וסימן קלג סק"ג
 .5אם אמר כתבו וחתמו ותנו לשליח ונתנו לשליח ונמצא פסול או בטל )או אבד משליח( האם יכולים לכתוב אחר בלי
ציווי הבעל? )ואם כתבו מה דין גט זה?(סעיף ב'
סימן קכה'
 .1מה הדין בגט שנכתב חק תוכות או בחק ירכות? ואם מקצת אות בגט היה חק תוכות והשלים הסופר בכתב כשר ,האם
הגט כשר? סעיף ד' ,עיין סימן קל ב"ש סקכ"ח
 .2מה דינו של גט שנכתב על ידי כך שלקח מילוי של עט ושם בתוכו דיו כשר? מה דינו אם נכתב בעזרת מחשב או בדפוס?
בסוג הקולמוס ,ראה סעיפים ד ,כב; לגבי דפוס ,ראה ב"ש סק"ג ,ט"ז יו"ד סימן רעא סק"ח ,ערוך השולחן סימן
קכה סעיף לז ,ציץ אליעזר כא מב
 .3א .מה הדין בגט אם רגל הה"א או הקו"ף נוגע בגג הה"א או הקו"ף ותינוק יכול לקרותו ,האם הגט כשר להנתן לאישה
אם לאו? האם יש הבדל בין טופס לתורף )* (2סעיף טז ,סימן קכו סעיף מח
ב .מה הדין אם גירד כדי להפרידן בסכין?
ג .ומה הדין אם רוצה לתקן את האותיות או רוצה להאריכן כשצריכים תיקון כזה?
סימן קכו
 .1אם נותנים גט ביום ר"ח ואם נותנים בשני ימי ר"ח איך כותבים בגט? סעיפים ד,ו
 .2כשיש שני אדרים כיצד כותבים ,ואם כתב אדר סתם בשנה מעוברת מה הדין? סעיף ז'
 .3כתבו בגט ברביעי בעשרים לירח פלוני והתברר שהיה עשרים ואחד אם אפשר לגרש בגט זה? סעיף כא ,ועיין סוף סימן
קכז
 .4מה הדין אם קצר הווי"ן שנהגו להאריך בגט? סעיף כב
 .5א .מה הדין אם כתב וכדו בלי ו' סופית סעיף מט
ב .מה הדין אם כתב מילה שצריכה להיות חסר יו"ד וכתבה מלאה האם בגט כשר או לא?
ג .מה הדין אם האריך את הווין עד שנראים כמו נון? פת"ש סקכ"א
ד .מה הדין אם חסר מלה אחת בגט האם נפסל בכך או לא? סעיף מט ,ועיין סעיף כא ,פת"ש סקכ"ו ,וסימן קכה סעיף
יט ,ב"ש סקכ"ט .פת"ש סק"ל
סימן קכז
 .1א .קי"ל דשטר מוקדם פסול ,מה דין גט מוקדם ,אם כשר ,אם בטל ,או פסול מדרבנן? סעיף ב'
ב .נכתב הגט בזמנו ונחתם לאחר זמנו האם דינו כגט מוקדם? סעיפים ב' ,ג'
 .2נכתב הגט ונחתם בזמנו ולא נמסר באותו היום  ,היש תקנה לגרש בו ומה היא ומה השיטות בדבר? )* (2סעיפים ג,ה
 .3א .מה דין גט מאוחר? )* (3סעיף ט'
ב .אם נאמר שהגט כשר מאימתי האישה מתגרשת מיום נתינתו או מזמן הכתוב.
ג .מה נקרא גט מאוחר ,אם מאוחר מזמן הכתיבה או מהחתימה או מהנתינה פת"ש סקי"ד ,רע"א אות ב'
סימן קכח'
 .1גט שנכתב בו דיתבא על נהר פלוני והוא מחוץ לתחום אבל מסתפקין ממימיו האם הגט כשר? ואם לא כתבו שם נהר
בגט האם הגט כשר? ומה הדין כאשר הנהר יבש בימי החמה? סעיף ד'
סימן קכט'
 .1מי שיש לו שני שמות כיצד כותבים? סעיפים א,ב,ד,יד והלאה
 .2בגר ולהבדיל במשומד ,איך כותבים את שמותם בגיטין שלהן ,מה לכתחילה ומה דיעבד? סעיפים ה',ו'
 .3א .מה המקור בגמרא לכתיבת שמות מקום כתיבה ונתינה בגט? גיטין לד:
ב .מה המסקנה להלכה ,מקום כתיבה או מקום נתינה? )* (2סעיף ד'
 .4א .האם צריך לכתוב כהן או לוי או לא? )* (2סעיף ז' ברמ"א .סעיף יט בשו"ע
ב .מה הדין באינו כהן ולוי וכתב כהן או לוי? )* (2פת"ש סקכ"א
 .5א .אם לא הזכיר שם אבי האיש ושם אבי האישה האם הגט כשר? )* (2סעיף ט'
ב .האם יש לחלק בין נתן בעצמו את הגט ובין נמסר ע"י שליח? פת"ש סקי"ט
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ג .שינה שם אבי הבעל או שם אבי האישה האם הגט פסול?
