
 הבינים בימ' וצרפת באשכם הכתובהשיעור'
מ"ת

 ~וצוהל[ פרי'מאן ח.א.

 כלכליים - הכספ"מ בסעיפיה האשכנו.ת הכתובה של התפתחותה ררכ.על
 האשכנו.תי. הכתובה ש.עור. על המאלפים במאמר.1 אנוס א. .. לאחרתההעמ.ר
 - ל.טר'ן מאה של קצובה כתובה העשירית במאה עור וצרפת באשכנו הונהגהלרעתו
 נהוגה שהיתה קצובה חבלת, הכתוכה במקום - לנרונ'ה וחמ.ש,ם לתוספתחמ.ש'ם
 באשכנז הראשונים המתישבים בין כ' טסב'ר אנוס והגאונים. התלמירבתקופת
 הנ,רושין על להכב.ר : כפולה למטרה הקצובה הכתובה שמשה עשירים סוחריםשהיו
 כתובה .ר. על מ.רושתם ה.ורש.ם את לנשל ושלא להוצ.אה בע'נ.ו קלה תהאשלא

 והכלכלי הטתיטרי ערכם על ויסוד. מקיף ב.רור מתוך המרה. מן למעלהסרובה
 e'DISy סכומ.ם ה.ו אלה כ. אמס רעלה ולתוספת לנדונ.ד דקצוביס דסכומיבשל

 כי ומצאו ברקו התקנה מחקנ. דולר. אלפ.ם עשרת בר' הניע התקנה בנמןששו.ם
DIJDלורושה כין הביוונ.. המעמר לבג. דנכו)ה המרה הוא ל.טרין מאד של קצוב 
 הסכנה את ום DTIN מזכ.ר הקצובה הכתובה להנהגת נוסף כנורם לאלמנה.בין

 נב.יתה את א.פשרה הכתובה של הסטנדרר.זצ.ה הכתובה: שטר א.בור שלהחרירה
 המאה מן שבאשכם השונ.ם בנל.לות הכתובה בש.עור. שחלו הש.נ,"ם שטר. בלינם
 בנרמנ.ה ה.הורים של הכלכל.ת לעמדתם מרה קנה לשמש לרעתו עשורם וא.לךה.'נ

 מבח.נה ומסקנות.ו הקצובה הכתובה התקנת [מן על אננס של הנחות.ואולם
 . המקורות. לאור הבקורת בפני עומרות א.נן וכלכלית מששטיתה.סטורית,

 הקצובה הכתובה התקנת ומןא.

 הקצובה הכתובה כ. אנוס של הנחתו את המאשר אחר קרום מקור אף ~ly)eא.ן
 ה.א אלה מארצות ב.ותר הקרומה הכחובה היא. המאה לפג. עור באשכמנתקנה

 ,3ן"1( תשע'נ בשנת בממצא הנולה מאור נרשם רב.' שכתב דא.רכסאהכתובה

 ";ור ,יי-,,י: DY~ חר!.ט( ,)'ו-'ודק ה' כדך "ודבי
 קגת,ג"

 .קוה-"דה בחוד
 ."(ג (1(1(נ ,1.,,י( .ק ין! :,ff "ג'),". גימ' ברדסיה ה'הוד'ס של דגלג.,תלע"דתג
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]ב[פריימאןשעב

 הלתובה אלמנה,. בה.ותה השניה. כאשתו אול. לו, שנ.שאת כתא מרתלאשתו
 ששפנ.ה,. בשנה מננצא .הור. על שננזר הזמנ. הנ.רוש בשעת כנראה אברההראשונה
 ,"דברי לה רחזו מאה זח. כסף ארמלת מוהר : כתיבה עיקר א. : הם 11 כתובהסכום.

 רלב.ל.ת שומא ערסא וש.מושא רלבושא מאג. ורהבא כמפא נרונ.א: ב. -סופרים.
 אחרנ.ן.ןן ל,טר.ן ארבעין כתובה: תוספת -נ. מפש.ט.ן. ל.טרין בארבעיןעל.

 הערכו שהר' ע.קר, כל קבוע ער"ן היה לא הנדונ.א שסכום יוצא מפורשהרי
 קתוספת אשר מטה. וכלי ומלבושים וזהב בכסף יו שהכניסה מה .שומא'פ'

 למנה בהתאם,ן כננרן' .כפל אלא זה א.ן - .אחרנ.1. ל.כר.ן ארבעין בסךכתובה
 של שה.קיצותא, להנחתו 11 גלויה סתירה על להתגבר כדי הקדום4.התלמודי

 ער.ין חק,] לא זמן באותו כי לתרץ אנוס נאלץ רנם'ה ב.מ. נהנה כבר ל,טריןסאה
 הארבעים,,ש.טר.ן כ. מוס.ף הוא ואת בכל לבתולה,. רק אם כ. לאלמנהקיצותא
 אשר ליטרף מאה בשיעור הקיצותא שן הדוגמא פי על "נרשמו ויתוספתנדוניה

 קשה בנרטנ.הק רווחת 11 קיצותא ה.תד ההם בימ.ם שכבר מוכיח וזהלבתולה;
 ןנרונ.ה הכפלח מטנה רק נובע והנרונ.ה התוספת שו.ון שהר. רעתו לסוףלררת
,,,1 .קיצותא'. תקנת עם קשר שום לווא.ן

 שספק אחת" בשאלה לסתור. ראיות הן התקנה לקדמות האחרות ראיותיואף
 שאבר אלמנן! על טסופר ספרר.. מקדמוני לאחר או לותיר מחכמ' נשאלה אםגדול
 נ' כ. לפרק רוצה אנוס כסף'. ל.טרין טנ' במקומנו פוחת.ן .ושן כתובתהשכר

 לא כחבן'כ' רנמ'ה כתובת לנכ' הר' אך אלטנהי. של קיצותא הם אלהליטר.ן
 השוה קצת, D13D על כלל כאן מרובר שאינו ועור לאלמנה. ק'צותא ער"ןתקנו

a'up~,רצד א( אבל סטנו, פוחת'ן שאין מ,נ,ט1ם על אס כ' ולע;'ר'ם 
 בנות:,.שראל שאר כתובות רואין נאמר: ו, לשאלה בתשובה שהר' מוסיף,להיס'ף
 ונותנים ללן .פתחו לא ל,את אף כתובות באותן שכתוב מה ולפ' כמותההחשובות

 היה ןכן ועל 'שראל בנות לכל שוות ה.ו לא שהכתובות משמע מהן. כאחתלה
 כמותה.. ,החשובות מעטר אותו בנות משל אחרות כתובות ברא"תצירך

 ביר משוום רב" בתשובת גם נוכר לנרונ.ה מנה מחסש'ב לפחות שלאהמנהג
 nyw3 שנהנו ,טקים 'צחק": ביר שמעון ה.ר אלקלונ'מוס

 נישואי
 nDJJDI אשהן אם

 מנה לפלונ,,נ' פלת.ת שהכניכה בכתובתה לה כותב.ם מנה נ' בנרתייתהלבעלה

 לח. ס" השתרות אוצר )ולאק, : ,"י ח' חסד נרם,
,ןן זזו. DY' שם וךסק~ך~ת .Germ ."",. ,[1 ,,יו.

