ZEVED HA’BAT – CEREMONIA DE NUMIRE A UNEI FETE
La aducerea fetiţei în sinagogă, se rostesc următoarele versete:
Bruha habaa be’şem A-donai.

"ְׁשם אֲדֹנָי
ֵ "ּבְרּוכָה ַהּבָאה ּב

"Binecuvântată fie cea care vine în Numele lui Dumnezeu" (bazat pe Psalmi 118:25)

Bruha at l’A-donai, biti.

(10 ')רות ג

" ִּבּתִי,"ּבְרּוכָה ) ְּת לַאֲדֹנָי

"Binecuvântată fii tu de către Dumnezeu, fiica mea" (Rut 3:10)

Mi zot hanişkafa kemo şahar, iafa
halvana, bara kahama, aiuma kanidgalot.

 ָּברָה, יָפָה ַכ ְּל ָבנָה,ׁשחַר
ָ ִׁש ָקפָה ּכְמֹו
ְ "מִי זֹאת ַהּנ
(10 'דּגָלֹות" )שיר השירים ו
ְ ִ ֲאיֻּמָה ַּכּנ,ַּכחַּמָה

"Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, măreaţă ca nişte oşti
sub steagurile lor?" (Cântarea Cântărilor 6:9)

Bruha at bair uvruha at basade, bruha at
bevoeh uvruha at beţeteh.

 ּבְרּוכָה ) ְּת,ַּׂשדֶה
ָ "ּבְרּוכָה ) ְּת ָּבעִיר ּובְרּוכָה ) ְּת ּב
(6 ,3 ך" )על פי דברים כ"ח
ְ ּבְבֹ ֶא ְך ּובְרּוכָה ) ְּת ְּבצֵא ֶת

"Vei fi binecuvântată în cetate şi vei fi binecuvântată la câmp. Vei fi binecuvântată la venirea ta şi
vei fi binecuvântată la plecarea ta." (Deuteronom 28:3, 6)

Fetiţa este apoi arătată celor prezenţi şi părinţii spun:
Ionati behagvai hasela beseter
hamadrega, hareini et maraih, haşmi’ini
et koleh arev umareh nave.

 ַהרְאִינִי אֶת,ַּמ ְד ֵרגָה
ַ "יֹונָ ִתי ְּב ַחְגוֵי ַה ֶּסלַע ְּב ֵסתֶר ה
 ּכִי קֹו ֵל ְך ָערֵב,ַׁשמִיעִינִי אֶת קֹו ֵל ְך
ְ  ה,ַמרְ)יִ ְך
(14 'ך נָאוֶה" )שיר השירים ב
ְ ּומ ְראֵי
ַ

"Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi
aud glasul! Căci glasul tău este dulce, şi faţa ta plăcută." (Cântarea Cântărilor 2:14)

 ָּברָה, )חַת הִיא ְל ִאּמָּה,")חַת הִיא יֹונָתִי ַת ָּמתִי
ְ)ּׁשרּו ָה ְמלָכֹות
ְ  רָאּו ָה בָנֹות וַי.הִיא לְיֹו ַלדְּתָּה
 נאמר רק לבת,9 'ה" )שיר השירים ו
ָ ְׁשים וְַי ַהלְלּו
ִ ּופִי ַלג
.(בכורה

Ahat hi ionati tamati, ahat hi leima, bara
hi leioladeta. Rauha vanot vaieaşruha
melahot ufilagşim vaihaleluha.

"Numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama ei, cea mai
aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd, şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea
o laudă." (Cântarea Cântărilor 6:9 – se recită doar pentru o fetiţă întâi-născută)
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Toţi cei prezenţi cântă următorul piut (cântec), ale cărui versuri se încheie toate cu
fragmentul de cuvânt ebraic BAT (fiică):
Deror ikra leven im bat
Veinţarhem kemo vavat
Neim şimhem velo iuşbat
Şevu venuhu beiom Şabat.

ּדְרֹור יִ ְקרָא ְלבֵן עִם ּבַת
וְיִנְ ָצ ְרכֶם ּכְמֹו ָבבַת
יּוׁשּבַת
ְ ׁש ְמכֶם וְלֹא
ִ נְעִים
.ׁשּבָת
ַ ׁשבּו וְנּוחּו ּבְיֹום
ְ

El va proclama libertate pentru toţi copiii Săi / Şi te va păzi ca pe ochii Săi
Frumos îţi este numele şi el nu va dispărea, / Stai şi odihneşte-te în ziua Şabatului.

