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SHABBAT HUQAT  - תקח  

 
 

 
"Arak and Darbeke" by Mitchell D Betesh 

MAQAM OF THE WEEK: 

HOSENI  (  יניסוח  ) 

 

For Shabbat Huqat (Numbers 19:1- 22:1), Maqam 

HOSENI, often described as "a high BAYAT," is applied, 
according to most sources (dissenting: MAHOUR or AJAM). 
HOSENI, the maqam used for Matan Torah, is applied, 
because we open with Zot Huqat HaTorah; words that 

reconnect us to the receiving of the Torah. Another 
explanation is because the description of the Red Cow, 
"Temima," meaning perfect/flawless, is also used in Psalms 

19:8 to describe the Torah. Despite this connection to the 
Torah, no Matan Torah tunes are applied to the prayers.  
 
PIZMON SEFER TORAH: Ma Neima Veyafa (page 299).  

 

 
 

MAQAM SOURCES - מקורות 

 עליות
 

אל תוך שרפת : כהן עד

 הפרה

למי נדה חטאת היא: לוי  

מים חיים אל : ישראל עד

 כלי

 

 אל תוך שרפת הפרה 1

 מים חיים אל כלי 2

אליהם ׳וירא כבוד ה 3  

 נחש הנחושת וחי 4

 ואתנה להם מים 5

שירת הבאר)הישימון  6 ) 

 משלים עד סוף הפרשה

 

הפטרת חקת בספר 

א״שופטים פרק י :  
 

 

 -חזנות 
יניסוחמקאם   

 
Maqam BAYAT-HOSENI.  
 

July 12, 2019: J Mosseri at 

Sephardic Elberon 

 

NISMAT: Yefat Ein - יפת עין 
SHAV'AT: El Ram VeAyom - 

 אל רם ואיום

BY: Melekh Adon HaAdonim 

 מלך אדון האדנים -

EH: Qoli Shim'a - קולי שמעה 

QADDISH: Ashir Ani Bebet 

Nava - אשיר אני בבית נאווה 

SEMEHIM: Yahid Elohe 

Qedem - יחיד אלהי קדם 
MIMISRAYIM: Esa Libi - 

 אשא לבי

NAQDISHAKH: Hodakh 

VeHadrakh - הודך והדרך 

 

 

SHABBAT HUQAT: HOSENI  
SYRIAN SOURCES MAQAM 

TABBUSH MS NLI 8*7622, ALEPPO HOSENI 

R COHEN, "SHIR USHBAHA", Jerusalem, 1905 HOSENI  

TEBELE  Pre-1888 HOSENI 

YAAQOB ABADI-PARSIYA BAYAT 

YISHAQ YEQAR ARGENTINA  

ADES: #24793 HOSENI 

Dibre Shelomo S KASSIN Pre-1915 RAST 

Knis Betesh Geniza List, Aleppo  

ABRAHAM DWECK Pre-1920  

IDELSOHN Pre-1923 RAST 

S SAGIR Laniado MAHOUR 

M H Elias, SHIR HADASH, Jerusalem, 1930 ASHIRAN 

ASHEAR list  

ASHEAR NOTES  1936-1939 
BAYAT 

HOSENI 

ABRAHAM E SHREM ~1945 HOSENI 

Argentina 1947 & Ezra Mishanieh HOSENI 

Shire Zimra H S ABOUD Jerusalem, 1950 RAST 

GABRIEL A SHREM, SUHV, 1964 HOSENI 

D KASSIN/ I CAIN; RODFE SEDEQ; MEXICO AJAM 

YOSEF YEHEZKEL Jerusalem 1975  

Ish Massliah "Abia Renanot", Tunisians RAST 

Shaare Zimra YANANI Buenos Aires, 2001  

BOZO, Ades, Shir Ushbaha 2005 RAST / HOSENI 

Yishaq Yeranen Halabi RAST 

MOSHE AMASH (Shami) AJAM 

EZRA MASLATON TARAB (Shami) BAYAT 

ABRAHAM SHAMRICHA (Shami) AJAM 
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H MOSHE ASHEAR HAZZANUT NOTES - ה"משה אשקר ע' רשימות חזנות של ח  

SHABBAT HUQAT 

 תשבת חק 6/19/1937 7/9/1938 6/24/1939 7/6/1940

 יויפתח הגלעד זי׳ תמוז תרצ״ חי׳ תמוז תרצ״ טז׳ תמוז תרצ״ (ר״ח)ל׳ סיון ת״ש 

  ליל שבת המשל״ , םשיר השירי , לקדיש על ישרא , ןבמה מדליקי , תמזמור שיר ליום השב ,קבלת שבת 

 שקדי םשם במקום ארזי םשם במקום ארזי םמה טוב חלקך ומה נעי םשם במקום ארזי

 םראו בני לשאו ציונה נס ודג יבנה לי זבול משכנ יבנה לי זבול משכנ יבנה לי זבול משכנ

    

 תהשב

 ךה׳ מל ראני אספר באמרי שפ ייחזקאל כאלוצ םערבים שבת אחי ואלי אנוהו ארוממנה

 ההללוי המי זאת עולה יפה פי ןשיר אגיד לאל דר חביו התבע ח״ר טבוש ז״ל חלביי ותבע ג׳ו וולדנה הי״