 VRw. Gulakq~zI ,47 241 מ"3שע?מ48אעג,/[; או1 4אמ1;ם-7 :384-5 ה' תרביץ נולאק.4
 ,ן .ק. ,ו-,, .[ .ןג ,Jd~dSSlf Epstein ,(1ן,ז"31 "",,"ק[ .ק ,,,1,ו

 "ן. ;ס חורב,
 את,ןךתשובה סקר .ואל ס.יחס א' .נה;רד ;ס רך. סי' )סירב מורח )אוזי תאבות,
 )בכליו P??, ,נ Lehrer spattscheN ,4 .79 ,4ג7 במחברתו ואילי ספרד, מקרמוגילאיד
 ססוכה""תשובוה שה'א מפני ליתיר מחממ' לאחר אוחה מייחס היא 36 הערה 31 עמ'1869(
 משילם.רב"

 9מ. והערד 155 עמ' חורב7

 טה. סי' קדמינים גאונ'ם חשיבות5
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שעג הבינים בימי וצרפת באשכנו הכתובהשיעורי]ג[

 חושש מנה אלא לו מכנסת שאינה עניה אשה יש aNT שהוס.ף. מה משל לה1מ1סיף
 שהכנ.סה כתובה בשטר וכותב מנה כנ' מנה אותו על.1 ומקבל אשתו לכבורבעלה
 נוטלת אצה עלת מררה שאם פסק משולם רבי' כך'. על מ'רו r~J)PT מנה בנ'לו

 א.ן כאן נם לה. אקנ. לא 1למ.פק למשקל רארעתא לו שהכנ.סה כמו מנהאלא
 נקבעה לא לתוספת לנר1נ.ה. מנה מנ' פ1חת.ן שא.ן מ.נ.מום אם כ. לכל שודקצבה
 ' מ 1 ק מ במנהג שהמר1בר זאת 1ע1ר שה1ס.ף'. מה לה .מסיר אלא כללקצבה
 יעקב נאמר,: משזלם רב.' אל אחרת בשאלה כ. המר.נה, בכל נהו שלאבלבד
 שכופל המקנם ומנה ל.ט' כ' Qlwl מטלטלין וכרמים בת.ם לו והכנ.סה לאהנשא
 כתב ,ה יעקב ונם . . . שלו כפילה עם נדונ"תה האשה יוובד המטלטלך שוםהבעל
 לו והכניסה בלהה את ונשא לאה נפטרה כך אחר . . . ל.ט' מ' מחוקת כתובהלה

 סער.כ.ם. שהיו הרי שלו. כפילה עם ליט' מ' בשום ומטלטלין האחרות כעיןמקרקעי
 1השנ.ה עשר.ם בשנם האחת לו, שהכנ.סה מה כפי האשה נרונ.ת את פעםבכל
 ב.מ. נם לק.צותא. re~l וכר ואין כנגרן, כפל והתוכפת ליטר.ן, ארבעיכבשום
 האחר והחצי ר.נר.ן עשרה היה ששyp~p 1.1 חצ. לאלמנה והגבו מעשה ה.הרנמ.ה
 ל,תומות,ן.נשאר

 בכתובה נהנו לא רש" של בימ.1 שעור מפורשות ער1י1ת ב.ר.נו ישנן מוו,נרגלה
 'צחק ר' אל שמשון ביר שלמה ה'ר בתשובת na~sa. ולא באשכנו לאהקצובה.

 עשרים אשת. ללאה תנו זה מחולי מת. אם שצ'וה בעל על מרובר .צחקי,בר
 בת.. לצורך מניח הננ, והשאר שנשאת.ה מיזם אות. שמשה הרבה כ.ריטליןין
 הבעל רצה שלא טען והיורש כתובתה, על נוסף ל.ט' העשרים תבעההאלמנה
 דבר. נראין כ. דש,ב ששכן ר' ל.ט'. עשרים ער כתובתה על לה לה1ס.ףאלא

 מאה של ~nasp יכר ואין ל'טר.ן, מכ' פחותה ה.תה שהכתובה יוצא הר.היורש.

 לכספת קצוב ככום אין לרשמן וה.תר א.ס1ר שבס' הכתובה בנוכחנם
 כך מריל.ה לה 1ה1ס.ף רנן חתן פלסי ר' וצבי נאמר: הכתובה בטופס1לנרוניה.

 ר' בעלה לב.ת אבנה מרב.ת. דא פל1נ.תא מרת רהנעלת נר1נ.א ירק ר.נר.1וכך
 ר' על.1 וקבל ר.נר.ן וכך כך ערסא ושמוש' ותכש.טין בבנר.ם ב.ן רנן חתןפל1נ.
 והוס.ף : דמרכסא כתובה בנוסח נם נאמר וכן וכו'. רא כמבתא אחר.1ת החתןפלוג.
 ,הב. ד.נר. וכך כך מדיליהלה

 דחת1מים עדים אנו הלשן: בנה כתובה' תנאי .שטר נוסה שמזן נמצא ,המלבד
 קבל פל1נ, ר' בת פלמ.תא מרת את פלונ. בר פלוני שקרש בשעה ה.ה כךלמטה
 פלוני ב.רח בתו 11 פל1נ.הא עם נ.שוא.ן בשעת לו להשלים הארוסה אב. עצמועל

 קלב. סי' ;ב,
 צה. סי' ועי"ש צא, סי' ולותיר צלה חכמי תשובות10
 מז, סי' שםונ

 דנו. ס" ,,. מס' קל"ומ'( הק"ד'" וגיח ותא וב.' , מס' ומפריס( מרינגד "',,י
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פריימאןשעד

 בצר כרם אותו או פל1נ.ת בשכונה פל1נ. במקום לו שיש חצרארה
 בלא "רסא ושמוש' ותכשיטין ובגרים בהוצאה ועוברים וטובים 'פיס ד'נרץוכך
 בכך נר,נייתה לקבל הארוס זה פל1נ. עצמו על וקבל בעגלם. וערמה nJyuשום
 טענה נלא יהורא'ן גוברין ככתובת כתובה תוספת לה ולכתוב רינריןוכך

 וכו'.בעולם
 והחתימהןן'בכת1בה,ן הקנין על רש.י בתאבת המקור. שהנוסח ברנר זהלפי
 הן שהוא מה כפ. כתובה של התנא. סכום לחתן ש1אל,ן לכך פנא. א.ן ואםהיה:
 לאחר "תר, מאוחרת בתקופה ורק הידר, בכתב. הנוסח הוא כך מעט. הןרב

 ,,ן, ל.טר.ן. מאה או ליטר.ן חמשים בנל.ון: הוס.פו הקיצותא,שה1נהנה
 אל.עור רני' של בספרו רק נמצא ולתוספת לנר1נ.ה קצוב לסכום ראשנןוכר

 נתת. לאקרה: )179י(. תתקיע לשנת סמור שנפטר במ;נצא, )הראב'ן( נתןב.ר
 ליה רהנעלת נרוגיא ודא הנשים בכתובות לכתוב העולם שנוהגים במה לביאת
 D'Dyel ליטהין, חמש.ן הכל ערסא ובש.מוש. דלבושא במאג, ב.ן כזהב בין בכסףבין

 . . . כן לכ"1כ האחרונ.ם ר1ר,ת סמכו אמא. וכו' ל.טר.ן ר' se4" לו מכנסתשאינה
 .שראל הונת לתקנת האחר1נ.ם רור1ת חכם. שחשו .'ל מילתא תליא רבמנהנא1כ.1ן
 כזלם והשרם כנרגילה לקטנה לכתוב 1ת.קנו להוציאן בעל.הן בע'נ. קלת ,היושלא

 ומה כנרגל. לקטן כשה ת.קנו משלז מוס.ף שהוא תוספת aJT שוה נרתמתןלכתוב
 כל על משו שקונ.ן מפג. זהו העש.רה כאשר ל,טר'ן חמש.ן נר1נ.א הענ.השנובה
 בקנ"ן. נפש.ה ומשעבר בכתובתה לה שכתבמה

 ,ן,הראב.'ה( הלזי .ואל ביר אל.ע,ר ה'ר בתו בן נכרו נתן 11 לתקנה נוסףטעם
 ליטרין מאה לכולן לכתוב עניות שרובן מפני הורגלו ועתה : שלוין הכתובהבמשפטי
 ל.טר.1 הכנ.ס1,,ק' שנ.הם שבין החתן שמורה 1כ.1ן . . . לו שא.ן מ. את לבייששלא
 lpD"והנא

 רלא ה.כא a'~y כמאה הודאתו כאחריות על.1 ומקבל ;מור בקנ.ן לה
 לה1צ.אה. בעיניו,ן קלה תהא שלא כר. כן 1הרנ.ל1 לנפש.ה, אלא לאחר.ניח.יב
 ודין : כ,חביפיי ה.1 באשכנו הראב..ה ב.מ. נהו; שה.ה הכתובהבנוסח

 נדוני
 רהנעלת

 חמשין ער"א בשימוש רלבושא במאגי בתכשיטין בין ברהב בץ בכסף ביןליה
 כסף.ל.טר. מאה ,רכל סך ל.טר.1, חמש.ן מר.ל.ה לה ואום.ף החתן פל1נ. ר' נצביל.טרין,
 אינם וסיבתו שטעמו ישן כ.מנהנ הקיצותא את מזכיר הראב,ן כי כותבםאנוס
 ברבר. 41ר שום א.ן ,ה מכל לפנ.1'. רב.ס .מ.ם מקובל זה מנה; ה.ה נבכן.רועים

