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

(י: )רות ג. ל@ה' ב>=ת>=יA>ה א@תBרו>כA>ב

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)

' ד הHבוA ו>כA ךJ רHא אוBי בK כ
=>  =ריHקו>מ=י או
(א: )ישעיה ס.חK BרB  זAל@י =ךBע
Verses of Thanksgiving
Lisa

רWמHנו > ה@חAנ@חY א,הB>תBב=ינו > אBה ה' אB>ע@תAו
.>נוB>כ >ל
[ B ךAדB ה יJ\שY נו > ו>מ@עJרAצHה יB>א@תAו
(ז:)ישעיה סד

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

יJ נAיו ל=בB תHאוAלAנ=פA וHד>וA דו > ל@ה' ח@סHיו
(ח: )תהילים קז. םBדBא

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

Everyone

םB לHעוA ב כ>=י לH דו > ל@ה' כ>=י טוHהו
(א: )תהילים קיח. 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.
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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:

ח-ג:שמות כד

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.

לB>ת כJם אBעBר לJפ
> @סAה ו@יWmשHא מHבB>ו @י
פט=ים ו @י>@ע@ן
B > mש
A =>ל ה@מB>ת כJאA י ה' וJרA>=דב
ל־B>רו > כAאמH>ד ו @יBחW ל אHם קוBעBל הB>כ
בH>תA ו @י>=כ:הK ש
W\ YעK@ר ה' נW>ר >=דבWmשYרים אB= דבA> @ה
רWקH>ם ב>@בJ>כmש
A @>  י ה' ו @יJרAל >=דבB>ת כJה אWmשHמ
 הJרA\שWים עJ>תmש
A > ר וBהBח@ ת>@ח@ת הJ>בAן מ=זWו @י>=ב
:לK א
J BרA\י י=שJטAבmש
= רB\שBים עJ נAmה ל=שB@צ >ב
J מ
> לוYעK> @יK@ל וJ אBרA\י י=שJ נA> י בJרYעK@ת נK א
W ל@חmש
A => ו @י
'מ=ים ל@הBלmש
A ח=יםBבAחו > זA>בAי>=זK@ת וH לHע
םW\שB>דם ו @יB> @צ=י הYה חWmשH ו @י>=ק>@ח מ:יםKרB= פ
>
:@חK>ב
J A ר@ ק ע@ל ה@מ>=זB דם זB> @צ=י הYחK@ת וH >נB א@גK>ב
B
יJ נA זBאA> א בBרAרית ו @י>=קA= >ר ה@בWפJו @י>=ק>@ח ס
'ר הW>ר >=דבWmשYל אH>רו > כAאמH>ם ו @יBעBה
דםB> @ת הWה אWmשH ו @י>=ק>@ח מ:עK מ
B mש
A = נAה וW\שYעK@נ
םK @ה דJ> ר ה=נWאמH>ם ו @יBעBק ע@ל הHרAו @י>=ז
לB>ם ע@ל כWכB>ר@ ת ה' ע=מB>ר כWmשYרית אA= >ה@ב
:הW>לKא
J Bרים הB= דבA> @ה

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.

.כד-:תלמוד בבלי מכות כג

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,

 שש מאות ושלש:דרש רבי שמלאי
 בא...עשרה מצות נאמרו לו למשה
,מיכה והעמידן על שלש
(מיכה ו) הגיד לך אדם מה:דכתיב
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טוב ומה ה' דורש ממך כי אם
עשות משפט ואהבת חסד והצנע
.לכת עם אלהיך

what is good and what YHVH requires
from you: Only to do justice, to love
lovingkindness and to walk modestly with
your God.

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:

יא:שיר השירים ד

Song of Songs 4:11

mדב@שA> הB>כ >ל
@ A ת@י =ךHתוAש \פ
= הB נAט>פ
H =>ת תWפHנ
Aת@י =ךHמAש \ל
A
@ @ יחJרA ך וJ  נHוmשAב ת>@ח@ת לBלBחAו
: ןHנוBבA יח@ לJרA>כ

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.

מדרש תנחומא כי תשא ט

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.

