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אני מבקש להודות לרב פרופ' משה עמאר שהעמיד בטובו את פנקס הכתובות המקורי של קהילת בני מלאל ועזר בפענוח   1

הכתובות. אני חייב תודה לאשתי, מזל ולילדיי, אודי, דנה ואילה שמהם קיבלתי עצות ושאבתי עידוד לקדם מיזם זה. תודה 
דרש ושלום צבר על הערותיהם -תודה לאריאל גולדשטיין, לימור סמימיאן גדולה למולי סן שסייע לי עד מאוד בהוצאת ספר זה.

 תורן ומיטל שטיין, שעזרו לי בחפץ לב בהכנת הספר.-המועילות. תודות שלוחות לגליה אבידר, רעות רוזנברג, עופרה קומר
  שהבחינו בשגיאות דפוס בגרסה קודמת.רפאל דהן ו בן טולילה שלמי תודה גם לקוראים מירי
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  ראשוןפרק 

  כתובהסיפורה של 

  

להרצות בכנס יוצאי בני שהזמין אותי  מארק אליאניהתחיל בשיחת טלפון מאדם יקר ששמו ספר זה 

-פניות להרצות בנושאים כלכליים. אני מקבל דרך שגרה 2013שהתקיים בסוף נובמבר  והסביבה מלאל

חברתיים אבל זו הייתה פנייה חריגה. לא ביקשו ממני להרצות על המחקר האחרון או על רעיון שהצגתי 

בכתבה לעיתון. ביקשו ממני לדבר על עצמי. תחילה חשבתי לסרב והיו לי את כל הנימוקים לדחות 

כי ברגע שאציג  אני יודע. נות מקום לנושאבר על עצמי כדי לפבנימוס את ההזמנה. החלטתי מזמן לא לד

אני גם  .הנושא שמצדיק את הזמנתיאת עצמי לראווה, הצד הרכילותי והאישי יעלים ללא תנאי את 

משוואות או מצגות להסתתר לי מתרגש מעבר למידה כאשר אני מדבר על עצמי ועל משפחתי. אין 

כדי למסור תשובה שלילית להתקשר בדרך מאחריהן. בכלל, מי צריך את ההתרגשות הזו. כבר הייתי 

אבל החלטתי קודם לספר לאשתי על דבר ההזמנה המיוחדת. אשתי הייתה נחרצת למארק אליאני 

תלך" וכדי לסגור לי סופית את פתחי המילוט היא  - בדבריה. היא אמרה לי בפשטות, "הזמינו אותך 

  הוסיפה: "אל תהיה כזה סנוב".

 בערבו של הכנס. הגעתי למפתן הבניין המרשים של הפדרציהירושלים לעל פי עצתה של אשתי נסעתי 

ושוב שאלתי את עצמי האם  ,הגדולותסה יהכנדלתות  מהוסס מולועמדתי העולמית של יהדות מרוקו, 

שהסכמתי להשתתף בהם.  הייתילהיכנס בשערי הבניין. כבר הייתי בעבר בכנסים שחשבתי איזה אידיוט 

שיחה לי שמא שוב תהיה  ומתוח חושש. נזכרתי בדבריה של אשתי ונכנסתי הכנס הזה הריח לי כמותם

אט אט התכנסו המשתתפים והאולם  .לא ראיתי את הנולד , שוב,נוקבת עם עצמי בדרך חזרה איך

  .מעורבבות עם עברית התמלא בקולות השפה המרוקאית עם החיתוך המלאלי (יוצאי בני מלאל)

וכן את התרבות של קהילת בני ציג את ההיסטוריה המשפחתית לה מארגני הכנס הזמינו מספר דוברים

הרב פרופ' משה עמאר, עמיר פרץ (נולד בבוז'ד) השר להגנת הסביבה,  מלאל. בין הדוברים שהוזמנו היו

ממני ביקשו להציג את . מר מארק אליאניואליאני -פרופ' אפרים חזן, ד"ר דן אלבו, גב' פנינה שורוק

כמו תמיד, נכשלתי כישלון חרוץ בריסון ההתרגשות בשעה שדיברתי על ההיסטוריה המשפחתית. 

הקול שלי מאוחר יותר התברר לי כי ההתרגשות הזו הייתה רק הקדימון למה שעומד לקרות. משפחתי. 

 28והוא בגיל  ,מנורעד באופן מוגזם כאשר הזכרתי את אבי המנוח, יהודה דהן שנפטר הרבה טרם ז

יחד עם אמי שתחיה. הילד הזה  בלבד. הוא נפטר שנה וחצי לאחר שהתגשם חלומו להביא ילד לעולם
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אבי הוריש לי ירושה דלה מאין כמותה: שתי תמונות. לאחרונה גם הצאצא היחידי שיותיר אחריו.  הוא

  מצאתי גם את רישיון הנהיגה שלו.התרחב האוצר שברשותי לאחר ש

. עמאר. המנחה הציג אותו על שלל תאריו, הרב פרופ' משה לה לדבר אדם שלא הכרתי קודםע יאחרי

ולא אני התרכזתי בכך שהמנחה הקדים את התואר רב לפני הפרופסור, וחשבתי לעצמי שהוא בחר כך 

ואז התחיל לדבר ואני המשכתי להרהר על מה אומרת הבחירה הזו.  עמארבמקרה. הרב והפרופסור 

פונה לקהל ומרים את ידו שאוחזת בפנקס בצבע כחול דהוי ומספר כי  עמאר... הרב משה נפלה הפצצה

כל אלו שנישאו בבני  כתובותיהם שלעותק ובו העיירה סופרי  מושרשהוא שם את ידו על פנקס כתובות 

ל . אני מיד מבין כי הירושה שלי עומדת לגדול בשיעור ניכר. הפנקס הכחו1962- ל 1955מלאל בין השנים 

  .שתבדל לחיים ארוכים וטובים לאמיהמנוח הדהוי הזה כנראה כולל העתק של הכתובה שמסר אבי 

. למען האמת, כבר לא שמעתי עמארהמתנתי בקוצר רוח לסיום דברי הנואמים כדי לזנק לעברו של הרב 

. עם סיום תובותהדוברים. הלב שלי התחיל לפעום בקצב מהיר לקראת המפגש עם פנקס הכמה אמרו 

במשפט, "נראה לי שהכתובה של הוריי נמצאת בפנקס". הרב חמוש  עמארהטקס הסתערתי על הרב 

התאריך המשוער של הנישואין. בירר את שאל לשמותיהם של הוריי ו ,, שהתרגש פחות ממניעמאר

עם  דף אחר דףבהילוך איטי העביר  עמאראבל לא הייתי בטוח. הרב  1959הערכתי שמדובר בשנת 

. הוא הרים את ראשו 66, ואז הוא נעצר על כתובה מספר כתובות שרשומות בכתב יד בגופן יהדות מרוקו

בכתובה נכתב שמו של החתן וכן שמות אביו וסבו וכך גם שמה של הכלה "הנה הכתובה". לעברי ואמר 

קס הכחול . הזיהוי היה מוחלט. זו אכן הכתובה של הוריי. ביקשתי לאחוז בפנבצמוד לשם אביה וסבה

  באבי שלא הכרתי. נגעתי קלותדפי הכתובה כאילו את ולמשש 

ניסיתי לקרוא את הכתובה אבל הצלחתי לזהות רק מילים בודדות וחלקי מילים, וגם זה היה לאחר 

המיוחד של גופן וב )יחיא בוחבוט(שלמה אסולין או העיירה  סופריהכתובה נכתבה בכתב היד של מאמץ. 

גופן האותיות הזכיר לי את חתימת אלה הן אותיות עבריות בכתב קורסיבי (רהוט) מקומי. יהדות מרוקו. 

טרת את סידורי התפילה של המשפחה. בדרך חזרה הביתה ידו של סבי יעקב אלבז שהייתה מע

כיצד התמזל מזלי באיתור הכתובה התקשרתי לאמי להודיע לה כי מצאתי את הכתובה. אחרי שהסברתי 

לה אחת בלבד: "מתי התחתנתי?" שאלה אמי. אחרי שאמרתי לאמי את תאריך הייתה בפיה שא

כלולותיה, הבנתי שזהו האירוע היחיד בחיי משפחתי במרוקו שניתן לדעת בוודאות מתי הוא קרה. זה לא 

  דבר של מה בכך אחרי שנתקלתי בכל כך הרבה יוצאי מרוקו שנולדו בתאריך המדויק אחד בינואר...

וביקשתי ממנו צילום של הכתובה גם כדי להראות לאמי וגם כדי לצרף  עמארניתי לרב פכבר ביום הכנס 

מספר שבועות לאחר הכנס, שנותרו בתיק הזיכרון שלי מאבי.  לשתי התמונות ורישיון הנהיגה אותה

 ציפתה עמארכדי לקבל את הצילום של הכתובה. בביתו של הרב  בבני ברק עמארנסעתי לביתו של הרב 
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 הרשומה בתערובת של של הוריי כתובהה ינפרסה לפני וכעת ,. הוא פיענח עבורי את הכתובהלי הפתעה

הדימיון של הכתובה תוך כדי שאני קורא אני מגלה את  .יכולתי לקרואאת כולן ש ארמיתבעברית וב מילים

מעורר פליאה אצל מי ששוכח מרוב התרגשות  הדימיון הרב .עליה חתמתי אני ביום נישואיילכתובה הזו 

ובכל דד מגלות לגלות בר ממאה למאה וניהודי. נוסח הכתובה עשל העם הוהזיכרון את יכולת השימור 

  .בין כתובות ממקומות ומדורות שונים זאת רב הדימיון מן השוני

ובות שמצויות את כל הכת הנגישל גמלה בי ההחלטהמפוענחת של הוריי, הברגע שראיתי את הכתובה 

הספר מביא עותק של כל אחת מן הכתובות  בפנקס הכחול הדהוי לתועלת קהילת יהודי בני מלאל.

בגירסה המקורית הרשומה בגופן יהדות ולצידה הכתובה המפוענחת בגופן המוכר. פרק הקדמה זה מציג 

ודי בני מלאל וכן דמוגרפי של הכתובות שמספק הצצה חטופה בלבד לחיי קהילת יה- חברתי-ניתוח כלכלי

  תיאור רקע היסטורי קצר של התקופה.
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  שניפרק 

  קיצור תולדות יהודי מרוקו

  

המפגש עם פנקס הכתובות עורר אצלי סקרנות שהייתה כבושה זמן רב לגלות את עברה של יהדות 

מרוקו. תמיד ידעתי למצוא את כפתור הכיבוי כאשר נדלקו בתוכי שאלות כמו מניין הגיעו היהודים 

במרוקו נוטשת את  רשים של מאות שנים כמעט בכל נקודת יישובלמרוקו? כיצד זה קהילה שהכתה שו

שכניה ומתיה ורכושה ועולה לישראל? האם עולי מרוקו זכו ליחס שלילי מיוחד יחסית לעולים אחרים מצד 

לספק רקע וכך  ,לשתף אתכם במה שלמדתי בחודשים האחרוניםמטרת סעיף זה היא קולטיהם? 

קורותיהם של יהודי מרוקו על מיקוד עם  של יהודי בני מלאלהכתובות  על התקופה בה נערכויסטורי ה

בתקופה שלאחר הקמת קהילת יהודי בני מלאל קורות החיים של יש להניח כי לאחר הקמת המדינה. 

הסקירה התמציתית מבוססת ברובה על ספריהם  אינה שונה מזו של כלל יהודי מרוקו.מדינת ישראל 

 )1948-1970החשובים של ירון צור (קהילה קרועה) ומיכאל לסקר (ישראל והעלייה מצפון אפריקה: 

מיותר לציין כי אדם שחפץ להעמיק את ידיעותיו חייב לקרוא  2.לצד מקורות אחריםוחיים סעדון (מרוקו) 

, ולא להסתפק בסקירה המובאית כאן יהדות מרוקואת מדף הספרים המתרחב והולך על תולדות 

  שנועדה להציב תפאורה תקופתית לכתובות.

היהודים במרוקו הגיעו משני מקורות עיקריים: יהודים שגלו מישראל לאורך אלפיים שנות היסטוריה ונדדו 

מרוקו  .1492לצפון אפריקה וכמובן גל יהודים גדול יחסית שהגיע למרוקו בעקבות גירוש ספרד בשנת 

ן בית ראשון הגיעו ישנן טענות כי כבר לאחר חורב 3אלף מגורשי ספרד ופורטוגל. 200- קלטה כשליש מ

. התרחבות השלטון הרומאי בצפון אפריקהובעקבות חורבן בית שני  התגברה זונדידה ו יהודים למרוקו,

הראשונה לפני  ליד רבט נמצא קבר של יהודי הלינסטי מהמאהישנן עדויות מוחשיות אחדות לכך. 

הספירה, ולא רחוק ממכנס נתגלתה כתובת מן המאה השלישית לספירה ועליה נכתב 'מטרונה בת רבי 

  4יהודה נח'.

(לקראת סוף המאה השביעית לספירה).  הכיבוש המוסלמי לאחרידע תנודות מצבם של היהודים במרוקו 

) חלה הרעה ניכרת "המייחדים"( קנאיותעלייתן של קבוצות מוסלמיות תחילה היה שיפור אבל בעקבות 

 נגזר על היהודים שלא התאסלמו.או גירוש עונש מוות ו היהודים אולצו להתאסלם,. במצבם של היהודים

להתאסלם  םליהודי התיראת איגרת השמד ובה  1165-ב, חיבר פאסלמד רפואה בעיר ש ,הרמב"ם

                                                            
  .1975, הוצאת עם עובד, קורות היהודים בצפון אפריקהאני ממליץ לקרוא את ספרו של נתן א. שוראקי,  2
  ).23חיים, הוצאת הקיבוץ המאוחד (עמוד - , ספריית הלל בן2000, יהדות מרוקו, עברה ותרבותהבשן אליעזר,  3
  ).28יק, ירושלים (עמוד , מוסד ביאל1965, תולדות היהודים באפריקה הצפוניתהירשברג חיים זאב,  4



8 
 

למרות להגר לארץ ישראל.  נאלצוהרמב"ם ומשפחתו , םהמוסלמי יםהקנאעליית בעקבות . למראית עין

תקנות 'ולציית ל מיסים כבדים ונדרשו לשלם מרדיפות) סבלו יהודים"- "מוסלמים(היהודים שהתאסלמו 

  .הנחות של תושבים שאינם מוסלמיםאת מעמדם  שעיגנועומר', 

האוכלוסייה במרוקו התרחבה והתעשרה ביהודים שגורשו מספרד ופורטוגל בסוף המאה החמש עשרה. 

ם הדתיים במנהגיו הבשפ נבדלותש ,קבוצות מובחנות בקרב יהודי מרוקושתי  בעקבות גירוש ספרד נוצרו

המגורשים דיברו את השפה המקומית ואילו ברו יהתושבים הוותיקים ד .)אישותודיני  כשרות תפילה,(

עם השנים חל עירוב של שתי קבוצות אלה עד כי לא ניתן להפריד בינהן למעט היהודים שהתגוררו  לדינו.

 ניתן לשער כי עם השנים הצטרפו לקהילה היהודית גם מקרב האוכלוסייה המקומית. במרוקו הספרדית.

, וכך גם קהילת יהודי סג'למאסה שמוצאה כנראה העיר ספרו מכונה על שם שבט ברברי שהתייהד

  5מברברים שהתייהדו.

לאחר מאות שנים בגלות הגיעה נקודת המפנה בחיי קהילת יהודי מרוקו עם הקמת מדינת ישראל. 

. הכיבוש של צרפת, ששלטה כידוע מלחמת העולם השנייההשינויים התת קרקעיים החלו למעשה כבר ב

אותם למדיניות גם ערער את הביטחון של יהודי מרוקו וחשף  1940במרוקו, על ידי הגרמנים ביוני 

כי נציגי משטר וישי בבני מלאל חידשו את גזענית מצד נציגי המשטר הצרפתי. ישנן עדויות מתועדות 

מעמדם הנחות של היהודים כבני חסות  התקנות האוסרות על יהודים לרכב על סוס, כדי לאותת על

(ד'ימים). בדומה להחרמת הרכוש שהופעלה באירופה תחת המשטר הנאצי, המושל המקומי בבני מלאל 

לטובת אירופים, שבאופן מצמרר הוזמנו להצביע על בתי שעות  48ציווה לגרש יהודים מביתם תוך 

במוסדות הקהילה בבני או מקלט זמני מצהפליטים היהודים  חמדו בהם.יהודים ש ובתי עסק מגורים

  6מלאל.

 מועדיםהיהודים במקומות השואת יהודי אירופה, הגלות הפכה מקום מסוכן בעיני  ממדיעם היוודע 

קילוח דק של עולים ממרוקו לישראל. על פי רק ואולם עד הקמת המדינה היה בעולם, ובכלל זה במרוקו. 

לסטטיסטקאי הראשי של ישראל, עלו לישראל בתקופת המנדט נתוני משה סיקרון, שיהפוך עם השנים 

תוכנית החלוקה, שאושרה באו"ם בנובמבר . )6, עמוד 8(העלייה לישראל, לוח  עולים בלבד 900-כ

מדינת ישראל  לידתה של, עוררה תקווה שהנה קץ חיי הגלות של יהודי מרוקו נראה באופק. עם 1947

מבחינת קברניטי מדינת יעזבו כאיש אחד ויעלו לארץ ישראל. יהודי מרוקו  250,000 שכלנראה היה 

בעקבות ההשמדה  בעולם ישראל הצעירה, קהילת יהודי מרוקו הפכה למאגר הפוטנציאלי הגדול ביותר

                                                            
  ).16חיים, הוצאת הקיבוץ המאוחד (עמוד - , ספריית הלל בן2000, יהדות מרוקו, עברה ותרבותהבשן אליעזר,  5
ביד ושם מצויה עדות של הרב יעקב חפוטה המלמדת על האיום על קהילת יהודי בני מלאל בזמן מלחמת העולם השנייה  6

  ק חפוטה).(העדות תועדה על ידי בנו, ד"ר יצח
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מפני חרדה הדמוגרפית עלאתם של יהודי מרוקו נראתה פיתרון הולם ליהדות אירופה. השל ההמונית 

  בתחומי ארץ ישראל.מיעוט יהודי 

  

  1948-19717: מספר העולים ממרוקו לישראל, 1תרשים 

  

בפועל, עליית יהודי מרוקו התפרסה על פני שנים רבות לאחר הקמת מדינת ישראל עם תנודות כלפי 

נות היא מדוע העלייה נמשכה תקופה כה ארוכה רמעלה ומטה בהיקף העולים. אחת השאלות המסק

נציין כי יהודי עירק, לוב ותימן עלו למרות שלכאורה הבשילו התנאים לעלייה המונית בפרק זמן קצר? 

מורדות בהיקף העולים ממרוקו לישראל? פרק זה אינו העליות וה אתמה מסביר תוך פרק זמן קצר. 

ה אבל פטור בלא כלום אי אפשר. ננסה להתמודד עם המסגרת המתאימה לענות על שאלות אלו בהרחב

בנכונות כן העולים ו מנקודת מבטם שלתועלת (כספית ובעיקר אחרת) -שאלות אלו בעזרת ניתוח עלות

  .והאינטראקציה בינהם בישראל יכולת של הקולטיםבו

 צמח מספר 1948מיד לאחר הקמת המדינה הלכה והתגברה תנועת העלייה לישראל. במהלך שנת 

(לפי תזכיר יעקב כרוז  דצמברחודש ב 3,000-לקרוב ל שלפני הכרזת המדינהבחודש  74- העולים מ

 אלף נפש 20-עלו ממרוקו לישראל קרוב ל 1948/49בשנים . )196בעמוד  מיכאל לסקרהמצוטט אצל 

הכמיהה לארץ ישראל שקיננה דורות על דורות בלב יהודי מרוקו הייתה הרוח החזקה . )1(תרשים 

לצד גורם משיכה זה שהשפיע על העלייה היה שדחפה את האלפים להידפק על שערי מדינת היהודים. 

                                                            
 הוצאת, 1955–1964, במרוקו היהודית המחתרת, קנפו מאיר:  הוא 1964עד  1948מקור הנתונים למספר העולים בשנים   7

 – מרוקו יהדות: בנושא רקע בתוך מסמך .2001 דפנה קיבוץ 18, אפריקה-בצפון ציון ואסירי ההעפלה, המחתרת פעילי ארגון
ישראל והעלייה מצפון אפריקה:  הוא מיכאל לסקר, 1971עד  1965מקור הנתונים למספר העולים בשנים  .וקליטה עלייה

1948-1970.  
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והוא החשש לביטחון האישי במרוקו. חשש זה הפך מוחשי בעקבות הטבח  מארץ המוצא גם גורם דחייה

ורכושם באוג'דה, הותקפו יהודים  1948אוג'דה וג'ראדה. ביוני  ,הסמוכות לגבול עם אלג'ירבשתי עיירות 

פצועים  20שהייתה מקום ריכוז של עולים בלתי ליגאלים בדרכם לישראל. זה נגמר בחמישה הרוגים, 

ונזק רב לרכוש. ההתקפות של הפורעים הערבים היו קטלניות הרבה יותר בקהילה היהודית הקטנה 

טבח זה היה פצועים.  27-הרוגים ויהודים  37ג'ראדה. קציר הדמים היה  הסמוכה נייה של העיירהוהע

יהודים בתחילת המאה  49בו נרצחו שבהיקפו לפוגרום קישינב, עליו למדתי בבית הספר,  דומה

  העשרים.

. כבהועוד יותר על הר המצב הכלכלי היחסי היה גורם נוסף שהשפיע על גודלה של העלייה לישראל

ב הכלכלי באופן כללי, ההחלטה להגר מושפעת מן המצב הכלכלי היחסי בארץ המוצא בהשוואה למצ

במצב הכלכלי  מצב הכלכלי במרוקו צפויה להגביר את העלייה ואילו הרעהב הצפוי בארץ היעד. הרעה 

בעולם לאורך ההיסטוריה תנועות ההגירה מ אין זה שונה. , ולהיפךבישראל פועלת לצמצם את העלייה

מאזורים פחות מבוססים כלכלית למדינות מפותחות מבחינה כלכלית. גורם זה יצר תמריץ כלכלי חזק 

יותר אצל השכבות החלשות בקהילה היהודית לעזוב את מרוקו. ואכן הראשונים שעזבו את מרוקו היו 

יהודי מרוקו היו באותה עת  השכבות החלשות בקרב קהילת(בממוצע) בעלי מעמד כלכלי נחות יותר. 

עניים מרודים שסבלו ממחלות השכיחות בקרב עניים כמו גזזת וטרכומה (גרענת). הגורם הכלכלי הזה 

  .לצמצום חד במספר העולים ,כפי שנראה ,, שהביאהיצר דינמיקה אכזרית בעלייה ממרוקו לישראל

הגזזת ם עז, ולא לטובה. יצר רושמרוקו מגל העלייה הראשון  עםהקולטים בישראל המפגש של 

 מצדמראה החיצוני החמירו עוד יותר את תחושת הדחייה היו להם ביטויים בולטים בוהטרכומה ש

. הדעות הקדומות, ואפילו הגזעניות, שהיו רווחות בקרב הציבור הישראלי ממוצא אירופי ביחס הקולטים

בית בעקבות המפגש עם העולים ליהודי ארצות האסלם בכלל וביחס ליהודי מרוקו בפרט קיבלו רוח ג

לקלוט את יהודי מרוקו מעבר את הנכונות של המדינה הצעירה עוד ממרוקו. גורם זה פעל לשחוק 

  קליטת עלייה המונית.קשו על המדינה הצעירה לממן הכלכליים האובייקטיביים שה התנאיםלהשפעת 

השלטונות הצרפתיים ומאוחר יותר על ידי לעלות לישראל על ידי באופן פורמלי, יהודי מרוקו לא הורשו 

הושג  1949עברה תמורות. באמצע של איסור העלייה , ואולם מידת האכיפה בפועל המשטר המרוקני

(הסכם  עולים לשנה 7,200ישראל לשלטונות הפרוטקטורט הצרפתי הקובע מכסה של נציגי הסכם בין 

שרצו בריסון העלייה ממרוקו  ,גי מדינת ישראלהסכם זה שיקף אינטרס משותף הן של נצי. גרשוני)- ז'ואן

שחששו מתגובת האוכלוסייה הערבית  ,והן של נציגי הממשל הצרפתי ,גם משום ההשלכות של הקליטה

אחרי  המקומית לעלייה המונית המחזקת את אחיזתה של ישראל על חשבון אחיהם הפלסטינאים.

שפל ינה, ירד והלך מספר העולים והגיע ללאחר הקמת המדשהנחשול הספונטאני של העולים בשנתיים 

מדוע , שהוא פחות ממחצית המכסה עליה הוסכם. )1(תרשים  1953בשנת בלבד  נפש 3,000- כשל 
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את העלייה של יהודים באופן ניכר שפעלו לצנן עיקריים ניתן להצביע על שני גורמים נבלמה העלייה? 

ימוי השלילי הקשה ממנו סבלו העולים ממרוקו ממרוקו לישראל. ראשית, הידיעות על קשיי הקליטה, הד

החלו להגיע ליהודי מרוקו, דבר  כלפיהם בתחומי חיים שונים כמו דיור, תעסוקה ודתוההפלייה בישראל 

 2,500- של כלמרוקו  שדיכא את הרצון הטבעי לעלות לישראל. הידיעות קיבלו משנה תוקף עם חזרתם

היהודים שהיו בתחתית הסולם במרוקו אחרי הצרפתיים, האירופים . )218, עמוד (לסקר מיואשים יורדים

למען האמת, והילידים המוסלמים איישו שוב את המעמד הנחות אבל הפעם בארץ ישראל עליה חלמו. 

בקרב עליית יהדות מרוקו אבל הפתעתי שככה כאשר  גדולכזה לגלות היקף ירידה בתחילה הופתעתי 

קיבלו שלושת המוסדות שטיפלו בעליית יהודי מרוקו  1951בשלהי  .התוודעתי לגורמים שעמדו מאחריה

מן העולים  80%(ממשלת ישראל, המוסד והסוכנות) החלטה לבצע סלקציה של העולים. לפי ההחלטה, 

ובמצב רפואי טוב. משפחות שבהן היה אדם במצב רפואי בעייתי  35גיל בעלי מקצוע עד חייבים להיות 

לבחור בין  ונאלצ ותמשפחועות בין ישראל למרוקו היו לתופעה נפוצה. משפחות קרנפסלו לעלייה. 

והורים מבוגרים, שנמנעה מהם העלייה, נפרדו מילדיהם  הישארות בגלות ובין השארת הנכה מאחור

עליית 'לימוד קורותיה של העלייה ממרוקו כבר לא חשבתי על  אחרילמעשה, . הצעירים בדרכם לישראל

יש לומר כי  . 'עליית הנוער' הייתה בעצם הדרת הזקן, היתום, הנכה והאלמנה.רומנטייםבמונחים  'הנוער

הסלקציה לא הופעלה כלפי כלל העולים לישראל באותן השנים אלא יוחדה לעולים מצפון אפריקה. 

המוסדות הלאומיים הקימו מנגנון משוכלל יחסית לביצוע המיון של העולים מצפון אפריקה. יהודים שרצו 

, לות למרות הידיעות על קשיי הקליטה בישראל נבלמו חלקית על ידי המיון הגילי, הרפואי והסוציאלילע

בהדרגה בעקבות  הוגמשההסלקציה עם השנים, . ולכן אין זה מפתיע כי זרם העולים נחלש כל כך

הביקורת על הסלקציה מרוקו עד לביטולה דה פאקטו. קהילה היהודית בהביקורת הקשה בישראל וב

לבשה גם ביטוי מרטיט לב בשיר של נתן אלתרמן, 'ריצתו של העולה דנינו' שפורסם בעיתון 'דבר' בשנת 

1955.8  

לשלטון הלאומי המרוקני התגבר המאבק  1956בשנתיים שקדמו להכרזת העצמאות של מרוקו במרץ 

פסחה על אומנם האלימות כוונה בעיקר כנגד השלטון הצרפתי אבל הפגיעה לא . ונעשה אליםעצמי 

יהודים ו ,יהודים בעיירה פטיז'אן שישהבאכזריות יוצאת דופן נרצחו  1954הקהילה היהודית. באוגוסט 

את שוב . התקריות האלימות ערערו 1955נפגעו במהומות הדמים של קיץ בכל רחבי מרוקו רבים 

היחסים של היהודים עם המוסלמים היו את היהודים לעזוב את מרוקו.  ותחושת הביטחון האישי ועודד

בדרך כלל טובים אבל הדגש הוא על בדרך כלל. בכל מקרה, אף אדם אינו חפץ להיות במעמד של בן 

ני ביטחוהמצב ההתערערות הדחף לעלות התגבר גם משום שחסות הנתון לחסדיו של ההמון או הסולטן. 

 60-עלו לישראל יותר מ אלובשנתיים  .קוהכלכלי במרו המצבשל הידרדרות הביאה בצידה גם  הפנימי

                                                            
  ).55תשכ"ב, תל אביב תשל"ה (עמוד -נתן אלתרמן, הטור השביעי, ספר שני, תשי"ד 8
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מילא לאחר שמרוקו תקבל עצמאות של איסור העלייה  האכיפה הדוק. החשש מפני )1(תרשים  אלף נפש

ניתן  ,ואולי כבר קודם ,1955במהלך העצמאות.  טרם קבלתתפקיד בדחיפת יהודי מרוקו לעלות אף הוא 

וגוסט בראשות אדם עם מינוי ממשלה חדשה בא הפרוטקטורט הצרפתי במרוקושל היה לחשב את קיצו 

  מן הגלות.למרוקו לסולטן לשוב בנובמבר אותה שנה האישור שניתן  ונמשך עם ,המקורב לסולטן

לאחר הכרזת העצמאות של לאין שיעור ממרוקו לישראל הודקה האיסור על עליית יהודים האכיפה של 

אימצה קו עויין כלפי ישראל והעלייה לישראל שבאה מרוקו, והעלייה הפכה לחשאית ובלתי ליגלית. מרוקו 

) הצטרפות לליגה 1956לידי ביטוי בסדרה של צעדים כמו שלילת חופש ההגירה מיהודים (אוקטובר 

בשנים אלו מילא המוסד  ).1959ניתוק קשרי הדואר עם ישראל (ספטמבר ו) 1958הערבית (אוקטובר 

יהודי מרוקו. המוסד נקט בתחבולות שונות כדי לתפקידים מיוחדים תפקיד מרכזי בהעלאתם של 

בתקופה זו דעך מספר העולים כאשר בשנת גבר על שלילת חופש ההגירה שהושתה על היהודים. תלה

. בכל זאת, )1(תרשים  בלבדנפש  1,803והוא עמד על ממרוקו נרשם שיא שלילי במספר העולים  1958

ף הישג מרשים זה לזכותו של המוסד. אלפי יהודים אלה , ויש לזקובשנים אלו לעלות הצליחואלפי יהודים 

מהומות ואדי סליב הביא להתפרצות ש ,קשיי הקליטה של יהודי מרוקו בישראלהתסכול מעלו למרות 

  באר שבע.להתפשטו למגדל העמק ושבחיפה  1959בשנת 

- לישראל. בליל השני אירועים סימנו את תחילת הקץ של ההגבלות החריפות על עליית יהודים ממרוקו 

 44-מפקד הספינה הישראלי, חיים צרפתי ו ועל סיפונה 'אגוז'ספינת המעפילים  טבעה 1961ינואר ב 10

), 3), דדון (5לולו (- בן), 6ממן (), 6הרוש (- ), בן6), אלמליח (6), אזולאי (8עולים בני משפחות אדרי (

חשוב  .חוסר מקום וריו נותרו מאחור עקבדוד אלקובי, אסתר ליברטי והילד יהודה דהן, שהפרחה גוזלן, 

ביחס לחופש התנועה של היהודים גברה  הביקורת הבינלאומית על מדיניות המשטר המרוקנילציין ש

ולמו ועל כסאו לך לעחודש לאחר מכן המלך מוחמד החמישי המאוד בעקבות טביעתה של 'אגוז'. 

המשא ומתן החשאי עם המלך החדש  .תמערביו-, שהיה בעל נטיות פרוהמלך חסן השני ,תיישב בנוה

גזור קופון לומצד ישראל  שיתוף פעולה מודיעיני, לזכות בהגואה שרצה להדוף את הביקורת הבינלאומית

 .1961של יהודי מרוקו בשלהי אבל דיסקרטית סלל את הדרך ליציאה חופשית  על כל עולהכספי 

דולר על כל יהודי  250העיתונאי רונן ברגמן דיווח במוסף השבועי של עיתון 'הארץ' כי ישראל שילמה 

  ). 1997באוגוסט  22שיצא (המוסף השבועי, 

. 9אלף נפש 90- שנאמד בקרוב ל 1962-1964פתיחת השערים הביאה בעקבותיה גל עלייה גדול בשנים 

כונתה מבצע 'יכין' על שם אחד משני עמודי בית ש ,ועלייה זהגיעה גם משפחתי במסגרת  1963במאי 

לחצים מן הליגה הערבית העלייה זו מדי פעם הופרעה על ידי השלטונות בצל אומנם המקדש. 

