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נישט פארקויפן דא א הקדמה מיט  איז אז איר זאלט הערן די ניגונים און הנאה האבן. מליצות פון נ״ך ביז אשרי ובא לציון. מער צום ענין איך דארף 
איך שענק דעם זכות לעילוי נשמתך הטהורה. דעם פראיעקט ווי עס קאסט א דירה אין פלארידא. טאטי, איך האב אריין געלייגט דא מער געלט אין 

מוסד  אדער  פלענער  פארטי  מחותן,  שווערע טייערער  די  אז  וויסן  זייט  מיר,  באשטעלט  העכסטע קוואלעטי מוזיק פאר׳ן היימישן ציבור.געלטער וואס איר צאלט העלפט מיר ברענגען די וואס 
זשורנאל״  ״א  מתנה  א  מיט  דא  אייך  גיב  וועט מיט׳ן גאנצן הארץ. פאר מער דעטאלן ליינט סוף איך  איר  אז  בוכ״ע  צום  האף  איך  ביכל.  תועלת פונעם  גוטע  א  און  דערין,  אנערקענען  שטארק 

 

וועט דערפון ארויסקומען.



compoSer: liPa 
ArrangementS: mona rosenblum

choir: liPa Bucherim one

פסחים נ: 
תענית ז. 
 ברכות יז.

נדרים סב.

לשמה

מתוך שלא לשמה בא לשמה 
א מענטש וויל טון, אבער דער מח האקט אונטער, 

 דער זעלבער מח וואס הייסט אהער אהין,
 קומט און די הויט שינדט ער.

טאמער ס'איז נישט גענוג - קומען נאך מענטשן האסט עס יא געמיינט אמת'דיג, נישט געמיינט, און 
אין א זייט, יעדער זאגט אין פאבליק אדער 

פריוואט, זאג מיר, ער מיינט עס אזוי ער מיינט עס 
 אזי, ער האט נגיעות, האט פניות,

יעצט, יעצט טון נאר, נאר נאר נאר די רעכטע זאך, לאדיך אפ, לאז עס גיין, לאז עס גיין. לאמיר לעבן 
די גוטע זאך וואס איך דארף יעצט טון.
ווייל מתוך שלא לשמה בא לשמה.

״לשמה איז נישט 
עפעס וואס 

מ׳קען מסביר זיין, 

עס קומט גלייך 
פון דעם נשמה״

- ליפא



בני עליה רבי יהושע און רבן גמליאל אויך,

 
אין דער שפאצירל א פאסירל,רבי אלעזר גייט צופיס אהיים פון שול.

 
הערן זיי דארט פיל געשרייען,
 

הונדערט צוואנציג מייל אין לענג.
 שרעקן קראכן,

פאר דעם תנא וויינען זיי קייכן, הערן לאכן,
 

פרעגט עקיבא וואס וויינען ענק?

גיב א קוק אויף די גוים, רבי רבי,
 

וואס דינען פאלשע געטער,
 

משתחוים לעצבים,
 
ומקטרים לכוכבים,
דאך דער בורא אלעס גוטס זיי געט ער. 

זאלן מיר נישט וויינען?
 פארקערט...

דערפאר גיב איך א לאך,
 
א קל וחומר איך מאך,
 

אז יענע מענטשן קריגן שכר,
 

וואס גייט איר באקומען דערפאר,

 
וואס גייען אונז באקומען דערפאר?

רשעים קריגן גוטס
 

און עס שטעכט ווי א דארן,
 

פארשטיי איך שוין פארוואס איר וויינט,

 

דאך שפיר איך אז כמעט
 
איז שוין מקויים געווארן,
 

מיט רבי עקיבא תלמידי ישיבה זיי גייען אהיים,אייער שכר, מיין שמייכעלע מיינט.

 

א שמועס אויף די וועגן,
 

ביז א באגעגן ביי דעם בארג.
א פוקסל א פוקסל,
 

א שאקל דעם אקסל,
 

דער גרויסער תנא, איז זיך מהנה,

 
שמייכלט שיין פון באק צו באק.

רבי דיין שמייכל,
 

וואס איז דער שכל?
 
קוק אן דער ריח׳ל,
 
גייט נאך פון היכל,
 

אונזער מקדש חרוב צוהאקט.

compoSer: sruly Green
LyricS: liPa

ArrangementS: moshe laufer

choir: yossi Gluck - shevAch

מכות כד:

שועלים
 אוי מיינע שעפעלעך,

 מיינע תלמידים,
 מיר האבן אזא נבואות,

 מיר האפן און מיר גלייבן,
 אז אט וועט זיך שוין אנהייבן,

אלץ כשנים קדמוניות.

נו וואס זאגט דער נביאות?

 אז פאר דער גאולה אויסלייז,
 וועט זיך געבן א ווייז,

 ס׳וועלן זיך דרייען דא פוקס נאך פוקס,
 נו זע דא פיל שועלים עס וואקסט,
ס׳מיינט אט די רענצלעך פאקטס.

 דער חורבן הבית שטעכט ווי א דארן,
 כ׳פארשטיי תלמידים אז איר וויינט,

 דאך די ערשטע האלב נבואה
 איז שוין מקוים געווארן,

דאס האט מיין שמייכעלע געמיינט.

 שועלים הלכו בו,
 די חיות לויפן אזוי,

 און די שענסטע לענדער ליגט ביים גוי,

יעצט 
ווארט 

 מען אויף די
אידישע ׳זשוי׳ 

,)joy( 
רבי עקיבא כה לחי.

 רבי עקיבא ניחמתנו,
 מיר גלייבן רבי אז דו וויינסט,

 בקרוב וועט מען זאגן דעם שהחיינו,
עקיבא דו האסט אונז געטרייסט.

 נו אז מ׳זעט שוין די פוקסלעך,
 פאקטס איין אייער באקסלעך,

 שועלים הלכו בו,
 שועלים הלכו בו,

 די ערשטע האלב נבואה קלאפט שוין גענוי,
באלד קומט די האלב פון משיח׳שע ׳זשוי׳,

 עקיבא ניחמתנו,
 עקיבא ניחמתנו,
 עקיבא ניחמתנו,
עקיבא ניחמתנו.



