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רשימות חכם משה אשקר

ע"ה H MOSHE ASHEAR NOTES -

FIRST SHABBAT AFTER PESAH: RAST
שבת א׳ לאחר פסח

4/10/1937

4/15/1939

5/4/1940

כ״ט ניסן תרצ״ז

כ״ו ניסן תרצ״ט

כ״ו ניסן ת״ש

שמיני

שמיני

קדשים

ליל שבת
קדיש
ראו בנים

מזמור שיר ליום השבת
רם אור גדול נעלם
רם לי יה רם לי

יום השבת

In 1938,
the first
Shabbat
after
Pesah is
Shabbat
Ahare
Mot, and
Maqam
HIJAZ is
applied.

שם במקום ארזים

תנהלני לעיר כבודך

רעיוני יחיד בך שמתי

בעדי יה בעדי

ה׳ מלך

מקדש בנה בו

הללויה

רם ונורא נאזר בגבורה

שחרית

ראשט

ראשט

נשמת

רנתי הקשיבה מלכי

יוצרי מלכי אלי עזי זמרתי

רנתי הקשיבה מלכי

שועת

פורכא ראשט פרנסוויה

אל רם ברך עם איתן

שבתי שבתי

אל ההודאות

אלי בחבה בנה נא עיר

אלי בחבה בנה נא עיר

אלי בחבה בנה נא עיר

אברהם טיצון

אנא יה רם אתה גאל

יא הילא הילאלן הילאי הילאלן

שמחים

מלך נאדרי נשא ורם

(מלך) רני שמחי צהלי

מגן ישעי

ממצרים

אחבירה לך שיר מהללי

אחבירה לך שיר מהללי

אחבירה לך שיר מהללי

קדושה

יום יום תמיד לך אתפלל

יום יום תמיד לך אתפלל

יום יום תמיד לך אתפלל

רננות שירו אחי

רננות שירו אחי

מימים ימימה

כתר (מוסף)

שבתי שבתי

שבתי שבתי

תען לשוני ותגיד

אין כאלהינו

שיר אגיד לאל דר חביון

שיר אגיד לאל דר חביון

מבשר אתן לעיר ציון

ראשט

ראשט

ראשט

חלבייה אעתיאדיה

חלבייה קדימה

אעתייאדייה חלבייה

אור מקדם בלתי תכלית

אור מקדם בלתי תכלית

אור מקדם בלתי תכלית

ביאת

ביאת

ראשט

מועד זמיר בראש אמיר

מועד זמיר בראש אמיר

אברהם טיסון ע״ה

במוצאי יום מנוחה

במוצאי יום מנוחה

שיר אענה כי הנה

קדיש

פזמון ספר תורה

מנחה
ואני תפלתי
קדושה

מוצאי שבת
קדיש
ראו בנים

יוצר אדמה

נעימה לי עירך

תבע ג׳וא ולדנה הי״ו

תבע ח׳ רפאל ג׳אבה מן אדס
ראשט

