
Simḥat Bat of Amalya Shaḥar Exler-Kaunfer

שמחת בת של עמליה שחר בת הרב אליעזר גרשון ולאה פייגע
May 31, 2010  ·  18 Sivan 5770

Welcoming Amalya Shaḥar
As Amalya enters the room, carried by her Savta Marcia Kaunfer, we’ll sing a niggun to  
welcome her.

Sabba (Grandpa)

<כBה א@ת<A ל@ה' ב<=ת<=י.  (רות ג:י)ב<Aרו

ד ה' HבוAכ> ךA ו Jר Hא אוBי בK י כ<= ר= Hמ=י או>  קו
Kח.  BרB =ךA ז (ישעיה ס:א)עBל@י

Blessed are you to God, my daughter. 
(Ruth 3:10)
Arise, shine, for your light has dawned. 
God’s radiance shines upon you. (Isaiah 
60:1)

Verses of Thanksgiving
Lisa

< ה@חHמWר @חAנו < אBת<Bה, אYנ  וAע@ת<Bה ה' אBב=ינו
.> ךB כ<]ל<Bנו AדB <מ@עYש\Jה י < ו נו JרAצHה יB>א@תAו

(ישעיה סד:ז)

But now, O Lord, You are our parent; we 
are the clay and You are the potter; we are 
all the work of Your hands.  (Isaiah 64:7)

Elie
Jי תBיו ל=בAנ HאוAלAפ= < ל@ה' ח@סAד<וH וAנ דו Hיו 

ם. (תהילים קז:ח) BדBא
Let them praise the Lord for God’s 
steadfast love, God’s wondrous deeds for 
humankind. (Psalms 107:8)

Everyone

לBם HעוAב כ<=י ל Hל@ה' כ<=י טו > דו Hהו 
. (תהילים קיח:א) Hד<וAח@ס

Praise God for God is good; God’s 
steadfast love is eternal. (Psalms 118:1)

Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam hasdo.

1



Welcoming Amalya into the Covenant: Background Texts
We will welcome Amalya into the brit (Jewish covenant) using a similar ritual to the one we 
created for her sister, Maytal.  The ritual is based on the following text:

Exodus 24:3-8

Moses went and repeated to the people all 
the commands of YHVH and all the rules; 
and the people answered with one voice, 
saying, All the things that YHVH has 
commanded we will do! Moses then wrote 
down all the commands of YHVH. Early in 
the morning, he set up an altar at the foot of 
the mountain, with twelve pillars for the 
twelve tribes of Israel. He designated some 
young men among the Israelites, and they 
offered burnt offerings and sacrificed bulls 
as offerings of well-being to YHVH. Moses 
took one part of the blood and put it in 
basins, and the other part of the blood he 
dashed against the altar. Then he took the 
book of the covenant and read it aloud to 
the people. And they said, All that YHVH 
has spoken we will do and obey. Moses 
took the blood and dashed it on the people 
and said, This is the blood of the covenant 
that YHVH now makes with you 
concerning all these commands.

שמות כד:ג-ח

Jר לBעBם אJת כ<Bל Aס@פ< <BבHא מHשWmה ו@י  ו@י
<@ע@ן Bט=ים ו@י י ה' וAאJת כ<Bל ה@מ<=שAmפ< JרAב  ד<=
< כ<Bל־ <HאמAרו ל אWחBד ו@י Hם קוBעBל הB>כ

<=כAת<Hב Kה: ו@י W\שYעK ב<Wר ה' נ@ ים אYשWmר ד<= בBר= A>ה@ד 
<@שAmכ<Jם ב<@ב<HקWר י ה' ו@י JרAב  מHשWmה אJת כ<Bל ד<=
ה JרA\שWים עJ>תAmש> Aב<Jח@ ת<@ח@ת הBהBר ו <=בWן מ=ז  ו@י

