נשמת כל חי
(נוסח אשכנז)

נ ְִׁשמַ ת כָּל חַ י תְׁ בָּ רֵ ְך אֶ ת ִש ְׁמָך ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו .וְׁ רּוחַ כָּל בָּ שָּ ר תְׁ פָּ אֵ ר ּותְׁ רוֹמֵ ם זִ כְׁ ְׁרָך מַ לְׁ כֵנּו תָּ ִמידִ .מן
ּומפַ ְׁרנֵס
ּומבַ לְׁ עָּ ֶדיָך אֵ ין לָּנּו מֶ לְֶך ּגוֹאֵ ל ּומוֹשִ יעַ ּ .פו ֶֹדה ּומַ צִ יל ְׁ
הָּ ע ֹולָּם וְׁ עַ ד הָּ ע ֹולָּם אַ תָּ ה אֵ לִ .
ּומ ַרחֵ ם בְׁ כָּל עֵ ת צָּ ָּרה וְׁ צּוקָּ ה .אֵ ין לָּנּו מֶ לְֶך ע ֹוזֵר וְׁ סוֹמֵ ְך אֶ לָּא אָּ תָּ ה .אֱֹלהֵ י הָּ ִראש ֹונִים וְׁ הָּ ַאחֲר ֹונִים,
ְׁ
אֱלוֹהַ כָּל בְׁ ִריוֹת ,אֲדוֹן כָּל ת ֹולָּדוֹת ,הַ ְׁמ ֻהלָּל בְׁ רוֹב הַ תִ ְׁשבָּ חוֹת ,הַ מְׁ נַהֵ ג ע ֹולָּמ ֹו בְׁ חֶ סֶ ד ּובְׁ ִרּיוֹתָּ יו
בְׁ ַרח ֲִמיםַ .ו ְׁי ֹה ָּוה ֹלא יָּנּום וְׁ ֹלא יִישָּ ן ,הַ ְׁמעוֹרֵ ר יְׁשֵ נִים ,וְׁ הַ מֵ ִקיץ נ ְִׁר ָּד ִמים ,וְׁ הַ מֵ ִשיחַ אִ לְׁ ִמים ,וְׁ הַ מַ תִ יר
ֲסּורים ,וְׁ הַ ּסוֹמֵ ְך נוֹפְׁ לִ ים ,וְׁ הַ ּזוֹקֵ ף כְׁ פּופִ ים ,לְׁ ָך לְׁ בַ ְׁדָך ֲאנ ְַׁחנּו מו ִֹדים .אִ לּו פִ ינּו מָּ לֵא ִש ָּירה ַכּיָּם,
א ִ
ּולְׁ ש ֹונֵנּו ִרנָּה ַכהֲמוֹן ַּגלָּיו ,וְׁ ִשפְׁ תוֹתֵ ינּו שֶ בַ ח כְׁ מֶ ְׁרחֲבֵ י ָּר ִקיעַ  ,וְׁ עֵ ינֵינּו ְׁמאִ ירוֹת כַשֶ מֶ ש וְׁ ַכּיָּרֵ חַ  ,וְׁ יָּדֵ ינּו
פְׁ רּושוֹת כְׁ נ ְִׁשרֵ י שָּ מָּ יִם ,וְׁ ַרגְׁ לֵינּו קַ לוֹת כָּאַ ּיָּלוֹת ,אֵ ין ֲאנ ְַׁחנּו מַ סְׁ ּפִ ִיקים לְׁ הוֹדוֹת לְׁ ָך ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו
וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּוּ ,ולְׁ בָּ רֵ ְך אֶ ת ְׁשמֶ ָך עַ ל ַאחַ ת מֵ אֶ לֶף ַאלְׁ פֵ י ֲאלָּפִ ים וְׁ ִרבֵ י ְׁרבָּ בוֹת ּפְׁ עָּ ִמים ,הַ ּט ֹובוֹת
ּומבֵ ית עֲבָּ ִדים ּפְׁ ִדיתָּ נּו ,בְׁ ָּרעָּ ב ַזנְׁתָּ נּו,
שֶ עָּ שִ יתָּ עִ ם אֲבוֹתֵ ינּו וְׁ עִ מָּ נּוִ .ממִ צְׁ ַריִם ּגְׁ ַאלְׁ תָּ נּו ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו ִ
ּומ ֶדבֶ ר ִמל ְַׁטתָּ נּוּ ,ומֵ ֳח ָּליִם ָּרעִ ים וְׁ ֶנאֱמָּ נִים ִדלִ יתָּ נּו .עַ ד הֵ נָּה
ּובְׁ שָּ בָּ ע כִ לְׁ כַלְׁ תָּ נּו; מֵ חֶ ֶרב הִ צַ לְׁ תָּ נּוִ ,
ֲעזָּרּונּו ַרחֲמֶ יָך ,וְׁ ֹלא ֲעזָּבּונּו חֲסָּ ֶדיָך וְׁ ַאל תִ ְּׁטשֵ נּו ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו ָּלנֶצַ ח .עַ ל כֵן אֵ בָּ ִרים שֶ ּפִ לַגְׁ תָּ בָּ נּו,
וְׁ רּוחַ ּונְׁשָּ מָּ ה שֶ נָּפַ ְׁחתָּ בְׁ אַ ֵּפינּו ,וְׁ לָּשוֹן אֲשֶ ר שַ ְׁמתָּ בְׁ פִ ינּו ,הֵ ן הֵ ם יוֹדּו וִ יבָּ ְׁרכּו וִ ישַ בְׁ חּו וִ יפָּ אֲרּו