רב חנא בגדתאה,
 

רב חנא פון באגדאד,
 
רב חנא פון באגדאד.

רב חנא בגדתאה,
 

א סברה האט געהאט,
 
מטר, משקה, מרווה, ומזבל.א סברה האט געהאט.

 
מטר, משקה, מרווה, ומזבל.
 
ומעדן וממשיך ומעדן וממשיך.מטר, משקה, מרווה, ומזבל.

רב חנא בגדתאה,
 

רב חנא פון באגדאד,
 
רב חנא פון באגדאד.

רב חנא בגדתאה,
 

האט א סברה געהאט,
 

תמרי, משחנן, משחנן, משבען. א סברה האט געהאט. 

 
תמרי, משחנן, משחנן, משבען.

 
משלשלן מאשרן ולא מפנקן.תמרי, משחנן, משחנן, משבען.

תמרי, משחנן, משחנן, משבען,

 
תמרי, משחנן, משחנן, משבען,

 
משלשלן מאשרן ולא מפנקן.תמרי משחנן, משחנן, משבען.

רעגן ברענגט וואסער,
 

מאכט ערד פרוכטבאר.
גלאנצט די גרינצייג.

מטר.. משקה.. וכו'.
טייטלען טייטלען,
 

זאגט רב חנא פון באגדאד,
 

די מאגן וואלט עס נישט געשאדט, ס׳גוט ס׳זיס,

 
אפילו געווענליך ווען מ׳עסט צוקער,

 

מ׳הייבט אן מיט איינס, איז עס ניכר,
 

אבער ווען מ׳עסט טייטלען,מ׳וואקסט גאנצע שטיקער.
 

איז עס נישט ווי טשיז
 
און קעיק און ליקער,
ניין, דאס רעקל ווערט נישט דיקער. 

פון עסן טייטלען ווערט מען נישט...
 

שיק עס נישט אוועק פון דא
 

טייטל מיר אהער די טייטלען.

טייטלען איז גאר אנדערש,
 

טייטלען מאכט ענק זאט,
 

טייטלען איז גאר אנדערש,
 
נאך וויפיל כ׳האב געהאט,
 
טייטלען איז גאר אנדערש,
 

מיר קיינמאל נישט געשאדט.

זאגט רב חנא... רב חנא... פון באגדאד,

 
רש״י זאגט ס׳איז נישט באגדאד,
 

נאר ער האט געזאגט אגדה,
 

האט ער געהייסן ער קומט פון באגדאד,
 

אבער ס׳איז דא א פשט אז ער איז
יא פון באגדאד. 

 אלנפאלס,

וואס זאגט רב חנא.

 תמרי משחנן...

מטר... משקה...

רב חנא בגדתאה האט א סברה געהאט,

 געלערנט אין באגדאד, 

רש״י הקדוש ברענגט אז ס׳מוז
 

נישט זיין פון באגדאד,
 

 נאר אגדה,
 די גראדע,

דערציילט די גאנצע צייט.

בים באם...

איך האב מיר מחיה געווען
 

 לערנענדיג דעם בלאט,

ווען איך זע דא ווי רב חנא זאגט
 

אז טייטלען מאכט אונז זאט,
 

איך האף ס'איז אזוי זיס,
 

וואלט עס קיינמאל נישט געשאדט. 

און מטר מרבה מזבל,
 

שיינע פרוכט קומט פון דעם רעגן מבול,
 

אבער אפשר פון דעם ניגון זענט
 

איר אויך שוין זאט.

compoSed & written: liPa

ArrangementS: mona rosenblum

choir: liPa Bucherim two

 כתובות י:

ּבַאגדַאד



זאג די מקוה איז אפן, האסט א קארטל

 

וואס דארף מען אינזין האבן ביי א טבילה?איינער האט געפרעגט דער סקווערער רבי ז״ל, כ׳פיל כ׳מוז האבן א מקוה,
האט דער רבי געזאגט:
 

ווי שנעלער ארויסצוגיין.
מיט דער שנעלע טבילה
 
מקוה ישראל ה׳ מושיעו בעת צרה,קען מען אזויפיל פועל׳ן,

 
א טובל אריין א טובל ארויס,מקוה ישראל ה׳ מושיעו בעת צרה.

 
ברענגט ישועות ביי מיר אין הויז,
 
איך האב נאר איין עפענונג,ברענגט ישועות ביי מיר אין הויז.

 
איך טובל זיך אין האפענונג,
 

מקוה אל השם דאס איז
 
מיין מקוה וואו איך גיי.
 

איך האב נאר איין עפענונג,
 

איך טובל זיך אין האפענונג,
 

מקוה אל השם געהאלפן ווערן
 

מקוה ישראל ה׳ מושיעו בעת צרה,איינס צוויי דריי.
 
א טובל אריין א טובל ארויס,מקוה ישראל ה׳ מושיעו בעת צרה.

 
ברענגט ישועות ביי מיר אין הויז,
 
אסאך יארן ווי וואסער אסאך,ברענגט ישועות ביי מיר אין הויז.

 
אסאך נחת ווי וואסער אסאך,
 

ברענגט ישועות ביי מיר אין הויז.
איך האב נאר איין עפענונג,פזמון...

 
איך טובל זיך אין האפענונג.
 

מקוה אל השם דאס איז
 
מיין מקוה וואו איך גיי.
 

איך האב נאר איין עפענונג,
 

איך טובל זיך אין האפענונג,
 

מקוה אל השם געהאלפן ווערן.
 

איינס צוויי דריי.

compoSed & written: liPa     ArrangementS: hershy ginsBerG     choir: menaGen Choir uK

סוטה לט:

מקוה



 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
צען צען צען צען. 

 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
צען שטארקע זאכן.

 א בארג א בארג א בארג,
 עס איז גאר שטארק גאר שטארק,

 א בארג א בארג א בארג,
עס איז גאר שטארק גאר שטארק.