ד .אם נמסר כבר הגט מה הדין אם יש לחלק בין שם אבי האיש לבין שם אבי האישה? פת"ש סקכ"ז
ה .מה הדין בכגון זה אם כתבו שם אבי המגרש או אבי המתגרשת שהוא כהן או לוי וזה אינו נכון) .תוס' בגיטין דף פ'
כתב שכשר .נו"ב סימן פט כתב שהוא רק בשאר שטרות ,הובא בפת"ש סקכ"א .עיין שם היטב בדברי ר"ת בהוכחתו
ולפ"ד אם כתוב שם אב המגרש לסימן יהיה פסול וזה כמעט מפורש בדברי תוס' ד"ה אמנה שבשטר כתובות פ"ד
ע"ב(
ראובן גירש את אישתו בגט שלא נכתב בו שם האיש או האישה ויש עדי מסירה המעידים שהם מכירים את הגט ושזהו
המגרש והמתגרשת ונישאת לאחר וילדה בנים .מה דינו של גט זה האם הוא בטל או לא? ומה דין הבנים? סעיף יא'
ועיין ב"ש סק"ה
איזה שם מהשמות הבאים יש להקדים בגט :שם לועזי המשמש את מרבית הפונים אליו או שם עברי המשמש את
המיעוט ,שם לועזי שנוסף מחמת חולי או השמות הנ"ל? ב"ש סקל"א
מה דעת השו"ע והרמ"א לענין כתיבת "המכונה" בגט ,כיצד יש לנהוג אם יש ספק האם לכתוב דמתקרי או המכונה .מה
טעם הדבר? )מי שיש לו שני שמות שפעם נקרא בזה ופעם בזה מתי כותבין על השם השני המכונה ומתי כותבין
דמתקרי?( סעיפים יד ,טו .לגבי ספק ,באר היטב סקכ"ז ,פת"ש סקמ"ב וסקל"ו בשם הישועות יעקב
מי שנשתנה שמו מחמת חולי והרוב קוראים לו בשם הראשון ומעט בשם השני ,איזה שם להקדים ומה הדין אם לא
משתמשים בשם השני כלל? סעיף יח

סימן קל'
 .1א .האם על העדים לחתום על הגט בצורת קשקוש כעין חתימה על שיק או עליהם לחתום בשם המלא? ב"ש סק"א
ב .עד טעה וחתם שמו על הגט בצורה שגויה כגון חתם יוסף בן שמעון ואביו היה שמו ראובן .האם רשאי לחתום מחדש
מתחת טעותו? ב"ש סק"ג ,סק"כ ,מגיה בט"ז אות א'
 .2א .מה הדין אם עד גט הוסיף לפני חתימתו נאום? עיין ב"ש סקי"ט
ב .האם עדי כתובה צריכים להוסיף אחרי חתימתם את המילה עד כמו בגט או לא?
 .3גט שחתמו עליו שני עדים ,ואחד חתם באותיות אנגליות ,והשני חתם באותיות רוסיות ,מה דינו של גט זה סעיף טו
 .4במה שונה חתימת עדי גט מחתימת עדים על שטרות אחרים 2* .לא צריך לכתוב עד ,לא צריך לפרש את כל השמות ,לא
צריך לשמה
 .5מה הדין בבעל שנתן שני גיטין  ,גט אחד ע"י אומר אמרו וגט אחד ע"י חתם סופר ועד? ב"ש סקכ"ט
 .6איזה עדים אין להחתים בגט לכתחילה סעיף א' )אפילו קרוב ונתרחק ,עדים הקרובים לסופר ,חשוד על העריות ,בעל
מום( סעיף יא )מי שיש ספק כיצד יחתום את שמו כגון שאביו מומר( ועיין סדר הגט סעיף ב' ועיין סעיף יח לגבי
'חתם סופר' ,כהן באה"ט טז
סימן קלא'
 .1התחיל העד לחתום בגט מקצת שמו ולא אמר לשמה אחר כך נזכר ואמר לשמה ,האם החתימה כשרה? סעיף ט'
בהג"ה
סימן קלג'
 .1מה הדין במסר הגט בפני ע"א בלבד אם יש לזה חשש גירושין? ב"ש סק"א
סימן קלד'
 .1א .מה הדין בגילוי דעת בגיטין והאם יש הבדל בין גילוי דעת קודם נתינה וגלוי דעת לפני כתיבה? פת"ש סק"א ,סימן
קמא פת"ש סקס"ג
ב .מה הדין בגלוי דעת בקידושין? ערוה"ש מב סק"ט – סקי"ב
 .2בעל שגירש את אישתו וביטל המודעות והלכה האישה ונישאת ולאחר שנישאת הבעל הביא עדים שמסר מודעא על
הגט ועל ביטול המודעות האם האישה מגורשת ומותרת לבעלה או לא ומה דינם של הבנים שנולדו מהבעל השני?
פת"ש סק"ד
 .3ידוע הדין שגט צריך להנתן מרצון ,מה הדין במקרים הבאים :סעיף ד
א .נשבע לגרש )* (5וכן סימן קנד סעיף כג
ב .חייב עצמו בקנס אם לא יגרש )*(4
ג .ומה הדין אם חתם והתחייב לגרש
ד .ואם הכו את אביו או בנו או אחיו כדי שיגרש האם נקרא אונס? )*) (3אם אונסים אדם אחר ,עד שחבירו יגרש ,אם
נקרא אנוס?(
ה .אם אנסו אותו לגרש ונתנו לו מעות  ,אם נקרא אנוס או דומה לתליוהו וזבין? סעיף ח'
 .4מי שנשבע לא לגרש את אישתו וגירשה ,האם הגט כשר (2*) .פתחי תשובה סק"ו )בעקבות רע"א(
 .5מסר מודעה לגט לפני כתיבתו או אחר כתיבתו ואחר נתינת הגט ביטל את המודעה ואמר לה שתתגרש בו ,אם מועיל?
סעיף י
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סימן קלו'
 .1גירש את האישה ובשעת מסירת הגט לא אמר כלום האם מגורשת? )* (2סעיף א'
 .2שנים ששמותיהן שווים בעיר אחת ,איך מגרשים נשותיהם סימן קכ סעיף ג' ,סימן קלו סעיף ו' ב"ב קסז ,סדר הגט
ראשון ,פת"ש סק"ט
סימן קלז'
 .1א .ראובן שנתן גט לאישתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני באיזה אופן הגט כשר ובאיזה אופן הגט
בטל ,ובאיזה אופן היא ספק מגורשת? סעיפים א,ב
ב .האם יש תקנה לגט זה שיהיה כשר ללא פקפוק?
