
 

     
MODERN 5 

 
 ב____ בשבת, _____ יום לחודש _____, שנת חמשת אלפים ושבע מאות שבעים _____, כאן ב________,

 באו החתן _____ והכלה _____ בברית הנישואין כשותפים שווים לחיים, וכרעים אהובים ותומכים, ואמרו זה לזו:
 מצאתיך, את שאהבה נפשי. אליך אני קושר עצמי בנאמנות אין קץ. לך אהיה רע אהוב כשם שאת לי רעה אהובה.

 נשבע אני להעמיד אותך מעל לכל אחר, ולהזין את נפשך, גופך, ואת רוחך. לעד אוקיר אותך ולצידך אעמוד
 בשעות שמחה ובצער. חלומותיך יהיו חלומותיי ואותך אנחם בעתות מצוקה. מי ייתן ואהבתנו זו תגדל מחיל וחיל

 ותחבר אותנו בעבותות כל ימי שנותינו. אותך אוקיר, אכבד, ואקיים באמת ובאמונה. אותך ואת צלם אלוהים שבך
 אכבד. תהא נא ביתנו המשותף וחיינו המשותפים מושתתים על אמת וחסד. על פי מנהגי הכלולות, הרי את

 מקודשת לי בטבעת זו. תהא טבעת זו אות לאהבתי ולהבטחתי לך, למען יחזו כל הבריות. תהיינה נשמותינו
 מאוחדות לעד. תהיינה מילותינו חקוקות על ליבנו כאות למחויבות שלנו זו לזה לעולמי עד: אני לדודי ודודי לי.

 נכנסים אנו בשמחה בברית זו ומקבלים עלינו את כל חובותיה. הבטחתינו הניתנת בקרב קהל משפחה וידידים
 שרירה וקיימת.

 
On ________, the _____ of _____, two thousand ______, here in ___________, 
_____________, entered into the covenant of marriage as equal partners, loving and supportive 
companions in life, and said each to the other: I have found you, whom my soul loves. I bind 
myself to you forever in everlasting faithfulness. With trust and devotion, I will be your loving 
friend as you are mine. I vow to place you before all others, and nurture your mind, body and 
spirit. I will forevermore hold you dear to me and stand by your side in both joy and sorrow. I will 
dream your dreams and comfort you in times of challenge. May our love continue to grow from 
strength to strength and intertwine us through the years. I will cherish you, honor you, uphold 
and sustain you in all truth and sincerity. I will respect you and the divine image within you. Let 
our home and our life together continue to be built on truth and loving-kindness. According to 
the rituals of marriage, I make you holy to me with this ring. May it be a sign of my love and my 
promise to you for the world to behold. May our souls be united forever. May we always keep 
these words in our hearts as a symbol of our eternal commitment to each other: I am my 
beloved’s and my beloved is mine. We joyfully enter into this covenant and solemnly accept its 
obligations. Our promise to each other, in the presence of loving family and friends, is valid and 
binding. 
 