                                                            
  .506לסקר, עמוד  -איש מבני מלאל 130עלו  1964בשנת   9
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 40- עדיין נותרו יותר מ 1970. בשנת אבל היא לא עצרה את הזרם מלך חסןה לעוהאופוזיציה המקומית 

הקהילה היהודית במרוקו השלימה את תהליך לאחר מכן בא בעשור שאלף יהודים במרוקו אבל 

  איש. 5,000- היעלמותה. היום קהילת יהודי מרוקו מונה פחות מ
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  שלישיפרק 

  קורות החיים של יהודי בני מלאל על פי פנקס הכתובות

  

של חיי היהודים בבני  )מקוטעות(תמונות  ציירכדי להכתובות פנקס בבמידע הטמון עושה שימוש פרק זה 

מטרת פרק זה היא להעשיר את הידע ההיסטורי על חיי היהודים במרוקו בכלל ובעיירה בני מלאל . מלאל

מתוך האוסף הפרטי של הרב פרופ' משה הוא הכחול של כתובות מהעיירה בני מלאל הפנקס בפרט. 

ה כמו ספר הנהלת חשבונות על על גבי פנקס, שנרא מורששהוסמכו על ידי דיין העיירה  סופרים. עמאר

 86( פי קווי האורך והרוחב החוצים את דפיו, עותק של הכתובות של החתנים והכלות שנישאו בבני מלאל

. מבירור שערכתי עלה כי עותק הכתובה זהה לחלוטין לכתובה כתובות) 9( ובקסבת תדלה כתובות)

רזמאן ורוזית אדהאן, שאותה ניתן המקורית שנמסרה לכלה בעת החופה. הכתובה מקורית של שלמה ט

התוספת היחידה שמופיעה על גבי  10בפנקס הכתובות מאשרת קביעה זו. 22להשוות לכתובה מספר 

  הכתובה המקורית היא ציון מספר הפנקס הכולל את העתק הכתובה, וזאת לצורכי מעקב.

  : מספר הכתובות לפי סוג ושנה1לוח 

 רווקה גרושה/אלמנה שנה

חידוש כתובה 

 סה"כ שאבדה

1955 0 2 0 2 

1956 3 20 11 34 

1957 2 14 5 21 

1958 1 7 0 8 

1959 0 5 0 5 

1960 0 6 0 6 

1961 0 2 6 8 

1962 0 4 7 11 

 95 29 60 6 כל השנים

  

                                                            
  ל שלמה ורוזית) שהעבירה לי צילום של הכתובה המקורית.אני מודה לשולה עמר (ביתם ש  10
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והכתובה  1955בדצמבר  4כתובות כאשר הכתובה הראשונה נחתמה ביום  95הפנקס הכחול כולל 

הן כתובות שנערכו ביום הנישואין ואילו היתר  95מתוך  66. רק 1962באפריל  13הסוגרת נערכה ביום 

הן כתובות דאירכסא (כתובות שאבדו). אם כתובה הולכת לאיבוד, ההלכה מחייבת לכתוב כתובה חדשה 

שכן אסור לאדם לשהות עם אשתו ללא כתובה. ריבוי הכתובות האבודות בפנקס מבטא ככל הנראה את 

סופרי לייה לישראל. נשים שגילו תוך כדי אריזת החפצים כי כתובתן אבדה פנו לההכנות לקראת הע

(איננו יודעים מי מהם כתב  יחיא בוחבוטשלמה אסולין ו, הכתובות ששמם מופיע בתחתית הכתובה

  , כדי להנפיק כתובה חדשה שנחוצה אפילו יותר בארץ ישראל.בפועל)

  

  שמות המשפחה של יהודי בני מלאל .1

ה הפותחת יהחמיש. 1962עד  1955כלות וחתנים בשנים  190של שמות משפחה פנקס הכתובות כולל 

 ).2של שמות המשפחה הנפוצים ביותר בבני מלאל הם: מלכה, שושן, אבוטבול, אזולאי ודהן (לוח 

למעשה, התעתיק המדויק הרשום בכתובות הוא מעט שונה. במקור נרשם מלכא (או מלקא) ולא מלכה, 

רשימת שמות המשפחה היא מגוונת  2אן במקום שושן ואדהאן במקום דהן. כפי שניתן לראות בלוח סוס

וארוכה למדי. עם זאת, חלק משמות המשפחה, שהיו נפוצים יחסית בקרב יהודי מרוקו כמו סויסה או 

  .)3ממן אינם קיימים בקהילת בני מלאל (לוח 

דהן אזולאי וכוללת שמות משפחה כמו ובות פנקס הכתרשימת שמות המשפחה של החתנים והכלות ב

. אזולאי, לפי הפירוש המשכנע יותר, מקורו במילה שמעידים שהם ככל הנראה צאצאי מגורשי ספרד

הספרדית "כחול" שאולי ציינה צבע עיניים או מקצוע (עיבוד של קרמיקה כחולה). יש טענה כי אזולאי הוא 

אבל זה נראה כמו פירוש שאיתר חד מחשבה בדיעבד.    ''אישה זונה וחללה לא ייקחו'' שלראשי תיבות 

בקרב יהודים בעיר טולידו, ופירושה העברי (והערבי) הוא  14-שם המשפחה דהן מופיע כבר במאה ה

כמו במקרה של  פעולה מריחה של שמן, השגורה אצל בעלי מקצועות מסוימים כמו נגר, צייר או מעסה.

מלך הוד דני אפחה אזולאי, נתקלתי בפירוש המזהה את שם המשפחה אדהאן כראשי תיבות: "שם המש

". כך ניתן לפרש כאילו בני משפחת אדהאן הם בעצם צאצאי של דוד המלך. גם כאן זה נראה חמשנשר א

שמות קהילת בני מלאל כוללת גם כמו פירוש וירטואוזי במיוחד אבל שתוקפו הוא שאלה פתוחה. 

בהרי האטלס כמו מלול (לבן בשפה הברברית) או  םברבריאזורי השבטים ה הוא מקורםשמשפחה 

. זה עקבי עם שאולי הגיעו בגלי ההגירה המוקדמים מארץ ישראל אסולין (בן סלע בשפה הברברית)

ההתפתחות ההיסטורית של יהודי מרוקו שהוזנה משני מקורות: הגירה ישירה מארץ ישראל ומגורשי 

  ספרד. 
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חמו) מזוהים עם מקורות -של יוסף טולידנו, שמות המשפחה אמסלם וחמו (או בן יםהפירושאחד לפי 

יתכן כי שמות אלה הם אסלמים. אמסלם מקורו במילה אסלם ואילו חמו הוא שם קיצור של מוחמד. 

סות שנותרה עקבות התקופה החשוכה, שבה אולצו יהודים במרוקו להתאסלם. שמות משפחה אלה היו כ

כי יש מידה לא מבוטלת של ספקולציה בפירושי שמות טוען  אלכסנדר ביידר. חר חזרתם ליהדותגם לא

  11, ולכן יש להתייחס בספקנות להשערות אלו.המשפחה

   

                                                            
11 Beider, Alexander. "Perspectives of Jewish Onomastics." 



17 
 

  : שכיחות שמות המשפחה בפנקס הכתובות של בני מלאל2לוח 

  מקור השם/פירושים  שכיחות  שם משפחה
  שיבוש של שם העיר מלגה :. ספרדי2 .נקבה של מלך: . עברי1 17 מלכא/מלקא

  המקור עברי: שושן 14 סוסאן

 .)Tablasמייצר שולחנות (: מקור ספרדיה. 2תופים בניית ערבי:  מקורה. 1 13 אבוטבול/אביטבול

 10 אזולאי
מקור ה .Azul .(2''אזול'' (צבע כחול מהמילה הספרדית : יספרדמקור ה. 1

  ''אישה זונה וחללה לא ייקחו''. שלראשי תיבות : עברי

 9 אדהאן
. העסמצייר או המציינת פעולת מריחה של בעברית מילה  עברי:מקור ה. 1

 של ראשי תיבות: מקור עבריה. 2 .14-השם מופיע בטולדו כבר במאה ה
  "ח"אני דוד המלך אשר נמש

 9 ירעיי'אדרעי/ג
אזור שבט נפתלי עברי: . המקור 2 ערבי: אזור דרעא במרוקו. . המקור1

  (היום ירדן)
  סלע/איש חזק-אזור בהרי האטלס/תרגום מברברית בן ברברי: המקור 8 אסולין

   6 עללון

 7 חפוטה
מקורו כנראה במילה 'חפד'  סבור כי חפוטהד"ר יצחק חפוטה  המקור ערבי:

  שפירושו לשמור. יתכן כי מדובר בציון יכולת שימור (זיכרון) של טקסטים. 
  בעל הכרס-תרגום מערביתהמקור ערבי:  6 בוחבוט/בוחבוטני

  בעל הרגל האחת-תרגום מערבית המקור ערבי: 5 אבירגל

  אזור אלבס: המקור ספרדי. 2 . המקור עברי/ערבי: מקצוע הקשור בבז.1 5 אלבאז

  המקור עברי 5 בן דוד ויוסף/בן דוד אוחיון

 4 הרוס
הבן של השליט, הנשיא, המנהל. : המקור עברי. 2 .ברברי- ערבי . המקור1
צאצאיו של הרב המפורסם ר' אשר בן יחיאל המכונה ''הראש'', או ''בעל . 3

  , והיגר לטולדו שבספרד.14-הטורים'' שנולד בגרמניה במאה ה
  המקור עברי 3 אבן חיים

  לפי אחד הפירושים, משפחת הסבתא חנה המקור ערבי ברברי: 3 אוחננה

  נפחשל המילה אלחדאד היא ה תהמקור ערבי: תרגום מערבי 3 הכהן-אלחדאד

  מן העיר פסהמקור ערבי:  3 אלפאסי

   3 בן מוחא/מוחא

   3 זננו/גיננו

  מלאהמקור ערבי:  3 עמאר

   3 פינתו

  איש אמיץ, גיבור./ תרגום=תפיללת אזורהמקור ערבי:  3 שטרית

  הכהונה.המקור עברי: מהמילה 'בטל' משום נישולם מן  2 אבעטאן

    2  אלפיזואטי/לפיזואטי

  המקור עברי 2 גבאי

  המקור עברי 2 הכהן

  תרגום מברברית הבן של נסים :ברבריערבי  המקור 2 ואענונו

  מתורגמן המקור עברי:  2 טרזמן

   2 לענקרי

  המקור עברי 2 מנחם

  תרגום מברברית לבן (יתכן גם לבקן) :ברבריערבי  המקור  2  מלול

  צבעערבי:  המקור 2 סבאג

  המקור עברי 2 פרץ

   23 שאר שמות המשפחה

    190  סך הכל
בן  ,בן לולו ,ביטון ,אצאראף ,אמסללם ,אלקאיים ,אוחיון ,אבן חמוכל אחד: אחת הערה: שמות המשפחה הבאים הופיעו פעם 

(איש  סיאג ,מור יוסף ,מוייאל ,לוגסי ,זריהן ,זנאתי, ויזממאן ,(יעקב בהיגוי ברברי) ואעקנין ,הלוי ,דנינו ,בן שבו ,סמול
  .שם טוב ,קרסינטי ,פדידה ,עובדיה ,תכשיטים)

  המקור לפירושי שמות המשפחה הוא ספרו של יוסף טולידנו:
"Une Histoire de familles – Les Noms de familles juifs d'Afrique du nord" Ed. Ramtol – Jérusalem – 1998. 
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  1961-1964בקרב עולי מרוקו בשנים : שכיחות שמות המשפחה 3לוח 

  שכיחות  שם משפחה
  מספר

  שכיחות
  אחוזים

 4.5%  3743  כהן
 3.9%  3277  ביטון
 3.9%  3273  פרץ
 2.6%  2186  דהן
 2.6%  2153  לוי

 2.4%  2044  וקנין
 2.3%  1957  מלכה
 2.3%  1921  אוחיון
 2.1%  1798  סויסא
 2.0%  1672  אזולאי

 2.0%  1636  אדרי
 1.9%  1618  עמר

 1.4%  1187  אלמליח
 1.3%  1093  שטרית
 1.2%  1034  אוחנה

 1.2%  999  אביטבול
 1.2%  969  אלבז

 1.1%  937  חזן
 1.0%  872  אטיאס
 1.0%  856  סבאג

 1.0%  855  תורג'מן
 1.0%  853  אסולין
 1.0%  833  הרוש
 1.0%  823  אסרף
 1.0%  817  אביטן
 1.0%  802  ויצמן

 0.9%  777  בן דוד
 0.9%  765  שושן
 0.9%  755  קדוש

 0.9%  753  אבירגל
 0.9%  752  ממן

 0.9%  744  בן חמו
 0.8%  703  אמסלם

 0.8%  703  גבאי
 0.8%  693  פחימה
 0.8%  692  ואענונו
 0.8%  674  איפרגן

 0.8%  641  לוגסי
 41.6%  34,847  שאר שמות המשפחה

 100.0%  83,807  סך הכל
  :)861(עמוד  ספרו של יוסף טולידנוב הנתונים מופיעיםהמקור: מחלקת העלייה בסוכנות. 

"Une Histoire de familles – Les Noms de familles juifs d'Afrique du nord" Ed. Ramtol – Jérusalem – 1998 
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  ?האם סכום הכתובה הוא בעל משמעות .2

כלכלי עתיק שהתחיל ככל הנראה עוד בתקופת בית שני ונועד לחזק את מוסד יהודי הכתובה היא הסדר 

אישתו בזמן נישואיהם התחייבות הגבר לדאוג לפרנס את מלבד הנישואין בעזרת תמריצים כלכליים. 

גבר כאשר ה היררכיית תפקידיםהכתובה נוסחה בשעה של הכתובה מגדירה את תנאי סיום הנישואין. 

מבנה התמריצים הוא פשוט בעיקרו. על על ניהול הבית.  אחראיתאישה החה ופרנסת המשפמופקד על 

החתן מתחייב לשלם סכום כספי ידוע לאישה בעת , ונקרא בפני הקהל החתום בפני שני עדיםפי החוזה, 

הוא קבוע ובלתי תלוי  כספיה. בניגוד לפיצויי פיטורין, הסכום בעת פטירתו)להוריש או (פירוק הנישואין 

נישואין. במקור, הסכום הכספי היה שווה ערך לשכר שנתי ממוצע. סכום זה מילא שלוש תכליות במשך ה

דעת בהחלטה לפרק את המשפחה, להגדיל את כוח המשיכה  פעל לדכא קלות הקנס הכספיבו זמנית. 

לצייד את האישה במשאבים כספיים לממן את וזוג פוטנציאלי ן הכלכלי של האישה הגרושה בעיני ב

  למשך פרק זמן סביר עד אשר תמצא מקור פרנסה חלופי. צרכיה

נולדה כך זוזים לנישואים ראשונים, איבד עם השנים מערכו הכלכלי ו 200הסכום המקורי, שעמד על 

של הכתובה שהוא קנס כספי מרתיע מפני פירוק  הראשוניתוספת הכתובה שנועדה לשמור על התפקיד 

גם את הערך הכספי של הנדוניה שהביאה הכלה וכן תוספת התחייבות החתן כוללת למעשה נישואין. 

  ., אם ישנה כזונדוניה

מה המשמעות של סכום הכתובה שנזרק לראווה בחללו של אולם רב משתתפים ובשעה של התרגשות 

התרחש אירוע שמסייע לנו להעריך האם סכום הכתובה עליו התחייבו החתנים  1960גדולה? באוקטובר 

משקף התרגשות ורהב או שמא החתנים היו מחושבים או רציונאלים. עם החלת  היהודים בבני מלאל

שימש הפרנק כאמצעי התשלום במרוקו. ארבע שנים לאחר שמרוקו זכתה  1912הפרוטקטורט בשנת 

 100, הונהג מחדש המטבע המרוקני דירהם ונקבע שער חליפין של 1960לאוקטובר  16-לעצמאות, ב

לפי התיאוריה הכלכלית,  12.(=פרנק צרפתי אחד חדש) רהם מרוקני אחדפרנקים מרוקאים ישנים לדי

החתנים היהודים היו אמורים להפנים באופן מלא את השינוי במטבע ולרשום בכתובות שנערכו בשנים 

שנהגו בפרנקים מסכום הכתובה ) 100-ל 1(יחס של סכום בדירהם השווה לאחוז אחד  1961-1962

  .1960עד  1955חתנים לרשום בשנים 

, שנקובות בפרנקים 1960השוואת סכום הכתובה בכתובות של כלות (רווקות) יהודיות בבני מלאל עד 

הכתובות האחרונות, שנקובות בדירהם, מלמדת שהוא צנח  6-(מרוקאיים), לעומת סכום הכתובה ב

ו היה ). סכום הכתובה הממוצע בשנים אל4בשיעור ניכר בעקבות החלפת המטבע מפרנק לדירהם (לוח 

                                                            
פרנקים ישנים שווים פרנק  100הבנק המרכזי של צרפת הנהיג את הפרנק החדש במקום הפרנק הישן. כל  1960בינואר   12

  חדש אחד. 



20 
 

אחוזים מסכום הכתובה בתקופת הפרנק המרוקאי. כלומר, סכום הכתובה אינו אקראי  3-מעט יותר מ

ולמעשה הוא רגיש להחלפת המטבע. במילים אחרות, זוהי אינדיקציה שהחתנים היהודים היו מחושבים 

ו את הסכום והתאימו את הסכומים כלפי מטה אבל הם לא היו רציונאלים באופן מלא, הואיל ולא הפחית

לאחוז אחד. השוואה זו מניחה כי הרכב האוכלוסייה בתקופה שלפני החלפת המטבע היה זהה לזה 

שלאחריה. עם זאת, אפשר שהעלייה הריאלית בסכומי הכתובה נבעה משינויים שחלו בהרכב 

יתכן  האוכלוסייה בעקבות העלייה לישראל, ואז המסקנה היא שהחתנים בבני מלאל היו רציונאלים יותר.

כי האוכלוסייה היהודית האמידה יותר נאחזה בקרני עסקיה בבני מלאל בעוד האוכלוסייה הפחות 

מבוססת מיהרה לעזוב את מרוקו גם לטובת מיצוי אפשרויות כלכליות מבטיחות יותר בישראל. השערה 

יותר  זו עקבית עם דפוסי העלייה לישראל: העולים הראשונים ממרוקו לישראל היו בממוצע עניים

  ).256בהשוואה לעולים שהגיעו מאוחר יותר (ירון צור, עמוד 

  

  : הערך הכספי של הנדוניה וסכום הכתובה הכולל, במטבע הנקוב4לוח 

 מטבע סכום הכתובה הכולל נדוניה 

 פרנק 4,683,263 559,412 1956

 פרנק 5,507,143 847,385 1957

 פרנק 4,875,714 781,504 1958

 פרנק 3,400,000 903,667 1959

 פרנק 6,416,667 1,471,100 1960

 דירהם 225,000 25,725 1961

 דירהם 112,500 21,098 1962

  הערה: מבוסס על כתובות של כלות שנישאו לראשונה (רווקות).

שיש לייחס לסכום הכתובה היא באמצעות השוואה של סכום הכתובה  ספת לעמוד על התוקףדרך נו

את הסכום הכולל שנרשם בכתובה לתוצר תחילה חשבתי להשוות להכנסה הממוצעת באותה העת. 

במרוקו אבל נראה כי זהו אומדן בלתי מהימן לשכר הממוצע במשק בגלל הרכב האוכלוסייה לנפש 

מיליון  4.7על  1956ה והנדוניה) הממוצע עמד בשנת סכום הכתובה (כולל תוספת הכתוב. הצעיר

סכום הכתובה ). יוצא איפוא, ש5(לוח  67,500של שנתי וזאת בהשוואה לתוצר לנפש  ,פרנקים מרוקאיים

סביר להניח כי השכר הממוצע במשק היה פעמים התוצר לנפש במרוקו.  70-כהממוצע היה שווה ערך ל

לוסייה הצעיר של מרוקו. לפי סקר של הג'ויינט שנערך במרוקו גבוה מההכנסה לנפש בגלל ההרכב האוכ

(ירון  פרנקים 180,000-ל 96,000בין  הרוויחו שכר שנתי, בעלי מלאכה שמצבם היה טוב 1951בשנת 
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פעמים  48- ל 26נע בין סכום הכתובה שהתחייבו עליו החתנים לפי אומדנים אלו כלומר,  ).41צור, עמוד 

כום של שכר שנתי, סיחסית ל סכום הכתובה היה מופרז ,לפי סרגל זה גם. שנתי ממוצעהשכר המ

. לכאורה, ניתן לטעון כי סכומים אלה אינם חשובים כי שנראה לאבותינו הקדומים בשעתם כקנס ראוי

בפנקס הכתובות ישנן ארבע כתובות של כלות שנישאו בשנית (גרושות), שיעור הגירושין היה אפסי. 

כלות שנישאו לראשונה על כל כלה שנישאה  15כלומר, שנישאו לראשונה (רווקות).  60וזאת לעומת 

כלות יהודיות שנישאו לראשונה על כל כלה  11-היו בישראל כ 2011בשנית. לשם השוואה, בשנת 

קל לשער, שעושרם הכספי של מרבית החתנים ). 2013יסטי לישראל שנישאה בשנית (השנתון הסטט

 שהופיעה בכתובההתחייבויות ה, ועל כן ספק אם אלההיה נמוך בהרבה מסכומים מופלגים בבני מלאל 

  .בעת גירושין במלואה נאכפה

  

  : התוצר לנפש של מרוקו5לוח 

התוצר המקומי   

  הגולמי

  מיליוני דירהם

מחירים 

  שוטפים

  ההאוכלוסיי

  

  מיליונים

  התוצר לנפש

  

  דירהם

מחירים 

  שוטפים

  שער החליפין

  

  דירהם/דולר

  התוצר לנפש

  

  דולרים

מחירים 

  שוטפים

1955 6,550 10.13 647 3.500 185 

1956 7,030 10.41 675 3.500 193 

1957 7,220 10.70 675 3.587 188 

1958 8,170 11.00 743 4.197 177 

1959 8,260 11.31 730 4.871 150 

1960 9,090 11.63 782 5.060 154 

1961 9,040 11.95 756 5.060 150 

1962 10,620 12.28 865 5.060 171 

  כדי להמיר לפרנקים מרוקאיים. 1960עד  1955את הסכומים של השנים  100-הערה: יש להכפיל ב
Source: 
http://data.un.org/Data.aspx?q=Gross+Domestic+Product+morocco&d=IFS&f=SeriesCode%3A99%3BCo
untryCode%3A686 
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  עשירות בבני מלאל?האם חתנים עשירים בחרו כלות  .3

, על פי סכום המידע הטמון בכתובות מציע הזדמנות לחקור את מידת ההתאמה בין עושרם של החתנים

. הנוהג שהיה מקובל על פי הערך הכספי של הנדוניה ,הכלותלעושרן של  ,הכתובה עליו התחייבו

 ,הנהוג בבני מלאלבכתובות בני מלאל מסייע לענות במידה מסוימת של ביטחון על שאלה זו. לפי 

. לצד כל פריט צויין ערכו הכספי הכלה שהביאההנדוניה הערך הכספי של הכתובה כללה פירוט מלא של 

של כך שניתן ללמוד על העושר הכספי של הכלות. נוסח הכתובה קובע במפורש כי הערך הכספי  הנקוב

לוודאי נועד לחזק את מעמדה  נוהג זה קרוב 13.ועוד שליששצוין בסמוך לשם הפריט הוא כפול הנדוניה 

ניפוח זה אינו חשוב לעניין חקירת הזיקה בין עושרו של . , ובעקבות כך גם את מוסד הנישואיןשל האישה

בכל הכתובות. עוד עניין לפנינו והוא ואחיד הוא נעשה באופן שיטתי ו הואילהחתן לעושרה של כלתו 

המשמעות של סכום הכתובה עליו התחייב החתן (ללא הנדוניה). כבר ראינו קודם שסכום הכתובה 

שכל לחופשה זמנית את ה שיש בכוחה להוציאהשכיח הוא מופלג בערכו ומשקף התרגשות עצומה 

בדומה לנאמר ביחס  ב משתתפים.ישר, וזאת בלי להזכיר את צורכי הראווה הדוחקים בשעת אירוע רה

לגובה הנדוניה, המידע על סכום הכתובה הוא בכל זאת בעל ערך אם הסכום הכספי מנופח בשיעור 

  .דומה אצל חתנים שונים

מציג את הקשר בין הערך הכספי של סכום הכתובה ללא הנדוניה (הציר האנכי), המהווה  2תרשים 

ציר האופקי), שמשמש מדד לעושרה של הכלה. מטעמים אומדן לרכוש החתן, לבין סכום הנדוניה (ה

מובנים, עיבוד זה הוגבל לחתנים וכלות שנישאו לראשונה. עיבוד זה אינו חשוף להטיות שנובעות 

משינויים במטבע שחלו במרוקו במהלך התקופה הנחקרת הואיל והערך הכספי של הנדוניה ושל תוספת 

. מעניין לציין שישנן ארבע כלות (רווקות) 2011ו של שנת הכתובה עליה התחייבו החתנים נקובים ביור

  שהגיעו חסרות כל נדוניה.

  

  

  

  

                                                            
כפי  נדוניא דהנעלת ליה כלתא בתולתא דא מבי נשא בין בגדים ותכשיטין ושמושי ערשאהנה הנוסח מתוך הכתובה: "ודא  13

  מה שרצה וקיבלם על עצמו שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש"...
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  : ערך הנדוניה של הכלה וסכום הכתובה של החתן2תרשים 

  

  

כלומר, חתנים נטו לבחור כלות כפי שניתן לראות, ישנה זיקה הדוקה בין סכום הכתובה לגובה הנדוניה. 

כתובה היה משקף צורכי ראווה בלבד אזי היינו מצפים כי גם חתנים מאותה שכבה כלכלית. אילו סכום ה

פחות מבוססים היו נוקבים בסכומים מופלגים כמו חתנים אמידים. במקרה כזה, סכום הכתובה היה 

אילו החתנים  היה אפילו הפוךאקראי ולא היינו מוצאים קשר בין גובה הנדוניה לסכום הכתובה. הקשר 

סכומי כתובה מופרכים (גבוהים מאלה של חתנים מבוססים) כדי להשכיח את  חותמים עלהעניים היו 

המתאם החיובי הזה בין ערכה הכספי של הנדוניה לסכום הכתובה הוא מיקומם הנמוך על סולם העושר. 

  אינדיקציה נוספת כי הסכומים אינם חסרי משמעות.

  

  מה היה גודל האוכלוסייה היהודית בבני מלאל? .4

, והיא גדלה במהירות 14יהודים בסוף המאה התשע עשרה 300-דית בבני מלאל מנתה כהאוכלוסייה היהו

לאורך המחצית הראשונה של המאה העשרים, כמו שאר האוכלוסייה היהודית והערבית במרוקו. חצי 

, האוכלוסייה היהודית בבני מלאל הייתה כבר פי עשרה, ועמדה על קרוב 1950מאה לאחר מכן, בשנת 

                                                            
14  De Foucauld, Charles. Reconnaissance au Maroc: 1883–1884 (Paris: Challamel, 1888). 

y = 3.2946x + 41498
R² = 0.522
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 20- ). באותה עת, האוכלוסייה הכוללת בבני מלאל מנתה כ418איש ואישה (ירון צור, לשלושת אלפים 

אלף. יש לשער כי הגידול הניכר הוא תוצאה של שיעורי הילודה הגבוהים שהותאמו רק במידה מוגבלת 

של העולם. אפשר שהגידול הרב של האוכלוסייה  אחריםלירידת תמותת התינוקות, כפי שקרה בחלקים 

בבני מלאל משקף גם תהליכי מעבר מן הכפר לעיר, תהליך שגם הוא היה נחלת אזורים אחרים  היהודית

  של הגלובוס.

פנקס הכתובות מאפשר לאמוד את גודל האוכלוסייה היהודית בבני מלאל בשנות החמישים, ובכך לספק 

היהודית בבני עוד מקור מידע על קורותיהם של יהודי בני מלאל. אפתח ואומר כי אמידת האוכלוסייה 

מלאל על פי מספר החתונות לשנה, כפי שמתועד בפנקס הכתובות, מניב אומדן דומה יחסית לזה שעולה 

מן הסקר שמוזכר אצל ירון צור. ערכתי את אומדן האוכלוסייה היהודית בבני מלאל על פי חישוב היחס 

ם מקבוצת מוצא זו בשנות בין האוכלוסיה היהודית בישראל שמוצאה באסיה/אפריקה לבין מספר הנישאי

החמישים (כדי לתת ביטוי להרכב האוכלוסייה הצעיר באותה עת), והכפלתו במספר החתונות בבני 

 90.15- עמד היחס הזה בין גודל האוכלוסייה למספר מקרי הנישואין על קרוב ל 1952-54מלאל. בשנים 

, מוליד 1956מלאל בשנת , שהוא מספר החתונות (של כלות רווקות) בבני 23- הכפלת היחס הזה ב

אומדן אוכלוסייה של יותר מאלפיים. חשוב להעיר כי התוקף הסטטיסטי של אומדן זה הוא מוגבל בשל 

  מיעוט המקרים, ולמרות זאת הוא אינו סוטה באופן ניכר, כאמור, מגודל האוכלוסייה בסקר.

 תוחלת החיים בבני מלאל .5

אין בכתובה ציון של גיל החתן, הכלה או גיל ההורים והסבים, שהיה מאפשר לאמוד את תוחלת החיים. 

לכן לא ניתן לאמוד באופן ישיר את תוחלת והתאריך היחיד שמופיע בכתובה הוא מועד עריכת החופה, 

תוחלת החיים החיים של קהילת יהודי בני מלאל בשנות החמישים והשישים. בכל זאת, ניתן ללמוד על 

באופן עקיף דרך האיחול "נוחו עדן" שמופיע מיד לאחר שמו של האבא או הסבא במקרה שהלכו 

. זה מעמיד לרשותינו בכתובות של בני מלאל מציינים את שם האב והסב של החתן ושל הכלה .לעולמם

רב לרשום מספר מיוחסים במרוקו נהגו  חתנים או כלות. בכתובות של סבים 120-אבות ו 120נתונים על 

שמות חשוב לציין כי  16. ואולם בפנקס הכתובות של בני מלאל אין אף כתובה עם פירוט כזה.דורותשל 

מן הכתובה. מכאן שניתן ללמוד על תוחלת החיים של  נעדריםשל החתן ושל הכלה האמהות והסבתות 

  גברים בלבד.

                                                            
-1931תוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האוכלוסיה היהודית, לפי מין, גיל וארץ הלידה (החישובים מבוססים על נ  15

 . 1965, 1962עד  1947) ,תשט"ז וכן נישואין של יהודים בישראל 1954
החתונה יהודית משה עמאר, "סדר נישואין ונוסח הכתובה אצל יהודי מרוקו מהמאה השש עשרה ואילך", בתוך   16

  ). 144-145(עמודים  2003, יוסף שטרית ואחרים, אוניברסיטת חיפה, המסורתית במרוקו
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החתן חתונות עמד הסבא לצד נכדו  הכתובות של כלות שנישאו לראשונה מלמד כי רק בשתי 60מבט על 

זה מייצג תוחלת חיים קצרה ). 6במעמד החופה, ובעוד שתי חתונות נכח הסבא בנישואי נכדתו (לוח 

מרחק הזמן בין הסב לנכדו היה קצר והנישואין היה צעיר יחסית, באותה עת גיל יחסית אם נזכור ש

רבע מן כ שהם, 120אבות מתוך  28-ש על תוחלת החיים הקצרה ניתן ללמוד גם מן העובדה יחסית.

  ).6של ילדיהם (לוח  תחתונזכו לחגוג את לא  ,האבות

  

  מדד תוחלת החיים בבני מלאל: 6לוח 

    סבא  אבא  

  סך הכל  לא ידוע  נפטר  בחיים  לא ידוע  נפטר  בחיים  

 120 2 56 2  0 17 43  חתן

 120 1 57 2  0 11 49  כלה
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  פרק רביעי

  הצצה לחיי קהילת בני מלאלעוד חור נוסח הכתובה: 

  

  איך מצאתי את הכתובה של סבתא שלי?

