בס"ד

נשמת כל חי
ּותרוֹמֵ ם זִ כְ ְרָך
נִ ְשמַ ת כָּל חַ י ְתבָּ ֵרך אֶ ת ִש ְמָך יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו וְ רּוחַ כָּ ל בָּ ָּשר ְתפָּ אֵ ר ְ
ּומבַ לְ ע ֲֶדיָך אֵ ין לָּנּו (מֶ לְֶך) ּגוֹאֵ ל
מַ לְ כֵנּו ָּת ִמידִ .מן הָּ עוֹלָּם וְ עַ ד הָּ עוֹלָּם אַ ָּתה אֵ לִ .
צּוקה .אֵ ין לָּנּו מֶ לְֶך עוֹזֵר
ּומ ַרחֵ ם .בְ כָּ ל עֵ ת צָּ ָּרה וְ ָּ
ּומו ִֹשיעַ ּ .פו ֶֹדה ּומַ צִ יל .וְ עוֹנֶה ְ
וְ סוֹמֵ ְך אֶ לָּא אָּ ָּתה :אֱ ֹלהֵ י הָּ ִראשוֹנִ ים וְ הָּ ַאחֲ רוֹנִ ים .אֱ לוֹהַ כָּ ל בְ ִרּיוֹת .אֲ דוֹן כָּ ל
תוֹלָּדוֹת .הַ ְמהֻ לָּל בְ כָּ ל הַ ִת ְשבָּ חוֹת .הַ ְמנַהֵ ג עוֹלָּמוֹ בְ חֶ ֶסד ּובְ ִרּיוֹתָּ יו בְ ַרחֲ ִמים .וַיְ ָּי
ישן .הַ ְמעו ֵֹרר יְ ֵשנִ ים וְ הַ מֵ ִקיץ נִ ְר ָּד ִמיםְ .מחַ ּיֶ ה
ֹלהים אֱ מֶ תֹ .לא יָּנּום וְ ֹלא יִ ָּ
אֱ ִ
פּופים .הַ מֵ ִשיחַ ִאלְ ִמים .וְ הַ ְמפַ ֲענֵחַ
מֵ ִתים .וְ רוֹפֵ א חוֹלִ יםּ .פו ֵֹקחַ עִ וְ ִרים .וְ זו ֵֹקף כְ ִ
ֶנ ֱעל ִָּמיםּ .ולְ ָך לְ בַ ְדָך אֲ נ ְַחנּו מו ִֹדים:
ירה כַ ּיָּ םּ .ולְ שוֹנֵנּו ִרנָּה כַ הֲ מוֹן ַּגלָּיו .וְ ִש ְפתוֹתֵ ינּו ְשבַ ח כְ מֶ ְרחֲ בֵ י
וְ ִאלּו ִפינּו מָּ לֵא ִש ָּ
ָּר ִקיעַ  .וְ עֵ ינֵינּו ְמ ִאירוֹת כַ ֶשמֶ ש וְ כַ ּיָּ ֵרחַ  .וְ יָּדֵ ינּו ְפרּושוֹת כְ נִ ְש ֵרי ָּשמָּ יִ ם .וְ ַרגְ לֵינּו
יקין לְ הוֹדוֹת לְ ָך יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּוּ .ולְ בָּ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך
ַקלוֹת כָּ אַ ּיָּ לוֹת .אֵ ין אֲ נ ְַחנּו מַ ְס ִּפ ִ
מַ לְ כֵנּו .עַ ל ַאחַ ת מֵ אֶ לֶף ַאלְ פֵ י אֲ ל ִָּפים וְ רוֹב ִרבֵ י ְרבָּ בוֹת ְּפעָּ ִמים .הַ ּטוֹבוֹת נִ ִסים
וְ נִ ְפלָּאוֹת ֶשעָּ ִשיתָּ עִ מָּ נּו וְ עִ ם אֲ בוֹתֵ ינּוִ .מלְ פָּ נִ ים ִמ ִמצְ ַריִ ם ּגְ ַאלְ ָּתנּו יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו.
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים ְּפ ִדיתָּ נּו .בְ ָּרעָּ ב זַנְ ָּתנּוּ .ובְ ָּשבָּ ע כִ לְ כַ לְ ָּתנּו .מֵ חֶ ֶרב ִהצַ לְ ָּתנּוִ .מ ֶדבֶ ר
ִמל ְַט ָּתנּוּ .ומֵ חֳ ל ִָּאים ָּרעִ ים וְ ַרבִ ים ִדלִ יתָּ נּו .עַ ד הֵ נָּה ֲעזָּרּונּו ַרחֲ מֶ יָך וְ ֹלא ֲעזָּבּונּו
חֲ ָּס ֶדיָך .עַ ל כֵן אֵ בָּ ִרים ֶש ִּפלַגְ ָּת בָּ נּו .וְ רּוחַ ּונְ ָּשמָּ ה ֶשנָּפַ ְח ָּת בְ אַ ּפֵ ינּו .וְ לָּשוֹן אֲ ֶשר
ישבְ חּו .וִ יפָּ אֲ רּו .אֶ ת ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו תָּ ִמיד .כִ י
ַש ְמ ָּת בְ ִפינּו .הֵ ן הֵ ם .יוֹדּו וִ יבָּ ְרכּו .וִ ַ
כָּ ל ּפֶ ה לְ ָך יו ֶֹדה .וְ כָּ ל לָּשוֹן לְ ָך ְת ַשבֵ חַ  .וְ כָּ ל עַ יִ ן לְ ָך ְתצַ ּפֶ ה .וְ כָּ ל בֶ ֶרְך לְ ָך ִתכְ ַרע.
