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Zingt zhe ale yidelekh 
(–transliteration by LB,  

YIVO transcription) 

(Words and lyrics – unknown 

The song was sung in Vilna in the 1930’s) 

 

Oyf di hoykhe berg, 

Karmel, Har-Hazeysim, 

Shpatsirn kinder kleyne 

Yisroyl am-kedeyshim. 

                -2- 

Refrain:  

Zingt zhe ale yidelekh, 

Dem nign, dem nayem, 

Lernt zikh si lidelekh 

Fun yerushalayim. 

                -3- 

Dray mol a yor veln mir  

oyle-regl zayn. 

Nesokhim veln mirgisn 

Fun dem bestn vayn. 
Refrain: Zingt zhe ale yidelekh … 

 

                -4- 

Demolt vet got zogn: 

“Azoy iz mir gefeln. 
Dem Beys-Hamikdesh zolt ir boyen 

Dem Mizbeyekh zolt ir shteln.” 
Refrain: Zingt zhe ale yidelekh … 

Sing All you Jews  
(– literal translation by LB) 
(Words and lyrics – unknown 

The song was sung in Vilna in the 

1930’s) 

 

On the high hills,  

Carmel, Mount of Olives, 

Small children stroll, 

Israel’s holy folk. 

               - 2 -  

Refrain: 

Sing all you Jews, 

This new tune, 

Learn the songs  

Of Jerusalem. 

              - 3 -  

Three times a year we will  

Go on foot to Jerusalem. 

We will be pour libations 

From the best wine. 
Refrain: Sing all you Jews … 

 

              - 4 -  

Then God will say:  

“This pleased me. 

Build the Holy Temple 

Put up the Mizbeakh.”  
Refrain: Sing all you Jews … 

 שירו כל היהודים
 תירגום מילולי מאת לב(-)

 לא ידוע –ה לחן ומנגינ(

 (30השיר שרו בווילנה, בשנות ה

 

 על הגבעות הגבוהות, 

 כרמל, הר הזיתים,

 יילים ילדים קטנים,טמ

 קדושי עם ישראל.

 -2- 

 פזמון:

 שירו כל היהודים,

 הניגון החדש, 

 תלמדו השירים

 של ירושלים
 -3- 

 שלוש פעמים בשנה

 רגל,ל עלהנ

 נמזוג נָסִכים

 .החי טוב ןמהיי
 כל היהודים  ...פזמון: שירו 

 

 -4- 

 : ואז, השם יגיד

 .מצא חן בעיניזה "

 , תבנו המיקדש-בית את

 "תקימו.מזבח את ה
 ... פזמון: שירו כל היהודים

 

 זינגט זשע ַאלע יִידעלעך
 ווערטער און מוזיק: אומבַאקַאנט

 )דָאס ליד הָאט מען געזונגען אין ווילנע, 

 ער יָארן(1930אין די

 

 

 רג, ף די הויכע בעאוי

 ּכרמל, הר הזיתים,

 שּפַאצירן קינדער קליינע, 

 קדֹושים.-יׂשראל עם

  -2- 

 רעפריין:

 זינגט זשע ַאלע יִידעלעך,

 עם, ײַ דעם ניגון דעם נ

 לערנט זיך די לידעלעך 

 פון ירושלים
  -3- 

 דרַיי מָאל אין יָאר וועלן מיר 

 ן,ײ  רגל ז-עולה

נָסִכים וועלן מיר גיסן פון דעם 

 ן.ײ  בעסטן וו
 רעפריין: זינגט זשע ַאלע יִידעלעך, ...

 

  -4- 

 דעמָאלט וועט גָאט זָאגן: 

 ,"ַאזוי איז מיר געפעלן

המיקדש זָאלט איר בויען, -דעם בית

 דעם מזבח זָאלט איר שטעלן."
 רעפריין: זינגט זשע ַאלע יִידעלעך, ...
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Summary: Kotsk 
 

  קאצק
 ווערטער און מוזיק אומבַאקַאנט –

 רחמנות,שבת, מדבר, סוד, לבנה, שלום,  , חתן, כלה,/בוךספר
 ... אמת/ווארהייט,מלחמה/קריג, שמים/הימל,  ,טוב/חגא-יום

1) One does not ride to 

Kotsk, one walks, since it 

is like the Holy Temple 

and one must make 

pilgrimage to it   

2) "Regel" means a foot – 

So one must go on foot, 

and sing, and dance. When 

Hasidim go to Kotsk, they 

do it with song. 

3) "Regel" means to be 

accustomed to. One must 

make this a habit. When 

Hasidim go to Kotsk, they 

do it with a dance. 