 בשעה,דא דבש וחלב תחת לשונך
שעמדו לפני הר סיני ואמרו כל
 באותה,אשר דבר ה' נעשה ונשמע
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.

3

Welcoming Amalya into the Covenant: A Ritual
Sabba

יJ נA זBאA> א בBרAרית ו @י>=קA= >ר ה@בWפJו @י>=ק>@ח ס
…םBעBה
’ה הB ב ו>מH ם מ@ה ט>וBדB אBךAה=ג >=יד ל
טBפ
> mש
A = ת מHש \וY כ>=י א=ם עBךA> מ=מm שJ רHד>ו
ת ע=םWכWע@ לJנAה@צAד וWסWב@ת חYא@הAו
.BיךK ה
W H לuא

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

Lisa
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

.עK BמAmנ=שAה וW\שYעK@ר ה’ נW>ר >=דבWmשYל אH>כ

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)

’ר@ ת הB>ר כWmשYרית אA= >ם ה@בK @ה דJ> ה=נ
.הW>לK JאBרים הB= דבA> @ל הB>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

הB לHדוA> ה גB נBק>ט
A @ הHעמליה שחר זו
,הW יAת>=ה

Amalya Shaḥar, this little one, may she
become great,

Everyone

סJ נB>ן ת>=כJ> כ,ריתA= >ה ל@בBסAנAנ = >כWmם שJmכ >ש
A
. ב=יםHש\=ים טוYמ@עAה ו>לBפ
> [חA ה ו>לB רHתוAל

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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,הBקAרבA=  ה וBרB\ינו > שJ תH א=מ>וAר@ ךJ>בmש
W מ=י
הB >ב=יאA ם ה@נB  יAה ו>מ=רBאJלAל וJ חBר
ה ב>@תB>כAר ה@מ>@לJ>תAסWאAב=יג @י >=ל וYו@א
דהB> Aת ה@י>@לW אA ךJרBבAב=יח@י >=ל הו >א יYא
,אתH>ה ה@זB >ע=ימA ה@נ

Sabba
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,

עמליה שחר בת הרב אליעזר
,גרשון ולאה פייגע

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.

דלו >הA> @  ו =יג,הB כBרA>ע@ת בmש
A = ב ו>בHל טוB> מ@זA>ב
תWה אW>ז@כA  ו=י,הBנו>חA ם ו>מHלוBmריאו >ת שA= ב>=ב
>הBתBחAש \מ
= A> ת בH אוAה ל=רB>ת א=מWאA וBב=יהBא
רWm שH עו, תHנוBבAנ =ים ו>בBבA> ב,>הBפת
B > > חוAו>ב
נ =יםmש
J דA> ,הBיבJ\שA>נו >בו >ן בA  ד יH עו. דHבוBכAו
 ןH צוBה=י רAן יJכA ו,>יוAנ @נ >=ים י=הYר@ עA ו
.ןJמBאמ@ר אHנAו

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:

לJ חBה רBקA ה =רבBרB\כ >ש
A ה=יםHלu אAךJש\=ימAי
.הBאJלAו

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)

.BךK WרAמmש
A = יA ה' וBךA כWרK ב
B Aי
B.> ךKW>יח[נK =  וBיךWלJיו אB נBפ
> 'ר הJאBי
B
B
. םHוKלmש
B ךAם לJ\שBיA יך וWלJיו אB נBפ
> 'א הB\ש
> =י
(כו,כה,)במדבר ו׃כד

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

>טו >בAה בJ אA>ון ו >רH ה' מ=צ=>יBךA כWרBבAי
׃B>יךWי ח@יJמA>ל יHם כB=לmBרו>שA י
ום ע@ל־H  לBיךW נBבAנ =ים לBה־בJ אAו >ר
ל׃J אB \רAי=ש
(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
שיר המע$לות ,בשוב ה' א! ת שיבת ציון ,היינו כחלמים .אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
רנה ,אז יאמרו בגוים ,הגדיל ה' לע$שות עם אל! ה .הגדיל ה' לע$שות עמנו ,היינו
שמחים .שובה ה' א! ת שביתנו ,כא$פיקים בנ! 0ג!ב .הזרעים בדמעה ,ברנה יקצרו .הלוך
ילך ובכה נשא !מש! ך הז0רע ,בא יבא ברנה נשא א$ל 3מתיו.
Leader
Everyone
Leader
Everyone
Leader
Everyone
Leader
Everyone
Leader
Everyone
Leader

