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H MOSHE ASHEAR NOTES  - ה"רשימות חכם משה אשקר ע  

1 ROSH HASHANA 
 

 א׳ ראש השנה 9/6/1937 9/26/1938 9/14/1939 10/3/1940

 א׳ תשרי התרח״ץ א׳ תשרי התרצ״ט א׳ תשרי הת״ש א׳ תשרי התש״א
 

 אחות קטנה
 למנצח על הגתית לאסף

 ערבית

 קדיש שואף כמו עבד שואף כמו עבד שואף כמו עבד רוממות אל: שואף כמו עבד

 ראו בנים אל בלק בקולוהא אל בלק בקולוהא אל בלק בקולוהא תבע אל קהל

 יגדל כל עוד בלבב פנימה כל עוד בלבב כל עוד בלבב כל עוד בלבב

 זמירות ה׳ הוא האלהים האלהים ה׳ הוא ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים

 ה׳ מלך כרדאן בלולו כרדאן בלולו אעתיאדיה חלבייה חגאז תקליד היימי סתימי

 אלהי אל תדינני כמעלי: פזמון

 ידי רשים נחלשים :פזמון

: מאהור: שחאדה אשקר

 פרנסאויה

 

חלבייה תבע ר׳ רפאל  תבע ג׳ו ולדנה הי״ו

 טבוש
 הללויה

    

 שחרית

ה׳ הוא האלהים מוסה  ה׳ הוא האלהים מוסה אשר האלהים מוסה אשרה׳ הוא 
 אשר

ה׳ הוא האלהים מוסה 
 אשר

 נשמת

 שועת אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם

 אל ההודאות אל קהל ביקולו: בלה נגם ביקולואל קהל : בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם

 קדיש שיך סלאמה שיך סלאמה יחלתי צורי לעובדך שיך סלאמה: וונאדים נדימי

 שמחים עת שערי רצון עת שערי רצון עת שערי רצון עת שערי רצון

 ממצרים אל קהל בקולוהא חג׳אז אל קהל בקולוהא אל עאלם בקולוהא אל קהל בקולוהא

 נקדישך רבת שבעה לה נפשי רבת שבעה לה נפשי רבת שבעה לה נפשי נפשי רבת שבעה לה

מלך / שוכן רומה עורה קומה שוכן רומה עורה קומה

 המפואר
פזמון ספר  שוכן רומה עורה קומה שוכן רומה עורה קומה

 תורה
    

 מוסף

 כתר אל קהל בקולוהא מערופה  אל קהל בקולוהא בקולוהא אל עלאם אל קהל בקולוהא

 אין כאלהינו נשאם עד העולם אליך ה׳ ביאת סליחות ממרום קולם אליך ה׳ ביאת סליחות
    

 מנחה

 נקדישך אשאל מאל אב הרחמן אשאל מאל אב הרחמן שיך סלאמה חג׳אזי מאחתייאלי יה רפאקי
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2 ROSH HASHANA 
 

 ב׳ ראש השנה 9/7/1937 9/27/1938 9/15/1939 10/4/1940

 ב׳ תשרי התרח״ץ ב׳ תשרי התרצ״ט תשרי הת״שב׳  ב׳ תשרי התש״א
 

 חון תחון על בניך
 למנצח על הגתית לאסף

 ערבית

 קדיש דלתי תשובה חי פתח לי דלתי תשובה חי פתח לי דלתי תשובה חי פתח לי דלתי תשובה חי פתח לי

 בניםראו  אוויל יום -מתל ממצרים חגאז מתל ממצרים חגאז מתל ממצרים אוויל יום -מתל ממצרים

 יגדל מתל חכם רפאל טבוש ע״ה נאווה נאווה מתל חכם רפאל מתל חכם רפאל טבוש ע״ה נאווה מתל חכם רפאל טבוש ע״ה נאווה