 .2אם הבעל נותן גט לאשתו ואמר חוץ מזנותיך  ,האם הגט כשר? סעיף ג'
 .3במקומות שגם אחר הגט כל הזכיות וחובות הצדדים נשארים בתקפם עד הגט האזרחי האם נחשב שיור בגט? ערוה"ש
סק"ט לגבי שיור בזכויות אחרות ועי' רשב"א נדרים כט ע"ב "ונראה לי"
סימן קלח'
 .1טלי גיטך מעל גבי קרקע מהו? סעיף א'
סימן קלט'
 .1זרק הגט לתוך חצר של אשה שהיא מנכסי מלוג או צאן ברזל ,או שאולה או שכורה ,האם מגורשת סעיף א'
 .2האם מועיל קנינים בגט או דווקא צריכים ידה ? )אם הקנה לה הגט במשיכה או אגב קרקע או בקנין סודר האם מועיל(
פת"ש סק"ד
 .3האם כל הגט צריך להיות ביד האישה? פת"ש סק"ד
סימן קמ
 .1האשה מינתה שליח לקבל גט ,ונתן הבעל הגט בחצרו של השליח ,האם האשה מגורשת? )* (2סעיף ג'
 .2אישה שאומרת את מי שיבחר פלוני להיות שלוחי אותו אני ממנה האם נעשה שלוחה ומה הפקפוקים בשליח זה?
פת"ש סק"ב ועיין ב"ש סימן קמא ס"ק סא
 .3א .קיימא לן ,שאין הבעל יכול לזכות גט לאשתו ,שזה חובה לה .איך הדין אם האשה דורשת כל הזמן להתגרש וזיכה
לה גט ,האם היא מגורשת סעיף ה'
ב .האם בעל מומר והאשה מחזרת אחר גט ,אפשר לזכות לה גט.
סימן קמא'
)עוד בענין מינוי שליחות – ראה שאלות בסימן לה(
 .1מי אינו יכול לכתוב גט ,גם כאשר שמע קול האומר "כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי"? סעיף יט
 .2האם אפשר למנות קרוב להיות שליח לגט .סעיף לג ועיין ט"ז סק"י.
 .3א .האם אפשר לשלוח גט ע"י נכרי שיתנו לשליח להולכה .סעיף לה פת"ש סקל"ה
ב .שליח להולכה שלקח מעל גבי הקרקע מהו? פת"ש סקל"ה
ג .שטר שחרור מעל גבי קרקע מהו? אבנ"מ קלט יב )פת"ש הנ"ל(
 .4מה יש לדון שבזמה"ז שליח להולכה אין עושה שליח .פת"ש סקל"ח
 .5שליח שמוסר ג"פ לאשה האם צריך להכיר אותה עפ"י שני עדים או מספיק עד אחד.סעיף לו ,סימן קמב סעיף יא
 .6הממנה שליח להולכת הגט ,מתי השליח יכול למנות אחר תחתיו ומתי לא ,ובמקום שאינו יכול ,מה הדין בעבר ומינה?
)שליח שנעשה שליח באונס האם הוא שליח?( סעיף לח
 .7ראובן מינה שליח להוליך גט לאשתו ,והשליח רצה למנות שליח שני :סעיף מ-מא
א .האם צריך שיהיה השליח השני בפניו או לא? סימן קמב סעיף י
ב .האם ישנה אפשרות ,שהשליח הראשון ימסור שליחותו לבית דין והם יעשו שליחים אחרים?
ג .מה הדין אם השליח חלה או מת? * 2סעיף מב
 .8שליח ראשון האם הוא יכול לבטל את השליח השני? פת"ש סקמ"ב
 .9א .האם שליח לקבלה עושה שליח? סעיף מג
ב .שליח קבלה שנתנה לו האישה רשות למנות שליח אחר האם יכול למנות שליח במקומו?
 .10בשעה שהאישה ובעלה נמצאים בעיר ,האם אפשר למסור ע"י שליח סעיף נה
 .11א .מה הדין אם הבעל כתב אחר שליח הגט שלא ליתן הגט? סעיף סב
ב .האם יכול לבטל את הגט בכתב ידו?
 .12השולח גט ביד שליח וביטל את הגט מלהיות גט אם חוזר ומתגרש בו? סעיף סו
 .13שליח הולכה שהביא גט לאשה בזמן שהבעל היה זקן או חולה או גוסס ,באיזה אופן נותנים לה את הגט בחזקת שהוא
חי ובאיזה אופן חיישינן ומה דין אם כבר נתנו לה את הגט )* (2סעיף סח
סימן קמב'
 .1שליח שהביא גט עם הרשאה וכתוב בה מי הם עדי הגט האם זה נקרא נתקיים בחותמיו ואם יש הבדל שהביא את
ההרשאה שליח ראשון או שליח שני? סעיפים א',ט'
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 .2מה הדין אם העד מעיד בכתב שבפניו נכתב ובפניו נחתם? סעיף ז' ,עיין חושן משפט סימן מו סעיף ז'.
 .3מה הדין בגט בעד שלא חתם לשמה האם מבטל שאר העדים שחתמו לשמה? גר"א סקנ"ב ,ועי' רעק"א גיטין ג ע"ב
 .4אם הביא שליח גט מקויים ואין אנו מכירים חתימת דייני הקיום והשליח לא אמר בפ"נ ובפ"נ האם יש לסמוך על זה?