רבותי ,נברך.
יהי שם ה' מברך מעתה ועד עולם.
יהי שם ה' מברך מעתה ועד עולם.
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!
משגב לעתות בצרה,
ברשות אל איום ונורא,
אדיר במרום ה'.
אל נ!אזר בגבורה,
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!
ברשות התורה הקדושה ,טהורה היא וגם פרושה,
מש! ה !עב! ד ה'.
צוה לנו מורשה,
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!
א! קרא לאלהי העבריים,
ברשות הכה$נים והלוים,
א$ברכה א! ת ה'.
$הודנו בכל איים,
א !
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!

Everyone

א! פתחה בשיר פי ושפתי,
ברשות מרנן ורבותי,
ברוך הבא בשם ה'.
ותאמרנה עצמותי,
נודה לשמך בתוך א@מוני ,ברוכים את! ם לה'.
!

Leader
Everyone

ברשות מרנן ורבנן ורבותי ,נברך )א@להינו( ש! אכלנו מש! לו.
ברוך )א@להינו( ש! אכלנו מש! לו ובטובו חיינו.

Leader

ברוך )א@להינו( ש! אכלנו מש! לו ובטובו חיינו.

Everyone

ברוך הוא וברוך שמו.
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ברוך אתה ה' ,א@להינו !מל! ך העולם ,הזן א! ת העולם כ 3לו בטובו בחן ב !חס! ד
וברח$מים ,הוא נותן !לח! ם לכל בשר כי לעולם חסדו .ובטובו הגדול תמיד לא חסר
לנו ,ואל י!חסר לנו מזון לעולם וע! ד .בע$בור שמו הגדול ,כי הוא אל זן ומפרנס לכל
ומטיב לכל ,ומכין מזון לכל בריותיו א$ש! ר ברא .ברוך אתה ה' ,הזן א! ת הכל.
ודה לך ,ה' א@להינו ,על ש! הנחלת לא$בותינו !א !רץ ח! מדה טובה ורחבה ,ועל
נ !
ש! הוצאתנו ,ה' א@להינו ,מ !א !רץ מצרים ,ופדיתנו מבית ע$בדים ,ועל בריתך ש! חתמת
וחס! ד ש! חוננתנו,
בבשרנו ,ועל תורתך ש! למדתנו ,ועל ח! 3קיך ש! הודעתנו ,ועל חיים חן !
ועל א$כילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד ,בכל יום ובכל עת ובכל שעה.
ועל הכל ,ה' א@להינו ,א$נחנו מודים לך ,ומברכים אותך ,יתברך שמך בפי כל חי
@להיך על הא !רץ הטבה
תמיד לעולם וע! ד .ככתוב ,ואכלת ושבעת ,וברכת א! ת ה' א !
א$ש! ר נתן לך .ברוך אתה ה' ,על הא !רץ ועל המזון.
בודך ,ועל
ירך ,ועל ציון משכן כ !
רחם ,ה' א@להינו ,על ישראל ע !מך ,ועל ירושלים ע !
יחך ,ועל הבית הגדול והקדוש ש! נקרא שמך עליו .א@להינו,
מלכות בית דוד מש !
אבינו ,רענו ,זוננו ,פרנסנו ,וכלכלנו ,והרויחנו ,והרוח לנו ה' א@להינו מהרה מכל
צרותינו ,ונא אל תצריכנו ,ה' א@להינו ,לא לידי מתנת בשר ודם ,ולא לידי הלואתם,
כי אם לידך המלאה ,הפתוחה ,הקדושה והרחבה ,ש! לא נבוש ולא נכלם לעולם
וע! ד.
ובנה ירושלים עיר הק !דש במהרה בימינו .ברוך אתה ה' ,בונה ברח$מיו ירושלים.
אמן
ברוך אתה ה' א@להינו !מל! ך העולם ,האל ,אבינו ,מלכנו ,אדירנו ,בוראנו ,גוא$לנו,