 זמירות ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים

 מלךה׳  אני אספר באמרי שפר אני אספר באמרי שפר  כרדאן בלולו (חוסיני)כרדאן בלולו 

 ה׳ יום לך אערוך תחנה: פזמון

 יה שמך ארוממך: פזמון

 תבע ח׳ רפאל חלבייה
 

 הללויה אנא פדה יה אנא פדה יה
    

 שחרית

 נשמת אוחילה לאל אחלה פניו אוחילה לאל אחלה פניו אוחילה לאל אחלה פניו אוחילה לאל אחלה פניו

 שועת אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: נגם בלה אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם

 אל ההודאות אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם אל קהל ביקולו: בלה נגם

 קדיש חזקו וגילו כי שור גמר חזקו וגילו כי שור גמר חזקו וגילו כי שור גמר שואף כמו עבד

 שמחים אליך כמה בשרי אליך כמה בשרי כמה בשרי אליך אליך כמה בשרי

 ממצרים ראו בנים מתל אול לילה ראו בנים מתל אול לילה עלא נגם ראו בנים אוול לילה עלא נגם ראו בנים אוול לילה

 נקדישך סוד ימינך הפשוטה סוד ימינך הפשוטה שיך סלאמה חג׳אזי שיך סלאמה חג׳אזי

 פזמון רנה ותהלה ישראל אמרו רנה ותהלה ישראל אמרו ותהלה ישראל אמרורנה  רנה ותהלה ישראל אמרו
    

 מוסף

 כתר אל קהל בקולוהא אל קהל בקולוהא אל קהל בקולוהא אל קהל בקולוהא

 אין כאלהינו בסת ריאל באבא גוזני בסת ריאל באבא גוזני בסת ריאל באבא גוזני אליך ה׳ נאווה: סליחות
    

 מנחה

 נקדישך אשם וזע מזדונהו אשם וזע מזדונהו אשם וזע מזדונהו מזדונהואשם וזע 
  

 ערבית מוצאי נאווה נאווה

  

 קדיש אקצק סמאעי אקצק סמאעי
  

 ראו בנים רם לי יה רם לי רם לי יה רם לי
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SHABBAT SHUBA 
 

 שבת שובה 9/11/1937 10/1/1938 9/16/1939 10/5/1940

 ו׳ תשרי התרח״ץ  תשרי תרצ״טו׳  ג׳ תשרי ת״ש ג׳ תשרי תש״א
 

  ערבית ליל שבת וילך וילך האזינו האזינו

 קדיש יודוך כל המיחלים כרדאן בלולו כרדאן בלולו כרדאן בלולו

 ראו בנים אנא קץ לי כל עוד בלבב כל עוד בלבב אשא לבי

 זמירות ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים

 ה׳ מלך מן נגם סליחות כפור שפעת רביבים שפעת רביבים שפעת רביבים

 הללויה פצחו עמי שירים ותהלות תבע יחזקאל דוויך תבע ג׳ו וולדנה תבע ג׳ו וולדנה

    

 שחרית

 נשמת  אשם וזע מזדונהו  אשם וזע מזדונהו  אשם וזע מזדונהו  אשם וזע מזדונהו

 שועת ברהום יא ברהום ברהוםברהום יא  ברהום יא ברהום ברהום יא ברהום

 אל ההודאות יא רב אל כרים אנעם יחיד רם חי לעולם יחיד רם חי לעולם יחיד רם חי לעולם

 קדיש בן אדמה בן אדמה בן אדמה בן אדמה

 שמחים לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי

 ממצרים אשא לבי אשא לבי אשא לבי כל עוד בלבב

 נקדישך כרדאן בלולו ידי רשים יצו האל לדל שואל יצו האל לדל שואל

 פזמון ספר תורה עד ה׳ אלוהיך שובה עד ה׳ אלוהיך שובה עד ה׳ אלוהיך שובה עד ה׳ אלוהיך שובה

    

 מוסף

 כתר אבות הבנים ביחד אבות הבנים ביחד אבות הבנים ביחד ביקולוהא אל קהל

 אין כאלהינו סליחות עג׳ם עג׳ם סליחות שחר אבקשך שחר אבקשך

  