Există apoi obiceiul să se recite câteva versete în care părinţii îşi exprimă
recunoştinţa pentru miracolului naşterii unei noi fiinţe atât de dragi în viaţa lor.
Psalm 100

Mizmor letoda, hariu l’Adonai kol haareţ.
Ivdu et Adonai besimha, bou lefanav
birnana.
Deu ki Adonai Hu Elohim, Hu asani, veLo
anahnu amo veţon marito.
Bou şearav betoda, haţerotav bithila.
Hodu lo, barhu şemo, ki tov Adonai leolam
hasdo, vead dor vador emunato.

,ִמזְמֹור לְתֹודָה
.רֶץSָָהרִיעּו ַלאֲדֹנָי ּכָל ה
. ּבֹאּו ְל ָפנָיו ִּב ְרנָנָה,ְׂש ְמחָה
ִ ִעבְדּו אֶת אֲדֹנָי ּב
,ָׂשנּו
ָ  הּוא ע,ּדְעּו ּכִי ֲאדֹנָי הּוא אֱלֹהִים
.וְלֹו ֲאנַחְנּו עַּמֹו וְצֹאן ַמ ְרעִיתֹו
. ֲחצֵרֹתָיו ִּב ְת ִהּלָה,ׁש ָערָיו ּבְתֹודָה
ְ ּבֹאּו
,ׁשמֹו
ְ  ָּברְכּו,הֹודּו לֹו
 וְעַד ּדֹר וָדֹר,ּכִי טֹוב אֲדֹנָי לְעֹולָם ַחסְּדֹו
אֱמּונָתֹו

(Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămîntului! Slujiţi Domnului cu
bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui sîntem:
noi sîntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cîntări în curţile
Lui! Lăudaţi-l şi binecuvîntaţi-i Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi
credincioşia Lui din neam în neam.

, ּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹו,ַאדֹנָי ּכִי טֹוב
ֲ הֹודּו ל
, ּכִי לְעֹו ָלם ַחסְּדֹו:ִׂש ָראֵל
ְ יֹאמַר נָא י
, ּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹו:יֹאמרּו נָא בֵית )הֲרֹן
ְ
, ּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹו:יֹאמרּו נָא ִירְאֵי אֲדֹנָי
ְ
,ִיתנִי וַ ְּתהִי לִי לִיׁשּועָה
ָ אֹו ְד ָך ּכִי ֲענ
, הִיא ִנ ְפלָאת ְּבעֵינֵינּו,ֵמאֵת ֲאדֹנָי ָהיְתָה ּזֹאת
.ִׂש ְמחָה בֹו
ְ  נִָגילָה וְנ,ָׂשה אֲדֹנָי
ָ זֶה הַּיֹום ע

Psalm 118

Hodu l’Adonai ki tov, ki leolam hasdo,
Iomar na Israel, ki leolam hasdo,
Iomru na veit Aharon, ki leolam hasdo,
Iomru na irei Adonai, ki leolam hasdo,
Odeha ki anitani vatehi li lişua,
Meet Adonai haita zot, hi niflat be’eineinu,
Ze haiom asa Adonai, naghila venismeha vo.

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!” Să zică Israel: „Căci în veac
ţine îndurarea Lui!” Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!” Cei ce se tem de
Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!” Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele;
El m'a mîntuit. Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri. Aceasta
este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
2

Numirea fetiţei
Mi şeberah avoteinu Avraham, Iţhak
ve’Iaakov ve’imoteinu Sara veRivka, Rahel
veLea uMiriam hanevia vaAvigail veEster
hamalka bat Avihail, hu ievareh et haialda
haneima hazot, veikare şema be’Israel
_______. Bemazal tov uvişeat braha,
vigadluha bivriut, şalom umenuha, veizake et
aviha veet ima, lirot besimhata uvehupata,
bevanim uvevanot, oşer vehavod. Od ienuvun
beseiva, deşenim veraananim ihiu, vehen iehi
raţon venomar amen.

