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ֵני ֵביִתי  ל ְבּ ְוִתְפקֹד אִתי ְוֶאת ָכּ
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תת ִמּתְך רֹב ָבּ ל ַשׁ נּו ְלַקֵבּ ְוַזֵכּ
ר ְוָכבד ִשְׂמָחה ּוִמּתְך עֶֹשׁ
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שבת ליל סדר
        

     
      

     
      

     
      

     
      

     
      

     
    

       
       
        
      
       
      
      
        
       
        
       
       
       
      

סדר ליל שבת
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שבת של זמירות
הבתים בתחילת חתום ושמו זי"ע לביא שמעון רבי הזמר מחבר

       
      

      
  

        
     

  

       
      

    

      
     

   

      
    

  

       
      

  

      
     

   

      
     

    

        
       

  

       
       

  

זמירות של שבת
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