Kל: Jא BרA\ש= Jים עBש\Bר שm=בAטJי י <JבBה ל=שAmנ  מ@צ
> KעYלו @> Kי אJל ו@ BרA\ש= Jי י י ב<Aנ JרYעK Kת נ@ Wל@ח אAmש=>  ו@י

AבBח=ים שAmלBמ=ים ל@ה' < ז Aב<Aחו <=ז Kי  עHלHת ו@
<Bש\Wם ם ו@י B>צ=י ה@דYה חWmשHק<@ח מ=> Kים: ו@י Bר=  פ<

Kח@: J>בA ק ע@ל ה@מ<=ז Bר@ ם ז B>צ=י ה@דYחK <BנHת ו@ Kא@ג B>ב 
Jי Aנ א ב<AאBז BרAק=> ית ו@י <=ק<@ח סJפWר ה@ב<Aר=  ו@י

ב<Wר ה' < כ<Hל אYשWmר ד<= <HאמAרו  הBעBם ו@י
ם B>ת ה@דWה אWmשHק<@ח מ=> Kע: ו@י BמAmש= KעYש\Wה וAנ  נ@

Kם <Jה ד@ <HאמWר ה=נ AרHק ע@ל הBעBם ו@י <=ז  ו@י
ת ה' ע=מ<BכWם ע@ל כ<Bל ית אYשWmר כ<Bר@  ה@ב<Aר=

Kל<Wה: JאBים ה בBר= A>ה@ד

Based on this Biblical covenant ceremony, we fashioned the following ritual. In place of 
reading all the commands of God, we looked to a rabbinic text that indicates the essence of 
the Torah. 

Babylonian Talmud Makkot 23b-24a

Rebbi Simlai expounded: 613 
commandments were said to 
Moses….Micah the Prophet came and 
summed them up into three, as it is written 
(Micah 6:8): He has told you, O human, 

תלמוד בבלי מכות כג:-כד. 

 דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש
 בא עשרה מצות נאמרו לו למשה...

 מיכה והעמידן על שלש,
 דכתיב:)מיכה ו( הגיד לך אדם מה
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what is good and what YHVH requires 
from you: Only to do justice, to love 
lovingkindness and to walk modestly with 
your God.

 טוב ומה ה' דורש ממך כי אם
 עשות משפט ואהבת חסד והצנע

לכת עם אלהיך. 

In place of the blood of the slaughtered bulls from the covenantal ceremony in Exodus, we 
looked for another substance to effect the covenant ceremony.  Amalya was born right after 
Shavuot, on which we have a tradition to eat dairy.  In fact, milk itself is associated with the 
acceptance of Torah, as described in the following Midrash which quotes a verse from Song 
of Songs:

Song of Songs 4:11

Sweetness drops from your lips, O bride; 
honey and milk are under your tongue and 
the scent of your robes is like the scent of 
Lebanon.

שיר השירים ד:יא

mב@ש A>ה דB>כ<@ל Aך= ת@י HתוAה ש\=פB  נHפWת ת<=ט<HפAנ
Aך= יח@ ש\@לAמHת@י JרAו AךJ נ HוmשAב ת<@ח@ת לBלBחAו 

ן:  HנוBבAיח@ ל JרA>כ

Midrash Tanhuma Ki Tisa   9  

Another interpretation of Honey and milk 
are under your tongue: At the moment that 
Israel stood before Mount Sinai and said, All 
that YHVH has spoken we will do and 
obey, at that moment, the Holy Blessed 
One said to them, Honey and milk are 
under your tongue.

