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שבת שמות תשפ"א

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

שבת שמות

1/2/1937

12/25/1937

1/14/1939

12/30/1939

י״ט טבת תרצ״ז

כ״א טבת תרצ״ח

כ״ג טבת תרצ״ט

י״ח טבת ת״ש

ערבית ליל שבת
קדיש
ראו בנים

מזמור שיר ליום השבת
יא קלבי מאלך

יא קלבי מאלך

יא קלבי מאלך

ידידי השכחת

יודוך מלך דר במרומים

יודוך מלך דר במרומים

בנה לי זבול משכני

במאהי יא באהי אל שיאם

יום השבת
ה׳ מלך

דבר סתר גל = בסת ריאל באבא גווזני

הללויה

פרנסאוויה תבע אחי שחאדה

תבע אחי שאול נ״ע

תבע יוסף הי״ו

מהלל אל עוררו נא

שחרית

ביאת

ראשט

ביאת

ביאת

נשמת

אקצק סמאעי

יוצרי מלכי אלי עוזי

אקצק סמאעי

אקצק סמאעי

שועת

ואנא נאזלא בתדלע (הודך)

יא דלע דלאע יא דלעי

מגן בעדי מעדיו יעדני

דברי שירתי

אה מנך אה מני

אלי בחבה בנה נא עיר

אה מנך אה מני

מגן בעדי מעדיו יעדני

אבי כחותם שימני = יא גזאלן
צאדא קלבי

יא אכחלא אל עין גלמן

עוז ומחית תנה לרוחי

עוז ומחית תנה לרוחי

שמחים

אל בנה נא (על רוזאנה)

מלך רם ונורא

אל בנה נא (על רוזאנה)

אה מנך אה מני

ממצרים

אודה שמך מכל עלילה

רם ונעלם בנה אולם

מה טוב חלקך ומה נעים

אל בנה נא (על רוזאנה)

נקדישך

יחיד אלהי קדם

אור מקדם בלתי תכלית

מלך הדור רוחי בקרבי

מה טוב חלקך ומה נעים

מלאכי מרום חסדך יגידון

רם לחסדך יקוו

רם לחסדך יקוו

מראש אמנה

אל ההודאות
קדיש

פזמון ספר תורה
כתר

חזק אל ידי ידי

אין כאלהינו
מנחה
ואני תפלתי
נקדישך

נשאם עד העולם
ביאת

ביאת

ראשט

ביאת

יחידה התנערי

יחידה התנערי

חלבייה עתיקה

בעדי יה בעדי

כקדם עירך

יחיד אלהי קדם

אור מקדם בלתי תכלית

גלה מן קד צוורך

ערבית מוצאי שבת
קדיש
ראו בנים

שם אל כוכאיין

שם אל כוכאיין

שם אל כוכאיין

רופא חנם אין בלעדו

אני לשמך אהלל

שיר אגיד לאל דר חביון

שיר אגיד לאל דר חביון

רחם על עם ידידים