בשיחה עם פרופ' שלום צבר מן האוניברסיטה העברית על פרויקט "פנקס הכתובות של בני מלאל" הוא 

הציע לי לכלול בספר כתובה מקורית אחת לפחות, וזאת על מנת לוודא שיש התאמה בין הכתובה 

יתגלו הבדלים הם וודאי אם לבין עותק הכתובה שנמצא בפנקס. גם שנמסרה בפועל לכלה בבני מלאל 

יהיו מעניינים. כיוון שחשבתי כי זוהי הצעה ראויה פניתי למספר קרובי משפחה, ובכלל זה לציפי עטיה, 

כדי לבדוק אם מי מהם מחזיקים כתובה מקורית שנכתבה בבני מלאל. בשיחת טלפון עם ציפי עטיה 

תי גברה ונסעתי עוד באותו היום ורשותה כתובה מקורית של הוריה. סקרנלמדתי כי היא מחזיקה ב

ואז  ,המיוחד של יהודי מרוקו היד לביתה ביבנה. ציפי המתינה עם הכתובה של הוריה שנרשמה בכתב

פלטה בדרך אגב, "יש כאן עוד נייר שאינני יודעת מהו". לאחר שעיינתי בכתובה של הוריה, יעקב ותמו, 

ת ה"עוד נייר" כדי לגלות מה פישרו. ההתרגשות הלכה וכיסתה אותי עם כל מילה לקחתי לידיי א

שגמאתי ב"עוד נייר". הבנתי שאני קורא את הכתובה המקורית של סבא וסבתא שלי, שלמה ושמחה 

. ה"עוד נייר" ששכן אצל ציפי נשמר באדיקות על ידי אמה של ציפי, תמו. תמו 1921שנישאו בינואר 

עקב, האח של הסבא שלי. כך יצא שבזכות הגילוי של כתובת הוריי בפנקס הכתובות של הייתה נשואה לי

  בני מלאל זכיתי להגיע גם לכתובה של סביי. 

גילוי זה משך אותי בחוזקה ללמוד את ההבדלים בין נוסח הכתובה שמסרתי לאשתי, לזו שהגיש אבי 

מקורות המעיין שהנביע את י אחר התחקתלאמי ולעומת הכתובה שהניח סבא בידיה של סבתא. ככל ש

נוסחי הכתובות כך הבנתי שאני לומד שיעור בהיסטוריה של העם היהודי, ובמיוחד בהתפתחות מעמד 

האישה לאורך זמן. שיעור זה הפך מרתק עוד יותר לאחר שהתוודעתי למאגר העשיר של כתובות 

ות מזמנים שונים וממדינות שנמצאות באתר המרשים של הספרייה הלאומית, שכינס יחד אלפי כתוב

  17שונות.

לפני שהתחלתי לעבוד על הפרויקט הייתי בטוח כי נוסח הכתובה הוא אחיד כמו חוזה שכר דירה שרק 

הסכומים, התאריך והשמות משתנים. ככל שהתקדמתי גילית את העושר של נוסחי הכתובות. למעשה, 

  שתהום מפרידה בינהם מבחינת מעמד האישה.התברר לי כי אפילו בתוך מרוקו היו שני נוסחים מובילים 

  
                                                            
17 http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/jewish‐collection/ketubbot/Pages/default.aspx 
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  נוסח הכתובה של בני מלאל

הוא חור הצצה נוסף לחיי הקהילה היהודית בבני מלאל. פנקס הכתובות מעמיד לרשות נוסח הכתובה 

החוקר הזדמנות גם לבחון אמפירית השערות ואף טענות ביחס למנהגים של יהודי מרוקו, וזאת במידה 

ההתנהגות של קהילת בני מלאל לכל מרוקו. העשרות הרבות של כתובות  שניתן להכליל מדפוסי

  שנמצאות בפנקס מאפשרות לערוך מבחן סטטיסטי תקף. 

מוצע לפנות למחקרים אלה עבור אלו  .מספר חוקרים חשובים נוסח הכתובה ועיצובה נחקרו קודם על ידי

ניתוח נוסח הכתובה של בני מלאל נשען בעיקר על מאמרו מאיר  18שחפצים להעמיק את ידיעותיהם.

  העיניים של משה עמאר.

  יום הנישואין

 60המילה הפותחת של הכתובה היא היום בשבוע בו התקיים טקס הנישואין. מי שיעבור על כל 

 יגלה סדירות מפתיעה.בפנקס הכתובות של בני מלאל הכתובות של כלות שנישאו לראשונה (רווקות) 

סיפרתי על "תגלית" זו לאמי, והיא זכרה שאכן  אחוזים מן החתונות התקיימו ביום רביעי. 85-למעלה מ

יום רביעי היה היום בו עמדו מתחת לחופה בקהילתה. ואולם היא לא ידעה לומר מה מקורו של מנהג זה. 

עה במסכת אין זה מקרי. יהודי מרוקו נהגו להתחתן ביום רביעי משום ההמלצה המפורשת שמופי

כתובות 'בתולה נישאת ליום רביעי ואלמנה ליום חמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעירות, ביום 

הנוהג להינשא ביום רביעי  השני וביום החמישי, שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית דין'.

  בשבוע הוא עוד עדות לזיקה ההדוקה של יהודי מרוקו לתורה ולמשנה.

מפתיע לראות כי גם הוריי וגם סביי התחתנו ביום רביעי. הכתובה של סביי מופיעה בסוף הפרק  אין זה

בפנקס הכתובות. לעומת זאת אשתי ואני נישאו ביום חמישי, שנבחר  66וזו של הוריי היא כתובה מס' 

אוחרת משום נוחותו. הבחירה ביום חמישי כידוע נועדה לאפשר לאורחים לבלות עם החוגגים עד שעה מ

בלי החשש מפני יום העבודה למחרת. בעוד אבותיי בחרו את יום כלולותיהם בהתאם לציווי במקורות, 

אני בחרתי ביום החופה משיקולים הדוניסטים. סיפרתי את שלמדתי על יום הנישואין במרוקו לידיד 

ר הוא ואשתו שנולד במרוקו והתחתן בישראל, והוא נזכר, בעזרת הזיכרון המורחב של אשתו, כי כאש

הודיעו בחגיגיות למשפחה שהם עומדים להתחתן וציינו שיום החתונה נקבע ליום חמישי הם נתקלו 

  בתגובה בלתי צפויה מצד אביו. אביו פנה אליו ואמר, "אלמנה מתחתנת ביום חמישי, ואשתך אינה כזו". 

                                                            
, ירושלים, כתובות מצפון אפריקה. אברהם הטל, 1924לונדון, - , ברליןהכתובה בהשתלשלותה ההיסטוריתמשה גסטר,  18

, בעריכת יששכר מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקהאפריקה", בתוך - . שלום צבר, "הכתובה המאוירת בצפון1984
. משה עמאר, "סדר נישואין ונוסח הכתובה אצל יהודי מרוקו מהמאה השש עשרה ואילך", בתוך 1991בן עמי, ירושלים, 

  .2003, יוסף שטרית ואחרים, אוניברסיטת חיפה, החתונה יהודית המסורתית במרוקו
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ית הראשונה של החודש בספר קהילת צפרו מאת דוד עובדיה נטען כי יהודי מרוקו נהגו להתחתן במחצ

ההמלצה להינשא במילוי הלבנה מופיעה בשולחה ערוך: נהגו שאין מתחילים בב' ובד' ואין  19העברי.

נושאים נשים אלא במילוי הלבנה (טור יורה דעה, קעט, ב). פנקס הכתובות של בני מלאל שמכסה 

שכיחות יום הנישואין של  עשרות כתובות מאפשר לערוך בחינה אמפירית בת תוקף אם התקיים נוהג זה.

חתונות התקיימו  33כלות שנישאו לראשונה בקהילת בני מלאל לפי היום בחודש אינו מאשש קביעה זו. 

חופות שנערכו במחצית השנייה. היינו מצפים  27של החודש העברי, וזאת לעומת  במחצית הראשונה

מלצה של השולחן ערוך. יתכן כי יהודי לראות הבדל מובהק הרבה יותר אילו יהודי בני מלאל פעלו לפי הה

מרוקו נהגו כך בקהילות אחרות או בזמנים טרם התקופה שמקיף פנקס הכתובות של בני מלאל (דצמבר 

). לפי שלום צבר, מרבית קהילות איטליה ספרד והמזרח נהגו להתחתן בתקופת 1962עד אפריל  1955

  20התמלאות הלבנה.

הכתובה בפנקס הכתובות של בני מלאל כולל שם תואר לחלק מחודשי בהקשר זה מעניין לציין כי נוסח 

השנה בלוח העברי. חודש חשון מכונה מרחשון, ולחודש תמוז הוצמדו המילים "שיהפכו ה' לטובה". 

חודש אב זכה גם להיקרא אב הרחמן וגם בא יחד עם המילים "שיהפכו ה' לטובה", ואילו לאחר ציון חודש 

  שובה".אלול נכתב "המרוצה בת

  לא ישא אישה אחרת עליה

אחד המשפטים שלכדו את תשומת הלב שלי בעת שקראתי לראשונה את הכתובה של הוריי היה 

התחייבות זו נראתה בעיניי מוזרה. מדוע החתן מתחייב כי "לא ישא אישה אחרת עליה". שמשפט ה

 אין זה מובן מאליו? נדרש אבי, שזה עתה נשא את אמי לאישה, להתחייב שלא ישא אישה אחרת. האם

למעשה, התחייבות זו מקפלת בתוכה היסטוריה יהודית ארוכת שנים ואת התפתחות מעמד האישה 

בתוכה. התורה אינה אוסרת על ריבוי נשים וכך גם המשנה. שני אייקונים יהודים, אברהם ויעקב, נישאו 

משנה כפי שהדבר בא לידי למספר נשים במקביל. פוליגמיה היא תופעה חברתית מקובלת גם בתקופת ה

ביטוי במסכת כתובות, העוסקת במפורש בכללים כיצד לחלק את הירושה בין מספר נשותיו של אדם 

  שהלך לעולמו.

אחת ההתפתחויות החשובות במעמד האישה ביהדות הוא האיסור לשאת מספר נשים, המיוחס לרבנו 

ספרד. מאשכנז ל לאורך השנים נדד, 11-חרם דרבנו גרשום, שאסר על ריבוי נשים במאה הגרשום. 

גם את האיסור לשאת יותר מאישה אחת. שהגיעו למרוקו לאחר גירוש ספרד, הביאו בכליהם המגורשים 

בכתובה מן העיר שיגורא בספרד זמן קצר טרם הגירוש (התאריך החלקי שמופיע על הכתובה מאפשר 

                                                            
  ).325(עמוד  קהילת צפרו"נהגו והיו מדקדקין לערוך את החופה במלוי הלבנה..." דוד עובדיה,   19
אפריקה", בתוך מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, בעריכת יששכר בן עמי, - שלום צבר, "הכתובה המאוירת בצפון  20

  ).199(עמוד  1991ירושלים, 
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י נשתמר כהלכה, מופיע בצורה ), שרק חלקה השמאל1490לקבוע חד משמעית כי היא נערכה לפני 

  ."לא ישא אישה אחרת עליה"בהירה התנאי 

אין זה מפתיע שהתחייבות זו נשמרה בכתובה של יהודי מרוקו שנמנו עם קהילת "המגורשים" והתיישבו 

בעיקר בצפונה של מרוקו. ואולם משפט זה מצא את דרכו גם לכתובה של היהודים המקומיים. אין זה 

ששמרו נאמנות לתורה ולמשנה, לא נמנעו ככל הנראה מריבוי  ,יהודים המקומייםהדבר של מה בכך. 

נשים בשעת הגעתם של "המגורשים" למרוקו. הפוליגמיה השתלבה בסביבתם רבת השנים של היהודים 

ההתחייבות המפורשת בכתובה  מנהג הילידים המקומיים המוסלמים.המקומיים באשר זה גם היה 

היא, אם כן, יעה גם בנוסח הכתובה של בני מלאל ששוכנת בדרומה של מרוקו שמופלהימנע מפוליגמיה 

משפט זה אינו מופיע  21.על נוהגיהם של היהודים המקומיים ספרדהשפעתם של מגורשי ל עדות

בכתובות של קהילות יהודיות אשכנזיות וחלק מקהילות עדות המזרח, כפי שניתן לראות במאגר 

  הכתובות בספרייה הלאומית.

"לא זאת, האיסור על ריבוי נשים בכתובה של בני מלאל אינו מוחלט. הנוסח המלא של האיסור הוא  עם

. מן הסייג שמופיע "כי אם על פי התקנה החדשה אחרונה הנהוגה בזמן הזה ישא אישה אחרת עליה

ת. בחציו השני של המשפט ניתן להבין שאיסור זה אינו חל במצבים מסוימים המתוארים בתקנה המוזכר

מדוע נבחר נוסח כזה עמום? נדמה שהתשובה אולי נמצאת ברצון להימנע מאזכור מצבים מצערים 

בשעה של קול ששון וקול שמחה. התקנה החדשה האחרונה מפרטת שני מצבים בהם אדם רשאי למרות 

זאת לשאת אישה נוספת. תקנה זו מרשה ריבוי נשים אם האישה לא הרתה במשך עשר שנים רצופות או 

קרה שאחיו הנשוי של החתן נפטר (ייבום). מעניין לציין כי בכתובה של סביי, שנערכה אף היא בבני במ

מלאל לפני כמאה שנה הופיע גם האיסור "שלא יוציאנה מעיר זו לעיר אחרת כי אם על פיה ורצונה" 

הכפר קרוב לוודאי שתופעת המעבר מן  22שנעדר מן הכתובות המאוחרות יותר, ובכלל זה של הוריי.

לעיר והעלייה לארץ ישראל, שהלכה וגברה במהלך המאה העשרים, הפכה איסור זה לגזירה שהציבור 

  אינו יכול לעמוד בה. זו ככל הנראה הסיבה להיעלמותו של איסור זה.

למען האמת, טרם עריכת החופה לא קראתי את הכתובה שמסרתי לאשתי. הרב שחיתן אותנו סימן בידו 

פעלתי כמו רובוט. בזכות העבודה על פרויקט הכתובות קראתי לראשונה בעיון את היכן עליי לחתום, ו

הכתובה עליה חתמתי, ולהפתעתי, מצאתי משפט דומה לזה שצד את עיניי בכתובה של הוריי. מתברר 

כי בנוסח הכתובה המקובל של עדות המזרח בישראל נכתב "התנאים שהתנו בינהם שרירין וקיימין 
                                                            

לום בר לגבי השפעת  מגורשי ספרד על נוהגי היהודים המקומיים במרוקו ראה בספרו של נתן שוארקי, וכן בהקדמה של ש  21
תקנות יהודי מרוקו: אוסף התקנות מראשית המאה הט"ז ועד סוף המאה הי"ח על פי "ספר התקנות" לר' אברהם אשר, 

  .1977, ירושלים אנקאווא
בכתובה של סביי נכתב כי היא נערכה במתא קסבת בן לכוס דעל מי מעיין תאמגנונת מותבה. מבירור שערכתי למדתי כי   22

. קסבה זו היא העיר העתיקה של בני מלאל, שנבנתה על ידי מולאי (Kasba Bel Kush)קסבת בל קוס השם הנכון למקום הוא 
   .17-איסמעיל במאה ה
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כי אם  ולא ישא ולא ישדך ולא יקדש שום אישה אחרת עליהי ראובן ואלו הן: ..., כתנאי בני גד ובנ

ברשות בית דין צדק..." הסיומת של משפט זה מעניקה משמעות אחרת מזו שנובעת מן הניסוח שהופיע 

בכתובות של בני מלאל. היא נועדה לאפשר התמודדות עם מצבים קיצוניים שבגללם מותר לסטות 

  ממונוגמיה.

  הג התושביםכמנ

המשפט הלפני אחרון שחותם את הכתובה של בני מלאל כולל את הפסוק "וכמנהג קהילת קדש 

התושבים". במרכזה ובדרומה של מרוקו נהגו על פי הכללים של היהודים המקומיים, וזאת להבדיל 

וס, שהודפסה כבר במכונת דפ 1962מקהילת המגורשים. הגיעה לידי כתובה מקורית מבני מלאל משנת 

מכאן ניתן להבין כי חשוב היה לרבני  23ובה ניתן לראות כי המילה "תושבים" נכתבה בגופן גדול יותר.

המקום להבליט את ייחודם הדתי. לעומת זאת הכתובה של "המגורשים" נחתמת במשפט "הכל כפי 

מקאסטיליה ישמרם צורם ויגן  המגורשים קהלות הקדשהמנהג והתקנה שנהגו ושתקנו להיות בינהם 

  בעדם ויהיה בעזרם ויחון ויחוס על שארית פליטתם מעתה ועד עולם..."

מנהג "התושבים" היה שונה באופן ניכר ממנהג "המגורשים" ביחס לחלקה של האישה בירושה. מעמדה 

". של האישה על פי מנהג התושבים היה נחות במקרה של פטירת הבעל בהשוואה למנהג "המגורשים

זוהי דוגמה נוספת לשימוש בשפת סתרים,  24דיון רחב בעניין זה ניתן למצוא במאמרו של משה עמאר.

במקום להזכיר במפורש את המילה ירושה, כדרך להימנע מציון אירועים טרגיים, כמו פטירת הבעל, 

יתכן,  במעמד החתימה על הכתובה. מסתפקים במילה אחת כמו "תושבים" כדי לרמוז על כללי הירושה.

כמובן, כי דרך ניסוח זו נועדה לשם הקיצור כפי שנוהגים בחוזים משפטיים המציינים סעיף בחוק במקום 

  לפרט את תוכנו. ניסוח כזה מגדיל את הביקוש לבעלי המקצוע שנדרשים כפרשנים.

א סכום הנדוניה. בכל הכתובות שמופיעות בפנקס הסתרה מסוג אחר הומקום נוסף בכתובה שמעניק 

עם "תב במפורש כי סכומי הנדוניה נופחו, ואף נכתב מהו שיעור הניפוח. נכתב בבהירות כי הסכום הוא נכ

הסכם שכר דירה המציין כי הסכום למשל . פעולה כזו הייתה נראית משונה אילו ראינו היום "הכפל ושליש

מלאל הוא הפעם, תפקיד המילים "עם הכפל ושליש" בכתובה של בני המופיע בחוזה הוא מנופח. 

להסתיר את הסכום האמיתי מעיני האורחים, ולהציג לראווה סכום גבוה בהרבה כדי להגביר את חינה 

של הכלה בעיני הבריות. מבט בכתובות ממקומות אחרים במרוקו מלמד כי ניפוח סכום הנדוניה אינו נוהג 

  שאומץ בכל ערי מרוקו.

                                                            
  חיים.- עותק של כתובה זו של משה אבן חיים עם אליס למשפחת אבירג'ל נמצא ברשותי בזכותו של מאיר בן  23
החתונה יהודית מהמאה השש עשרה ואילך", בתוך  משה עמאר, "סדר נישואין ונוסח הכתובה אצל יהודי מרוקו  24

  .2003, יוסף שטרית ואחרים, אוניברסיטת חיפה, המסורתית במרוקו
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  מעמדם של הילדים מנישואים קודמים

למעמד האישה בעת הנישואין. ישנם הבדלים בין נוסח הכתובה של כלה בהתאם משתנה נוסח הכתובה 

רווקה לבין כלה גרושה או אלמנה. לבד משינוי הנוסח המתבקש ממעמדה של האישה הגרושה/אלמנה 

('אמר לה לאתתא ארמלתא דא דהות מקדמת דנא מתרכתא' במקום 'אמר לה לכלתא בתולתא'), 

כתובות אלו מפגישות אותנו גם עם העברית לטיפול בילדים מנישואין קודמים.  הכתובה כוללת התייחסות

המשובחת שנשתמרה בגלות מרוקו אלפיים שנה וגם עם רשת ההגנה שסיפקו הנורמות החברתיות. 

"והואלנו לבאר שהזוג הנזכר  :4ל עצמם החתן והכלה בכתובה מספר התנאים שקיבלו ע ,למשל ,הנה

ובשבועה חמורה כל אחד לפי מה שנצטרך דהיינו האשה קיבלה על עצמה לטפל  חייב עצמו חוב בקניין

בשני בניו הקטנים שיש לו מאשה ראשונה הרי הם יעקב ונסים במאכל ובמלבוש וככל הנצרך וכו'. וכמו כן 

תטפל בחמותה ותשב עמה כעיסא אחת כל ימי חיותה. והבעל הנזכר קיבל על עצמו לטפל בבתה ברוריה 

בעל הראשון נוחו עדן עד שתנשא וכאשר תנשא יעניק לה מכיסו כלי נדוניא כמנהג בנות שיש לה מה

  ישראל."

נוסח הכתובה של כלות רווקות הוא אחיד אבל גם בסוג זה של כתובות ניתן למצוא הבדלים מסוימים. 

אהבים הכתובות נבדלות, למשל, בשמות התואר שמופיעים לפני שמו של החתן או הכלה. הביטוי 'אילת 

בכתובות מסוימות מופיע תנאי מיוחד שקיבלה על  ויעלת חן' נכתב רק לפני שמן של חלק מן הכלות.

  הכלה מתחייבת שתשב עם חמותה כל ימי חיותה. 3עצמה הכלה. כך למשל, בכתובה מספר 
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  של סבא וסבתא המקוריתהכתובה 
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  הכתובה המפוענחת של סבא וסבתא

ובנחשא מעלייא ושעת רצון ברכה והצלחה מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה'. יתין  בסימנא טאבה ובמזלא יאיא

  ה' את האישה הבאה אל ביתך וכו'

) שנת חמשת אלפים ושש מאות ואחד ושמונים לבריאת 26.1.1921( שבטעה עשר יום לחדש שבברביעי בשבת 

עין תאמגנונת מותבה. איך השם הטוב עלמא למניינא דרגילנא לממני ביה בכאן במתא קסבת בן לכוס דעל מי מ

כבוד השם הטוב הזקן  בר שמעוןבר כבוד השם הטוב היקר ונכבד רבי  המלשהבחור ונחמד החתן הנעים רבי 

בת כבוד השם הטוב רבי  שמחאנוחו עדן אמר לה לכלתא בתולתא דא  אדהאןהמכונה  שלמההכשר המנוח רבי 

נוחו עדן הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא  אסוליןהמכונה  יאמיןבר כבוד השם הטוב המנוח רבי  יוסף

בסיעתא דשמייא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יודאין דפלחין ומוקירין 

עלי מנכסי וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מוהר בתולייכי אחיד וקיים 

כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי מדאורייתא ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומיעל דאינון מזוזי כסף זוזי מאתן 

והות ליה לחתנא דנא לאנתו כדת משה וישראל. ודא  שמחאלוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת כלתא בתולתא דא 

כפי מה  בית בעלה הנזכר בין בגדים ותכשיטין ושמושי ערשנדוניא דהנעלת ליה כלתא בתולתא דא מבית אביה ל

דורו ושנים עשר מאות  עשתשרצה וקיבלם על עצמו כפי ששמו השמאים הבקאים בשומא עם ושליש וכפל סך 

כולם באו לידו של החתן הנזכר ונכנסו ברשותו וזקפן עליו במלוה ורשו ורצה החתן הנזכר  .נקאפרדל דורו בסק"א

תוספת על עיקר הכתובה מעל מה שהכניסה לו כנדונייתא עד תשלום סך שנים וחמישים מאות  והוסיף לה משלו

מתנה שרירה וקיימא מתנה  חו"ח בו"ךנתנם לה אגב ד' אמות קרקע שלו מנכסיו מתנה דורו בסק"א דלפראנק. 

ר לה חתנא חנם מתנה שוקא מתנה גלוייה ומפורסמת מתנה דלא להשנאה מלה ודלא למהדר כה לעלמין וכך אמ

דהדרא אלא מתנת  ש"מדנא מתנה דא כתובה כברא וחתומה בשוקא כי היכי דלא תבוי כמתנה טמירתא וכמתנת 

שטר כתובתא דא כולה עיקר  וכך אמר לה החתן הנזכר אחריות וחומר וחיזוק בריא מתנה מחיים ולאחר וכו'.

נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא מקרקעי ותוספת ונדונייא קיבל על עצמו לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג 

לאתפרעא מנהון בחיי  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כולהון יהון אחראין וערבאין לפרעון שטר כתובתא ___

  .ומן ירתאי לבתר מותי ולאחר מותי ואפילו מגלימא דאכתפאי

קנה הנוהגת בזמן הזה ושלא ועוד קבל על עצמו החתן הנזכר שלא ישא אישה אחרת עליה כי אם על פי הת

יוציאנה מעיר זו לעיר אחרת כי אם על פיה ורצונה ואם חס ושלום יעבור הבעל הנזכר על שום תנאי מהתנאים 

שיפרע לה כתובתה כל מה שהחזיק לה על עצמו ואחר כך יפטרנה בגט  חי"ע חו"גהנזכרים אזי מעתה ומעכשיו 

ה כולם מוחזקים עליו כתנאי בני גד ובני ראובן הן קודם ללאו וקנינו כשר מיד ולאלתר. ותנאי זה עם כל תנאי הכתוב

אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  והוה"ג וחי"עלה לכלתא בתולתא דא בקניין שלם ובשבועה חמורה מיד בעלה הנזכר 

והכל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כתקנת חכמינו זכרונם לברכה ובחומר ובחוזק כל שטרי הכתובות 

  ישמרם צורם והכל שריר ובריר וקיים: התושביםהכתובות בכל תפוצות ישראל כדין וכדת וכהלכת וכמנהג 

 החתום: שלמה בן מסעוד המכונה בוחבוט
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  חמישיפרק 

  אישי סיכום

  

הוא את פנקס הכתובות של יהודי בני מלאל ולנתח פענח בתחילת הדרך חשבתי כי השכר למאמץ שלי ל

זכיתי זה לקהילה אבל אחרי שסיימתי לכתוב את הפרק הזה הרגשתי כי מיוחד חומר תיעודי הנגשת 

ך היכרות אינטימית יותר עם ההיסטוריה של ערו. המסע בעקבות פנקס הכתובות היה תירוץ ללשכר נוסף

יהדות מרוקו. עד אז ידעתי שברי מידע בלבד. ככל שנחשפתי לההתפתחות ההיסטורית חשתי מבוכה, 

  חס לקורות החיים של יהדות מרוקו.הבורות שלי בי ואפילו בושה, על

 כמו בכללאורך החודשים האחרונים גוללתי את סיפור גילוי פנקס הכתובות כמעט בפני כל מי שפגשתי. 

שלי  המחקרי , לחלוק את הענייןהמחייבת טיפול פרויקט, יש לי נטייה בלתי מרוסנת, שלא לומר אובססיה

השומעים. באחת הפעמים, במהלך ביקור ניחום  אצלרר התרגשות . בדרך כלל, הסיפור געם מכריי

שישבו על  ,סיפרתי שוב את קורות פנקס הכתובות. האבלים ,אבלים אצל קרוב משפחה שאביו נפטר

בטלפון של הוריי המאוחסנת הכתובה ביקשו עוד ועוד מידע ורכנו יחד איתי על מילות  ,כיסאות נמוכים

רצה למראה האלפבית העברי בגירסתו המרוקאית ששימש את אביהם. ההתרגשות שלהם פ .הנייד שלי

טיפחה אצלי לחפש את הכתובה של הוריהם. תגובה זו שיגרו לעברי הבטחה  ,רגע לפני שנפרדתי מהם

  .תקווה

אני חותם את הפרויקט הזה עם שלוש תקוות. אני מקווה שספר זה יגיע לרבים בקהילת בני למעשה, 

או הורי הוריהם מצויות בספר זה. אני בטוח שצפויה להם התרגשות יוצאת מלאל שכתובות הוריהם 

 ,של יהדות מרוקושספר זה יגרום לגירוי חזק אצל הקוראים להכיר את העבר  דופן. התקווה השנייה היא

יהודיה אין בי געגועים למרוקו. מרוקו הייתה גלות, וטוב ש ולא להסתפק בסיפורי פולקלור משפחתיים.

  ם ריבוניים במדינת ישראל.חייב בחרו

למרות זאת הם יית יהודי מרוקו אבל אין ספק כי מדינת ישראל לא קיבלה בזרועות פתוחות את על

הצליחו לפלס את דרכם במעלה הסולם הכלכלי והחברתי מאז הגיעו לישראל כמו יהודים אחרים שבאו 

 , שעדיין לא הושלם,ישראליהודי מרוקו ב לטיפוס ההרים שביצעו. ההערכה שלי 25מארצות האיסלם

האפלייה ממנה סבלו בשנים הראשונות שלאחר הדימוי השלילי וגברה מאוד לאחר שהתוודעתי לעוצמת 

אריה שפירסם  ת בהירה במאמרגזעניהדימוי השלילי של עולי מרוקו משורטט בלשון קום המדינה. 

דיין כמוהו בארץ. נראה שיש אילו , "זוהי עליית גזע, שלא ידענו ע1949בעיתון "הארץ" באפריל  גלבלום
                                                            

  מומי דהן, "האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?", יפורסם בקרוב ברבעון לכלכלה.  25
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ריה, אבל איני יכול לומר שהספקתי ללמוד מהותם יהבדלים בין יוצאי טריפוליטאניה, מארוקו, טוניס ואלג'

של הבדלים אלו, אם ישנם. אומרים למשל, שהטריפוליאנים והתוניסאיים "טובים יותר" והאלג'יראים 

בדרך כלל הבעיה היא אחת... לפנינו עם שהפרימיטיביות והמרוקאנים והמוגרבים "גרועים יותר" אבל 

וט כל דבר לשלו היא שיא. דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת, וחמור עוד יותר חוסר הכישרון לק

בהבדל מחומר אנושי " עבור אלו שהתקשו להבין את דבריו מוסיף בהמשך אריה גלבלום כי רוחני"...

נחשב אין מדובר בעיתונאי שוליים סהרורי. גלבלום ...  אין תקווה!" גרוע מאירופה היא שגם לגבי ילדיהם

מי רחוב על שמו בתל אביב. הנצחה בבכיר בזמנו, ולאחרונה נדהמתי לגלות כי הוא אפילו זכה לעיתונאי 

גם היום שיקרא את ספרה האחרון של טליה שגיב ('חצי, חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב') יגלה כי 

, אין אפשרות שלא למקרא דברים אלה. יםרואיינהם בעלי הדימוי הנמוך ביותר בקרב המקו יוצאי מרו

  של יהודי מרוקו בישראל.להתפעל מהשתלבותם 

לאתר מסמכים כגון כאלה שיסייעו אישי ולאומי התקווה השלישית, היא שפרויקט זה יעודד מאמץ 

ל להעשיר את מאגר הכתובות הלאומי כל אחד יכו של ההיסטוריה של יהדות מרוקו.תיעוד העשרת הב

  בכתובה מן העבר שנשכחה בארגז קרטון. כל אחד יכול.

  

   



36 
 

  שישיפרק 

  של קהילת בני מלאל ותהכתובות המקורי

  

  הזמנה לקרוא את הכתובות

ולאחריהן הכתובות  הכתובות לפי הסדר שהן מופיעות בפנקס הכתובות 95פרק זה כולל את כל 

. אותה ניתן לזהות לפי המספר בפנקס הכתובות תובה מפוענחתיש כ. לכל כתובה מקורית המפוענחות

הפענוח נעשה בשני שלבים. תחילה, בעזרתו של הרב פרופ' משה עמאר, נבנתה מקראה ששימשה 

להמרת אותיות שנכתבו בגופן המיוחד של יהדות מרוקו לאותיות האלפבית המוכרות. מקראה זו מוצגת 

ת וזאת כדי לאפשר לקוראים שחפצים בכך לקרוא את הכתובות בגרסתן המקורית או לפני הכתובו

לפענח מסמכים משפחתיים ואחרים שכתובים בגופן זה. לאחר מכן, פתחנו את המילים שנכתבו כראשי 

מופיעה מעל אותיות בכתובה הוגם זאת בעזרתו של הרב פרופ' משה עמאר. נקודה  ,תיבות או כקיצורים

נקודה מתחת לאות ממלאת את ראשי תיבות או קיצורים של מילים.  ןיינת כי אלה ההמקורית מצ

הכתובה מפוענחת . jאו  gהתפקיד הנוכחי של גרש מעל אות, וזאת כדי להשלים צלילים חסרים כמו 

אינה כוללת את פריטי הכתובה. בעזרת המקראה ניתן לפענח את פריטי הכתובה אבל לשם כך נדרשת 

  המרוקאית. גם שליטה בשפה

אומנם במבט ראשון אפשר לחשוב שהכתובות הודפסו בעזרת במכונת כתיבה, אך פנקס הכתובות 

במקום שהיה ספק הדגשתי את המילה נרשם בכתב יד, ולכן יש חשש לטעויות שנפלו במהלך הפענוח. 

גבוהה בדרך  עיון בכתובות מראה כי איכות כתב היד היאבצהוב. קוראים מוזמנים לסייע גם בעניין זה. 