מדרש תנחומא כי תשא ט 

 דא דבש וחלב תחת לשונך, בשעה
 שעמדו לפני הר סיני ואמרו כל

 אשר דבר ה' נעשה ונשמע, באותה
 שעה אמר להם הקבה דבש וחלב

תחת לשונך 

The milk in this ritual serves two functions: 1) a tactile experience of entering the covenant, 
similar to the blood in Exodus 24: 3-8; and 2) a symbol of the sweetness and nourishment 
that is associated with entering the covenant of Torah.  We pray that Amalya’s experience of 
Torah and Judaism will sustain her and bring her joy.
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Welcoming Amalya into the Covenant: A Ritual

Sabba 
Jי Aנ א ב<AאBז BרAק=> ית ו@י <=ק<@ח סJפWר ה@ב<Aר=  ו@י

הBעBם…
He took the book of the Covenant and 
read it aloud to the people... (Exodus 24:7)

Lisa
<מBה ה’ ב ו Hם מ@ה ט<ו BדBא BךAיד ל=>  ה=ג
Bט ת מ=שAmפ< Hש\וYכ<=י א=ם ע BךA>מ=מ mש Jר Hד<ו 

Jע@ לWכWת ע=ם  וAא@הYב@ת חWסWד וAה@צAנ
.BיךK WהHלuא

He has told you, O human, what is good 
and what YHVH requires from you: Only 
to do justice, to love lovingkindness and 
to walk modestly with your God. (Micah 
6:8)

Everyone

Kע. BמAmש= KעYש\Wה וAנ ב<Wר ה’ נ@ כ<Hל אYשWmר ד<= …All that God has spoken we will do and 
obey. (Exodus 24:7(

Kol asher diber Adonai na’aseh venishma

Elie
(as Elie and Lisa put milk under Amalya’s tongue)

ת ה’ ית אYשWmר כ<Bר@ Kם ה@ב<Aר= <Jה ד@  ה=נ
Kל<Wה. JאBים ה בBר= A>ל ה@דB>ם ע@ל כWכB>ע=מ

This is the blood of the covenant that 
YHVH now makes with you concerning 
all these commands. (Exodus 24:8)

Sabba
לBה עמליה שחר HדוA> Bה ג  זוH ה@ק<AטBנ

Wה,  ת<=הAי
Amalya Shaḥar, this little one, may she 
become great,

Everyone

Jס ית, כ<Jן ת<=כ<Bנ AסBה ל@ב<Aר= <=כAנ  כ<AשJmם שWmנ
ב=ים.  Hש\=ים טוYמ@עAל> Bה ו <לAח]פ< ה ו Bר HתוAל

Just as she has entered the covenant, so 
may she enter a life of Torah, marriage, 
and good deeds.

K’shem she-nichnesah labrit, kein tikanes letorah, u’lehuppah u’lema’asim tovim.
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Sabba
בAקBה, ה וAר= BרB\ש > תJינו Hא=מ<ו Aך  מ=י שWmב<Jר@

<Aב=יאBה Bם ה@נ י Aמ=ר> חJל וAלJאBה ו Bר 
<=ל וAאWסAת<Jר ה@מ<@לAכ<Bה ב<@ת @י  ו@אYב=יג

ה  B>דAל@> ךA אWת ה@י JרBבA <א י <=ל הו אYב=יח@י
<Hאת, <Aע=ימBה ה@ז ה@נ

 
  הרב אליעזרבתעמליה שחר 

גרשון ולאה פייגע,
 

<ה לו A>ד@ כBה, ו=יג BרA>ע@ת בAmב=ש> ב ו Hל טוB>  ב<Aמ@ז
@כ<Wה אWת Aז <חBה, ו=י <מAנו ם ו HלוBmת ש> יאו  ב<=בAר=
ת ב<Aש\=מAחBתBה< Hאו Aה ל=רB>ת א=מWאAו Bב=יהBא 

שWmר Hת, עו HנוBבAב> =ים ו BתBה<, ב<AבBנ <פ< <בAחו  ו
=ים שJmנ A>ה, דBיבJ\שA>ן ב> <בו Aנו ד י Hד. עו HבוBכAו 

ן Hצו Bה=י רA <, וAכJן י =הAיו <=ים י @נ עYנ  וAר@
וAנHאמ@ר אBמJן.

