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מזמנין: וכך בזימון, חייבין כאחד שאכלו שלושה
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שבת ליל סדר
זה: יאמר לביתו הכנסת מבית כשיבא

   
    

  
   

    
  

   
    

  
   

    
  

       
      

       
       

          
        
       
       
        

     
          

         
          

        
          
         

         

סדר ליל שבת
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שבת לליל זמירות
ה'רבה: ש'ומר, מ'קדש, התיבות: בראשי חתום ושמו משה רבי הזמר מחבר

         
         
         
        
         
        
         
        
       
        
         
         
          

        
         

        
        
        

      

ה'וא: ש'מי מ'נוחה הראשונות החרוזות ראשי בג' שמו וחתם משה הזמר מחבר

       
      
       
        
        
        
        
         
        
       

     

זמירות לליל שבת
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