 מנחה ביאת ביאת

 ואני תפלתי  יה שמך ארוממך יה שמך ארוממך שנאנים שאננים שנאנים שאננים

 נקדישך כאיף אקול אלי פי קלבי כאיף אקול אלי פי קלבי יא גזאלאן צאדא קלבי יא גזאלאן צאדא קלבי

    

  ערבית מוצאי שבת

 קדיש בן אדמה בן אדמה בן אדמה סיגא מצרי -לך אלי תשוקתי

 ראו בנים במוצאי יום מנוחה במוצאי יום מנוחה ידי רשים גדידה סיגא -אליך ה׳  -סליחות 
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YOM KIPPUR 
 

 יום הכפורים 9/15/1937 10/5/1938 9/23/1939 10/12/1940

 י׳ תשרי התרח״ץ  י׳ תשרי תרצ״ט י׳ תשרי ת״ש י׳ תשרי תש״א
 

 

מזמור שיר ליום , דודי לכה, מזמור לדוד
קדיש על , רבי חנניא, כל ישראל, השבת

 ישראל

  

 ערבית

 א׳ לך אלי תשוקתי
 ב׳ גליאן ספר תורה

 (מזמור)ג׳ חנני אלהים חסדך 
  יה חסדך גלי( / פזמון)ד׳ אמרו ודוי פה ולשון סדרו 

 בעדהו בנצפו אהאלי ספר תורות תבע כל נדרי: ה׳ ברגעו אל ספר תורות לל היכל
 ללי אשתרו עליות/ ו׳ תרחים אל צדיקים מכתוב פי תאני מצחף אל כפור תבעי 

 

 אל קהל בקולוהא
  

 ראו בנים

 בן אדמה: פזמון

 זמירות ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים

 ה׳ מלך שפעת רביבים שפעת רביבים שפעת רביבים שפעת רביבים

 אלוהים אלי אתה
 שאנניםשנאנים 

 רשות לברוך שאמר

שחאדה אשקר 
 ע״ה

תבע אבי שאול אל  תבע אבי שאול אל מרחום
 מרחום

שיר אגיד לאל דר 
 חביון

 הללויה

    

 שחרית

: מוסה אשר ע״ה
 מצר

ה׳ הוא האלהים  ה׳ הוא האלהים מוסה אשר ע״ה
 מוסה אשר ע״ה

ה׳ הוא האלהים 
 מוסה אשר ע״ה

 נשמת

 שועת בלא נגון בלא נגון בלא נגון בלא נגון

 אל ההודאות בלא נגון בלא נגון בלא נגון בלא נגון

 קדיש בן אדמה בן אדמה בן אדמה בן אדמה

 שמחים אליכם קהל עדה אליכם קהל עדה אליכם קהל עדה אליכם קהל עדה

 ממצרים חג׳אז אל קהל חג׳אז אל קהל חג׳אז אל קהל חג׳אז אל קהל

שואף כמו עבד  כמו עבדשואף  שואף כמו עבד שואף כמו עבד
 אעתיאדיה

 נקדישך

אמרו ודוי פה ולשון  אמרו ודוי פה ולשון סדרו יה חסדך גלי
 סדרו

אמרו ודוי פה ולשון 
 סדרו

פזמון ספר 
 תורה
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אליכם קהל עדה 
 וישראל

אליכם קהל עדה  אליכם קהל עדה וישראל
 וישראל

אליכם קהל עדה 
 וישראל

קריאת 
  התורה

    

 מוסף

אל קהל 
 אעתיאדיה

 כתר אל קהל אעתיאדיה אל קהל אעתיאדיה אל קהל בקולוהא

 אין כאלהינו ממרום קולם אליך ה׳ ביאת אל קהל בקולוהא אליך ה׳ ביאת

    