May God, who blessed our mothers, 
Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, Miriam 
the prophet, and Abigail, and Queen 
Esther the daughter of Avichayil, 
bless this delightful little girl, 

Amalya Shaḥar, 
the daughter of Elie and Lisa, 

at this favorable and blessed hour. May she 
be raised in health, peace and tranquility. 
May her father and mother merit to see 
her joy and her marriage, sons and 
daughters, prosperity and honor, bringing 
fulfillment and refreshment to their old 
age.  

May this be God’s will.  Amen.

About Amalya’s Name
Lisa and Elie will speak about Amalya Shaḥar’s name.

Expanding Amalya’s World
We feel privileged and thankful to welcome Amalya into such a supportive and wonderful 
community.  As we do so, we challenge ourselves to accept the responsibility to create a 
world in which all children are so fortunate.  To that end, we are committing to giving 
tzedakah every year in Amalya’s honor.  We hope that as she grows, she will join us in the 
process of allocating the tzedakah and in the larger project of tikkun olam, repairing the 
world.
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Closing Blessings

Elie and Lisa will bless Amalya with the traditional blessing for children:

חJל Bה רBקAב ה ר= BרB\שA>ה=ים כHלuא AךJש\=ימA  י
וAלJאBה.

.BךK WרAמAmש= כAךB ה' וAי WרK BבA י
.B>ךK W> Kיח]נ Bיו אJלWיךB ו= Bנ BאJר ה' פ< י

ם. HוKלBmש BךAם לJ\שB Bיו אJלWיךB וAי Bנ \Bא ה' פ< =ש< י
(במדבר ו׃כד,כה,כו)

May God make you like Sarah, Rebecca, 
Rachel and Leah.

May God bless you and keep you.
May God shine God’s face upon you and 
be gracious to you.
May God lift God’s face to you and grant 
you peace. (Numbers 6:24-26)

We conclude with a song that expresses our hope for blessings and peace for Amalya and  
the Jewish people.

 BךAכ WרBבA <בה'י אJה בA<טו Aר> <יH<ון ו   מ=צ=
<יךB׃ W AמJי ח@י <שmBל=Bם כH<ל י Aרו י

WיךB לHום ע@ל־ =ים לAבBנ אJה־בBנ Aר> ו
אJל׃ Bר\ Aש= י

ו)-(תהילים קכח׃ה

May God bless  you from Zion and may 
you see the prosperity of Jerusalem all the 
days of your life.  
And may you live to see your children’s 
children.  Peace be upon Israel. 
(Psalms 128:5-6)

Yevarechecha Hashem mitzion u’r’eh b’tuv Yerushalayim
Yevarachecha Hashem mitzion kol y’mei, y’mei hayecha.
U’r’eh vanim l’vanecha, Shalom al Yisrael.
U’r’eh vanim l’vanecha, Shalom al Yisrael.

Seudat Mitzvah – Festive Meal
Please join us for a seudat mitzvah (festive meal) followed by a special birkhat hamazon  
(grace after meals) in honor of Amalya’s Simḥat Bat.
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ברכת המזון

�נו שונ� ינו ול� � חוק פ� א ש� ל� מ� ז י� ים. א� מ� ל� ח� ינו כ� � י� יון, ה� ת צ� יב� ת ש� שוב ה' א! ע$לות, ב� מ� יר ה�  ש�
ינו � י� ה� נו,  � מ� ע� ע$שות  יל ה' ל� ד� ג� ה� ה.  ל! � א� ם  ע� ע$שות  יל ה' ל� ד� ג� ה� ם,  גוי� רו ב� �אמ� י ז  א� נ�ה,   ר�
לוך רו. ה� צ�� ק� נ�ה י� ר� ה, ב� ע� מ� ד� ים ב� ע� ר� ז� �0ג!ב. ה� נ! ים ב� יק� פ� א$ נו, כ� � ית� ב� ת ש� ה ה' א! ים. שוב� ח� מ�  ש�

יו.  ת� מ� ל3 א א$ ש� נ�ה נ� ר� �א ב� �א י�ב ע, ב �0ר� ז� ך ה� ש! � א מ! ש� ה נ� כ� ך וב� י�ל�

