
ניגונים לחג הפסח
מה נשתנה )בעלזא(

והוא שעמדה )קרלין(
והוא שעמדה )באבוב(

והוא שעמדה )ליפא לואש(
והוא שעמדה )בעלזא(

ליל שימורים )משה גאלדמאן(
שומרים הפקד )משה גאלדמאן(

קרב יום
ממצרים גאלתנו )חב''ד(

אדיר הוא יבנה )ש"ק(
אדיר הוא יבנה )בעלזא(

חסל סידור פסח
חסל סידור פסח )רימינוב(
חסל סידור פסח )קארלין(

חסל סידור פסח )ליפא לואש(
כאשר זכינו )אונגער - ל"ט(
לשנה הבא בירושלים

אמת ממצרים )וויזניץ(
על אחת )קארלין - ל"ט(

קדש ורחץ )ש"ק - בניגון יחד(
שומרים הפקד )ש"ק(

איך ווייס וואס איז איינס

הלל

מי כה' )מונה(
מקימי מעפר

בצאת ישראל )מאשזיץ(
בצאת ישראל )ליפא לואש(

קלי אתה )חב''ד(
ישראל בטח בה' )ש"ק(

אנא ד' כי אני עבדך )ש"ק(
מה אשיב – )באבוב(

מה אשיב – )וואלפסאן(
הללו את ה' כל )בעלזא(
יברך את בית )סאטמאר(

מן המיצר קראתי
לא אמות )מב"ד(

אנא ה' הושיעה
וכל עמך בית )סאטמאר(

כי לך טוב להודות )סקולען(

ניגוני יו"ט

והבאינו לציון עירך )בעלזא(
אבינו מלכנו גלה )סאטמאר(
אבינו מלכנו גלה )בעלזא(

אבינו מלכנו גלה )אייזיק האניג(
אתה בחרתנו )ווערדיגער(

מלך רחמן )סאטמאר(
מלך רחמן )פזמון(

קה אלי וגואלי )מ"ג(
ותערב )בעלזא(

ותערב )סאטמאר(
אהבת עולם תביא )מ"ג(

והראינו בבינינו
וקרב פזורינו )מב"ד(

בנה ביתך )וויזניץ(
בנה, בנה ביתך )בעלזא(

כי אתה הוא מלך
רבש"ע זכני כדי )מב"ד(

לדור ודור )משולם גרינבערגער(
ותגלה ותראה )באבוב(

שיר השירים

חכו ממתקים
קול דודי )בעלזא(
קול דודי )באבוב(

שימני כחותם )בעלזא(
אל גינז אגוז )כולנו מסובין(

שביעי ואחרון של פסח

בבקעך ים סוף )באבוב(
בגלל אבות

בגלל אבות )בעלזא(
המעביר בניו

וראו בניו
על זאת )וויזניץ(

על זאת שבחו )סאטמאר(

ספירת העומר

ואטהר ואתקדש )ליפא(
ועל ידי זה

וספרתם לכם )חיים בנט(

nuchems@gmail.com   להערות והוספות

בס"ד



אידישע ניגונים
מה נדבר ומה נספר

מה נספר ומה נדבר אוי וויי טאטע זיסע, 

ווער קען רעכענן ווער קען ציילען וואס איינס 

באדייט, וואס איינס באדייט?

איינס איז דער באשעפער, דער באשעפער 

איז איינער און מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס צוויי 

באדייט, וואס צוויי באדייט?

צוויי זענען די לוחות, און איינס איז דער 

באשעפער, דער באשעפער איז איינער און 

מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס דריי 

באדייט, וואס דריי באדייט?

דריי זענען די אבות, צוויי זענען די לוחות, און 

איינס איז דער באשעפער, דער באשעפער 

איז

איינער און מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס פיר 

באדייט, וואס פיר באדייט?

פיר זענען די אמהות, דריי זענען די אבות, 

צוויי זענען די לוחות, און איינס איז דער 

באשעפער, דער באשעפער איז איינער און 

מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס פינף 

באדייט, וואס פינף באדייט?