 מנחה

פזמון ספר  לביתך יה ארוצה לביתך יה ארוצה לביתך יה ארוצה לביתך יה ארוצה
 תורה

מא אחתיאלי יא 
 רפאקי

אחתיאלי יא מא  מא אחתיאלי יא רפאקי
 רפאקי

מא אחתיאלי יא 
 רפאקי

 נקדישך

    

 נעילה

    

ערבית 
  מוצאי כפור

 ראו בנים ארחץ בנקיון כפי ארחץ בנקיון כפי ארחץ בנקיון כפי ארחץ בנקיון כפי
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HA’AZINU 
 

  

 (אחרי כפור)האזינו  9/18/1937 10/8/1938

  

  ערבית ליל שבת י״ג תשרי התרח״ץ י״ג תשרי תרצ״ט

 קדיש שם במקום ארזים שם במקום ארזים - -

 ראו בנים שאו ציונה נס ודגל שאו ציונה נס ודגל - -

    

 זמירות

 ה׳ מלך בנה לי זבול משכני בנה לי זבול משכני - -

 הללויה מי זאת עולה יפה פיה מי זאת עולה יפה פיה - -

  

 שחרית נהוונד נהוונד

 נשמת שרים רוזנים שרים רוזנים - -

 שועת רעיוני יחיד רם ונעלם אדון עולם - -

 אל ההודאות שבח אגיד לך צורי אתה רעיוני יחיד בך שמתי - -

 קדיש מיל ואל כאס בידו'גאני אל ג פי זמאני אלי וצלי הני - -

 שמחים רם ונעלם אדון עולם רננות שירו אחי - -

 ממצרים רננות שירו אחי רחום אתה כי גאלת - -

 נקדישך למה הקץ נסתם נא למה הקץ נסתם נא - -

 פזמון ספר תורה לדודי נא לו אשיר בקהלו לדודי נא לו אשיר בקהלו - -

    

 מוסף

- - Nicola Jesuis Jantille כתר שבתי שבתי 

 אין כאלהינו שיר אגיד לאל דר חביון בסת ריאל באבא גווזני - -

  

 מנחה ביאת ביאת

 ואני תפלתי קשרם על ידך לאות קשרם על ידך לאות - -

 נקדישך בעדי יה בעדי בעדי יה בעדי - -

  

  ערבית מוצאי שבת ביאת ביאת

 קדיש תנהלני לעיר כבודך תנהלני לעיר כבודך - -

 ראו בנים ממלכות הארץ שירו גלמן קד צוורך - -
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1 SUKKOT 
 

 א׳ סוכות 9/20/1937 10/10/1938 9/28/1939 10/17/1940

 ט״ו תשרי התרח״ץ ט״ו תשרי תרצ״ט ט״ו תשרי ת״ש תשרי תש״אט״ו 
 

 ערבית למנצח משכיל לבני קרח

יא קלבי מן קאל לך  אבו יצחק עציץ אבו יצחק עציץ
 תעשק

 קדיש אבו יצחק עציץ

בלבקלך שכל אל  יא בדרי ילא וקומו
 אלמאס

בלבקלך שכל אל  על רוזאנא
 אלמאס

 ראו בנים

    

 זמירות

 ה׳ מלך אל פני עבדך תצהל אל פני עבדך תצהל מי זאת עולה יפה פיה יפה פיה מי זאת עולה

 הללויה שיר אגיד לאל דר חביון רם ונורא נאזר בגבורה רם ונורא נאזר בגבורה רם ונורא נאזר בגבורה

 שחרית סיגא סיגא סיגא סיגא

 נשמת יצו האל חסד גדול יצו האל חסד גדול נבחר ידיד נבחר ידיד

 שועת מא כאן שי ינאם אל ולר  אל עוז נאזר קץ ימין יפרח יציץ ימין יפרח יציץקץ 

 אל ההודאות אה יא אנא ואש לל חמול על עמך ורחם חמול על עמך ורחם חמול על עמך ורחם

אוכזבו נפסי ענך פי  אשיש אל בך יא קלבי מן קלך תעשק יאלי מן ידך אעשר
 כלמא

 קדיש

 שמחים מי זאת עולה יפה פיה נבחר ידיד בין הבנים חסד גדול יצו האל יצו האל חסד גדול

 ממצרים בינה הגיגי החזר לי אדון יחיד יסד ארץ בינה הגיגי החזר לי בינה הגיגי החזר לי