במקומות מסוימים שהשפיעה על בהירות כתב היד, ואף  הסופריםכלל אבל בכל זאת ניכרת עייפות של 

דרך התוספות בשולי העמוד (או מעל  יםמעבר לכך. לעתים ניתן למצוא את עקבות טעויות הסופר

סרת מילים או השורה) עליו נכתבה הכתובה. בנוסף, נמצאו טעויות סופר בכתובות המקוריות כמו הח

עברו המפוענחות הכפלת מילים. טעויות אלה צויינו בהערות שוליים בכתובות המפוענחות. הכתובות 

מספר הגהות, ובכל זאת יתכן כי נפלו טעויות. קורא שסבור כי נפלה טעות בהליך הפענוח מוזמן לשלוח 

  כדי להוציא מהדורה מתוקנת. מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שלי. בכוונתי להיעזר בקוראים ככל שניתן

אני רואה בקוראים של ספר זה שותפים לעשייה. ראשית לכל, אודה לכם אם תשתפו אותי במקרה 

שאחת הכתובות היא של קרובי משפחתכם. במיוחד ארצה ללמוד על קורות המשפחה ועל כל מידע 

נשים שחתמו על מהימן שיכול להעשיר את המהדורה הבאה של הספר. חשוב לי גם ללמוד על הא

  הכתובות: שלמה אסולין, יחיא בוחבוט, דוד הכהן ושלמה שטרית.
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 נקודה מעל אותיות מציינת ראשי תיבות

 מתחת לאות פירושה גרש מעל כדי ליצור צליל כמו ג' או ז'.נקודה 
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  של קהילת בני מלאלהמקוריות הכתובות 

  

  צילום פנקס הכתובות מהאוסף הפרטי של

  הרב פרופ' משה עמאר
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  של קהילת בני מלאלהמקוריות הכתובות 

  

  צילום פנקס הכתובות מהאוסף הפרטי של

  הרב פרופ' משה עמאר
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  פרק שביעי

  של קהילת בני מלאלהמפוענחות הכתובות 
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  הזוגות הנישאים לפי תאריך החתונה -לוח מסכם

  תאריך יום  משפחה  שם הכלה  משפחה  שם החתן  
04/12/1955 א'בן דוד ויוסף  רוזא בת מאיר בן שלמהגבאישמעון בן יוסף בן יודא1

28/12/1955 ד' לוגסי אברהם פיבי בת שלמה בןפרץשמעון בן מרדכי בן יוסף2

24/01/1956 ג' זריהן עיסא בת רפאל בן משהמוחאאברהם בן יצחק בן יודא3

01/02/1956 ד' מלכא לוןופריחא בת שמואל בן זבחפוטהשלמה בן שמואל בן יעקב4

15/02/1956 ד' סוסאן אליס בת שמעון בן יעקבאסוליןאברהם בן מאיר בן יוסף5

6
בן מיוס בן אברהם 
15/02/1956 ד' אבירזל אסתר בת אליהו בן משהמלכא אברהם

21/02/1956 ג' עללון רחל בת שלמה בן יעקבעללוןאברהם בן יודא בן מרדכי7

29/02/1956 ד' פרץראסיל בת אברהם בן שלמהאזולאייחייא בן יעקב בן מימון8

06/03/1956 ג' פינתו בן יחייא מסעודדוניס בת חפוטהשלום בן מחלוף בן יוסף9

14/03/1956 ד' אביטבול לייה בת יעקב בן שמואלעאעללוןחיים בן שלמה בן יוסף10

מימון בן חיים בן מימון11
בן דוד 

03/04/1956 ד' בן סמול עיסא בת מרדכי בן דודויוסף

02/05/1956 ד' אבוטבול ברוריה בת אליהוסוסאןמרדכי בן יעקב בן מרדכי12

10/05/1956 ה' אבוטבול יאמנה בת יעקב בן מימוןאלבאזשלמה בן מימון בן יוסף13

13/05/1956 ה' פינתו שמחה בת שלמה בן יחייאפינתובן שלמה מסעודיחייא בן 14

14/05/1956 ב' ואענונו שמחה בת שמעוןבן שבושמעון בן אליהו בן דוד15

 פריחה בת יודא בן שלמהלפיזואטישמעוןשמעון בן שלמה בן 16
-אלחדאד

23/05/1956 ד' הכהן

05/06/1956 ב' עללון יודא ןעיסא בת שלמה בעללוןאברהם בן יודא בן שלמה17

10/06/1956 א' סבאג סוליכה בת דוד בן מכלוףחפוטהין בן מסעוד בן יעקובמיא18

13/06/1956 ד' מנחם סוליכא בת שלמה בן יודאמלכאראובן בן דוד19

15/06/1956 ו' דאנינו לאה בת דוד בן יוסףאזולאישמעון בן אברהם בן יודא20

20/06/1956 ד' אזולאי סוליכא בת מימון בן יודאמלולנסים בן יוסף בן דוד21

20/06/1956 ד' אדהאן רוזית בת יעקב בן שמעוןמאןזטרשלמה בן אברהם בן יוסף22

20/06/1956 ד' אביטבול חנה בת יחייא בן אברהםאביטבולדוד בן מימוןמאיר בן 23

01/08/1956 ד' עמאר רחל בת מימון בן מרדכימנחםעמרם בן שלמה בן יודא24

01/08/1956 ד' מלכאהרא בת משהג'מלכאאהרן בן שלמה25

01/08/1956 ד' עללון רוזית בת מסעוד בן מימוןאמסללםאברהם בן יוסף בן אהרן26

29/08/1956 ד' שם טוב מסעוד ןחנה בת שלמה באוחננהיודא בן אליהו בן אברהם27

12/09/1956 ד' סוסאן מזל בת שלמה בן שלוםאדהאןלוי בן אליהו בן יוסף28

12/09/1956 ד' טרומאן שרה בת יודא בן אברהםאסוליןרפאל בן יודא בן דוד29

12/09/1956 ד' אבירזל רונידא בת שמעון בן מיוסאסוליןדוד בן חיים בן דוד30

21/10/1956 א' הכהן סוליכא בת יצחק בן שלוםחפוטאמיוס בן יאמון בן מיוס31

21/10/1956 א' אביטבול רחל בת ישראל בן מחלוףאביטבוליחייא בן אברהם בן יחייא32

24/10/1956 ד' בוחבוטני יחייאמזל בת משה בן לענקריחאביב בן דוד בן יצחק33

21/11/1956 ד' אבן חיים רוזא בת יצחק בן דודאלפאסיחיים בן משה בן מסעוד34

05/12/1956 ד' הרוס שרה בת דוד בן שלוםאביטבוללוי בן יוסף בן שלום35

19/12/1956 ד' אלבאז מזל בת דוד בן ראובןאביטבולמכלוף בן דוד בן מימון36

 רוזית בת שמעון בן משהסייגמימון בן שמעון בן שלום37
-אלחדדאד

13/02/1957 ד' הכהן

07/04/1957 א' אביטבול שימי בת יוסף בן יודאעמאר יצחק38

27/05/1957 ד' זננו עיסא בת אברהםפדידה שלמה בן מכלוף39

23/06/1957 א' סבאג הרא בת שלום בן דודג'הרוסיעקב בן דוד בן יעקב40

אלעזר בן מימון41
בן דוד 

04/07/1957 ה' אבירזלסוליקא בת משהויוסף

05/07/1957 ו' אזולאי מסעוד בן יעקב תמסעודה בחפוטהמכלוף בן משה בן יודא42

10/01/1957 ד' אבירזלחנינה בת יצחקאדרעימכלוף בן יצחק43
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10/01/1957 ד' מלקאמסעודה בת דודאדרעי דוד בן יצחק44

10/01/1957 ד' סוסאן דוניס בת משה בן יעקבאסוליןשלמה בן אברהם בן דוד45

יודא בן מיוס בן יודא46
בן דוד 
10/01/1957 ד' זננו אליס בת מסעוד בן לויאוחיון

28/08/1957 ד' אבן חיים עאה בת מסעוד בן ישראלמלקאמאיר בן דוד בן אברהם47

אוחיוןבן יודא יודא בן מסעוד48
סלטאנא בת עמרם בן 

04/09/1957 ד' לענקרישלמה

18/09/1957 ד' אלקאיים תיתי בת נסים בן משהאסוליןמוריס בן אברהם בן דוד49

18/09/1957 ד' מלקא מרדכירנא בת מחלוף בן דומלקאיעקב בן מכלוף בן אברהם50

18/09/1957 ד' אביטבול שמואל בת יוסףזאנית בת אביטבולמאיר בן שלמה בן יוסף51

02/10/1957 ד' אבעטאן סוליקא בת מימון בן ראובןשטריתמימון בן מכלוף בן מסעוד52

11/11/1957 ב' חפוטה חנה בת שמעון בן שמואלהרוסיצחק בן מחלוף בן שלמה53

20/11/1957 ד' עמאררחל בת יעקבאדהאןנסים בן אליהו54

27/11/1957 ד' מלקא שימי בת דוד בת אברהםמלקאאברהם בן יודאנסים בן 55

03/12/1957 ג' גבאימזל בת אברהםביטוןמשה בן מסעוד56

57
שמעון בן שלמה בן 

15/12/1957 א' חמו-אבן אסתר בת יודא בן יוסףאדהאן מסעוד

12/03/1958 ד' אדהאן שמחה בת מימון בן שלמה שטריתדוד בן משה בן מסעוד58

12/03/1958 ד' אלפאסי בת עמרם בן שמעון לסיסיאלבאזיצחק בן שלמה בן מימון59

18/07/1958 ד' בוחבוט שימי בת שמעון בן אברהםאדרעייאודא בן מסעוד בן יוסף60

06/08/1958 ד' שטרית אלייא בת יחייא בן שלוםעעובדיהדוד בן חיים בן שלמה61

06/09/1958 ד' ויזממאן חנה בת יוסף בן דודסוסאןבן מסעוד נסים בן שמעון62

18/09/1958 ד' אסולין צלטאנא בת שלמה בן יצחקאדרעימסעוד בן מאיר בן יחייא63

05/11/1958 ד' סוסאן תמר בן יעקב בן דודחפוטהיחייא בן יעקב בן שלמה64

26/11/1958 ד' סוסאן יחייאשרה בת מיוס בן קרסינטישמעון בן משה בן אברהם65

17/06/1959 ד' אלבאז מזל בת יעקב בן משהאדהאןיודא בן שלמה בן שמעון66

15/07/1959 ד' אבעטאן רוזית בת אליהו בן מימוןאביטבולשמעון בן מימון בן מרדכי67

16/09/1959 ד' זאנתי XXXשימי בת אליהו בן מוחאאברהם בן יצחק בן יודא68

23/09/1959 ד' מוייאל אסתר בת חיים בן מרדכיסוסאןעמרם בן מכלוף בן מימון69

09/12/1959 ד' מור יוסף אסתר בת שלמה בן שמעוןאזולאידוד בן שלמה בן דוד70

17/02/1960 ד' אוחננה מסעוד ןנה בת יעקב במיאאטייזואלפשמעון בן שלמה בן שמעון71

09/03/1960 ד' סוסאן רוזית בת מסעוד בת משההלוייודא בן אברהם בן דוד72

06/07/1960 ד'בן דוד ויוסף  תמר בת שמואל בן אליהואלבאזשאול בן מימון בן שלמה73

74
שלמה בן מאיר בן 

07/09/1960 ד' אסולין אליס בת אברהם בן דודבוחבוט אברהם

אסוליןדוד בן יצחק בן דוד75
מארסיל בת שלמה בן 

14/09/1960 ד' ג'יננומסעוד

03/10/1960 ב' מלקא שימי בת יוסף בן שמעוןאדהאןברוך בן ישועה בן אלעזר76

77
אהרן בן אברהם בן 

06/09/1961 ד' בוחבוט כוליט בת פנחס בן מסעודבוחבוט מסעוד

05/12/1961 ג' אדרעי אסתר בת מסעוד בן יודאבן מוחאיצחק בן יודא בן דוד78

12/12/1961 ב' אזולאי מזל בת דוד בן יעקבאזולאישלמה בן מימון בן יודא79

12/12/1961 ב' אבן חיים תאמו בת חיים בן מימוןאוחננהיעקב בן מסעוד בן יעקב80

14/12/1961 ה' בוחבוט חנינה בת יחייא בן יוסףאזולאימסעוד בן יודא בן מסעוד81

24/12/1961 א' מלקא יזזא בת מרדכי בן אברהםאבירזלשמעון בן מיוס בן דוד82

יודא בן סלימאן בן יודא83
-אלחדדאד

25/12/1961 ב' מלול תאמו בת יצחק בן דודהכהן

27/12/1961 ד' מלקא בת מימון בן ישועה מצודיאדהאןשלום בן שלמה בן יודא84

03/01/1962 ד' ייעיר'ג תמר בת משה בן מסעודסוסאןשמעון בן מיוס בן משה85

04/01/1962 ה' מלכא עיסא בת מכלוף בן אברהםמלכאמימון בן ישועה בן דוד86

28/02/1962 ד' אדרעי צלטאנא בת מסעוד בן יודאאזולאימרדכי בן שלמה בן דוד87
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13/03/1962 ג' ואעקנין נה בת שלמה בן משהמיאהכהןמשה בן אליהו בן דוד88

14/03/1962 ד' סוסאן מזל בת יחייא בן דודואענונוחניניה בן ראובןמכלוף בן 89

28/03/1962 ד' אזולאי רוזית בת דוד בן יעקבאדהאןאליהו בן שלמה בן יודא90

01/04/1962 א' מלקא עיסא בת יוסף בן מיוססוסאןיודא בן שלמה בן מרדכי91

02/04/1962 ב' הררוס בן מכלוף פריחא בת שלמהסוסאןמימון בן יצחק בן מסעוד92

04/04/1962 ד' בן לולו דוניז בת דוד בת מסעודסוסאןמסעוד בן מיוס בן משה93

94
אברהם בן שאול בן 

13/04/1962 ו' אלפאסי יזזא בת מאיר בן יוסףאצאראף ישראל

13/04/1962 ו' אדרעי פריחא בת יודא בן מכלוףאדרעימסעוד בן יוסף בן יודא95
  הערות:

. כתובות שחודשו בעקבות אובדן הכתובה המקורית מסומנות בהצללה. התאריך שמופיע בלוח מייצג את 1
  מועד חידוש הכתובה ולא את יום הנישואין.

 הן של זוגות שאחד מהם הוא גרוש/אלמן. 65-ו 54, 39, 33, 20, 4. כתובות 2
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  1מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  כסלולחדש תשעה עשר יום בשבת באחד 

השם מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר החתן הנעים הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

נוחו  גבאיהמכונה  יודאהמנוח כבוד הרב הנכבד הזקן הכשר  ברישמרהו צורהו  יוסףהחכם הנכבד 

 מאירכבוד הרב הנכבד הרב  בת  רוזאבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא עדן אמר לה 

ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  בן דוד ויוסףהמכונה  שלמהבר המנוח ישמרהו צורהו 

י יתייכי כהלכת גוברין יהודאין כסוא אפרנס ואכלכל ואסובראפלח ואוקיר ואיזון ובסיעתא דשמייא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כספא עשרין וחמשה  מזוזי 1דאינון מזוזי כספא דא"יאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי 

בתולתא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דחזו ליכי מנאי

תוספת על עיקר והוסיף לה מדיליה וצבי איהו כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו דא 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.ושלש מאות אלף פרנק סך שני מליונים עד תשלום  דא כתובאה

ושנים ותשעים פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה זיכה והקנה ונתן לה ואגבן 

ושמושי ותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלף 

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ערשא

עיקר ותוספת ומתנא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  .פרנקת אלף ושמנת אלפים שש מאובשומת סך 

חומר אחריות בתולתא דא לכלתא הנזכר חתנא אמר לה וכך  .פרנקחמשה מליונים סך ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  וחיזוק

כולהון יהון אחראין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה הנזכר בקניין שלם החתן  ידמן מגלימא דאכתפאי. וקנינואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

מה שהחזיק לה על עצמו  כלשיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

 כתובאה יכל שאר תנא. ותנאים הללו עם מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשר בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא 

ונגמר . התושביםהילת קדש קג הוכמנ 'וכואלא  זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הנזכרביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה  הכל

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1955דיסאמבר שנת  4 מתאים בזמן הנזכר

      יחייא בוחבוט  עבד ה'                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

 

                                                            
  מיותרות. "דא"ימזוזי כספא המילים " 1
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  2מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  טבתלחדש שלשה עשר יום בשבת ברביעי 

מותבה.  רביענהר אום  דעל 'עליה היגן  קסבת תאדלאלמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

ישמרהו  מרדכיהיקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר החתן הנעים השם הטוב איך 

 פיביבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא נוחו עדן אמר לה  פרץהמכונה  יוסףהמנוח  ברצורהו 

כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  לוגסיהמכונה  אברהםבר המנוח נוחו עדן המנוח שלמה בת 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא ואנא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי 

והות ליה בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם דא  כתובאעל עיקר ה תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

אמר לה וכך  .פרנקמליונים  שניסך יקר ותוספת ומתנא ונדוניא ע ב"ה  יודהבנדוניא מה שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא 

מקרקעי ואגבן  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסי

עיקר ותוספת ומתנא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין מיד החתן ן מגלימא דאכתפאי. וקנינולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ונדוניא 

כי אם על שלא ישא אשה אחרת עליה שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

החתן יעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגהאחרונה החדשה הפי התקנה 

 מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום

מיד  ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה 

עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהאר תנאי . ותנאים הללו עם כל שולאלתר

 בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכואלא 

פה  1955דיסאמבר שנת  28מתאים הנזכר בזמן הנזכר ביום  וקיים שניתדכתוב ומפורש לעיל 

  וקיים:והכל שריר ובריר  קסבת תדלא

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  3מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  שבתלחדש אחד עשר יום בשבת בשלישי 

השם . איך מי מעינות מותבה דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

היקר בר ישמרהו צורהו  אברהםהיקר החתן הנעים הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בתולתא דא אילת לכלתא עדן אמר לה  נוחו בן מוחאהמכונה המנוח יודא  ברישמרהו צורהו יצחק 

הוי לי  2נוחו עדן זריהןהמכונה בר המנוח משה ישמרהו צורהו בת היקר רפאל  עיסאאהבים ויעלת חן 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאנתו 

יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

דחזו  3אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספאבתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ותייכי וסיפוקייכי ומזונייכי וכס ליכי מנאי

על עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו 

ואגבן זיכה והקנה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך חמש מאות אלף הכתובא דא עד תשלום 

כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.חמש מאות אלף סך דא  כתובאעיקר הו גבמתנה גמורה ונתן לה 

חומר אחריות בתולתא דא לכלתא דנא חתנא אמר לה וכך  .פרנק מליוןסך עיקר ותוספת ומתנא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  וחיזוק

כולהון יהון אחראין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה הנזכר בקניין שלם מיד החתן  ןמגלימא דאכתפאי. וקנינואפילו 

נהוגה ההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

מה שהחזיק לה על עצמו  כלשיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשר להתחי בשטר כתובא דא

 בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי בני גד ובני ראובן מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

בקניין ובשבועה  עצמהחייבה הנזכרת עיסא  שהכלה והואלנו לבאר. וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה

דלא  כל ימי חיותה. והכלאחת כעיסה  עללושתשב עם חמותה  ברצון נפשהחמורה וקיבלה על עצמה 

 ונגמר הכל. ישמרם צורם התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכואלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי 

בזמן הנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956יאנויי שנת  42מתאים הנזכר 

 יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

   

                                                            
  המילים "אמר לה לכלתא.. זריהן נוחו עדן" נשכחו בגוף הטקסט והוספו בהערה בצד. 2
 חסר "עשרין וחמשה" 3
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  4מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  טשבלחדש תשעה עשר יום בשבת ברביעי 

השם מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

המכונה  יעקבהמנוח  ברנוחו עדן בר המנוח שמואל ישמרהו צורהו  שלמההיקר  החכם ומעולההטוב 

 יחייאבת המנוח  פריחאמתרכתא  דנא מקדמתדהות לאתתא ארמלתא דא נוחו עדן אמר לה  הטחפו

בסיעתא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו  נוחו עדן  מלכאהמכונה זבולון המנוח  בר נוחו עדן

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין דשמייא 

אחיד  מהרייכיומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי 

יכי וכסותייכי ומזוני דחזו ליכי מנאי תרי עשר ופלגאדאינון מזוזי כספא  הוקיים עלי מנכסי כסף זוזי מא

כדת משה לאנתו  לגברא דאוהות ליה  אתתא דא וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וסיפוקייכי 

מאות אלף  שבעסך על עיקר הכתובא דא עד תשלום  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה וישראל. 

סך דא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.

בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.וששה עשר אלף מאות אלף  שמנה

שומת השמאים הבקאים בשומא עם וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאבגדים ותכשיטין 

 כתובאהנמצא סכי  .פרנקארבע מאות אלף וארבעה ושמונים אלף הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

לאתתא הנזכר הבעל אמר לה וכך  .פרנק שני מליוניםסך כולה עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא 

לאתפרעא  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  דא

 לטלי שקניתי ושאקנהמקרקעי ואגבן מט כל שמיאולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

לאתפרעא מנהון עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו בחיי 

החדשה ל פי התקנה כי אם עשלא ישא אשה אחרת עליה למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

תנאי  על שוםהבעל הנזכר  יעבורחס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההאחרונה 

כל מה שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהמתנאי 

. ותנאים הללו מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

 בני גד ובני ראובןכולם כראי מוצק וכתנאי דא  כתובאהעם כל שאר תנאי עליו  מחוזקים ומקוימים

בקניין  חייב עצמו חוב נזכרה שהזוג והואלנו לבאר. וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה בחומר שבועה

י בניו הקטנים לטפל בשנקיבלה על עצמה אשה הכל אחד לפי מה שנצטרך דהיינו ובשבועה חמורה 

תטפל  וכמו כןוכו'.  הנצרךיעקב ונסים במאכל ובמלבוש וככל  הרי הםראשונה מאשה שיש לו 

ברוריה לטפל בבתה קיבל על עצמו הנזכר כל ימי חיותה. והבעל אחת בחמותה ותשב עמה כעיסא 

כמנהג בנות נדוניא עד שתנשא וכאשר תנשא יעניק לה מכיסו כלי נוחו עדן מהבעל הראשון שיש לה 

ונגמר . התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכואלא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי  והכלישראל. 

הנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  הכל

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 פיבריי 1 לזמן מתאיםהנזכר בזמן 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. דא לבית אתתאדהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  5מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  אדרלחדש שלשה ימים בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  אברהםהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

נוחו עדן אמר לה  אסוליןהמכונה בר המנוח יוסף ישמרהו צורהו מאיר היקר המעולה ונבון הנכבד 

שמעון היקר היקר ונבון כבוד הרב הנכבד בת  אליסבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא 

ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  סוסאןהמכונה בר המנוח יעקב ישמרהו צורהו 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא 

ן ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר דפלחי

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

והות ליה א בתולתא דכלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.ושלש מאות וששה וחמישים אלף פרנק סך שני מליונים  תשלום 

נדוניא דא ו פרנק.סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה 

וקיבלם כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא 

שש מאות וארבעה שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך על עצמו 

חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.וארבעים אלף 

קבלתי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא הנזכר חתנא אמר לה וכך  פרנק.

כל לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיעלי ועל ירתאי בתראי 

ה כוללשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה שמיא

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי החתן 

 חסואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה אחרת עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור ושלום 

מיד  ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  על עצמו בשטר כתובא דא 4שיפרע לה ובשבועה חמורה

עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי ולאלתר

 בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא 

  'יגן עליה ה בני מלאלפה  6195פיבריי  15מתאים הנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  .בעלה עם הכפל ושליש בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

   

                                                            
 ".כל מה שהחזיק להחסרות המילים " 4
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  6מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  אדרלחדש שלשה ימים בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו  מיוסהמנוח בר ישמרהו צורהו  אברהםהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא נוחו עדן אמר לה  מלכאהמכונה  אברהםבר המנוח  עדן

נוחו עדן  אבירזלהמכונה  משהבר המנוח ישמרהו צורהו  אליהוהיקר  כבוד הרב הנכבדבת  אסתר

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

תוספת על וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו לתא דא בתו

ואגבן זיכה והקנה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.מליונים  שלשהסך  עד תשלום כתובאעיקר ה

ושש מאות ושלשה ושלשים אלף פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה 

כפי  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  ק.פרנ

שלש שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך וקיבלם על עצמו מה שרצה 

סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.מאות ושבעה ושישים אלף 

שטר  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא הנזכר חתנא אמר לה וכך  פרנק.ששה מליונים 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

ולאחר מותי ואפילו מנהון בחיי ולגבות לאתפרעא עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה תובתא דא כ

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן 

 בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה חמורה כראוי 

מעתה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםרה והדי

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר שיפרע לה  ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם עליו כראי מוצק וכתנאי  ומקוימיםמחוזקים 

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956פיבריי  15מתאים  הנזכר

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  .בעלה עם הכפל ושליש בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  7מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת אדר לחדש ימים  תשעהבשבת  בשלישי

הטוב השם מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 עללוןהמכונה  מרדכיבר המנוח נוחו עדן  יודאהמנוח בר ישמרהו צורהו  אברהם היקרהמעולה ונבון 

בת  רחלאינסבית לי אתתא דא דא  מילתאלכון רבנן אה מודענא ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן 

בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  עללוןהמכונה  יעקבבר המנוח נוחו עדן המנוח שלמה 

 בשמ"ןאחריתי כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא  והות כתובתא

ען הוו כואחת שעה אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משום

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו 

ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

תיכי כאורח ומיעל לוויומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל. כדקמיתא לאנתו  קמת קמיהו דא אתתא את. וצביכל ארעא

שני סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  ב"ה  דאי נשואיהןבעת בנדוניא עם מה שהכניסה לו מדיליה 

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דא דנא הבעלאמר לה וכך  פרנק.מליונים 

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיועל ירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי הנזכר בקניין שלם 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור 

ואחר כך יפטרנה בגט  מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא כלשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו כראי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא מוצק וכתנאי 

 הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. הילת קדש קוכמנהג  'וכואלא  כטופסי דשטרי

 1956פיבריי  21מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  8מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  אדרלחדש שבעה עשר יום בשבת ברביעי 

מותבה. נהר אום רביע  דעל 'עליה היגן קסבת תאדלא למניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

ישמרהו  יעקב היקרכבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  יחייאהיקר החתן הנעים השם הטוב איך 

בתולתא דא אילת אהבים לכלתא נוחו עדן אמר לה  אזולאיהמכונה  מימון רבי המנוחהחכם  ברצורהו 

 פרץהמכונה  שלמהבר המנוח ישמרהו צורהו  אברהםהיקר כבוד הרב הנכבד בת  ראסילויעלת חן 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל  בסיעתא דשמייאואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן 

ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי בתולייכי ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. מזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ו כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא כלתא  וצביאת

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.מליונים  שלשהסך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר המדיליה 

ומאתיים ותשעה פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו נה גמורה במתואגבן זיכה והקנה ונתן לה 

ותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלף  ושבעים

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשא

כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.ושבע מאות ואחד ועשרים אלף פרנק  מליוןכנהוג בשומת סך 

בתולתא דא לכלתא   דנא חתנאאמר לה וכך  פרנק.מליונים  שבעהסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות 

כולהון  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאמכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא יהון אחראין וערבאין 

מעכשיו במנא דכשר החתן הנזכר בקניין שלם מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו 

החדשה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .תאדלא א דאמתבוהדירה  בזמן הזה הנהוגההאחרונה 

כל לה שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי 

. ותנאים מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאההללו עם כל שאר תנאי 

 'ווכאלא  ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. כתקנת המועצה המרוקאנית של שנת תש"יו

 29מתאים  דיצירהאדר התשט"ז  17 הנזכר  בזמןהנזכר ביום  מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : 6וקייםוהכל שריר ובריר  5בני מלאלפה  1956פיבריי 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

   
                                                            

 צריך להיות קסבת תדלה, כפי שמופיע בתחילת הכתובה. 5
 נכתב "והכל שריר ובריר וקיים" פעמיים 6
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  9מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת אדר לחדש שלשה ועשרים יום בשבת  בשלישי

השם . איך מי מעינות מותבה דעל 'עליה היגן  בני מלאלמתא למניינא דרגילנא לממני ביה כאן עולם 

המכונה  יוסף המנוח ברנוחו עדן  המנוח מחלוףבר ישמרהו צורהו  שלוםהיקר המעולה ונבון הטוב 

 דוניסאינסבית לי אתתא דא מילתא דא  אהמודענא לכון רבנן ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  הטחפו

כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  פינתוהמכונה  יחייאהמנוח צורהו בר ישמרהו וד סעמהיקר בת 

כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא 

אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משום בשמ"ןאחריתי 

בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי  בתולייכיומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדקמיתא כדת משה וישראל. לאנתו  קמת קמיהו דא אתתא את. וצביתיכי כאורח כל ארעאומיעל לווי

עיקר ותוספת  ב"ה  דהוי נשואיהןבעת בנדוניא עם מה שהכניסה לו מדיליה  וצבי איהו והוסיף לה

 חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דא הנזכרת הנזכר אמר לה הבעלוכך  מליון פרנק.ומתנא ונדוניא סך 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא 

כולהון יהון אחראין וערבאין  ושאקנה מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי כל שמיאוקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד 

 בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה חמורה כראוי 

מעתה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .והדירה בכל מקום

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר שיפרע לה  ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאהשאר תנאי . ותנאים הללו עם כל מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הנזכר בזמןביום  קיים שניתהנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל ו הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956מארס  6מתאים  הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  10מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת שני ימים לחדש ניסן בשבת ברביעי 

מותבה. איך נהר אום רביע  דעל 'עליה הקסבת תאדלא יגן למניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

כבוד בר ישמרהו צורהו  חייםהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

נוחו עדן  ללוןעהמכונה  יוסף המנוח כבדכבוד הרב הנ ברישמרהו צורהו  הרב הנכבד היקר שלמה

בר המנוח  המנוח יעקב נוחו עדןבת  עאלייהבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא אמר לה 

אפלח בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  אביטבולהמכונה  שמואל

ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי בתולייכי ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדת משה והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. 

מליונים  ארבעהסך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה וישראל. 

סך דא  כתובאעיקר הגו נה גמורה במתואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.

דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  ושבעים אלף פרנק. ושבע מאות ושבעהפרנק מליונים  ארבעה

שומת וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא 

 ושלשה ועשריםומאתים מליון פרנק השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

וכך  מליונים פרנק. עשרהסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק. אלף

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  הנזכרת בתולתא דאלכלתא   דנא חתנאאמר לה 

 כל שמיאן דאית לי תחות לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקניני ועל כל נכסיועל ירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

החתן מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת רה כראוי הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמו

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור 

תחילה ואחר כך יפטרנה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד ניין ושבועה חמורה בק ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

מארס  14מתאים הנזכר  הנזכר בזמןביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהחתן 

בקניין  בה עצמהלייה הנזכרת חייעאשהבתולה  לנו לבארוהואקסבת תאדלא. פה  1956 שנת

מעל על מה שעזב אביה  יורשיה אחריהמצ"ר וז"ה כך וו כותהוז מה ורצונהוסילקה עצושבועה חמורה 

הנזכר נוחו עדן אחרי מותו הן נכסי הן המתק"ן מקו"מ שי"ל ולא נשאר לה ולכ"ך מנכסי אביה שו"ש 

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל שז"ך אפי' מכ"ד מסמ"ך.

  וקיים: ובריר והכל שריר מתאים לזמן צרפתי הנזכר  הנזכרביום  לעיל וקיים שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  11מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  ניסןלחדש  כ"חבשבת  שניב

המעולה  השם הטוב. איך מי מעינות מותבה דעל 'עליה היגן  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

בר המנוח מימון ישמרהו צורהו  חיים היקרכבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  מימוןהיקר ונבון 

אינסבית לי מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  בן דוד ויוסףהמכונה 

נוחו עדן כדת משה  בן סמולהמכונה בר המנוח דוד  נוחו עדןבת המנוח מרדכי  עיסאאתתא דא 

 ולא ידעינן היכן היא ובעינא דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות וישראל 

דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משוםבשמ"ן אחריתי כתובתא למכתב 

ואנא כדת משה וישראל אוקי קמאי לאינתו וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אחת שעה אפילו  כתובא

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מבתולייכי 

לאנתו  קמת קמיהו דא אתתא אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

מה  על עיקר הכתובא דא עם תוספת מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל. כדקמיתא 

 מאה ושלושים אלףסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  ב"ה  יהוד נשואיהןבעת בנדוניא שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דא דנא הבעלאמר לה וכך  פרנק.

