
ב בשבת  לחדש  שנת חמשת אלפים ושבע מאות  לבריאת 
אמר  ה"ה   איך  סהדי  אנן  פה   מנין  שאנו  למנין  העולם, 
ובסיעתא  במימרא  ואנא  וישראל,  משה  כדת  לאנתו  לי  הוי  להדא  
דפלחין  יהודאין  גוברין  כהלכות  ליכי  יתיכי  ואכסי  ואסובר  ואכלכל  ואפרנס  ואיזון  ואוקיר  אפלח  דשמיא 
ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין וסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא, ויהיבנא ליכי מהר בתולייכי כסף זוזי 

וצביאת מרת  כל ארעא.  כאורח  לותיכי  ומיעל  וסיפוקיכי  וכסותיכי  ומזוניכי  ליכי  דחזי  מאתן 
בין בתכשיטין במאני דלבושא  בין בזהב  בין בכסף  ליה  נדוניא דהנעלת  ודין  והות ליה לאנתו.   דא 
ב  דנן  חתן  ה"ה   עליו  קבל  הכל  דערסא  ובשימושא  דירה  בשמושי 
סך  כנגדן,  אחרים  צרוף  כסף  זקוקים  סך   עוד  מדיליה  לה  והוסיף  הנ"ל  החתן  וצבי  צרוף,  כסף  זקוקים 
הכל  זקוקים כסף צרוף. ועוד הכניסה לו סך                 והוסיף לה החתן כנגדן שליש העולה לסך

לסך  עולים  דא  ותוספתא  דין  נדוניא  דא  כתובתא  הכל  סך            
שהותנו  )התנאים  לגופה.  השייכים  וחפציה  ותכשיטיה  בגדיה  כל  לבד   
הדירה עליו,  צרכיה  וכל  וכסותה  מזונה  לו,  ידיה  מעשה  הן,  ואלו  וקיימין,  שרירין  ביניהם 

יקדש שום  ולא  ולא ישא  ועפ"י תקנות שו"ם,  וכל משפטי הכתובה, כמנהג אשכנז  , הירושה         
ברשותה  אם  כי  מחפציה  חפץ  שום  ימשכן  ולא  ימכור  ולא  ז"ל,  רגמ"ה  כמנהג  בחייה  עליה  אחרת  אשה 
תנאי  שום  ולא  מקצתה  ולא  כולה  לא  כתובתה  סכי  לו  שתמחול  יסיתנה  ולא  יפתנה  ולא  הגמור,  ורצונה 
ולא  ממש,  בו  וכדבר שאין  הנשבר  כחרס  מעכשיו  בטלה  ההיא  המחילה  הרי  תמחול  ואם  הכתובה,  מתנאי 
יעבור מאר"ץ והלאה ולא מנוא אמון והלאה ולא בדרך ים כלל ללא הסכמתה עד שיניח לה גז"כ עם ספוק 
מזונותיה כי ראות עיני הבד"ץ(. וכך אמר ה"ה  חתן דנן, אחריות שטר כתובתא 
דאית  וקנינין  נכסין  ארג  שפר  מכל  להתפרע  בתראי  ירתאי  ועל  עלי  קבלית  דא  ותוספתא  דין  ונדוניא  דא 
יהון  כלהון  אחריות  להון  ודלית  אחריות  להון  דאית  נכסין  למקנא,  אנא  ודעתיד  דקנאי  כל שמיא  תחות  לי 
אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא ואפילו מן גלימא דעל כתפאי, בחיי 
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם. ואחריות וחומר שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא, קבל עליו ה"ה                                             
 חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשוין כתקון חז"ל, 
דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בביטול וכו' ובפיסול וכו'. וקנינא מן ה"ה  חתן דנן 
דא על כל מה דכתיב ומפרש לעיל במנא דכשר למקניא ביה. והכל שריר ובריר וקיים. למרת 
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גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובאעה"ח יום הנ"ל  
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