פינעף זענען די חומשים, פיר זענען די 

אמהות, דריי זענען די אבות, צוויי זענען די 

לוחות, און איינס איז דער באשעפער, דער 

באשעפער איז איינער און מער איז נישט 

קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס זעקס 

באדייט, וואס זעקס באדייט?

זעקס זענען די משניות, פינעף זענען די 

חומשים, פיר זענען די אמהות, דריי זענען די 

אבות, צוויי זענען די לוחות, און איינס איז 

דער באשעפער, דער באשעפער איז איינער 

און מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס זיבן 

באדייט, וואס זיבן באדייט?

זיבן זענען די טעג פון די וואך, זעקס זענען די 

משניות, פינעף זענען די חומשים, פיר זענען 

די אמהות, דריי זענען די אבות, צוויי זענען די 

לוחות, און איינס איז דער באשעפער, דער 

באשעפער איז איינער און מער איז נישט 

קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס אכט 

באדייט, וואס אכט באדייט?

אכט איז די ברית, זיבן זענען די טעג פון די 

וואך, זעקס זענען די משניות, פינעף זענען 

די חומשים, פיר זענען די אמהות, דריי זענען 

די אבות, צוויי זענען די לוחות, און איינס איז 

דער באשעפער, דער באשעפער איז איינער 

און מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס ניין 

באדייט, וואס ניין באדייט?

ניין זענען די ירחי לידה, אכט איז די ברית, 

זיבן זענען די טעג פון די וואך, זעקס זענען די 

משניות, פינעף זענען די חומשים, פיר זענען 

די אמהות, דריי זענען די אבות, צוויי זענען די 

לוחות, און איינס איז דער באשעפער, דער 

באשעפער איז איינער און מער איז נישט 

קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 



קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס צעהן 

באדייט, וואס צעהן באדייט?

צען זענען די דברות, ניין זענען די ירחי לידה, 

אכט איז די ברית, זיבן זענען די טעג פון די 

וואך, זעקס זענען די משניות, פינעף זענען 

די חומשים, פיר זענען די אמהות, דריי זענען 

די אבות, צוויי זענען די לוחות, און איינס איז 

דער באשעפער, דער באשעפער איז איינער 

און מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס עלף 

באדייט, וואס עלף באדייט?

עלעף זענען די שטערנס, צען זענען די 

דברות, ניין זענען די ירחי לידה, אכט איז די 

ברית, זיבן זענען די טעג פון די וואך, זעקס 

זענען די משניות, פינעף זענען די חומשים, 

פיר זענען די אמהות, דריי זענען די אבות, 

צוויי זענען די לוחות, און איינס איז דער 

באשעפער, דער באשעפער איז איינער און 

מער איז נישט קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס צוועלף 

באדייט, וואס צוועלף באדייט?

צוועלעף זענען די שבטים, עלעף זענען די 

שטערנס, צען זענען די דברות, ניין זענען 

די ירחי לידה, אכט איז די ברית, זיבן זענען 

די טעג פון די וואך, זעקס זענען די משניות, 

פינעף זענען די חומשים, פיר זענען די 

אמהות, דריי זענען די אבות, צוויי זענען די 

לוחות, און איינס איז דער באשעפער, דער 

באשעפער איז איינער און מער איז נישט 

קיינער.

מה נדבר ומה נספר אוי וויי טאטע זיסע, ווער 

קען רעכענן און ווער קען ציילען וואס דרייצן 

באדייט, וואס דרייצן באדייט?

דרייצען זענען די מדות, צוועלעף זענען די 

שבטים, עלעף זענען די שטערנס, צען זענען 

די דברות, ניין זענען די ירחי לידה, אכט איז 

די ברית, זיבן זענען די טעג פון די וואך, זעקס 

זענען די משניות, פינעף זענען די חומשים, 

פיר זענען די אמהות, דריי זענען די אבות, 

צוויי זענען די לוחות, און איינס איז דער 

באשעפער, דער באשעפער איז איינער און 

מער איז נישט קיינער.

נון בויא דיין טעמפל שירה

)די פאלגענדע פיוט לויפט לויטן פיוט אדיר הוא יבנה ביתו(

אלמעכטיגער גאט, נון בויא דיין טעמפל 

שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

)טייטש - אלזוי שיר )אין גיכן - בקרוב( , 

און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן שירה )אין 

אונזער טעג, אין גיכן( ,נון בויא )שוין בוי( דיין 

טעמפיל )ביהמ"ק( שירה - )אין גיכן(.