בלאבל צפאה אל 
 אפראח

בלאבל צפאה אל 
 אפראח

 נקדישך בהאר אולצי אמאן עורי כלה שיר ותהלה

 אודך יחיד אל דגול מרבבה יא בנתי עיניך עלייא עלייא יה בנתי עיניך יה בנתי עיניך עלייא

פזמון ספר  אתה מרום הללו את ה׳ הללו את ה׳ הללו את ה׳
 תורה

    

 מוסף

 כתר כרגייה 4כתר  יא מליתן באל עלאלי כרגייה 4כתר  כרגייה 4כתר 

 אין כאלהינו נשאם עד העולם נשאם עד העולם נשאם עד העולם נשאם עד העולם

 מנחה נהוונד נהוונד נהוונד נהוונד

 נקדישך יה נחלה המצחה יה נחלה המצחה יה נחלה המצחה יה נחלה המצחה
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2 SUKKOT 

 

 ב׳ סוכות 9/21/1937 10/11/1938 9/29/1939 10/18/1940

 ט״ז תשרי התרח״ץ ט״ז תשרי תרצ״ט ט״ז תשרי ת״ש ט״ז תשרי תש״א
 

 ערבית למנצח משכיל לבני קרח

 קדיש שרב אל נודאמא חלאל  אל חוב סלטאנו קאסי שרב אל נודאמא חלאל נודאמא חלאלשרב אל 

 ראו בנים ראה זר גבר גיתו מא כנתו תרוחו ראה זר גבר ראה זר גבר

    

 זמירות

 ה׳ מלך בסת ריאל באבא גוזני בסת רייאל בסת רייאל בסת רייאל

 הללויה אביפרנסאוויה תבע  אנא פדה יה אנא פדה יה אנא פדה יה

 שחרית עג׳ם עג׳ם עג׳ם עג׳ם

 נשמת  שאזינון צאדא קלוב יחיד רם אל לשמך  שאזינון צאדא קלוב שאזינון צאדא קלוב

 שועת  אל ורד מאלו מאלו אל ורד מאלו מאלו כל עת אליך עיני כל עת אליך עיני

 אל ההודאות כביר כח פתח פינו כרנובלא תצרבני בעגוות  לא תצרבני בעגוות כרנוב לא תצרבני בעגות כרנוב

 קדיש יחיד מגן כל יום יחיד מגן כל יום אל קלבי סלם אלבדווה מטן קדי: אל קלבי סלם

 שמחים אל יוצר העולמות אל יוצר העולמות פדה נא עם איתני פדה נא עם איתני

 ממצרים שמך יתרומם  מטן אל חוב סלטאנו אני לקראת דודי ארוץ אני לקראת דודי ארוץ

 נקדישך איברי יאמרו הב כביר כוח פתח פינו כביר כוח פתח פינו כביר כוח פתח פינו

 אודך ינון שמו איפה ינון שמו איפה אלה אלה הבה אלה אלה הבה

 פזמון ספר תורה ארוממך לכבוד שמך ארוממך לכבוד שמך מרום יחיד בלי שני מרום יחיד בלי שני

  עג׳ם  עג׳ם
  

 מוסף

 כתר תען לשוני ותגיד תען לשוני ותגיד רחם על עם ידידים עם ידידיםרחם על 

 אין כאלהינו אל נאדר על כל נאדרי ממרום קולם ישא ברכה ותהלה ישא ברכה ותהלה

 מנחה ביאת ביאת ביאת ביאת

 נקדישך חביבי הב שפע לטב חביבי הב שפע לטב חביבי הב שפע לטב חביבי הב שפע לטב

  