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגהאחרונה החדשה הכי אם על פי התקנה עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהאר תנאי . ותנאים הללו עם כל שמיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 9 לזמן מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  וקיים שניתהנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  הבעל

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 אפריל

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  12מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת אייר לחדש כ"א בשבת ברביעי 

המעולה  השם הטובמי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

אתא קדמנא נוחו עדן  סוסאןהמכונה בר המנוח מרדכי  נוחו עדן בר המנוח יעקב  מרדכיהיקר ונבון 

המכונה אליהו  בת המנוח ברוריהלי אתתא דא  אינסביתילתא דא ממודענא לכון רבנן אה ואמר לנו 

ולא  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל   טבוליאב

דאמור רבנן אסור לו לאדם  כקדמיתא משוםאחריתי בשמ"ן כתובתא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב 

כדת וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו  כתובאלשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת בסיעתא דשמייא ואנא משה וישראל 

גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי ייכי בתולליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי

עם תוספת על עיקר הכתובא דא וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו כדקמיתא 

וכך  פרנק. מליון סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא ב"ה  דהויבעת נשואיהן בנדוניא מה שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דא הנזכר הבעלאמר לה 

עי מקרק כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיבתראי 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה אם על פי התקנה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעל

 יפטרנה בגט כשר ואחר כךתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי וכתנאי 

הנזכר  הבעלמיד מורה בקניין ושבועה ח ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דשטרי

בני פה  1956 מאי 2 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר  מלאל

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  13מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת אייר לחדש כ"ט בשבת  בחמישי

המעולה  השם הטובמי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

המכונה בר המנוח יוסף  נוחו עדן המנוח מימון צורהו בר ישמרהו ללל ההנקרא  שלמההיקר ונבון 

אינסבית לי אתתא דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  אלבאז

כד נוחו עדן כדת משה וישראל  טבולאבי המכונה  בר המנוח מימון  נוחו עדן בת המנוח יעקב יאמנה

כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא הות 

אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משוםאחריתי בשמ"ן 

בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה 

וזנין  אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין

אחיד וקיים עלי בתולייכי ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדת משה וישראל. ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו כדקמיתא 

עיקר ותוספת  ב"ה  בעת נשואיהן דהויבנדוניא וצבי איהו והוסיף לה מדיליה עם מה שהכניסה לו 

ר שט חומר וחיזוקלאתתא דא אחריות  דנא הנזכר הבעלאמר לה וכך  פרנק.מליון  סך ומתנא ונדוניא

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה  הבעלדאכתפאי. וקנינן מיד 

והדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה כראוי 

ומעכשיו מעתה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקום

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשר תחילה

כרונם בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זעליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956מאי  10 מתאים הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  14מס'  כתובא

למניינא דרגילנא לבריאת עולם אלפים ושבע מאות ושש עשרה חמשת שנת  ג' סיוןבשבת  אחדב

המעולה ונבון  השם הטובמי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללממני ביה כאן מתא 

אתא נוחו עדן  פינתוהמכונה בר המנוח שלמה  נוחו עדן  מסעודהמנוח צורהו בר ישמרהו  יחייאהיקר 

בת המנוח שלמה  שמחהאינסבית לי אתתא דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו קדמנא 

והות כתובתא בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  פינתו המכונה בר המנוח ייחייא  נוחו עדן 

כקדמיתא אחריתי בשמ"ן כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא 

וכען הוו עלי סהדי אחת שעה אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  משום

יר ואיזון ואפרנס אפלח ואוקבסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו 

ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון בתולייכי ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל כסותייכי וסיפוקייכי ומזונייכי ו מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו כדקמיתא 

ותוספת  עיקר ב"ה  בעת נשואיהן דהויבנדוניא עם מה שהכניסה לו   כתובאעל עיקר ה תוספת מדיליה

חומר אחריות  לאתתא דא הנזכר הבעלאמר לה וכך  פרנק.שלש מאות אלף  סךומתנא ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  וחיזוק

כולהון יהון אחראין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי נא ונדוניא עיקר ותוספת ומתכולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים: והכל שריר ובריר  לאלבני מפה  1956 שנת מאי 13מתאים  הנזכר  מןבזהנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  15מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת סיון לחדש ימים  4 בשבת בשני 

המעולה  השם הטובמי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 דודהמנוח צורהו בר ישמרהו  אליהוהיקר כבוד הרב הנכבד צורהו בר ישמרהו  שמעוןהיקר ונבון 

אינסבית לי אתתא  מילתא דאמודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  בועבן המכונה 

בתולתא הות כד כדת משה וישראל  ואענונו המכונה  שמעון כבוד הרב הנכבד הרב  בת  שמחהדא 

אחריתי בשמ"ן כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא 

וכען הוו אחת שעה אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משום

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו 

ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין 

ד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן אחיבתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו כדקמיתא 

ותוספת  עיקר ב"ה  בעת נשואיהן דהויבנדוניא לו עם מה שהכניסה   כתובאעל עיקר ה תוספתמדיליה 

אחריות  לאתתא דא דנא הבעלאמר לה וכך  פרנק.אלף  וחמישים שלש מאותסך ומתנא ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוק

כולהון יהון אחראין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה רת עליה שלא ישא אשה אחובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר רואחר כך יפטרנה בגט כשתחילה  בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956מאי  41מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  61מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  סיוןלחדש  עשרשלשה בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 שלמההמנוח בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בתולתא דא אילת אהבים לכלתא נוחו עדן אמר לה  טיאופיזאלהמכונה  שמעוןבר המנוח נוחו עדן 

נוחו עדן  אלחדאד מתקראד הכהן שלמהבר המנוח ישמרהו צורהו  יודא הרבבת  פריחהויעלת חן 

ואכלכל ואסובר  אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנסבסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו 

לחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפ

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

תוספת על וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו א דא בתולת

ואגבן זיכה והקנה ונתן אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  עד תשלום  כתובאעיקר ה

 פרנק. ומאת אלף ושנים ותשעים אלףפרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה לה 

כפי מה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

 שמונהשומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך וקיבלם על עצמו שרצה 

סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק. אלף ושמונת אלפיםמאות 

שטר  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא הנזכר חתנא אמר לה וכך  פרנק.ים חמשה מליונ

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה דאכתפאי. וקנינן מיד החתן 

והדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה כראוי 

מעתה ומעכשיו אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום  ואם .בכל מקום

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם ו כראי מוצק וכתנאי עלי מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר   'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956 מאי 23מתאים הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  17מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  המוכתר בכתר תורהסיון לחדש ימים  26 בשבת  בשני

מי מעינות מותבה.  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

בר שלמה נוחו עדן המנוח יודא צורהו בר ישמרהו  אברהםהרב  המעולה ונבון  השם הטובאיך 

אינסבית לי אתתא דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו קדמנא אתא נוחו עדן  ללוןעהמכונה 

כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  ללוןע המכונה  בר המנוח יודאנוחו עדן שלמה  המנוחבת  עיסא

כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא 

אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משוםאחריתי בשמ"ן 

בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי בתולייכי ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדת משה וישראל. ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו כדקמיתא 

 ב"ה  בעת נשואיהן דהויבנדוניא עם מה שהכניסה לו  כתובאעל עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה 

חומר אחריות  לאתתא דא דנא בעלהאמר לה וכך  פרנק. מליוןסך ותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  וחיזוק

כולהון יהון אחראין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור שלום חס וואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה י מוצק וכתנאי עליו כרא מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 זוואן 5 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  18מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה חמשת אלפים ושבע מאות ושש שנת תמוז  לחדש א' בשבת  באחד

המעולה השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו  הטחפו המכונהבר המנוח יעקב ישמרהו צורהו מסעוד היקר בר ישמרהו צורהו  יןמיאהיקר ונבון 

בר ישמרהו צורהו דוד היקר בת  סוליכאבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא עדן אמר לה 

אפלח בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  סבאגהמכונה ף ומכלהמנוח 

ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי בתולייכי מהר  ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדת משה והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. 

 פרנק.סך שני מליונים  עד תשלום  כתובאקר התוספת על עיוצבי איהו והוסיף לה מדיליה וישראל. 

סך שני דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה 

בתולתא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק. אלף וארבעה וששיםאלף  ושלוש מאותפרנק מליונים 

שומת השמאים וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהדא 

 פרנק.אלפים  וששה ושלושיםמאות אלף  ששהבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

אמר לה וכך  פרנק.חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי 

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא הנזכר חתנא 

מקרקעי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיבתראי 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ו ולאחר מותי ואפיללאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה אם על פי התקנה 

ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה מעתה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שום

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

בקניין שקנינו  והואלנו לבאר כרונם לברכהוכתקנת חכמינו ז בחומר שבועה בני גד ובני ראובןוכתנאי 

בשלשה בנים  טפול גמורלטפל קיבלה על עצמה  וברצון נפשההנזכרת מיד הכלה ושבועה חמורה 

וכו' עד במזון וכסות ושלמה והמונד  צולהוהרי הם מאשה הראשונה שמתה לו זכרים ונקבות שיש לו 

 'וכואלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי  דלאבנות עד שינשאו. והכל הו שיגדל הנער ויטפל בעצמו

אכל מה דכתוב  הנזכר מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג 

  'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956 זוואן 10מתאים הנזכר בזמן הנזכר ביום  ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              הכהן דדו 'עבד ה

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  19מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  תמוזלחדש ארבעה ימים בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

ישמרהו  דודהיקר בר ישמרהו צורהו  ראובןהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

 אקיסולבתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא נוחו עדן אמר לה  מלכאהמכונה בר המנוח צורהו 

כדת משה הוי לי לאנתו נוחו עדן  מנחםהמכונה  יודאבר המנוח ישמרהו צורהו  שלמההיקר בת 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין בסיעתא דשמייא ואנא וישראל 

טא. ויהיבנא ליכי יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקוש

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי מהר 

והות ליה בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  תשלום 

נדוניא ודא  פרנק.ושש מאות ושלשה ועשרים אלף פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו 

וקיבלם כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא 

שלש מאות ושבעה שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך על עצמו 

חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.אלף  ושבעים

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיועל ירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו יי לאתפרעא מנהון בחותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  תובאכהתנאי מתנאי  החתן הנזכר על שוםיעבור 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

ה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא בני גד ובני ראובן בחומר שבועכראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 וואןז 31מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהחתן 

  וקיים: והכל שריר ובריר   'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  , ראו מעבר לדףבעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  20מס'  כתובא

עולם לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת תמוז לחדש ימים  ששהבשבת  בשישי

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 אזולאיהמכונה  יודא בר המנוחנוחו עדן  אברהם המנוחבר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר המעולה ונבון 

 נודאניהמכונה  יוסףבר המנוח  נוחו עדן  המנוח דודבת  לאה לאתתא ארמלתא דאנוחו עדן אמר לה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאנתו  הוי לינוחו עדן 

ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין 

תרי דאינון מזוזי כספא  מאהאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי  יכיויהיבנא ליכי מהרית נשיהון בקושטא. 

 וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דחזו ליכי מנאי עשר ופלגא

על עיקר וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו  דנאלגברא והות ליה אתתא דא 

 פרנק. חמישים אלףסך ותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר ב"ה דהויבנדוניא עם מה שהכניסה לו  כתובאה

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דאהנזכר  הבעלאמר לה וכך 

 מקרקעי כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיבתראי 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר  הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההאחרונה אם על פי התקנה 

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

. מיד ולאלתר ה בגט כשרואחר כך יפטרנתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהותנאים הללו עם כל שאר תנאי 

קיבל על הנזכר שהבעל והואלנו לבאר . ת חכמינו זכרונם לברכהוכתקנ בחומר שבועה ובני ראובן

קיבל על עצמו  גמורה וברצון נפשווהודה בהודאה  וחייב עצמו חוב גמורבקניין ובשבועה חמורה עצמו 

וליכא ומסעודה סוהרי הם מן הבעל הראשון שיש לה הנזכרת בשתי בנות האשה  גמורלטפל טיפול 

קדש  קהילתוכמנהג  'וכואלא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי עד שיגדלו וינשאו. והכל 

תוב ומפורש לעיל וקיים הנזכר אכל מה דכ הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 שנת זוואן 51מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  21מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת תמוז לחדש אחד עשר יום בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

ישמרהו  החכם רבי יוסףבר ישמרהו צורהו  נסיםהיקר החתן הנעים  לשם ולתהילההמעולה ונבון 

בתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן לכלתא נוחו עדן אמר לה  מלולהמכונה דוד בר המנוח צורהו 

כדת הוי לי לאנתו נוחו עדן  אזולאיהמכונה  יודאבר המנוח ישמרהו צורהו  מימוןהיקר בת  וליכאס

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת בסיעתא דשמייא ואנא משה וישראל 

רין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא גוברין יהודאין דפלחין ומוקי

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי בתולייכי ליכי מהר 

והות ליה  אתתא דא וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  תשלום 

דהנעלת ליה יא נדונודא  פרנק. ותשעת אלפיםושש מאות פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו 

וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא כלתא 

אלף  ואחד ותשעיםשלש מאות שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

אמר וכך  פרנק.חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא לה 

מקרקעי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיבתראי 

ותוספת עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה כראוי בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה 

ומסביבותיו  באתע-ייתאחוץ מכפר  בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנהאם על פי 

מעתה ומעכשיו קיבל על אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור חס ושלום ואם  .כו'ו

ואחר תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  בקניין ובשבועה חמורה עצמו

מחוזקים  כולםדא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר כך יפטרנה בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה עליו כראי מוצק וכתנאי  ומקוימים

בקניין  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הנזכר  מןבזהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר   'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956זוואן  20מתאים 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  22מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת תמוז לחדש אחד עשר יום בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 אברהם בר המנוחישמרהו צורהו  שלמההיקר החתן הנעים והדרם הבחור ונחמד תפארת בחורים 

בתולתא דא אילת אהבים ויעלת לכלתא נוחו עדן אמר לה  מאןזטרהמכונה  יוסףבר המנוח   נוחו עדן 

כדת הוי לי לאנתו נוחו עדן  אדהאןהמכונה  שמעוןבר המנוח ישמרהו צורהו  יעקבהיקר בת  רוזיתחן 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת בסיעתא דשמייא ואנא משה וישראל 

גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי בתולייכי ליכי מהר 

והות בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ מנאי

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. ליה לחתנא דנא לאנתו 

גמורה  במתנהואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  תשלום 

נדוניא ודא  פרנק. וחמש וארבעים אלףמאות  ושלשפרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו 

וקיבלם כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא 

 וחמשהמאות  שששומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך על עצמו 

חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.אלף  וחמשים

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיועל ירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  עי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנהמקרק

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  החדשה התקנהכי אם על פי ליה ע

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

זוואן  20מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  זכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנהחתן 

  וקיים: והכל שריר ובריר   'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  23מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  תמוזלחדש אחד עשר יום בשבת ברביעי 

השם מותבה. איך  נהר אום רביע דעל 'עליה היגן  קסבת תאדלאלמניינא דרגילנא לממני ביה כאן 

 דוד בר המנוחישמרהו צורהו  מאירהיקר החתן הנעים הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בתולתא דא אילת אהבים לכלתא נוחו עדן אמר לה  אביטבולהמכונה מימון בר המנוח   נוחו עדן 

ישמרהו  יחייאהנכבד  כבוד הרב כםהחהגביר מעולה ונעלה בת  חנהכלה נאה וחסודה ויעלת חן 

כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  אביטבולהמכונה  אברהםהמנוח הזקן הכשר בר צורהו 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא ואנא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 סי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיאחיד וקיים עלי מנכבתולייכי 

והות ליה בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

נתן לה ו כתובאעל עיקר ה תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

מה שהכניסה לו  עםדא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה אגבן זיכה והקנה ונתן לה ואמות קרקע  'ד

 וארבע מאות ושנים ושמונים אלףפרנק שני מליונים עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך בנדוניה 

ששה ועשרים אלף סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה  דא כתובאהסכי  והשלים לה עם כל פרנק.

שטר כתובתא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  .איברא שטירלינג

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי דא 

לשטר כתובתא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאתחות 

מגלימא דאכתפאי. ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא עיקר כולה דא 

שלא הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי וקנינן מיד החתן 

הכלה על פי ורצון  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי ישא אשה אחרת עליה 

מעתה ומעכשיו אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור חס ושלום ואם  .הנזכרת

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם כראי מוצק וכתנאי  עליו מחוזקים ומקוימים

והכל כתקנת מועצת הרבנים המרוקאנית של  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. תש"ישנת 

והכל שריר   'יגן עליה ה תאדלא-קסבתפה  1956זוואן  20מתאים  הנזכר  ןבזמהנזכר ביום  שנית

  וקיים: ובריר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  24מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  ה' לטובה שיהפכו רחמן  אבלחדש  כ"דבשבת ברביעי 

מי מעינות מותבה.  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

בר ישמרהו צורהו  עמרםהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם איך 

בתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  מנחםהמכונה  יודאבר המנוח שלמה היקר כבוד הרב הנכבד 

כדת משה הוי לי לאנתו נוחו עדן  עמארהמכונה  מרדכיבר המנוח נוחו עדן  מימון המנוחבת  רחל

רין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גובבסיעתא דשמייא ואנא וישראל 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי מהר 

והות ליה לחתנא דנא  דא כלתא יאתוצבומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

סך שני  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו 

 כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.מליונים 

דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלף  ואחד וחמישיםמאות  ושבעפרנק סך שני מליונים דא 

שומת וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא 

 פרנק.אלף  מאתים ותשעה וארבעיםהשמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

אמר לה וכך  פרנק.מליונים  חמשהסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי 

קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא 

מקרקעי ואגבן  כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג  ועל כל נכסי

עיקר ותוספת ומתנא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ונדוניא 

כי אם על שלא ישא אשה אחרת עליה שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור החתן חס ושלום ואם  .בכל מקוםה והדיר בזמן הזההתקנה החדשה האחרונה הנהוגה פי 

בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום

מיד  ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה 

עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי ולאלתר

 בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא 

יגן  בני מלאלפה  1956 אוט 1מתאים  הנזכר  ןבזמהנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר   'עליה ה

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  25מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת ה' לטובה  רחמן שיהפכו אבלחדש כ"ד בשבת  ברביעי

. מי מעינות מותבה דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

אתא קדמנא נוחו עדן  מלכאהמכונה המנוח שלמה צורהו בר ישמרהו  רןהאהיקר השם הטוב איך 

 המכונה  משה בת המנוח הרא'גִ אינסבית לי אתתא דא מילתא דא  אהמודענא לכון רבנן ואמר לנו 

ולא  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  מלכא

דאמור רבנן אסור לו לאדם  כקדמיתא משום בשמ"ןאחריתי כתובתא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב 

כדת וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו  כתובאלשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת בסיעתא דשמייא ואנא משה וישראל 

ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי בתולייכי ליכי מהר 

 קמת קמיהו דא אתתא אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי

עם מה שהכניסה לו  כתובאעל עיקר המדיליה  ו והוסיף להוצבי איהכדת משה וישראל. לאנתו 

הנזכר  הבעלאמר לה וכך  פרנק.מאתים אלף סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  ב"ה  דהויבנדוניא 

 ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דא

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר  הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה התקנה 

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

. מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא כללה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהותנאים הללו עם כל שאר תנאי 

אלא  ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכו

יגן  בני מלאלפה  1956אוט  1מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים:  והכל שריר ובריר 'עליה ה

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  26מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  ה' לטובה רחמן שיהפכו  אבלחדש כ"ד בשבת ברביעי 

מי מעינות מותבה.  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

בר ישמרהו צורהו  אברהםהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם איך 

בתולתא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אמסללםהמכונה  אהרןבר המנוח  יוסףהיקר כבוד הרב הנכבד 

הוי לי נוחו עדן  ללוןעהמכונה  מימוןבר המנוח ישמרהו צורהו  מסעודכבוד הרב הנכבד בת  רוזיתדא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאנתו 

יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

כספא עשרין אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

תוספת על עיקר וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו  דא

בן זיכה והקנה ונתן לה ואגאמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  עד תשלום  כתובאה

 פרנק.ושבע מאות ותשעה ושישים אלף פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה 

כפי מה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

מאתים שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך וקיבלם על עצמו שרצה 

חמשה סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.ואחד ושלשים אלף 

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.מליונים 

 כל שמיאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות לא ועל כל נכסיועל ירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת שיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי הנזכר בקניין שלם מעכ

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור 

ואחר כך יפטרנה תחילה  שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא כל מהשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש ג וכמנה 'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

אוט  29מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהחתן 

  : וקייםוהכל שריר ובריר   'יגן עליה ה בני מלאלפה  1956

                                        7סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

   

                                                            
  חתימה נוספת.מופיעה הערה שחסרה  7
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  27מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושש עשרה שנת  המרוצה בתשובה  אלוללחדש  וכ"בשבת ברביעי 

מי מעינות מותבה.  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

 אליהוהיקר כבוד הרב הנכבד בר  יודאהיקר השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם איך 

כבוד הרב הנכבד בת  חנהבתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אוחננההמכונה  אברהםבר המנוח 

בסיעתא ואנא שה וישראל כדת מהוי לי לאנתו נוחו עדן  שם טובהמכונה  מסעודבר המנוח  שלמה

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין דשמייא 

בתולייכי ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומזונייכי  עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא 

והות ליה לחתנא דנא לאנתו  כלתא דא וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. 

חתנא אמר לה וכך  פרנק.מליון וחמש מאות אלף סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  ב"ה  דהויבנדוניא 

ועל כל קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנא

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  נכסי

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר  החתןיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה האחרונה ה התקנה החדשה

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

. מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהאר תנאי ותנאים הללו עם כל ש

אלא  ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכו

יגן  בני מלאלפה  1956אוט  29מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  יים שניתדכתוב ומפורש לעיל וק

  : והכל שריר ובריר וקיים  'עליה ה

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  28מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  בעושבע מאות ושחמשת אלפים שנת תשרי לחדש ימים  'זבשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  לויהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בת  מזלבתולתא דא לכלתא עדן אמר לה נוחו  אדהאןהמכונה יוסף בר המנוח נוחו עדן אליהו  המנוח

הוי לי לאנתו נוחו עדן  וסאןסהמכונה  שלוםבר המנוח ישמרהו צורהו  שלמה היקר כבוד הרב הנכבד 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל 

כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה בתולייכי ויהיבנא ליכי מהר 

והות כלתא דא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ דחזו ליכי מנאי

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. ליה לחתנא דנא לאנתו 

במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים  תשלום 

נדוניא ודא  פרנק.שמונים אלף וושלש מאות ותשעה פרנק סך שני מליונים דא  כתובאעיקר הגו 

וקיבלם כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא 

שש מאות ואחד עשר שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך על עצמו 

וכך  פרנק.חמשה מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.אלף 

קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא  דנאחתנא אמר לה 

מקרקעי ואגבן  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסי

עיקר ותוספת ומתנא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  קניתי ושאקנהמטלטלי ש

הנזכר בקניין מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ונדוניא 

כי אם על שלא ישא אשה אחרת עליה שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .הנזכרתהכלה על פי ורצון והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  תקנה החדשההפי 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהנאי תנאי מת הנזכר על שוםיעבור החתן 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי ולאלתרמיד  בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 12מתאים  הנזכר בזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הנזכר החתן 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956מבר סיפטא

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  29מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת תשרי לחדש ז ימים בשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  רפאלהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בת  שרהבתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אסוליןהמכונה  דודבר המנוח ישמרהו צורהו  יודא

כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  מאןזטרהמכונה  אברהםבר המנוח  נוחו עדן  יודא  המנוח

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא ואנא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

והות ליה בתולתא דא א כלת וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ

עד  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.ומאתים וחמשים אלף פרנק מליונים ארבעה סך  תשלום

עד וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהתא דא בתול

נמצא סכי הכתובה דא כולה עיקר ותוספת ומתנה  שבע מאות וחמשים אלף פרנק.סך  תשלום 

שטר  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא  דנאחתנא  וכך אמר לה סך חמשה מליונים פרנק. ונדוניה

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה אי. וקנינן מיד החתן דאכתפ

והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה כראוי 

מעתה ומעכשיו אזי דא  כתובאהנאי תנאי מת הנזכר על שוםיעבור החתן חס ושלום ואם  .בכל מקום

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  עצמו בקניין ובשבועה חמורהקיבל על 

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרילברכה דלא 

 בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 מברסיפטא 12מתאים  הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

בסך הנ"ל  וקיבל על עצמוכפי מה שרצה  בעלה בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

 ולמטה
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  30מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  תשרילחדש ימים  'זבשבת ברביעי 

השם הטוב מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו עדן חיים  המנוחבר ישמרהו צורהו  דודהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

כבד כבוד הרב הנבת  ידאברובתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אסוליןהמכונה דוד בר המנוח 

ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  אבירזלהמכונה  יוסמבר המנוח ישמרהו צורהו  שמעון

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא 

יהיבנא ליכי מהר דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ו

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

והות ליה לחתנא דנא כלתא דא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו 

 פרנק.מאת אלפים ושנים וששים אלף סך  שהואעם הכפל ושליש כנהוג בנדוניה שהכניסה לו 

 פרנק.שני מליונים סך עד תשלום דא עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאה והשלים לה עם כל סכי

 כל קבלתי עלי ועלא שטר כתובתא ד חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך 

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

דאכתפאי. וקנינן מיד החתן מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי עליה 

קיבל על עצמו בקניין מעתה ומעכשיו אזי כתובתא דא נאי תנאי מת הנזכר על שוםיעבור החתן 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

רכה דלא כאסמכתא בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לבכראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 12מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהחתן 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 מברסיפטא

       הכהן דדוד ה' עב                                              בוחבוט     יחייא  'עבד ה

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  31מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת   מרחשון 16בשבת  באחד

הטוב השם . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלקים  מלאלבני דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 חפוטאהמכונה  בר המנוח מיוסנוחו עדן ן ייאמהמנוח צורהו בר ישמרהו  מיוסהיקר המעולה ונבון 

בת  סוליכאאינסבית לי אתתא דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן 

והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  הכהן בת המנוח שלום ישמרהו צורהו יצחק היקר 

בשמ"ן אחריתי כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאכתובתא בידה עד השתא 

וכען הוו אחת שעה אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משום

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאינתו  עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי

ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 וצבי איהו והוסיף לה מדיליהכדת משה וישראל. כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו 

ותוספת עיקר  ב"ה  דהוי בעת נשואיהןבנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספת

שטר  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא הנזכר הבעל אמר לה וכך  פרנק. מליוןסך ומתנא ונדוניא 

קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנהמקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה  ובשבועה חמורה בקניין הנזכר דאכתפאי. וקנינן מיד הבעל 

הנזכר  הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה התקנה 

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

. מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  ומקוימיםמחוזקים כולם דא  כתובאהותנאים הללו עם כל שאר תנאי 

אלא  ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכו

והכל  בני מלאלפה  1956 קטובר שנתאו 21מתאים הנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים:  שריר ובריר

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  32מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת   מרחשון 16בשבת  באחד

השם הטוב מותבה. איך  נהר אום רביע דעל 'עליה היגן  קסבת תאדלאדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

המכונה  יחייאבר המנוח נוחו עדן  אברהםהמנוח צורהו בר ישמרהו  יחייא החכם רביהמעולה ונבון 

אתתא דא אינסבית לי מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  אביטבול

נוחו עדן כדת משה  אביטבולהמכונה מחלוף  המנוחצורהו בר ישמרהו  ישראלהחכם בת  רחל

ולא ידעינן היכן היא ובעינא  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות וישראל 

דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקדמיתא משוםבשמ"ן אחריתי כתובתא למכתב 

ואנא כדת משה וישראל וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו  כתובא

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין בסיעתא דשמייא 

הר דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מ

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

 ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתוומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל.  כדקדמיתא

וכך  פרנק. שני מליוניםסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  ב"ה  דהוי בעת נשואיהןבנדוניא שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא הנזכר  הבעלאמר לה 

מקרקעי  שמיא כלבתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

 הנהוגההאחרונה החדשה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה  בקניין ובשבועה חמורה 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

דכתוב ומפורש לעיל וקיים  הנזכר אכל מה הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1956אוקטובר  21מתאים הנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  33מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  בעמאות ושחמשת אלפים ושבע שנת  מרחשון 19בשבת ברביעי 

השם הטוב הבחור מי מעינות מותבה. איך  דעל 'עליה היגן  בני מלאללממני ביה כאן מתא דרגילנא 

נוחו עדן  רינקעלהמכונה בר המנוח יצחק נוחו עדן בר המנוח דוד ישמרהו צורהו  חאביבהיקר ונחמד 

כדת הוי לי לאנתו  בוחבוטני המכונהמשה בר יחייא היקר בת  מזלמתרכתא  לאתתא דאאמר לה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת בסיעתא דשמייא ואנא משה וישראל 

גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא 

 עלי מנכסי כסף זוזי מאה דאינון מזוזי כספא תרי עשר ופלגא דחזו ליכי מנאיליכי מהרייכי אחיד וקיים 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת אתתא דא והות ליה לחתנא דא ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

סך על עיקר הכתובא דא עד תשלום  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו 

 כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה ואגבן זיכה והקנה אמות קרקע  'דלה  נתןוכמו כן  רנק.פמליון 

בין בגדים  לעם נפשהאתתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא  פרנק.אלף  ושמנה ושלשיםסך ז' מאות דא 

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין 

דא עיקר ותוספת  כתובאהנמצא סכי  פרנק.אלף  מאתים ושנים וששיםושליש כנהוג בשומת סך 

שטר  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא החתן הנזכר אמר לה וכך  פרנק.מליונים  ב'סך ומתנא ונדוניא 

ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל נכסי לאתפרעאכתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה ה בקניין ובשבועה חמורהחתן הנזכר דאכתפאי. וקנינן מיד 

הבעל הנזכר  יעבור חס ושלום ואם  .במתא דאוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה התקנה 

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

מיד ולאלתר.  כך יפטרנה בגט כשרואחר תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד כולם כראי מוצק וכתנאי דא  כתובאהעליו עם כל שאר תנאי  מחוזקים ומקוימיםותנאים הללו 

אלא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה  בחומר שבועה ובני ראובן

הנזכר אכל מה  החתןמיד חמורה  בקניין ושבועה ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכו

והכל שריר  בני מלאלפה  1956 אוקטובר 24מתאים הנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: ובריר 

      XXX דוד 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. לביתבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  34מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  כסלולחדש ימים  17בשבת ברביעי 

דעל מי מעינות מותבה. איך יגן עליה אלוקים  קסבת תאדלאלמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 המנוחבר ישמרהו צורהו  חייםהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בת  אצרובתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אלפאסיהמכונה מסעוד בר המנוח נוחו עדן משה 

כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  אבן חייםהמכונה  דודבר המנוח ישמרהו צורהו  יצחקהיקר 

נס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרבסיעתא דשמייא ואנא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

והות ליה בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. קייכי ומזונייכי וכסותייכי וסיפו

עד דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

ונתן לה ואגבן זיכה והקנה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך מליון וחמש מאות אלף תשלום 

נדוניא ודא  פרנק.סך מליון ואחד וחמשים אלף ומאתים אלף דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה 

וקיבלם כפי מה שרצה  ושמושי ערשאבין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא 

מאתים ותשעה שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך על עצמו 

 פרנק.שלשת מליונים סך דא עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  תובאכהנמצא סכי  פרנק.וארבעים אלף 

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות בתולתא דא לכלתא  הנזכר  החתן אמר לה וכך 

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיירתאי בתראי  ועל

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ושאקנהמקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי 

החתן מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

האחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין ובשבועה חמורה הנזכר 

תנאי  הנזכר על שוםיעבור החתן חס ושלום ואם  .תאדלא א דאבמתוהדירה  בזמן הזהנהוגה ה

כל מה שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי כתובתא דא נאי מת

. ותנאים הללו מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן עליו כראי מוצק וכתנאי  ים ומקוימיםמחוזקכולם דא  כתובאהעם כל שאר תנאי 

וכמנהג  'וכואלא  בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 נובומבר 21מתאים הנזכר ביום  לעיל וקיים שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 לבית בעלה עם הכפל ושליש כלתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  35מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  בעושבע מאות ושחמשת אלפים שנת  טבתלחדש ו בשבת ברביעי 

השם הטוב דעל מי מעינות מותבה. איך יגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 אביטבולהמכונה שלום בר המנוח נוחו עדן יוסף  המנוחבר ישמרהו צורהו  לויהיקר הבחור ונחמד 

הוי לי נוחו עדן  הרוסהמכונה  שלוםהמנוח  בר דודבת  שרהבתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאנתו 

יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

על  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים וחמש מאות אלף ד תשלום עדא  כתובאהעיקר 

סך שני מליונים ושלשה וחמשים אלף דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה ואגבן זיכה והקנה 

כפי  ושמושי ערשאבין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.

בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך הבקאים שומת השמאים על עצמו  וקיבלםמה שרצה 

סך דא עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.וארבעים אלף ארבע מאות ושבעה 

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לכלתא דא   חתנא דנאאמר לה וכך  פרנק.מליונים  חמשת

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי  כל נכסי ועלירתאי בתראי  קבלתי עלי ועל

לשטר כתובתא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאתחות 

מגלימא דאכתפאי. ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא 

כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה יין ובשבועה חמורה בקנהנזכר  החתןוקנינן מיד 

 החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  החדשה

כל שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי כתובתא דא הנאי תנאי מת

. ותנאים מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כתובא דאמה שהחזיק לה על עצמו בשטר 

בני גד ובני עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאההללו עם כל שאר תנאי 

 'וכואלא  ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  מר הכלונגהתושבים. קהילת קדש וכמנהג 

והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1956 דיסאמבר 5מתאים הנזכר ביום  ומפורש לעיל וקיים שנית

 : וקיים

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 לבית בעלה עם הכפל ושליש כלתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  36מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  טבתלחדש  15בשבת ברביעי 

השם מותבה. איך  נהר אום רביעדעל יגן עליה אלוקים קסבת תאדלא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו עדן  אביטבולהמכונה מימון בר המנוח נוחו עדן דוד  המנוחבר  מכלוףהיקר הטוב הבחור ונחמד 

נוחו  אלבאזהמכונה  ראובןהמנוח צורהו בר ישמרהו  דודהיקר  בת  מזלבתולתא דא לכלתא אמר לה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו עדן 

ברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גו

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי בתולייכי ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא כלתא  ביאתוצ

אמות  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שלשה מליונים עד תשלום דא  כתובאהעל עיקר  תוספתמדיליה 

סך שני מליונים ומאתים ואחד דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה ואגבן זיכה והקנה קרקע 

בין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלף וששים 

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשא

דא עיקר ותוספת  כתובאהנמצא סכי  פרנק.שבע מאות ותשעה ושלשים אלף כנהוג בשומת סך 

 חומר וחיזוקאחריות לכלתא דא  חתנא דנא אמר לה וכך  פרנק.נים ששה מליוסך ומתנא ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין  ועל כל נכסיירתאי בתראי  קבלתי עלי ועלשטר כתובתא דא 

כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאוקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין ובשבועה חמורה הנזכר החתן מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד 

יעבור חס ושלום ואם  על פיה ורצונה.והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  החדשהאם על פי התקנה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי כתובתא דא נאי המתתנאי  החתן הנזכר על שום

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

חומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי בני גד ובני ראובן בוכתנאי 

הנזכר מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דשטרי

יגן  בני מלאלפה  1956דיסאמבר  19מתאים הנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר  עליה אלוקים 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 לבית בעלה עם הכפל ושליש כלתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  37מס'  כתובא

לבריאת עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  אדרלחדש שנים עשר יום בשבת ברביעי 

מותבה. איך  מי מעינותדעל יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

כבוד צורהו בר ישמרהו  מימוןהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בתולתא לכלתא  נוחו עדן אמר לה סאייגהמכונה שלום המנוח צורהו בר ישמרהו שמעון הרב הנכבד 

 משההמנוח צורהו בר ישמרהו  הכהןשמעון כבוד הרב הנכבד  בת  רוזית דא אילת אהבים ויעלת חן 

אפלח ואוקיר בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  לחדדאדאהמכונה 

ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף בתולייכי ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו בתולתא דא כלתא  וצביאתלוויתיכי כאורח כל ארעא. 

 'דועוד נתן לה  פרנק.מליון סך עד תשלום דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה 

שמנה מאות ושמנה סך דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה  לה ונתןואגבן זיכה והקנה אמות קרקע 

בין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק. ושלשים אלף

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשא

דא עיקר ותוספת ומתנא  כתובאהכי נמצא ס פרנק.אלף  מאה ושנים וששיםכנהוג בשומת סך 

שטר כתובתא  חומר וחיזוקאחריות דנא לכלתא דא חתנא אמר לה וכך  פרנק.מליונים  שניסך ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי  ועל כל נכסיירתאי בתראי  קבלתי עלי ועלדא 

לשטר כתובתא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאתחות 

מגלימא דאכתפאי. ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא 

כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין ובשבועה חמורה הנזכר החתן וקנינן מיד 

 החתן הנזכר על שוםיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  החדשה

כל שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי כתובתא דא נאי התנאי מת

. ותנאים מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני עליו כראי מוצק וכתנאי  םמחוזקים ומקוימיכולם דא  כתובאההללו עם כל שאר תנאי 

 'וכואלא  ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג 

והכל  בני מלאלפה  7195 פיבריי שנת  31מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםשריר ובריר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  כנהוגלבית בעלה עם הכפל ושליש כלתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 

   



176 
 

  38מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  ניסןלחדש ששה ימים בשבת  באחד

מותבה.  נהר אום רביעדעל יגן עליה אלוקים קסבת תאדלא למניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

צורהו בר ישמרהו  יצחקהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם איך 

 שימי בתולתא דא אילת אהבים ויעלת חן תא לכלאמר לה  עמארהמכונה  XXXXXכבוד הרב הנכבד 

כדת משה הוי לי לאנתו נוחו עדן  אביטבולהמכונה  יודאהמנוח צורהו בר ישמרהו יוסף היקר  בת 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין בסיעתא דשמייא ואנא וישראל 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי מהר 

והות ליה בתולתא דא כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. זונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומ

עד דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לחתנא דנא לאנתו 

נה גמורה במת לה ונתןואגבן זיכה והקנה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק. שני מליוניםסך תשלום 

דהנעלת נדוניא ודא  פרנק.אלף  ושלש מאות ותשעה עשרפרנק שני מליונים  סךדא  כתובאעיקר הגו 

וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאבין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהבתולתא דא ליה כלתא 

אלף  שש מאות ואחד ושמניםשומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

אמר לה וכך  פרנק.מליונים  חמשהסך דא עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.

ועל כל ירתאי בתראי  קבלתי עלי ועלשטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות חתנא דנא לכלתא דא 

טלי מקרקעי ואגבן מטל כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  נכסי

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם החתן מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

פי  כי אם עלשלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

החתן הנזכר יעבור חס ושלום ואם  בכל מקום.והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  החדשההתקנה 

שיפרע  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי כתובתא דא נאי התנאי מת על שום

. מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהותנאים הללו עם כל שאר תנאי 

אלא  ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הנזכר אכל מהמיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכו

והכל  בני מלאלפה  1957אפריל  7מתאים הנזכר  בזמןהנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםשריר ובריר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  כנהוגלבית בעלה עם הכפל ושליש כלתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  39מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  בעחמשת אלפים ושבע מאות וששנת  כ"ו לחודש איירבשבת ברביעי 

השם הטוב מותבה. איך  מי מעינותדעל יגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

כבוד הרב הנכבד צורהו בר ישמרהו  שלמההיקר החתן הנעים הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

בת אברהם  עיסאלאתתא מתרכתא דא אמר לה  ישמרהו צורהו  פדידההמכונה מכלוף היקר 

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  זננוהמכונה 

ן דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאי

ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהרייכי אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאה דאינון 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מזוזי כספא תרי עשר ופלגא דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. ות ליה לחתנא דנא לאנתו והאתתא דא ארעא. וצביאת 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך מאתים אלף על עיקר הכתובא דא עד תשלום  תוספתמדיליה 

 פרנק.סך מאה ושמנה ושמנים אלף דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה ואגבן זיכה והקנה 

כפי מה  ושמושי ערשאבין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהתולתא דא בדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

מאה שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך וקיבלם על עצמו שרצה 

חמש מאות סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.ושנים עשר אלף 

קבלתי עלי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא חתנא דנא אמר לה וכך  פרנק.אלף 

 כל שמיאועל ירתאי בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 החתןמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו יי לאתפרעא מנהון בחותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת  בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  הנזכר

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר החתן יעבור 

ואחר כך יפטרנה לה תחי כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאהעליו עם כל שאר תנאי  מחוזקים ומקוימיםמיד ולאלתר. ותנאים הללו  בגט כשר

דלא כאסמכתא וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה  שבועהבחומר  בני גד ובני ראובןכראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכואלא ודלא כטופסי דשטרי 

 מאי 72מתאים הנזכר בזמן הנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהחתן 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  7195

  יחייא בוחבוט 'עבד ה                                              סיפיה טבצעיר שלמה אסולין ה

  בעלה עם הכפל ושליש כנהוג. בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  40מס'  כתובא`

למניינא לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת   סיוןלחדש  24בשבת  באחד

השם הטוב . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

אתא נוחו עדן  הרוסהמכונה  יעקבבר המנוח נוחו עדן  רבי דודהמנוח צורהו בר ישמרהו  יעקבהיקר 

המנוח רבי שלום  בת הראִגואתתא דא אינסבית לי מילתא דא  מודענא לכון רבנן אהואמר לנו קדמנא 

כתובתא והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  סבאגהמכונה  דודבר המנוח נוחו עדן 

 קדמיתאכבשמ"ן אחריתי כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא 

וכען הוו עלי סהדי אחת שעה אפילו  כתובאמשום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו 

ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין 

ד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון אחיבתולייכי ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. וקמת קמיה לאנתו כדקדמיתא אתתא דא ארעא. וצביאת 

עיקר  ה"דהוי ב בעת נשואיהןבנדוניא סה לו עם מה שהכנידא  כתובאהעל עיקר  תוספתמדיליה 

חומר  אחריותלאתתא דא הנזכר הבעל אמר לה וכך  .צורוס חמישים אלףסך ותוספת ומתנא ונדוניא 

בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  וחיזוק

כולהון יהון אחראין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנהמקרקעי  כל שמיאנכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא וערבאין 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה  שלא ישא אשה אחרת עליהובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי ולאלתרמיד  ואחר כך יפטרנה בגט כשר תחילה בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים הנזכר  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  7195 גוואן 32מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  שנית

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  41מס'  כתובא

עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת  שיהפכו ה' לטובה תמוזלחדש  5בשבת  בחמישי

דעל מי מעינות יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

נוחו  ויוסף בן דודהמכונה המנוח רבי מימון צורהו בר ישמרהו  אלעזרהיקר השם הטוב . איך מותבה

בת המנוח  סוליקאדא אתתא אינסבית לי מילתא דא  ון רבנן אהמודענא לכואמר לנו אתא קדמנא עדן 

והות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  אבירזלהמכונה משה 

אחריתי בשמ"ן כקדמיתא משום דאמור רבנן כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסא

וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי אחת שעה אפילו  כתובאאסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל קמאי לאינתו 

ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי יכי מהר בקושטא. ויהיבנא ל

אתתא ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביאת ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

על עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. וקמת קמיה לאנתו כדקדמיתא דא 

סך ותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר ה"דהוי ב בעת נשואיהןבנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאה

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא הנזכר  הבעלאמר לה וכך  פרנק.מאת אלפים 

בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי קבלתי עלי ועל ירתאי 

לשטר כתובתא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאתחות 

מגלימא דאכתפאי. ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא 

שלא הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  הבעלוקנינן מיד 

 .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה א אשה אחרת עליה יש

מעתה ומעכשיו קיבל על אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם 

ואחר  תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  עצמו בקניין ובשבועה חמורה

מחוזקים כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ה בגט כשרכך יפטרנ

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה עליו כראי מוצק וכתנאי  ומקוימים

בקניין  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 הנזכר  בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעלמיד ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1957 גויי 4מתאים 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  42מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות  שנת לטובה 'שיהפכו התמוז  6בשבת  בשישי

השם . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו עדן  חפוטההמכונה  בר המנוח יודאנוחו עדן המנוח משה צורהו בר ישמרהו  מכלוףהיקר הטוב 

בת המנוח  מסעודהאתתא דא אינסבית לי מילתא דא  רבנן אהמודענא לכון אמר לנו ואתא קדמנא 

והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  אזולאיהמכונה יעקב בר המנוח נוחו עדן מסעוד 

בשמ"ן אחריתי כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא כתובתא 

וכען הוו אחת שעה אפילו  כתובאכקדמיתא משום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו 

ומפרנסין ומכלכלין ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. תא וקמת קמיה לאנתו כדקדמיאתתא דא כל ארעא. וצביאת 

קר עי ה"דהוי ב בעת נשואיהןבנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספתמדיליה 

 חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא הנזכר  הבעלאמר לה וכך  פרנק.מליון סך ותוספת ומתנא ונדוניא 

בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא 

כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאוקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד 

 בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה חמורה כראוי 

מעתה ומעכשיו אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .פהוהדירה 

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1957גויי  5מתאים  הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  43מס'  כתובא

לבריאת חמשת אלפים ושבע מאות ושבע עשרה שנת   לטובה 'שיהפכו התמוז  11בשבת  ברביעי

דעל מי מעינות מותבה. איך יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

ואמר אתא קדמנא נוחו עדן  אדרעיהמכונה  יצחקהמנוח צורהו בר ישמרהו  מכלוףהיקר השם הטוב 

 אבירזלהמכונה  יצחקבת המנוח  חנינהאתתא דא אינסבית לי דא  מילתאמודענא לכון רבנן אה לנו 

ולא ידעינן  דאירכסאבידה עד השתא כתובתא והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל 

בשמ"ן כקדמיתא משום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות אחריתי כתובתא היכן היא ובעינא למכתב 

כדת משה וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו  כתובאעם אשתו בלא 

ייכי כהלכת גוברין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתבסיעתא דשמייא ואנא וישראל 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי מהר 

וקמת קמיה לאנתו אתתא דא ח כל ארעא. וצביאת ומיעל לוויתיכי כאורומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. כדקדמיתא 

וכך  פרנק. מאת אלפיםסך ותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר ה"דהוי ב בעת נשואיהןבנדוניא שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  וחיזוקחומר אחריות לאתתא דא הנזכר  הבעלאמר לה 

מקרקעי  כל שמיאבתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד י ואפילו ולאחר מותלאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה אם על פי התקנה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעל

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

ינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמוכתנאי 

הנזכר  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דשטרי

בני פה  1957גויי  10מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר  מלאל

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבין הצעיר שלמה אסול
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  44מס'  כתובא

למניינא דרגילנא לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת תמוז  11בשבת  ברביעי

 דודהיקר השם הטוב . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאללממני ביה כאן מתא 

מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  אדרעיהמכונה המנוח יצחק צורהו בר ישמרהו 

 נוחו עדן כדת משה וישראל מלקאהמכונה  דודבת המנוח  מסעודהאתתא דא אינסבית לי מילתא דא 

ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא כתובתא והות בתולתא כד הות 

 כתובאאחריתי בשמ"ן כקדמיתא משום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא כתובתא 

בסיעתא ואנא כדת משה וישראל וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו 

ייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתדשמייא 

בתולייכי ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומזונייכי  אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וקמת קמיה לאנתו אתתא דא ח כל ארעא. וצביאת ומיעל לוויתיכי כאורוכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. כדקדמיתא 

וכך  פרנק. ףאל יםמאתסך ותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר ה"דהוי ב בעת נשואיהןבנדוניא שהכניסה לו 

קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  וחיזוקחומר אחריות לאתתא דא הנזכר  הבעלאמר לה 

מקרקעי  כל שמיאבתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד י ואפילו ולאחר מותלאתפרעא מנהון בחיי ומתנא ונדוניא 

כי שלא ישא אשה אחרת עליה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה אם על פי התקנה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעל

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

ינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמוכתנאי 

הנזכר  הבעלמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דשטרי

בני פה  1957גויי  10מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים: והכל שריר ובריר  מלאל

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

   



183 
 

  45מס'  כתובא

לבריאת עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות  שנת  לטובה 'שיהפכו ה תמוז 11בשבת ברביעי 

. איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

כבוד בר ישמרהו צורהו  שלמההיקר החתן הנעים הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם השם 

לכלתא נוחו עדן אמר לה  אסוליןהמכונה המנוח דוד צורהו בר ישמרהו אברהם היקר הרב הנכבד 

נוחו עדן  סוסאןמכונה ה יעקבהמנוח בר ישמרהו צורהו  משההרב הנכבד  כבודבת  זדוניבתולתא דא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו 

ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין  אחיד וקיים עליבתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

תוספת על עיקר וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו  דא

ואגבן זיכה והקנה ונתן אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.מליונים  ארבעהסך  עד תשלום  כתובאה

 פרנק.ושלש מאות וחמשה עשר אלף פרנק מליונים  ארבעסך דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה לה 

כפי מה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 

מליון שמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך שומת הוקיבלם על עצמו שרצה 

עיקר ותוספת ומתנא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.ושש מאות וחמשה ושמונים אלף פרנק 

שטר  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.עשרה מליונים סך ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין  כל נכסיועל קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי כתובתא דא 

לשטר כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאדאית לי תחות 

מגלימא ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה כתובתא דא 

ין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה הנזכר בקנידאכתפאי. וקנינן מיד החתן 

והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה כראוי 

מעתה ומעכשיו אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקום

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאע לה שיפר קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  7195 גויי שנת 10מתאים  הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  46מס'  כתובא

לבריאת עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות שנת  לטובה 'שיהפכו ה תמוז 11בשבת  ברביעי

. איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

כבוד בר ישמרהו צורהו  יודאהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

נוחו עדן אמר לה  בן דוד אוחיוןהמכונה יודא המנוח צורהו בר ישמרהו מיוס היקר הרב הנכבד 

המכונה  לויהמנוח בר ישמרהו צורהו  מסעודהיקר כבוד הרב הנכבד בת  אליסבתולתא דא לכלתא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  זננו

ברין ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסו

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון בתולייכי ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו  כלתא דא וצביאתארעא. 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.מליונים  שניסך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר המדיליה 

שני מליונים ושלש מאות ושבעת סך דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה 

ושמושי ותכשיטין ם בגדיבין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלפים 

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ערשא

עיקר ותוספת כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.שש מאות ושלשה ותשעים אלף בשומת סך 

 חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא  דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.חמשה מליונים סך ומתנא ונדוניא 

לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין  ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא 

כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיאוקנינין דאית לי תחות 

ו ולאחר מותי ואפיללאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן 

 בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה חמורה כראוי 

מעתה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה 

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר שיפרע לה  עכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהומ

 כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא 

ונגמר התושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטריזכר

הנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן בקניין ושבועה חמורה  הכל

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאלפה  1957גויי שנת  10מתאים  הנזכר  בזמן

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  47מס'  כתובא

חמשת אלפים ושבע מאות ושבע עשרה שנת  המרוצה בתשובה אלולראש חודש בשבת ברביעי 

דעל מי מעינות יגן עליה אלוקים  בני מלאלמתא  דרגילנא לממני ביה כאןלמניינא לבריאת עולם 

ישמרהו  מאירהיקר החתן הנעים השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם . איך מותבה

לכלתא נוחו עדן אמר לה  מלקאהמכונה אברהם המנוח בר   דודהיקר כבוד הרב הנכבד בר צורהו 

הוי לי נוחו עדן  אבן חייםהמכונה  ישראלהמנוח בר נוחו עדן  מסעוד המנוחבת  מאריבתולתא דא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לאנתו 

ית נשיהון  יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דחזו ליכי מנאיוחמשה 

תוספת על עיקר ף לה מדיליה וצבי איהו והוסיכדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו  דא

במתנה ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק. מליוןסך  עד תשלום  כתובאה

דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.שבע מאות וחמשים אלף סך דא  כתובאעיקר הגו גמורה 

שומת וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא 

נמצא סכי  פרנק.מאתים וחמשים אלף השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

 דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.שני מליונים סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאה

 ל נכסיועל כקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא 

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

ן שלם הנזכר בקניימגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .הנזכר החתן ורצוןעל פי והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשה

ובשבועה מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתן

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

כטופסי  בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלאוכתנאי 

הנזכר מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דשטרי

פה  1957אוט שנת  28מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל

  יחייא בוחבוט   'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  48מס'  כתובא

ברביעי בשבת 8 לחדש אלול המרוצה בתשובה שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבע עשרה 

דעל מי מעינות יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא לבריאת עולם 

מותבה. איך השם הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם החתן הנעים היקר יודא ישמרהו 

צורהו בר היקר מסעוד ישמרהו צורהו בר המנוח יודא המכונה אוחיון נוחו עדן אמר לה לכלתא 

בתולתא דא סלטאנא בת היקר עמרם ישמרהו צורהו בר המנוח שלמה המכונה לענקרי נוחו עדן הוי 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל לי לאנתו 

יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

כלתא  וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  ה דחזו ליכי מנאיוחמש

תוספת על עיקר וצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו  דא

ן זיכה ואגבאמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק. ושבע מאות אלף מליונים שניסך  עד תשלום  כתובאה

ודא  פרנק. ושנים ותשעים אלףשני מליונים סך דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה והקנה ונתן לה 

כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא 

וקיבלם על עצמו שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך מאתים אלף 

ושמנת אלפים פרנק. נמצא סכי הכתובא דא כולה עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא סך חמשה מליונים 

פרנק. וכך אמר לה חתנא דנא לכלתא דא אחריות חומר וחיזוק שטר כתובתא דא קבלתי עלי ועל 

 כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות  ועל כל נכסיירתאי בתראי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  קעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנהמקר

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה אחרת הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשהכי אם על פי עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתןיעבור 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

החתן הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית ביום הנזכר בזמן הנזכר  מתאים 4 

 סיפטאמבר 1957 פה בני מלאל והכל שריר ובריר וקיים: 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג לביתבתולתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  49מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם עשרה  ושבעחמשת אלפים ושבע מאות  שנת לחדש אלול 22בשבת  ברביעי

השם הטוב . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

ישמרהו אברהם היקר כבוד הרב הנכבד  ברישמרהו צורהו  מוריסהיקר החתן הנעים הבחור ונחמד 

 נסיםהרב   בת תיתיבתולתא דא לכלתא נוחו עדן אמר לה  אסוליןהמכונה דוד  נוחהמצורהו בר 

ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  אלקאייםהמכונה  משההמנוח בר ישמרהו צורהו 

אכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ובסיעתא דשמייא 

דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

והות ליה לחתנא דנא  כלתא דא וצביאתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. י ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכ

סך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר הוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. לאנתו 

ואגבן זיכה והקנה ונתן לה אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק. וחמש מאות אלף מליונים שלשה

דהנעלת נדוניא ודא  פרנק.שלשה מליונים וחמש מאות אלף סך דא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה 

וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה  ושמושי ערשאותכשיטין בגדים בין  לעם נפשהבתולתא דא ליה כלתא 

נמצא סכי  פרנק.שלשה מליונים שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך 

 דנאחתנא אמר לה וכך  פרנק.עשרה מליונים סך ת ומתנא ונדוניא עיקר ותוספכולה דא  כתובאה

 ועל כל נכסיקבלתי עלי ועל ירתאי בתראי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  דאלכלתא 

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא באין כולהון יהון אחראין וער שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד החתן ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יעבור חס ושלום ואם  .הנזכר החתן רצוןעל פי והדירה  בזמן הזהנהוגה ההאחרונה  התקנה החדשה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום החתן

מיד  ואחר כך יפטרנה בגט כשר כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  חמורה

עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם א ד כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי ולאלתר

 בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה מיד החתן בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא 

בני פה  1957 שנת סיפטאמבר 18מתאים  הנזכר בזמן הנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםיר והכל שריר ובר מלאל

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

 בעלה עם הכפל ושליש כנהוג בתולתא דא לביתדהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא 
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  50' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה 8ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  אלול 22בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

 מלקאהמכונה אברהם  נוחהמ ברנוחו עדן בר המנוח מכלוף  יעקבהיקר  הנעים החתןהבחור ונחמד 

 מרדכיהמנוח  ברישמרהו צורהו  מכלוףהיקר  בת רנאדובתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה 

 ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  מלקאהמכונה 

 ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס

 מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין

 כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון

 לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל

אמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. מליונים שני סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה

 מאות וארבעפרנק  מליונים שני סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבן

בגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.וחמשה וששים אלף 

 הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטין

עיקר  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנק אלף וחמשה ושלשים מאות חמש סך בשומת כנהוג ושליש

חומר  אחריות דא דנאלכלתא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים חמשה סךותוספת ומתנא ונדוניא 

 ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  וחיזוק

 אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין

ולאחר מותי  בחיי מנהון רעאלאתפעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאובשבועה חמורה כראוי 

 מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכררצון החתן על פי  והדירה בזמן הזה

כל מה שהחזיק  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה

 כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר

קהילת  וכמנהג 'וכו אלא שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקדש 

והכל שריר  ני מלאלב פה 1957שנת סיפטאמבר 81 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום וקיים שנית

  : וקייםובריר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

 בןאנא בת שלמה טכתובת צל"הדיין כתב בסוף הכתובה את המשפט הבא ומסגר בריבוע: 

  .63. שמה של כלה זו נמצא בכתובה "יצחק אסולין תמצא אותה בסניף החוברת

                                                            
 צריך להיות שבע עשרה. - טעות 8
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  51' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה 9ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  אלול 22בשבת  ברביעי

 החתןהשם הטוב  איך. מותבה נהר אום רביע דעל קסבת תאדלא מתא כאן ביה לממני דרגילנא

יוסף  נוחהמ ברישמרהו צורהו שלמה היקר כבוד הרב הנכבד  בר ישמרהו צורהו מאירהיקר  הנעים

 שמואל היקר הרב הנכבד  כבוד בת זאניתבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  אביטבולהמכונה 

 ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  אביטבולהמכונה  נוח יוסףהמ ברישמרהו צורהו 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא 

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי ודחז וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

 סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

עיקר  גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. מליונים שלשה

 כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.ומאה ושמנה ותשעים אלף  מליונים שלשה סךדא  כתובאה

 שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא 

 10אלףשמנה מאות אלף ואלפים  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים

אמר  וכך .פרנקשבעה מליונים  סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנק

 כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאלה 

ואגבן מטלטלי מקרקעי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעא

על פי כי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאמעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 יעבורחס ושלום  ואם .הנזכררצון החתן על פי  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן

כשר ואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורה

 מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי  וכתנאי

הנזכר  החתן מידשבועה חמורה בקניין ו ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטרי

 סיפטאמבר שנת 18 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר  תאדלא -קסבת פה 1957

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

   

                                                            
 צריך להיות שבע עשרה. - טעות 9

 פרנק. 802,000הטעות במקור. הכוונה  10
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  52' מס כתובא

לבריאת  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  תשרילחדש שבעה ימים בשבת  ברביעי

 איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאעולם 

 ברישמרהו צורהו מכלוף היקר בר ישמרהו צורהו  מימוןהיקר  הנעים החתןהשם הטוב הבחור ונחמד 

נוחו   המנוח מימון בת סוליקאבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  שטריתהמכונה מסעוד  נוחהמ

בסיעתא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  טאןעאבהמכונה  נוח ראובןהמ ברעדן 

 דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא 

בתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחיד

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

 ארבעה סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

 והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.ואחד ושמנים אלף  מאות ושלשפרנק  מליונים

וחמשים אלף  מאות ושלשפרנק  מליונים ארבעה סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן

 כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.

מליון  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה

 סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקומאתים ותשעה וששים אלף 

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא דנאלכלתא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים עשרה

 לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי

לשטר כתובתא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 שלאובשבועה חמורה כראוי  הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה החתן מיד וקנינן

על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן 

דא כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט תחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 1957שנת אוקטובר 2 מתאים הנזכר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  53' מס כתובא

לבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  מרחשוןלחדש  19בשבת  בשני

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

כבוד בר ישמרהו צורהו מכלוף כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  יצחק הנעים החתןהבחור ונחמד הטוב 

  שמעוןכבוד הרב  בת חנהבתולתא דא  לכלתאישמרהו צורהו אמר לה  הרוסהמכונה שלמה הרב 

 ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  חפוטההמכונה  נוח שמואלהמ ברישמרהו צורהו 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא 

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוסיפוקייכי ומזונייכי וכסותייכי 

 סך עד תשלום כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

עיקר  גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. אלףשלש מאות 

בתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.וחמשה וששים אלף  מאות שלש סךדא  כתובאה

 השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשה

 .פרנקושלשים אלף  11שלש מאות אלף ושלשה סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים

 דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליון סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא

 נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעא

על פי כי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאמעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנה

בקניין ובשבועה מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן

כשר ואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורה

 מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד

כאסמכתא ודלא כטופסי בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא  וכתנאי

הנזכר  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטרי

 1957שנת נובומבר 11 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

   

                                                            
 צריך להיות "וחמשה". כך מופיע בחישוב הנדוניא בהמשך. 11
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  54' מס כתובא

לבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  מרחשווןלחודש  26בשבת  ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

ישמרהו צורהו   אדהאןהמכונה  אליהוהיקר כבוד הרב הנכבד  ברישמרהו צורהו  נסיםהיקר הטוב 

 הויישמרהו צורהו  עמארהמכונה   יעקבהיקר כבוד הרב הנכבד  בת רחל למתרכתא דידיהאמר לה 

 ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי

 נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי

עשרין  כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחיד מהריכי ליכי ויהיבנא. בקושטא

 אתתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה

על  מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו והדרה ליה מתרכתא דידיה

מליון  סךעד תשלום ראשונה  כתובאב כמו שכתוב וחתוםעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאעיקר ה

 עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא גברא דא למתרכתא דידיהאמר לה  וכך .פרנק

 כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל

עיקר  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

בקניין  וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאותוספת ומתנא ונדוניא 

 אשה ישא שלאהנזכר  הבעל מידשלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

יגן עליה  דאר אלביצאבמתא  והדירהבזמן הזה הנהוגה האחרונהכי אם על פי התקנה  עליה אחרת

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום הבעל יעבורחס ושלום  ואם אלוקים.

 כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט  תחילה

וכתקנת חכמינו זכרונם  בחומר שבועה בני גד ובני ראובן וכתנאי מוצק כראי עליו ומקוימיםמחוזקים 

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלאדלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי  לברכה

 בזמןהנזכר ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעל מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 1957נובומבר  20 מתאים הנזכר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  55' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  כסלולחדש  4בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

 נוחהמ ברישמרהו צורהו אברהם היקר בר ישמרהו צורהו  נסיםהיקר  הנעים החתןהבחור ונחמד 

ישמרהו   דודכבוד הרב הנכבד  בת שימיבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  מלקאהמכונה יודא 

בסיעתא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  מלקאהמכונה  נוח אברהםהמ ברצורהו 

 דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא 

בתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחיד

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

 חמשה סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

 כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. מליונים

 כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.וחמשה עשר אלף  מאות וששפרנק  מליונים שלשה סךדא 

 שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא 

מליון ושלש מאות וחמשה ושמנים  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים

 וכך .פרנק מליונים עשרה סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקאלף 

 בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא דנאלכלתא חתנאאמר לה 

מקרקעי ואגבן  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל

עיקר ותוספת ומתנא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאונדוניא 

על כי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאשלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה פי התקנה

עצמו בקניין מעתה ומעכשיו קיבל על  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבור

ואחר כך יפטרנה דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע ובשבועה חמורה

 עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידבגט 

כאסמכתא בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא  וכתנאי מוצק כראי

 מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא ודלא כטופסי דשטרי

 נובומבר 27 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 1957

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  56' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  כסלולחדש  10בשבת  בשלישי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

 ביטוןהמכונה  מסעודכבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  משההיקר  הנעים החתןהבחור ונחמד 

ישמרהו  גבאיהמכונה  אברהםכבוד הרב הנכבד  בת מזלבתולתא דא  לכלתאישמרהו צורהו אמר לה 

 ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הויצורהו 

 ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר

 מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית

. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא

 מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת

 סךותוספת ומתנא ונדוניא  עיקר דהוי ב"הבנדוניה עם מה שהכניסה לו  כתובאעל עיקר ה תוספת

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים חמשה

 לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי

לשטר כתובתא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  החתן מיד וקנינן

על פי ורצון  הוהדיר בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן 

דא כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט תחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 1957 דיסאמבר 3 מתאים הנזכר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  57' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשת שנת כסלולחדש  22בשבת  באחד

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

 נוחהמ ברישמרהו צורהו שלמה כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר  החתןהבחור ונחמד 

ישמרהו   יודאכבוד הרב  בת אסתרבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  אדאהןהמכונה מסעוד 

בסיעתא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  חמו-אבן המכונה נוח יוסףהמ ברצורהו 

 דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא 

בתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחיד

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

 ארבעים אלף דורוס. סך כתובאעל עיקר ה תוספת מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

שבעה  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד

 ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא וארבעים אלף דורוס.