 ת ו ר ו רב רק הההגה הקיצותא כי הראשון מדףש פעמ"ם אדדבד,דראב4ןן

 קצה ס" אלפנב"1 הוצ' רש.י תשובות5ן
,,ן סגוסיג. גל, שך, סי' .רז'. אתה גג" הוא וגן ',. הערה ע".ש,,
 גלאך. גה1רת,ף'י וייי'; תרע, ס.' ר." סהר'ג גזית 1ס הונא צח-ים: ד' ד.ע ראג'ןזו
 במרחחוכא ונע מד )הסמלה סח ס. ח'ב הלקט 3י-שנלי ו' DD~-מ השנה ס'"ן
 יג %1 שט הנשנה נסז"ן',ן י סי נד נעלגרא'ש
 שרב"ג%
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שעה הב.נ.ם ב.מי וצרפת באשכנז הכתובהשיעור."[

 בקשר עלת, העיר לא שא13ס בראב'יי!, אחר במקום נטצא אמנם . .םהאחר1נ
 מ' את לב"ש שלא ,1ס'ף ולא רבנן עברו ק"צ1תא רחימא .מהו התלמוד:לרבר'
 תוספת ותקנ' לב"זשן וחשו המלכות בזה הראש1נ'פ אבות 1עמר1 קמיל, לושאין
 מהא שלא ורר תורה תקנתם וכל לו שאין מ' את לב"ש שלא 1ענ' לעשיראחר
 ר1ר1ת שחכמ' הקורם.ם לרברס סתירה בזה אין אזלם להוצ'א'. בע'נ'1קלה
 קרמ1נ. אינם המלכנת בזה הראשונ'ם' .אבות הק'צ1תא. את תקנו ם ' נ 1 ר ח אה

 ןאונ' מעצא', .,קנ' כסן הראש)נ'ם', לקנים כתואר אותם מכנה שהראשוןאשכר
 במלכות', ראשונה .ה'1שכ'ם הקהילות מנה'נ' אם כ' וכר1'יי. אשפ'רא' .זקנ.מננצא'.
 .תקנות כין תקנתנו ;זכרה לא מקום בשום האחר1נ'ם'. ר1רות .חכם.שרול.

 .ת'מא התוספות,, 1מדבר' הורנלו' ה ת ע ו . הראב"ה,, מרבר' נםהקרמ1נ.ם'.
 שבכתובה הל.טר'ן מאה בקצבת ראו ה"1 המאה שחכמ' 'וצא נהנו. 1 ' ש כ ער

 רנמ'ה. של ר1ר1 מלפנ' קדמון מנהג ולא מקרוב, זה רק שנתחדש טנהנהאשכנזית
 הונהגה הקצובה הנדוניה והראבי"ה: הראב"ן ברברי במפורש נמסרו התקנה טעמיגם

 לתקנת התהנה הקצובה )התוספת לו, שא.ן מ. את לב-ש ושלא ענ.ות היו שרובןמפני
 להוציאן. בעל.הן בעינ. קלית תה"נה שלא .שראלבנח

 הצלב מסע תקופת ה.תה הראב'ן ובין רש" ב.ן התקופה Tlr תקנה נתקנהמת.
 ר'נ1ס, שבמרינת 'שראל קהילות על חורבן הביאה 11 נתרה תת;'1. יז'רתהראשון,
 1קר1ב ' ת 1 ' נ ע ן ב 1 ר . נהק זה ברנר הראכ'ן. של ע'ר1 מונצא עלבפרט
 מנהר. הנהינו הפרעות, שר'ר' 'שראל, משפחזת רוב של התרוששותן בגלל כ'לשער

 עקב לו'. ששן מ' את לב"ש .שלא הכתובנת בכל השויון ת'ק11 אתהקה.ל1ת
 מנהג תתנע, נזירת אחר' ר1ר, באנתו הונהג ר,נ1ס קהילות בנ' של הכלל.רלרולם
 לטכס - והחופה הק'ר1ש'ן - והנ';וא'ן הא'ר1ס'ן התמונח אישות: בר'נ, חשובאחר
 ופעורת א'רוס.ן סעורת nl~lyo, שת' לעשות 'צטרכ1 שלא כהוצאות לקמץ בר'אחר

 ברובו שם שהיה חרול רוחק .מתזך כנראה ה1נהנ כ' נאמר זה תיקון על 3םחתנים.
 תתנ"ויי. במידת הקה'לות חורבן אחרי קהל',של

 התקנה התפשטותב.
 בקה.ל1ת תחילה )נתפשטה נתקבלה שוה בסכום הכתובות כל את לכתובהתקנה

 הלזי, ,ואל רבי' ב.מ' 1;רמ.ישא 1מננצא שפ.רא רבנ. הקהלות בוער 1אנפיהן.רינ1ם
 אשכנז חכמ, ה1ר1 )""1]-"י11( תתק..ח-חתקכ.ה ב'1 הראבי'ה, של בחרצוב.מ'
 שוה וכסף נספרים קרקע ליבמיה שתתן א1ר.נ.ה, מרת את אחת. nipr 'במהלכוף

 ב. קל. ר' ר.עי,
 XIX. ;ס' ראב'ן לסרר סבוא איגק, ש.!!

 אעפ'י. ר-ה כ נר כת1ב1ת תוס'24
 כס-ל. DY' 1ו'שואין קירושין סדר בספרי ראה25
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 ,ו[,ןןפריימאןשעו
 העזבון מחצןת היו אלה זקוקים שמאה נראה לה26 שיחלצו ם י ק ו ק ז ה אמ
 ליטר.ן. מאז: בת איפוא היתה והכתובה ל,טרי1ו - ומן )באנתו זקוקים מאתיםשל
 בשל.ש ור נכתבה שכתובתה להנ.ח יש בעלה, כשמת וקנה ה.חה שהיבמהמכיון

 ב.ותר הקריעה היריעה 11 הרי 11, השערתנו נכונה אם ה.'ב. המאה שלהראשון
 באשכנו. הקיצותאעל

 הסאה בתחיית או הי-כ המאה בסוף רק התקנה כנראה פשטה ת פ ר צב
 מב.ת י'ה ררגעלת נר~נ.א ~דא שכ~תב.ם: כתוכה נוסה טנ:יא עור הרשיעםה'.נ.
 נם נאמר וכן דינר.ןז!. וכך בכך החתן על.ו ק.בל הכל סך ממון. וכך כךאבזה
 משמע %1. כך לה והוספת. וצב.ת. לר"ת,,: ה.שר שבספר .במ.1 כתבתבנוסח
 רב.' אל ר"ת, בתשובת ולנרונ.ה. לתוספת קצובים בלתי בסכומים נהוושעדיין
 מנהנ -ין מפורש נאמר כתובתה שטר שאבדה אלמנה על שמואל,ו ב"ר'צחק

 העיר בני קיימו לא אם הוא נמור שוטה לעך ל. .ש מנהנ אחר האומר וכללתוספת
 עיר ובחבר וכך כך ולאלפנה וכך כך לה י~כ.ף בתולה הנושא כל לנמרבע.הם
 'וצא מכאן כולם. רעת וצריך קיצתן על להם.ע העיר בניררשא'ן

 של"
 להם ה.ה

 כבר ירית נראה אולם התוספת, סכום בדבר כללי מנהו ולא תקנה לאבצרפה

 שמואל, ,ר 'צחק רב.' חריפים. ברכר'ם עליה ~הניב כזה מנהנ טענת עלשמע
 ובחשוכה רעתך את הוא אף קיבל תם, רב.' nalwn נשלחה שאל.ו הזקן. ר.יהוא

 ומאת.ם. מל" ותטול תשבע שהאלמנה הוא גם פסק שאברה כתובה עלשהשיב.,
 ,pns 'לבי' שאל כ. שנמצאי, מה כתובה. שטר בלא תוספת נובה שאינהמשמע
 שאנו מנקענו ל ~קשה לו שא.ן למה להשתעבד 'כזל היאך אל.הו רב"את

 מ.כל קרעת לומד, 'תכן לא וכו', ליה רלית אע.נ בכתובות ל.טר.ן מאהכותב.ן
 נהנו ששם מאשכנו,ן חכם זה שהיה נראה יותר אלא הזקן, ר" היה שהשואלונרוסן,,
 TDlp~a ',ם או והג כבר [ה שמנהג ברורה רא.ה מכאן ואין ל.טר.ן, מאהבכתובת

