
 עבשו םיפלא תשמח תנש              שדחל                                ב תבשב               ב
 הקירמא תנידמב             ב ןאכ ןינומ ונאש ןינמל םלוע תאירבל                  ו םיעבשו תואמ
 ודמע                   ןב        ןתחהו                           תב              הלכה ,תינופצה
                                  ה לבוי עיגה םע ,םויה ונא םידבכתמ  .השודקה ןיאושינה תירבב וסנכנו הפוחה תחת וידחי
 םירבחכו םיבהאנ גוזכ םינש                                       ינפל  :הער ינפב השיא ןייצל ,לכמ ונל שדוקמה עגרל
 ,םיווש םיפתוש תויהל תירוקמה ונתעובש תא ונשדיח םוי ותוא ןמל .וידחי םייחה לולסמב דועצל ונרחב
 דחאה ונרשפיאש ךכב ונתבהא תא ונרשיאו ונרזח .ונייח ימי ךרוא לכל וזב הז םיכמותה ,םיבהואו םיער
 םיידדהה ונייח תוביתנב דועצלו ךישמהל ץמואה תאו ,ונמצע ונא תויהל שפוחה בחרמ תא הינשל
 הרשפיאש הקומע הבריק ונרצי תע התואבו ,ונייח תויוסנתה תא וניניב קלחל ונלכשה .תחאכ םייטרפהו
 קולחל ;ינשה לש ויכרצל םישיגר תויהל ;ונכות ךותב םייובחה וניתושגרו וניתובשחמ תא אטבל ונל
 המשגהל םירגתא הזל וז ביצהל ;ונייח לש רעצה תותעב וז תא הז םחנל ;םייחה תוחמש תא וניניב
 ,היתפמא ,]םידלי[ ,קוחשב אלמה תיב ונמקה דחיב .תישגרו תינחור הוולש םג ומכ ,תינפוגו תילכש
 ונתוברת יפ לע וניתושרומו וניגח תא ונגגח וב תיב ;הבהאו תוער ,תורבח ,ןומא ,ןוימד ,הנומא
 תא רשאנו רוזחנ הבה ,דיתעה לע םימלוחו ונאושינ ימי ירפמ םינהנ ונאש םע  .וניתרוסמו ]תידוהיה[
 םצעב הינשה תא דחאה דבכלו ךומתל ,חפטל ,רומשל ליכשנו יאולה :ולא תוכרבב ונירשק תשודק
 ומויב םוי ידמ היחנו ןתי ימ .לובג אלל םגוז ינבל םמצע ושידקה ]םיידוהי[ תוגוזש יפכ ,ונייח לולכמ
 קימעהל ךישמת ונתבהאו ןתי ימ .אתווצב וניתויה לש דיחיהו ןורחאה ,ןושארה םויה הז היה וליאכ
 .ונגוז תב/ןב לש ותרבחב םייורש תחנו החמש ,הוולשב םיאלמ ויהי ונימיו ןתי ימ .חתפתהלו

On the           day of the week, the day of the month of            , in the year         , 
corresponding to the           day of         ,          , here in            ,          ,                     , the 
Bride,                    , daughter of          and           , and the Groom,                       ,  son of          
and         , stood under the chuppah together and entered into the holy covenant of 
marriage.  In honor of the           anniversary of this sacred moment, they said to each 
other:            years ago, as beloveds and friends we chose to walk life’s path together.  
Since that day we have renewed our original vow to be equal partners, loving friends, 
and supportive companions all through our life.  We have affirmed our love by providing 
each other with the freedom to be ourselves, and the courage to follow our mutual and 
individual paths.  We have shared our life by creating an intimacy that enables us to 
express our innermost thoughts and feelings; to be sensitive to each other’s needs; to 
celebrate life’s joys; to comfort each other through life’s sorrows; to challenge each other 
to achieve intellectual and physical fulfillment as well as spiritual and emotional 
tranquility.  We have built a home together and filled it with laughter, 
[children] ,empathy, faith, imagination, trust, friendship, companionship and love; a 
home in which holidays and heritage are celebrated in accordance with our [Jewish] 
culture and tradition.  As we savor the fruits of our marriage and dream of the years to 
come, let us reaffirm our holy bonds with these blessings:  May we treasure, nourish, 
support and respect each other with integrity as [Jewish] couples have timelessly devoted 
themselves to their lovers.  May we live each day as the first, the last, the only day we 
will have with each other.  May our love continue to deepen and grow.  May our days be 
filled with peace, joy and the comfort of each other’s presence.   

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה


