
Khsidimlekh zingen- סידימלעך זינגעןח   

 

Az der rebbe shteyt oyfn  tish, 

git a vunk tsum gabe reb shepsl, 

hoybn  di khasidimlekh zikh oyfn ort, 

begilufndik hinter a shnepsl. 

 

A yeder khapt dem rebns shrayen , 

un alts lekoved shabes, 

dernokh fartsit men dem rebns nign, 

un me zingt mit groys hislahaves. 

 

Ver dayget itst , ver zorgt den itst, 

arop di more shkhore. 

Der rebbe  zol lebn, 

er vet shoyn gebn, 

far vemen hobn mir moyre. 

Khsidimlekh zingen, khsidimlekh tantsn, 

me lozt zikh arayn in a krentsl, 

begilufndik tsu bislekh, 

klapn mit di fislekh, 

gor a vazhnem tentsl . 

 

Di penimlekh baberdelte, bapeyete, bashtraymlte 

Shikhelekh, un zekelekh, un latshn. 

zingen zey ,tsezingen zey 

tsefayerte un tseshpringene, 

un di hentelekh patshn. 

 

ay ay ay ay , ay ay ay  ay, ay  ay ay, ay  ay ay ,ay, 

ay,ay, 

ay ay ay ay ,ay ay ay ay, ay  ay ay, ay  ay ay ,ay 

 

Fartrakht zikh dort reb Shloymele , 

vi es fayft in shtub der dales , 

tsores hot er on a shir, 

fregt gor nisht keyn shayles. 

Ay ,hobn hot er nayn tekhter, 

keyn eyn hore gerotn ale, 

nor vayl es iz nisht do keyn nadn, 

iz keyn eyne nokh nisht keyn kale, 

 

‘’Oy vay mir reb, veyst vos dos heyst ? 

itst farshtayst vos ikh meyn, 

neyn tekhter, vey iz mir , 

nayn tekhter, nayn meydn vey iz mir  

Zey esn mikh oyf mitn  fleysh ,  un mit di beyner,  

,שטײט אױֿפן טיש  רביַאז דער   

שעּפסל  'רי אגיט ַא װּונק צום גב  

,זיך אױֿפן ָארט חסידימלעךהױבן די   

.נדיק הינטער ַא שנעּפסל גילוֿפב  

 

,נס שרַײעןַא יעדער כַאּפט דעם רב  

,און ַאלץ לּכֿבוד שבת  

,בנס ניגוןדערנָאך ֿפַארציט מען דעם ר  

.בותלהתרױס האון מע זינגט מיט ג  

 

,זָארגט דען איצט װער ,איצט הטגאװער ד  

,הרחוש רהַארָאּפ די מ  

,זָאל לעבן רבידער   

,ער װעט שױן געבן  

?ֿפַאר װעמען הָאבן מיר מורא   

,טַאנצן חסידימלעך ,סידימלעך זינגעןח  

  ,לצמע לָאזט זיך ַארַײן אין ַא קרענ

,גילוֿפנדיק צו ביסלעךב  

,קלַאּפן מיט די ֿפיסלעך  

.גָאר ַא װַאזשנעם טענצל  

 

 ,בַאשטרַײמלטע ,טעאהבַאּפ ,נימלעך בַאבערדלטעדי ּפ

.שיכעלעך און זעקעלעך און לַאטשן  

,צעזינגען זײ ,זינגען זײ  

,צעֿפַײערטע און צעשּפרינגענע  

.און די הענטעלעך ּפַאטשן  

 

 ,אַײ אַײ אײַ ,אַײ אַײ אַײ ,אַײ אַײ אַײ אַײ  ,אַײ אַײ אַײ אײַ 

.אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אײַ   

 

 

,לעה'משל 'רֿפַארטרַאכט זיך דָארט   

.װי עס ֿפַײֿפט אין שטוב דער דלות  

,רעוצרות הָאט ער ָאן ַא שי  

.גט גָאר נישט קײן שאלותֿפרע  

,הָאבן הָאט ער נַײן טעכטער ,אײַ   

,רע גערָאטן ַאלעהן עיקײן   

,נָאר װַײל עס איז נישט דָא קײן נדן  

  .איז קײן אײנע נָאך נישט קײן ּכלה

 

?װײסט װָאס דָאס הײסט, 'רװַײ מיר  ,אױ''  

,איצט ֿפַארשטַײסט װָאס איך מײן  

,װײ איז מיר  ,נײן טעכטער  

.װײ איז מיר , ןנַײן מײד ,טעכטערנַײן   

,און מיט די בײנער,זײ עסן מיך אױף מיטן ֿפלײשן   



esn zey mikh oyf. 