4) "Regel" means a festive 

date. When Hasidim go to 

Kotsk, it is a great 

celebration. 

                        -1-     
 ט, שקָאצק פָארט מען ני ןײק
 קָאצק גייט מען. ןײק
 .קָאצק איז דָאך במקום המקדש לײ  וו
 ן.ײ  רגל ז-קָאצק דַארף מען עולה ןײק

                        -2- 
 .ַא פוס –טש ײ  דָאך דער ט איז" רגל"
 קָאצק דַארף מען גיין צופוס,  ןײק

 און טַאנצנדיק. זינגענדיק
 קָאצק, ןײקן ַאז חסידים גייע און
 מען מיט געזַאנג. גייט

                       -3- 
 .געוויינשַאפטַא  –טש ײ  דָאך דער ט איז" רגל"

 קָאצק,  ןײקדַארף זיך געוויינען צו גיין  מע
 און טַאנצנדיק. זינגענדיק

 קָאצק, ןײקַאז חסידים גייען  און
 מען מיט ַא טַאנץ. גייט

                       -4- 
 .טוב-יוםַא  –טש ײ  דָאך דער ט איז" רגל"

 .טוב-טוב, גוט יום-טוב, גוט יום-יום גוט
 קָאצק, ןײקַאז חסידים גייען  און
 טוב.-ַא גרויסער יום איז

קלוג ווי שלמה המלך, שיין ווי אסתר המלכה, שטארק ווי 
 ...משיחס צייטןחושך מצרים, , שמשון הגיבור

 ימען דעם חמץ, און דעם ארעמאן איז גרינג ארויסצורו
 שווער אריינצוברענגען דעם פסח

 געקומען מיט די פסחדיקע געפעס 

  אז עס זאל ניט קומען דער ליבער פסח, וואלט מען פון
 דער בלאטע ניט ארויס

 טוב-לעבן איז א שווערער אבער א ריינער יום-פסח 

 אויף מצות און תכריכים מוז זיין 

 דהבנים פון דער הג-ער איז פון די ארבעה 

 ס'זאל געשען א נס ווי מיט יידן אין מצרים 

  טע מכה פון מצרים ]כינים[3איך ווינטש דיר די 
  מכות די בעסטע 10איך ווינטש דיר פון די 

 זאלן קומען אויף דיר פרעהס מכות 
 זאלן דיינע ביינער זיך צעברעכן ווי די עשרת הדיברות  

 ער איז צום בארג סיני ניט דערגאנגען 

 

 אחדות
 רטער פון מָאריס ווינטשעווסקיווע –

                     -1- 
נען ַאלע אייניק!    יָא, מיר זײ 
 צי מיר הָאבן פיל צי ווייניק,
נען ַאלע ברידער,  און מיר זײ 

 און מיר דַאוונען פון איין סידור,
דן ּפַאנטַאלָאנעס,  סײ  מיר שנײ 
דן ָאּפ קוּפָאנעס,  סײ  מיר שנײ 

נען ַאלע   מיר,אייניק זײ 
ך דער אביון מיטן גביר!  גלײ 

 
 

 
 
 

                     -2- 
 קורצע ּפאות, לַאנגע ּפאות
 יִידן מיט און ָאן מטבעות,

 דַארע און געפילטע קישקעס
 הוילע הערצער און מַאנישקעס,

 פרומע קעּפ און קעּפ פון זינדערס,
 קעּפ אין יַארמלקעס, צילינדערס.

נען מיר איין פָאל  ק,ַאלע זײ 
 ווי סָאלדַאטן אין איין ּפָאלק.

 
 

   
                   -3- 

 פרום און לינק, פַאראייניקט ַאלע,
 ווי דער חתן מיט דער ּכלה,

 ווי דער בעזעם מיטן שטעקן,
 ווי די ציצית מיט די עקן,
 ווי די טיר מיט דער מזוזה,

 ווי דער טַאליע מיט דער בלוזע,
 ווי דער חומש מיט דער רש"י,

 וי דער קוגל מיט דער קַאשע,ו
 ווי דער ּתכשיט מיטן גלַאנץ,

 זמר מיטן טַאנץ !-ווי דער ּכלי
 
 

Summary: Unity 

1) We are united, whether we have 

a lot or a little, and we are all 

brothers and pray from the same 

Sidur … 

2) … Religious heads, and heads 

of sinners, with yarmulkes or top 

hats…we are all one people, like 

soldiers in a regiment. 

3) Religious and Left, united all, 

like the groom and the bride, like 

the broom and its stick … like the 

door with its Mezuzah … like the 

Khumash and the Rashi  
 


