
 ונאש ןינמל םלוע תאירבל           ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש               שדחל                        ב תבשב                        ב
         ןתחה ל‘‘בו,                                      תב                             הלכה ואב ,תינופצה הקירמא תנידמב                                 ב ןאכ ןינומ
 יכ ,םשג שיגרנ אל וישכע :וזל הז ורמאו דיב די דחיב ודמע םה  .וזה השודקה םיאושינה תירבב,                                   ןב
 היהנ יכ תודידב דוע היהת אל  .הינשל דחא םוח ןתינ יכ ,רוק שיגרנ אל וישכע  .הינשל דחא הסחמ ןתינ
 ונימישו ונתוא הוולת החמשו יאולה  .ונינפל םיפתושמה םייחה אלא ןיא ךא םיינש ונא םנמא הזל וז םיער
 ונימצעל ריכזהל ,דובכב הינשל דחאו ונימצעל סחיתהל םיחיטבמ ונא  .םיכוראו םיבוט ויהי הז םלועב דחיב
 דחי  .וניניב רשקל תויוארה תובידאו תונידע ,תוכרל ןוילע ךרע סחיילו ,וניניב שיגפה המ תובורק םיתיעל
 וניתבהא ידי לע קלדנ רשא רוהטה רואה תא רומשנ םיננועמה םימיה תא רובענ  .םייחה תרעס לומ דומענ
 ונייחו ןתי ימ  .דימת תאצמנ םייח הקינעמה התוחכונ םיננע ידי לע תרתסומ שמשהשכל וליפא יכ ונירכוזב

 תא ונמצע לע ונא םילבקמ תונכה אולמבו וז תירבב ונא םיאב בל-תננרב.הלהצבו עפשב וכרובי דחי
.היתובייוחמ

We witness that on the       day of the week, on the       day of the month of        , in the year     ,  
corresponding to the       day of     ,       , here in         ,         , United States of America, the 
bride,        , daughter of        , and the groom,       , son of        , entered into this sacred marriage 
covenant.  Standing together hand in hand they said to each other:  “Now we will feel no rain, 
for each of us will be shelter for the other.  Now we will feel no cold, for each of us will be 
warmth to the other.  Now there will be no loneliness, for each of us will be companion to the 
other.  Now we are two persons, but there is only one life before us.  May beauty surround us in 
the journey ahead and through all the years.  May happiness be our companion and our days 
together be good and long upon the earth.   We promise to treat ourselves and each other with 
respect, to remind ourselves often of what brought us together, and to give the highest priority 
to the tenderness, gentleness and kindness that our connection deserves.   We will face the 
storms of life together  and ride out the cloudy days, cherishing the pure light that is kindled by 
our love and remembering that though the sun may be obscured by clouds, its life-giving 
presence is always there.   May our life together be blessed with abundance and delight.   We 
joyfully enter into this covenant and solemnly accept the obligations herein.”
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