
Simchat Bat CeremonySimchat Bat CeremonySimchat Bat CeremonySimchat Bat Ceremony    

    
ְדּגּו ְדּגּו ְדּגּו ְדּגּו ַהַּמְלָא( ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע ְיָבֵר( ֶאת־ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ ַהַּמְלָא( ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע ְיָבֵר( ֶאת־ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ ַהַּמְלָא( ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע ְיָבֵר( ֶאת־ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ ַהַּמְלָא( ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע ְיָבֵר( ֶאת־ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ 

    ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ׃

The Angel who has redeemed me from all harm — Bless the lads. In them may 

my name be recalled, And the names of my fathers Abraham and Isaac, And may 

they be teeming multitudes upon the earth.” (Genesis 48:16) 

            ::::WelcomingWelcomingWelcomingWelcoming    

    ))))26262626ח ח ח ח """"על פי תהלים קיעל פי תהלים קיעל פי תהלים קיעל פי תהלים קי" (" (" (" (ֲאדָֹניֲאדָֹניֲאדָֹניֲאדָֹניה ְּבֵׁשם ה ְּבֵׁשם ה ְּבֵׁשם ה ְּבֵׁשם ְּברּוָכה ַהָּבָא ְּברּוָכה ַהָּבָא ְּברּוָכה ַהָּבָא ְּברּוָכה ַהָּבָא """"    

“Blessed is she who comes in the name of the Lord.” (Psalms 118:26) 

;;;;))))10101010' ' ' ' רות גרות גרות גרות ג" (" (" (" (ִּבִּתיִּבִּתיִּבִּתיִּבִּתי, , , , ְּברּוָכה ַאְּת ַלֲאדָֹניְּברּוָכה ַאְּת ַלֲאדָֹניְּברּוָכה ַאְּת ַלֲאדָֹניְּברּוָכה ַאְּת ַלֲאדָֹני""""         

“Be blessed of the Lord, O daughter! (Ruth 3:10) 

Shir HashirimShir HashirimShir HashirimShir Hashirim::::    

ַהְׁשִמיִעיִני ֶאתַהְׁשִמיִעיִני ֶאתַהְׁשִמיִעיִני ֶאתַהְׁשִמיִעיִני ֶאת, , , , ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי(ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי(ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי(ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי(, , , , ַהַּמְדֵרָגהַהַּמְדֵרָגהַהַּמְדֵרָגהַהַּמְדֵרָגהיֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר """"     

             ;;;;))))14141414', ', ', ', שיר השירים בשיר השירים בשיר השירים בשיר השירים ב" (" (" (" (ִּכי קֹוֵל( ָעֵרב ּוַמְרֵאי( ָנאֶוהִּכי קֹוֵל( ָעֵרב ּוַמְרֵאי( ָנאֶוהִּכי קֹוֵל( ָעֵרב ּוַמְרֵאי( ָנאֶוהִּכי קֹוֵל( ָעֵרב ּוַמְרֵאי( ָנאֶוה, , , , קֹוֵל(קֹוֵל(קֹוֵל(קֹוֵל(    

“O my dove, in the cranny of the rocks, Hidden by the cliff, Let me see your face, 

Let me hear your voice; For your voice is sweet And your face is lovely.”  (Song 

2:14) 

             ))))10101010', ', ', ', שיר השירים ושיר השירים ושיר השירים ושיר השירים ו" (" (" (" (ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹותֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹותֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹותֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות, , , , ָּבָרה ַּכַחָּמהָּבָרה ַּכַחָּמהָּבָרה ַּכַחָּמהָּבָרה ַּכַחָּמה, , , , ָיָפה ַכְּלָבָנהָיָפה ַכְּלָבָנהָיָפה ַכְּלָבָנהָיָפה ַכְּלָבָנה, , , , ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחרִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחרִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחרִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר""""

Who is she that shines through like the dawn, Beautiful as the moon, Radiant as 

the sun Awesome as bannered hosts? (Song 6:10) 

ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות . . . . ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּהָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּהָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּהָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה, , , , ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּהַאַחת ִהיא ְלִאָּמּהַאַחת ִהיא ְלִאָּמּהַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה, , , , ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתיַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתיַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתיַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתי""""

             ))))נאמר רק לבת בכורהנאמר רק לבת בכורהנאמר רק לבת בכורהנאמר רק לבת בכורה, , , , 9999' ' ' ' שיר השירים ושיר השירים ושיר השירים ושיר השירים ו" (" (" (" (ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה 

Only one is my dove, My perfect one, The only one of her mother, The delight of 

her who bore her. Maidens see and acclaim her; Queens and concubines, and 

praise her.  (Song 6:9) 

    

        



In the first stanza of this piyut, every line concludes with the letters ‘bat 

(daughter/girl)’. Thus it was customarily sung in honour of a daughter: 

 דרור יקראדרור יקראדרור יקראדרור יקרא -דונש בן לברטדונש בן לברטדונש בן לברטדונש בן לברט

He will proclaim freedom for all his children 

And will keep you as the apple of his eye 

Pleasant is your name and will not be 

destroyed 

Repose and rest on the Sabbath day.    

