
BAR- MITSVA - מיצװה - רב   

(Henri Gerro) 

Her mikh oys mayn zun, 

S ‘iz dayn bar- mitsve haynt  

Du bist gevorn  draytsen yor  

mayn kind 

Es iz far tate mame 

Haynt di greste freyd, 

Her vos ikh vel zogn dir atsind: 

Ot dos hostu do dayn pekele  

fun yiddishkeyt iz shtolts 

Tsu shlepn dos gekumen iz dayn tsayt, 

Un hostu  do dayn talesl,  
un do dos tfilin zekele, 

Her mayn zun vos ales dos badayt. 

  

Dos talesl iz dokh di  eyntsike treyst  

Baym yidn in dayn freyd un lebn 

Fun zayn geburtstog biz in kever 

Geyt es mit im mit, 

Er vert iberal geyogt , 

Zayn lebn iz geplogt, 

Ales vos er farmogt nemt 

men nemt tsu baym yid 

Ales, ales nor dem tales 

Dos nemt men nit. 

 

Dos talesl iz du, di eyntsike treyst  

Vayl midn iz dayn freyd un lebn 

Fun zayn geburtstog biz in kever 

Geyt es mit im mit 

Er vert iberal geyogt  

Zayn lebn iz geplogt 

Ales vos er farmogt  

nemt men nemt tsu bay im 

Ales, ales nor dem tales 

Dos nemt men nit. 

 

 
Di tfilimlekh, di sheyninke , 

un koshere di reyninke 

Dos darf a yeder yid hobn in shtub 

Di oytsies di farblibene, 

Oyf parmet ,di geshribene, 

Dos darf a yedn yid zayn lid. 

,הער מיך אױס מַײן זון  
מיצװה הַײנט -ראיז דַײן ב'ס   

דרַײצען יָארדו ביסט געװָארן   
 מַײן קינד 

  מַאמע עס איז ֿפַאר טַאטע

די גרעסטע ֿפרײד הַײנט  
:הער װָאס איך װעל זָאגן דיר ַאצינד  

  ֿפון סטו דָא דַײן ּפעקעלעָאט דָאס הָא 

  ישקײט איז שטָאלץיִיד
 צו שלעּפן דָאס געקומען איז דַײן צַײט 

ל יתאון הָאסטו דָא דַײן טל  
ֿפילין זעקעלע תאון דָא דָאס   

.הער מַײן זון װָאס ַאלעס דָאס בַאדַײט  
 

איז דָאך די אײנציקע טרײסט  טליתלדָאס  
 בַײם יִידן אין דַײן ֿפרײד און לעבן

רבֿפון זַײן געבורצטָאג ביז אין ק  
 גײט עס מיט אים מיט 

ָאגטגעיר װערט איבערַאל ע  
 זַײן לעבן איז געּפלָאגט

 ַאלעס װָאס ער ֿפַארמָאגט 

 נעמט מע נעמט צו בַײם יִיד 
ַאלעס נָאר דעם טלית ,ַאלעס  

.דָאס נעמט מען ניט  
 

איז דו, די אײנציקע טרײסט  טליתלדָאס  
 װַײל מידן איז דַײן ֿפרײד און לעבן

רברצטָאג ביז אין קֿפון זַײן געבו  
 גײט עס מיט אים מיט
ָאגטעיער װערט איבערַאל ג  

 זַײן לעבן איז געּפלָאגט
 ַאלעס װָאס ער ֿפַארמָאגט

 נעמט מע נעמט צו בַײ אים 
ַאלעס נָאר דעם טלית, ַאלעס   

.דָאס נעמט מען ניט  
 
 

  שײנינקע די, ֿפילימלעךתדי 

די רײנינקע  ,כשרע און   
בויעדער יִיד הָאבן אין שטַארף ַא דָאס ד  

די ֿפַארבליבענע ,ותיותדי א  
  ,די געשריבענע,אױף ּפַארמעט

.דָאס דַארף ַא יעדן יִיד זַײן ליד   



 

 
Du megst zayn an apikoyres, 

Zayn fun yidn mid, 

Di tfilin veln dir dermanen,  

az du bist a yid. 

Di tfilimlekh ,di shvartsinke, 

Di oytsielekh ,di hartsinke, 

Dos iz dos heylikste bay yidn. 
 
 

------ instrumental ------ 

 

Di oytsies ,di farblibene, 

Oyf parmet ,di geshribene, 

Dos darf a yedn yid zayn lid. 

 

Du megst zayn an apikoyres, 

Zayn fun yidn mid, 

Di tfilin veln dir dermanen,  

az du bist a yid. 

Di tfilimlekh, di shvartsinke, 

Di oytsielekh ,di hartsinke, 

Dos iz dos heylikste baym yidn. 

 

 
 

 דו מעגסט זַײן ַאן ַאּפיקורס
,זַײן ֿפון יִידן מיד  

ֿפילין װעלן דיר דערמַאנעןתדי   

,ַאז דו ביסט ַא יִיד   
,די שװַארצינקע ,ֿפילימלעךתדי   
די הַארצינקע ותיולעךא די   

 דָאס איז דָאס הײליקסטע בַײ יִידן
 
  

  אינסטרומענטַאל 
 

די ותיתדי א ֿפַארבליבענע  
די געשריבענע ,אױף ֿפַארמעט  

.דָאס דַארף ַא יעדן יִיד זַײן ליד  
  

 דו מעגסט זַײן ַאן ַאּפיקורס
,זַײן ֿפון יִידן מיד  

,ןֿפילין װעלן דיר דערמַאנעתדי   

.ַאז דו ביסט ַא יִיד  
,די שװַארצינקע,ֿפילימלעך תדי   

די הַארצינקע,לעך ויותדי א  
.יִידן םדָאס איז דָאס הײליקסטע בײַ   

 
 