Leader.ך ר� ב� י, נ� בות� ר�
Everyone.ם ד עול� ע� ה ו� ת� ע� ך מ� ר� ב� ם ה' מ� י ש� ה� י�

 Leader.ם ד עול� ע� ה ו� ת� ע� ך מ� ר� ב� ם ה' מ� י ש� ה� י�
ה'.   ם ל� ת! ים א� רוכ� תוך א@מונ�י, ב� ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

Everyone.'ה ם ל� ת! ים א� רוכ� מונ�י, ב� תוך א@ ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

 Leader,א נור� יום ו� ל א� שות א� ר� ה,ב� ר� צ� תות ב� ע� ג�ב ל� ש� מ�
ה, בור� ג� ז�ר ב� ל נ!א� רום ה'. א� מ� יר ב� ד� א�

Everyone .'ה ם ל� ת! ים א� רוכ� מונ�י, ב� תוך א@ ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

 Leader,ה דוש� ק� ה ה� תור� שות ה� ר� ה,ב� רוש� ג�ם פ� יא ו� ה ה� הור� ט�
ה, ש� נו מור� � ו�ה ל� ד ה'.צ� ב! � ה ע! ש! מ�

Everyone .'ה ם ל� ת! ים א� רוכ� מונ�י, ב� תוך א@ ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

 Leader,ם י� ו� ל� ה� ים ו� נ� ה$ כ� שות ה� ר� ים,ב� י� ר� ב� ע� י ה� אלה� א ל� ר� ק� א!
ים, י� ל א� כ� נו ב� � ת ה'. א$הוד! ה א! כ� ר� ב� א$

Everyone .'ה ם ל� ת! ים א� רוכ� מונ�י, ב� תוך א@ ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

Leader,י בות� ר� נ�ן ו� ר� שות מ� ר� י,ב� ת� פ� י וש� יר פ� ש� ה ב� ח� ת� פ� א!
י, מות� צ� נ�ה ע� ר� � �אמ� ת ם ה'. ו� ש� א ב� ב� רוך ה� ב�

Everyone .'ה ם ל� ת! ים א� רוכ� מונ�י, ב� תוך א@ ך ב� מ� ש� ה ל� נוד!

Leader .לו ש! נו מ� ל� � כ� א� ינו) ש! � ך (א@לה� ר� ב� י, נ� בות� ר� נ�ן ו� ב� ר� נ�ן ו� ר� שות מ� ר� ב�
Everyone .ינו � י� טובו ח� לו וב� ש! נו מ� ל� � כ� א� ינו) ש! � רוך (א@לה� ב�

Leader .ינו � י� טובו ח� לו וב� ש! נו מ� ל� � כ� א� ינו) ש! � רוך (א@לה� ב�
Everyone.מו רוך ש� רוך הוא וב� ב�
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ד ס! � ח! ב� ן  ח� ב� טובו  ב� לו  כ3 ם  עול� ה� ת  א! ז�ן  ה� ם,  עול� ה� ך  ל! � מ! ינו  � א@לה� ה',  ה  ת� א� רוך   ב�
ר ס� � �א ח� יד ל מ� ג�דול ת� טובו ה� דו. וב� ס� ם ח� עול� י ל� ר כ� ש� ל ב� כ� ם ל� ח! � ן ל! ים, הוא נות� מ� ח$ ר�  וב�
ל כ� נ�ס ל� ר� פ� ל ז�ן ומ� י הוא א� ג�דול, כ� מו ה� ע$בור ש� ד. ב� ע! ם ו� עול� זון ל� נו מ� � ר ל� ס� ל י!ח� א� נו, ו� �  ל�

ל. כ� ת ה� ז�ן א! ה ה', ה� ת� רוך א� א. ב� ר� ר ב� יו א$ש! יות� ר� ל ב� כ� זון ל� ין מ� כ� ל, ומ� כ� יב ל� ט� ומ�

