נשמת כל חי

| נוסח עדות המזרח

יש ְ ּבח ּו,
ְ ּבאַ ּ ֵפינ ּו ,וְ ל ָׁשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ַׂש ְמ ָּת ְ ּבפִ ינ ּו ,הֵ ן הֵ ם יוֹ ד ּו וִ יבָ ְרכ ּו ,וִ ַׁ
וִ יפָ ֲאר ּו ,אֶ ת ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ָת ִמידִּ .כי כָ ל ּ ֶפה לְ ָך יוֹ ֶדה ,וְ כָ ל ל ָׁשוֹ ן לְ ָך
ְת ַׁש ֵּבחַ  ,וְ כָ ל עיִ ן לְ ָך ְתצַ ּ ֶפה ,וְ כָ ל ֶּב ֶר ְך לְ ָך ִתכְ ַרע ,וְ כָ ל קוֹ מָ ה לְ פָ נ ָ
ֶיך
ַ
ִת ְׁש ַּת ֲחוֶה ,וְ הַ ְּלבָ בוֹ ת יִ ָיראו ָּך וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכלָיוֹ ת יְ ז ְַּמר ּו לִ ְׁשמֶ ָךַ ּ ,כדָּ בָ ר
ׁ ֶש ֶּנ ֱאמַ ר ּ ָכל ַע ְצמ ַֹתי ּתֹאמַ ְרנָ ה יְ הֹוָ ה ִמי כָ מוֹ ָך מַ ִ ּציל ָענִ י מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו,

נִ ְׁשמַ ת ּ ָכל חַ י ְּתבָ ֵר ְך אֶ ת ִׁש ְמ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו וְ רוּחַ ּ ָכל ָּב ָׂשר ְּתפָ אֵ ר
ו ְּתרוֹ מֵ ם זִ כְ ְר ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ָּת ִמידִ ,מן הָ עוֹ לָם וְ ַעד הָ עוֹ לָם אַ ָּתה אֵ ל,
ְ
ָ
יעּ ,פוֹ ֶדה וּמַ ִ ּציל ,וְ עוֹ נֶה ו ְּמ ַרחֵ ם,
ו ִּמ ַּבלְ ֲע ֶדיך אֵ ין לָנ ּו )מֶ לֶך( ּגוֹ אֵ ל וּמוֹ ִׁש ַ
ְ ּבכָ ל ֵעת צָ ָרה וְ צו ָּקה ,אֵ ין לָנ ּו מֶ ל ְֶך עוֹ זֵר וְ סוֹ מֵ ְך אֶ ּלָא אָ ָּתה.

יע .וְ כָ תוּב ַר ְ ּננ ּו צַ דִּ ִיקים ַּביְ הֹוָ ה ,לַיְ ָׁש ִרים נָ א ָוה ְת ִה ּלָה.
וְ תוֹ ִׁש ַ

אשוֹ נִ ים וְ הָ אַ חֲרוֹ נִ ים ,אֱלוֹ ּ ַה ּ ָכל ְ ּב ִריּוֹ תֲ ,אדוֹ ן ּ ָכל ּתוֹ לָדוֹ ת,
ֱאלֹהֵ י הָ ִר ׁ

ְ ּבפִ י יְ ָׁש ִרים ִּת ְתרוֹ מָ ם ,ו ְּב ִ ׂש ְפ ֵתי צַ דִּ ִיקים ִּת ְת ָּב ַר ְך ,ו ִּבלְ ׁשוֹ ן ח ֲִס ִידים

הַ ְּמהֻ ּלָל ְ ּבכָ ל הַ ִּת ְׁש ָּבחוֹ ת ,הַ ְּמנַ הֵ ג עוֹ לָמוֹ ְ ּבחֶ סֶ ד ו ְּב ִריּוֹ ָתיו ְ ּב ַרח ֲִמים.

ִּת ְת ַקדָּ ׁש ,ו ְּבקֶ ֶרב ְקדוֹ ִׁשים ִּת ְתהַ ּלָל.

ישן ,הַ ְמעוֹ ֵרר יְ ׁ ֵשנִ ים וְ הַ ּ ֵמ ִקיץ
ַויְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ֱאמֶ ת ,לֹא יָנוּם וְ לֹא יִ ָׁ

ְ ּב ִמ ְקהֲלוֹ ת ִר ְבבוֹ ת ע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָראֵ לֶ ׁ ,ש ּ ֵכן חוֹ בַ ת ּ ָכל הַ יְ צו ִּרים לְ פָ נ ָ
ֶיך
ַ