 קומט אבער אייזן,
 מער כח ווייזן,

און צע'מזיק'ט דעם בערגל.

 קומט אבער אייזן,
 מער כח ווייזן,

און צע'מזיק'ט דעם בערגל.

 א פונק א פונק א פונק,
דאס צונג ברענט פלינק און רינג.

 א פונק א פונק א פונק,
דאס צונג ברענט פלינק און רינג.

 דאס פייער האט מער כח,
 צעלאזט דאס אייזן מיט רויעך,

 דאס גאנצע אייזן א דערווערגל,
 דאס פייער האט מער כח,

 צעלאזט דאס אייזן מיט רויעך,
דאס גאנצע אייזן א דערווערגל.

 דאס אייזן שלאגט דעם בערגל,
דאס פייער דאס אייזן א דערווערגל.

 דאס אייזן שלאגט דעם בערגל,
דאס פייער דאס אייזן א דערווערגל. 

 נו ווער איז שטערקער, 
 נו נו נו ווער איז שטערקער, 

 נו ווער איז שטערקער, 
נו נו נו. 

 נו ווער איז שטערקער,

 נו נו נו ווער איז שטערקער, 
 נו ווער איז שטערקער, 

נו נו נו.

 א קוואל א קוואל א קוואל, 
וואסער לעשט דעם הייסן שטראל.

 א קוואל א קוואל א קוואל,
וואסער לעשט דעם הייסן שטראל.

 פייער געבט א קער קער,
דאס וואסער איז דאך שטערקער.

 נישטא מער פייער צאנגען, 
דאס וואסער קען דערלאנגען.

 פייער גיבט א קער קער,
 דאס וואסער איז דאך שטערקער,

 נישטא מער פייער צאנגען,
דאס וואסער קען דערלאנגען.

 עס בלאזט עס בלאזט א בלאז,
 די וואלקן ברימט העי איך בין בעל הבית,

 עס בלאזט עס בלאזט א בלאז,
דער וואלקן ברימט העי איך בין בעל הבית.

 דאס וואסער ווערט פארשווינדן,
 אין וואלקענעס פארבינדן,

 דאס ווילדע וואסער צוגאנגען,
 איך וועל דיר דערלאנגען,

 דאס וואסער ווערט פארשווינדן, 
 אין וואלקענעס פארבינדן, 

 דאס ווילדע וואסער צוגאנגען,
איך וועל דיר דערלאנגען.

 דאס אייזן שלאגט דעם בערגל,
 דאס פייער אייזן א דערווערגל,

 דאס וואסער לעשט דאס פונקען,
וואלקענעס וואסער איינגעטרינקען.

 דאס אייזן שלאגט דאס בערגל,
 דאס פייער אייזן א דערווערגל,
 דאס וואסער לעשט די פונקען,

וואלקענעס וואסער איינגעטרינקען.

 נו ווער איז שטערקער, 
 נו נו נו ווער איז שטערקער, 

 נו ווער איז שטערקער,
נו נו נו.

 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,

צען צען צען צען.

 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
 צען שטארקע זאכן,
צען שטארקע זאכן.

 א ווינט א ווינט, נישט פארגינט, 
 וואלקן וואלקן צי ביסטו בלינד,
 שיין און שטאט דיר איך שינד,

דאס גאנצע וואלקן צורינט צורינט.

 א ווינט א ווינט, נישט פארגינט, 
 וואלקן וואלקן צי ביסטו בלינד,

 שיין און שטאט דיר איך שינד,
דאס גאנצע וואלקן צורינט צורינט צורינט.

 א מענטש א מענטש א מענטש, 
 געזונט געזונט איז געזונט, 

 שטייט שטייט דארט קעגן דער ווינט,
 אוי שטערקער שטערקער ביז׳ן גרונד,

 אבער דאך שפירט ווי א קינד, 
 מורא מורא פון א הונט,
 אוי שרעק פון סאסייעטי,

 ענקזייעטי ענקזייעטי, 

אפשרייבן אלע שרעקן וואס כ'האב יויש,
 

כ׳לויף אויס פון טינט פון טינט, יוי...

זעסטו שוין אז יראה יראה יראה ״פעיר״,
 

פחדים אין יאוש איז שטערקער פון א מענטש.

 אייזן שלאגט דעם בערגל,
 דאס פייער דאס אייזן א דערווערגל, 

 דאס וואסער לעשט די פונקען, 
 וואלקענעס וואסער טרינקען, 

 ווינטן בלאזן וואלקן,
 דערנאך איז דא א פאלק אין,
גרויסן ווינט ווי א גבור עצום.

דאך יראה ביים אדם אפילו פון גרויע מייז 

רויטע קעץ און ברוינע שרצים פוי פעך חיות 

בערן נויזעס, כ'ציטער וואס וועט זיין אויב 

מ׳וועט נמאס ווערן פון מיר... וכו׳

)אנטשולדיגט אז איך שרייב נישט דא די אלע 

פחדים וואס איך רעכן אויס - קענסט טרייען 

צו צוהערן גוט - ״עניוועי״ יעצט ווען דו הערסט 

דעם ניגון האב איך שוין לאנג נייע פחדים(

 וואס?
 איך שוויץ

איך דארף לופט, ניין וואס דארף איך

 אה אה אהה איך דארף א גלאז וויין,
 איך דארף יעצט א גלאז וויין.

 דא קומט אריין, 

בבא בתרא י.

שטארקע 
זאכן



 איך מוז א גלעזל וויין,
און פארגעסן פון אלע פחדים. 

 אהה, א פיינע פרישע גלעזל וויין,
 וועלכע וויין? איך האב דאך אליינס א גלעזל וויין,

 וויאזוי הייסט עס שוין דארט...
 פאט נאט דאס איז אויך עפעס

 וואס איך האב מורא,
לעצטנס פארגעס איך זאכן וואס... צו... נעמען... 

 א מערה צו א ברטנורא,
 וויין שלעפט איין די יראה,

 אזוי שטייט אין גמרא,
דער וויין שלעפט איין די יראה.

