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)Orthodox—Rabbinical Council of America (Aramaic
ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
__________ לבריאת העולם למנין שאנו מונין כאן ____________________ באמריקה הצפונית
איך החתן __________ בן ____________________ אמר להדא בתולתא __________ בת
____________________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי
ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר
בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל
ארעא וצביאת מרת __________בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה בין
בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושי דערסא הכל קבל עליו
__________ חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי __________ חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד
מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר __________ חתן
דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר
ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית
להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי
ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין
ותוספתא דא קבל עליו __________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות
ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן
__________ בן ____________________ חתן דנן למרת __________ בת ____________________
בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במאנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקים.
נאום ________________________________ עד
נאום ________________________________ עד

This version is Fully Unpersonalised. Please provide the Bride’s status (First
Marriage, Convert, Divorced or Widowed) and the status of the
Bride’s father (Living or Deceased) to ensure the correct text is used.
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)Conservative—Rabbinical Assembly (Aramaic
תחמשתאלפיםושבעמאותושבעים
ב __________בשבת ב __________ לחדש __________ שנ 
ת עולם למני ן שאנ ו מונין כאן ב ____________________ במדינת אמריקה
__________ לבריא 
אבתולתא __________
תאי ךהחתן __________בר ____________________ אמ רלהלהד 
הצפוני 
ח ואוקיר ואיזון ואפרנס
בת ____________________ הו י לי לאנת ו כדת משה וישראל ואנ א אפל 
יתיכיליכ יכהלכותגובריןיהודאיןדפלחי ןומוקרי ןוזניןומפרנסיןלנשיהוןבקושטאויהיבנ אליכי מוהר
בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל
הבצוותאלקיימאית
הלאנתולאשתתופיעמי 
תלי 
אוהו 
ארעאוצביאתמרת __________בתולתא ד 
אדהנעלתליהמבי אבוהבין
תכמנהגאדנשייהודאי ןודיןנדוני 
הבשלוםוברעו 
ביתייהובאהבהובאחו 
א בשימושי דירה ובשימושי דערסא הכל קבל עליו
ב בין בתכשיטין במאני דלבוש 
בכסף בי ן בדה 
ףוצבי __________ חת ןדנןוהוסיףלהמ ןדיליהעוד
__________ חתןדנן במאהזקוקיםכסףצרו 
ףצרוףוכךאמר __________ חתן
םכס 
םזקוקי 
ףאחרים כנגד ןס ךהכ למאתי 
ףצרו 
םכס 
מאה זקוקי 
תעליוע לירת יבתראילהתפרעמן כלשפר
אקבלי 
אד 
אדיןותוספת 
אדאנדוני 
תשט רכתובת 
דנןאחריו 
ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתי ד אנ א למקנ א נכסין דאית להון אחריות ודלית
להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי
ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובמותי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא
אקבלעליו __________ חתןדנ ןכחומ רכ לשטר יכתובותותוספתותדנהגיןבבנות
דיןותוספתאד 
ישראל העשויין כתקו ן חכמינ ו זכרנם לברכה .וצביא ו מר __________ חת ן דנן ומרת __________
ק נישואיהון בערכאות
ק אדעתא דחד מינהון לנתוקי נישואיהו ן א ו אן איתנתו 
א דא ן יסי 
בתולתא ד 
דמדינתא דיכול דין או דא לזמנ א לחבריה לבי דינ א דכנישתא דרבנן ודבית מדרשא דרבנן דארעתא
דקיימא או מאן דאתי מן חילה וליצותו תרוייהו לפסקא דדיניה בדיל דיכלו תרוייהו למיחי בדיני
אכטופס ידשטריוקנינ אמ ן __________ בר ____________________
אודל 
אכאסמכת 
דאורייתא.דל 
אומ ןמרת __________בת
חתןדנןלמרת __________בת ____________________בתולתאד 
____________________ בתולתא דא למר __________ בר ____________________ חתן דנן
על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנ א דכשר למקנ א ביה והכל שריר וקים.
נאום _____________________________________ עד
נאום _____________________________________ עד

