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  סדר קדוש לבנה

 ַהְללּוהּו :ְצָבָאיו ָּכל הּוַהְללּו ַמְלָאָכיו ָּכל ַהְללּוהּו :ַּבְמרוִמים ַהְללּוהּו ַהָּׁשַמִים ִמן' ה ֶאת ַהְללּו ַהְללּוָיּה
 ֵׁשם ֶאת ְיַהְללּו :ַהָּׁשָמִים ֵמַעל ֲאֶׁשר ְוַהַּמִים ַהָּׁשָמִים ְׁשֵמי ַהְללּוהּו :אור ּכוְכֵבי ָּכל ַהְללּוהּו ְוָיֵרחַ  ֶׁשֶמׁש

  :רַיֲעבו ְולא ָנַתן ָחק ְלעוָלם ָלַעד ַוַּיֲעִמיֵדם :ְוִנְבָראּו ִצָּוה הּוא ִּכי' ה

 ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַעל ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִריְך  קּוְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם. ַהְּלָבָנה ְלַקֵּדׁש ַהִמְצָוה ְלַקֵּים ּוְמזּוָמן מּוָכן ֲהֵריִני
  .ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵׁשם ְוֶנְעָלם

 ָנַתן ּוְזַמן חק ,ְצָבָאם ָּכל ִּפיו ּוְברּוחַ  ,ְׁשָחִקים ָּבָרא ְּבַמֲאָמרו ֲאֶׁשר ,ָהעוָלם ֶמֶלְך  ינּוֵק ֱאל' ה ַאָּתה ָּברּוְך 
 ְוַלְּלָבָנה ,ֱאֶמת ֶׁשְּפֻעָּלתו ֱאֶמת ּפוֵעל ,קוָנם ְרצון ַלֲעׂשות ּוְׂשֵמִחים ָׂשִׂשים ,ַּתְפִקיָדם ֶאת ְיַׁשּנּו ֶׁשּלא ָלֶהם
 ֵׁשם ַעל ְליוְצָרם ּוְלָפֵאר ,ְּכמוָתּה ְלִהְתַחֵּדׁש ֲעִתיִדים ֵהםֶׁש  ָבֶטן ַלֲעמּוֵסי ִּתְפֶאֶרת ֲעֶטֶרת ,ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָאַמר
  .ֳחָדִׁשים ְמַחֵּדׁש' ה ַאָּתה ָּברּוְך  .ַמְלכּותו ְּכבוד

  :ּבוְרֵאְך  ָּברּוְך  קוֵנְך  ָּברּוְך  עוֵׂשְך  ָּברּוְך  יוְצֵרְך  ָּברּוְך  .שלש פעמים

 אוְיַבי ָּכל יּוְכלּו לא ַּכְך  ָּבְך  ִלְנגועַ  ָיכול ְוֵאיִני ְּכֶנְגֵּדְך  רוֵקד ֶׁשֲאִני ְּכֵׁשם :שלש פעמים ואומר שלש פעמים ורוקד
  :ְלָרָעה ִּבי ִלְנגועַ 

  .ָּכָאֶבן ִיְּדמּו ְזרוֲעךָ  ִּבְגדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִּתּפל :שלש פעמים

  .ִּתּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדל ְזרוֲעךָ  ִיְּדמּו ָּכָאֶבן :שלש פעמים

  .ְוַקָּים ַחי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך  ָּדִוד :שלש פעמים

  .ֲעֵליֶכם ָׁשלום :שלש פעמים לחברו ואומר

  .ָׁשלום ֲעֵליֶכם :שלש פעמים משיבו וחברו

  .ָאֵמן ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ָלנּו ְיֵהא טוב ּוַמָּזל טוב ִסָּמן :שלש פעמים

 ִהֵּנה ,ָהַאָּיִלים ְלעֶפר או ִלְצִבי דוִדי ּדוֶמה :ַהְּגָבעות ַעל ְמַקֵּפץ ,ֶהָהִרים ַעל ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדוִדי קול
  .ַהֲחַרִּכים ִמן ֵמִציץ ַהַחּלונות ִמן ַמְׁשִּגיחַ  ,ָּכְתֵלנּו ַאַחר עוֵמד ֶזה

 ִּיֵּתן ַאל :ָוָאֶרץ ָׁשַמִים עֵׂשה ,'ה ֵמִעם ֶעְזִרי :ֶעְזִרי ָיבוא ֵמַאִין ,ֶהָהִרים ֶאל ֵעיַני ֶאָּׂשא ,ַלַּמֲעלות ִׁשיר
 :ְיִמיֶנךָ  ַיד ַעל ִצְּלךָ ' ה ,ׁשְמֶרךָ ' ה :ִיְׂשָרֵאל ׁשֵמר ִייָׁשן ְולא ָינּום לא ִהֵּנה :ׁשְמֶרךָ  ָינּום ַאל ,ַרְגֶלךָ  ַלּמוט
 ּובוֶאךָ  ֵצאְתךָ  ִיְׁשָמר' ה :ַנְפֶׁשךָ  ֶאת ִיְׁשמר ָרע ִמָּכל ִיְׁשָמְרךָ ' ה :ַּבָּלְיָלה ְוָיֵרחַ  ,ַיֶּכָּכה לא ַהֶׁשֶמׁש יוָמם
  :עוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה

 ְּבֵתַקע ַהְללּוהּו :ֻּגְּדלו ְּכרב ַהְללּוהּו ,ִּבְגבּורָתיו ַהְללּוהּו :ֻעּזו ִּבְרִקיעַ  ַהְללּוהּו ,ְּבָקְדׁשו ֵאל ַהְללּו ,ַהְללּוָיּה
 ַהְללּוהּו ,ָׁשַמע ְּבִצְלְצֵלי ַהְללּוהּו :ְוֻעָּגב ְּבִמִּנים ַהְללּוהּו ,ּוָמחול ְּבתף ַהְללּוהּו :ְוִכּנור ְּבֵנֶבל ַהְללּוהּו ,ׁשוָפר

  :ַהְללּוָיּה ,ָיּה ְּתַהֵּלל ַהְּנָׁשָמה ּכל :ְתרּוָעה ְּבִצְלְצֵלי

, ַּבחֶדׁש ַאַחת ַּפַעם ֶׁשַּבָׁשַמִים ֲאִביֶהם ְּפֵני ְלַהְקִּביל ָּלאֶא  ִיְׂשָרֵאל ָזכּו לא ִאְלָמֵלי :ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ְדֵבי ָּתָנא
 ִויִהי .ּדוָדּה ַעל ִמְתַרֶּפֶקת ַהִּמְדָּבר ִמן ָלהעֹ זאת ִמי. ְמעּוָמד ְלֵמיְמָרא ָצִריְך  ִהְלָּכְך  :ַאַּבֵיי ָאַמר. ַּדָים
 אור ִויִהי ,ִמעּוט ׁשּום ָּבּה ִיְהֶיה ְולא ַהְּלָבָנה ְּפִגיַמת ְלַמּלאת ֲאבוַתי יֵק ֵואל יַק ֱאל' ה ִמְּלָפֶניךָ  ָרצון

 ְׁשֵני ֶאת :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִמעּוָטּה קוֶדם ֶׁשָהְיָתה ְּכמו ,ְבֵראִׁשית ְיֵמי ִׁשְבַעת ּוְכאור ַהַחָּמה ְּכאור ַהְּלָבָנה
  .ָאֵמן ,ַמְלָּכם ָּדִויד ְוֵאת ֱאלֵהיֶהם' ה ֶאת ּוִבְקׁשּו :ֶׁשָּכתּוב ִמְקָרא ָּבנּו ְוִיְתַקֶים. ַהְּגדוִלים ַהְּמארות

 ְּבָכל ,ַּדְרֶּכךָ  ָּבָאֶרץ ָלַדַעת :ֶסָלה ִאָּתנּו ָּפָניו ָיֵאר ,ִויָבְרֵכנּו ְיָחֵּננּו יםִק ֱאל :ִׁשיר ִמְזמור ִּבְנִגינות ַלְמַנֵּצחַ 
 ,ִמיׁשר ַעִּמים ִתְׁשּפט ִּכי ,ְלֻאִּמים ִויַרְּננּו ְׂשְמחּויִ  :ֻּכָּלם ַעִּמים יודּוךָ  ,יםִק ֱאל ַעִּמים יודּוךָ  :ְיׁשּוָעֶתךָ  ּגוִים

 יםִק ֱאל ְיָבְרֵכנּו ,ְיבּוָלּה ָנְתָנה ֶאֶרץ :ֻּכָּלם ַעִּמים יודּוךָ  ,יםִק ֱאל ַעִּמים יודּוךָ  :ֶסָלה ַּתְנֵחם ָּבָאֶרץ ּוְלֻאִּמים
  :ָאֶרץ ַאְפֵסי ָּכל אותו ְוִייְראּו ,יםִק ֱאל ְיָבְרֵכנּו :ינּוֵק ֱאל

ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות  ,ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ,ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ,ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָעֵלינּו
 .ִׁשיעַ ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹו ֶׁשֵהם .ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנםֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ּכָ  ,ָהֲאָדָמה
נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד  ֶׁשהּוא .ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַוֲאַנְחנּו

 ,ֶאֶפס זּוָלתֹו ,ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ,ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד הּוא .ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ,ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ,ֶרץָא
ֵאין  ,ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחתהּוא ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמ  'הִּכי  ,ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבךָ  ,ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו

ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות  ,ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ,ֱאלֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזךָ  'הֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך  ְוַעל .עֹוד
ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל  ,ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְפנֹותאּו ִבְׁשֶמָך ְלהַ ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְר  ,ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ,ִיָּכֵרתּון

 ,ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו ,ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו 'הְלָפֶניָך  ,ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון ,ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך  ,יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלְֹך  ,ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ֶתךָ ת עֹל ַמְלכּוִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶא 

ֶאָחד  'הה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶ  ,ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 'הְוָהָיה  ,ְוֶנֱאַמר .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד 'ה ,ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתךָ  ,ְּבָכבֹוד
  .ּוְׁשמֹו ֶאָחד