אבער העלא סטאפ.
 ״בעליוו איט אר נאט״,

ס׳דא נאך עפעס שטערקער.
 נו ווער איז שטערקער,

 נו נו נו ווער איז שטערקער,
 נו נו נו,

נו זאג שוין ווער איז שטערקער.
 א שלאף א שלאף א טיפע שלאף,

 נאך וויין קומט הויעך שנארכן,
 א שלאף א שלאף א טיפע שלאף,

פון שלאף וועסט רעדן כ'וועל אלעס הארכן. 
 א שלאף א שלאף א טיפע שלאף,

 נאך וויין קומט הויעך שנארכן,
 א שלאף א שלאף א טיפע שלאף,

פון שלאף וועסט רעדן כ'וועל אלעס הארכן. 
שלאפסט שוין...

לאז-מיר מסביר זיין...
ביזט איינגעשלאפן דא אויף די גמרא...

כ׳וועל דער זאגן נאך א זאך
די גמרא זאגט אזוי... מסביר זיין...

 וויין וועפט פון די שנארכן,
מארגן האט דער וויין ״נאמאר״ - חן.

 ֿוויין וועפט פון די שנארכן,
איז האט דער וויין ״נאמאר״ - חן.

)ס׳גראמט אויך... כ׳האב געמאכט אזא 
 צוזאמגעשטעלטע צוויי ווערטער

 גראם... מאר מיט אזא שטרעכל חן,
עה דו ביסט נישט... דיין קאפ איז נישטא(

 עה כ׳בין מיד כ׳שלאף אויך איין,

ככככ
 דאס אייזן שלאגט דעם בערגל

די פייער די אייזן א... נע כ׳האב שוין פארגעסן 
 דעם ניגון וויזויגייטעס נאר כ׳בין שוין מיד...

 די וואסער לעשט די פונקען, 
 וואלקנס וואסער... יא אזוי גייט עס... טרינקען 

 ווינטן בלאזן וואלקן 
 דערנאך איז דא א פאלק אינעם

 גרויסן ווינט ווי א גבור עצום
האט מורא פון מייז אין שרצים

אבער נאכדעם קומט אריין א וואס? א גלאז וויין
 און ברענג מיר א גוטע גוטע,

 א גוטע וואס, א שלאף.
וועק מיך נישט אויף...

אקעי כ׳וועל זינגען שטיל

 נו ווער איז שטערקער, 
 נו נו נו ווער איז שטערקער,
 נו נו נו ווער איז שטערקער,

נו נו נו נווו...

 נו ווער איז שטערקער,
 נו נו נו ווער איז שטערקער,
 נו נו ווער איז שטערקער, 

נווו...

 טויט,
 טויט,

 טויט איז שטערקער מיין פריינד,
טויט איז שטערקער פון שלאף.

 פון דער וועלט ווייט מ׳מופט,
 אבער גיב נישט אויף,

פארהאן שטערקער דערויף. 
 העלף העלף העלף א מענטש,
 די שטארקייט האט קיין סוף,
 העלף העלף העלף א מענטש,
די שטארקייט האט קיין סוף.
 וועם זאל איך העלפן ערשט,

 ווער וועט מיך העלפן ערשט,
 דו ווילסט מיך העלפן ערשט,

ניין איך וויל דיך העלפן ערשט.
 ווי מער א מענטש צדקה׳ט,

איז דאס לעבן ווייניגער קרָאקעט.
 די אייזן שלאגט דאס בערגל,

 פונקען פייער דעם אייזן א דערווערגל,
 די וואסער לעשט די פונקען,

 די וואסער טרוקנט זיך די וואלקנס טרינקען,
 די ווינט וואס בלאזט די וואלקן,

 קוקט און זעט א פאלק, 
 אין א וועלט וואס איז פול מיט

 פחדים ענקזייעטי יראה, 
 עס העלפט קנאפ קנאפ,

 דו כאפ כאפ וואדקע וויין צו בירה,
 שלאף נישט איין איך בעט-דיר,

 שלאפן וועט מען שפעטער,
היינט נוץ נאר איין פארטרעטער. 

צדקה תציל ממות.

״איין פחד קען הארגענען צען שטארקייטן. 
לאמיר זיך העלפן צו קענען העלפן יענעם.״ 

- ליפא

compoSed & LyricS: liPa     ArrangementS: david tauB     choir ArrangementS: lipA



ברעיקינג ניוז אויבן אין הימל 

רב חסדא זאגט פאר רב אשי, רב הונא. 
 ס׳טוט זיך א גערעדעכץ, וואס גייט דא פאר?

עפעס א ישיבה דא א קליינע ווינקל, נאך 
אזויפיל יארן איבערלערנען די גמרא האט 
עפעס א תלמיד געטראפן א נייע פשט, א 

גרויסע אור. 

 לאמיר לערנען מיט א ניגון,
 ס׳וועט אונז ברענגען פארגעניגן,

 לאמיר לערנען מיט א ניגון,
ס׳וועט אונז ברענגן פארגעניגן. 

 לאמיר לערנען מיט א ניגון,
 ס׳וועט אונז ברענגן פארגעניגן,

 לאמיר לערנען מיט א ניגון,
ס׳וועט אונז ברענגן פארגעניגן.

 תורה, מיט נעימות,
גמרא, גמרא מיט זמירות. 

 גמרא, גמרא בזמירות,
 גמרא, גמרא בנעימות,
 גמרא, גמרא בזמירות,
גמרא, גמרא בנעימות.

 לאמיר לערנען גמרא מיט א ניגון,
 א ניגון,
 גמרא,

 יעדע רבי האט א ביאור,
 יעדע פירכא האט א תנועה,

 זינג אהער,
 און דריי ארויף,

 יעדעס מאל איר זאגט די ווערטער,
 יא דער תנא אויבן הערט ער,

 דער אמורא אייך פארהערט ער,
 און ער זאגט אהא דער תלמוד

 האט א נייער פשט,
ס׳איז זייער שיין. 