ל ע� ו� ה,  ב� ח� ור� ה  טוב� ה  ד� מ� ח! ץ  ר! � א! ינו  � א$בות� ל� ת�  ל� � ח� נ� ה� ש! ל  ע� ינו,  � א@לה� ה'  ך,  ל� ה  וד!  נ�
ת� מ� � ת� ח� ך ש! ית� ר� ל ב� ע� ים, ו� ד� ב� ית ע$ ב� נו מ� � ית� ד� ים, ופ� � ר� צ� ץ מ� ר! � א! ינו, מ� � נו, ה' א@לה� � את� הוצ�  ש!
נו, � ת� נ� חונ� ד ש! ס! � ח! ן ו� ים ח� י� ל ח� ע� נו, ו� � ת� ע� הוד� יך ש! � ק! ל ח3 ע� נו, ו� � ת� ד� מ� ל� ך ש! ת� ל תור� ע� נו, ו� � ר� ש� ב�  ב�

ה. ע� ל ש� כ� ת וב� ל ע� כ� ל יום וב� כ� יד, ב� מ� נו ת� � נ�ס אות� ר� פ� ה ז�ן ומ� ת� א� זון ש� ת מ� יל� כ� ל א$ ע� ו�

י ל ח� י כ� פ� ך ב� מ� ך ש� ר� ב� ת� ך, י� ים אות� כ� ר� ב� ך, ומ� ים ל� נו מוד� �ח� נ� ינו, א$ � ל, ה' א@לה� כ� ל ה� ע�  ו�
ה ב� ט� ץ ה� ר! � א� ל ה� יך ע� � ת ה' א@לה! ת� א! כ� ר� , וב� ת� ע� � ב� ש� ת� ו� ל� כ� א� תוב, ו� כ� ד. כ� ע! ם ו� עול� יד ל� מ�  ת�

זון. מ� ל ה� ע� ץ ו� ר! � א� ל ה� ה ה', ע� ת� רוך א� ך. ב� ן ל� �ת� ר נ� ש! א$

ל ע� ך, ו� � בוד! ן כ� כ� ש� יון מ� ל צ� ע� ך, ו� � יר! ם ע� י� � ל� רוש� ל י� ע� ך, ו� � מ! ל ע� א� ר� ש� ל י� ינו, ע� � ם, ה' א@לה� ח�  ר�
ינו, � יו. א@לה� ל� ך ע� מ� א ש� ר� ק� נ� דוש ש! ק� ה� ו� ג�דול  ת ה� י� � ב� ה� ל  ע� ו� ך,  � יח! ש� ד מ� ו� ד� ית  כות ב� ל�  מ�
ל כ� ה מ� ר� ה� ינו מ� � נו ה' א@לה� � ח ל� ו� ר� ה� ו� נו,  � יח� ו� ר� ה� ו� נו,  � ל� כ� ל� כ� ו� נו,  � ס� נ� ר� �נו, פ� זונ� נו,  � ע� ינו, ר� � ב�  א�
ם, ת� א� ו� ל� י ה� יד� �א ל� ל ם, ו� ד� ר ו� ש� נ�ת ב� ת� י מ� יד� �א ל� ינו, ל � נו, ה' א@לה� � יכ� ר� צ� ל ת� נ�א א� ינו, ו� � רות�  צ�
ם עול� ם ל� ל� כ� נ� �א  ל ו� �א נ�בוש  ל ה, ש! ב� ח� ר� ה� ו� ה  דוש� ק� ה, ה� תוח� פ� ה, ה� א� ל� מ� ך ה� י�ד� ם ל� י א�  כ�

ד. ע! ו�

ם. י� � ל� רוש� יו י� מ� ח$ ר� ה ה', בונ�ה ב� ת� רוך א� ינו. ב� � י�מ� ה ב� ר� ה� מ� ש ב� ד! ק�� יר ה� ם ע� י� � ל� רוש� נ�ה י�  וב�
א�מ�ן