 מפר.ש. אל.הו ר'של
 וה.'ר. !ה"נ המאה מן הן בצרפת הקצובה הכתיבה מנהנ על ה.ד.ע~תכל
 דעכש,ו ת,מא נזכר: הי.ג34 המאה מן תוך תוס' כנראה שהן לכתובות, שלנובתוספות

 וכו' פרוטה שגה לו שאן אע"פ ל.טרין מאה לכלה חתן שכותבנהנו

 ושאי
 לרבי' ר"

 ס". ~"סקירת ,"ן. לראב.'" מנו" א5טו3,יר,,!
 א' נ' כהנא לבכא רדיוס,י

 ן ל,. ;הכמסה וא"ת ר'"
 3. קא ר' תקנה. ק",ו
 '1 ס" נשים לם' מיימ~' תשיבית29

- 
 המקכ.יות. ושאר רמח, ט" ד'9 מהריס שו.ת

 עט סי' 4"1 ד'ב שע, סי' ד.ם מהרים תשי'"נ
1' רם-רמת ס" רפ'ר אע-פ, ר-פ כתובות מרדכי31
 הח"מ אור סיגל, ,,,. ג' אשכול 'וראלית גאון'קל' וגן Gailie, .1"7 .ק ,י, ;רוס,,

[ון ~זן.עמ'
 משפרא, והריב-א הדאבן כמן מפר'ש, אליהי ר' אל בשאלות פנו אסכנו מחכמי כמה33

 אליהו י' ,4י הוקן ר.י ;ל אחרת ;"לה ואילו ;ס, ונרסס 5'ן אלנק לר.ש לרא3.ן סבתו;"
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שעו הב.נ.ם ביס, וצרפת באשכנז הכתובהשיעורי],[

 הכחובה כצרפת א.פ)א נהנה כבר אלה תוס' ה.כור ב,מן )כו'. ל) והש.באליה)
 ה'.), המאה של השניה המהצית מן לנרון,י, מכרך שלטה ה'ר בפסק'הקצובה.
 צלעתך פלונ.ת מרת אל סורר של בחל.פ'ן מקנה אתה הר' לחתן ואמרכתוב:
 ל.טר'ן. ממאהכתוכה

 נמצא ל.טרין מאה של קיצותא ב) w'w מצרפת כתבה שטר של מלאנוסה
 חמשת שנת נאמר: השנה בפרט כי 1210, שנת אחרי נכתב הטופס ו,טרי36במחור
 ממטבע ליטרין .תמש.ן ה.א הקצ)כה הנר)נ.ה העגלם. לכר.את וכך )כךאלפים

 פש'ט'1 ארבעה )ר'נר ר'נר בכל ש"ש בהוצאה ה')צא'ם טיבים מפש'ט'ןאטוונ.ןיו
 רמשים מר'ל.ה לה )הוסיף פל)נ' בר' דנן חתן פלונ' ר' )צב' למשקלם צרוףמכסף
 אולם בכת)בתה'. ל.טר', מאה לה רל.הוו' במתנה בהן כיוצא כנזרן אהר)חל'טר'ן
 התנה )כך asll: שכתוב א'ר1ס'ן. .שטר טיפס עיר נמצא י) קצובה כתובה .דעל
 כך ר'נר'ם )כך כך נ.שוא'ן לתם בכתובתה ארוסת) לפלנ'ת לכתוב רנן פלסלה
 התוספת סכום עוד נשאר זה שטרות שבאוסף יבמים, ,כתובת בטופס וגם בגדים,וכך
 הספ.קה לא שהק'צוהא נראה )כך. כך טר.ל. לה 1א)סיפת )צב.ת. קצוב:בלתי
 הי'1 המאה בסוף עור בצרפת. נהוגים שהיו השטרות טפסי לכל לחרורעריין
 בשוה, "תובה פשטה לא בכאן אך מק)ל)נ.א,,: והב חפץ יח.אל בר ח.ים ה.רהעיר
 למלכות רק הכדנה אזל. רוחו. על העולה כפי תוס' כותב אחר כל ת פ ר צב

 להסכ.ר אול, יש מכאן בק'צותא. נהגו ששם )ו)רמנר'אה לאנ.)ב בנ.נ)רצרפת,י.
 תלמוד .ר כתב שבסגף השטרות טפכ. של הכתובה בנוסח הקיצוהא הערראת

 ועור וכך כך כתובה תוס' מדיליה לה )אוסיף דא פל1נ. וצבי בו: שכתובמינכןן.,
 בב)ר.ם . . . ליה רהנעלת נר1ניא זרא . . . רערין וכך כך במתנה לה )נתןרצה

 )בטנפם רמרכסא כתובה בנוסה נם )כך. כך ה ) ש ש ערסא ושמוש.1תכש.טין
 טוצאו כ. 'תכן אמנם )לנרונ.ה. לתוספת קצ)ב.ם סכומים א.ן כתובה תנא.שטר
 מספרר!,. או צרפת מדרום הוא זה שטרות אוסףשל

 ה . ל נ נ א .הזר. של הכתובה טופס היה 1.טרי שבמחזור הכתובה לנוסחרומה
 נוסה וזה דרו. משנת מל)נרון החון .הורה בר 'עקב לר' .ח.יכ עץ בספרשנשתמר
 בב",.:הכתובה

 לנדון ארה לודון שגרך 'צתן -אוג ". ס" דנו 1"' ית,'~ן "1 ס.1' וק.ש, רא"ל דייל,,
 "י-ן,ן. עמ' ;דוס ע" Lan(ion Ch~tenu .fiDISJ "לא אסליה.ג.רה

 ,מ. "כוס ,,, ::,,יןיוק,::
 הנסרם ;דך 'ד'דת בכלל ג' ,( הידה .וו ;"' אווס זל האגדתו - (ן! France de,, קו" ק,' ד.5 ,::;:ן,ב

 שחר, לה א'ן דוח1' ,ל ה;1.ה .גי' הל'"י'ן "אה את .ל5רש' ה"ה 'נול אחד גלגגד"ת
 רוחו. ע, התולה גפ, ""דש-תוס' ולא -כותב ג נות אחד בל במרע" ;אמד: נאורווקהד'

 !ר5ת. rlDyJI 3אשגנו 3ה )הנו שלא לח~ד' ."תנה שטר ;ב השאר ג'ן עג )מגא,,

 זה. פרד צ'ל~ב בירגול'
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פרייטאןשעח

 TJNW,לטנ,ן העולם לבר.את פלו' שנת פלו' לחרש ימים בכך בשבתבכך

 או,בתולתא פלו' רבי בת לפל' לה אמר פ' ב' פ' איך מתא בפ' כאןמונין
 אפלחואנא וישראל משה כרת לאנתו לי הוי שבויה או גרושה אוארמלתא
 ומפרנסק וג'נין ומוקרין רפלתין יהוראין גוברין כהלכות 'ת'כי ואפרנסואוקיר
 דיח,ו מאה א, מאתן וחי כסף בתוליכי מהר ליבי ויהיבנא בקושטאלנשיהון
 ארעה כל כאורח לותיכי ומיעל וספוקיכי דכסותיכי ומווניכי מדאוריתאליבי

 נדוניא לאינתדנורא ליה והות דא וכו' ארמלתא או בתולתא פלניתאוצביאת
 בש'ט~ש',. בן! בתכש'ט'ן בין ברהב ב.1 בכסף בין אבוהא מב.ת ליהדהנעלת
 החתן פלוני ר' עליו קבל הכל סך ערסא בשימושי בץדירה

 בחמשיי
 במאה45 או

 דינר בכל ש.ש בהוצאה יוצאים טוב.ם מיטשז' או טורנ.ש,, ממטבעל.טר'
 מר.ליה ~ה~ס'ף,ןלה דנן חתן ר'פ וצבי למשקלן צרוף מכסף D'We~' ששה~ר.נר
 בכתבתה ל,טת" מאה לה רלה~ון בהן כ.וצא כנגרן אחרות ליטרי'חמש.1
 .רתא. ועל עלאק קב.לית דא כתבתה שמר אחר.~ת דנן חתן ר'פ אמ'~כך

 לי48 דא'ת וקנחנ.ן נכמין ארג שפר כל מן להתפרעאבתראי

 חי
 שמיא כל

 כלהון אךר.~ת להון ורל.ת אחר.ות להון ראית נכס.ן למקף אנא ורעת.רדקנאי
 ואפי' וקמותא בחיי רא כתבתא שטר מנהון למפרע וערבאין אתראיןיהון

 רא כתבתא שטר ~חומר ואחר.ות כתפאי רעל נל.מאמן

 קב.ל.י
 ועל עלא.