סעיף יט'
סימן קמג'
 .1אמר לה הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתיים זוז ,ולא קבע לה זמן ומת קודם שתתן האם מותרת להינשא ללא חליצה?
סעיף ג'
 .2ראובן נתן גט לאשתו ואמר לה על מנת שתנשאי לפלוני ולאחר שקיבלה את הגט ,זינתה עם אותו פלוני ,הרתה לו,
ואח"כ נשאת לו וילדה בן .מה דינו של אותו הבן? סעיף טו'
 .3גירש בגט וקידשה מחדש האם יכול לגרש בגט זה שכבר נתגרשה בו? פת"ש סקי"ג ועיין רשב"א גיטין פד,ב
 .4א .המגרש את אשתו ע"מ שלא תנשא לפלוני ונשאת לאחר וגירשה האם מותרת להינשא לאותו פלוני? סעיף טז ,סימן
קלז סעיף א'
ב .מת הבעל הראשון האם מותרת להינשא לאותו פלוני? )אמר לה הרי זה גיטך ע"מ שלא תשתה יין כל חיי ימי פלוני,
ומת הבעל המגרש האם היא חייבת לקיים את התנאי?(
ג .מהי התקנה שהיא תוכל להינשא לאותו פלוני?
 .5א .ראובן גרש אישה על תנאי ואמר לה בזה הלשון "על מנת שתבעלי לפלוני" האם תנאי זה אפשר לקיימו והוי תנאי או
אי אפשר לקיימו? סעיף יח
ב .האם מותרת להבעל לאותו פלוני לכתחילה כדי שהגט יהיה גט? ומה הדין אם נשאת לאותו פלוני?
סימן קמד'
 .1קיימא-לן אין אונס בגיטין סעיף א'
א .תנאי שמתנה המגרש לטובתו מה שהיא תעשה האם מועיל טענת האונס ב"ש סק"א
ב .אם האונס לא שכיח כלל מה הדין? והאם יש הבדל בין אונס בידי שמים לאונס בידי אדם? ב"ש סק"ב ,עיין גם
סימן קמה ב"ש סק"י
ג .האם שביה היא אונס שכיח או לא?
 .2האומר הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועוד י"ב חודש ומת בתוך הזמן ,האם מותרת להינשא בתוך י"ב
חודש במקום יבם? סעיף ג'
סימן קמה
 .1מה היא עצה "גדולי עולם" בגט שכיב מרע להוציא מחשש רמאות ,ומה הוא החשש בדבר .סעיף ט'
 .2לדעת היש אומרים שאין מגרשים על תנאי לכתחילה מהו ההסדר להבטיח ששכיב מרע יוכל להחזיר גרושתו כשיבריא,
ובאיזה שכיב מרע אין אפשרות אלא שיגרש על תנאי .סעיף ט' ברמ"א ,ועיין פת"ש סק"א
 .3מהו הפיקפוק שפקפק בעל הלבושים על כל גט שכיב מרע?
סימן קמז
 .1קיימא-לן שאין כותבים תנאי בגט עצמו אלא אומר לה התנאי בשעת הנתינה וכן אין מזכירים תנאי קודם כתיבת הגט.
מה יעשה אדם שהוא נחפז ללכת ורוצה לצוות על כתיבת הגט ולתת אותו לשליח על תנאי כיצד יעשה את התנאי ואיזה
שני דרכים אפשר כדי להתנות התנאי קודם הכתיבה? באה"ט סק"א
 .2כתב התנאי בתוך הגט וחזר ומחקו מה דינו של גט זה ואם יש לחלק בזה בין תנאי ותנאי? סעיף ג וב"ש וסק"ד
סימן קמט'
 .1המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק באיזה אופן צריכה גט ודאי ובאיזה אופן גט מספק? סעיפים א,ב
 .2מי שגירש את אשתו ,וחיו לאחר הגט יחד ומת:
א .האם תצטרך חליצה? פת"ש סק"ד
ב .אם היא מתה ,האם הבעל יירשה? סימן צ גר"א סקט"ו
ג .האם בי"ד יתן לה אישור שהיא אלמנה? פת"ש סו ח
 .3א .נשאת לאחר גירושין ונתאלמנה והתייחדה עם בעלה הראשון האם צריכה גט? סעיף א'
ב .אשת כהן שנתגרשה ונתיחדה עם בעלה  ,האם צריכה גט? פת"ש סק"א
ג .מה הדין בשניהם מודים שלא בא עליה? ב"ש סקמ"ט ,הגהת רע"א אות א'
 .4האשה היתה נשואה ברוסיה בנשואין אזרחיים והתגרשה בגרושין אזרחיים ,אחר כך נישאה בחופה וקידושין וילדה
ילדים ,כשבאו לארץ בא הבעל השני לבית הדין שיסדרו גט לאשתו מבעלה הראשון האם אפשר לסדר את הגט? )זוג
עולים מחבר העמים אשר נישאו שם בנישואין אזרחיים ,הבעל דורש פיצוי גבוה להסכמתו למתן הגט כיצד על ביה"ד
לנהוג?(
סימן קנ'
 .1מי שגרש אשתו בגט פסול מדבריהם ורוצה להחזירה .מה צריך לעשות ומה אינו צריך? סעיף ד'
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סימן קנב'
 .1א .בעל שאמר גירשתי את אישתי האם הוא נאמן או לא ומה דינה של האישה? )* (2סעיף א'
ב .מה הדין אם האשה מודה לדבריו? ח"מ וב"ש סימן יז סק"ב
 .2א .אשה שאמרה אשת איש אני וגרושה אני ,האם צריכה לומר בתוך כדי דיבור? והאם יש הבדל אם אמרה אשת איש
הייתי? )ומה הדין באמרה אשת יש אני בפני ב"ד ,ומה הדין ברשמה עצמה כנשואה במרשם התושבים ,לענין נאמנות
באמתלא עי' סימן מז סעיף ז( סעיף ו'
ב .האם בנשבית ואמרה טהורה אני ,לאחר תוך כדי דיבור נאמנת .מג"מ גירושין יב ,א ועיין סימן ז' אוצר הפוסקים
בשם נתיבות לשבת
 .3בשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא האם מותר לעבור על זה בצינעא? פת"ש סק"ח ועיין סימן ז פת"ש סק"י; יורה
דעה ,סימן קכז ס"ק ז,
סימן קנד
 .1אותם שאמרו כופין להוציא כגון ריח הפה וכיו"ב ,והאישה ידעה מכך לפני הנישואין האם כופין אותו להוציא אם לא,
ואם אין כופין ואינה רוצה לדור עימו האם דינה כמורדת? סעיף א'
 .2האם ניתן לכוף בעל הבוגד באשתו?