 איי זאגט די גמרא וואס
 זאגט ער אז יא,

 אזא ניגון,
 קומט ער פרעגט ער זאגט

 ער ס׳קען נישט זיין,
סא אנדערע ניגון.

ברענגט דארט די גמרא אויפ׳ן פלאץ אז 
 ס׳האט צו טון מיט,

 הא לן והא להו,
 יעדער האט זייער ניגון,

יעדער פארשטייט אנדערש דעם ניגון. 

 איי לאמיר לערנען מיט א ניגון,
 ס׳וועט דיר ברענגן פארגעניגן,

 לאמיר לערנען מיט א ניגון,
ס׳וועט דיר ברענגן פארגעניגן.

תורה... גמרא...

 מיין טייערער פריינט
 איך זאג אייך נישט קיין ליגנט,

 ווען איך זעץ מיך
 לערנען גמרא מיט א ניגון,

 איז עס נישט נאר א פארגעניגן,
 נאר איך טו דעם יצר הרע זיגן,

 איבער קליגן,
אלץ מיט א ניגון.

 לאמיר לערנען גמרא מיט א ניגון,
 א ניגון, גמרא,

 יעדע רבי האט א ביאור,
 יעדע פירכא האט א תנועה,

 זינג אהער, און דריי ארויף,
 יעדעס מאל איר זאגט די ווערטער,

 יא דער תנא אויבן הערט ער,
 דער אמורא אייך פארהערט איר,
 און ער זאגט: אהא, דער תלמוד

האט א נייער פשט.

compoSed & LyricS: liPa
recorded & Arranged: raGreen 
reCord lABel - kurdistan irAq
AdDitionAl muSic: david tauB 

choir: david tauB & Gil israelov

מגילה לב.

״גמרא אן א ניגון איז 
ווי חלה אנע דיפס.״

חלה עס איך שוין ווייניגער, גמרא האף איך צו לערנען מער!

- ליפא

גמרא 
במנגינה



דער ניגון האב איך ריקארדעט ביים קבר פון אביי ורבא, אזוי אויך ביים 

ציון פונעם הייליגן ריבניצער צדיק, רבי חיים זאנוויל ב״ר משה זצ״ל, איך האב 

מחליט געווען נישט אויסצופיצן די סאונד פון געוויסע חלקים און לאזן דאס 

זינגען מיט דער אריגינעלע ״אקוסטיקס״ פונעם מערה ביי אביי ורבא.

 אדם אומר דבר שמועה מפיו,
 שפתותיו דובבות בקבר,

 א מענטש דא אין א קורצע צייט
 דערגרייכט א באגריף,

וואס אייביג בלייבט מעל ומעבר.

 א מענטש אויף דער וועלט לערנט
 מאכט א גרויסע טויש,

 דער ניגון קען א הארץ און ׳מארס׳ נאך ציפן,
 טויזנט יאר ארום א דור פון יואל צו ״מויש״,

דיין אייניקל מיט דיין ליפן. 

 פון רב ושמואל ביז ריבניץ אדער כפר חבד,
פון דער הייליגער וואלאזשינער צו חסיד׳ישע 

 יונגעלייט,
 גייט נאך אן די זעלבע דף מיט געשמאק,
וואס געלערנט אין קראלי צפת איראק.

אזוי האב איך געהערט פון דער גבאי פון 
דער הייליגער ריבניצער, אז רבי חיים זאנוויל 

פלעגט זינגען.

 תורה תורה תורה תורה,
 תורה הקדושה,

 תורה תורה תורה תורה,
תורה הקדושה.

 אביי ורבא,
 אביי ורבא אביי ורבא קדישא,

 אביי ורבא,
אביי ורבא אביי ורבא קדישא.

 מיר וואוינען דא נישט לאנג
 דאך עס שפירט נישט וואר,

 ווייל ישיבות און שולן
 שטייט אויף יעדע געסל,

 און איראק, געוואוינט דער איד,
 צוויי טויזנט זעקס הונדערט יאר,

ישיבות לענגער ווי דא און אין אייראפע.

דער אכט הונדערט יאר גמרא וואס מ׳האט 
 דארט אין ישיבה שטודירט,

 אויך די זאמד ארום האט שוין פארגעסן,
 מחלוקת אמוראים וואס
 מ׳האט דארט געפירט,

 בלייבט און וועט אריינגיין אין קאפ,
 ווייל די ווענט און הייזערו
 ואס מ׳האט פארברענט,

 קען נישט לעשן די ווערטער
 פון יארן טרערן און בלוט,

 לערנט א איד א נייע קוועטש
 א דריי די הענט,

קומט דער זיידע די ליפן שעפשעט מיט.

A motif of the riBnitzer ztz”l 

WitH An aDditionaL new compoSition by: 

liPa.  LyricS: liPa

ArrangementS: moshe laufer

choir: eli shPrei

chilD SoLoiSt: shimmy sChmeltzer.

בכורות לא:, יבמות צז.

 תורה תורה תורה תורה,
 תורה הקדושה,

 תורה תורה תורה תורה,
תורה הקדושה.

 אביי ורבא,
 אביי ורבא אביי ורבא קדישא,

 אביי ורבא,
אביי ורבא אביי ורבא קדישא.

 תורה תורה תורה תורה,
 תורה הקדושה,

 תורה תורה תורה תורה,

תורה הקדושה.

 מיט יעדעס ווארט פון תורה,
מיט יעדער חסידות.

 תורה תורה תורה תורה,
 תורה הקדושה,

 תורה תורה תורה תורה,
תורה הקדושה.

רבי חיים זאנוויל האב אינזין מיך, מיין טאטע, 
 מיין גאנצע משפחה,

 אין גאנץ כלל ישראל, יא טאקע יא טאטע יא.
אמן.

אביי 
ורבא



 רב הונא דער אמורא איז אנגעטון מיט
 א שטיקל שטרוי אנשטאט זיין פאסיק,

און אזוי שטייט ער פארנט פון רב.

 רב פרעגט רב הונא,
וואס עפעס גייט איר היינט אנגעטון אזוי.