נִ ְרדָּ ִמיםְ ,מחַ ּיֶה מֵ ִתים .וְ רוֹ פֵ א חוֹ לִ יםּ ,פוֹ קֵ חַ ִעוְ ִרים ,וְ זוֹ קֵ ף ְּכפוּפִ ים,
הַ ּ ֵמ ִ ׂשיחַ ִא ְּל ִמים ,וְ הַ ְמפַ ֲענֵחַ נ ֱֶעל ִָמים ,וּלְ ָך לְ בַ דְּ ָך ֲא ַנ ְחנ ּו מוֹ ִדים.
וְ ִאלּ ּו פִ ינ ּו מָ לֵא ִׁש ָירה כַ ּיָם וּלְ ׁשוֹ נֵנ ּו ִר ָּנה ּ ַכ ֲהמוֹ ן ַּג ּלָיו וְ ִ ׂש ְפתוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶשבַ ח
יע וְ ֵעינֵינ ּו ְמ ִאירוֹ ת ּ ַכ ּ ׁ ֶשמֶ ׁש וְ כַ ּי ֵָרחַ וְ י ֵָדינ ּו ְפרוּשׂ וֹ ת ְּכנִ ְׁש ֵרי
ְּכמֶ ְרחֲבֵ י ָר ִק ַ
ָׁשמָ יִ ם וְ ַרגְ לֵינ ּו ַקלּ וֹ ת ּ ָכאַ ּיָלוֹ ת ,אֵ ין ֲאנַ ְחנ ּו מַ ְס ּ ִפ ִיקין לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך יְ הֹוָ ה
ֱאלֹהֵ ינ ּו וּלְ בָ ֵר ְך אֶ ת ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ַעל אַ חַ ת מֵ אֶ ֶלף אַ לְ פֵ י ֲאלָפִ ים וְ רוֹ ב
ית ִע ָּמנ ּו וְ ִעם
ִר ֵּבי ְרבָ בוֹ ת ּ ְפ ָע ִמים ,הַ ּטוֹ בוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ ְפלָאוֹ ת ׁ ֶש ָע ִ ׂש ָ
ֲאבוֹ ֵתינ ּוִ .מ ְּלפָ נִ ים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּגאַ לְ ָּתנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּוִ ,מ ֵּבית ֲעבָ ִדים
יתנ ּוּ ְ .ב ָר ָעב זַנְ ָּתנ ּו ,ו ְּב ָׂשבָ ע ִּכלְ ּ ַכלְ ָּתנ ּו ,מֵ חֶ ֶרב ִה ַ ּצלְ ָּתנ ּוִ ,מ ֶ ּדבֶ ר
ּ ְפ ִד ָ
יתנ ּו .עד הֵ ָּנה עזָרוּנ ּו ַרחֲמֶ ָ
יך וְ לֹא
ִמ ּל ְַט ָּתנ ּו ,וּמֵ ֳחל ִָאים ָר ִעים וְ ַר ִ ּבים דִּ ִּל ָ
ֲ
ַ
עזָבוּנ ּו חֲסָ ֶד ָ
יךַ .על ּ ֵכן אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ּ ִפ ּלַגְ ָּת ָּבנ ּו ,וְ רוּחַ וּנְ ָׁשמָ ה ׁ ֶש ָּנפַ ְח ָּת
ֲ

וְ ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן ִמ ּגֹזְ לוֹ ַׁ ,שוְ ַעת ֲענִ ִּיים אַ ָּתה ִּת ְׁשמַ ע ,צַ ֲע ַקת הַ דַּ ל ַּת ְק ִׁשיב

יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת ,לְ הַ ּלֵל ,לְ ַׁש ֵּבחַ  ,לְ פָ אֵ ר ,לְ רוֹ מֵ ם,
לְ הַ ֵ ּדר ,וּלְ נַ ֵ ּצחַ ַ ,על ּ ָכל דִּ ְב ֵרי ִׁשירוֹ ת וְ ִת ְׁש ָּבחוֹ ת דָּ וִ ד ֶּבן יִ ַׁשי ַע ְבדְּ ָך
ְמ ִׁשיחֶ ָך.
ו ְּבכֵ ן ,יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמ ָך ל ַָעד מַ לְ ּ ֵכנ ּו הָ אֵ ל הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ָּגדוֹ ל וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ַּב ּ ָׁשמַ יִ ם
וּבָ אָ ֶרץִּ ,כי לְ ָך נָ אֶ ה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָם וָ ֶעדִׁ .שיר
ו ְּׁשבָ חָ ה ,הַ ּלֵל וְ זִ ְמ ָרה ,עֹז ,וּמֶ ְמ ָׁשלָה ,נֶצַ חּ ְ ,גד ּולָהּ ְ ,גבו ָּרהְּ ,ת ִה ּלָה,
וְ ִת ְפאֶ ֶרתְ ,קדֻ ָׁשה ,וּמַ לְ כוּתּ ְ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ִׁש ְמ ָך הַ ָּגדוֹ ל וְ הַ ָּקדוֹ ׁש,
וּמֵ עוֹ לָם וְ ַעד עוֹ לָם אַ ָּתה אֵ לָּ .ברו ְּך אַ ָּתה מֶ ל ְֶך ָּגדוֹ ל ו ְּמהֻ ּלָל

ַּב ִּת ְׁש ָּבחוֹ ת .אֵ ל הַ הוֹ ָדאוֹ ת ,אֲדוֹ ן הַ ִ ּנ ְפלָאוֹ ת ,בּ וֹ ֵרא ּ ָכל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ תִ ,רבּ וֹ ן
ּ ָכל הַ ַּמ ֲע ִ ׂשים ,הַ בּ וֹ חֵ ר ְ ּב ִׁש ֵירי זִ ְמ ָרה מֶ ל ְֶך אֵ ל חַ י הָ עוֹ ל ִָמים אָ מֵ ן.