 עמא מן י~ר' בבנות דנהיגין כתבות שטרי כי וכחומר כאהריוח בתראיירתא'
 החתן פ' ביר ר.פ מן וקנ,נא רשטר. כטופסי ורלא כאסמכתא רלא ולעולםרנן
 דכשר במנא לעיל ומפרש דכתיב מה ככל דא בתולתא פ' בתלפ'

 . . . ב.הלטקניא
וין.ו

 מצרפת. מקאן 1.טר.. שבטחו~ר הכתובה לנוסח כאמור, הרומה, זה כתבהשטר
 ה' משנת מניקול"45 שירוכין בשטר גם מכרה הא" ,כמנהג ליטר'ן ממאהכתובה

 אשטרלינש זקוקים עשר.ם רק היתה הכלה מצר שהנרונ.ה אע"פ ,[127(ל"א
 תמך,,.~כפר

,ן אחר. גנתנו נחה" ב;ל.ון שכשלס גר'" הותסס .וצג'. עד פגאן,,
 כפל( )תוס' לים' מאתים על כולה הכתובה היתה ל'ט', מאה של היתה הנרוניא אס14

 ההגדל קשר אוק' שלש(. ~תוס' ל."' ,,י ;ל לפיות או אשגר, שכנתעבת וקוקיס סאתיםדגמת
 המטבל. כשנוייכסכומים
 ן ואלך. "יי משת בצרפת שהפנון Tollrs קל ססב;1ת ,וי","0,ר,,
 מדובר סהר, ב.ותרן קתות ;חגת nlpaDD קבס ,"(ן4ג ;ל לח"ב אין ל'. כרכר לאו,

 אצל סונר מס,ון' .yaeo והוא בבוייונד'א, -Matisco = סס.ש. צ'ל אגל. צרוד. כסד ;לנאן
 1Metz למטבעות .הכגוה ש.סיטש'-מיץ או 40ג op~וריס

 ליה. בב"8*
19.Lincoln 'ן  ד. ס" הקפדות אעצר "יאק,  .יודן)ךן  ,Deeds  fiebr לי ""ג.ייי1צ .ק ,,ו.,
 ,Triail~i c(ltal אצל "ר~נ'ן שפר גס,5ק ;נ יוברק הא" .גדד;כתובך
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שעט הבינים כימי וצרפת כאשכם הכתובהשיעורי]ט[

 התחלה ומזרחה דרומה רימס וצל'לות התקר שלדתפשט"ה
 מוסר ה"ב במאה בוהמ'ה היא כנער .ארץ מנהג על הלה במאה רק כן !םכנראה
 על דאף ל. .ונראה לכתובותי,: בתוספותיו ר"ת, של חלמ'רו הלבן, .צחקה'ר
 כנען מלכות בכל כותב.ן שכן התוספת. מן חוץ בכתובה רכת'בהמחנה
 כמו מר'ל'ה, לה והוסיף 1צב' למעלה שכתב סמה לבר וכך כך במתנה להונתן
 בלת' בסכום מתנה התוספת על נוסף שם כותבים שהת הר. שבועה'. צריכהכן

 בשם מביאן, ורוע אור הר.' ום לו. שאין מ' את לב"ש שלא owln'1 ה'1 ולאקצוב
 כחובה בשטר חותמין ראין ן ע נ כ ץ ר א ב .ראיתי מרדכ': ב"ר יצחקה"ר
 לכתוב כמה החתן מן שבח בערב כשש1אל.ם להנהע טוב מ.ה1 שבת, מוצאיער

 עריין כנען ארץ שבכתובת איפוא ברור יכתבו". ואח"כ בקנין ממנו שיקנובכתובה
 את בספרו,, ,רוע אור בעל כנראה השאיר זה מטעם הימים. באותם בק'צ1תא נהנולא

 קצ1ב.ם: בלח. בסכומים שעו.. בל. הנא1נ.ם' רבות.' .כת.ק1ן .כמין כתובתטופס
 וכך. כך מריל, לה tnDalnl וצב.ת. וכך כך ליה רדנעלת נ.ר1נ.א1רין

 הקצובה. הכתובה בהם פשטה שלא נל.ל1ת ה.ו מרוטנבורק מהר.ם של תומנועור
 כולם לכתוב נ1הוין א.1 - ת1רה', מהרע מן השואל.ם אחר כתב - הזאת.בארץ
 כל על חורנו הש.ב: מר1טנבורק ומהר.ם כמנהנה', ומשפחה משפחה אלאבשוה
 לכתוב הרנ.לו א"כ אלא בהן הכת1ב.' 1הנר1;.א התוספת לנבזת תקנה ואיןהצרר.ן
 מר1מנבורק" מהרים של תש1ב1ת.ו ברוב אלם לבר. ומשפחה משפחה כלבשוה
 הרחבה התפשטותה על שמע.ד טה ל,טר.ן מאה של הקצובה הכתובה נזכרהכבר
 1רננשב1רנ 1.רצבורנ כנון נרמנ.ה, רר1ם בקהלות אשכנו. מחוזות ברוב התקנהשל
 בת שם ד.תה הליטרא כ. ,קוק'ם, ~a'fiN ל,טרין מאה במקום כותביםה.ו
 לכתוב ור1ס.ה פ1ל.ן אובר.ה. לב1המ.ה, מזרחה, המנהג פשר מכאן זקוקים.,.ב'
 האשכנזים שנוהנ.ם כפ. צרוף כסף זקוקים מאת.ם ולתוספת לנר1נ,ה הכתובותבכל
 דמא1חרת ההתפתחות אחר' לעקוב המקנם כאן א.ן ה.ום. ער הנזלה תפוצחבכל
 הספרר'ם בארצות שהתישבו האשכנזים נם א'רופהיי. מורח בארצות הק.צותאשל

 הוסיפו שקצתם אלא בוק1ק'ם, או בל.טר'ן הקצובה הכתובה מנה! את אתםהביאו
 האשכנזים כ11ן ולתוספת, לנרונ'ה א'נר'1'ר1אל"ם סכומים עוד הקצוכ'םלככומ'ם
 הוה. היום ער כן הנ1הנ'ם 'שראלבארץ

 .,ן!. די ת"ג. ס" חיא או.וי,
 'ש "011 שכן ס"ר.ס מוגות ,ל,, עא-עגו. ועס' חח "" תשע, 'ד1של'ס ג")". ד'.ו ה1ן' 1דסב.ב ")., ר.' קו.ת., מזו. די חרסא. ס" שט,ו

 גה)א הס' העל ס"ר.ס ש"ת 1ס ובשו ,"וס'י

 גל או דמלגות נו, פנל ~nseln קניה ש.ש DTPOJ ""ןס5ת יעיך בייג:.י ::::ל)

,,Q~ulen 1"'לך. ,,י חורב אווס, אגל 
 JqR "1וק.וו
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טריימאןשפ

 ומטרותיה התקנה טעם.נ.

 7 וא.ן במפורש והראבי.ה הראב'ן לנו טמרו התקנה טעמיאת

 כפ. הונהגה, הל,טר.ן מאה כתונת אחרות. כוונות למתקנ.םל.הס

 א.פוא ק,נהנה ועושר טונה מרוב לא ענ.ים. היו כשרובם ר.נ~ס, קהילות בנישל
 שאין ט' לבייש,את שלא המפורשת הסטרה מתוך ודלות. ע1נ. סרוב אלאהקיצותא

 מהו שוות. תהיינהן תוספות-כתובה שכל הסברה את דחה אמנם התלמודלו.
רחימא

~nis'p 
 תנא' כל אים קמיל,,. לו שאין מ. את לבייש שלא רבנן עברו

 הקהל( ,לקנת הסכמה בררך להנהיג מלא חופש נ.תן לציבור )נם קיים,שבפטון

 חקנה להנהגת נם ודרש לשיטתו הלך ר"ת הציבור. יחידי לכל אח.רהתוספת
 טוב. ולרעתו שהם עיר. .חבר של 011 ה.ח'ד'ם כל של הסכמתם את כ11כללית
 לתקנה העיבור רוב הסכמת מספ.קה אשכנו נרולי ושאר הראב.'ה לרעתהעיר,,.
 צרפת, במלכות הת.קון קבלת את שמנעה היא 11 'סודית  שמחלוקת 'תכןכ,~י'.