 כ׳וועל אייך זאגן רב,
 כ׳האב נישט געהאט קיין וויין אויף

 קידוש, האב איך פארקויפט מיין פאסיק,
 און מיט דעם האב איך

געקויפט וויין אויף קידוש. 

אה זאגט רב:

 יהא רעוא דתיטום בשיראי,
זאלסטו קענען ווערן ארומגענומען מיט זיידן.

 רבה מאכט חתונה א קינד,
נאך דער חתונה, רב הונא לייגט זיך אויפ׳ן בעט.

 אלץ א קליין געוואקסענער,
באמערקט אים קיינער נישט.

 שפעטער, די טעכטער פון רבה
 קומען אריין אין די שטוב,

 זיי ווארפן אראפ דארט די זיידענע
 מאנטלען אויפ׳ן בעט,

זיי באמערקן אים נישט.

פארשטייט זיך 
 אז עס פאלט אויף רב הונא,

ער ווערט אינגאנצן באדעקט מיט זיידן. 

איז דאך שוין מקוים געווארן דער ברכה פון רב 
אז רב הונא וועט באדעקט ווערן מיט זיידן.

 אבער אזוי ווי רב הערט דערפון
 בייזערט זיך רב,

רב הונא טייערער: ווען דו וואלסט ווען געזאגט 
 ״וכן למר״ ווען איך האב דיר געווינטשן,

וואלט איך אויך געווארן באדעקט מיט זיידן.

 וכן למר,
וכן למר... 

 פרנסה ברוח וכן למר,
 דורות ישרים וכן למר,
 יראת שמים וכן למר,

חיים ארוכים וכן למר. 

 ערליכע נחת וכן למר,
 שמחה בשלימות וכן למר,

 מנוחת הנפש וכן למר,
שלום ושלוה וכן למר. 

וכן למר...

compoSed & written: liPa
ArrangementS: hershy ginsBerG

choir: menaGen Choir - uK
muSic: hershy ginsBerG & motti cohen

מגילה כז:

וכן למר



קובע זיין אן איבעריאר אין לוח,
 

קען נישט זיין סיי וועלכער שליח,
 
זיבן אויסדערוועלטע מ׳בראכט,
 

אבער א מהומה פאסירט היינט נאכט,
 

ס׳קומט צו איינער אומגעלַאדנט,
 
עס האבן זיך אנגערוקט אכט. 

אט רופט אויס רבן גמליאל דער נשיא,
 

ווער האט זיך ארויפגעשלייכט 
 

דא אויפ׳ן דאך אן רשות. 
ניין עס העלפט נישט קיין חטאתי,
 

 רבן גמליאל זאגט גלייך,
שוין פארלאזן דער יעניגער מוז.

אינדערזייט עמיצער קליינטשיג און דאר,
 

שמואל הקטן כאטש קליין גארנישט א נאר,
 

מיט אן איינגעהאלטענעם שטימע 
 

 און א ווייכע טאן,
איך בין דער אכטער, צוגעקומענע 
 

דעם רבינ׳ס פסק נעם איך אן.

רבן גמליאל זעט די זיצונג ס׳וועט שאטן,
 

 אן א מענטש ווי שמואל 
 ווער וועט אונז ראטן,

ר׳ שמואל דו ביסט דער אומגערופענער,
 

אין די אויגן קוק מיר גראד און,
 

 זאג מיר צי דו, 
דו מאכסט דא עפעס אויף א מעשה,
 

אדער ס׳איז עס מעשה שטן.  
 אבער אנדערע סנהדרין,
 ווילן גארנישט ענדערן,

 א פסק איז א פסק,
כאטש ר׳ שמואל איז אין תורה א קנאק,
 

 אויב ער גייט פון דא,
איז אונז גארנישט געשמאק.

 ווייל די ערליכע סנהדרין,
ווילן שמואל נישט פארשווענדערן,
 

 מיר ברויכן זיין פסק,
אבער שמואל די ספרים ער פאקט,
 
ווייל שמואל הקטן נעמט אן ערליך 
 

דעם רבינ׳ס פסק.

א מענטש ווערט פארשעמט קען זיך 
 שפירן באלד ווי טויט,

ס׳זעט אויס שמואל הקטן גייט 
 פארשעמט און רויט,

 נישט סתם איז שמואל 
 פון די גאר גרויסע לייט,

 ווילט איר אפשר 
 הערן א העכערע באדייט,

 לאמיר אריינבליקן אין 
 סנהדרין דף יא עמוד א׳ 

וואס אין די גמרא שטייט.
ניטאמאל איז שמואל געווען דער יעניגער,
 

ער איז נישט א ווידערשפעניגער,
 

ס׳איז קיינמאל נישט געוועזן שמואל,
 

 ווייל דרך ארץ איז פון 
 די חשוב׳סטע סעיפין,

שמואל וואלט קיינמאל נישט 
 

 געקומען אומגערופן,
 נאר ווא׳דען? 

ער האט פאר יענעם געהאט געפיל. 
ענדערש זאל בלייבן אינעווייניג 
 

 דער ָאן-רשות׳טער,
ווי שטרענג מ׳האט עס געמיינט 
 

מסתמא האט נישט געוואוסט-ער,
 

 זאלן זיי דא אלע
 מיר אינגאנצן בלעימען,
 איך נעם עס אויף מיר 

 און יענעם זאל מען
נישט פארשעמען.

 איך וויל נישט,
 און איך וועל נישט,
 און איך טאר נישט,
 און איך מעג נישט,
 און איך קען נישט,

א איד פארשעמען. 

 איך קען נישט,
 און איך מעג נישט,

 און איך טאר נישט,
 און איך וויל נישט,

 און איך וועל נישט,
א איד פארשעמען.

 ווייל איך וויל נישט,
 איך טאר נישט,
 איך קען נישט,
 איך מעג נישט,

 אין איך וועל נישט
א איד פארשעמען.

compoSer: PinKy Weber
LyricS: liPa 

muSic by: hershy ginzBerG 
choir by: menaGen Choir uK 

piAno by: yoeli orGel

סנהדרין יא.

