
 

Tucker text (conservative, Rabbi Gordon Tucker text Is a 
new kosher option, all in Hebrew) 
On the _______ day of the week, the ________ day of the month________ in the year 57____, 
corresponding to ______, as we are accustomed to call it here, in _______,______ , in the 
United States of America, we attest that the groom__(i.e. groom’s first, middle and last 
name)__ said to the bride_(i.e. bride’s first, middle and last name)_, "You are consecrated to 
me as my wife, with this ring, according to the laws of Moses and Israel,” and that the bride_(i.e. 
bride’s first, middle and last name)_ said to the groom __(i.e. groom’s first, middle and last 
name)_, “You are consecrated to me as my husband with this ring, according to the laws of 
Moses and Israel." The groom_(i.e. groom’s first, or first and middle name)_ and the 
bride__(i.e. bride’s first, or first and middle name)_ accepted all the conditions of betrothal and 
marriage as set forth by biblical law and by the rulings of our Sages of blessed memory. The 
groom and bride further agreed willingly to work for one another, to honor, support, and 
nurture one another, to live with one another, and to build together a household of integrity 
as befits members of the Jewish people. The bride accepted a ring from the groom, and the 
groom accepted a ring from the bride, for the purposes of creating this marriage and to 
symbolize their love. The groom and bride also accepted full legal responsibility for the 
obligations herein taken on, as well as for the various property entering the marriage from their 
respective homes and families and agreed that the obligations in this Ketubah may be satisfied 
even from movable property. We have had both the groom and the bride formally acquire 
these obligations to the other, with an instrument fit for such purposes. Thus, all is valid and 
binding. 

 

 לפים ושבע מאותשנת חמשת א  _____יום לחדש _____בשבת ב_____ב  

 _______אשר במדינת _____לבריאת העולם למנין שאנו מנין כאן ב שבעים ו_____ו

 ______למשפחת ______אנו עדים איך החתן

 מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואיך הכלה הרי את _____למשפחת _______אמר לכלה

קבלו על עצמם  ______והכלה  ______וישראל. החתן  אמרה לחתן הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כדת משה
המוטלים עליהם מן התורה ומכח חכמינו זכרונם לברכה. ועוד הסכימו  שואיןידושין וניכל תנאי ק

וזו את זה  מרצונם לעבוד אחד עבור השני ולכבד ולפרנס ולזון זה את זו________והכלה  ________החתן
קבלה טבעת מבחיר  _______ישראל. הכלה נאמן כמקובל לבני ולבנותולחיות חיי משפחה ולבנות יחד בית 

 קבל טבעת מבחירת________לבה והחתן 

 גם קבלו על עצמם_________והכלה | ________דושין ולסמל אהבתם. החתןילבו לשם ק

זו משפחותיהם. והסכימו שתגבה כתובה  יות לתנאי כתובה זו ולכסף ולכלי הבית הבאים מבתיהם ומבתיראח
לטובת _______למשפחת ________וקבלנו קנין מהחתן  .אפילו מנכסים שאין להם אחריות

 _________ומהכלה__________למשפחת _________הכלה



 .כלי הכשר לקנין והכל שריר וקים_________בלטובת החתן

 __________עדנאום 

 נאם___________עד



Conservative Aramic & English 
On the __________day of_____________in the year two thousand__________, here in 
___________, ____________ and _____________ came together, surrounded by family and 
friends, to make this sacred covenant as partners in marriage, to support and encourage each 
other as they strive to fulfill the hopes and promises of their lives.    

 

 ושבעים ו________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות________יום לחדש  ______בשבת ב________ב 
איך החתן  . ________ במדינת______לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן 

הואי לי לאנתו כדת משה  __________למשפחת_______דא אמר לה לה_________למשפחת________
וזנין ומפרנסין  ןרייכהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוק וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי

אורח כל ארעא כ ומזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי____________ לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי
 דא והות ליה לאנתו לאשתתופי עמיה בצותא__________וצביאת מרת 

 לקימא ית ביתיהו באהבה ובאחוה בשלום וברעות כמנהגא דנשי יהודאן ודין נדוניא דהנעלת ליה מבי

עליו חתן דנן ל בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושי דערסא הכל קב
והוסיף לה מן דיליה עוד  חתן דנן____________וף וצבי זקוקים כסף צר ____________ב

 _________כסף צרוף וכך אמר זקוקים ___________זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל_________
קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מן כל שפר ארג  חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא

ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות  י תחות כל שמיא דקנאינכסין וקנינין דאית ל
מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל  כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע

ספתא דא קבל יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דין ותו כתפאי בחיי ובמותי מן
כתיקון חכמינו  חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין_________ עליו

 דא דאן יסיק אדעתא דחד מינהון לנתוקי___________ומרת  חתן דנןר_________זכרונם לברכה וצביאו מ
דכנישתא דרבנן  דין או דא לזמנא לחבריה לבי דינא נישואיהון או אן איתנתוק נישואיהון בערכאות דמדינתא דיכול

דדיניה בדיל דיכלו תרוייהו  ודבית מדרשא דרבנן דארעתא דקיימא או מאן דאתי מן חילה וליצותו תרוייהו לפסקא
חתן דנן ________למיחי בדיני דאורייתא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן

דנן על כל מה דכתוב  חתן_______________ דא למר  __________דא ומן מרת _____________למרת
 ומפורש לעיל במנא דכשר למקנא ביה והכל שריר וקים

 

 עד_____________נאום 

 עד _____________נאום



 