 כתובאה סכי נמצא שלשה עשר אלף דורוס. סך שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך מאת אלפים דורוס. סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות

 כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל

 בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר על  החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

 לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה מתנאי תנאי שום

. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים

 אלא ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו

בני  פה 1957 שנת דיסאמבר 15 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר  מלאל

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

  והנם כתובים כראוי. 57עד מספר  1 השקפתי ממספר

  בוסידאןיוסף  'עבד ה
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  58' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  אדרלחדש  20בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  מלאלבני  מתא כאן ביה לממני דרגילנא

המכונה מסעוד  נוחהמ בר נוחו עדן בר המנוח משה ישמרהו צורהו  דודהיקר  החתןהבחור ונחמד 

נוח המ ברישמרהו צורהו   מימוןכבוד הרב  בת שמחהבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  שטרית

 ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  אדהאןהמכונה  שלמה

 ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון

 כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין

 ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי

 איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי

אמות  'ד לה נתן ועוד פרנק.מאתים אלף  סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף

מאתים ושלשה ועשרים אלף  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןקרקע 

 כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.

 סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה

חמש מאות  סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקשבעה ושבעים אלף 

 ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא דנאלכלתא חתנאאמר לה  וכך .פרנק אלף

 כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי

עיקר  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאותוספת ומתנא ונדוניא 

 רתאח אשה ישא שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום 

ואחר כך דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורה

 מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידיפטרנה בגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא  וכתנאי מוצק כראי עליו

שבועה בקניין ו ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 מתאים הנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידחמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 8195 מארס שנת 12

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  59' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  אדרלחדש  20בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

שלמה הנקרא  היקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  יצחקהיקר  הנעים החתןהבחור ונחמד 

 סיסילבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  אלבאזהמכונה מימון  נוחהמ ברישמרהו צורהו דללאל 

 לי הוינוחו עדן  אלפאסיהמכונה  נוח שמעוןהמ ברישמרהו צורהו   עמרם היקר הנכבד  כבוד הרב בת

 ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו

 נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי

 עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא

 כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה

תוספת על עיקר  מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא

אמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.וחמש מאות אלף פרנק שלשה מליונים  סך עד תשלום  כתובאה

וחמש מאות פרנק שלשה מליונים  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבן

ושמושי  ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.אלף 

 כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ערשא

 סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקשלשה מליונים  סך בשומת

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק עשרה מליונים

 לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי

לשטר כתובתא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 לאשהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  החתן מיד וקנינן

על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן 

דא כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט תחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 8195 מארס שנת 12 מתאים הנזכר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

 כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  60' מס כתובא

 אלפים חמשתשנת  שהוא ראש חודש תמוז יהפכו ה' לטובה סיוןשלשים יום לחודש בשבת  ברביעי

יגן עליה  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע

כבוד בר ישמרהו צורהו  יאודאהיקר  הנעים החתןהשם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעלאלוקים 

בתולתא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  אדרעיהמכונה יוסף  נוחהמ ברישמרהו צורהו מסעוד הרב הנכבד 

כדת  לאנתו לי הוינוחו עדן  בוחבוטהמכונה  נוח אברהםהמ ברנוחו עדן המנוח שמעון  בת שימידא 

 כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאמשה וישראל 

 ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין

 ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי

 לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי

 סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא

במתנה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.שני מליונים ומאתים אלף 

 וארבע מאות ושבעיםפרנק שני מליונים ומאתים ואחד ושבעים אלף  סךדא  כתובאעיקר ה גוגמורה 

 כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.

 סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה

 כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקוחמש מאות ושלשים  פרנקחמש מאות ושמנה ועשרים אלף 

 אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק חמשה מליונים סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

 שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק

 אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג

ולאחר מותי  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאובשבועה חמורה כראוי 

 מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה

כל מה שהחזיק  לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורהמעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה

 כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר

קהילת  וכמנהג 'וכו אלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרישבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא 

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקדש 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 8195גוואן  18 מתאיםהנזכר  ביום וקיים שנית

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

   



199 
 

  61' מס כתובא

 ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  רחמן יהפכו ה' לטובה יום לחודש אב 24בשבת  ברביעי

 מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם  עשרה

כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  דודהיקר  הגביר מרומם ונעלההשם הטוב  איך. מותבה מעינות

 אלייאעבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  עובדיההמכונה שלמה  נוחהמ ברנוחו עדן המנוח חיים 

כדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  שטריתהמכונה  נוח שלוםהמ ברנוחו עדן המנוח יחייא  בת

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנא

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

 סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

במתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.מליון וחמש מאות אלף 

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה ךס נמצאמליון וחמש מאות.  סךדא  כתובאעיקר ה גו

שטר כתובתא דא  וחיזוקחומר  אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק שלשה מליונים סך

 לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי

לשטר כתובתא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  החתן מיד וקנינן

על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן 

דא כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט תחילה 

ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם בני גד ובני  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 מתאיםהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 8195אוט  6

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  62' מס כתובא

 עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  המרוצה בתשובה יום לחדש אלול 20בשבת  ברביעי

 מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם 

שמעון  היקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  נסיםהיקר החתן הנעים השם הטוב  איך. מותבה

 בת חנהבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  סוסאןהמכונה נוח החכם רבי מסעוד המ ברנוחו עדן 

כדת  לאנתו לי הוינוחו עדן  ויזממאןהמכונה  דודנוח המ ברישמרהו צורהו   יוסףכבוד הרב הנכבד 

 כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאמשה וישראל 

 ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין

 ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי

 לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי

 סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא

במתנה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.שלש מאות וחמשה עשר אלף 

 כולהדא  כתובאה ךס נמצא פרנק.שלש מאות וחמשה עשר אלף  סךדא  כתובאעיקר ה גוגמורה 

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק שש מאות ושלשים אלף סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

 ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות

 כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל

 בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה על פי התקנהכי אם  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר על  החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

 לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה מתנאי תנאי שום

. ולאלתר מיד ואחר כך יפטרנה בגט כשרדא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים

 אלא ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטריובני 

הנזכר אכל מה  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו

והכל שריר  בני מלאל פה 8195סיפטאמבר  6 מתאיםהנזכר  ביום דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםובריר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  63' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  עשרה ושמנה מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש אלול 27בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

ישמרהו מאיר  היקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  מסעודהיקר  הנעים החתן הבחור ונחמד 

כבוד הרב  בת צלטאנאבתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  אדרעיהמכונה יחייא  נוחהמ ברצורהו 

כדת משה  לאנתו לי הוינוחו עדן  אסוליןהמכונה  נוח יצחקהמ ברישמרהו צורהו שלמה הנכבד 

 גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאוישראל 

 ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

שני  סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

במתנה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.מליונים וארבע מאות אלף 

 כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.שני מליונים וארבע מאות אלף  סךדא  כתובאעיקר ה גוגמורה 

 שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא 

.פרנקמאתים אלף  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים
אמר לה  וכך 12

 כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנא

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעא

כי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאמעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן

כשר ואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורה

 מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי  וכתנאי

הנזכר  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטרי

 בני מלאל פה 8195סיפטאמבר  18 מתאיםהנזכר  ביום אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

   

                                                            
  אין בכתובא את הסכום של סך כל ההתחייבות. 12
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  64' מס כתובא

לבריאת עולם  עשרה ותשע מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש מרחשון 22בשבת  ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

ישמרהו יעקב כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  יחייאהיקר  הנעים החתן הטוב הבחור ונחמד 

כבוד הרב  בת תמובתולתא דא  לכלתאנוחו עדן אמר לה  חפוטההמכונה שלמה  נוחהמ ברצורהו 

 לאנתו לי הויישמרהו צורהו  סוסאןהמכונה  דודכבוד הרב הנכבד צורהו בר ישמרהו יעקב הנכבד 

 יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל 

. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת

 וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא

 והות דא כלתאוצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו

עד  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה

במתנה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.ארבעה מליונים  סך תשלום 

נדוניא  ודא פרנק. אלף ארבעה מליונים ושלש מאות וחמשה ושלשים סךדא  כתובאעיקר ה גוגמורה 

וקיבלם  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלת

מליון ושש מאות  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתעל עצמו 

עשרה  סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקוחמשה וששים אלף 

 עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים

 כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל

עיקר  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאותוספת ומתנא ונדוניא 

 אחרת אשה ישא שלאי הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראו

 ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום 

ואחר כך דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורה

 מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידיפטרנה בגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא  וכתנאי מוצק כראי עליו

בקניין ושבועה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

נובומבר  5 מתאיםהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידחמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 8195

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  65מס'  כתובא

לבריאת עולם עשרה  ותשעחמשת אלפים ושבע מאות שנת  ימים לחודש כסלו 14בשבת ברביעי 

השם מותבה. איך  מי מעינותדעל יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

המכונה בר המנוח אברהם נוחו עדן המנוח משה צורהו בר ישמרהו  שמעוןהיקר הבחור ונחמד הטוב 

יחייא המנוח בר נוחו עדן  יוסמבת המנוח רבי  שרהלאתתא מתרכתא דא אמר לה  נוחו עדן יתקרסינ

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל הוי לי לאנתו נוחו עדן  סוסאןהמכונה 

ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ואפרנס ואכלכל 

ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהרייכי אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאה דאינון 

ויתיכי כאורח כל ומיעל לוומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מזוזי כספא תרי עשר ופלגא דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. והות ליה לחתנא דנא לאנתו אתתא דא ארעא. וצביאת 

אמות קרקע  'דועוד נתן לה  פרנק.סך שני מליונים על עיקר הכתובא דא עד תשלום  תוספתמדיליה 

לש מאות ושמנים סך שני מליונים ושדא  כתובאעיקר הגו במתנה גמורה ונתן לה ואגבן זיכה והקנה 

 ושמושי ערשאבין בגדים ותכשיטין  לעם נפשהכלתא דא דהנעלת ליה כלתא נדוניא ודא  פרנק.אלף 

שומת השמאים הבקאים בשומא עם הכפל ושליש כנהוג בשומת סך וקיבלם על עצמו כפי מה שרצה 

חמשה סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה דא  כתובאהנמצא סכי  פרנק.שש מאות ועשרים אלף 

קבלתי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא חתנא דנא אמר לה וכך  פרנק.מליונים 

כל עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה שמיא

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה  בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  הנזכרהחתן 

החתן על פי ורצון רה והדי בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה אחרת עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר יעבור החתן חס ושלום ואם  .הנזכר

תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

ו עם כל שאר תנאי עלי מחוזקים ומקוימיםמיד ולאלתר. ותנאים הללו  ואחר כך יפטרנה בגט כשר

וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה  בחומר שבועה בני גד ובני ראובןכולם כראי מוצק וכתנאי דא  כתובאה

בקניין  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש וכמנהג  'וכואלא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי 

הנזכר בזמן הנזכר ביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתמיד החתן ושבועה חמורה 

  וקיים: והכל שריר ובריר  בני מלאלפה  8195 נובומבר 26מתאים 

  יחייא בוחבוט 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  לבית בעלה עם הכפל ושליש כנהוג.אתתא דא דהנעלת ליה נדוניא ודא 
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  66' מס כתובא

לבריאת עולם  עשרה ותשע מאות ושבע אלפים חמשתשנת  יום לחדש סיון 11בשבת  ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

 שלמההיקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  יודאהיקר  הנעים החתןהטוב הבחור ונחמד 

כבוד  בת מזלבתולתא דא  לכלתאאמר לה  אדהאןנוחו עדן המכונה  שמעון נוחהמ ברישמרהו צורהו 

כדת משה  לאנתו לי הוינוחו עדן  אלבאזהמכונה  המנוח משהצורהו בר ישמרהו יעקב הרב הנכבד 

 גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאוישראל 

 ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

 סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

עיקר  גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. שלש מאות אלף

לעם בתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק. מאתים וששה ושלשים אלף סךדא  כתובאה

 הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין נפשה

 סכי נמצא .פרנקוששים אלף  ארבעה מאות וארבעה סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליון סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה

 ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות

 כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל

 בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר על  החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

 לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה מתנאי תנאי שום

. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים

 אלא ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו

והכל שריר ובריר  בני מלאל פה 9195 גוואן 17 מתאיםהנזכר  ביום דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקיים

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה בתולתא דא לבית כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  76' מס כתובא

 עשרה ותשע מאות ושבע אלפים חמשתשנת שיהפכו ה' לטובה  ימים לחדש תמוז 9בשבת  ברביעי

 מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם 

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר  הנעים החתן השם הטוב הבחור ונחמד  איך. מותבה

 לכלתאנוחו עדן אמר לה  אביטבולהמכונה  מרדכי נוחהמ ברישמרהו צורהו  מימון היקר הנכבד 

 נוחו טאןעאבהמכונה  המנוח מימוןצורהו בר ישמרהו אליהו כבוד הרב הנכבד  בת רוזיתבתולתא דא 

 ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הויעדן 

 ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר

 מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית

. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא

 מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת

 פרנק. שלשה מליונים ושבע מאות ושלשה וחמישים אלף סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה

 סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד

 ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק. ארבעה מליונים

 ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא

 כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקשני מליונים ומאתים ושבעה וארבעים אלף  סך בשומת כנהוג

 אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק עשרה מליונים סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

 שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק

 אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג

ולאחר מותי  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאובשבועה חמורה כראוי 

 מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .נזכרההחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה

כל מה שהחזיק  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה

 כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר  וכתנאי מוצק כראי עליו ומקוימיםמחוזקים  כולםדא  כתובאה תנאי שאר

קהילת  וכמנהג 'וכו אלא שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקדש 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 9195 ייגו 15 מתאיםהנזכר  ביום וקיים שנית

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  86' מס כתובא

 עשרה ותשע מאות ושבע אלפים חמשתשנת  המרוצה בתשובה לחדש אלול יום 13בשבת  ברביעי

 מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם 

ישמרהו  יצחק היקר בר ישמרהו צורהו  אברהם היקרהגביר מרומם ונעלה השם הטוב  איך. מותבה

ישמרהו  היקר אליהו בת שימילכלתא דא נוחו עדן אמר לה  מוחא בןהמכונה  יודא נוחהמ ברצורהו 

בסיעתא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  זנאתיהמכונה  XXX 13המנוחצורהו בר 

 דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא 

בתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחיד

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

 מליון סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

 סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.

אמר לה  וכך .פרנק מליונים שני סךעיקר ותוספת ומתנא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא פרנק. מליון

 כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  וחיזוקחומר  אחריות דא לכלתא דנא חתנא

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעא

כי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאמעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן

כשר ואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורה

 מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד

ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי בני גד ובני  וכתנאי

הנזכר  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטרי

 בני מלאל פה 9195 סיפטאמבר 16 מתאיםהנזכר  ביום אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

   

                                                            
 שם הסב חסר בכתובה. 13
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  96' מס כתובא

 עשרה ותשע מאות ושבע אלפים חמשתשנת  המרוצה בתשובה לחדש אלול 20בשבת  ברביעי

 מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם 

 היקר בר ישמרהו צורהו  עמרם היקרתפארת בחורים והדרם הבחור ונחמד השם הטוב  איך. מותבה

 היקר  בת אסתרלכלתא דא נוחו עדן אמר לה  סוסאןהמכונה  מימון נוחהמ ברישמרהו צורהו  מכלוף

 ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  מוייאלהמכונה  המנוח אברהםצורהו בר ישמרהו חיים 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא 

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עיקר בנדוניא עם מה שהעניקה לו  כתובא בסכילה והשלים  איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

חומר  אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים שלשה סךותוספת ומתנא ונדוניא 

 ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  וחיזוק

 אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין

ולאחר מותי  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאובשבועה חמורה כראוי 

 מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרחתן העל פי ורצון  והדירה בזמן הזה

כל מה שהחזיק  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה

 כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר

קהילת  וכמנהג 'וכו אלא שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקדש 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 9195 סיפטאמבר שנת 23 יםמתאהנזכר  ביום וקיים שנית

   הכהן דוד 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  70' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  ימים לחדש כסלו 8בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

נוחו עדן אמר לה  אזולאיהמכונה  דוד נוחהמ ברנוחו עדן  שלמה  המנוחבר ישמרהו צורהו  דוד היקר

 הוינוחו עדן  יוסף מורהמכונה  המנוח שמעוןצורהו בר ישמרהו שלמה  היקר  בת אסתרלכלתא דא 

 ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי

 נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי

 עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא

 כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה

עם מה  כתובא לה בסכיוהשלים  איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליון סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא בנדוניא שהעניקה לו 

 ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות

 כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל

 בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר על  החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

 לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה מתנאי תנאי שום

. ולאלתר מיד ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו ומקוימיםמחוזקים  כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים

 אלא ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר אכל מה  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו

 בני מלאל פה 9195 דיסאמבר 9 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםוהכל שריר ובריר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר
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  71' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  ימים לחדש שבט 19בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא

נוחו עדן  ואטייזאלפהמכונה  שמעון נוחהמ ברנוחו עדן המנוח שלמה בר ישמרהו צורהו  שמעוןהיקר 

נוחו עדן  אוחננההמכונה  המנוח מסעודצורהו בר ישמרהו  יעקב היקר בת נהיאמלכלתא דא אמר לה 

 ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוי

 נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי

 עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא

 כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה

תוספת על עיקר  מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא

 ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. ומאתיים אלףפרנק שני מליונים  סך עד תשלום  כתובאה

 ותשעה וששים אלףפרנק שני מליונים  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה

 כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.

 סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה

 סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקחמש מאות ואחד ושלשים אלף 

שטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק מליונים חמשה

 לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי

לשטר כתובתא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא 

 שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  החתן מיד וקנינן

על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן 

דא כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורהקיבל על עצמו 

 כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט תחילה 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים

 ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא תא ודלא כטופסי דשטרילברכה דלא כאסמכ

 בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6019 פיבריי 71 מתאיםהנזכר 

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית א דאכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  72' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  ימים לחדש אדר 10בשבת  ברביעי

השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  מלאל בני מתא כאן ביה לממני דרגילנא

היקר אברהם בר ישמרהו צורהו  יודא החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

המנוח  בת רוזיתלכלתא דא ישמרהו צורהו אמר לה  הלוי דוד היקרהזקן הכשר  ברישמרהו צורהו 

כדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  סוסאןהמכונה  רבי משה החכם המנוח ברנוחו עדן מסעוד 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנא

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

שני  סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

 כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.מליונים 

 בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.ושבעת אלפים שני מליונים  סךדא 

 עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים 

דא  כתובאה סכי נמצא .פרנק ושלשה ותשעים אלף אלף תשע מאות סך בשומת כנהוג ושליש הכפל

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק חמשה מליונים סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולה

 ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות

 כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל

 בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר על  החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

 לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורהמעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי שום

. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים

 אלא תא ודלא כטופסי דשטריובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכ

הנזכר אכל מה  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו

והכל  בני מלאל פה 6019 מארס 9 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : וקייםשריר ובריר 

       דוד הכהן 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא

  "והנם כתובים כראוי. 72עד מספר  58השקפתי ממספר " בסוף הכתובה מופיעה ההערה הבאה:

  בוסידאןיוסף  'עבד ה
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  73' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  יום לחדש תמוז אחד עשרבשבת  ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שאול החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם הטוב 

נוחו עדן אמר לה  אלבאז המכונה שלמה  המנוח  ברישמרהו צורהו מימון היקר הנכבד הזקן הכשר 

המנוח  ברישמרהו צורהו שמואל היקר כבוד הרב הנכבד  בת תמו אילת אהבים ויעלת חן לכלתא דא 

 אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  בן דוד ויוסף המכונה אליהו

 וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר

 עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי

כדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעל

 נתן ועוד פרנק.שלשה מליונים  סך עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצבי

פרנק מליון  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה

בתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק. וחמש מאותפרנק ושמנה מאות ושמנה עשר אלף 

 השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשה

שש מאות ואחד ושמונים אלף וחמש מאות  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים

חמשה מליונים וחמש מאות  סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנק

 ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנק אלף

 כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי

עיקר  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאותוספת ומתנא ונדוניא 

 אחרת אשה ישא שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום 

ואחר כך דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע בקניין ובשבועה חמורה

 מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידיפטרנה בגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא  וכתנאי מוצק כראי עליו

בקניין ושבועה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 6 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידחמורה 

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6019 גויי

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  74' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשת שנת המרוצה בתשובה אלול 15בשבת  ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שלמה החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם הטוב 

 המכונה  המנוח אברהםכבוד הרב הנכבד הזקן הכשר  ברנוחו עדן  מאיר המנוחהנכבד הזקן הכשר 

כבוד הרב הנכבד  בת אליס אילת אהבים ויעלת חן בתולתא דא א לכלתנוחו עדן אמר לה  בוחבוט

כדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  אסוליןהמכונה  דודהמנוח  ברישמרהו צורהו  אברהםהיקר 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנא

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

סך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

עיקר  גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק.מליונים  ששה

 פרנק. וחמש מאותפרנק אלף  וחמשה ושבעיםושמנה מאות פרנק  חמשה מליונים סךדא  כתובאה

 מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא

שלשה  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנק מליונים ומאה וחמשה ועשרים אלף

שטר  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנקמליונים עשר חמשה  סך

 וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתיכתובתא דא 

לשטר  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית

 מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהכתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי

 והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאכראוי 

 אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון 

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא 

ונגמר . התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה  הכל

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6019 סיפטאמבר 7 מתאיםהנזכר  בזמן

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  75' מס כתובא

לבריאת  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשת שנת המרוצה בתשובה לחדש אלול 22בשבת  ברביעי

הבחור השם הטוב  איך. מותבה מעינות מי דעל בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאעולם 

כבוד הרב הנכבד הזקן בר ישמרהו צורהו  דוד החתן הנעים היקרונחמד תפארת בחורים והדרם 

נוחו  אסולין המכונה  דודהמנוח כבוד הרב הנכבד הזקן הכשר  ברישמרהו צורהו היקר יצחק הכשר 

כבוד הרב  ברישמרהו צורהו  שלמההיקר הרב הנכבד  כבוד בת מארסילדא לכלתא עדן אמר לה 

בסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  ונינ'גִ המכונה  מסעודהמנוח הנכבד 

 וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלח

 עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי

כדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעל

 נתן ועוד פרנק.מליונים  שניסך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצבי

מליון ותשעה סך דא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה

 בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא פרנק.אלף  מאות אלף וחמשה ושבעים

 כנהוג ושליש הכפל עם 14בשומאוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים 

עיקר  כולהדא  כתובאה סכי נמצא .פרנקוחמשה ועשרים אלף  פרנק שני מליונים סך בשומת

חומר  אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנקמליונים  ששה סךותוספת ומתנא ונדוניא 

 ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  וחיזוק

 אחראין יהון כולהון שקניתי ושאקנהמקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין

ולאחר מותי  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאובשבועה חמורה כראוי 

 מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון  והדירה בזמן הזה

כל מה שהחזיק  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה

 כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר

קהילת  וכמנהג 'וכו אלא שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

אכל מה דכתוב ומפורש לעיל הנזכר  החתן מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקדש 

והכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6019סיפטאמבר  14 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום וקיים שנית

  : וקיים

                                              15סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

   

                                                            
 שומא" מיותרת.בסוף הכתובה מופיעה הערה שמלת "ב 14
 אין חתימה של עד נוסף. 15
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  76' מס כתובא

 למניינאלבריאת עולם ואחת  ועשרים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש תשרי 12בשבת  בשני

 היקר החכם ומעולההטוב השם  איך. מותבה מעינות מי דעל בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא
 המכונה המנוח אלעזר  בר ישמרהו צורהוהיקר ישועה כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו  ברוך

כבוד  ברישמרהו צורהו  יוסףהיקר כבוד הרב הנכבד  בת שימילכלתא דא נוחו עדן אמר לה  אדהאן

 ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  מלקאהמכונה  שמעוןהמנוח הרב הנכבד הזקן הכשר 

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא 

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי 

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

סך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

בעד מה שהעניקה במתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד פרנק. מליון

דא עיקר ותוספת ומתנא  כתובאה סכי נמצא פרנק.מליון  סךעד תשלום  בנדוניא על פי כבודהלה 

שטר  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .פרנקמליונים  שני סךונדוניא 

 וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתיכתובתא דא 

לשטר  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית

 מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהכתובתא דא 

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי

 והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאכראוי 

 אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .הנזכרהחתן על פי ורצון 

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר מיד ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה כתובא דא

ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו בני גד  וכתנאי מוצק כראי עליו ומקוימיםמחוזקים  כולםדא 

ונגמר . התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה  הכל

  : וקייםוהכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6019 16אוקטובר  מתאיםהנזכר  בזמן

      בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  

   

                                                            
 לאוקטובר). 3חסר היום ( 16
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  77' מס כתובא

 מאות ושבע אלפים חמשת שנת המרוצה בתשובה חמשה ועשרים יום לחדש אלול בתבש ברביעי

 מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם  ואחת ועשרים

 אהרן החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם השם הטוב  איך. מותבה מעינות

המנוח מסעוד כבוד הרב הנכבד  ברישמרהו צורהו אברהם היקר כבוד הרב הנכבד בר ישמרהו צורהו 

המנוח פנחס כבוד הרב הנכבד  בת כוליטבתולתא דא א לכלתנוחו עדן אמר לה  בוחבוט המכונה 

כדת משה  לאנתו לי הוינוחו עדן  בוחבוטהמכונה המנוח מסעוד כבוד הרב הנכבד  ברנוחו עדן 

 גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאוישראל 

 ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין

 מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר

 דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

סך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו

 גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועוד מאה וחמשים אלף דרהם.

בתולתא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא מאה ואחד וששים אלף ומאתים דרהם. סךדא  כתובאעיקר ה

 השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהדא 

שלושים אלף ושמנת אלפים ושמנה מאות  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים

 .שלש מאות וחמשים אלף דרהםעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא דרהם.

 ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך

מקרקעי  כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי

עיקר ותוספת  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאומתנא ונדוניא 

כי  עליה אחרת אשה ישא שלאבקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס  ואם .הנזכרת הכלהעל פי ורצון  והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהאם על פי 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורושלום 

ואחר כך יפטרנה דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע ובשבועה חמורה

 עליו ומקוימיםמחוזקים  כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידבגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא  וכתנאי מוצק כראי

 מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא ודלא כטופסי דשטרי

סיפטאמבר  6 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן

  : והכל שריר ובריר וקיים בני מלאל פה 1619

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  78מס'  כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות  שנת לחדש כסלו 27 בתבש בשלישי

השם . איך דעל מי מעינות מותבהיגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

בר המנוח נוחו עדן החכם רבי יודא המנוח צורהו בר ישמרהו  יצחקהיקר  הגביר מרומם ונעלההטוב 

אינסבית לי דא  מילתארבנן אה מודענא לכון ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  מוחאן' המכונה  דוד

נוחו עדן כדת משה  אדרעיהמכונה  יודאהמנוח צורהו בר ישמרהו מסעוד הרב  בת  אסתראתתא דא 

כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב  דאירכסאבידה עד השתא כתובתא והות וישראל 

אפילו  כתובארבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא קדמיתא משום דאמור כ בשמ"ןואחריתי 

בסיעתא דשמייא ואנא כדת משה וישראל סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו וכען הוו עלי אחת שעה 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין 

אחיד וקיים עלי בתולייכי ן ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר ומפרנסין ומכלכלין ומסוברי

ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דחזו ליכי מנאי תרי עשר ופלגאדאינון מזוזי כספא  מאהמנכסי כסף זוזי 

כדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהואתתא דא  אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצבי

והשלים לה בנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספת מדיליה איהו והוסיף להוצבי 

 גברא דאאמר לה וכך  פרנק. שני מליוניםסך עד תשלום עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאבסכי 

בתראי ועל כל נכסי קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא 

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם  הבעלמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי 

כי אם על פי שלא ישא אשה אחרת עליה מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

הנזכר  הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה התקנה 

שיפרע  חמורהמעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שום

. מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאלה 

בני גד עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהותנאים הללו עם כל שאר תנאי 

אלא  דשטריובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי 

הנזכר אכל מה  האישמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכו

 בני מלאלפה  6119 דיסאמבר 5מתאים  הנזכר  בזמןהנזכר ביום  דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  : והכל שריר ובריר וקיים

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  79מס'  כתובא

לבריאת  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  טבת ארבעה ימים לחדשבשבת  בשני

צורהו ישמרהו  שלמה הרב יגן עליה אלוקים. בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא  אזולאיהמכונה בר המנוח יודא נוחו עדן  מימוןהמנוח בר 

 אזולאי המכונה  יעקבהיקר בר ישמרהו צורהו  דודהיקר  בת מזלאינסבית לי אתתא דא דא  מילתא

ולא  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות ישמרהו צורהו כדת משה וישראל 

דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם  אחריתי בשמ"ן משוםכתובתא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב 

כדת משה וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו אחת שעה אפילו  כתובאאשתו בלא 

כת גוברין אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלבסיעתא דשמייא ואנא וישראל 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי מהר 

לאנתו  קמת קמיהו דא אתתא אתא. וצביומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

בנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר מדיליה  וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל. 

 חמשה מליוניםסך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאעד שהשלים לה בסכי   בעת כניסתה לחופה

קבלתי עלי ועל שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות  לאתתא דאגברא דא אמר לה וכך  פרנק.

מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי  ועל כל נכסיירתאי בתראי 

שלא ישא אשה הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  האיש

חס ואם  .בכל מקוםוהדירה  הבזמן הז הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה אחרת עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור ושלום 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 12מתאים  הנזכר  בזמןר הנזכביום  הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית הבעל

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  196117 דיסאמבר

  יחייא בוחבוט 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

   

                                                            
  לדצמבר לפי לוח השנה 11צריך להיות  17
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  80מס'  כתובא

לבריאת  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  ארבעה ימים לחדש טבתבשבת  בשני

 יעקב היקרהשם הטוב איך  יגן עליה אלוקים. בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

אתא קדמנא נוחו עדן  אוחננההמכונה בר המנוח יעקב נוחו עדן המנוח מסעוד צורהו בר ישמרהו 

בר נוחו עדן בת המנוח חיים  תאמואתתא דא אינסבית לי מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו 

 דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות נוחו עדן  אבן חייםהמכונה המנוח מימון 

רבנן אסור לו כקדמיתא משום דאמור  בשמ"ןאחריתי כתובתא ולא ידעינן היכן היא ובעינא למכתב 

קמאי  וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקיאחת שעה אפילו  כתובאלאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי בסיעתא דשמייא לאינתו כדקמיתא ואנא 

כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. 

מזוזי כספא עשרין וחמשה אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון בתולייכי ויהיבנא ליכי מהר 

קמת ו דא אתתא אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביוכסותייכי וסיפוקייכי ומזונייכי  דחזו ליכי מנאי

 כתובאהעל עיקר  תוספת מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמיה

מליון סך הכל  כתובאים לה בסכי עד שהשלבעת כניסתה לחופה  בנדוניא עם מה שהכניסה לו דא 

קבלתי עלי ועל שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא  גברא דאאמר לה וכך   פרנק.