עמוד א.

פינקי׳ס קאמפאזיציע

פארשעמען נישט 



סנהדרין יא.

רבי יהודא הנשיא לערנט פאר ווען
 

פלוצלונג שפירט ער אז ס'איז טראבל,
 

עס שטערט דאס זיסע לערנען
 

ווייל איינעמ׳ס מויל שמעקט פון קנאבל,
 

עס שטערט די גאנצע שטיבל,
 

 רבי יהודא האט פאראיבל,
די ארומיגע קענען נישט לערנען,
 

איז עס קנאבל צי צוויבל. 
געגעסן א געקעכטס א גוטער,זאגט רבי יהודא הנשיא ווער עס האט 

 
לערנען אזוי איז נישט מותר,
 
עס שטערט מיך פון תורתי.

דעיס שמעקט פון קנאבל נישט פון פוטער.
האלאו האלאו ס׳סארכעט דא
 

זיך דא אנגעוויזויהייסטעס מיט קנאבל,אקעי ס׳נישט קיין דזשאוק, פליז ווער ס׳האט  די גראך איז ביטער,
 

גייטס ארויס פון דא, זייט מוחל, דרך ארץ.
נאך פאר מען הערט א קרעכץ א בכיה,
 

שטעלט זיך אויף דער גרויסער רבי חייא,

 רבי חייא,
 ער גייט פון שול ארויס,
 מיט אן איידל תנועה,

 אוי רבי חייא גייט ארויס,
הייבן זיך אויף אלע בני עליה,
 

 רבי חייא? ער איז בכלל
נישט דער מענטש וואס.

קומענדיגע טאג דער קינד פון רבי יהודה,
 

רבי שמעון פרעגט ביי רבי חייא,
 

טייערער ברודער צי וואס האסטו
 

 געברענגט דעם שמעק,
 די קנאבל אין צימער,

און מיין טאטע געשטערט ביים באלעמער.
 איי ענטפערט רבי חייא,

אזא זאך ביי מיר וואלט נישט
 

 געשען ווען אימער,
ווייל דו ווייסט דאך אין דער מידה
 

פון נקיות באהאוונט שטארק זעמיר. 
פארשעמט קען איך נישט צוקוקן ניין,אבער אז א צווייטער איד זאל ווערן 
 

קנאבל וועל איך זיך מיט בושות שטיקן.איז ענדערש אין דעם מעשה פון דעם 

 רבי חייא האט געלערנט
 די מידה גאר טייער,

 א געשעעניש מיט א פרוי
 וואס רעדט זיך אפ זייער,
 פארנט פון אלע בחורים
אין ישיבה ביי רבי מאיר.
 רבי, א חתונה א בחור
 ביי מיין הויז א געפעל,

און נאך אפאר מינוט פלוצלינג
 

 אנטלאפן איז ער שנעל,
 און מער קיינמאל נישט

איבערגעטרעטן מיין שוועל.
איך געדענק ניטאמאל וויאזוי
 

 דער בחור קוקט אויס,
יעצט בין איך אן עגונה איך
 

קען נישט אויפבויען א הויז. 
אזוי? רבי מאיר מיט זיין חכמה
 

ער שרייבט אויפ׳ן פלאץ איר א גט,
 
די בחורים זען וואס דער רבי טוט,
 

שטעלן זיך אין דער שורה אלע
 

א גט איר מען געבט.

 איך וויל נישט,
 און איך וועל נישט,
 און איך טאר נישט,
 און איך מעג נישט,
 און איך קען נישט,

א איד פארשעמען.

ניין ניין

 איך קען נישט,
 און איך מעג נישט,

 און איך טאר נישט,
 און איך וועל נישט,

 און איך וויל אפילו נישט,
א איד פארשעמען.

 ניין איך וויל נישט,
 ניין איך זאל נישט,

 טאר נישט,
 קען נישט,

מעג נישט און איך וועל נישט,
 

א איד פארשעמען.

פארשעמען נישט 

עמוד ב:

compoSed: lipA & pinky weBer LyricS: liPa 
muSic by: hershy ginzBerG 

choir by: menaGen Choir - uK piAno by: yoeli orGel

צוריק צו פינקי׳ס קאמפאזיציע

ליפא׳ס קאמפאזיציע



שלם ישלם המבעיר את הבערה,
 

אמר הקדוש ברוך הוא. 

עלי לשלם את הבערה שהבערתי,
 

עלי עלי לשלם.  

 אני הציתי אש בציון,
ואני עתיד לבנותה באש.

 צאלן זאל צאלן,
 דער גרויסע פייער אנצינדער,

זאגט אונז הקדוש ברוך הוא. 

 אויף מיר דער צינדער ליגט
 דעם חוב פון באצאלן,

 עלי עלי לשלם,
 אז מיינע ליבע קינדער,

 בשלום תובלון,
 איך וועל שוין צוריקבויען

ענקערע היים.

 מיט פייער כ׳האב
 געצינדן אונזער וואוין,
 איך האב פארברענט

 מיין אייגענע קרוין,

מיט פייער וועל איך בויען ציון ציון,
 

א בית המקדש פאר אונז ביידע שוין.

 אני הציתי אש בציון,
ואני עתיד לבנותה באש. 

 עתיד לבנותה באש,
בקרוב.

compoSer: Chesky weiss

YiDdiSH LyricS: liPa 

ArrangementS: mona rosenblum

choir: eli shPrei

boYS cHoir: mK Boys Choir 

By volvi spitzer

בבא קמא ס:

ער קען מען 
״א פיי

 דאך דאס 
לעשן,

טע איז 
פארּברענ

שוין פארּברענט.״

- ליפא

 שלם
ישלם



 כשם שפרצופיהן שונות,
 כך כך דעותיהן שונות

 כשם שפרצופיהן שונות,
כך כך דעותיהן שונות.

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,
 כך אין דעותיהן שוות,

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,
כך אין דעותיהן שוות.

 איינער האט א לאנגע נאז,
מיין דרייווער האט ליב גראבע שיך.

