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Shavuos Songbook: Yiddish and 
Hebrew Songs 

By S. B. 
 

Grade Level: Early Childhood, Elementary 
 
Description: 
This songbook features Yiddish and Hebrew songs related to Torah in general, 
or Shavuos in particular. Use this item to round out your Shavuos curriculum. 
Note: Many of the songs can also be used for Simchas Torah. 
 
What to download 

 Download the print-ready PDF file (includes lesson plan/instructions). 
 
Instructions: 

1. In the weeks leading up to Shavuos, familiarize your students with these 
songs. 

2. To enable students to sing together with their families’, send home the 
song packet with your students prior to Shavuos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טֹוב ִלי ֹתוַרת ִפיָך

 ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוֶכֶסף

 

 

 

 

 

 



 

ָאִבינּו ָאב ָהַרַחָמן ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעֵלינּו 
ּוְלַהְשִכל ִלְשמֹוַע ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִביָנה ְלָהִבין 

ִלְלמֹוד ּוְלַלֵמד ִלְשמֹור ְוַלַעשֹות ּוְלַקֵים 
ֶאת ָכל ִדְבַרי ַתְלמּוד ֹתוָרֶתיָך ְבַאַהָבה 

ְוָהֵאר ֵעְיֵנְינּו ְבתֹוָרֶתְיָך ְוַדֵבק ִלֵבנּו 
ְבִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאַהָבה ּוְלִיְרָאה 

ֶמָך  ֶאת ֹשְ
 



 

 

תֹמֶשה ֶאמֶ   

 ְותֹוָרתֹו ֶאֶמת

 

 

 

 

 



 

 

ַאָתה ָבַחְרָתנּו ִמָכל ָהַעִמים ָאַהְבָת 
אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָבנּו ְורֹוַמְמָתנּו ִמָכל 

ַהְלשֹונֹות ְוִקַדְשָתנּו ְבִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבָתנּו 
ַמְלֵכנּו ַלַעבֹוָדֶתיָך ְבִשְמָך ַהָגדֹול 

 ְוַהָקדֹוש ָעֵלינּו ָקָראתָ 

 

 

 

 

 



 

 יםִמ לָ עוֹ  לא כָ וֵר נאר אמונה נאר אמונה אין בֹ 
 ,יםִמ לָ עוֹ  לא כָ וֵר נאר אמונה נאר אמונה אין בֹ 

טייערע אידן הייליגע אידן האטס אמונה האטס 
 יםִמ לָ עוֹ  לא כָ וֵר בֹ אמונה אין 

 ,יםִמ לָ עוֹ  לא כָ וֵר האטס אמונה האטס אמונה אין בֹ 
אייך גוט זיין היינט עס וועט אייך גוט זיין עס וועט 

 אין אלעמאל אויף דעם וועלט
 !אין אויף יענע וועלט

 

 

 



 

, לערנען די הייליגע תורה, ווען אידישע קינדער זיצן און לערנען

 ,וואס טוט דעמאלס אויבן אין הימל דעם הייליגן בורא

 , ער רופט צו זיינע מלאכים און ער זאגט צו זיי 

 .זענען דיר אזוי געטרייווי דיינע ליבע קינדער זיי  זעה

 ,אפילו זיי זענען אין א קלעם אפילו עס גייט זיי שווער

 , ווי איבערגעגעבענע קנעכט' טוהן זיי די רצון ה

, אפילו זיי זענען אין א געפאר זיי לעבן אין פחד אין מורא

 !זיי פון זייערע צער און לערנען די הייליגע תורה פארגעסן

 

 

 



 

זאך לערנען עולם הבא איז א גוטע 
תורה איז א בעסערע זאך ווארף 

אוועק א יעדע יאך לערנען תורה נאך 
!און נאך עולם הבא איז א גוטע זאך  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אין פאלאץ פון קעניג אלעס שא שטיל
בלאזט א ווינטל אינמיטן נאכט פונקט   
שאקלד דאס פידעלע העכער דעם קעניג'ס שטוהל   
דער קעניג דערוועקט זיך און מיט איר ער זינגט   
 

 שטיין געבליבן איז די גאנצע יצירה
הערן געזאנגן פון קעניג אליין    

 ווי דוד המלך זינגט שירה
וואס אפילו מלאכים קענען נישט פארשטיין   
 

 תהילים'ל תהילים'ל אזוי הארציג און טייער
פון פאסטוך געטרייער אויף אייביג געוועהלט    

 פאר אונז אויסגעטרעטן געוואוסט וואס צו בעטן
פאר דיינע שעפעלעך זיי וואס פעהלט    
 

 תהילים'ל תהילים'ל דאס טוט אונז באגלייטן 
 פון איין לאנד צום צווייטן ווי מיר גיין

א איד ווערט מיד האט ער דעם ליד    
 זיין ליבע פריינד וואס טוט אים פארשטיין.

 

אס הארץ אויסגיסן א איד דארף פרנסה טוט ד  
 ער זוכט א שידוך עס גייט אים שווער

א זוהן אין ישובה ווארט בעסערע גריסן    
 קאפיטל קאפיטל א טרער נאך א טרער

 

 נעבך א צרה מ'ווארט א ישועה 
 וואס טוט מען דאס הארץ גייט אויס

 א חולה אין משפחה מ'דארף א רפואה
 ארויסמ'לויפט אין בית המדרש מ'נעמט די תהילים'ל 

 
 תהילים'ל תהילים'ל ווי טוט דיר נישט שטערן 

 אזויפיל טרערן אין דיר איינגעזאפט 
  אונזערע ווייען ביטערע געשרייען

 ווי קענסטו אויסהאלטן אויף דיין טיר מ'קלאפט 
 די אלע בקשות פון צובראכענע נפשות 

 זייער געוויין בלייבט נישט שטיין 
 אן עת רצון טוט ווערן אין הימל טוט מען הערן 

 דאס קול פון דוד המלך אליין
 

 א גוטע בשורה ווארט מען צו הערן 
 צום ריכטיגן וועג וויל א איד צוריק קערן 
די תהילים'ל ווייזט אים אז ס'איז קיינמאל נישט  

 שפעט
 

 אידישע בליט גוסט זיך אין אלע גאסן 
 אומשילדיגע נשמןת אוי עד מתי 

 תינוקת של בית רבן טוען וועלטן איינרייסן 
 אפילו די תהילים'ל וויינט מיט זיי

 

פזמון: תהילים'ל תהילים'ל ווי טוט דיר נישט 
 שטערן....

 

 ד וביים כסא הכב ד בעהטוד דוד
 נעם דיינע שעפעלעך ארויס פון גלות 

 אויף'ן שטוהך גיי ארויף דעם פאלאץ בוי אויף
 את סכת דוד הנופלת  

 