 .3האם בעל שעובר על דת מחייבים אותו לגרש? סימן קנד סעיף א' ברמ"א ,ועיין סימן קטו ח"מ סק"א ב"ש סק"א
ועיין סימן קנ"ד בה"ט כב )מה הדין אם הבעל התפקר ,האם בית דין יכול לכופו לגרש ,או לחייבו חיובים ממוניים עד
שיגרש(
 .4האומר איני זן ואיני מפרנס שכופין אותו לזון ,והאישה אינה רוצה לגור עמו האם דינה כמורדת ? ב"ש סק"ה ,פת"ש
סק"ו ,ועיין באריכות בשאלות בסימן ע' )כשיש מחלוקת בין הפוסקים אם לכפות את הבעל לגרש ,כאשר עזבה את
הבית האם נקראת מורדת?( סעיף ז'
 .5א .בעל שנהג באלימות פיזית כלפי אשתו :באלו נסיבות מהוה התנהגות זו עילה לחיוב גט? )* (2סעיף ג'
ב .האם קיימות נסיבות בהם מהוה התנהגות זו עילה לכפיית גט בכל מיני הכפיה?
ג .האם אלימות זו מהוה עילה לכפות גט על הבעל באמצעות צוי מאסר ,והאם ניתן להטיל עליו הרחקות דרבינו תם
ד .האם ניתן לקבל פסולי עדות להוכחת טענת אלימות כעילה לחיוב גט .נמק )מה הדין באדם כעסן יום יום ורגיל
להוציא את אשתו מהבית  ,אם כופין אתו לגרשה?(
 .6א .הדין הוא כנס סתם ונמצאו בה מומין ,הוי ספק נשואים ,מה הדין אם נמצאו בו מומין? עב"ש סק"ב ,וסימן קיז
ב"ש סקכ"ד .אוצר הפוסקים סימן לט אות ז,
ב .מה הדין אם נמצא שחוף? פת"ש מד סק"ה צין לשו"ת חות יאיר רכד בענין סריס
ג .מה דינו של הנכפה ,האם כופין אותו או לא? סעיף ה'
 .7אשה שאחרי הנישואים נתברר לה שהבעל משתטה מידי יום ביומו וטוענת בבית הדין שהוריה שכנעו אותה והשפיעו
עליה שתנשא לו וכעת מבקשת שיכופו עליו לגרשה ,מה הדין? סעיף ה'
 .8אישה שישבה עם בעלה עשר שנים ולא ילדה והרופאים קבעו שהקלקול הוא מהבעל ומבקשת מביה"ד שיחייב את
בעלה לגרשה בטענת בעינא חוטרא לידא וכו' והבעל משיב שהוא מסכים שהאישה יכולה להרות ע"י הפריה מלאכותית
והוא גם מתחייב לזון את הוולד שנולד ולפרנסו אך מסרב לגרשה ,מה הדין? סעיף ו'
 .9א .האישה שטענה שאין בעלה גבורת אנשים והוא מכחישה האם היא נאמנת ואם יש הבדל בין שהה עשר שנים ללא
שהה עשר שנים? סעיף ז'
ב .האם צריכה לטעון לפני הבעל או אף שלא בפניו?
ג .האם צריכה לטעון בעינא חוטרא לידי?
ד .מה הדין לגבי הכתובה באם היא נאמנת ופרט חילוקי הדינים לענין עיקר ותוספת.
 .10אם מסוכן לאדם להשאר במקום שנשאה האם כופין אותו לגרש? סעיף ט'
 .11מה הדין בשהה עם אשה עשר שנים וילדה בת והאשה הזקינה האם כופין להוציא סעיף י'
 .12שהה עשר שנים ולא ילדה:
א .האם מתירים חדר"ג? פת"ש כה וראה פת"ש כט
ב .האם יש הבדל בין בארץ לבין חו"ל?
ג .שהה עשר שנים כנ"ל וגם הבעל ברצונו לעלות לארץ ישראל  ,מה הדין בזה?
ד .האם יש חובה על הבעל ששהה עשר שנים ולא ילדה לפצותה יותר מכדי כתובתה ,כדי שתקבל גט?
