
 םלוע תאירבל                              ו םיששו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש                             שדחל                        ב תבשב                    ב
        ןתחה ל‘‘בו                            ,         תב                       הלכה ואב ,תינופצה הקירמא תנידמב                      ב ןאכ ןינומ ונאש ןינמל
 םיבהואכ  :וזל הז ורמא הפוחה תחת ודמעשכ  .וזה השודקה םיאושינה תירבב                                     ,          ןב
 םיערו ,םיבהוא םירבח ,םיווש םיפתוש תויהל םיבייחתמ ונא .וידחי הז לולסמב דועצל ונא םירחוב םירבחכו
 תאו ,ונניהש יפכ תויהל שפוחה תא ונתבהא ונל קינעתו ןתי ימ  .ונייח תומי לכ ךשמל הזב וז םיכמותה
 ,ונלש םייחה תונויסנב םיקלחתמ ונאש םע  .םייטרפהו םיידדהה ונילולסמב דועצלו ךישמהל ץמואה
 תויהל ;רתויב תוקומעה וניתושגרהו וניתובשחמ תא אטבל ונל רשפאת רשא הבריק רוציל ונא םיחיטבמ
 ביצהל ;ונייחבש רעצה תותיעב וז תא הז םחנל ;םייחה תוחמש תא ונניב קולחל ;םיידדהה וניכרצל םישיגר
 תתל תאזב םיבייחתמ ונא  .תישגר הוולשו ינחור טקש םג ומכ ,תינפוגו תילכש המשגהל םירגתא הזל וז
 ,לבקלו ןיבהל ,םייולגו םינכ תויהל דימת לדתשנ  .דחי וניאושינ ייח ךשמב וזל הז הכימתו דובכ ,ןומא
 דחיב  .ןויווש לש םיוולש םיסחי דחי תונבל תאזב םיחיטבמ ונא  .וזל הז םינמאנ תויהלו ,חולסלו בוהאל
 ,הדימל עפוש תיב  ;הבהאו תוער ,תורבח ,ןוחטב ,ןוימד ,הנומא ,היתפמא ,קוחשב ותוא אלמנו תיב םיקנ
 םלוע תונבל עייסנ ,דיב די  .וניתוחפשמ לש םירקיה םיכרעהו תורוסמה תא דבכנ ובש תיב ,הלמחו קוחצ
 .היתובייוחמ תא ונמצע לע ונא םילבקמ תונכה אולמבו וז תירבב ונא םיאב בל-תננרב  .הבהאו םולש עפוש

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    ,  entered into this sacred marriage covenant.  Standing under the 
chuppah we said to each other: as beloveds and friends we chose to walk life's path together.  We 
pledge to be equal partners, loving friends and supportive companions all through our life.  May our 
love provide us with the freedom to be ourselves, and the courage to follow our mutual and 
individual paths.  As we share life's experiences, we vow to create an intimacy that will enable us to 
express our innermost thoughts and feelings; to be sensitive to each other's needs; to share 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 pledge to nurture, trust and 
respect each other through our married life together.  We shall be open and honest, understanding 
and accepting, loving and forgiving, and loyal to one another.  We shall respect each other's 
uniqueness and help one another grow to our fullest potential.   We will build a home together and 
fill it with laughter, empathy, faith, imagination, trust, friendship, companionship and love; a home 
filled with learning and compassion, a home wherein we will honor each other's cherished family 
traditions and values.  Let us join hands to help build a world filled with peace and love.  We joyfully 
enter into this covenant and solemnly accept the obligations herein.

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה

Rabbi                                                         ברה 


