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סליחות
מרן דבשמיא )בעלזא(
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אחת שאלתי )פארשידענע(
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יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות 
)מ"ג(
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עננו )גינסבערג(
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מה נאמר מה נדבר )לעווי(

ימים נוראים
זכרינו לחיים )עממי(

זכרינו לחיים )משה גאלדמאן(

וידע כל פעול )וויזניץ(

וידע כל פעול

וידע כל פעול )מונה(

א"מ פתח שערי )בעלזא1(

א"מ פתח שערי )בעלזא2(

תהא השעה הזאת )בעלזא(

א"מ אין לנו מלך )חב'ד(

א"מ חננו ועננו
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עוד יזכר לנו )וויזניץ(

השבני ה' אליך )בעלזא(

לב טהור )משה גאלדמאן(

לב טהור )בניגון של שומרי מצותיה(

להתודע ולהגלות

וימלא משאלותינו

וימלא משאלותינו

קה הרצה לנו בזו השעה

ועננו בורא עולם )מתיקות(

מיר דארפן דיר צו דינען מיט אמת

כי לא תחפוץ )גרין(

השיבנו אבינו )גרין(
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ראש השנה
לשנה טובה
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הבן יקיר לי )משה גאלדמאן(

ועל ידי עבדיך )משה גאלדמאן(

כה אמר ה' זכרתי

תקע בשופר גדול )אברהם פריד(

מן המיצר

מן המיצר )אייזיק האניג(

זמרו אלוקים זמרו

היום הרת עולם )עממי(
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היום הרת עולם )וויזניץ(

וזכר לנו )אייזיק האניג(

וגם את נח )אייזיק האניג(

כי הוא על ימים )מ"ג(

לה' הארץ ומלואה

והי' ה' למלך )ש"ק(

ימלוך ה' לעולם )בעלזא(

ארשת שפתינו

קנא לשמך )משה גאלדמאן(

קנא לשמך )י"ג(

יום כיפור
פנה לעלבון )משה גאלדמאן(

מלך שוכן עד )משה גאלדמאן(

כי הנה כחומר

עבדיך ימצאו היום )מ"ג(

אמנם כן

כי אנו עמך

אמת מה נהדר

כי לא תחפוץ

אמר ר' עקיבא

אשרי העם שככה לו

שובו לכם לאהליכם )גערטנער(

אידישע ניגונים

וידע כל פעול

)בניגון פיטסבורג(

וידע כל פעול, וויסן זאלן אלע,

אז דער בורא, יתברך ויתעלה,

ער האט באשאפן, יעדע בריאה,

מחי' את כולם, ער איז משפיע,

ויבין כל יציר, אלע זאלן פארשטיין,

באשאפן האט דיר, דער באשעפער 

אליין,

ווער ער טוט נאר, א נשמה פארמאגן,

זאל הויך אויסשרייען און זאגן,

ד' אלקי אלקי ישראל,

ער איז אונזער מלך אלעמאל,

געוועלטיגט איבראל,

אין דעם עולם מלא,

ומלכותו בכל משלה,

ד' אלקי, אויף אונז פערזענדליך,

אלקי ישראל מלך מלך,

בביאת משיח השתא בעגלא,

ומלכותו בכל משלה.

ווי נעמט מען די הייליגע טעג

ווי נעמט מען די הייליגע טעג,

זיי זענען אוועק געגאנגען;

מיר דארפן זיי צו האלטן,

מיט אייזערנע צוואנגען.

מיט אייזערנע צוואנגען צו האלטן,

און תשובה צו טאהן אויף דעם אלטן;

די עבירות אוועק ציווארפן,

און דעם בורא עולם צו הארכן.

די ערגסטע מדה איז גאות,

עס דערווייטערט פון אחוה וריעות;

און נאר אביסל ענוה,

דאס איז דאך א מדה טובה.

די כתר פון תורה איז אפן,

מ'קען דאס נישט קריגען מיט שלאפן;

נאר מיט יגיעה רבה,

קען מען קונה זיין עולם הבא.

מיט תורה ויראת שמים,

דאס איז דאך די אמת'ע חיים;

א לעבן פון נצח נצחים,

א חסד פון מלך מלכים.
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