 .13בעל שנשפט למאסר האם חייב לגרש את אישתו? האם כופים על כך? עטרת דבורה סימן צג
 .14אם יש מחלוקת הפוסקים אם אסורה לבעלה ,האם כופין את הבעל לגרש? יש לחשוש משום גט מעושה .עיין סימן ד
פת"ש סק"ג ,סימן ה' פת"ש סק"ז
כללי בגט/סדר הגט
 .1האם בגט צריכים בי"ד של שלושה או מספיק גם ביחיד .סדר הגט ,פת"ש סק"ח
 .2שליח שביטל שליחותו וחזר ונתרצה להיות שליח האם צריך מינוי מחדש? סימן קמא פת"ש סק"ב ,סדר הגט פת"ש
סקמ"ג
 .3מה הם המקרים שנותנים שני גיטין לאשה ,ואם נותנים אותם בבת אחת או בזה אחר זה? סימן קכב סעיף א פת"ש
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סק"ז ,סימן קכט סעיפים ז',יח' ,יט' )ושם שדוקא בזה אחר זה( סימן קנד סעיף כד
אם מועיל בגירושין עדים שידעו ולא ראו ? שיטת ר"ן בעדי חתימה
מהו לגרש בלילה? סימן קכג סעיף ה' ,סימן קמב סעיף ה') ,ב"י בסימן קלו ,ובסימן קנד( ומהו לקדש בלילה? סימן כו
באה"ט סק"ד
האם מקבלים עדות שהאשה נתגרשה שלא בפני הבעל .שו"ת הרשב"א ד ,ר )מקבלים(

סימן קנה'
 .1א .מה זה "חזקה דרבא" ,והאם סומכים על חזקה זו בדבר שהוא מדאורייתא? )ובהגה"ת הרמ"א שם סט"ו; עיין גם
ס' קס"ט סי"א(
ב .מי נאמן להעיד על גיל היבם והיבמה? ואם ילדה היבמה האם זה מעיד על הגיל? ומה הדין בכל הנ"ל לענין מיאון ?
)* (2סעיף יב ,סעיף טו ,סימן קסט סעיף יא'
סימן קנו'
 .1א .מי שמת שהניח זרע גוסס ,האם אשתו זקוקה ליבום? )האם גוסס פוטר ומיבם( סעיף ג'
ב .אם הניח בן טריפה ,האם היא זקוקה ליבם? רע"א אות א' ,פת"ש אות ב'
ג .בעל מת ואשתו נתעברה לאחר מיתתו וילדה ולד חי ,האם היא זקוקה ליבם? פת"ש אות ה'
 .2יבמה שילדה ולד ומת בתוך שלושים יום ולא נודע שכלו חדשיו :סעיף ד'
א .האם היא מותרת להינשא?
ב .האם יש הבדל בין נולד לפני מיתת אביו או נולד לאחר מיתת אביו?
ג .אם נישאת מה דינה .והאם יש הבדל בין נישאת לכהן או לישראל .פת"ש סקי"א ,על פי סימן קסד סעיף ז
ד .באם נאמר שיש הבדל בין ישראל לכהן ,אם גירשה הבעל השני מה דינה.
 .3אמר יש לי בנים ,האם נאמן לפטור את אישתו מייבום וחליצה באם הוחזק באחים או באם יש עדים שיש לו אחים?
)* (2סעיפים ו,ז
 .4אשה שמת בעלה במדינת הים והיה לו שם בן אם מתירים אותה להנשא לשוק ואם היא אומרת בעלי מת ובני אחריו,
אם נאמנת ואם עד אחד מעיד כן אם נאמן? סעיף ח ,סעיף י  -יב
 .5קיי"ל דרוב נשים מתעברות ויולדות  ,מתי אין אנו אומרים רוב זה? סעיף יג  -כשיש חזקה שזקוקה ליבם; פת"ש
סקכ"ו  -נשים שהו עם בעליהן כמה שנים ולא עיברו.
 .6א .מה הדין בעד אחד או עד מפי עד שאומר שמת יבמה או שניתן לבעלה בן האם נאמן והאם ישתנה הדין בזמן הזה
שיש חדר"ג? )* (4סימן קנו סעיף ח' ,סימן קנח סעיף ג' )השינוי בחדר"ג הוא בפת"ש סקט"ז ,אבל לכאורה רק

כשהבעל אומר(

ב .האם עד אחד נאמן שכלו חודשי הולד? ב"ש סק"ח ,באר היטב סקי"ב
 .7אם עד אחד מעיד שהיבם הוא ממזר שממילא הוא לא אח המת האם נאמן? פת"ש סק"ג
סימן קנז'
 .1מה דין ע"א או גוי מסל"ת לענין הכרה ביבם? סעיף ב
 .2האם ההכרה יכולה להיות בשעת חליצה או ההכרה צריכה להיות קודם ? פת"ש קסט סקי"א
 .3א .אחים שנתגיירו אחד מהם הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה האם זקוקים
לייבום? סעיף ג'
ב .מה דינם לגבי עדות אחד לשני? חושן משפט סימן לג סעיף יא
 .4מה הדין אם התנה שאם ימות בלי בנים אישתו רק תחלוץ או שהתנה שיתבטלו הקידושין למפרע .סעיף ה' ,עיין
ריטב"א כתובות נו
 .5א .נפלה לפני יבם מומר ונשאת לשוק ללא חליצה מה דינה? ואם יש לחלק בזה בין מומר בשעת הנישואין עם בעלה לבין
מומר שהמיר לאחר הנישואין ומה הטעם בזה? )* (3סעיף ד'
ב .אם עברה ונשאת בלא חליצה ,באיזה מומר אנו אומרים תצא ובאיזה מומר אנו אומרים לא תצא?
ג .מתי אפשר להתיר לכתחילה בלא חליצה אם היבם הוא מומר? ספק אם הוא אחיו מאביו או מאמו ,גמרו סימניו ומת
בתוך ל' ,רד"ך – במקום עיגון )באר היטב ס"ק ב,ג(
ד .מתי אין אנו מתירים ליבמה להנשא אפילו כשחלצה מן היבם המומר? )* (2כשהיבם לא היה אנוס ,כשיש אח אחר
לא מומר
ה .מהי התקנה לאשה העומדת להנשא לאיש שאחיו מומר שלא תזדקק ממנו לחליצה?