ַּבת  -ַּבת  -ְּדרֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַּבת   

ַּבת  -ַּבת  -ְוִיְנָצְרֶכם ְּכמֹו ָבַבת   

ַּבת -ַּבת  -ְנִעים ִׁשְמֶכם ְולֹא יּוְׁשַּבת   

.ַּבת -ַּבת  -ְׁשבּו ְונּוחּו ְּביֹום ַׁשָּבת      

    

Congregation:Congregation:Congregation:Congregation:     

חחחח""""מתוך מזמור קימתוך מזמור קימתוך מזמור קימתוך מזמור קי     

, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, הֹודּו ַלֲאדָֹני ִּכי טֹוב  

, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל  

, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן  

, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ֲאדָֹני  

  ,אֹוְדy ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה

, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו, ֵמֵאת ֲאדָֹני ָהְיָתה ּזֹאת  

.ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו, ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ֲאדָֹני      

MiMiMiMi    ShebShebShebShebeeeerechrechrechrech    

Forever Young Forever Young Forever Young Forever Young ––––    Bob DylanBob DylanBob DylanBob Dylan    

May God bless and keep you always, May your wishes all come true, 

May you always do for others, And let others do for you. 

May you build a ladder to the stars, And climb on every rung,  

May you stay forever young. 

 

May you grow up to be righteous, May you grow up to be true,  

May you always know the truth, And see the lights surrounding you. 

May you always be courageous, Stand upright and be strong,  

May you stay forever young. 

 

May your hands always be busy, May your feet always be swift,  

May you have a strong foundation, when the winds of changes shift. 

May your heart always be joyful, May your song always be sung,  

And may you stay forever young.  

    



NamingNamingNamingNaming    

    

 

 

 

 

May He who blessed our ancestors, Abraham Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca 

Rachel and Leah, bless Carmella and Ittay and their newborn daughter. Let 

her be known among the people Israel as 

____________, daughter of __________ and _______. 

 

As this little child has touched the Torah, so may the Torah touch her life, filling 

her mind with wisdom and her heart with understanding. May ___________ 

and ________, who have brought her here today, always strive to bring her close 

to the ways of God and of our people. May they teach her Torah every day 

through their words and deeds. May the parents be privileged to raise their child 

to woomanhood and may ________ enjoy the blessings of Torah, Huppah and a 

life of Maasim Tovim, good deeds, and Let us say: Amen 

 

....ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה, , , , ָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלם  

Blessed are You God, King of the universe, who has allowed us to live, has 

preserved us, and has enabled us to reach this season. 

  ....ַהּטֹוב ְוַהֵמיִּטיבַהּטֹוב ְוַהֵמיִּטיבַהּטֹוב ְוַהֵמיִּטיבַהּטֹוב ְוַהֵמיִּטיב, , , , ָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּו( ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל( ָהעֹוָלם

Blessed are You, God, our God, King of the universe, who is good and bestows 

good. 

....ֱׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹובֱׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹובֱׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹובֱׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב, , , , ַהגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹותַהגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹותַהגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹותַהגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות, , , , ּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםּו ֶמֶל( ָהעֹוָלםָּברּוך ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינָּברּוך ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינָּברּוך ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינָּברּוך ַאָּתה ֲאדָֹני ֱא�ֵהינ: : : : היולדתהיולדתהיולדתהיולדת     

  ....ֶסָלהֶסָלהֶסָלהֶסָלה, , , , הּוא ִיְגָמֵל( ָּכל טֹובהּוא ִיְגָמֵל( ָּכל טֹובהּוא ִיְגָמֵל( ָּכל טֹובהּוא ִיְגָמֵל( ָּכל טֹוב, , , , ִמי ֶׁשְּגָמֵל( טֹובִמי ֶׁשְּגָמֵל( טֹובִמי ֶׁשְּגָמֵל( טֹובִמי ֶׁשְּגָמֵל( טֹוב. . . . ַאֵמןַאֵמןַאֵמןַאֵמן    ::::הקהלהקהלהקהלהקהל

MotherMotherMotherMother: Blessed are You God, King of the universe who bestows goodness upon 

the accountable, who has bestowed every goodness upon me. 

Congregation:Congregation:Congregation:Congregation: Amen, He who has bestowed goodness upon you, may He bestow 

every goodness upon you forever. 

 



GGGGrandparents Blessingrandparents Blessingrandparents Blessingrandparents Blessing 

    

ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃

    ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃

Sarah, Rivkah, Rachel and Leah

May God bless you and guard you

Congregation:Congregation:Congregation:Congregation:    

May there be peace in your dwellings, 

serenity in your castles. 

On behalf of my brothers and friends, 

I speak peace onto you. 

On behalf of the house of God, 

I seek the best for you.

May God give strength to his people 

and bless them with peace.

 

  

    ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃ְיִׂשֵמ( ֱא�ִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה׃

        ְוִיְׁשְמֵר(׃ְוִיְׁשְמֵר(׃ְוִיְׁשְמֵר(׃ְוִיְׁשְמֵר(׃ְיָבְרֵכ( ְיהָוה ְיָבְרֵכ( ְיהָוה ְיָבְרֵכ( ְיהָוה ְיָבְרֵכ( ְיהָוה 

        ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ִויֻחֵּנ(׃ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ִויֻחֵּנ(׃ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ִויֻחֵּנ(׃ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ִויֻחֵּנ(׃

ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאַלִי( ְוָיֵׂשם ָל( ָׁשלֹום׃

    

Make God make you like  

Sarah, Rivkah, Rachel and Leah 

May God bless you and guard you 

May God’s face shine on you 

And be gracious unto you 

May God’s face smile at you 

And grant you peace 

May there be peace in your dwellings,  

serenity in your castles.  

On behalf of my brothers and friends,  

I speak peace onto you.  

On behalf of the house of God,  

the best for you. 

May God give strength to his people  

and bless them with peace. 

שלוה בארמונותיך

למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך

למען בית ה׳ אלוקינו אבקשה טוב לך

עוז לעמו יתן

יברך את עמו בשלום

שלוה בארמונותיך, יהי שלום בחיליך  

  למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך

 למען בית ה׳ אלוקינו אבקשה טוב לך

עוז לעמו יתן' ה  

יברך את עמו בשלום' ה     

 

 


