
 
 בנוסח אשכנזנשמת כל חי 

 

ִמ  ֵכנּו תָּ ָך ַמלְׁ רְׁ רֹוֵמם ִזכְׁ ֵאר ּותְׁ פָּ ר תְׁ שָּ ל בָּ רּוַח כָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו. וְׁ ָך יְׁ ֵרְך ֶאת ִשמְׁ בָּ ל ַחי תְׁ ַמת כָּ ם ִנשְׁ וֹולָּ . הָּ ַַ ם וְׁ וֹולָּ י.. ִמ  הָּ

ה ֵאל ה. ַאתָּ צּוקָּ ה וְׁ רָּ ת צָּ ֵַ ל  כָּ ַרֵחם בְׁ ֵנס ּומְׁ ַפרְׁ . ּפֹוֶ.ה ּוַמִציל ּומְׁ ַַ נּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשי ֶ.יָך ֵאי  לָּ ַָּ נּו ֶמֶלְך וֹוֵזר . ּוִמַבלְׁ ֵאי  לָּ

ל תֹולָּ  ִריֹות, ֲא.ֹו  כָּ ל בְׁ ַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַה כָּ הָּ ִראשֹוִנים וְׁ ה. ֱאֹלֵהי הָּ תָּ א אָּ סֹוֵמְך ֶאלָּ ַנֵהג וְׁ חֹות, ַהמְׁ בָּ רֹוב ַהִתשְׁ ל בְׁ ֻהלָּ .ֹות, ַהמְׁ

מִ  דָּ ַהֵמִקיץ ִנרְׁ ֵשִנים, וְׁ וֹוֵרר יְׁ לֹא ִיישָּ , ַהמְׁ ֹהוָּה לֹא יָּנּום וְׁ ַרֲחִמים. ַויְׁ יו בְׁ ִרּיֹותָּ ֶחֶס. ּובְׁ מֹו בְׁ ַהַמִתיר וֹולָּ ִמים, וְׁ ַהֵמִשיַח ִאלְׁ ים, וְׁ

ִלים,  ַהּסֹוֵמְך נֹופְׁ שֹוֵננּו ִרנָּה ַכֲהמֹו ֲאסּוִרים, וְׁ ה ַכּיָּם, ּולְׁ ֵלא ִשירָּ נּו מֹוִ.ים. ִאלּו ִפינּו מָּ ָך ֲאַנחְׁ ַבדְׁ ָך לְׁ פּוִפים, לְׁ ַהּזֹוֵקף כְׁ יו,  וְׁ ַּגלָּ

נִ  רּושֹות כְׁ יֵָּ.ינּו פְׁ ֵרַח, וְׁ ַכּיָּ ִאירֹות ַכֶשֶמש וְׁ יֵנינּו מְׁ ֵַ , וְׁ ַַ ִקי ֲחֵבי רָּ ֶמרְׁ תֹוֵתינּו ֶשַבח כְׁ ִשפְׁ לֹות, ֵאי  וְׁ ַאּיָּ ֵלינּו ַקלֹות כָּ ַרגְׁ ִים, וְׁ מָּ ֵרי שָּ שְׁ

פֵ  ל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאלְׁ ַַ ֶמָך  ֵרְך ֶאת שְׁ בָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּולְׁ ָך יְׁ הֹו.ֹות לְׁ ִּפיִקים לְׁ נּו ַמסְׁ בֹות ֲאַנחְׁ בָּ ִרֵבי רְׁ ִפים וְׁ י ֲאלָּ

ם ֲאבֹותֵ  ִַ ִשיתָּ  ַָּ ִמים, ַהּטֹובֹות ֶש ַָּ בָּ ּפְׁ שָּ נּו, ּובְׁ תָּ ב ַזנְׁ ַָּ רָּ נּו, בְׁ ִ.יתָּ ִ.ים ּפְׁ בָּ ֲַ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ּוִמֵבית  נּו יְׁ תָּ ַאלְׁ ַרִים ּגְׁ נּו. ִמִמצְׁ מָּ ִַ ו ינּו וְׁ

 ֲַ . ֵהנָּה  ַַ נּו.  ִנים ִדִליתָּ ֶנֱאמָּ ים וְׁ ִַ ִים רָּ נּו, ּוֵמֳחלָּ תָּ נּו, ּוִמֶדֶבר ִמַלטְׁ תָּ נּו; ֵמֶחֶרב ִהַצלְׁ תָּ ַכלְׁ ֶ.יָך זָּ ִכלְׁ בּונּו ֲחסָּ זָּ ֲַ לֹא  רּונּו ַרֲחֶמיָך, וְׁ