יוצרנו ,קדושנו קדוש יע$קב ,רוענו רועה ישראל ,ה !מל! ך הטוב והמטיב לכל ,ש! בכל
יום ויום הוא הטיב ,הוא מטיב ,הוא ייטיב לנו .הוא גמלנו ,הוא גומלנו ,הוא יגמלנו
לעד ,לחן ול !חס! ד ולרח$מים ול !רוח הצלה והצלחה ,ברכה וישועה ,נ!חמה ,פרנסה
וכלכלה ,ורח$מים וחיים ושלום וכל טוב ,ומכל טוב לעולם אל יחסרנו.
הרח$מן ,הוא ימלוך עלינו לעולם וע! ד.
הרח$מן ,הוא יתברך בשמים ובא !רץ.
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הרח$מן ,הוא ישתבח לדור דורים ,ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים ,ויתהדר בנו לעד
ולעולמי עולמים.
הרח$מן ,הוא יפרנסנו בכבוד.
הרח$מן ,הוא ישבור ע 3לנו מעל צוארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו.
הרח$מן ,הוא ישלח לנו ברכה מ 3רבה בבית הז!ה ,ועל ש 3לחן ז!ה ש! אכלנו עליו.
הרח$מן ,הוא ישלח לנו א! ת אליהו הנביא זכור לטוב ,ויבש! ר לנו בשורות טובות
ישועות ונ!חמות.
הרח$מן ,הוא יברך א! ת כל המס 3בין כאן ,אותם וא! ת ביתם וא! ת זרעם וא! ת כל א$ש! ר
לה!ם,
אותנו וא! ת כל א$ש! ר לנו ,כמו ש! נתברכו א$בותינו ,אברהם יצחק ויע$קב ,בכל ,מכל,
כל ,כן יברך אותנו כ 3לנו יחד בברכה שלמה ,ונאמר אמן.
במרום ילמדו ע$ליה! ם ועלינו זכות ,ש! תהא למש !מ !רת שלום ,ונשא ברכה מאת ה',
וצדקה מא@להי ישענו ,ונמצא חן ושכ! ל טוב בעיני א@להים ואדם.
הרח$מן הוא יברך אבי ואם הילדה
ויזכו לגדלה ולחנכה ולחכמה
למע$שים טובים ולקדושי חופה
וללימוד התורה התמימה וה !נא@מנה.
הרח$מן הוא יברך א! ת א$חותינו הקטנה
בחכמה בשלוה ובגבורה
דרכיו ואורחותיו ילמד אותה
ותהי תורת ח! ס! ד על לשונה.
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מן הוא יברך א! ת כל ה !נא@ספים$הרח
המקדימים בשלום ובשמחה נקהלים
ברוכה את בתי ביחד עונים
.אל! ה פה היום כולנו חיים
עושה שלום במרומיו
! מן ה$הרח
יחוס על עמו ויפרש כנפיו
 ירחף על בניו,יעיר קנו
1
. לנחם בברכה שלומיו,לרחם
. הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא,מן$הרח
 עש! ה שלום. ועש! ה !חס! ד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם,מגדיל ישועות מלכו
. ואמרו אמן,ש! ה שלום עלינו ועל כל ישראל$ הוא יע,במרומיו
 ודורשי ה' לא, כפירים רשו ורעבו. כי אין מחסור ליראיו,יראו א! ת ה' קדושיו
 ומשביע לכל חי,ידך
!  פותח א! ת. כי לעולם חסדו, הודו לה' כי טוב.יחסרו כל טוב
 ולא ראיתי, נער הייתי גם זקנתי. והיה ה' מבטחו,'ש! ר יבטח בה$ ברוך הג! ב! ר א.רצון
. ה' יברך א! ת עמו בשלום, ה' עז לעמו יתן. וזרעו מבק! ש לח! ם,צדיק !נע@זב
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