 .6לא היה מוחזק באחים ,ובא אחד ואמר אני אחיו ועד אחד מעיד גם כן שהוא אחיו האם מתיבמת או חולצת? )אישה
שמת בעלה ולא השאיר זרע של קיימא ובא עד אחד ואמר שהוא שמע מהמת שהיה קורא למישהו אחיו ,אך הוא אינו
יודע אם הוא אחיו מאביו או מאמו האם האלמנה זקוקה לייבום או חליצה?( סעיף ו' ,באה"ט סק"ב בשם רדב"ז
 .7א .היה מוחזק באחים ואמר בשעת מיתתו אין לי אחים ,האם נאמן לפטור את אישתו מייבום .סעיף ז'
ב .ואם נאמר דנאמן האם מותרת להינשא לכהן .סימן קנו פת"ש סקט"ז
 .8האם יבם מותר לו לדור עם חלוצתו לאחר שחלצה? סעיף י'
סימן קנח'
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אשה שאמרה שמת בעלה או מת יבמה או שנולד להם או לו בן במדינת הים האם נאמנת ,והאם יש הבדל אם יצאה
אשתו עמו או יצאה לבד )*) (2באיזה אופן נאמנת האישה לומר שמת בעלה כדי שתתייבם לייבם ,ובאיזה אופן אינה
נאמנת( סעיפים א,ב
באיזה אופן נאמן היבם לומר שמת אחיו ,ובאיזה אופן אינו נאמן (2*) .סעיף א' ,עיין רעק"א אות א' ,וסימן יז ב"ש
סקי"ד
האם עד אחד נאמן גם לגבי חדר"ג ,לגבי מות היבם ,לגבי מות אישתו כדי לישא אחותה (2*) .ב"ש סק"א ,סימן טו
ב"ש סק"כ,

סימן קנט
 .1א .יבמה שנתקדשה לאחר ,וגרשה ואחר כך היבם חלץ לה .האם מותרת לחזור למקדש הראשון? )* (2סעיף א'
ב .האם יש הבדל בין שוגג למזיד )זקוקה לייבום שנתקדשה לזר בשוגג ,בפני ב' עדים ואח"כ חלצה ,לאחר מכן באה
להינשא לזה שקידשה והתברר תוך כדי שאלות ביה"ד שאחד מעדי הקידושין פסול לעדות האם היא מותרת לזה
שקידשה או לא?(
ג .מה הדין אם חלץ לה היבם ,עוד לפני שנודע ענין הקידושין ,האם מותרת לחזור למקדש? פת"ש סק"ג
ד .מה הדין באם כבר נישאה לזר? סעיף ב'
 .2א .יבמה שהתקדשה לאחר ,האם מותר ליבם ליבם אותה? סעיף א' )זקוקה ליבמה שנתקדשה לאחר ,האם הופקע
זיקתה עי"ז? עיין בית מאיר בטעם הדבר שיכול לחלוץ בלי גט(
ב .מה הדין ביבמה שניסת האם פקעה זיקתה? סעיף ב'
ג .ואם נתקדשה לאחי היבם מאמו ,מה הדין בזה?
 .3שומרת יבם שזינתה האם נאסרת ליבם או לבועל ,ומה הדין אם הרה לזנונים ,האם יהיה מותר לחלוץ לה אז? )*(3
פת"ש סק"ח
 .4ואם נתיבמה בטעות ששמעה שמת בעלה ואח"כ בא האם מותרת לבעלה?
 .5בזמן הזה שיש חרם דרבינו גרשום שלא לישא שתי נשים ,אם נפלה לאחד יבמה האם מותר לו לישא אחרת לפני
שיחלוץ יבמתו? סעיף ה'
סימן קס'
 .1מתי יבם חייב במזונות יבמתו? סעיף א' והלאה
 .2מתי מעשה ידיה שייכים ליבם) .יבמה שעמד בדין וברח שחייב במזונות למי שייכים מעשי ידיה?( סעיף א'
 .3האם יבם אוכל פירות נכסי מלוג ומה דינו בנכסי צאן ברזל .סעיף ו'
 .4שומרת יבם שמתה מי הם היורשים .ואם יש הבדל בין נכסי מלוג לנכסי צאן ברזל .סעיף ז'
סימן קסא
 .1גדול האחים שנשבע שלא ליבם ולא לחלוץ ,ולא רצו שאר האחים לא חיבם ולא לחלוץ את מי כופין לחלוץ? סעיף ד'
 .2אדם מת והשאיר שני אחים ,אחד נשוי והוא הגדול .ואחד פנוי והוא הקטן איזה חליצה עדיפה? )קימ"ל מצוה בגדול
ליבם או לחלוץ ,האם הגדול נשוי אישה והקטן לא נשוי ,והקטן רוצה לחלוץ ,האם הקטן קודם?( ב"ש סק"ז ,יביע
אומר ז ,כא
סימן קסד
 .1האם בשעת הדחק אפשר לסדר חליצה בתוך ימי השבעה של האח המת? סעיף א' ,עיין גם סימן קסט באר היטב
סקמ"ז
סימן קסו
 .1האם יבמה צריכה גם חופה אחר הקידושין? סעיף ב'
 .2קדושי מאמר שנתן לה פרוטה ואמר לה הרי את מקודשת לי בזו ובקדושי אחי ,האם חל קדושי מאמר? סעיף ב'
 .3א .בא על יבמתו ולא אמר לה כלום האם קנאה? סעיף ז'
ב .בא על יבמתו בלי עדים ,האם נחשבת כאשתו לכל דבר .פת"ש סק"ו
סימן קסז'
 .1יבם בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ,האם ביאתו קונה את היבמה ,או לא .ומה הדין אם רוצה אח"כ לגרשה,
ומה הדין אם היבם מת לאחר שבא עליה בהיותו בן תשע שנים ויום אחד? סעיף א  -ב
סימן קסט'
 .1מה הדין בחולצת בשלושה ולא בחמישה? סעיף ג'
 .2יבמה שקשה לה להתכופף האם יכולה לחלוץ ליבמה כשהיא יושבת? )* (2סעיף יב
 .3א .האם בחליצה מועיל תנאי? סעיף נ' פת"ש סקכ"ד
ב .אם נאמר שאין דין תנאי בחליצה לפסול החליצה אבל האם מחויב בהתחיבות ממון לקיים התנאי?