 כל של הדקושה ההסכמה הושגה שלא מחמת ר-ת,  שיטת פי  על נהגוששם
 ,,,ן כולו.הציבור

 קבעוהו שהמקחניס ממוצע סכום אינו כקיצותא שנקבע ליטרין מאה שלהסכום
 ברור אלא להכב.קן' אנוס שרוצה כפ. הב.נוני. המעמר של היכולת מרתלפ'

 .וסיף. מנה מאן אפ.לו להוס.ף רצה אם הטשנה,,: רבר' על סמכושהמתקנ.ם
 ל'טרין. הסימאה מגה שמאה יוצא )מנה(53. ווו מאה בת היתה שכתלמודהליטרא

 הל.טרא ערך את לרמות אין שהרי בעלמא. אסמכתא אלא כמובן 11 היתהלא
 את להעמ.ר הראשונ.ם,ן של ררכם כך אך הב.נ.ם. .מ, של לל.טראהתלמודית
 חז"ל. רבר. עלת'קתיהם

 "י. חורג פוס.,,
,,

 'ו ס" ,a'a לכ' מ"ס1' תשו'., נ. נד נ"ב,"
- 

 תשובותי ישאר וב ,מקבילות. רמח ס" ד'5 סהר.ס וו'ת
 ב.ק מידן' לסקי ע" ;'ך'. .חבר א' "' בתרא בבא "גןס' חקוג. .אדם כמקוס ר.תכותב
 ורמג.ג או'ו ע" שוית רל, סוס.' ד.ק מהריב שעת רסון: ס" ,ד5'ד קעס ר' בתרא הנוולפ'

 חקוג. .אדח הסורח את ס5רש קרית פירוק רק זה האס קוד. !ן. ס" גראהר'
 נוכר ,ול"

 עירן ,חבר הגירסא שם בנמ' לו היתה אי בתשובוח'1(.גלל
 ,Finkelstein .ששauernmenl 17)-,,ש5 עי' ין טתלוקת על רכב, ם.' או'1 מהר'ח שן-ת61

NelvAEa, fifiddle lhe או co~r( גנ1ששג Shohet, 49-55: 31144 ,ק"ג .ק" the 1" 

30-132י
 ,931י .ק

 ן 1[0ץ.
',ן ב(. גד מ'א פ'ה כתובות62
 ,,,""א .~radi ד, ור מילין עדך שע5סעל. ע" יזו. = וין ב,( )מז ה.1 "" תרומות .יוסי,,

42"". 712 403, 11, .Arciseeol, כוה הרויש בעצמו אווס 'DY) מבלי אר סי( הערש 66ן 
 אע'ם: בר'פ הקר' רכרי הובאו רלכ ס" או'ו מהר'ח בש"ת - הררושות. המסקנות אתלהוצ'א
 ,1,1 ליסרין(. מאה  יבמיום ה נ ס מאה מוסיף שהחתןאע.פ
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שפא הב'נ'ם ב'מ' ערפת באשכנז הכתובהש'עור']יא[

 את לבייש שלא והמשפחה האשה ככבור יותר להקפ'ר דור באנתו שראומה
 כרכ.ם הכתוכה את לקרוא הימים נאותם שנתחדש במנהג לדעה. קשור ל~, שאיןמי

 וערה קהל בפג. לכתובה שניתן זה פרסום oinelnal. הקירוש.ן ב.ן הפסקלשם
 הדור חכם. ובאו הוו.רות בעקבות מנכסיהן ש.ררו למשפחות צער כנראה;רם

 להפ.ק א.ן כן על העני.ם. של כבורם על לחוס כר. האה,רה הכתובה אתוהנה'נו
 אשכנ, יהור. של הכלכל. מצבם ל מסקנה שום ל.טר.ן מאה של הק'צותאמן

 סנה' .סאה כאותם בשעתו, ~DI)T סכום ה.1 ל,טר.ן מאה התקנה. הנהנתבזמן

 העש.ר.ם ממעמר סגולה 'ח.ר. רק בודא' באשכנו ה.1 וה..נ ה.'ב כמאהשכמשנה.
 המס.ם,, מרשימת הקצובה. הכתובה לכ.לוק ל,טרין מאה של סכום ב.רםשהיה

 באותה למלכות אשכנז קהלות שילמו אשר המסים שסכומי למדים אנו 241ןמשנח
 "4. באזל מארק, "8 אשפ'רא קהל ןל.טר'ן(, מארק "4י וורמשא קהל היו:שנה

 שמאה איפוא ברור מארק. "1 רוטנבורו "1. אופנה"ם "2, קתסטנץ 25,בופרר

 המכריע רוכם כירבל עצום סכום אם כ' ועקר, כלל .ביטנ" סכום דיו לאל,טר'ן
 המתחתנ.ם...של

 הנ'רוש'ן בפנ' סיע נם לשמש והראב"ה, הראב'ן של ערותם לפ, נועדה,התקנה
 הכספים של ערכם 'רירת כ' אנוס העיר לנכון להוצ'אה'. בע'נ'1 קלה תהא.שלא
 שנ' אלא לבתולה מאח"ם של עיקר-כתובה היה לא ר.ת שב'מ' כך ל.ר'הביאה
Q'p'p,.,עיקר על חמשים פ. איפוא עלתה ל'טר'ן מאה של הק'צותא בלבדז 

 הציבור של רובו מרוב למעשה למנוע בר' ,ה פרוה'ב'ט'ב' בסכום והיההכתובה,
 הצרפת'ה- בערה נתחנקה הנ'רוש'ן על להכביר המנמה להתגרש. האפשרותאת

 כרחה: בעל אשה לגרש שלא החרם נתקן רנמ'ה ב'מ' לדור,,. מרוראשכנז'ת
 שו.ם ובתקנות ל.טר'ן: מאה של הק'ציתא את Tn1Dln תתנ.ו מרת שלאחרברור
 באמת נט. לזריקת הקהלות שלש הככמת את נם לדרוש החמירו תתק.ףמשנת

 שלו,, הנט בתיקון העיר שרית ער ובאשכנו. בצרפת הן'רוש'ן מקר' מארנתטעטו
 פכ.ן ה.1 ל.טרין מאה של הקצוב הסכים את ננ'ט.ן'. המלכות נרה הורגלוושלא
 שוה אף החתן ב.ר' היה כשלא ואפילו נרתום alw לו הכנ.סה כשלא נםלאשה
 התוס', הראב"ה, הראב'ן. מרכר' מפורש 'וצא כך לכתובה. הקנין nywaפרוטה

 'עכב, לא דאשה שקרוב' דרשו חס'ר'ם,ז בספר .אולם ועור. מרוטנבורקמהרע
 לו אין .ואם 'לרה ולא שנים הרבה ששהתה מחמת לנרש ח"ב כשהבעל הוטאת

 מא. עמ' ונ'ש,א.ן ק'דושין סדר עי'בספרי54
 ,Zimmels~ ש4נ,;(6ש .CeschiGhAe~ 5 ,4 מ"71,4 "י DeutschlondI או! .13 ,.14,. ,ק 5534

 עד סנ' ה"נ במאה עלו שלמה לשנה אדם של שמוונות'ו מהר'כ מדבר. מב,א אנוס5י
 עמ' )תש-דו 'ר טיני כתנא, דוצ' ורמב-ב או'ו ר'י משו-ת 13נ(. "ערה 155 )חורב ,D'p,pה'

 '"י". י'סי'ן "י נ~ן::::ןי:,ךןג,,נ"סאי,ה-::."'"" ,:"סו
 ו,,. "011,,

 ,(, ' תתבת סי' ן'ב " חק ס":י
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ן.ב[פריימאןשפכ
 כוה. במ;ורה בפחות להתפשר היה חס.ר.ם ממשנת הכת1בה'. על יכבירו לאממון
 : י י ~הרים פסק כך הק'צ1תא. סכום את מנב.ם היו לא בעלה על המוררת לאשהנם
 שכתוב כמו ליטרין ג' הכג'סה שלא שיורעים בעד'ם או דו הכניסה שלא ידועאם

 המלכות בנה שנהר מה כ. לו. שהכניסה מה אלא נוטלת אינהבכתובה

 לכת~

 הנדוניה
 שה.א 1.11ן לכבור, אלא אית לו שאין מ. את .ב"ש שלא .רבה לא העשירבשוה
 שהכנ.סה. מה אלא לה אי)מוררת
 קשה הירושה ובענ.ינ. ה נ מ ל א ה כחובת לוב. המתקנ.ם כוסות ה.ומה
 להסר'ר המנמך מתוך ;ם ;קבעה ל.טר.ן מאה של הקיצותא כ. סבורוז אנוסלקבוע.

