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 נשמת כל חי
 

ֵאר ּוְתרוֵֹמם ִזְכְרָך  ר ְתפָּ שָּ ל בָּ ֵרך ֶאת ִשְמָך ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח כָּ ל ַחי ְתבָּ ִנְשַמת כָּ
ִמיד ה ֵאל. ַמְלֵכנּו תָּ עוֹלָּם ַאתָּ עוֹלָּם ְוַעד הָּ נּו . ִמן הָּ ּגוֵֹאל ( ֶמֶלְך)ּוִמַבְלֲעֶדיָך ֵאין לָּ

ה. ְועוֶֹנה ּוְמַרֵחם. ּפוֶֹדה ּוַמִציל. ּומוִֹשיעַ  ה ְוצּוקָּ רָּ ל ֵעת צָּ נּו ֶמֶלְך עוֵֹזר . ְבכָּ ֵאין לָּ
ה תָּ ַאֲחרוִֹנים: ְוסוֵֹמְך ֶאלָּא אָּ ִראשוִֹנים ְוהָּ ל ְבִרּיוֹת. ֱאֹלֵהי הָּ ל . ֱאלוַֹה כָּ ֲאדוֹן כָּ

דוֹת חוֹת. תוֹלָּ ל ַהִתְשבָּ ל ְבכָּ יו ְבַרֲחִמיםַהְמַנֵהג עוֹלָּמוֹ ְבֶחֶסד ּובְ . ַהְמֻהלָּ ַוְייָּ . ִרּיוֹתָּ
ן. ֱאֹלִהים ֱאֶמת נּום ְוֹלא ִיישָּ ִמים. ֹלא יָּ ְמַחֶּיה . ַהְמעוֵֹרר ְיֵשִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרדָּ

ְוַהְמַפֲעֵנַח . ַהֵמִשיַח ִאְלִמים. ְוזוֵֹקף ְכפּוִפים. ּפוֵֹקַח ִעְוִרים. ְורוֵֹפא חוִֹלים. ֵמִתים
ִמים  :מוִֹדים ְדָך ֲאַנְחנּוּוְלָך ְלבַ . ֶנֱעלָּ

ם ה ַכּיָּ ֵלא ִשירָּ יו. ְוִאלּו ִפינּו מָּ ְוִשְפתוֵֹתינּו ְשַבח ְכֶמְרֲחֵבי . ּוְלשוֵֹננּו ִרנָּה ַכֲהמוֹן ַּגלָּ
ִקיעַ  ֵרחַ . רָּ ִים. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירוֹת ַכֶשֶמש ְוַכּיָּ מָּ ֵדינּו ְפרּושוֹת ְכִנְשֵרי שָּ ְוַרְגֵלינּו . ְויָּ

לוֹתַקל ַאּיָּ ֵרְך ֶאת ִשְמָך . ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקין ְלהוֹדוֹת ְלָך ְייָּ ֱאֹלֵהינּו. וֹת כָּ ּוְלבָּ
ִמים. ַמְלֵכנּו בוֹת ְּפעָּ ִפים ְורוֹב ִרֵבי ְרבָּ ַהּטוֹבוֹת ִנִסים . ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאלָּ

נּו ְוִעם ֲאבוֵֹתינּו ִשיתָּ ִעמָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּוִמ . ְוִנְפלָּאוֹת ֶשעָּ ִנים ִמִמְצַרִים ְּגַאְלתָּ . ְלפָּ
נּו ִדים ְּפִדיתָּ נּו. ִמֵבית ֲעבָּ ב ַזְנתָּ עָּ נּו. ְברָּ ע ִכְלַכְלתָּ בָּ נּו. ּוְבשָּ ִמֶדֶבר . ֵמֶחֶרב ִהַצְלתָּ

נּו נּו. ִמַלְטתָּ ִעים ְוַרִבים ִדִליתָּ ִאים רָּ רּונּו ַרֲחֶמיָך. ּוֵמֳחלָּ בּונּו  ַעד ֵהנָּה ֲעזָּ ְוֹלא ֲעזָּ
ֶדיָך נּו. ֲחסָּ ִרים ֶשִּפַלְגתָּ בָּ ַפְחתָּ ְבַאֵּפינּו. ַעל ֵכן ֵאבָּ ה ֶשנָּ מָּ ְולָּשוֹן ֲאֶשר . ְורּוַח ּוְנשָּ