 מוצאי שבת ערבית צבא סיגא

  

 קדיש אל חי ונורא  ?שרב אל מכלמה חלל
  

 ראו בנים בנין מעוני תמהר ראה זר גבר
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SHABBAT HOL HAMOED SUKKOT 
 

 חול המועד סוכות' ש 9/25/1937 10/15/1938 9/30/1939 10/19/1940

 ערבית כ׳ תשרי התרח״ץ כ׳ תשרי תרצ״ט י״ז תשרי ת״ש י״ז תשרי תש״א

  ,(שיר השירים), קדיש על ישראל, רבי חנניא, כל ישראל, מזמור שיר ליום השבת, לכה דודי, מזמור לדוד ,( שיר השירים)

 מזמור למנצח משכיל לבני קרח

 קדיש טל אל גפא מן מחבובי טל אל גפא מן מחבובי טל אל גפא מן מחבובי טאל אל גפה מן

 ראו בנים ישא ברכה ותהלה מן בדעינא חסן אל ופא חסן אל ופא מן בדעינא חסן אל ופא מן בדעינא

 זמירות ראשט ראשט ראשט ראשט

 ה׳ מלך ממרום קולם אני אספר אני אספר אני אספר

 תאני פזמון ח׳ מאיר ווקנין
 

 הללויה אור יה עלי ישכון ראשט פרנסאוויה

 שחרית ראשט מאהור מאהור מאהור

 נשמת שוכן שמי זבולהמלך  עידו אל מוואסם עידו אל מוואסם עידו אל מוואסם

 שועת מגן ישעי אל רם ונעלה ירחיב ה׳ גבולך אתאני זמאני אתאני זמאני

 אל ההודאות פצחו עמי שירים ותפלות חי ורם אז כלה נדרי חי ורם אז כלה נדרי חי ורם אז כלה נדרי

 קדיש אנא יה רם אתה גאל ידידי אמרו אגיד ידידי אמרו אגיד ידידי אמרו אגיד

 שמחים מעי ולבי ונפשי ידך תנחיני  ידך תנחיני  תנחיניידך 

 ממצרים מה נאוו רגלי מבשר מדד מדד יא מדד ירחיב ה׳ גבולך ירחיב ה׳ גבולך

 נקדישך יה תן לי חנא לך אשיר אל בחסדך גאלינו אל בחסדך גאלנו אל בחסדך גאלנו

 אודך מלכי לעם איתני מאהור אנתי סוריא בלאדי אנתי סוריא בלאדי מאהור אתה צורי יה ידידי

 פזמון ספר תורה הללו את ה׳ שאו ציונה נס ודגל שאו ציונה נס ודגל שאו ציונה נס ודגל

 מוסף    

 כתר מה נעימו אמריך מה נעימו אמריך מה נעמו אמריך מה נעמו אמריך

 אין כאלהינו גבולךירחיב ה׳  בסת ריאל באבא גווזני שיר אגיד לאל דר חביון שיר אגיד לאל דר חביון

 מנחה מאהור מאהור מאהור מאהור

 ואני תפלתי יתן טל יה מימינו אעתיאדיה חלבייה יתן טל יה מימינו יתן טל יה מימינו

 נקדישך אל בחסדך גאלינו יתן טל יה מימינו יחיד האל ומהולל יחיד האל ומהולל

  ערבית מוצאי שבת (ענין כפור)הושענא רבה  (ענין כפור)הושענא רבה  צבא צבא

 קדיש  בן אדמה  בן אדמה עליון רם גדול ונורא עליון רם גדול ונורא

 ראו בנים *אל באל תבע ק״ק אל קהל בקולוהא בנין מעוני תמהר בנין מעוני תמהר
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HOSHANA RABA 
 