בארים הארציגער גאט, נון בויא דיין טעמפל 

שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

גרויסער גאט, דעמוטיגער גאט )טייטש - עניו(, 

נון בויא דיין טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

הויעכר גאט, וויינער גאט )טייטש - איידל, 

גאר-גוט י"ג - ווערדיגער גאט(, זיסער גאט, 

חנ'יגר גאט )טייטש - חן(, נון בויא דיין טעמפל 

שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

טויגליכער גאט, יודישער גאט, נון בויא דיין 

טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:



כרעפטיגער גאט, לעבעדיגער גאט, 

מעכטיגער גאט, נאמהאפטיגער גאט 

)טייטש - באוואוסט(, סענפטיגער )טייטש 

- ווייך הארציג( גאט, עביגער גאט )טייטש - 

אייביגער(, נון בויא דיין טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

פארכט'צומער גאט, צימליכער גאט )טייטש - 

דערקענבאר, מערקבאר(, קעניגליכער גאט, 

רייכער גאט, נון בויא דיין טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

שיינער גאט, תרויטר גאט, נון בויא דיין 

טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

דוא בישט גאט און קיינער מער, נון בויא דיין 

טעמפל שירה:

אלזוי שיר, און אלזוי באלד, און אונזרן טאגן 

שירה, יויא שירה, נון בויא, נון בויא, נון בויא 

דיין טעמפל שירה:

וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען

זָאג זשע רבי'ניו,

ווָאס וועט זיין ַאז משיח וועט קומען?

ַאז משיח וועט קומען,

וועלן מיר מַאכן ַא סעודהניו.

ווָאס וועלן מיר עסן אויף דער סעודהניו?

שור-הבר מיטן לויתן. 

שור-הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן אויף דער 

סעודהניו.

ווָאס וועלן מיר טרינקען אויף דער סעודהניו?

יין המשומר. 

יין המשומר וועלן מיר טרינקען, שור-

הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן  אויף דער 

סעודהניו.

ווער וועט אונדז בענטשן אויף דער סעודהניו?

אהרן הכהן. 

אהרן הכהן וועט אונז בענטשן, יין המשומר 

וועלן מיר טרינקען, שור-הבר מיטן לויתן 

וועלן מיר עסן  אויף דער סעודהניו.

ווער וועט אונז תורה לערנען אויף דער 

סעודהניו?

משה רבינו. 

משה רבינו וועט אונז תורה לערנען, אהרן 

הכהן וועט אונז בענטשן, יין המשומר וועלן 

מיר טרינקען,

שור-הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן, אויף 

דער סעודהניו.

ווער וועט אונז שפילן אויף דער סעודנהיו?

דוד המלך.

דוד המלך וועט אונז שפילן,  משה רבינו וועט 

אונז תורה לערנען  אהרן הכהן וועט אונז 

בענטשן,  יין המשומר וועלן מיר טרינקען,  

שור-הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן,  אויף 

דער סעודהניו.

ווער וועט אונז חכמה זָאגן אויף דער סעודהניו?

שלמה המלך.

שלמה המלך וועט חכמה זָאגן, דוד המלך 

וועט אונז שפילן, משה רבינו וועט אונז תורה 

לערנען, אהרן הכהן וועט אונז בענטשן, יין 

המשומר וועלן מיר טרינקען, שור-הבר מיטן 

לויתן וועלן מיר עסן, אויף דער סעודהניו.

ווער וועט נביאות זאגן אויף דער סעודהניו?

מרים הנביאה.

מרים הנביאה וועט נביאות זאגן, שלמה 

המלך וועט חכמה זָאגן, דוד המלך וועט אונז 

שפילן, משה רבינו וועט אונז תורה לערנען, 

אהרן הכהן וועט אונז בענטשן, יין המשומר 

וועלן מיר טרינקען, שור-הבר מיטן לויתן 

וועלן מיר עסן, אויף דער סעודהניו.