 יִ ְצחָק וְיַעקֹ ְב,בֹותֵינּו ) ְב ָרהָםS ׁש ֵּב ַר ְך
ֶ מִי
ּומ ְריָם
ִ הSֵ ָרחֵל וְל,ׂש ָרה וְ ִר ְבקָה
ָ וְאִּמֹותֵינּו
ַּמ ְלּכָה ּבַת
ַ ְאסְּתֵר ה
ֶ ה וַ ֲאבִיַגּיִל וSַהּנְבִי
 הּוא יְ ָב ֵר ְך אֶת ַהּיַ ְלּדָה ַהּנְעִימָה,ֲאבִי ַחּיִל
________ ִׂש ָראֶל
ְ ׁשמַה ְּבי
ְ  וְיִ ָּקרֵא,הַּזֹאת
ְמּזָל טֹוב
ַ  ּב.()פלונית בת פלוני ופלונית
ׁשלֹום
ָ , וִיַגּדְלּוה ִּב ְברִיאּות,ִׁשעַת ְּב ָר ָכה
ְ ּוב
בִי ָה וְאֶת אִּמָה ִלרְאֹותS  וִיְזַּכֶה אֶת,ּומנּוחָה
ְ
עֹוׁשר
ֶ , ְּב ָבנִים ּו ְבבָנֹות,ְׂש ְמ ָחתָּה ּובְחּו ָּפתָּה
ִ ּב
ְׁשנִים וְ ַר ֲענַּנִים
ֵ  ּד,ְׂשיבָה
ֵ  עֹוד יְנּובּון ּב.וְכָבֹוד
.מֵןS ְנֹאמר
ַ  וְכֵן יְהִי רָצֹון ו,יִהְיּו

Cel care a binecuvântat pe părinţii noştri Avraham, Iţhak şi Iaacov şi pe mamele noastre Sara,
Rebeca, Rahel şi Lea, pe profetele Miriam şi Abigail şi pe regina Ester fiica lui Avihail – fie ca El
să binecuvânteze şi pe această drăguţă fetiţă şi fie-i numele în Israel ___________. Cu noroc şi
prosperitate, să fie crescută în sănătate, pace şi linişte. Fie ca părinţii ei să o vadă în momentele ei
de bucurie, la nuntă cu fii şi fiice, cu bogăţie şi onoare. Fie roditori cu toţii în vreme de bătrâneţe,
viguroşi şi proaspeţi să fie. Aşa să fie voia Ta, amen.

După rostirea numelui, se pot recita câteva versete despre legămintele pe care
Dumnezeu le-a făcut cu întreg poporul evreu, bărbaţi, femei şi copii.
Legământul cu Avraham, Sara şi urmaşii lor

Hine vriti itah vehaita leav hamon goim, velo
ikare od et şimha Avram, vehaia şimha
Avraham, ki av hamon goim netatih.
Vahakimoti et briti beini uveineha uvein
zaraha ahareha ledorotam livrit olam lihiot
leha l’Elohim ulezaraha ahareha. Vaiomer
Elohim el Avraham: Sarai işteha – lo tikra et
şema Sarai ki Sara şema, uverahti ota vegam
natati mimena leha ben uverahtiha ehaita
legiom, malhei amim mimena ihiu.

 וְלֹא,ִּת ְך וְ ָהיִי ָת לְ)ב הֲמֹון ּגֹויִם
ָ ִהּנֵה ְברִיתִי א
ׁש ְמ ָך
ִ  וְ ָהיָה,ׁש ְמ ָך ) ְברָם
ִ יִ ָּקרֵא עֹוד אֶת
 וַ ֲהקִמֹתִי. ּכִי )ב הֲמֹון ּגֹויִם נְ ַתּתִיך,) ְב ָרהָם
אֶת ְּברִיתִי ּבֵינִי ּובֵינֶ ָך ּובֵין זַ ְר ֲע ָך ) ֲחרֶי ָך
לְדֹרֹתָם ִל ְברִית עֹולָם ִלהְיֹות ְל ָך לֵאלֹהִים
אמר אֱלֹהִים אֶל
ֶ ֹ וַּי.ּו ְלזַ ְר ֲע ָך ) ֲחרֶי ָך
ׁשמָּה
ְ  לֹא ִת ְקרָא אֶת- ִׁש ְּת ָך
ְ ׂשרַי א
ָ :) ְב ָרהָם
 ּו ֵב ַרכְּתִי אֹתָּה וְגַם נָ ַתּתִי,ׁשמָּה
ְ ׂשרָה
ָ ׂשרָי ּכִי
ָ
 ַמ ְלכֵי,ִמ ֶּמּנָה ְל ָך ּבֵן ּו ֵב ַרכְּתִי ָה וְ ָהיְתָה לְגֹויִם
.(16- 15 ,7 ,5 - 4 ,ְיּו" )בראשית י"ז
עַּמִים ִמ ֶּמּנָה יִה

