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

שובה ישראל עד  ו׳ תשרי תרח״ץ  ו׳ תשרי תרצ״ט ג׳ תשרי ת״ש ג׳ תשרי תש״א
 ה׳ אלהיך

  ליל שבת וילך וילך האזינו האזינו

 יודוך כל המיחלים לולוכרדאן ב כרדאן בלולו כרדאן בלולו
 קדיש

 אנא קץ לי כל עוד בלבב פנימה כל עוד בלבב פנימה אשא לבי אל כפים
 ראו בנים

 יום השבת ה׳ הוא האלהים

 לךה׳ מ (מן נגם סליחות כפור) שפעת רביבים

 הללויה פצחו עמי שירים ותהלות תבע יחזקאל דוויך תאבע יוסף ג׳ו ולדנא תאבע יוסף ג׳ו ולדנא

 שחרית מחאייר ביאת מחאייר ביאת מחאייר ביאת מחאייר ביאת

 נשמת  אשם וזע מזדונהו

 ברהום יא ברהום= אל רם ואיום 
 שועת

 אל ההודאות יא רב אל כרים אנעם יחיד רם חי לעולם

 אדמהבן 
 קדיש

 לך אלי תשוקתי
 שמחים

 אשא לבי אל כפים אשא לבי אל כפים אשא לבי אל כפים כל עוד בלבב פנימה
 ממצרים

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

 עד ה׳ אלוהיך שובה

 פזמון ספר תורה

 אבות הבנים ביחד אבות הבנים ביחד אבות הבנים ביחד ביקולוהא אל קהל
 (מוסף)כתר 

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

 מנחה ביאת ביאת ביאת ביאת

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

יא = אבי כחותם שימני 
 גזאלן צאדא קלבי

יא = אבי כחותם שימני 
 גזאלן צאדא קלבי

= מלך הדור רוחי בקרבי 
 כאיף אקול אלי פי קלבי

= מלך הדור רוחי בקרבי 
 כאיף אקול אלי פי קלבי

 קדושה

  מוצאי שבת    

 בן אדמה סיגא מצרי -לך אלי תשוקתי
 קדיש

 חהבמוצאי יום מנו במוצאי יום מנוחה ידי רשים גדידה סיגא -אליך ה׳  -סליחות 
 ראו בנים
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