Welcome. These sheets contain an explanation of this morning's ceremony as well as the texts
for the siyyum and naming ceremony and birkat hamazon. Thank you for participating in this
joyous event.
The Day
We name our daughters on their fifteenth day of life. This is based on Vayiqra 12:1-5, which
describes the length of a woman's period of impurity after childbirth. If she gives birth to a
son, she is impure for seven days; if she gives birth to a daughter, she is impure for fourteen
days. The passage seems to connect the baby boy's circumcision on the eighth day to the
conclusion of the mother's seven day period of impurity. (Similarly, Vayiqra 22:27 says that a
newborn animal must remain with its mother for seven days, and on the eighth day and
onward it is acceptable as a sacrificial offering.) It seems, then, that for the first seven days of
a little boy's life, and the first fourteen days of a little girl's life, the child and mother are still
closely linked, and both remain separate from the larger family and community. Then, on the
eighth day of her son's life, and on the fifteenth day of her daughter's life, the mother begins
to rejoin her family and community, and the child too becomes incorporated as a member of
the family and community. That is why a baby boy's father becomes obligated to circumcise
his son only on the eighth day, and why the baby boy first receives his name at his brit milah ;
it is then that the baby boy becomes a member of the community of Israel. On our daughter's
fifteenth day, we come together as a family and as a community to welcome this new member
and to give her a name.
The Siyyum
A siyyum is a ceremony marking the completion of the study of a tractate of the Talmud, and
rededicating the participants to a commitment to further study. We name each of our sons
and daughters at a siyyum celebrating our joint study during the period of time that we are
expecting the birth of our child. This is both a way of privately rededicating ourselves to
Torah study and a way of publicly welcoming our children into a community joined together
in the study of Torah. Our siyyum this morning is on tractate Shevi'it. from the Palestinian
Talmud, in recognition of our baby's birth during shemita, the sabbatical year in Israel. (See
accompanying sheets for the texts that will be studied and for the text of the siyyum
ceremony.)
Please stand for the conclusion of the siyyum and remain standing throughout the naming
ceremony.
The Naming Ceremony
In gratitude for a healthy delivery for mother and baby, Devora will say birkat hagomel (the

blessing for one who survives a dangerous experience). In recognition of the particular
circumstances of this birth, the blessing will be introduced by the singing of a portion of
hallel, "ma ashiv" (end of Tehilim 116), led by David.
Our daughter will enter and leave the room to the singing of biblical verses excerpted from
blessings to children. The song to which she will enter begins with Bereishit 48:16, from the
passage in which Ya'aqov blesses Yosef and his sons, Menashe and Efraim: "May the angel
who has redeemed me from all evil bless the lads, and let my name and the name of my
fathers Avraham and Yitzchaq be called on them, and may they grow into a multitude in the
midst of the earth.  ״The song continues with Devarim 1:10, from the introduction to Moshe's
address to the Children of Israel: "The Lord your God has multiplied you, and, behold, you are
this day like the stars of heaven for multitude."
After our daughter enters the room, David and Devora will say birkat hatov vehameitiv (the
blessing "who is good and does good").
Our daughter will be named and blessed with a prayer which incorporates biblical verses
celebrating the miracle of birth:
רא@ לB שD FביD  הBשמD  @ראB קF יDאת וP  זRדה הB יל
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-יג: )תהילים קלט.דPמאD  תRדעPR שי יF פRD  נD יך וUשi עRאים מF BפלD Fיתי נ
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.מיF אF
כיF כי טובF ' הRח( הודו ל: )תהילים קז.דםB Bבנ@י אD לF  יוBלאותD פD F נDסדו וD R ה' חR יודו ל: רR מU נ \אDיד( ו
סדוD R ם חBלעולD כיF כי טובF ' הR הודו ל:א( ]הקהל עונה:סדו )תהילים קיחD R ם חB]לעול
D
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך
את________בת _________ויזכו אביה ואמה לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ונאמר אמן.
Our Lord and the Lord of our ancestors, bless this girl, and let her
name in Israel be called _____ daughter of________and________.