נו, � ל� גוא$ נו,  � א� נו, בור� � יר� ד� נו, א� � כ� ל� ינו, מ� � ב� א� ל,  א� ם, ה� עול� ך ה� ל! � ינו מ! � ה ה' א@לה� ת� רוך א�  ב�
ל כ� ב� ל, ש! כ� יב ל� ט� מ� ה� טוב ו� ך ה� ל! � מ! ל, ה� א� ר� ש� ה י� נו רוע� � ב, רוע� ק� דוש י�ע$ נו ק� � דוש� נו, ק� � ר�  יוצ�
נו � ל� מ� ג� נו, הוא י� � ל� נו, הוא גומ� � ל� מ� נו. הוא ג� � יב ל� יב, הוא י�יט� ט� יב, הוא מ� ט� יום הוא ה�  יום ו�
ה נ�ס� ר� ה, פ� מ� ה, נ!ח� ישוע� ה ו� כ� ר� ה, ב� ח� ל� צ� ה� ה ו� ל� צ� ו�ח ה� � ר! ים ול� מ� ח$ ר� ד ול� ס! � ח! ן ול� ח� ד, ל� ע�  ל�

נו. � ר� ס� ח� ל י� ם א� עול� ל טוב ל� כ� ל טוב, ומ� כ� לום ו� ש� ים ו� י� ח� ים ו� מ� ח$ ר� ה, ו� ל� כ� ל� כ� ו�

ד. ע! ם ו� עול� ינו ל� � ל� לוך ע� מ� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�

ץ. ר! � א� ם וב� י� � מ� ש� ך ב� ר� ב� ת� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�
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ד ע� נו ל� � ר ב� ד� ה� ת� י� ים, ו� ח� צ� ח נ� �צ� נ� ד ול� ע� נו ל� � ר ב� א� � פ� ת� י� ים, ו� דור דור� ח ל� ב� ת� ש� ן, הוא י� מ� ח$ ר�  ה�
ים. מ� י עול� מ� עול� ול�

בוד. כ� נו ב� � ס� נ� ר� פ� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�

נו. � צ� ר� א� יות ל� מ� נו קומ� � יכ� הוא יול� נו ו� � אר� ו� ל צ� ע� נו מ� � ל� בור ע3 ש� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�

יו. ל� נו ע� ל� � כ� א� ן ז!ה ש! ח� ל� ל ש3 ע� ז!ה, ו� ת ה� י� � ב� ה ב� ב� ר3 ה מ� כ� ר� נו ב� � ח ל� ל� ש� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�

שורות טובות נו ב� � ר ל� ש! יב� ו� טוב,  ז�כור ל� יא  נ�ב� �הו ה� י� ל� ת א� נו א! � ח ל� ל� ש� י� ן, הוא  מ� ח$ ר�  ה�
מות. נ!ח� שועות ו� י�

ר ש! ל א$ ת כ� א! ם ו� ע� ת ז�ר� א! ם ו� ית� ת ב� א! ם ו� אן, אות� ין כ� ב� ס3 מ� ל ה� ת כ� ך א! ר� ב� ן, הוא י� מ� ח$ ר�  ה�
ל�ה!ם,

ל, כ� ל, מ� כ� ב, ב� ק� י�ע$ ק ו� ח� צ� ם י� ה� ר� ב� ינו, א� � כו א$בות� ר� ב� ת� נ� מו ש! נו, כ� � ר ל� ש! ל א$ ת כ� א! נו ו� �  אות�
ן. מ� ר א� �אמ� נ ה, ו� מ� ל� ה ש� כ� ר� ב� ד ב� �ח� נו י� � ל� נו כ3 � ך אות� ר� ב� ן י� ל, כ� כ�

