)traditional wedding vows (hebrew

ביום _______ לחודש _______ בשנת _______ בעיר _______ במדינת _______ החתן _______
בן _______ והכלה _______ בת _______ נכנסו בברית הנישואין כשותפים אוהבים .מוקפים
במשפחה וחברים ,אנו מבטיחים זה לזו הבטחות אלו .החתן אמר לכלה" :אני נושא אותך
לאישה ,בוחר בך להיות לי חברתי הקבועה ,שותפתי הנאמנה ואהובתי מהיום והלאה .אני
מבטיח להיות לצידך בחולי ובבריאות ,בימים יפים כמו ברגעי סערה ,בימי שמחה ועצב.
אני מבטיח לאהוב אותך ללא תנאים ,לתמוך בך ובמטרות שלך ,לכבד אותך ,לצחוק איתך
ולבכות איתך ,ומעל הכל אני מבטיח להוקיר אותך כל עוד אנו חיים .והכלה אמרה לחתן:
אני נושאת אותך להיות לי לבעל ,בוחרת בך להיות לי חברי הקבוע ,שותפי הנאמן ואהובי
מהיום והלאה .אני מבטיחה להיות לצידך בחולי ובבריאות ,בימים יפים כמו ברגעי סערה,
בימי שמחה ועצב .אני מבטיחה לאהוב אותך ללא תנאים ,לתמוך בך ובמטרות שלך ,לכבד
אותך ,לצחוק איתך ולבכות איתך ,ומעל הכל אני מבטיחה להוקיר אותך כל עוד אנו חיים".
)traditional wedding vows (english

On the ___ day of the month of ___ in the year ___ in ___, ___, ______, (son/daughter) of ______ and
______, and ______, (son/daughter) of ______ and ______, enter into this covenant of marriage as
loving companions. Surrounded by family and friends, we make this vow to one another. “I take you to be
my lawfully wedded spouse, my constant friend, my faithful partner and my love from this day forward.
I offer you my solemn vow to be by your side in sickness and in health, in good times and in bad, and
in joy as well as in sorrow. I promise to love you unconditionally, to support you in your goals, to honor
”and respect you, to laugh with you and cry with you, and to cherish you for as long as we both shall live.
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