May the father be glad in that which came forth from his loins and

the mother rejoice in the fruit of her womb, as it is written: May
your father and your mother be glad, and may she who bore you
rejoice. (Mishlei 23:25) Protect her with your abundant grace, as it
is written: But the grace of God is from everlasting to everlasting
upon those who fear him, and his righteousness to children's
children. (Tehilim 103:17) And it says: But now, God, you are our
father; we are the clay and you are our shaper, and the work of
your hand are we all. (Yeshayahu 64:7) And it says: For you have
formed my inner parts, you have knit me together in my mother's
womb. I will praise you because I am fearfully and wonderfully
made; wonderful are your works, and my soul knows that well.
(Tehilim 139:13-14) And it says: Let them praise God for his grace,
and his wonders to humankind. (Tehilim 107:7) Give praise to God.
for he is good, for his grace endures forever. (Tehilim 118:1) [All
respond: Give praise to God, for he is good, for his grace endures
forever.]
May he who blessed our ancestors, Avraham, Yitzchaq, and Ya'aqov,
Sara,
Rivqa,
Rachel,
and
Laya,
bless________daughter
of________and________, and may her father and mother merit to
raise her to Torah, the marriage canopy, and good deeds.
Devora and David will then bless their child with the traditional
blessing for daughters and the priestly blessing.
Our daughter will leave the room with the singing of Bereishit
27:28, the beginning of Yitzchaq's blessing to Ya'aqov: "May God
give you of the dew of heaven and of the fat of the earth and an
abundance of grain and wine."
The Meal
All the participants join together in a seudat mitzvah. Birkat hamazon will be introduced with
a special zimmun and will include special prayers blessing the parents, the child, and the
participants, and praying for peace (see accompanying sheet).

ברכת המזון
Pאמרו
ולשונ@ ƒנו FרנBה ,א Bז י D
ח Dל Fמים .א Bז י Fמ Bל@ א Dשחוק ƒ Fפינו D
Fשיר ה Rמ RעiלותD ,בשוב ה' א Uת Fשיב Rת Fציון ,הƒ F Bיינו Dכ P
יתנו,
ב Rגוי FםF ,הגF Dדיל ה' ל Rעiשות Fעם @ ƒאל UהF .הגF Dדיל ה' ל Rעiשות Fע ƒ Bמנו ,הƒ F Bיינו Dשמ@ Fחים .שוב Bה ה' א Uת Dש Fב @ ƒ
יקים ב Rנ‡ƒ UגUב .ה RזD Pר Fעים Dב Fד Dמע BהD ,ב FרנBה יD Fק ƒPצרו .ה Bלוך י@ל@ ך וב BכPה Pנש@ א ƒ Uמש Uך ה Rז‡R ƒ Bרע ,ב Pא יBב Pא Dב FרנBה נPש@ א
כ Rא iFפ F
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רבותי ,נברך.
י %הי שם ה' מב"רך מעתה ועד עולם.
י %הי שם ה' מב"רך מעתה ועד עולם.
רוכים את' ם לה
'נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
'
רוכים את' ם לה'.
נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
'
%משגב ל %עתות בצרה,
%ברשות אל איום ונורא,
אל נ'אזר %בגבורה,
'.א %דיר במרום ה
רוכים את' ם לה'.
נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
'
%ברשות התורה הקדושה ,טהורה %היא וגם פרושה,
לנו מורשה,
%צוה 9
מש' ה 'ע9ב' ד ה
" '.
רוכים את' ם לה'.
נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
'
א' קרא לאלהי ה %עב %רי %ים,
כה;נ %ים והלו %י %ם,
%ברשות ה "
;הודנו בכל %אי %ים,
א '9
'.א;ברכה א' ת ה
רוכים את' ם לה'.
נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
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א' פתחה ב %שיר %פי ושפתי,
%ברשות מרנן ורבותי,
"אמרנה עצמותי,
ות 9
'.ברוך הבא בשם ה
רוכים את' ם לה'.
נודה ל %שמך בתוך א+מוני ,ב %
'
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+להינו( ש' א 9כלנו %מש' לו.
%ברשות מרנן ורבנן ורבותי ,נברך )א 9
+להינו( ש' א 9כלנו %מש' לו ובטובו ח 9 %יינו.
ברוך )א 9
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+להינו( ש' א 9כלנו %מש' לו ובטובו ח 9 %יינו.
ברוך )א 9
ברוך הוא וברוך שמו.

לח Uם
וב Rרח iFמים ,הוא נות@ ן ƒ U
\להינו ƒ Uמל Uך ה Bעול Bם ,ה RזBן א Uת ה Bעול Bם כ wלו Dבטובו Dבח@ ן Dב ƒ Uחס Uד D
ב Bרוך א Rת Bה ה' ,א @ ƒ
לנו מ Bזון Dלעול Bם וBע Uד.
