
nr p
ag melody תפילה

תפילות

groen 

1993

תפילות

Bueno de 

Mesquita 

1765

ראש השנה

groen

1995

כפור

groen

1995

מועדים

groen

1995

תעניות

groen

1995

1 1 כל ברואי בקשות שחרית .ב

2 2 שחר אבקשך בקשות שחרית 1 .ב

3 2 בוקר אערך לך' ה בקשות שחרית :ג

4 3 אלקי עוז תהלתי בקשות שחרית :ה

5 3 למענך ולא לנו ולשכני מערה בקשות שחרית .ד

6 4 אברך בקשות שחרית 1 :ב

7 5 לך דודי ליל שבת 114 .נז

8 6 מזמור שיר ליום השבת ליל שבת 115 .נח

9 7 קדיש, לביתך נאוה קודש ליל שבת 115 :נח

10 8 יגדל ליל שבת 121 (.ג):  סא

11 8 ליראו בשמו' הודו לה שחרית שבת יום טוב 23 .טז

12 9 שירת הים שחרית שבת יום טוב 41 .כב

13 10 מזמור לדוד הבו ?ליל שבת או שחרית

14 14 ואתה קדוש... ובא לציון  מנחה שבת 146 (73) (:לט). פב

15 16 ואני תפלתי מנחה שבת 146 .פב

16 17 מכתם לדוד שמרני קל מוצאי שבת :צא

17 18 למנצח אל תשחת מוצאי שבת :צא

18 18 לדוד ברוך מוצאי שבת 151 .צב

19 19 כי אשמרה שבת בקשות שחרית שבת 2 .ה

20 20 יום זה לישראל בקשות שחרית שבת 3 :ד

21 21 מנוחה ושמחה ???

22 22 אלקים יסעדינו בקשות שחרית שבת .ה

23 22 במצאי יום מנוחה המצא לעמך הרוחה מוצאי שבת Mulder 1857 pag 105

24 23 המבדיל מוצאי שבת 152 .צה

25 24 (כל גוים' הללו את ה)הלל  הלל בשבת 157 .צח

26 24 אחות קטנה ליל ראש השנה 24

27 26 שופט כל הארץ שחרית יום א ראש השנה 61

28 27 קה שמך ארוממך שחרית ראש השנה 66

29 28 קדושה ראש השנה וכיפור קדושה שחרית ראש השנה וכיפור 73

30 29 עת שערי רצין שחרית ראש השנה וכל נדרי 90
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31 31 בקןל שופר' ה שחרית ראש השנה 92

32 32 שמע קולי כל נדרי 9

33 32 אנא בקראנו סליחות כפור 24 en meer

34 34 מלך' ה ??שחרית כפור  14

35 34 שמע אביונך' ה מנחה כפור 26

36 35 קל נורא עלילה מנחה כפור 36

37 36 השכבינו ???ערבית לרגלים  4

38 36 יגדל יגדל  לרגלים 10

39 37 (כל גוים' הללו את ה)הלל  ???הלל לרגלים  59

40 38 (כל גוים' הללו את ה)הלל  ???הלל לרגלים  59

41 39 (כל גוים' הללו את ה)הלל  ???הלל לרגלים  59

42 39 (כל גוים' הללו את ה)הלל  ???הלל לרגלים  59

43 40 (כי טוב' הודו לה)הלל  ???הלל לרגלים  59

44 41 ברכת כהנים ???לרגלים  133

45 41 לשוני כננת תפלת טל יום ראשון פסח 192

46 43 אין כאלקנו ???מוסף לרגלים  77

47 44 קדיש ליום אחרון של חג קדיש מנחה ליום אחרון של חג 82 (-)

48 44 חתן נעחם שחרית שמחת תורה 167

49 45 שוכנת בשדה עם אהולי כושן ????פיוט לשמחת תורה

50 46 למי אבכה ערבית תשעה באב 83

51 47 אליכם עדה קדושה ערבית תשעה באב 90

52 48 עורה נא ימינך רמה ערבית תשעה באב 90

53 48 גרושים מבית תענוגים שחרית תשעה באב 99

54 49 קלי עדתי והלילי שחרית תשעה באב 102

55 50 בת ציון שחרית תשעה באב 93

56 50 יהודה וישראל שחרית תשעה באב 103

57 51 דמנו סרפים שחרית תשעה באב 94

58 52 קומי וספדי תורה שחרית תשעה באב 117

59 53 בורא עד אנא שחרית תשעה באב 110

60 54 אש תוקד בקרבי שחרית תשעה באב 100
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61 55 איך נוי שודד שחרית תשעה באב 99

62 56 נחמו נחמו עמי מנחה תשעה באב 146

63 56 תודות קל בקשות שחרית .ד

64 57 צור שוכן בקשות שחרית :ה

65 58 קה ריבון עלם בקשות שחרית :ג

66 58 יגלה כבוד מלכותך על עם דל ???

67 59 יגלה כבוד מלכותך על עם דל ???

68 60 ברוכים אתם להל אמוני פזמון לברית מילה 201

69 61 למנצח שמעו זאת שמעו זאת מזמור בבית האבל 221

70 61 רחם נא עליו (לויה)הקפות מצווה  223

Page nummer in brackets shows actual page if not the same

FYI, the Santo Servicio choir dates back to 1886

aantekeningen

Sephardi Melodies. 1857. Opgeteked door Emanuel Aguilar, die de  

liederen hoorde zingen door David Aaron de Sola. Deze laatste was 

een in Amsterdam geboren Cantor, een Portugese Jood, die in 1818 

naar London verhuisde om daar Cantor te worden van de Spaans-

Portugese gemeente.
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