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שבת וארא תשפ"א

רשימות חכם משה אשקר ע"ה H MOSHE ASHEAR NOTES -
VAERA
שבת וארא

1/9/1937

1/1/1938

1/21/1939

1/6/1940

כ״ו טבת תרצ״ז

כ״ח טבת תרצ״ח

א׳ שבט תרצ״ט

כ״ה טבת ת״ש

ערבית ליל שבת

קדיש
ראו בנים

מזמור שיר ליום השבת

אלופי מסובלין

ידידי השכחת

למה אויבי רדפוני

למה אויבי רדפוני

בנה לי זבול משכני

בילאהי יא באהי

כל עוד בלבב פנימה

כל עוד בלבב פנימה

יום השבת
ה׳ מלך

ערבים שבת אחים

אני אספר באמרי שפר

אני אספר באמרי שפר

אני אספר באמרי שפר

הללויה

פרנסאוויה

אנא פדה יה

שוש ישיש ולבי ישמח

תבע ג׳ו ולדנה הי״ו

שחרית

מאהור

ביאת

נהוונד

נהוונד

נשמת

עידו אל מוואסם

יא גזאלא צ'אד קלבי

שבח אגיד לך צורי

שבח אגיד לך צורי

שועת

מגני רצני תמוך לידי

אל נעלה רפא

אתה אל כביר

אתה אל כביר

חי ורם אז כלה נדרי

אה מנך אה מני

עליון רם על כל הרמים

עליון רם על כל הרמים

רצה נא ושמע נא

אל כמאל באל מלאח צרף

פי זמאני אל ווצל האני

פי זמאני אל ווצל האני

שמחים

חנון רחם על עם ידידך

מועד זמיר בראש אמיר

שם במקום ארזים

שם במקום ארזים

ממצרים

שבתי שבתי

יחיד רם חי לעולם

רננות שירו אחי

רננות שירו אחי

נקדישך

אל בחסדך גאלנו

מלך הדור רוחי בקרבי =

למה הקץ נסתם נא = למה
בדא יסתנא

למה הקץ נסתם נא = למה
בדא יסתנא

מקדש בנה בו

רחום בך יגל לבבי

רחום בך יגל לבבי

רחום בך יגל לבבי

מלך רחמן שמור נא

אלי תרומם קרני

גל מן קד צוורך

יחיד ומיוחד ולא כאחד

אל בנה יה

שיר אגיד לאל דר חביון

אלה אלה הבה

שיר אגיד לאל דר חביון

ביאת

ביאת

ביאת

דיר אל קדח

אעתיאדייה חלבייה

על הילא  3על הילא  2יא רבנא

עלה ביבה אל ביבה

יא חילו מאלך ומאלי

חביבי הב שפע לי טב

שבחו אל רוממו עם סגולה

שבחו אל רוממו עם סגולה

ביאת

ביאת

אל ההודאות
קדיש

כאיף אקול אלי פי קלבי
פזמון ספר תורה
כתר
אין כאלהינו
מנחה
ואני תפלתי
נקדישך
ערבית מוצאי שבת
קדיש
ראו בנים

נהוונד

רצוני לעובדך תמיד

כחלא סחרא עיונאן

אל ראמיאתי

רעיוני יחיד בך שמתי

יא מאל אל שאם

אנא קץ לי

אנא קץ לי