לנו ,ו Dא Rל י UDחס Rר ƒ B
ובטובו ה RגBדול תF Bמיד ל Pא ƒ Bחס Rר ƒ B
Dלכ Bל ב Bש Bר Fכי Dלעול Bם חD RסדוD .

כל ,ומ@ Fכין מ Bזון Dלכ Bל Dב Fריות Bיו אiש Uר בB Bרא.
כל ומ@ Fטיב לP R
ומפD Rרנ@ס לP R
ב Rעiבור Dשמו ה RגBדולF ,כי הוא א@ ל זBן D
כל
.ב Bרוך א Rת Bה ה' ,ה RזBן א Uת הP R
\להינו,
אתנו ,ה' א @ ƒ
ורח Bב Bה ,ו Dע Rל ש Uהוצ@ ƒ B
iבותינו ƒ Uא Uרץ חD Uמ Bדה טוב Bה D
\להינו ,ע Rל שF Uהנƒ R Dח Dלת Bל Rא @ ƒ
ודה Dלך ,ה' א @ ƒ
נU ƒ
תור Dתך שF UלמD Rד ƒ Bתנו ,ו Dע Rל
B
יתך ש Uחƒ R Bת DמתF Bב Dבשƒ @ Bרנו ,ו Dע Rל
יתנו Fמב@ ית עiבF Bדים ,ו Dע Rל Dב Fר D
ופ Fד ƒ B
מ@ ƒ Uא Uרץ Fמ Dצ ƒ RריםD ,
אותנו תF BמידD ,בכ Bל
ƒB
ומפD Rרנ@ס
Bחס Uד ש UחונRנƒ B Dתנו ,ו Dע Rל א iFכיל Rת מ Bזון ש Bא Rת Bה זBן D
הוד Dע ƒ Bתנו ,ו Dע Rל ח Rי Fים ח@ ן ו ƒ U
חƒ U wקיך שR U
ובכ Bל ש Bע Bה
ובכ Bל ע@ ת D
.יום D
ומבD Bר Fכים אות Bך ,יD FתבR Bרך Fש Dמך Dב Fפי כ Bל ח Rי תF Bמיד Dלעול Bם וBע Uד.
מודים ל BךD ,
F
\להינו ,אiנƒD Rחנו
כל ,ה' א @ ƒ
ו Dע Rל הP R
\להיך ע Rל הƒ B Bא Uרץ ה RטPב Bה אiש Uר נƒ Bת Rן ל Bך .ב Bרוך א Rת Bה ה' ,ע Rל
כ Rכ Bתוב ,ו Dא BכD Rלת Bו Dשƒ B Bב Dעת , Bוב@ Rר Dכת Bא Uת ה' א ƒ U
.הƒ B Bא Uרץ ו Dע Rל ה Rמ Bזון
בודך ,ו Dע Rל מD Rלכות ב@ ית Bדו Fד
ירך ,ו Dע Rל Fציון Fמ Dשכ Rן Dכ ƒ U
לי Fם Fע ƒ U
\להינו ,ע Rל יD Fש Bרא@ ל עƒ U Rמך ,ו Dע Rל י Dרושƒ R B
Rרח@ ם ,ה' א @ ƒ
לנו,
\להינו ,אƒ F BבינוD ,ר @עƒנו ,זונ@ ƒנו ,פD Rרנƒ @ Dסנו ,ו DכD Rל Dכ @ ƒ
יחך ,ו Dע Rל הƒ R Rבי Fת ה RגBדול ו Dה Rק Bדוש ש UנD Fק Bרא Fש Dמך ע Bל Bיו .א @ ƒ
Dמ Fש ƒ U
ידי מD RתנRת
\להינו ,ל Pא Fל @
יכנו ,ה' א @ ƒ
רותינו ,ו DנBא א Rל תD Rצ Fר @ ƒ
@ƒ
\להינו Dמה@ Bרה Fמכ Bל צB
לנו ה' א @ ƒ
יחנו ,ו DהD RרוRח ƒ B
ו DהD Rרוƒ @ F
ידי הD RלוBא Bת BםF ,כי Fאם Dלי BDדך הD Rמל@ א Bה ,הD Rפתוח Bה ,הD Rקדוש Bה ו DהD Bרח Bב Bה ,ש Uל Pא נ@בוש ו Dל Pא
ב Bש Bר ו BBדם ,ו Dל Pא Fל @
.נ Fכ Bל@ ם Dלעול Bם וBע Uד