 הראב'ן ברבלי הקהל. על למשא 1.ה.1 אביהם מנכס. נק"ם ה.ת1מ.ם .צאו שלאכר. המרה יתר,הל לאלמנה להרבות שלא היתומים, ובין האלמנה ב.ן ה.ר1שה ענ"ניאת
 העצום הקצוב בסכום בו היה שבארנו וכפי ,ו, להשערה רמו למצוא איןוהראבי"ה

 מרובם ה.רושה את להפקיע כר. ענ"ם, ה.ו כשרובם התקנת). בנמן ל.טרין מאהשל
 עלה ר~שם אשר עש.ר.ם לאנתם פרט האלמנה. ל.ר. ולהעב.רה ה.)רש.םשל
 בכיכובה. נכס'ו ל כ את למעשה לאשתו כותב הבעל ה'ה י'טרין, מאהעל

 ר'נר'ן אלף של קצובה בכתובה הי.כ במאה נהוו צרפת )בדרוםבספרר
 ומנה; ר.נר אלף על 1ת1ספת כתובה לאשתו שכתב בעל על נשאל,, משאש ן'הלו. ,וסף ,ןה'ר בשנה. שוה וה'ורש.ם האלוווה ב'1 העזבון את לחלק ה"השמטרתה
 שנהנו משנה על מסופר'ז כן לבנים. ומחצה לה מחצההמרינה
 לתשלום על בתוספת אשתו לו שהכניסה הנרונ'ה סכנם את משל.ם שהבעל'ושביה
 ואם שוה, הכל משפט 1'ה'ה ר'נראלף

~eD) 
 ר'נר מאלף פחות והניח הבעל

 ר'נר'ן *ף של הקצובה הנתובה העזבו). כל היורשים עם האשה ק 1 ל חת
 בעל אביר הר"א בתשובות ברצלוני75, יהודה לר' השטרות בספר גםמכרה

 של ור1ל[[משו'ו מכס'מל',י. סכנם כנראה ,ה היה העיט1רזי. ובספרהאשכ1ל,ז
IT~rY.רחל In~ual וךיורש.ם,ז. האלמנה בזן כחלק חלק הירושה את לחלק הזתה 

 1,. והקרה זזי חורב:ז
 ין

75'QY רנא חתן פלוני עלע קימל הכל שומת סך . . לכתוב. נמי שוד11 מקומות 6":_ויש 
 צרוף. כסף של נרולים ד'נריןבאלף

 אלף בהן לכתוב שוך11 המקומות באלו יט: סי' ראשונים של ספרן אסף, ר,ש הוצ'76
אוכספורר בכחן.' 1כ,ה שם, אסף ר'ש הערת עיין תלתא, דמנב. וציל חלחא, דמנכי ונהנו . , ,רינרין
 נ"נ, דהשתא zTJd: דף שם 1כ1 ידי[, דףט256

[[ן, של'ש. ה ב 1 נ שהאלמוני
 תוספת ?אות זד. נדוניא דערין מאש ר' שכ1חכין וקנים סנהנ וכן ר: סב ד.ל ב. ער דיו17
 אלי והן וווי,וסאתן

 קליש.,ן לחירגון דינר ול') מאות )' ; 1 ד 5 ל ומותן ד';ד.ן,
 א'[ )5'1 ויה י'ט כתוגות גנון "גהלמוד. ,,,' .א." לכתובת אסמכתא גאל )כ גנדאה,ו

 ה'רוש:. בעניני סיוחד,ת תקמח ספרד בקילוח אח'כ הנהע1 הקצובת הכתובה במקום79
1[[1 "-,,. ח'א ה'הד)ת מד;. אני, ר';1" www.daat.ac.il
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שפז הב.נ'ס ב.מ' וצרפת באשכנו הכתבהש.עור.וינ[

 כוונת לפ. .רושת'ות. למטרות נוערה האשכנזית הק'צותא נם אם להכריעקשה
 הדאיתן" העיר וכבר ומתן במשא הנשים כ.רוע. עסקו. ובאשכנ, בצרפתמתקנ.ה.

 הנמנע מן לא כן על בעל.הן'. בנכס' הן אפוטרופסות הזה בזמן הנש.ם .כלכ'
 בר' לנשות.הס נכסיהם כל את הקצובה ככתובה לכתוב נאותו שהבעל.םהוא

 ורועי, אור מהר.ח אצל הרעה הובעה באמת מותם. לאחר נם אפ1טרופ'ןלעשותן
 כמו הרבה סך לו היה ולא כתובה תוספת הכותבשכל

 שהוס'י
 ככותב ר'נו לה,

 השיב,, מרוטנבורק מהרים אולם אפוטר1פא. אלא עשאה רלא לאשתו נכסיוכל
 ת ע ש ב נכסת כל להן כותב שהבעל ומתן משא בנות 'קרות a'w1 אותן.על
 צוואה שטר עור כתבו אלא הכתובה שטר על רעתם סמכו שלא משמע , ' 1 ת 1מ

 על עלה שרכושם עשירים הון בעל. אלה ה'1 א1ל' מותם. לפנ' האשהלטובת
 המקרים אותם כל לוב' כן לותר קשה אך ל.טר'ן,,. מאה של הכתובהסכום

 מאלפת האלמנה. כתובת לנב"ת כקשר בתשובות'1', בהם רן שמהריםהמרובים
 בבנ' רב פרץ השם שפרץ .אחר הנחלות עסק' על הרא.ש,, של תשובתוביתר
 ובר'נ' נחלות בעסק' אחר פה לרון בוורמשא ונוערנו הקרש קהלות 1נהר;1עמנו

 כותב הכתובות נב"ת על ר'נרפל"ש. נדרת אחר' הפרעות קרוש' שלנפ'לות'
 כותכ'ן הכתובה וחצ' בשוה הכתובות כל לכתוב רנ'ל.ן שאנו .והא'דנאהרא'ש:
lle~a'תוספת בלשון כותב'ן הכתובה וחצ' ל.ה רהנעלת נרונ.א ורן ברזל צאן נכס 

~lfDln1ואם שהכניסה מה 'הלוקו לו הכניסה כמה בערים 'רוע אם מר'ל.ה, לה 
 חצי מחלוקו רמ' ערים כמאה ר'ן בעל הוראת שהכניסה מה בערים 'רועאין

 האשה 1.ורשי הבעל יורשי ב.ן העזבון חלוקת על מרובר שם אולםהכת1בה'.
 האלמנה שאם selJnJ הנ.רוש שלפג. באשליה המ.רה. בשעת נספו ששניהםאחרי
 הכתובה פ, על לה שמנ.ע סמה 'ותר השנ' לבעלה והכנ.סה לאחר 1נ.שאתהלכה

 ייחומים. העורף את להחז.ר הבעל את מחי'ב.ן T'nW ל.טר.ן, מאה שלהקצובה
 ואשכנו צרפת .הוד. של הקצובה הכתובה פ' על ה.ר1שה סרור שאלת א.ן אופןבכל
 רב. עיון צריכה עדיין הפרשה וכל פשוטהכה

 ואשכנו. צרפת חכמי רוב ~Tpo בשוה הכתובות כל לכתוב התקנה שפשטהאחר'
 נובה שהאלמנה מרוטנבורק,,, ומהרים משאנץ שמשון ה.ר הראב.'הי,. נםב.ניהם

 ועוד. שנא סי' ביק או'ו מ; סי' !2 ר'ב חיב, ס" ד'מ מהר'ם שו'ת ד: ופח נ' ט' רף ר'פ80
 .[ ,Jews t/se af Lif~ Social Rabihovritz ,9 79; ד'ב העברי המשפט אסף, רישעי'