 תשחרי יביאת חוסינ יביאת חוסינ יביאת חוסינ יביאת חוסינ

 תנשמ םישמחו עם ידידי היד לי תן אל רם חסין י היד לי תן אל רם חסין י ןחובי דעאני פי אל בוסת

 תשוע 137 עבד יאמר בלב נשבר

 תאל ההודאו איתן אל שלמא רב

 שקדי היה צורי נפשי נכספ היה צורי נפשי נכספ היה צורי נפשי נכספ אל חובי רבאני וועלמני 

 םשמחי דאבות הבנים ביח  (על רוזאנה)אל בנה נא   יחידתי בת אימה ךשובי העדי את עדי

 םממצרי רמרום בערבות ד רמרום בערבות ד האל דורשה נפשי עיפ רמרום בערבות ד

 אבי כחותם שימני רמועד זמיר בראש אמי

 הקדוש (הודך והדרך)מרום יחיד אל שוכן שמי שחק 

 ראה נא לעלבוני 
   

 ךאוד

 ת"פזמון ס בלבית מקדשך תו בלבית מקדשך תו המה נעימה ויפ המה נעימה ויפ

 כתר  תלילי לילי ליל ביא תלילי לילי ליל ביא בלבית מקדשך תו יעלא יא מדקדק אל בנ

 ואין כאלהינ ילעיר חנה דורשה דוד ילעיר חנה דורשה דוד בחביבי הב שפע לי ט ןשפתה תכטר מן גהא אלבסת

 המנח תביא תביא אצב טראש

 יואני תפלת יחזק אל ידי יד יחזק אל ידי יד אאנא אל סבב באלי גר לאני לשמך אהל

 הקדוש בחביבי הב שפע לי ט בחביבי הב שפע לי ט ךאנא אלך מרוח םמשמים שלום לע

 תביא
 

  מוצאי שבת רמאהו רמאהו

 שקדי יחנון שלח ציר יפדנ יחנון שלח ציר יפדנ לדשן מעגלותך ירעפון וגי תאשיש בעיר קדשך כל ע

 םבני ראו ךירחיב ה׳ גבול ךירחיב ה׳ גבול תאנא וחביבי בתמכטר ביא הבמוצאי יום מנוח

 

about:blank
https://pizmonim.com/MP3/451-2%20Shrem.mp3
https://pizmonim.com/MP3/cabby%20qaddish%20al%20yisrael.mp3
https://pizmonim.com/MP3/md%20cd11%2001.mp3
https://pizmonim.com/MP3/md%20cd10%2002.mp3
http://pizmonim.com/MP3/332%20Dayan.mp3
http://pizmonim.com/MP3/cabby%20bene%20li%20rau%20banim.mp3
http://pizmonim.com/MP3/cabby%20bene%20li%20rau%20banim.mp3
http://pizmonim.com/MP3/cabby%20bene%20li%20rau%20banim.mp3
http://pizmonim.com/MP3/299-03%20Unknown.mp3
http://pizmonim.com/MP3/297%20Marcus.mp3
http://pizmonim.com/MP3/arebim%20shebet%20ahim.mp3
http://pizmonim.com/MP3/ani%20asaper.mp3
http://pizmonim.com/MP3/shir%20agid%20with%20apps.mp3
http://pizmonim.com/MP3/mi%20zot%20olah.mp3
http://pizmonim.com/MP3/binker%20336.mp3
http://pizmonim.com/MP3/gfalak%20yiten%20el%20keter.mp3
http://pizmonim.com/MP3/363%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/314%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/314%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/447%20Shrem.mp3
http://pizmonim.com/MP3/342%20MKairey.mp3
http://pizmonim.com/MP3/halelu%20et.mp3
http://pizmonim.com/MP3/358%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/halelu%20et.mp3
http://pizmonim.com/MP3/halelu%20et.mp3
http://pizmonim.com/MP3/Shrem%20abi%20kahotam.mp3
http://pizmonim.com/MP3/Shrem%20abi%20kahotam.mp3
http://pizmonim.com/MP3/ntawil%20296%20qedusha.mp3
http://pizmonim.com/MP3/378%20Nadaf.mp3
http://pizmonim.com/MP3/378%20Nadaf.mp3
http://pizmonim.com/MP3/320%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/266%20Shrem.mp3
http://pizmonim.com/MP3/266%20Shrem.mp3
http://pizmonim.com/MP3/142%20MKairey.mp3
https://pizmonim.com/MP3/dbinker%20ani%20esa%20ab%20naqdishakh.mp3
http://pizmonim.com/MP3/324%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/324%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/md%20cd05%2029.mp3
http://pizmonim.com/MP3/Shrem%20anah%20elech.mp3
http://pizmonim.com/MP3/320%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/320%20Cabasso.mp3
http://pizmonim.com/MP3/md%20cd12%2031.mp3
http://pizmonim.com/MP3/yarhib%20hashem.mp3
http://pizmonim.com/MP3/yarhib%20hashem.mp3