ת ה', א� ה מ� כ� ר� א ב� ש� נ� ו� לום,  ת ש� ר! � מ! ש� מ� א ל� ה� ת� כות, ש! ז� ינו  � ל� ע� ו� ם  יה! ל� דו ע$ מ� ל� י� רום  מ�  ב�
ם. ד� א� ים ו� ינ�י א@לה� ע� ל טוב ב� כ! � ש� ן ו� א ח� צ� מ� נ� נו, ו� � ע� ש� י י� א@לה� ה מ� ק� ד� וצ�

ה ד� י�ל� ם ה� א� י ו� ב� ך א� ר� ב� ן הוא י� מ� ח$ ר� ה�
ה מ� כ� ח� ל� ה ו� כ� נ� ח� ה ול� ל� ג�ד� כו ל� ז� י� ו�
ה י חופ� דוש� ק� ים ול� ים טוב� ש� ע$ מ� ל�

נ�ה. מ� נ!א@ ה� ה ו� ימ� מ� ה הת� תור� ימוד ה� ל� ול�

נ�ה ט� ק� ינו ה� ת א$חות� ך א! ר� ב� ן הוא י� מ� ח$ ר� ה�
ה בור� ג� ו�ה וב� ל� ש� ה ב� מ� כ� ח� ב�

ה ד אות� מ� ל� יו י� חות� אור� יו ו� כ� ר� ד�
שונ�ה. ל ל� ד ע� ס! ת ח! י תור� ה� ות�
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ים פ� ס� נ!א@ ל ה� ת כ� ך א! ר� ב� ן הוא י� מ� ח$ ר� ה�
ים ל� ה� ק� ה נ� ח� מ� ש�� לום וב� ש� ים ב� ימ� ד� ק� מ� ה�

ים ד עונ� י�ח� י ב� ת� ת� ב� ה א� רוכ� ב�
ים. י� נו ח� יום כול� ה ה� ה פ� ל! א�

יו רומ� מ� לום ב� ה ש� עוש�! ן ה� מ� ח$ ר� ה�
יו נ�פ� ש� כ� ר� פ� י� מו ו� ל ע� י�חוס ע�

נ�יו ל ב� ף ע� ח� ר� נו, י� יר ק� י�ע�
יו. לומ� ה ש� כ� ר� ב� ם ב� נ�ח� ם, ל� ח� ר� 1ל�

א. ב� ם ה� עול� י ה� י� ח� יח� ול� � ש� מ� ימות ה� נו ל� � ז�כ� ן, הוא י� מ� ח$ ר� ה�

לום ש� ה  ש! ע� ם.  עול� ד  ע� עו  ז�ר� ול� ד  ו� ד� ל� יחו  ש� מ� ל� ד  ס! � ח! ה  ש! ע�� ו� כו,  ל� מ� שועות  י� יל  ד� ג�  מ�
ן. מ� רו א� מ� א� ל, ו� א� ר� ש� ל י� ל כ� ע� ינו ו� � ל� לום ע� ה ש� ש! יו, הוא י�ע$ רומ� מ� ב�

�א י ה' ל ש� דור� ו� בו,  � ע� ר� ו� שו  ים ר� יר� פ� יו. כ� א� יר� סור ל� ח� ין מ� א� י  יו, כ� דוש� ת ה' ק� א! ראו   י�
י ל ח� כ� יע� ל� � ב� ש� ך, ומ� � ת י�ד! ח� א! � דו. פות� ס� ם ח� עול� י ל� י טוב, כ� ה' כ� ל טוב. הודו ל� רו כ� ס�  י�ח�
י ית� � א� �א ר� ל י, ו� ת� נ� � י ג�ם ז�ק� ית� � י� ר ה� �ע� חו. נ� ט� ב� י�ה ה' מ� ה� ה', ו� ח ב� ט� ב� ר י� ש! ר א$ �ב! ג! רוך ה� צון. ב�  ר�

לום. ש� מו ב� ת ע� ך א! ר� ב� ן, ה' י� ת� מו י� ע� ז ל� ם. ה' ע� ח! � ש ל� ק! ב� עו מ� ז�ר� ז�ב, ו� יק נ!ע@ ד� צ�
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