  France _Norllsern "י xlv lhe-,!(ל ,CeNttsries .ק163
,1n~TV 'רלה. סי 

 רמנ. סי' ד'פ סהר'ם ועי' תקפח, ד' ב.כ מרדכ' תתקנח, סי ד,פ2י
 ל'טד,ן. סאה דק ננת~בתה והנוה ל'סך'ן ",, סך ;, הקר ;ס שקהעקרק הזם, קדוש;. זוהרו ,שיד, יל באליתן ";שה 'ט-ב!, "" ,.ן-,,י ד.ב פהר'ם זעת למשל ראה,,

 1. ק" יד גיי,,
  ,Epstein.  י10%""%5"זז .Jew .עso(- !71 _~שת[ .vol י!~ "910ח .ק 89200
 8"2. לראב"ד מבוא 6, עמ' הכתובה משפטי87

  ס1ה  רוקא ולאו  אשכנו גדולי וכל לטקשה הד'ם 3סק שכן דסק; ר' כתונות טדדכי8"
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פר"מא,שפד

 1המנה,)לכתוב הואיל אבר, הכתובה כששטר נם תוספת, ובין עיקר ב.ן כתובתה,את
 היתה,ו שגם אנוס של להשערתו להסכים קשה אולם בשוה. ולעשירותלעניות
 הכתוב,נבמירות תאבר שמא התד'רה הסכנה מחמת הקיצותא, להנהגת הסיבותאחת

 שטר,ןכת1בה, בלא התוספת לנב.ית התערו הדור מ1ד1ל, כמה הקהל1ח.ובנ.רושי
 אבדן כנוך 1הרא'שו,. זהבי, חפץ .ח.אל ביר ח.ים ור' הזקן., ר" ר"ת,,,כנון

 בלא (Qi~tw עם שהים ה'1 לא וב1רא' רא'רכסא, הכתובה את התקעוהכתובה
 כ11נת ה.תה 11 כ. ולזמר במסובב כיבה איפוא להס.ר א.ן הועם. כעבורכתובה

 ,(המתקנים.
 הק'צותא מן להורא DT)N שבקש המסקנות על קצרה הערה עורלבסוף
 ביארנו כבהןן הכינים. בימי אשכנז יהודי של הכלכלית עמדתם עלהאשכנוית
 של פונקצ.ה אלא ב.סודה ה.תה לא ל.טרין מאה שלשהק.צותא

~p'y 
 קכת1בה:

 סכומ'- על,ן הקצובה, הכתובה בתולה. של ,מאת.ם( מנה שנ. לעומת מנהמאה
 האמת. הכלכל, מצבם על כלזם לנו מנלה שא.נה בלבד 11 לא שבה,דסטנררר

 בשעת למעשק המתחתנים הכניסו כסה בפנינו מסתירה היא איא הזוג, בנישך
 רמנהנים חילופ. נם כתובתה. פרעון בשעת למעשה לאשה הנבו וכמההנישואין
 משום .דעף' בהם אין המקומיות במטבעות הכחובה גבי'ת ברבר השוניםבמחתות

'ק
 דתם [ ן
 ,המקומי, במטבע הזקוקים מאת.ם או הל.טרין מאת את להובות ונל.ל מחווככל
 שנו כקובה .מקול. ההלכה בתוקף ואת עשו הר. ~Dyl, או רב ערכם שה.הכ.ן

 למנהע..,רקהלות ל"חס 1א'ן ה'1צא'.י .במטבע שבמטבעות כפחות להגבותכאן',,
 ומנם מטבעות לפ' הכתובה ;שיעור' שנתנו בפירושים כיכליוררחבדת,וחשמות
 ערתם. בקרב סוציאל.ת לר.פורמה כוונות כל להם שהרמבל. ףפסוקה. ההלכה אחרי DIWe נמשכו הב.נ.ם .מ' של הקיצ1ת' .מחשביוארצם.

 לא הצלב מסע' ב.מ. באשכנו הקצובה הכתובה מתקנ. ~TDN שאליזהשויון
 המנפה,השחורה גו.רח לפס עור מלאכות.. שו.ון סובל.ם אעם הח.ים .מ.ם.האר.ך
 מן להפחית והנהיגו הכלכלית יכלתם על בהרבה עלה הקהנותא סכום כימצאו

 .שעתה אנורה,,ן ספר בעל מארפ1רט ו1סלין אלכסנרר ה'ר מעיד כךהקצבה,,.

 כהנם ?י נב.ד ;תה דווו ו!ד~!'א דתוק5ת ל.טר'1ו ,ג'ל ד'!ר'ן מאה אשלו אלאומ"ת'ג
 פח סי' חיב הלקט שבלי נם ע" צר5מ. ודול' כל מעשה עשו רכן שוח ברגי יצחק ה'רוכחב

 דקותן ד"ה א 'ו ג.ס תוס' וע" ,,. הרה יקל,, ,!. הדיה ין,י,, ועוד. 11'ר. ,ט ;,' מהרפק fi'lD זוף. סג~הסמלה
 בהערה, שם כלאך ר'מ שהב'א מינכן כ" )לפי קפח סי' ד'פ טהר'ם שו'ת91

 קפח.וסל
,!T'pDD3 ן ק. ק" אה.ע שור היו: א';,ת סה' 5"'1 ד"ג.ס נ; ק' שונות,, והרקנ'ס. הרצד שקו ובן 1. ב" לו כלל הרא.ש 1;1'ת סד ס.' "'א לגס 
 רעיקר שפטק1 סהראשעים אלה נם - צח. ס" ור-ק קפב פ" ר'ל שהרים שו'ח עי94
 תשונת ?" מדרבי. רק ה.א כתובה שתוס' מודים ,אשכם, צרפה חכט' כרוב דאוריתא,כתוכה
,,,1 קלח. סי' ,,! ד.ג מהריס ג;ו.תרכסיה

 כ. ד'"ף'כ עה, ס" כסוכותי9 מאסרי.. בשנ' אנום אצל לנכון כך5ר
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שפה הבינים ביס. וצרפת באשכנו הכתובהמעוריוטו[

 לכתוב אמנם leleln הכתובה'. מן ת 1 ח פ ל לאשתו א.ש ב.ן ~O'H לעשותנוהנ.ן
 שהתקבלה שונר כותנת הא'שה היהד ,ה עם יחד אולם המנהג, לכל שוהכתובה
 א.פוא נהג לא הקיצותא תקנת מכח השו.ון הרבה. ואם מעט אם מכתובתה.חלק
 כשקבעו 1[5"ן(, קמ.א משנת במננצא הקהלות בוער שנהי,. -""2 כ-""2אלא

 ID'DIn כבר פלורין, מאות שש של MIX'p הזקוקים מאת.ט או הל.טרין מאהבמקום

 כבר אן שמחלה..,,. או לה שכתב אא'כ אלא 'ותר ולא פחות .לאהמתקנים.

 תוספת .שטר כתכן להוכ.ף רצו אם ממנה. לזרוע או הקצבה על להיס'ףהתירו
 קור.ן היו החופה תחת שובר,,. האשה כתבה לפחות באו ואם מיוחד.כתובה.

 כך ברב.ם. מתפרסט.ם ה.1 לא העור שטר. וא.לו לכל. השוה הכתובה אתרק
 הסדור מצא למעשה אך מרומה, שו.ון של הקרומה הצורה על עין למרא.תשמרו
 ל.שטר שמחוץ העזר בשטר' ותיקונו טקומו את הוונ בנ' ב.ן הכספרם ה.חסיםשל

 ip1D'D. על באו הח"מ ורר'שות ראור"תא',,יכתובה

 ת".1 ה;או;'ס. תקופת גמוד א"ר.ק" גי' קל הק'יות" זל ~ודיה ~ס אוב. "'", גדז,

 'ק תקי" מת"י ::ן::]:::::יןןדנ:ש'ג:ב.1

יןטס.
 לגת[ג" קורא נך,,י

 י[, חו.ל דאסד' ושן אע'.ו: גתנו סגו ק" ההסרוח "ויד ו;ולאק, תקנאגנר.'ן גתוג" תוספת גק"ר - לה. ס" ;ת'ב'ס סא'1 קרת נעל הקצונה
 דא תוס' גתבת' לא .גן ל~. ק"ן ס, את לג"ש ק," גר' ;ווט בתוגות ה;ו'ס לכללגלג
  הכתיבה. עיקרשך
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