 הושענא רבה 9/26/1937 10/16/1938 10/4/1939 10/23/1940

 כ״א תשרי התרח״ץ תשרי תרצ״טכ״א  כ״א תשרי ת״ש כ״א תשרי תש״א
 

מפז נבחר חתן דודי הודי 
 ומשושי

מפז נבחר חתן דודי הודי 
 ומשושי

  

 נקדישך

 ערבית למנצח משכיל לבני קרח

 מתל לילת אל כפור
   

 ברכו

 קדיש בן אדמה בן אדמה בן אדמה יזכור במולדתו בן אדמה

 ראו בנים בקולוהאאל קהל  אל קהל בקולוהא אל קהל בקולוהא יה שמע אביונך

 זמירות ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים

 ה׳ מלך אודך אודך אודך אודך אודך אודך אודך אודך

 הללויה בלא נגם אבד״אן בלא נגם בלא נגם בלה נגם

    

 שחרית

 

 נשמת (גל מן קד צוורך) (גל מן קד צוורך) (גל מן קד צוורך)

   

 שועת (אדמה בורא שמיםיוצר )

רנה ותהלה ישראל  רנה ותהלה ישראל אמרו רנה ותהלה ישראל אמרו
 אמרו

רנה ותהלה ישראל )
 (אמרו

 אל ההודאות

 קדיש בן אדמה בן אדמה בן אדמה בן אדמה

 ממצרים עלא אל ביבא ואל ביבא עלא אל ביבא ואל ביבא עלא אל ביבא ואל ביבא מתל ר״ה ויום כפור

אל הנאזר בגבורתיה  חזק לידי ידי ידיחזק לידי 
 יגרוג

 נקדישך חזק לידי ידי

אל הנאזר בגבורתיה  דרב חלב ומשיתו אל הנאזר בגבורתיה יגרוג אל הנאזר בגבורתיה כפיפה
 כפיפה

 אודך

 ה׳ מלך בהושענות
 ידך תנחני, נווזליבסת ריאל בטבא , בנת אל שלביה, מי זאת עולה יפה פיה, ריבה ריבה, הימי סתימי, אני אספר

פזמון ספר  מפעלות אלהים חזו מפעלות אלהים חזו מפעלות אלהים חזו מפעלות אלהים חזו
 תורה

 מוסף ראשט ראשט ראשט ראשט

 כתר אני לשמך אהלל אני לשמך אהלל אני לשמך אהלל אני לשמך אהלל

 מנחה ביאת ביאת ביאת ביאת

 נקדישך יחידה התנערי טבחביבי הב לשפע  יחידה התנערי יחידה התנערי
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1 SHEMINI ASSERET 

 

 א׳ שמיני עצרת 9/27/1937 10/17/1938 10/5/1939 10/24/1940

 כ״ב תשרי התרח״ץ כ״ב תשרי תרצ״ט כ״ב תשרי ת״ש כ״ב תשרי תש״א
 

  ערבית למנצח על השמינית מזמור לדוד

 קדיש רועי אל רם מלך נורא רועי אל רם מלך נורא רועי אל רם מלך נורא רועי אל רם מלך נורא

 ראו בנים אלה אלה הבה אלה אלה הבה אלה אלה הבה אלה אלה הבה

    

 זמירות

 ה׳ מלך חביבי הב שפע לטב שפעת רביבים יוצר אדמה יוצר אדמה

 הללויה אנא פדה יה שיר אגיד אנא פדה יה אנא פדה יה

 שחרית עג׳ם עג׳ם עג׳ם עג׳ם

 נשמת יחיד רם אל לשמך אהלל  חלבייה עג׳ם אל לשמךיחיד רם  יחיד רם אל לשמך 

 שועת מרומם על כל רם צור מרומם על כל רם צור מרומם על כל רם צור מרומם על כל רם צור

 אל ההודאות רועה נאמן הוא רועה נאמן הוא רועה נאמן הוא רועה נאמן הוא

 קדיש מגן כל יוםיחיד  אל קלבי סלם מן זמאן יחיד מגן כל יום יחיד מגן כל יום

 שמחים ישא ברכה ותהלה ישא ברכה ותהלה ישא ברכה ותהלה ישא ברכה ותהלה

 ממצרים אל בנה יה אל בנה יה אל בנה יה אל בנה יה

 נקדישך אני בפי אביע אני בפי אביע איברי יאמרו הב איברי יאמרו הב

 אודך אלי זן עם דל ובנה לו לואלי זן עם דל ובנה  אלי זן עם דל ובנה לו אלי זן עם דל ובנה לו