וִ ירו ְֹׁממּו וְׁ ַיע ֲִריצּו וְׁ י ְַׁק ִדישּו וְׁ י ְַׁמלִ יכּו אֶ ת ִש ְׁמָך מַ לְׁ כֵנּו .כִ י כָּל ּפֶ ה לְׁ ָך יו ֶֹדה ,וְׁ כָּל לָּשוֹן לְׁ ָך תִ שָּ בַ ע,
וְׁ כָּל בֶ ֶרְך לְׁ ָך תִ כְׁ ַרע ,וְׁ כָּל קוֹמָּ ה לְׁ פָּ נֶיָך תִ ְׁשתַ חֲוֶ ה ,וְׁ כָּל לְׁ בָּ בוֹת י ִָּיראּוָך ,וְׁ כָּל קֶ ֶרב ּוכְׁ לָּיוֹת ְׁיזַמְׁ רּו
לִ ְׁשמֶ ָך .כ ַָּדבָּ ר שֶ כָּתּוב :כָּל עַ צְׁ מוֹתַ י תֹ אמַ ְׁרנָּה יְׁהֹ ָּוה ִמי כָּמוָֹך ,מַ צִ יל עָּ נִי מֵ חָּ זָּק ִממֶ נּו ,וְׁ עָּ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן
ּומי ַיע ֲָּרְך לְָּך ,הָּ אֵ ל הַ ּגָּדוֹל הַ ּגִ בוֹר וְׁ הַ נו ָֹּרא אֵ ל עֶ לְׁ יוֹן ,ק ֹונֵה
ּומי י ְִׁש ֶוה לְָּךִ ,
ִמּגוֹזְׁ ל ֹוִ .מי י ְִׁדמֶ ה לְָּךִ ,
ָארץ .נְׁהַ לֶלְׁ ָך ּונְׁשַ בֵ חֲָך ּונְׁפָּ אֶ ְׁרָך ּונְׁבָּ רֵ ְך אֶ ת שֵ ם קָּ ְׁדשֶ ָך ,כָָּאמּור :לְׁ ָּדוִ ד ,בָּ ְׁרכִ י נַפְׁ ִשי אֶ ת
שָּ מַ יִם ָּו ֶ
ְׁי ֹה ָּוה ,וְׁ כָּל ְׁק ָּרבַ י אֶ ת שֵ ם קָּ ְׁדש ֹו:
הָּ אֵ ל בְׁ תַ ֲעצֻמוֹת ֻעּזֶָך ,הַ ּגָּדוֹל בִ כְׁ בוֹד ְׁשמֶ ָך ,הַ ּגִ בוֹר ָּלנֶצַ ח וְׁ הַ נו ָֹּרא בְׁ נו ְֹׁראוֹתֶ יָך .הַ מֶ לְֶך הַ ּיוֹשֵ ב עַ ל
כִ ּסֵ א ָּרם וְׁ נִשָּ א .ש ֹוכֵן עַ ד מָּ רוֹם וְׁ קָּ דוֹש ְׁשמ ֹו .וְׁ כָּתּוב רַ נְׁנּו צַ ִד ִיקים בַ ְׁי ֹה ָּוהַ ,ליְׁשָּ ִרים נָּא ָּוה תְׁ הִ לָּה.
בְׁ פִ י יְׁשָּ ִרים תִ תְׁ הַ לָּלּ ,ובְׁ ִדבְׁ רֵ י צַ ִד ִיקים תִ תְׁ בָּ ַרְךּ ,ובִ לְׁ שוֹן חֲסִ ִידים תִ תְׁ רוֹמָּ םּ ,ובְׁ קֶ ֶרב ְׁקדו ִֹשים
תִ תְׁ קַ ָּדשּ .ובְׁ מַ ְׁקהֲלוֹת ִרבְׁ בוֹת עַ מְׁ ָך בֵ ית י ְִׁש ָּראֵ ל ,בְׁ ִרנָּה יִתְׁ ּפָּ ַאר ִש ְׁמָך מַ לְׁ כֵנּו בְׁ כָּל דוֹר ָּודוֹר ,שֶ כֵן
ְׁצּורים ,לְׁ פָּ נֶיָך ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו ,לְׁ הוֹדוֹת לְׁ הַ לֵל לְׁ שַ בֵ חַ לְׁ פָּ אֵ ר לְׁ רוֹמֵ ם
חוֹבַ ת כָּל הַ י ִ
לְׁ הַ דֵ ר לְׁ בָּ רֵ ְך לְׁ עַ לֵה ּולְׁ קַ לֵס ,עַ ל כָּל ִדבְׁ רֵ י שִ ירוֹת וְׁ תִ ְׁשבְׁ חוֹת ָּדוִ ד בֶ ן יִשַ י עַ בְׁ ְׁדָך ְׁמ ִשיחֶ ָך:
ָארץ ,כִ י לְׁ ָך נָּאֶ ה ְׁי ֹה ָּוה אֱֹלהֵ ינּו
י ְִׁשתַ בַ ח ִש ְׁמָך לָּעַ ד מַ לְׁ כֵנּו ,הָּ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ ּגָּדוֹל וְׁ הַ קָּ דוֹש בַ שָּ מַ יִם ּובָּ ֶ
בּורה ,תְׁ הִ לָּה וְׁ תִ פְׁ אֶ ֶרת,
ּושבָּ חָּ ה ,הַ לֵל וְׁ זִ ְׁמ ָּרה ,עוֹז ּומֶ ְׁמשָּ לָּה ,נֶצַ ח ּגְׁ דֻ לָּה ּוגְׁ ָּ
וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו ִשיר ְׁ
ְׁקדֻ שָּ ה ּומַ לְׁ כּות ,בְׁ ָּרכוֹת וְׁ הו ָֹּדאוֹת מֵ עַ תָּ ה וְׁ עַ ד ע ֹולָּם.
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