„Iată legămîntul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi părintele multor neamuri. Nu te vei mai numi
Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult;
voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legămîntul Meu între Mine
şi tine şi sămînţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legămînt vecinic, în puterea căruia,
Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai
chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvînta, şi îţi voi da un fiu
din ea; da, o voi binecuvînta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor
ieşi din ea.” (Geneza 17: 4,5,7,15,16).
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Legământul cu întreg poporul evreu, la Muntele Sinai

Atem niţavim haiom kulhem lifnei Adonai
Eloheihem. Raşeihem, şivteihem, zikneihem
veşotreihem, kol iş Israel. Taphem, şeşeihem
vegherha aşer bekerev mahaneha. Velo ithem
levadhem anohi koret et habrit hazot veet haala
hazot, ki et aşer ieşno po imanu omed haiom lifnei
Adonai Eloheinu, veet aşer einenu po imanu haiom.

)ּתֶם ִנ ָּצבִים הַּיֹום ֻּכ ְּלכֶם ִל ְפנֵי ֲאדֹנָי
 ִז ְקנֵיכֶם,ְטיכֶם
ֵ ׁשב
ִ ,ָאׁשיכֶם
ֵ  ר:אֱלֹהֵיכֶם
, ַט ְּפכֶם.ִׂש ָראֵל
ְ  ּכֹל ִאיׁש י,וְׁשֹ ְטרֵיכֶם
 וְלֹא.ׁשר ְּב ֶקרֶב ַמ ֲחנֶי ָך
ֶ ְׁשיכֶם וְֵג ְר ָך ֲא
ֵנ
נֹכִי ּכֹרֵת אֶת ַה ְּברִיתS ִא ְּתכֶם ְל ַב ְּדכֶם
ֲׁשר
ֶ  ּכִי ֶאת א,לָה הַּזֹאתSָהַּזֹאת וְאֶת ה
ִּמנּו עֹמֵד הַּיֹום ִל ְפנֵי ֲאדֹנָי
ָ ֶׁשנֹו ּפֹה ע
ְי
ֲׁשר ֵאינֶּנּו ּפֹה ִעּמָנּו הַּיֹום
ֶ  וְאֵת א,אֱלֹהֵינּו
.(14 - 13 ,10 - 9 )דברים כ"ט

Astăzi staţi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrînii
voştri, mai marii oştirii voastre, toţi bărbaţii din Israel, copiii voştri, nevestele voastre, şi străinul
care este în mijlocul taberii tale. Nu numai cu voi închei legămîntul acesta încheiat cu jurămînt, ci
atît cu cei ce sînt aici printre noi, de faţă în ziua aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cît
şi cu cei ce nu sînt aici printre noi în ziua aceasta. (Deuteronom 29: 9-10, 13-14).

Părinţii rostesc două binecuvântări, iar cei prezenţi se pot alătura la rostirea celei
de-a doua.
Baruh ata Adonai meleh haolam, hatov
vehameitiv.

 הַּטֹוב,ּבָרּו ְך )ּתָה אֲדֹנָי אֱלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם
וְהַמֵיּטִיב

Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care eşti bun şi dăruieşti bine.

Baruh ata Adonai Eloheinu meleh
haolam, şeheheianu vekiimanu
vehighianu lazman haze.

ׁש ֶה ֱחיָנּו
ֶ ,ּבָרּו ְך )ּתָה אֲדֹנָי אֱלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם
ְמנּו וְ ִהּגִיעָנּו ַלזְמַן ַהּזֶה
ָ וְ ִקּי

Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ţinut în viaţă şi neai susţinut şi ne-ai făcut să ajungem timpul acesta.
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Părinţii îşi binecuvântează fetiţa, aşa cum o fac în fiecare vineri seara.
Iesimeh Elohim keSara, Rivka, Rahel veLea
aşer banu et beit Israel,
Ievareheha Adonai veişmereha, iaer Adonai
panav eileha vihuneka,
Isa Adonai panav eileha veiasem leha şalom.
Viehi raţon milifnei avinu şebaşamaim,
şeiten belibeh ahavato veirato,
vetihie irat Haşem al panaih kol iamaih şelo
tehetai utehie heşkeh baTora uvemiţvot,
eineih lenohah iabitu, pih iedaber hohmot
velibeh ieheghe eimot, iadaih iaasku
bemiţvot, raglaih iaruţu laasot reţon Avih
şebaşamaim, viehi mekoreh baruh.