Vey iz mir, vey iz mir. ‘’ 

 

Ruft zikh on an altitshke ,a litvak 

‘’Reb Shleyme ,vos dayget ir ? reb Shleyme 

S’iz dokh shabes 

Un shabes tor men nisht zayn trib 

Bay undz shteyt geshribn 

« bo shabes, bo menukhe » 

Shabes darf men zayn, me darf ruen, 

me darf zayn freylekh, freylekh darf men zayn ! 

nemt a shmek   tabik,a shmek tabik ! 

Ot azoy ! 

 

 

Ver dayget itst , ver zorgt den itst, 

arop di more shkhore. 

Der rebbe  zol lebn, 

er vet shoyn gebn, 

far vemen hobn mir moyre. 

Khsidimlekh zingen, khsidimlekh tantsn, 

me lozt zikh arayn in a krensl, 

begilufndik tsu bislekh, 

klapn mit di fislekh, 

gor a vazhnem tentsl . 

 

 

Di penimlekh baberdelte, bapeyete, bashtraymlte 

Shikhelekh, un zekelekh, un latshn. 

zingen zey ,tsezingen zey 

tsefayerte un tseshpringene, 

un di hentelekh patshn. 

 

Ay ay ay ay, ay ay ay ay 

ay ay ay ay ay ay ay ay. 

 

 

Nemt a shmek, reb Shloyme 

A shmek tabik , ot azoy 

ey ey 

Aptsha ! 

  .עסן זײ מיך אױף

.''װײ איז מיר ,װײ איז מיר  

 

 

:װַאקיטרוֿפט זיך ָאן ַאן ַאלטיטשקע ַא ל  

  !ימהושל 'ר ?ט אירהגאװָאס ד,ימה ושל 'ר''

און שבת  ,איז דָאך שבת'ס   

.טָאר מען נישט זַײן טריב  

ריבןשבַײ אונדז שטײט גע  

,מנוחה בא ,בא שבת  

  ,מע דַארף רוען ,שבת דַארף מען זַײן

.ֿפרײלעך דַארף מען זַײן,מע דַארף זַײן ֿפרײלעך   

! ביקַאטַא שמעק  ביק,ַאטנעמט ַא שמעק   

!''ָאט ַאזױ  

 

 

,זָארגט דען איצט װער ,איצט הטגאװער ד  

ה,רחוש רהַארָאּפ די מ  

,זָאל לעבן רבידער   

,ער װעט שױן געבן  

?ֿפַאר װעמען הָאבן מיר מורא   

,טַאנצן חסידימלעך ,סידימלעך זינגעןח  

  ,לצמע לָאזט זיך ַארַײן אין ַא קרענ

,גילוֿפנדיק צו ביסלעךב  

,קלַאּפן מיט די ֿפיסלעך  

 גָאר ַא װַאזשנעם טענצל

 

 ,בַאשטרַײמלטע ,טעאהבַאּפ ,די ּפנימלעך בַאבערדלטע

.ך און לַאטשןשיכעלעך און זעקעלע  

,צעזינגען זײ ,זינגען זײ  

,צעֿפַײערטע און צעשּפרינגענע  

.און די הענטעלעך ּפַאטשן  

 

אַײ אַײ ,אַײ אַײ אַײ אַײ ,אַײ אַײ אַײ   

 אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ אַײ 

 

השלױמ 'ר קמעשנעמט ַא   

! ביקַאטַא שמעק   

!'ָאט ַאזױ  

 אײ אײ

!ַאּפטשאַ   
 

 

 

 