ְרכּו. ֵהן ֵהם. ַשְמתָּ ְבִפינּו ֲארּו. ִויַשְבחּו. יוֹדּו ִויבָּ ִמיד. ִויפָּ  ִכי. ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו תָּ
ל ֶּפה ְלָך יוֶֹדה ל לָּשוֹן ְלָך ְתַשֵבחַ . כָּ ל ַעִין ְלָך ְתַצֶּפה. ְוכָּ ל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוכָּ . ְוכָּ

ֶניָך ִתְשַתֲחֶוה ה ְלפָּ ל קוֹמָּ יוֹת ְיַזְמרּו ִלְשֶמָך. ְוכָּ אּוָך ְוַהֶקֶרב ְוַהְכלָּ בוֹת ִיירָּ . ְוַהְלבָּ
ל ַעְצֹמַתי  ר ֶשֶנֱאַמר כָּ בָּ ק ִמֶמנּוַכדָּ זָּ ִני ֵמחָּ מוָֹך ַמִציל עָּ ִני . ֹתאַמְרנָּה ְייָּ ִמי כָּ ְועָּ

ה ִתְשַמע: ְוֶאְביוֹן ִמֹּגְזלוֹ  תּוב . ַצֲעַקת ַהַדל ַתְקִשיב ְותוִֹשיעַ . ַשְוַעת ֲעִנִּיים ַאתָּ ְוכָּ
ה ְתִהלָּה ִרים נָּאוָּ  :ַרְננּו ַצִדיִקים ַבְייָּ ַלְישָּ

ִרים ִתְת  םְבִפי ְישָּ  :רוֹמָּ
ַרְך  :ּוְבִשְפֵתי ַצִדיִקים ִתְתבָּ
ש  :ּוִבְלשוֹן ֲחִסיִדים ִתְתַקדָּ
ל  :ּוְבֶקֶרב ְקדוִֹשים ִתְתַהלָּ

ֵאל ל ַהְיצּוִרים. ְבִמְקֲהלוֹת ִרְבבוֹת ַעְמָך ֵבית ִיְשרָּ ֶניָך ְייָּ ֱאֹלֵהינּו , ֶשֵכן חוַֹבת כָּ ְלפָּ
ֵאר. ְלַשֵבחַ . ְלַהֵלל .ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו ְלהוֹדוֹת ל . ּוְלַנֵצחַ . ְלַהֵדר. ְלרוֵֹמם. ְלפָּ ַעל כָּ

ִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך חוֹת דָּ ַעד , ּוְבֵכן :ִדְבֵרי ִשירוֹת ְוִתְשבָּ ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ
ָאֶרץ ַמִים ּובָּ דוֹש ַבשָּ דוֹל ְוַהקָּ ֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָּ ֶאה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ַמְלֵכנּו הָּ ִכי ְלָך נָּ

ֶעד ה( ב)ִשיר ( א. )ֲאבוֵֹתינּו ְלעוֹלָּם וָּ חָּ ה( ד)ַהֵלל ( ג. )ּוְשבָּ ( ו. )ֹעז( ה. )ְוִזְמרָּ
לָּה ה( ט. )ְּגדּולָּה( ח. )ֶנַצח( ז. )ּוֶמְמשָּ ( יב. )ְוִתְפֶאֶרת( יא. )ְתִהלָּה( י. )ְּגבּורָּ

ה דוֹשבְ . ּוַמְלכּות( יג. )ְקֻדשָּ דוֹל ְוַהקָּ אוֹת ְלִשְמָך ַהּגָּ כוֹת ְוהוֹדָּ ּוֵמעוֹלָּם ְוַעד . רָּ
ה ֵאל ה . עוֹלָּם ַאתָּ רּוְך ַאתָּ ל ( לא לקרא בשם ומלכות)בָּ דוֹל ּוְמֻהלָּ ֶמֶלְך ּגָּ

חוֹת אוֹת. ַבִתשבָּ מוֹת. ֲאדוֹן ַהִנְפלָּאוֹת. ֵאל ַההוֹדָּ ל ַהְנשָּ ל . בוֵֹרא כָּ ִרבוֹן כָּ
ִמים. ִשיםַהַמעֲ  עוֹלָּ ה ֶמֶלְך ֵאל ַחי הָּ   (:ָאֵמן. )ַהבוֵֹחר ְבִשיֵרי ִזְמרָּ