לי Fם .א Bמ@ ן
חמ Bיו י Dרושƒ B B
Bמינו .ב Bרוך א Rת Bה ה' ,בונ@ה Dב Rר i
לי Fם Fעיר הƒP Rק Uדש Fב Dמה@ Bרה Dבי @ ƒ
ובנ@ה י Dרושƒ R B
D
דושנו
יוצ @ ƒרנוD ,ק @ ƒ
iלנוD ,
בור @ ƒאנו ,גוא @ ƒ
D
ירנו,
כנו ,אF Rד @ ƒ
\להינו ƒ Uמל Uך ה Bעול Bם ,ה Bא@ ל ,אƒ F Bבינו ,מD Rל @ ƒ
ב Bרוך א Rת Bה ה' א @ ƒ
רועƒנו רוע@ ה יD Fש Bרא@ ל ,הƒ U Rמל Uך ה Rטוב ו Dה Rמ@ Fטיב ל RכPל ,שD Uבכ Bל יום וBיום הוא ה@ Fטיב ,הוא מ@ Fטיב,
@
עקPב,
Dקדוש Rי i
ול ƒ UרוRח ה Rצ Bל Bה
ול Rרח iFמים D
ול ƒ Uחס Uד D
לנו ל Bע RדD ,לח@ ן D
לנו ,הוא י FגD Dמ @ ƒ
גומ @ ƒ
לנו ,הוא D
לנו .הוא ג Dמƒ B B
@יטיב ƒ B
הוא י F
ומכ Bל טוב Dלעול Bם
ו DהD Rצל Bח BהD ,ב Bרכ Bה ו Fישוע Bה ,נUח Bמ Bה ,פD RרנBס Bה ו DכD Rלכ Bל Bה ,וR Dרח iFמים ו Dח Rי Fים ו Dש Bלום ו Dכ Bל טובF ,
.א Rל י DחD Rס @ ƒרנו
לינו Dלעול Bם וBע Uד
.הR Bרחiמ Bן ,הוא יD Fמלוך עƒ @ B
.הR Bרחiמ Bן ,הוא יD FתבR Bרך ב Rשƒ R Bמי Fם ובƒ B Bא Uרץ
עולמ@ י
ול D
ולנ@ ƒצ Rח נ DצF Bחים ,ו DיD FתהR Rדר ƒ Bבנו ל Bע Rד D
דורים ,ו DיD Fת ƒ Bפא Rר ƒ Bבנו ל Bע Rד D
F
הR Bרחiמ Bן ,הוא יD Fשת Rב Rח Dלדור
.עולF Bמים
.הR Bרחiמ Bן ,הוא י DפD Rרנƒ @ Dסנו Dבכ Bבוד
קומ Fמיות DלאD Rר @ ƒצנו
D
יכנו
יול @ ƒ
Bארנו ו Dהוא F
לנו מ@ ע Rל צ Rו @ ƒ
.הR Bרחiמ Bן ,הוא יD Fשבור עƒ @ w

לנו Dב Bרכ Bה Dמ wרב Bה בƒ R Rבי Fת ה RזUה ,ו Dע Rל שD wלח Bן זUה ש Uאƒ R Bכ Dלנו ע Bל Bיו
.הR Bרחiמ Bן ,הוא יD Fשל Rח ƒ B
לנו Dבשורות טובות י Dשועות ו DנUח Bמות
לנו א Uת א@ Fליƒ Bהו ה Rנ BFביא זBכור ל Rטוב ,ו Fיב Rש Uר ƒ B
.הR Bרחiמ Bן ,הוא יD Fשל Rח ƒ B
,הR Bרחiמ Bן ,הוא י Dב@ Bרך א Uת כ Bל הD RמסF wבין כ Bאן ,אות Bם ו Dא Uת ב@ ית Bם ו Dא Uת ז RDרע Bם ו Dא Uת כ Bל אiש Uר ל Bה Uם
עקPב ,ב RכPלF ,מכPל ,כPל ,כ@ ן י Dב@ Bרך
iבותינו ,אD Rב Bרה Bם יD Fצח Bק וR Dי i
לנוD ,כמו ש UנD FתבD Bרכו א @ ƒ
אותנו ו Dא Uת כ Bל אiש Uר ƒ B
ƒB
לנו יƒ Rח Rד Fב Dב Bרכ Bה Dשל@ מ Bה ,ו Dנ Pאמ Rר א Bמ@ ן
.אותנו כƒ B w
ƒB

