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רשימות חכם משה אשקר

ע"ה H MOSHE ASHEAR NOTES -

ZAKHOR
שבת זכור
כה אמר ה׳ צבאות פקדתי
שבת מי כמוך

2/20/1937

3/12/1938

3/4/1939

3/23/1940

ט׳ אדר תרצ״ז

ט' אדר ב' תרצ"ח

י״ג אדר תרצ״ט

י״ג אדר ב׳ ת״ש

תצוה

ויקרא

תצוה  /ערב פורים

צו  /ערב פורים

ליל שבת

מזמור שיר ליום השבת

קדיש

רם אור גדול נעלם

רם אור גדול נעלם

למה אויבי רדפוני

רם אור גדול נעלם

ראו בנים

בנה לי זבול משכני

בנה לי זבול משכני

אנא קץ לי

אור כשלמה יה עוטה

יום השבת
ה׳ מלך

אנא קץ לי

אנא קץ לי

אל פני עבדך תצהל 341

אעתיאדייה חלבייה

הללויה

מהלל אל שוררו

מהלל אל שוררו

אתה האל יחידי

נגמת ח׳ רפאל טבוש ע״ה

שחרית
נשמת

יביעון שפתי שירה

ארך זמני

שועת

יביעון שפתי שירה

אל עושה נקמה

אל ההודאות

אור גילה

קדיש

אדון עולם ישועתי

שמחים

אברך את שם ה׳ בחיבה

ממצרים

תם תם ונשלם קץ הנעלם

קדושה
פזמון ספר תורה

רונו גילו כל הברואים

רונו גילו כל הברואים

אלי צור ישועתי

אלי צור ישועתי

רם ונשא אליך נפשי אשא

יה אלי צור משגבי

רם ונשא אליך נפשי אשא

יה אלי צור משגבי

כתר (מוסף)
אין כאלהינו
מנחה
ואני תפלתי
קדושה

בלבקלך שכל אל אלמאס = אליך לבי נמס
ממרום קולם

ממרום קולם

שיגא

שיגא

ראו בנים

יחיד אל דגול מרבבה
ממרום קולם

יוצר אדמה

יחיד אל דגול מרבבה

יחיד אל דגול מרבבה

חיש משגבי גאולה

ישבתי בשביה זמן רב

אלי צור ישועתי

אלי צור ישועתי

רונו גילו כל הברואים

רונו גילו כל הברואים

למנצח על איילת השחר

למנצח על איילת השחר

קום ידידי הבה פת וחמרא טבא

מא כונתי קולתי מא תעשק

כתר כתר כרגייה

חיש משגבי גאולה

מוצאי שבת
קדיש

ארך זמני

חסדך קדם על כל אדם

חסדך קדם על כל אדם

חיש משגבי גאולה = חסבי רבי גל אללאה