 ס׳דא ווער ס׳האט א גרויע אויג,
אן עסקן קעיק אין הערינג טינקט.

 דער לייגט דעם קוטשמע ביז׳ן אויער,
 ווער ווייסט אינוועסט
אין קוינס דערלייגט.

 קליינע הענט,
 ברייטע הענט,
 רויטע הענט,

פיצי פיס.

 פונקט ווי מען זעט אויס אנדערש,
טראכט מען אנדערש,

ס׳איז א גמרא!

 עמיצער מוז זיך טענה'ען,
 א צווייטער וויל גאר רואיג,

 עמיצער האט ליב בלוי און רויט,
זיין גערעכט איז אלץ א נויט.

 איינער וויל א שווארצע קאוט,
 דער צווייטער א תפילין בייטל האריג,
 יעדער וויל זאגן און יעדער וויל זינגען,

טויזנט מיינונגען 

 שטייט דא א חבריא,
 טענה׳ן זיי ביז דרייע,
 יעדער האט א דעה,

 דער פיפטער ברענגט א ראיה,
 איך לייג איין א מטבע,

 געהערט פון טאנטע חי׳,
 וואס ווייסט פון פעטער ישעי׳,

דער נאכט משגיח שמעי׳.

גערעכט גערעכט, ווער איז גערעכט?

 כשם שפרצופיהן שונות,
 כך דעותיהן שונות,

 כשם שפרצופיהן שונות,
כך דעותיהן שונות.

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,
 כך אין דעותיהן שוות,

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,

כך אין דעותיהן שוות.

 כשם שפרצופיהן שונות,
 כך דעותיהן שונות,

 כשם שפרצופיהן שונות,
כך דעותיהן שונות.

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,
 כך אין דעותיהן שוות,

 כשם שפרצופיהן אינן שוות,
כך אין דעותיהן שוות.

 ס׳איז דא א גרופע יעדער זוכט דא די געפעל,
 און מ׳שרייט א מעסעדזש פינף מינוט נאך א

מזל כ'קען עס מאכן שנעל.

 איך זיך נישט צו זיין גערעכט איך האב עס פשוט ארויס,
 וואס זאל איך דיר זאגן ס׳נישט איך איך...

ס׳איז מיין עקספיריענס נו.

וואס ווייסט זי? וואס ווייסט ער? וואס ווייסטו? כ׳זאג דיר צי כ׳פרעג דיר.

 איינער האט א דיקע שטימ׳,
 א עלעקטריק קאר פארט בעסער,

 די צווייטע האט ליב סאך סאך קרים,
 כ׳שנייד די נעגל מיט א מעסער,

 זיין אפיניען קוים א ברים,
כ׳צאל דריי מאל די רענט ווי מיין 

 שוואגער ווייל איך וואוין
אויף די ביזי געסער.

 דו דרייווער דו געבסט קוים א טראפ,
און באקומסט צוריק א שווים. 

 ווייל..
 יעדער האט א דעה, 
 כ׳זאג א ווארט א נייע,

ברכות נח., ירושלמי ברכות פרק ט׳ הלכה א׳

פרצופיהן



 גענוג ביזט נישט מסייע,
 ברענגסט מיר א דבריא,

לענגער ווי דיין פאה. 

זאל מיין גראז וואקסן ביז׳ן הימל דארף איך 
אויך נישט דיין גראז שניידער הא, נא דאס 
איז נישט א אפיניען דאס איז א דמיון. וואס 
איז א דמיון אויב נישט א אפיניען, כ'מיין צו 

זאגן פארקערט. 

)האלא וואס זאגסטו מיר דא יעצט?( אה 
 האסט אויך אן אפיניען? נו זאגט שוין

 די גמרא פארדעם זעסטו אויס
אנדערש ווי מיר חחח.

 לויט די גמרא האט יעדער איינער א וואויס,
 סיי די קליינע סיי די ביג בויס,

 אבער אמאל קען סתם זיין נויז,
 ווייל ס׳שונות )שוין-נויז(,

 וואס ביי דיר קען מיינען א שיינע קאר,
 קען ביי יענעם מיינען טויס,

 אין דיין מיסט-קאסטן אפשר וויל עס
 יענער אויפ׳ן שויס,

 און וואס ביי דיר איז שמחת החיים קען
 זיין אויפ׳ן פיס ביי יענעם ווי א רויז,

 און וואס זאל איך דיר זאגן? אז א...
 א חסידות וואס איז גרויס,
 איז טאקע א גוטע טשויז,

אבער ס׳דא איינער וואס וויל דאווענען אין א 
 קליינע קלויז,

 ווייל יעדער הערט אנדערש...
 ער... דא הערט ער דער באשעפער׳ס וואויס,

כך אין דעותיהן שוות...

 כשם שפרצופיהן שונות,
 כך דעותיהן שונות,

 כשם שפרצופיהן שונות,
כך דעותיהן שונות.

 פרעגן און ענטפערן,
 טענה׳ן און קעמפערן,

 שרייסט ווי טראמפייטערן,
 אין לעבן עס גייטער,

 אין זיין גערעכט,
ווער איז גערעכט.

 כשם שפרצופיהן שונות,
 כך דעותיהן שונות,

 כשם שפרצופיהן שונות
כך דעותיהן שונות.

 כשם שפ׳פרצי׳פהן שונות,
 מיט גרויסע פער׳פארציעס,
 זאגט יעדער איינער זייער

 פרצפ׳ישע מיינונגען,
 זאגט די גמרא די ענין פון

 אפיניענס דאס איז,
 פונקט אזוי ווי מענטשן האבן

אזויפיל מינע פעיסעס.

 וואס האסטו געוואלט זאגן, 
)איך וואלט נישט אריינגעלייגט יענעמ׳ס 

וואויסנאוטס אן רשות, ס׳איז נישט קלאסיש. 
איך הער... וועל איך עס אראפנעמען 

דעמאלטס, שוין.(

compoSed & LyricS: liPa

ArrangementS: david tauB
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shevAch & david tauB
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