וצ Bדק Bה מ@ א\לה@ י
לינו זDכות ,שD Uתה@ א Dל Fמ Dש ƒ Uמ Uרת ש Bלום ,ו Dנ Fש Bא Dב Bרכ Bה מ@ א@ ת ה'D ,
ב Rמ Bרום י DלD Rמדו עiל@ יה Uם ו Dעƒ @ B
\להים ו DאB Bדם
שכ Uל טוב Dבע@ ינ@י א F
.יD Fש @עƒנו ,ו DנD Fמצ Bא ח@ ן וƒ @ D
הR Bרחiמ Bן הוא י Dב@ Bרך אF Rבי ו Dא@ ם ה Rי RDל Bדה
ולח Rנ Dכ Bה וD DלחD Rכמ Bה
ו Dי Fז Dכו Dלג RDדל Bה D
ול Fקדוש@ י חופ Bה
טובים D
F
iשים
Dלמ Rע F
הת Fמימ Bה ו DהU Rנא\מ BנBה
תורה D
B
.ול Fלימוד הR
D
הR Bרחiמ Bן הוא י Dב@ Bרך א Uת אiחות@ ינו הD Rקט RנBה
בורה
ובגB D
DבחD Bכמ Bה DבשD RלוBה F
אורחות Bיו י Dל Rמ@ ד אות Bה
Dד Bרכ Bיו וD D
תורת ח Uס Uד ע Rל DלשונBה
R
.ות Fהי
D
הR Bרחiמ Bן הוא י Dב@ Bרך א Uת כ Bל הU Rנא\סF Bפים
וב FPש Dמח Bה נD FקהF Bלים
ימים Dבש Bלום D
ה RמD Rק Fד F
Dברוכ Bה אD Rת Fב Fתי DביRח Rד עונ Fים
.א@ ל Uה פPה ה Rיום כול Bנו ח Rי Fים
שה ש Bלום Fב Dמרומ Bיו
הR Bרחiמ Bן ה Bעו P U
ש DכנBפ Bיו
ר P
יBחוס ע Rל ע Rמו ו DיD Fפ P
י BFעיר Fקנו ,יR Dרח@ ף ע Rל ב BנBיו
.ל Rרח@ םD ,לנRח@ ם Fב Dב Bרכ Bה Dשלומ Bיו
D
ולח Rי@י ה Bעול Bם ה Rב Bא
Rכנו Fלימות ה Rמƒ F BשיחD R
.הR Bרחiמ Bן ,הוא י Dז @ ƒ
ולז RDרעו ע Rד עול Bם .ע Pש Uה ש Bלום Fב Dמרומ Bיו ,הוא Rיעiש Uה
מ RגF Dדיל י Dשועות מD Rלכו ,ו Dע ƒPש Uה ƒ Uחס Uד Fל Dמ Fשיחו Dל Bדו Fד D

 מ@ ןBמרו אD אF D ו,רא@ לB שD F ל יB ל כR עDלינו ו
ƒ @ B לום עBש.
 הודו. ל טובBסרו כD חRD א יP דורש@ י ה' ל
D D ו,בוƒר @עB Dרשו וB ירים
F פF כD . יוBירא
@ לF חסורD Rכי א@ ין מF , יוBקדושD ' ת הU ראו אDי
,' הR ח בRבטD F ר יUשi ר אUבƒ U גR רוך הB ב.רצוןB  יR ל חBלכD Rביעƒ F שD R ומ,דךBƒ U  ת יU אRפותח
ƒ@
.סדוD R ם חBלעולD כיF ,כי טובF ' הRל
' ה, ת@ ןF מו יRלעD  זP ה' ע. םUלח
ƒ B  שU קRמבD רעוRD  זD ו,בBעז
\ נU דיקF Rיתי צ
F אƒ F רB אP  לD ו,תיF DקנBƒ R ם זRיתי ג
F יƒ F B ר הRעƒ R נ. חוRבטD מF 'ה הB יB הDו
 לוםB שR מו בR ת עU @רך אB בDי.
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