הSֵ ָרחֵל וְל, ִר ְבקָה,ְׂשרָה
ָ ימ ְך ֱאלֹהִים ּכ
ֵ ְׂש
ִי
,ִׂשרָאֵל
ְ ׁשר ּבָנּו אֶת ּבֵית י
ֶ ֲא
 יָאֵר ֲאדֹנָי ָּפנָיו ֵאלֶי ָך,ִׁש ְמ ֶר ָך
ְ יְ ָב ֶר ְכ ָך ֲאדֹנָי וְי
,וִי ֻחּנֶ ָּך
.ׁשלֹום
ָ ָׂשם ְל ָך
ֵ ִּׂשא אֲדֹנָי ָּפנָיו ֵאלֶי ָך וְי
ָי
ִּתן
ֵ ׁשי
ֶ ,ַּׁש ַמיִם
ָ ׁשּב
ֶ בִינּוS וִיְהִי רָצֹון ִמ ִּל ְפנֵי
,תֹוSְְּב ִל ֵּב ְך ) ֲהבָתֹו וְיִר
ׁשּלֹא
ֶ ָמיִ ְך
ַ ַׁשם עַל ָּפנַיִך ּכָל י
ֵ ְת ְהיֶה יִרְ)ת ה
ִו
,ֶׁש ֵק ְך ּבַתֹורָה ּו ְב ִמצְֹוות
ְ ֶת ֱח ָטאִי ּו ְת ִהיֶ ח
 ּפִי ְך יְ ַדּבֵר ָחכְמֹות וְ ִל ֵּב ְך,עֵינֵיִ ְך לְנֹוכַח יַּבִיטּו
, ָי ַדיִ ְך יַ ַעסְקּו ְּב ִמצְוֹות,יֶ ְהּגֶה אֵימֹות
,ַּׁש ַמיִם
ָ ׁשּב
ֶ בִי ְךS ַרְג ַליִ ְך יָרּוצּו ַלעֲׂשֹות רְצֹון
.וִיְהִי מְקֹו ֵר ְך ּבָרּו ְך

Să te facă Dumnezeu precum Sara, Rebeca, Rahel şi Lea, stâlpii poporului nostru. Să te
binecuvânteze Dumnezeu şi să te păzească. Să te lumineze Dumnezeu şi să fie bun cu tine. Să Îşi
întoarcă Dumnezeu faţa către tine şi să îţi dăruiască pace. Şi fie voia Părintelui Ceresc să îţi toarne
în inimă dragostea sa şi teama de El. Fie ca teama de Dumnezeu să fie pe faţa ta în toate zilele vieţii
tale, ca să nu păcătuieşti. Fie să îţi doreşti întotdeauna să urmezi cuvintele Torei şi poruncile divine.
Fie ca ochii tăi să caute mereu adevărul, fie ca gura ta să grăiască cu înţelepciune, fie ca mâinile tale
să se îndelednicească cu poruncile Torei şi fie ca picioarele tale să alerge pentru a îndeplini voia
Părintelui Ceresc. Şi fie-ţi rodul pântecului tău binecuvântat.

Toţi cei prezenţi se alătură şi cântă următorul cântec.
(Hamalah hagoel oti) x2 mikol ra
Ievareh et ha’nearim
Va’ikra veşem şemi
(Ve şem avotai) x2 Avraham ve’Iţhak
Veidgu larov berev ha’areţ.

רעdהמלאך הגאל אתי מכל
הנעריםdיברך את
ויקרא בהם ׁשמי
וׁשם אבתי אברהם ויצחק
וידגו לרב בקרב הארץ

Îngerul, care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copii! Ei să poarte numele meu şi numele
părinţilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” (Geneza 48:16)

Ceremonia se încheie cu “Siman Tov U’Mazal Tov”.
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