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ביתדיןירושלים
לדית ממונותולבירוריוחסין
עדים שחתמועלהכתובהלפני החופה
ולפני שהחתןהתחייבעליהבקנין,והיהכתוב בה"וקנינאוכו'"
תיקמבית הורה שעאביתהדין מש' -110שא

נוודאהדיון
כתובה שמודפס בהלפני מקום חתימתהעדים"וקנינאוכו'" ,והעדיםאומרים שמסדר הקדושין
הורה להם לחתוםעל הכתובהלפני החופה ,אע"פ שהחתן לא התחייבעליהבקנין אלא מתחת

לחופה.

טווב היה מעשה בעדי כתובה שנתבקשו לחתום עליה לפני החופה ,למרות שקבלת הקנין
מהחתן טרם נעשתה.

השאלותלהלכה
א .מהו הצורךבקניןעל הכתובה.
ב .חתמו העדים על הבתובה שכתוב בה "וקנינא וכו'" לפני שהחתן הקנה ,האם חתימתם

כשרה.
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