 כל שמיאבתראי ועל כל נכסי לאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות ירתאי 

עיקר כולה לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה

 האישמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי הנזכר לעיל 

חס ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגהדשה האחרונה החכי אם על פי התקנה אחרת עליה 

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור ושלום 

ואחר כך יפטרנה תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה  ובשבועה חמורה

עליו  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהכל שאר תנאי  . ותנאים הללו עםמיד ולאלתר בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא כראי מוצק וכתנאי 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  ודלא כטופסי דשטרי

 12מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר ביום  לעיל וקיים שניתהנזכר אכל מה דכתוב ומפורש  האיש

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  611918 דיסאמבר

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  81מס'  כתובא

לבריאת  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  שבעה ימים לחדש טבתבשבת  בחמישי

החכם הטוב השם איך דעל מי מעינות מותבה.  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא עולם 

 נוחו אזולאיהמכונה בר המנוח מסעוד נוחו עדן המנוח יודא צורהו בר ישמרהו  מסעודהיקר  ומעולה

בת המנוח  חנינהאתתא דא אינסבית לי מילתא דא  אהרבנן מודענא לכון ואמר לנו אתא קדמנא עדן 

והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  בוחבוטהמכונה בר המנוח יוסף נוחו עדן יחייא 

 אחריתי בשמ"ןכתובתא ולא ידעינן היכן היא ואנא בעינא למכתב  דאירכסאכתובתא בידה עד השתא 

אחת שעה אפילו  כתובאהשתא כקדמיתא משום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא 

ן ומכלכלין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסיואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 וצבי איהו והוסיף להמשה וישראל. כדת  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא אתתא אתכל ארעא. וצבי

עד שהשלים בעת כניסתה לחופה  בנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספת מדיליה

הנזכר האיש אמר לה וכך   פרנק.מליון סך הכל עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאלה בסכי 

בתראי ועל כל נכסי קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא 

מקרקעי ואגבן מטלטלי  כל שמיאלאתפרעא ולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

ולאחר מותי לאתפרעא מנהון בחיי לשטר כתובתא דא כולהון יהון אחראין וערבאין  שקניתי ושאקנה

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה הנזכר לעיל  האישמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על עצמו שיפרע לה  מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהאזי 

. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה

קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

אכל מה דכתוב ומפורש לעיל הנזכר לעיל  האישמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכלהתושבים. 

והכל שריר  בני מלאלפה  1961 שנת דיסאמבר 41מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר ביום  וקיים שנית

  וקיים:  ובריר

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  82מס'  כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  יום לחדש טבת 71בשבת  באחד

החכם השם הטוב דעל מי מעינות מותבה. איך  בני מלאלמתא למניינא דרגילנא לממני ביה כאן 

נוחו עדן  אבירזלהמכונה בר המנוח דוד נוחו עדן המנוח מיוס צורהו בר ישמרהו  שמעוןהיקר  ומעולה

בת המנוח מרדכי  יזזאאינסבית לי אנתתי דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא 

והות בתולתא כד הות עדן כדת משה וישראל  נוחו מלקאהמכונה בר המנוח אברהם נוחו עדן 

 יתאיכקמכתובתא  לה דענא היכן היא ובעינא למכתבולא י דאירכסאכתובתא בידה עד השתא 

וכען הוו אחת שעה אפילו  כתובאמשום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  ובשמ"ן

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס בסיעתא דשמייא ואנא עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין  ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון בתולייכי ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא אתתא אתארעא. וצבי

עד שהשלים בעת כניסתה לחופה  בנדוניא עם מה שהכניסה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספת מדיליה

לאתתא דא  גברא דאאמר לה וכך   פרנק.מליון סך עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאלה בסכי 

בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא ותוקף  חומר וחיזוקאחריות 

לאתפרעא מקרקעי ואגבן מטלטלי  כפת השמיםולגבות מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות 

הנזכר בקניין ובשבועה חמורה  האישמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו מנהון בחיי 

בכל והדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה 

קיבל  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  הנזכר על שום הבעליעבור חס ושלום ואם  .מקום

תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה על עצמו 

מחוזקים כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר יפטרנה בגט כשר ואחר כך

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה עליו כראי מוצק וכתנאי  ומקוימים

בקניין  ונגמר הכלהתושבים. קהילת קדש וכמנהג  'וכואלא  דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 ובזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל  האישמיד מורה ושבועה ח

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1961דיסאמבר שנת  24מתאים הנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  83מס'  כתובא

לבריאת עולם ועשרים ושתים חמשת אלפים ושבע מאות שנת  יום לחדש טבת 18בשבת  בשני

החכם השם הטוב דעל מי מעינות מותבה. איך  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

המכונה  הכהןיודא בר המנוח נוחו עדן  סלימאןהמנוח צורהו בר ישמרהו  יודאהיקר  ומעולה

לי אנתתי דא  אינסביתמילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא נוחו עדן  אלחדדאד

כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  מלולהמכונה  דודבר המנוח נוחו עדן  יצחקבת המנוח  תאמו

כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא 

אחת שעה אפילו  כתובאמשום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  ובשמ"ןכקמייתא 

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא ואנא וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא 

לין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן בתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 וצבי איהו והוסיף להראל. כדת משה ויש כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא אתתא אתכל ארעא. וצבי

עד שהשלים בעת כניסתה לחופה  בנדוניא לו  שהעניקהעם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספת מדיליה

גברא אמר לה וכך   פרנק. חמש מאות אלףסך הכל עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאלה בסכי 

בתראי ועל כל קבלתי עלי ועל ירתאי שטר כתובתא דא ותוקף  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא  דא

בקניין הנזכר  האישמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו לאתפרעא מנהון בחיי נכסי 

כי אם על שלא ישא אשה אחרת עליה שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 האישיעבור חס ושלום ואם  .וםבכל מקוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה פי התקנה 

בקניין ובשבועה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר לעיל 

 ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה חמורה 

עליו כראי מוצק  ומקוימיםמחוזקים כולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי וכתנאי 

אכל מה דכתוב ומפורש הנזכר לעיל  האישמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. 'וכואלא  דשטרי

והכל  בני מלאלפה  1961ת דיסאמבר שנ 25מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר ביום  לעיל וקיים שנית

  וקיים:  שריר ובריר

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  84' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  יום לחדש טבת 20 בתבש ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

כבוד הרב בר ישמרהו צורהו  שלום החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם הטוב 

א לכלתנוחו עדן אמר לה  אדהאן המכונה המנוח יודא  ברישמרהו צורהו שלמה היקר הנכבד 

 מלקאהמכונה המנוח ישועה  ברישמרהו צורהו היקר מימון הרב הנכבד  כבוד בת מצודיבתולתא דא 

 ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן 

 ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר

 מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית

. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא

 מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת

 נתן ועודסך שבעה וארבעים אלף ושלש מאות וחמישים דרהם.  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה

ארבעים אלף  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןקרקע אמות  'ד לה

 כפי ערשא ושמושי ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודאדרהם. 

 סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה

עיקר ותוספת ומתנא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא שנים עשר אלף ושש מאות וחמשים דרהם.

שטר  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .מאת אלפים דרהם סךונדוניא 

 וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתיכתובתא דא 

 וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנההשמים כפת  תחות לי דאית

 החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאלשטר כתובתא דא 

 אחרת אשה ישא שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

חס ושלום  ואם .בכל מקום והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה

מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבור

ואחר כך יפטרנה דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורהובשבועה 

 עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידבגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא  וכתנאי מוצק כראי

 מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטריודלא כטופסי 

 דיסאמבר 27 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן

  : והכל שריר ובריר וקיים בני מלאל פה 6119

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  85' מס כתובא

 ועשרים ושתים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  שבעה ועשרים יום לחדש טבת בתבש ברביעי

 מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינאלבריאת עולם 

ישמרהו  שמעון החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם השם הטוב  איך. מותבה

נוחו עדן אמר  סוסאן המכונה המנוח משה  ברישמרהו צורהו מיוס היקר כבוד הרב הנכבד בר צורהו 

המנוח מסעוד  ברישמרהו צורהו היקר משה כבוד הרב הנכבד  בת ותמבתולתא דא א לכלתלה 

 ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  ייעיר'ִגהמכונה 

 ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס

 מאתן זוזי כסף מנכסי עלי וקיים אחידבתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין

 כאורח לוויתיכי ומיעלומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון

 לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל.  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל

אמות קרקע  'ד לה נתן ועודסך ארבעים אלף דרהם.  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה

שלשים ושלשת אלפים ושש מאות  סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבן

ושמושי  ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודאוששים דרהם. 

 כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ערשא

עיקר  כולהדא  כתובאה סכי נמצא עשרים וששת אלפים ושלש מאות וארבעים דרהם. סך בשומת

חומר  אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .מאת אלפים דרהם סךותוספת ומתנא ונדוניא 

 מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  ותוקף וחיזוק

 יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר

. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין

 שלאהנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי  החתן מיד וקנינן

 .בכל מקום והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא

מעתה ומעכשיו קיבל על  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם

ואחר דא תחילה כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא  לה שיפרע חמורהעצמו בקניין ובשבועה 

מחוזקים  כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידכך יפטרנה בגט 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה  וכתנאי מוצק כראי עליו ומקוימים

בקניין  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא דשטרידלא כאסמכתא ודלא כטופסי 

הנזכר  בזמןהנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידושבועה חמורה 

  : והכל שריר ובריר וקיים בני מלאל פה 6119 זאנביי 3 מתאים

       בוחבוט יחייא 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  86מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ועשרים ושתים שנת  יום לחדש טבת 28בשבת בחמישי 

החכם השם הטוב דעל מי מעינות מותבה. איך  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו עדן  מלכאהמכונה בר המנוח דוד נוחו עדן המנוח ישועה צורהו בר ישמרהו  מימוןהיקר  ומעולה

בת המנוח  עיסאאינסבית לי אנתתי דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא 

והות בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  מלכאהמכונה בר המנוח אברהם נוחו עדן וף מכל

אחריתי כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאכתובתא בידה עד השתא 

אחת שעה אפילו  כתובאכקמייתא ובשמ"ן משום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון בסיעתא דשמייא וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא ואנא 

ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין 

עלי מנכסי כסף זוזי מאתן  אחיד וקייםבתולייכי ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

וצבי איהו והוסיף לה כדת משה וישראל. כל ארעא. וצביאת אתתא דא וקמת קמיה לאנתו כדקדמיתא 

בעת כניסתה לחופה  עד שהשלים נדוניא בעם מה שהעניקה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספתמדיליה 

חומר אחריות לאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   .חמשים אלף דרהםסך הכל  כתובאלה בסכי 

קבלתי עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל נכסי לאתפרעא מנהון בחיי שטר כתובתא דא ותוקף  וחיזוק

יין שלם מעכשיו במנא דכשר בקנהנזכר מגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד האיש ולאחר מותי ואפילו 

החדשה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 על שוםהנזכר לעיל יעבור האיש חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההאחרונה 

כל שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי 

מיד ולאלתר. ותנאים  ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאההללו עם כל שאר תנאי 

. 'וכואלא  תא ודלא כטופסי דשטריראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכ

 אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל מיד האיש בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל

   וקיים: והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1961זאנביי שנת  4מתאים הנזכר ובזמן הנזכר ביום 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  87מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ועשרים ושתים שנת  לחדש אדר א' 24בשבת  ברביעי

החכם השם הטוב דעל מי מעינות מותבה. איך  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

נוחו  אזולאיהמכונה בר המנוח דוד נוחו עדן המנוח שלמה צורהו בר ישמרהו  מרדכי היקר ומעולה

בת המנוח  אנאטצללי אנתתי  אינסביתמילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא עדן 

והות כתובתא בידה עד נוחו עדן כדת משה וישראל  אדרעיהמכונה בר המנוח יודא נוחו עדן מסעוד 

משום  ובשמ"ןאחריתי כקמייתא כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאהשתא 

וכען הוו עלי סהדי אחת שעה אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל בסיעתא דשמייא ואנא דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין יתייכי כהלכת גוברין  ואסובר ואכסי

דאינון מזוזי כספא  מאהאחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי  ייכיית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר

 אתכל ארעא. וצבי ומיעל לוויתיכי כאורחומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  דחזו ליכי מנאי תרי עשר ופלגא

על  תוספת מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא אתתא

עיקר  כתובאשהשלים לה בסכי בעת כניסתה לחופה ובנדוניא לו  שהעניקהעם מה דא  כתובאהעיקר 

חומר חריות אלאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   .חמשים אלף דרהם סךותוספת ומתנא ונדוניא 

לאתפרעא מנהון בחיי בתראי ועל כל נכסי ירתאי קבלתי עלי ועל שטר כתובתא דא ותוקף  וחיזוק

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר הנזכר  האישמגלימא דאכתפאי. וקנינן מיד ולאחר מותי ואפילו 

החדשה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 על שוםהנזכר לעיל יעבור האיש חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההאחרונה 

כל שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי 

מיד ולאלתר. ותנאים הללו  ואחר כך יפטרנה בגט כשר מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דא

גד ובני ראובן בני עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהם כל שאר תנאי ע

ונגמר . 'וכואלא  בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל  האישמיד בקניין ושבועה חמורה  הכל

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  2196פיבריי  28מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר 

  יחייא בוחבוט      'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  88מס'  כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  לחדש אדר ב' 7בשבת  בשלישי

כבוד החכם השם הטוב איך דעל מי מעינות מותבה.  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

ואמר אתא קדמנא  הכהן בר המנוח דוד אליהוהמנוח כבוד הרב הנכבד צורהו בר ישמרהו  משה הרב

בר המנוח ו עדן נוח שלמהבת המנוח  נהמיאאינסבית לי אנתתי מילתא דא  אהמודענא לכון רבנן לנו 

והות כתובתא בידה עד השתא בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  ואעקניןהמכונה  משה

משום דאמור  ובשמ"ןאחריתי כקמייתא כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסא

וכען הוו עלי סהדי דאמינא לה אחת שעה אפילו  כתובארבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי בסיעתא דשמייא ואנא אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא 

יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון יתייכי כהלכת גוברין 

עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין  אחיד וקייםבתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אתתא אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

על עיקר  תוספת מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא

עיקר  כתובאהשלים לה בסכי ולחופה  בעת כניסתה נדוניא בלו  שהעניקהעם מה דא  כתובאה

 חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   פרנק.מליון  סך ותוספת ומתנא ונדוניא 

 ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא ותוקף 

 אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין

ולאחר מותי  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה הנזכר  האישוקנינן מיד  . דאכתפאי מגלימאואפילו 

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה חרת עליה שלא ישא אשה אובשבועה חמורה כראוי 

 כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר לעיל  האישיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא 

. ותנאים הללו עם כל שאר מיד ולאלתר בגט כשרואחר כך יפטרנה תחילה  עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהתנאי 

בקניין  ונגמר הכל. 'וכואלא  וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 ובזמןהנזכר ביום  כתוב ומפורש לעיל וקיים שניתאכל מה דהנזכר לעיל  האישמיד ושבועה חמורה 

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  2196שנת  מארס 13מתאים הנזכר 

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  89' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש אדר ב' 8 בתבש ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

 אביו ל שםהנקרא חניניה ע מכלוף החתן הנעים היקרהבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם הטוב 

 מזלבתולתא דא א לכלתנוחו עדן אמר לה  ואענונו המכונה  חניניה בר המנוח ראובן המנוח משהבר 

כדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  סוסאןהמכונה  דודהמנוח  ברישמרהו צורהו  יחייאהיקר  בת

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחבסיעתא דשמייא  ואנא

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף עלי וקיים אחידבתולייכי 

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

סך ארבעים  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

 כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועודאלף דרהם. 

לעם בתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא ארבעים ושבעת אלפים ותשע מאות ושבעים. סךדא 

 הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין נפשה

דא  כתובאה סכי נמצא דרהם. שנים עשר אלף ושלשים סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .מאת אלפים דרהם הכל סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולה

 לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  ותוקף וחיזוק חומר אחריות

מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי כפת השמים  תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות

ולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון ושאקנה

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימא

 בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאחמורה כראוי 

מעתה  אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .בכל מקום והדירה

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר  לה שיפרע קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורהומעכשיו 

 כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא 

ונגמר . התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטריזכרונם 

הנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה  הכל

  : והכל שריר ובריר וקיים בני מלאל פה 2619 מארס 14 מתאיםהנזכר  בזמן

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  90' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש אדר ב' 22 בתבש ברביעי

השם  איך. מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

 יודאר המנוח שלמה בהיקר כבוד הרב הנכבד בר  סיפיה טב אליהוהחתן הבחור ונחמד הטוב 

 בר סיפיה טבדוד כבוד הרב הנכבד  בת רוזיתבתולתא דא א לכלתנוחו עדן אמר לה  אדהאן המכונה 

בסיעתא  ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוי סיפיה טב אזולאיהמכונה  יעקב כבוד הרב הנכבד 

 דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא 

בתולייכי  מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין

ומזונייכי וכסותייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף עלי וקיים אחיד

כדת משה  לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוסיפוקייכי 

ואחד אלף סך ארבעים  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביוישראל. 

 גובמתנה גמורה  לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועודדרהם. וחמשים  ומאתים

 בין לעם נפשהבתולתא דא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא. אלף דרהםארבעים  סךדא  כתובאעיקר ה

 עם בשומא הבקאים השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים 

דא  כתובאה סכי נמצא דרהם. שמנה עשר אלף ושבע מאות וחמשים סך בשומת כנהוג ושליש הכפל

 דא לכלתא דנא חתנאאמר לה  וכך .מאת אלפים דרהם הכל סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולה

 לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  ותוקף חומר וחיזוק אחריות

מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי כפת השמים  תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות

ולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון ושאקנה

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימא

 בזמן הזה הנהוגה האחרונה החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאחמורה כראוי 

 אזידא  כתובאה מתנאי תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם החתן.על פי ורצון  והדירה

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה

 כתובאה תנאי שאר כל עם הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה כתובא 

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא 

ונגמר . התושביםקהילת קדש  וכמנהג 'וכו אלא זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר  ביום הנזכר אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית החתן מידבקניין ושבועה חמורה  הכל

  : והכל שריר ובריר וקיים בני מלאל פה 6219מארס  28 מתאיםהנזכר  בזמן

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא
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  91מס'  כתובא

לבריאת עולם חמשת אלפים ושבע מאות ועשרים ושתים שנת  לחדש אדר ב' 26בשבת באחד 

השם דעל מי מעינות מותבה. איך יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

אתא  נוחו עדן  סוסאןהמכונה  מרדכיבר  שלמהבר המנוח   סיפיה טב יודא היקר החכם ומעולההטוב 

נוחו  יוסףבת המנוח  עיסאדא אינסבית לי אנתתי דא  מילתאמודענא לכון רבנן אה ואמר לנו קדמנא 

והות כתובתא בידה בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  מלקאהמכונה  מויסבר המנוח עדן 

 כקמייתא ובשמ"ןאחריתי כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאעד השתא 

וכען הוו עלי סהדי אחת שעה אפילו  כתובארבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא משום דאמור 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל בסיעתא דשמייא דאמינא לה אוקי קמאי לאינתו כדקמיתא ואנא 

לכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית כה הואסובר ואכסי ית

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא  האבתולמהר  הלנשיהון בקושטא. ויהיבנא 

 אתתא אתכאורח כל ארעא. וצבי האומיעל לווית הוסיפוק הוכסות הומזונ מנאי העשרין וחמשה דחזו ל

על עיקר  תוספת מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא

עיקר  כתובאהשלים לה בסכי עד שלחופה  בעת כניסתה בנדוניא לו  שהעניקהעם מה דא  כתובאה

חומר אחריות לאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   פרנק. חמש מאות אלףסך  ותוספת ומתנא ונדוניא 

 מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא ותוקף  וחיזוק

 יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנה כל שמיא תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר

ולאחר  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא הנזכר  האישוקנינן מיד  . דאכתפאי מגלימאמותי ואפילו 

החדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ביה ובשבועה חמורה כראוי 

תנאי מתנאי  על שוםהנזכר לעיל  האישיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגה

כל מה שהחזיק שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאה

. ותנאים הללו עם כל מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  לה על עצמו בשטר כתובא דא

ובן בחומר בני גד ובני ראעליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהשאר תנאי 

 ונגמר הכל. 'וכואלא  שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

הנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל  האישמיד בקניין ושבועה חמורה 

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1962 אפריל 1מתאים הנזכר  ובזמן

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 
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  92מס'  כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  לחדש אדר ב' 27בשבת  בשני

השם דעל מי מעינות מותבה. איך יגן עליה אלוקים  בני מלאללמניינא דרגילנא לממני ביה כאן מתא 

המכונה  המנוח מסעודבר נוחו עדן  יצחקבר המנוח   סיפיה טב מימוןהיקר  החכם ומעולההטוב 

אינסבית לי אנתתי דא מילתא דא מודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא  נוחו עדן  סוסאן

כד נוחו עדן כדת משה וישראל  הררוס המכונה מכלוףבר המנוח נוחו עדן   שלמה היקרבת  פריחא

ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא הות 

 כתובאמשום דאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  ובשמ"ןאחריתי כקמייתא כתובתא 

ן ואפרנס ואכלכל אפלח ואוקיר ואיזובסיעתא דשמייא  דאנאוכען הוו עלי סהדי אחת שעה אפילו 

ומכסין ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין 

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי בתולייכי ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

ומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וסיפוקייכי  ומזונייכי וכסותייכי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאי

 מדיליה וצבי איהו והוסיף להכדת משה וישראל.  כדקדמיתא לאנתו קמת קמיהו דא אתתא אתוצבי

בעת כניסתה לחופה  עד שהשלים לה בנדוניא עם מה שהעניקה לו דא  כתובאהעל עיקר  תוספת

לאתתא גברא דא אמר לה וכך  .אלף פרנקחמש מאות סך  עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כתובאבסכי 

 וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא 19שטר כתובתא דאותוקף  חומר וחיזוקאחריות דא 

לשטר  וערבאין אחראין יהון כולהון ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנהמקרקעי  כל שמיא תחות לי דאית

 מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהכתובתא דא 

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה  לעיל הנזכר האישוקנינן מיד . דאכתפאי

 בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה חמורה כראוי 

אזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  שום עלהנזכר לעיל  האישיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה 

כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיו

 כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  כתובא דא

י ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו בני גד ובנעליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא 

מיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. 'וכואלא  זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

 2מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל  האיש

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1962אפריל 

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

  

   

                                                            
 ".נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתי חסרות המילים " 19
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  93' מס כתובא

לבריאת עולם  ועשרים ושתים מאות ושבע אלפים חמשתשנת  לחדש אדר ב' 92 בתבש ברביעי

השם איך . מותבה מעינות מי דעליגן עליה אלוקים  בני מלאל מתא כאן ביה לממני דרגילנא למניינא

הרב כבוד בר  סיפיה טב מסעודהחתן הנעים היקר הטוב הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם 

  בת דוניז דאא לכלתנוחו עדן אמר לה  סוסאן המכונה משהבר המנוח  סיפיה טבמיוס היקר הנכבד 

 ואנאכדת משה וישראל  לאנתו לי הוינוחו עדן  ן' לולוהמכונה המנוח מסעוד  ברנוחו עדן דוד  המנוח

 יהודאין גוברין כהלכת יתייכי ואכסי ואסובר ואכלכל ואפרנס ואיזון ואוקיר אפלחדשמייא  בסיעתא

 מהר ליכי ויהיבנא. בקושטא נשיהון ית ומכסין ומסוברין ומכלכלין ומפרנסין וזנין ומוקירין דפלחין

ומזונייכי  מנאי ליכי דחזו וחמשה עשרין כספא מזוזי דאינון מאתן זוזי כסף עלי וקיים אחידבתולייכי 

 לאנתו דנא לחתנא ליה והות דא כלתא וצביאת. ארעא כל כאורח לוויתיכי ומיעלוכסותייכי וסיפוקייכי 

שנים סך  עד תשלום  כתובאתוספת על עיקר ה מדיליה לה והוסיף איהו וצביכדת משה וישראל. 

 לה ונתן והקנה זיכה ואגבןאמות קרקע  'ד לה נתן ועודדרהם.  וששים אלף ושבע מאות ושלשים

בתולתא  כלתא ליה דהנעלתנדוניא  ודא 20.דרהםאלף  ששים סךדא  כתובאעיקר ה גובמתנה גמורה 

 השמאים שומתוקיבלם על עצמו  שרצה מה כפי ושמושי ערשא ותכשיטיןבגדים  בין לעם נפשהדא 

 דרהם. ועשרים אלף ומאתים ושבעיםשבעה  סך בשומת כנהוג ושליש הכפל עם בשומא הבקאים

 וכך 21.דרהם וחמשים אלףמאת  הכל סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהדא  כתובאה סכי נמצא

 בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא  חומר וחיזוק אחריות דא לכלתא דנא חתנאאמר לה 

מקרקעי ואגבן כפת השמים  תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל

 בחיי מנהון לאתפרעאלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מטלטלי שקניתי ושאקנה

הנזכר בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר  החתן מיד וקנינן. דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו 

 החדשה התקנהכי אם על פי  עליה אחרת אשה ישא שלאלמקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי 

 תנאי הנזכר על שום החתן יעבורחס ושלום  ואם .בכל מקום והדירה בזמן הזה הנהוגה האחרונה

כל מה  לה שיפרע מעתה ומעכשיו קיבל על עצמו בקניין ובשבועה חמורה אזידא  כתובאה מתנאי

 הללו ותנאים. ולאלתר כשר מידואחר כך יפטרנה בגט דא תחילה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא 

בני גד ובני ראובן  וכתנאי מוצק כראי עליו מחוזקים ומקוימים כולםדא  כתובאה תנאי שאר כל עם

 וכמנהג 'וכו אלא וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטריבחומר שבועה 

אכל מה דכתוב ומפורש הנזכר  האיש מידבקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. התושביםקהילת קדש 

והכל שריר ובריר  בני מלאל פה 6219 אפריל 4 מתאיםהנזכר  בזמןהנזכר  ביום לעיל וקיים שנית

  : וקיים

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טב אסולין שלמה הצעיר

  כנהוג ושליש הכפל עם בעלה לבית "דכלת ליה דהנעלתנדוניא  ודא

   

                                                            
 במקור רשום בטעות פרנק. 20
  במקור רשום בטעות פרנק. 21
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  94מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  לחדש ניסן 9בשבת  בששי

השם הטוב איך דעל מי מעינות מותבה. יגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

 נוחו עדן  אצאראףהמכונה בר המנוח ישראל נוחו עדן בר המנוח שאול   סיפיה טב אברהםהיקר 

כבוד הרב בת  יזזאאינסבית לי אנתתי דא  מילתא דאמודענא לכון רבנן אה ואמר לנו אתא קדמנא 

כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  אלפאסיהמכונה יוסף  בר המנוח  סיפיה טבהיקר מאיר הנכבד 

כתובתא ולא ידענא היכן היא ובעינא למכתב לה  דאירכסאוהות כתובתא בידה עד השתא בתולתא 

אפילו  כתובאדאמור רבנן אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא  כקמייתא ובשמ"ן משוםאחריתי 

אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר בסיעתא דשמייא  וכען הוו עלי סהדי דאנאאחת שעה 

ומכסין ית נשיהון ין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקיר

אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין בתולייכי בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר 

 אתתא אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי  וחמשה דחזו ליכי מנאי

על עיקר  תוספתואנא מוסיף לה מדילי כדת משה וישראל.  כדקדמיתא תולאנ קמת קמיהו דא

עד  עיקר ותוספת ומתנא ונדוניא לחופה בעת כניסתה בנדוניא  שהכניסה ליעם מה דא  כתובאה

ותוקף  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   עשרת אלפים דרהם.סך תשלום 

 וקנינין נכסין ארג שפר מכל לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל עלי קבלתישטר כתובתא דא 

 וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנהכפת השמים  תחות לי דאית

ולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  כולהלשטר כתובתא דא 

בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה הנזכר לעיל  האישוקנינן מיד  . דאכתפאי מגלימא

 הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה שלא ישא אשה אחרת עליה ובשבועה חמורה כראוי 

 כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר לעיל  האישיעבור חס ושלום ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה

כל מה שהחזיק לה על שיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא 

. ותנאים הללו עם כל שאר מיד ולאלתר ואחר כך יפטרנה בגט כשרתחילה  עצמו בשטר כתובא דא

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה עליו כראי מוצק וכתנאי  מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאהתנאי 

בקניין  ונגמר הכל. 'וכואלא  תא ודלא כטופסי דשטריוכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכ

 ובזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שניתהנזכר לעיל  האישמיד ושבועה חמורה 

  וקיים:  והכל שריר ובריר בני מלאלפה  1962אפריל  13מתאים הנזכר 

       22שלמה שטרית 'עבד ה

   

                                                            
עד נוסף. למעלה מופיעה הערה לגבי זה. "ר"ש שטרית ור"ש הלוי, מפני שאני פסול לחתני".  אין חתימה של 22

 כנראה שהחתימה של העד הנוסף ,ר"ש הלוי, לא הושלמה בפנקס.
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  95מס'  כתובא

למניינא לבריאת עולם  ועשרים ושתיםחמשת אלפים ושבע מאות שנת  לחדש ניסן 9בשבת  בששי

השם הטוב איך דעל מי מעינות מותבה. יגן עליה אלוקים  בני מלאלדרגילנא לממני ביה כאן מתא 

אתא  נוחו עדן  אדרעיהמכונה בר המנוח יודא נוחו עדן המנוח יוסף  בר  סיפיה טב מסעודהיקר 

 נוחו עדן המנוח יודא  פריחאאינסבית לי אנתתי דא דא  מילתאמודענא לכון רבנן אה ואמר לנו קדמנא 

והות כתובתא בידה בתולתא כד הות נוחו עדן כדת משה וישראל  אדרעיהמכונה בר המנוח מכלוף 

 ולא ידענא היכן היא והשתא אמינא לה אוקי קמאי לאנתו כדקדמיתא ואנא דאירכסאעד השתא 

ח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתייכי כהלכת גוברין יהודאין אפלבסיעתא דשמייא 

ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין 

 אחיד וקיים עלי מנכסי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא עשרין וחמשה דחזו ליכי מנאיבתולייכי 

אתתא דא וקמת קמיה לאנתו  אתומיעל לוויתיכי כאורח כל ארעא. וצביומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי 

עם מה דא  כתובאהעל עיקר  תוספתוצבי איהו והוסיף לה מדיליה כדת משה וישראל. כדקדמיתא 

חמשת אלפים  הכל סךעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא  בעת כניסתה לחופהבנדוניא לו  שהכניסה

 עלי קבלתישטר כתובתא דא ותוקף  חומר וחיזוקאחריות לאתתא דא גברא דא אמר לה וכך   רהם.ד

כפת  תחות לי דאית וקנינין נכסין ארג שפר מכל ולגבות לאתפרעא נכסי כל ועל בתראי ירתאי ועל

 כולהלשטר כתובתא דא  וערבאין אחראין יהון כולהון מקרקעי ואגבן מטלטלי שקניתי ושאקנההשמים 

וקנינן מיד  . דאכתפאי מגלימאולאחר מותי ואפילו  בחיי מנהון לאתפרעאעיקר ותוספת ומתנא ונדוניא 

שלא ישא אשה בקניין שלם מעכשיו במנא דכשר למקנייא ביה ובשבועה חמורה כראוי הנזכר האיש 

חס ואם  .בכל מקוםוהדירה  בזמן הזה הנהוגההחדשה האחרונה כי אם על פי התקנה אחרת עליה 

קיבל על עצמו  מעתה ומעכשיואזי דא  כתובאהתנאי מתנאי  על שוםהנזכר לעיל יעבור האיש ושלום 

ואחר כך תחילה  כל מה שהחזיק לה על עצמו בשטר כתובא דאשיפרע לה בקניין ובשבועה חמורה 

 מחוזקים ומקוימיםכולם דא  כתובאה. ותנאים הללו עם כל שאר תנאי מיד ולאלתר יפטרנה בגט כשר

בני גד ובני ראובן בחומר שבועה וכתקנת חכמינו זכרונם לברכה דלא עליו כראי מוצק וכתנאי 

הנזכר לעיל  האישמיד בקניין ושבועה חמורה  ונגמר הכל. 'וכואלא  כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

בני פה  1962אפריל  13מתאים הנזכר  ובזמןהנזכר ביום  אכל מה דכתוב ומפורש לעיל וקיים שנית

  וקיים:  והכל שריר ובריר 23מלאל

       שלמה שטרית 'עבד ה                                              סיפיה טבהצעיר שלמה אסולין 

                                                            
פה נוספה הערה "בעס' שבשיטה הקודמת לזו, התיבה הנ"ל שפת יתר היא". אני לא יודע על איזו מילה  23

  מדובר.