ג .היבם מסר מודעה על החליצה האם החליצה בטלה או פסולה? סעיף יג וסעיף נד
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.4

.5
.6
.7
.8

קי"ל שחולצים בשל ימין.
א .מה הדין אם חלצה בשמאל? סעיף כב'
ב .באיזה רגל חולץ איטר? באר הספק בזה (2*) .סעיף כה'
ג .אם חולץ בשניהם האם החליצה בבת אחת או בזה אחר זה?
ד .מה הדין ביבמה איטרת? סעיף כד'
אילמת שחלצה או פיקחת שחלצה ללא שקראה מה דין החליצה? סעיף מג
האם אפשר לסדר בשעת הדחק ,חליצה בתוך ה"שבעה"? סעיף מד'
יבמה שהופיע בביה"ד יחד עם היבם כדי לחלוץ ובינתיים התגלו ביניהם דין ודברים ועמדה היבמה וירקה לפני היבם
בנוכחות ביה"ד ואח"כ חלצה ליבם האם חליצה זו כשרה .ומתירה אותה לזר או לא? סעיף מו'
מתי מתירים ליבם לכתחילה בזמן הזה? בית מאיר סקל"ד ושבות יעקב ח"ג סימן קלו

סימן קעב'
 .1האם שחוף חולץ וחולצים אותו? סעיף י ,סימן קסו סעיף ח )שחוף הכוונה באבר מת(
 .2אם טומטום שנקרע או אפילו שלא נקרע או אנדרוגינוס אם חולצים או מיבמים? סעיפים ח  -ט
סימן קעג'
 .1ראובן היה נשוי לרבקה כדת משה וישראל .אחיו שמעון קידש את אחותה של רבקה .ראובן מת ,והעדים של הקידושין
של שמעון נמצאו פסולי עדות דרבנן .האם שמעון יכול ליבם את רבקה ומה הדין אם קדם וכנס את ארוסתו? סעיף ג',
עי' סימן קנט סעיף ה
 .2סוטה וודאי או ספק סוטה האם פוטרת צרתה? סעיף יא' ,ב"ש סקי"ב
 .3אשה שזינתה תחת בעלה ומת ,האם צריכה חליצה? פרט! ומה הדין באשת כהן שנאנסה  ,ומת ,האם צריכה חליצה?
סעיף יא ,ב"ש י
סימן קעז'
נטען על פנויה האם ראוי לכונסה ומה הדין בוודאי בא עליה? סעיף ה'
סימן קעח'
 .1א .קטנה שזנתה האם מותרת לבעלה סעיף ג' ,סימן סח סעיף ח
ב .חרשת אשת פיקח שזנתה האם אסורה לבעלה? רעק"א אות א' ,סימן סח פת"ש סק"ז,
 .2האם במקרים הבאים אשת איש נאסרת לבעלה(2*) :
א .שמש באבר מת או שזינתה עם שחוף .פת"ש סק"ג ,סימן כ' ,ב"ש סק"ה ,שי למורה שם
ב .שסבורה שזה בעלה .סעיף ג'
ג .אומרת מותר) .אישה שהייתה נשואה כדמו"י והתגרשה בגירושין אזרחיים ולפני שתקבל גט כדמו"י נבעלה לאדם
אחר ולאחר שקיבלה גט מבעלה מבקשת להינשא לבועל ולשאלת בית הדין ענתה שהיא לתומה חשבה שהגירושים
האזרחיים שחררו אותה מבעלה ואין שום איסור אשת איש אם תיבעל לאדם אחר .מה הדין? שו"ת שבט הלוי
ט,רנז
ד .נבעלה לגוי
ה .התירוה בי"ד להינשא .סימן יז ,סעיף נו והלאה .סימן לא ,ב"ש סק"י
ו .זינתה ברצון כדי להציל נפשות האם מותרת לבעלה או אסורה ,ומה דינה לגבי כתובתה? ב"ש סק"ד ,פת"ש
סק"ח ,סימן ו' ,באה"ט סק"כ ,פת"ש סקי"א
 .3אשת קטן שזנתה האם אסורה לבעלה? רמב"ם סוטה ב ,ב
 .4האם אפשר לקנא על ידי שליח פת"ש סקכ"ו
 .5האם בעדות סוטה לאחר קנוי וסתירה אמרינן עדות בטלה מקצתה בטלה כולה? תוס' סוטה לא ע"ב ד"ה "הא" בסופו
 .6א .אשת איש שזינתה עם גוי וגירשה ונתגייר ,האם מותרת לו? )* (3סעיף יט'
ב .מי שזינה עם אחות אישתו וגירשה בעלה אם מותרת לבועל לאחר מיתת אישתו ,ומה שונה זה מגוי הבא אל אשת
איש?
ג .זינתה עם קטן פחות מי"ג ויותר מט' האם אסורה לו כשיגדיל? פת"ש סקל"ב
ד .א"א שנאנסה וגרשה בעלה ,האם אסורה לבועל ,האם יש חילוק בין אשת ישראל ואשת כהן )* (2סימן יא סעיף א'
ברמ"א )דין כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל האם קשורים זה בזה?(
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