
 ןינמל םלוע תאירבל               ו םיששו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש            שדחל                ב תבשב             ב
                    ןב          ןתחה ל‘‘בו                    תב           הלכה ואב ,תינופצה הקירמא תנידמב                    ב ןאכ ןינומ ונאש
  תירבב  אובל  תאזב  םידמוע  ןכאו  ,לארשיו  השמ  תד  יפ  לע  ןיאושינה  תירבל  וסנכנו  ,םהירבחו  םתהפשמ  תוחכונה  הפוחל  תחתמ  ובצינ  ןכא
.םיידוהי  החפשמו  תיב  לש  ףתושמה  ודוסיי  ךרוצל  ,םיהולא  לש  ותירב  ,השודק
                                                                              

   :הזל וז ןתחהו הלכה ורמא ןכאו
                                                                              
  ונתיב  תחוורל  תוניגהו  רשויב  םורתל  החיטבמ  ינא  ןכאו  ,לארשי  גהנמ  יפ  לע  גוהנה  יפכ  ,לעבל יל תויהל םויה ךתוא תחקול ינא  :הלכה
    .בהוא  תויהלו  ,בל  בידנ  תויהל  ,ךתוא  ןיבהל  ץמאתהל  ,תונלבסב  רזאתהל  החיטבמ  ינא    .םכוניחו  םהב  לופיטלו  ,ונידלי  חופיטל  ,וגושגשלו
  דחיב  דסייל  החיטבמ  ינא    .ונתירב  תשודק  תא  םייקל  רותחנ  דימת  ןכאשו  ,ךדגנכ  רזעל  תויהל  וללה  ןיאושינה  תירבב  סנכנש  המיכסמ  ינא
  ןיאושינה  תירבל  ןמאנ  רשאהל  החיטבמ  ינא    .םיהולא  לש  ותויזכרמו  ותודחא  לעו  ,הירקיעו  הרות--תוארוה  לע  ססובמה  ,לארשיב  תיב  ךתא
.רעצו  ליג  ימיבו  ,ילוחו  תואירב  תעב  ,רוסחמ  תומיבצ  עפש  תותיעב  ,ןילוח  ימיבו  שפנה  תקושת  לש  םינמזב  ,חורבו  ףוגב  ,וזה
                                                                                
  ונתיב  תחוורל  תוניגהו  רשויב  םורתל  חיטבמ  ינא  ןכאו  ,לארשי  גהנמ  יפ  לע  גוהנה  יפכ  ,השאל יל תויהל םויה ךתוא חקול ינא  :ןתחה
    .בהוא  תויהלו  ,בל  בידנ  תויהל  ,ךתוא  ןיבהל  ץמאתהל  ,תונלבסב  רזאתהל  חיטבמ  ינא    .םכוניחו  םהב  לופיטלו  ,ונידלי  חופיטל  ,וגושגשלו
  דחיב  דסייל  חיטבמ  ינא    .ונתירב  תשודק  תא  םייקל  רותחנ  דימת  ןכאשו  ,ךדגנכ  רזעל  תויהל  וללה  ןיאושינה  תירבב  סנכנש  מיכסמ  ינא
  ןיאושינה  תירבל  ןמאנ  רשאהל  חיטבמ  ינא    .םיהולא  לש  ותויזכרמו  ותודחא  לעו  ,הירקיעו  הרות--תוארוה  לע  ססובמה  ,לארשיב  תיב  ךתא
.רעצו  ליג  ימיבו  ,ילוחו  תואירב  תעב  ,רוסחמ  תומיבכ  עפש  תותיעב  ,ןילוח  ימיבו  שפנה  תקושת  לש  םינמזב  ,חורבו  ףוגב  ,וזה
                                                                                
.וגוז  תבמ  שיאו  ,הגוז ןבמ השא תאזה תירבה תא םהינש ולבק ןכאו

We witness that 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              , did stand together under the chuppah, in the presence of family and friends, and enter into the 
covenant of marriage according to the laws of Moses and Israel, and do hereby stand in a holy partnership, together 
with God, for the purposes of establishing together a Jewish home and family.  The bride and groom did say, one to the 
other:  “I take you this day as my husband, “I take you this day as my wife,”  as is understood in the custom of Israel, 
and do promise to equitably provide for the well-being of our home, and for the care, raising, and teaching of our 
children.  I promise to exercise patience, to seek to understand you, to be kind, and to be loving.  I agree that we enter 
into this marriage as helpers that are equal to each other, and that we shall always work to sustain the sanctity of 
our covenant.  I promise to establish with you a house of Israel that is based on the teachings and principles of Torah, 
and on the oneness and centrality of God.  I promise to remain faithful to this covenant, in body and in spirit, 
through passion and mundanity, through abundance and scarcity, through health and illness, and through joy and 
sorrow.”  And they did both accept this covenant, each from the other.
                                                    

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה

Rabbi                                                         ברה 