This version is Fully Unpersonalised. Please provide the Bride’s status (First
Marriage, Convert, Divorced or Widowed) and the status of the
Bride’s father (Living or Deceased) to ensure the correct text is used.
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Tinak Reform
ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
__________ ללוח השנה העברי ,ביום __________ לחדש __________ לשנת אלפיים __________
עשרה ללוח השנה הלועזי ,כאן ב __________ שב __________ באמריקה הצפונית ,אנו עדים
בת
__________
ושהכלה
____________________
בן
__________
שהחתן
____________________ נכנסים בברית נישואין מקודשת .מתחת לחופה ,מלפני משפחותיהם,
יקיריהם ,חבריהם וקהילתם ,החתן והכלה נדרו נדר זה:
אנו נשבעים להיות בני זוג שווי ערך ,חברים אוהבים ושותפים תומכים למסע חיינו המשותף .אנו
מבטיחים להיות גלויי לב תמיד ,להוקיר את היחודיות שבכל אחד מאיתנו ,ליהנות מהחופש להיות
עצמינו ,ולהגשים את החיים שדמיינו יחדיו .מי יתן ואהבתנו תאפשר לנו לחלוק את הנאות החיים,
ותנחמנו בשעת צער .אנו נשבעים לאתגר האחד את השניה להגיע להגשמה בגוף ובנפש ,בחפשנו אחר
שלווה רוחנית ורגשית .נקים בית בו נקיים את מורשתו של עם ישראל וחגיו ,בית מלא בשמחה ,שחוק,
משפחה ,שותפות גורל ואהבה .בעודנו באים בברית הנישואין ומקבלים בכובד ראש את המחויבויות
הגלומות בה ,אנו צוהלים על ברכת האמון והחברות שביסוד נישואינו.
והכל שריר וקיים.
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Tinak Interfaith
ביום שמחה וששון ,ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים
ושבע מאות ושבעים __________ ללוח השנה העברי ,ביום __________ לחדש __________ לשנת
אלפיים __________ עשרה ללוח השנה הלועזי ,כאן ב __________ שב __________ באמריקה
הצפונית ,אנו עדים שהחתן __________ בן ____________________ ושהכלה __________ בת
____________________ נכנסים בברית הנישואין .שניהם נדרו נדר זה ,נדר לאישור מחויבויותם
בטקס הנישואין:
אנו נשבעים להיות בני זוג שווי ערך ,חברים אוהבים בנישואינו .אנו מבטיחים גם לדבר וגם להקשיב,
לבטוח ולהעריך האחד את השניה; לכבד ולהוקיר את היחודיות שבכל אחד מאיתנו .מי יתן ואהבתנו
תספק לנו את החופש להיות עצמינו ,ואת האומץ ללכת אחר שאיפותינו המשותפות והנפרדות .בחיינו
המשותפים ,אנו נשבעים ליצור קרבה שתאפשר לנו לחלוק את מחשבותינו ורגשותינו העמוקים ביותר,
להיות רגישים לצרכים האחד של השניה ,לנחם ולחזק זה את זו ברגעי חולשה ,ולשמוח יחד בזמנים
טובים .אנו מבטיחים לקבל את ההבדלים שבינינו ולהתגבר על אתגרים יחד ,בהבנה וברוח פשרה .מי
יתן ונקים בית מלא שחוק ,אהדה ,אמונה ,יצירתיות ,אמון ,חברות ,שותפות גורל ,סובלנות ואהבה .מי
יתן ונחיה כל יום יחדיו כאילו היה זה יומנו הראשון ,האחרון ,היום היחיד שלנו יחד.
והכל שריר וקיים.
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Tinak Humanist
ביום שמחה וששון ,ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים
ושבע מאות ושבעים __________ ללוח השנה העברי ,ביום __________ לחדש __________ לשנת
אלפיים __________ עשרה ללוח השנה הלועזי ,התכנסנו כאן ב __________ שב __________
באמריקההצפונית ,בקרב חברים יקרים ומשפחה .החתן __________ בן ____________________
והכלה __________ בת ____________________ ,מצהירים בזאת על אהבתינו ומחויבותינו זה לזו,
במסגרת טקס הנישואין שלנו.
היום אנו נשבעים להיות בני זוג שווי ערך ,חברים אוהבים ושותפים תומכים בעודינו פוסעים במשעול
חיינו יחדיו .אנו מבטיחים להיות גלויי לב תמיד ,להוקיר את היחודיות שבכל אחד מאיתנו ,לכבד את
השוני שבינינו ולהיות סובלניים לחולשותינו .מי יתן ואהבתנו תאפשר לנו לחלוק זה עם זו את הנאות
החיים ותנחמנו בשעת צער ,מי יתן ואהבה זו תספק לנו את החופש להיות עצמינו ואת האומץ להגשים
את החיים שדמיינו יחד .אנו נשבעים לאתגר האחד את השניה להגשמת הגוף והדעת ,לחפש יחד אחר
שלום ושלווה פנימית ולחיות כל יום במלואו .יחד ,נקים בית מלא בשמחה ושחוק ,משפחה ,שותפות
גורל ואהבה .על כל אלו אנו נשבעים בעומדינו אל מול קהילתנו וכל דרי עולם.
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Tinak Companion
ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
__________ ללוח השנה העברי ,ביום __________ לחדש __________ לשנת אלפיים __________
עשרה ללוח השנה הלועזי ,כאן ב __________ שב __________ באמריקה הצפונית ,אנו עדים לחתן
__________ בן ____________________ ולכלה __________ בת ____________________
נכנסים בברית נישואין מקודשת .מתחת לחופה ,מלפני משפחותיהם ,יקיריהם ,חבריהם וקהילתם,
החתן והכלה נדרו נדר זה:
אנו נשבעים להיות בני זוג שווי ערך ,חברים אוהבים ושותפים תומכים בעודנו פוסעים במשעול חיינו
יחדיו .מצאתי את שאהבה נפשי ,מי יתן ולבותינו יהלמו כלב אחד בעת אנו עונדים את טבעות הנישואין
הללו ,ושאהבתנו תעלה ותפרח בעודנו מזדקנים יחד .מי יתן ואהבה זו תאפשר לנו לחלוק את הנאות
החיים זה עם זו ,ותנחמנו בשעת צער לבנו .נכבד ונקיים האחד את השניה לעד ,נאתגר האחד את
השניה להגיע להגשמה בגוף ובדעת ,בחפשנו אחר שלווה רוחנית ורגשית .נקים בית מלא בשמחה,
שחוק ,משפחה ,שותפות גורל ואהבה ,בית עשיר בתרבות ובחמלה .יחד אנו מצהירים :״אני לדודי
ודודי לי״.
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More Hebrew texts (A-Z)
Artchazin—Converts (Aramaic)
Ashkenazi (Aramaic)
Canadian Reform—Michelle Rumell
Canadian Sepharadic—Jamie Shear (Aramaic)
Chabad (Aramaic)
Chief Rabbinate of Israel—Ashkenazi (Aramaic)
Chief Rabbinate of Israel—Sephardic (Aramaic)
Conservative—Rabbi Elliot Dorff (Aramaic)
Conservative—Rabbi Gordon Tucker
Covenant of Loving Partners Two Brides—Rachel Adler
Covenant of Loving Partners Two Grooms—Rachel Adler
D’Irkesa—Replacement Ketubah (Aramaic)
Montreal Reform
Interested in one of these?
Naclat Shivah (Aramaic)
Orthodox—Persian (Aramaic)
Drop us a line at
Sephardic 1 (Aramaic)
Sephardic 2 (Aramaic)
team@tinak.org!
Tenaim
Tinak Anniversary Vow Renewal 1
Tinak Anniversary Vow Renewal 2
Tinak Anniversary Vow Renewal 2 Two Brides
Tinak Anniversary Vow Renewal 2 Two Grooms
Tinak Companion Two Brides
Tinak Companion Two Grooms
Tinak Egalitarian
Tinak Egalitarian Two Brides
Tinak Egalitarian Two Grooms
Tinak Humanist Two Brides
Tinak Humanist Two Grooms
Tinak Interfaith Two Brides
Tinak Interfaith Two Grooms
Tinak Reform Two Brides
Tinak Reform Two Grooms
Tinak Remarriage
Toronto Reform
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Orthodox—Rabbinical Council of America
On the __________ day of the week, the __________ day of the month of __________ in
the year __________, corresponding to the __________ day of __________ 2014, the holy
covenant of marriage was entered into in ____________________, between the groom
__________, son of ____________________, and the bride __________, daughter of
____________________.
The bridegroom made the following declaration to his bride:
“Be my wife according to the law of Moses and of Israel. I faithfully promise that I will be a
true husband unto you; I will honor and cherish you; I will protect and support you, and
will provide all that is necessary for your sustenance in accordance with the usual custom
of Jewish husbands. I also take upon myself all such further obligations for your maintenance
as are prescribed by our religious statutes.” And the Bride has entered into this holy
covenant with affection and sincerity. And has thus taken upon herself the fulfillment of all
the duties incumbent upon a Jewish wife. This covenant of marriage was duly executed
and witnessed this day according to the usage of Israel.
Groom _______________________________
Bride ________________________________
Officiating Rabbi _______________________
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Conservative—Rabbinical Assembly (literal translation)
On the __________ day of the week, the __________ day of the month of __________, in
the year __________, since the creation of the world, as we reckon time here in
____________________, the groom __________ son of ____________________, said to
the bride __________ daughter of ____________________, “Be my wife according to the
statutes of Moses and Israel, and I will work for, esteem, feed and support you as is the
custom of Jewish men who work for, esteem, feed and support their wives faithfully. And I
will give you a marriage gift of two hundred zuzim, that is owed to you according to the
law of Moses and Israel; and I will also provide you food and clothing and necessities and
your conjugal rights according to accepted custom.” And the bride __________ agreed to
become his wife. And this trousseau that she brought from her fathers house, whether in
silver, gold, jewelry, clothing, furnishings or bedding, the groom __________ accepted
responsibility for all in the sum of one hundred zuzim, and agreed to add to this amount
from his own assets the sum of one hundred zuzim, for a total of two hundred zuzim. The
groom __________ said: “The obligation of this ketubah, this trousseau and this additional
sum, I accept upon myself and my heirs after me, to be paid from all the best part of all my
property that I now possess or may hereafter acquire, real and personal. From this day
forward, all my property, even the shirt on my back, shall be mortgaged and liened for the
payment of this ketubah, trousseau and the additional sum, whether during my lifetime or
thereafter.” The obligation of this ketubah, this trousseau and this additional sum, was
accepted by __________ the groom with the strictness established for ketubot and
additional sums customary for the daughters of Israel, in accordance with the decrees by
our sages, of blessed memory. This ketubah is not to be regarded as a formality or as a
perfunctory legal form. We have established the acceptance on the part of __________
son of ____________________ the groom, to __________ daughter of
____________________ the bride, of this contract, all of which is stated and specified
above, with an article fit for that purpose. And all shall be valid and binding.
Witness _______________________________
Witness _______________________________
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Tinak Reform
We witness on the __________ day of the week, the __________ day of the month of
__________ in the year __________ corresponding to the __________ day of the month
of __________ in the year __________ here in ____________________, the Groom,
__________, son of ____________________, and the Bride, __________, daughter of
____________________, entered into this sacred marriage covenant. Standing under
the chuppah before family, friends, and community, the bride and groom vowed to one
another:
We pledge to be equal partners, loving friends, and supportive companions as we choose
to walk life’s path together. We promise to be ever open while cherishing each other’s
uniqueness, to enjoy the freedom to be ourselves, and to build the life we imagine together.
May our love allow us to share life’s joys and comfort each other through life’s sorrows. We
vow to challenge each other to achieve intellectual and physical fulfillment as we search
for spiritual and emotional peace. We will build a home in which holidays and heritage
are celebrated in accordance with our Jewish culture and tradition, a home filled with joy,
laughter, family, companionship, and love. As we enter into this covenant and solemnly
accept the obligations herein, we celebrate the blessings of trust and friendship that are
the foundation of our marriage.
It is valid and binding.
Rabbi