 פזמון ספר תורה רוכב עבים רוכב עבים רוכב עבים רוכב עבים

    

 מוסף

 כתר  יה לך אתן שיר רחם על עם ידידים יה לך אתן שיר  יה לך אתן שיר

 אין כאלהינו אני אספר ממרום קולם אני אספר אני אספר

 מנחה סיגא סיגא סיגא סיגא

 נקדישך אתה האל יחידי אתה האל יחידי האל יחידי אתה אתה האל יחידי
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2 SHEMINI ASSERET 
 

 ב׳ שמיני עצרת 9/28/1937 10/18/1938 10/6/1939 10/25/1940

 כ״ג תשרי התרח״ץ כ״ג תשרי תרצ״ט כ״ג תשרי ת״ש כ״ג תשרי תש״א
 

  ערבית למנצח על השמינית מזמור לדוד

 

 קדיש מא כונתי קולתי קולתימא כונתי  מקום בינה איפה נמצא

 ראו בנים יוצר הכל למי יחפוץ יוצר הכל למי יחפוץ יוצר הכל למי יחפוץ יוצר הכל למי יחפוץ

    

 זמירות

 ה׳ מלך אלי תמוגג עם המגנא אלי תמוגג עם המגנא שפעת רביבים שפעת רביבים

 הללויה ולדנאתבע יוסף  אתה האל יחידי מרים בסת ריאל באבא גווזני דבר סתר גל

 שחרית צבא צבא צבא צבא

 נשמת ינפע באיה לין אל כלאם ארנן לשמך ארנן לשמך ארנן לשמך

 שועת אנא אלך מרוחך  ינעם עלי ידידי (צבא)ידך תנחיני  (צבא)ידך תנחיני 

 אל ההודאות ענג נא למו לעמך למו (צבא)ידך תנחני  ילי תלומני אנא מגרוח ילי תלומוני

 קדיש  עלי יזרח הודך אביר יה עלי יזרח הודך  שבחה ותהלה שבחה ותהלה

 שמחים ערבים שבת אחים ערבים שבת אחים וואן ראיתום חביבי סלימולי וואן ראיתום חביבי סלימולי

 ממצרים  ואן ראיתום חביבי אנא אלך מרוחך לבת מעונה לבת מעונה

 נקדישך יא מסעדך צבחייה א״ב אומרהפיוט לסדר  אני לשמך מלין אחביר אני לשמך מלין אחביר

 אודך רחום דל דאגי מני רחום דל דאגי מני למן אתפלל למן למן אתפלל למן

 פזמון ספר תורה רזי עולם יודע אל אתה מרום חי שוכן אתה מרום חי שוכן אתה מרום חי שוכן

    

 מוסף

 כתר שוכן חביון מאל עליון ארוממך לכבוד שמך רחום דל דאגי מני רחום דל דאגי מני

 

 אין כאלהינו שיר אגיד  שיר אגיד אנא קץ לי

 מנחה ביאת ביאת ביאת ביאת

 נקדישך עירי בנה נא  עירי בנה נא עירי בנה נא עירי בנה נא

 

 ערבית ערב שבת
  

 ערבית מוצאי יו״ט

 

 קדיש יא גזאלאן צאדא קלוב יא גזאלאן צאדא קלוב יא גזאלאן צאדא קלוב

 ראו בנים סולו רוכב ערבות סולו רוכב ערבות סולו רוכב ערבות ערבותסולו רוכב 

 

 תם ונשלם שבח לאל בורא עולם - תזכו לשנים רבות