יראּוָך וְ הַ ֶק ֶרב וְ הַ כְ לָּיוֹת יְ ז ְַמרּו לִ ְשמֶ ָך.
וְ כָּ ל קוֹמָּ ה לְ פָּ נֶיָך ִת ְש ַתחֲ וֶה .וְ הַ לְ בָּ בוֹת יִ ָּ
כַ דָּ בָּ ר ֶשנֶאֱ מַ ר כָּ ל עַ צְ מֹתַ י תֹאמַ ְרנָּה יְ ָּי ִמי כָּ מוָֹך מַ צִ יל עָּ נִ י מֵ חָּ זָּק ִממֶ נּו .וְ עָּ נִ י
וְ אֶ בְ יוֹן ִמּגֹזְ לוַֹ :שוְ עַ ת עֲנִ ּיִ ים אַ ָּתה ִת ְשמַ ע .צַ ע ֲַקת הַ ַדל ַת ְק ִשיב וְ תו ִֹשיעַ  .וְ כָּ תּוב
יקים בַ יְ ָּי לַיְ ָּש ִרים נָּאוָּה ְת ִהלָּה:
ַרנְ נּו צַ ִד ִ
בְ ִפי יְ ָּש ִרים ִת ְתרוֹמָּ ם:
יקים ִת ְתבָּ ַרְך:
ּובְ ִש ְפתֵ י צַ ִד ִ
ידים ִת ְת ַקדָּ ש:
ּובִ לְ שוֹן חֲ ִס ִ
ּובְ ֶק ֶרב ְקדו ִֹשים ִת ְתהַ לָּל:
צּורים ,לְ פָּ נֶיָך יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו
בְ ִמ ְקהֲ לוֹת ִרבְ בוֹת עַ ְמָך בֵ ית יִ ְש ָּראֵ לֶ .שכֵן חוֹבַ ת כָּ ל הַ יְ ִ
וֵאֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ ינּו לְ הוֹדוֹת .לְ הַ לֵל .לְ ַשבֵ חַ  .לְ פָּ אֵ ר .לְ רוֹמֵ ם .לְ הַ דֵ רּ .ולְ נַצֵ חַ  .עַ ל כָּ ל
ִדבְ ֵרי ִשירוֹת וְ ִת ְשבָּ חוֹת ָּדוִ ד בֶ ן יִ ַשי עַ בְ ְדָך ְמ ִשיחֶ ָךּ :ובְ כֵן ,יִ ְש ַתבַ ח ִש ְמָך לָּעַ ד
ָארץ כִ י לְ ָך נָּאֶ ה יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
מַ לְ כֵנּו הָּ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ ּגָּדוֹל וְ הַ ָּקדוֹש בַ ָּשמַ יִ ם ּובָּ ֶ
ּושבָּ חָּ ה( .ג) הַ לֵל (ד) וְ זִ ְמ ָּרה( .ה) עֹז( .ו)
אֲ בוֹתֵ ינּו לְ עוֹלָּם וָּעֶ ד( .א) ִשיר (ב) ְ
בּורה( .י) ְת ִהלָּה( .יא) וְ ִת ְפאֶ ֶרת( .יב)
ּומֶ ְמ ָּשלָּה( .ז) נֶצַ ח( .ח) ּגְ דּולָּה( .ט) ּגְ ָּ
ְקדֻ ָּשה( .יג) ּומַ לְ כּות .בְ ָּרכוֹת וְ הו ָֹּדאוֹת לְ ִש ְמָך הַ ּגָּדוֹל וְ הַ ָּקדוֹשּ .ומֵ עוֹלָּם וְ עַ ד
ּומהֻ לָּל
עוֹלָּם אַ ָּתה אֵ ל .בָּ רּוְך אַ ָּתה (לא לקרא בשם ומלכות) מֶ לְֶך ּגָּדוֹל ְ
בַ ִתשבָּ חוֹת .אֵ ל הַ הו ָֹּדאוֹת .אֲ דוֹן הַ נִ ְפלָּאוֹת .בו ֵֹרא כָּ ל הַ נְ ָּשמוֹתִ .רבוֹן כָּ ל
ירי זִ ְמ ָּרה מֶ לְֶך אֵ ל חַ י הָּ עוֹל ִָּמיםָ( .אמֵ ן):
הַ מַ ֲע ִשים .הַ בוֹחֵ ר בְ ִש ֵ