Witness
Groom

Witness
Bride
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Tinak Interfaith
On this joyous day, the __________ day of the week, the __________ day of the month of
__________ in the year __________ corresponding to the __________ day of the month
of __________ in the year __________ here in ____________________, we hereby witness
that the Groom, __________, son of ____________________, and the Bride, __________,
daughter of ____________________, said these words, affirming their commitment
through the rites of marriage:
We pledge to each other to be loving friends and equal partners in marriage, to talk
and listen, to trust and appreciate one another, and to respect and cherish each other’s
uniqueness. 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 comfort and strengthen each other through life’s sorrows and
joys. We promise to embrace our differences and overcome challenges together with
compassion and compromise. May the home we build be filled with laughter, empathy,
faith, imagination, trust, friendship, companionship, tolerance and love. May we live each
day together as the first, the last, the only day we will have with each other.
It is valid and binding.
Officiant

Witness
Groom

Witness
Bride
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Tinak Humanist
On this day of great joy and celebration, on the __________ day of the week, the
__________ day of the month of __________, in the year __________, corresponding to
the __________ day of __________ in the year __________, we have come together here
in ____________________ among family and friends. The Groom, __________, son of
____________________, and the Bride, __________, daughter of ____________________,
hereby declare our love and commitment as we perform the rites of marriage.
Today, we vow to be equal partners, loving friends, and supportive companions as we
walk life’s path together. We promise to be ever sincere while cherishing each other’s
uniqueness, to respect our differences and to be patient with our weaknesses. May our
love allow us to share life’s joys and comfort each other through life’s sorrows. May this
love allow us to enjoy the freedom to be ourselves, and the courage to fulfill the life we
imagined together. We vow to challenge each other to achieve intellectual and physical
fulfillment, and to search for personal and emotional peace as we live each day to the
fullest. Together, we will build a home filled with joy and laughter, family, companionship,
and love. All this we vow as we stand before our community and all who inhabit the world.
Rabbi

Witness
Groom

Witness
Bridee
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Tinak Companion
We witness on the __________ day of the week, the __________ day of the month of
__________ in the year __________ corresponding to the __________ day in the month of
__________ in the year __________, here in ____________________, the Groom,
__________, son of ____________________, and the Bride, __________, daughter of
____________________, entered into this sacred marriage covenant. Standing under the
chuppah before family, friends, and community, the Bride and Groom vowed to one
another:
We pledge to be equal partners, loving friends, and supportive companions as we walk
life’s path together. As we recognise our soulmates in each other, may our hearts beat as
one as we exchange these rings, and may our love continue to blossom as we grow old
together. May this love allow us to share life’s joys and comfort each other through life’s
sorrows. We will honor and sustain each other, challenge each other to achieve intellectual
and physical fulfillment as we search for spiritual and emotional peace. We will build a
home filled with joy, laughter, family, companionship, and love, a home rich with culture
and compassion. Together we declare, “I am my beloved’s and my beloved is mine.”
Rabbi

Witness
Groom

Witness
Bride
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More English Texts (A-Z)
Canadian Reform—Michelle Rumell
Conservative—Rabbi Elliott Dorff (Aramaic)
Conservative—Rabbi Gordon Tucker
Covenant of Loving Partners Two Brides—Rachel Adler
Covenant of Loving Partners Two Grooms—Rachel Adler
Montreal Reform
Tinak Anniversary 1
Tinak Anniversary 2
Interested in one of these?
Tinak Anniversary 2 Two Brides
Drop us a line at
Tinak Anniversary 2 Two Grooms
Tinak Companion Two Brides
team@tinak.org!
Tinak Companion Two Grooms
Tinak Egalitarian
Tinak Egalitarian Two Brides
Tinak Egalitarian Two Grooms
Tinak Humanist Two Brides
Tinak Humanist Two Grooms
Tinak Interfaith Two Brides
TInak Interfaith Two Grooms
Tinak Reform Two Brides
Tinak Reform Two Grooms
Tinak Remarriage
Toronto Reform
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