
 

EGALITARIAN ARAMAIC  
(Rabbi Kelman's Text) 

 
 ב _____ בשבת _____ לחדש _____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו_____ לבריאת העולם למנין

 שאנו מונין כאן _____ במדינת _____, איך החתן ______ בן ______ אמר להדא כלה ______ בת ______
 הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומקורין

 וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ואנא אעדר במבנא די בינתא בדיל בנינא ונפשתנא. ואיך הכלה ______ בת
 ______ אמרה להדן חתן ______ בן ______ הוי לי לגבר כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס
 יתך לך כהלכות נשין יהודאיות דפלחין ומקורין וזנין ומפרנסין לגבריהן בקושטא ואנא אעדר במבנא די בינתא בדיל
 בנינא ונפשתנא. וצביאו מר ______ בן ______ חתן דנן ומרת ______ בת ______ כלה דא למשבק דין לדא

 ודא לדין למנהג כל יומי חייהון באורחא דאורייתא כהלכות גוברין יחודאין. דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.
 וקנינא מן ______ בן ______ חתן דנן למרת ______ בת ______ כלה דא ומן מרת ______ בת ______

 כלה דא למר ______ בן ______ חתן דנן על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה. והכל שריר
 וקים.

 
On ____, the _____ of _____, two thousand _____, here in ______, ______, the groom, 
______ son of ______ said to the bride, ______ daughter of ______: Be my wife according to 
the laws of Moses and Israel and I will cherish, honor, support and maintain you in accordance 
with the custom of Jewish husbands who cherish, honor, support and maintain their wives 
faithfully. And I shall share in the building of our home for the sake of our children and our souls. 
The bride, ______ daughter of ______, said to the groom ______son of ______: Be my 
husband according to the laws of Moses and Israel, and I will cherish, honor, support and 
maintain you in the custom of Jewish wives who cherish, honor, support and maintain their 
husbands faithfully. And I shall share in the building of our home for the sake of our children and 
our souls. The bride and groom consented to permit each other to conduct their whole lives in 
accordance with Jewish law as practiced by Jews. This contract is not to be considered as a 
non-serious obligation or as a mere form. We have received a token of acquisition from the 
groom, ______ son of ______ , to the bride, ______ daughter of ______ , and from the bride, 
______ daughter of ______, to the groom, ______ son of ______, regarding all that has been 
written and enumerated above. And all of the above is thus valid and in force.  
 
 