אַ  תָּ בְׁ ה ֶשנַָּפחְׁ מָּ שָּ רּוַח ּונְׁ נּו, וְׁ תָּ בָּ ִרים ֶשִּפַלגְׁ ל ֵכ  ֵאבָּ ַַ ֶנַצח.  ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו לָּ ֵשנּו יְׁ ַאל ִתּטְׁ ִפינּו, ֵה  ֵהם וְׁ תָּ בְׁ שֹו  ֲאֶשר ַשמְׁ לָּ ֵּפינּו, וְׁ

חּו  כּו ִויַשבְׁ רְׁ שיֹו.ּו ִויבָּ ל לָּ כָּ ָך יֹוֶ.ה, וְׁ ל ֶּפה לְׁ ֵכנּו. ִכי כָּ ָך ַמלְׁ ִליכּו ֶאת ִשמְׁ ַימְׁ ִדישּו וְׁ ַיקְׁ ִריצּו וְׁ ֲַ ַי מּו וְׁ ֲארּו ִוירֹומְׁ ל ִויפָּ כָּ ַבו, וְׁ ָך ִתשָּ ֹו  לְׁ

לָּ  ל ֶקֶרב ּוכְׁ כָּ אּוָך, וְׁ בֹות ִיירָּ בָּ ל לְׁ כָּ ַתֲחֶוה, וְׁ ֶניָך ִתשְׁ פָּ ה לְׁ ל קֹומָּ כָּ ַרו, וְׁ ָך ִתכְׁ מֹוַתי ֶבֶרְך לְׁ צְׁ ַַ ל  ר ֶשכָּתּוב: כָּ בָּ ֶמָך. ַכדָּ רּו ִלשְׁ ַזמְׁ יֹות יְׁ

ְך, ּוִמי יִ  ֶמה לָּ לֹו. ִמי ִי.ְׁ יֹו  ִמּגֹוזְׁ ֶאבְׁ ִני וְׁ ַָּ ק ִמֶמנּו, וְׁ זָּ ִני ֵמחָּ ַָּ מֹוָך, ַמִציל  ֹהוָּה ִמי כָּ נָּה יְׁ .ֹול תֹאַמרְׁ ֵאל ַהּגָּ ְך, הָּ ְך לָּ רָּ ֲַ ְך, ּוִמי ַי ֶוה לָּ שְׁ

הַ  מּוַהִּגבֹור וְׁ אָּ ֶשָך, כָּ ְׁ. ֵרְך ֶאת ֵשם קָּ בָּ ָך ּונְׁ ֶארְׁ פָּ ַשֵבֲחָך ּונְׁ ָך ּונְׁ ַהֶללְׁ ֶרץ. נְׁ ַמִים וָּאָּ יֹו , קֹוֵנה שָּ לְׁ ֶַ א ֵאל  ִשי נֹורָּ ִכי ַנפְׁ רְׁ ִו., בָּ ָּ. ר: לְׁ

שֹו: ְׁ. ַבי ֶאת ֵשם קָּ רָּ ל קְׁ כָּ ֹהוָּה, וְׁ  ֶאת יְׁ

מֶ  בֹו. שְׁ .ֹול ִבכְׁ ֶּזָך, ַהּגָּ ַֻ ֻצמֹות  ֲַ ַת ֵאל בְׁ . הָּ ַַ א. שֹוֵכ   ִנשָּ ם וְׁ ל ִכֵּסא רָּ ַַ אֹוֶתיָך. ַהֶמֶלְך ַהּיֹוֵשב  נֹורְׁ א בְׁ ַהנֹורָּ ֶנַצח וְׁ ָך, ַהִּגבֹור לָּ

ל,  ַהלָּ ִרים ִתתְׁ שָּ ִפי יְׁ ה. בְׁ ִהלָּ ִרים נָּאוָּה תְׁ שָּ ֹהוָּה, ַליְׁ נּו ַצִדיִקים ַביְׁ כָּתּוב ַרנְׁ מֹו. וְׁ .ֹוש שְׁ קָּ רֹום וְׁ ֵרי ַצִד מָּ ִ.בְׁ ַרְך, ּובְׁ בָּ יִקים ִתתְׁ

ִר  ֵאל, בְׁ רָּ ָך ֵבית ִישְׁ מְׁ ַַ בֹות  ֲהלֹות ִרבְׁ ַמקְׁ ש. ּובְׁ ַקדָּ .ֹוִשים ִתתְׁ ֶקֶרב קְׁ ם, ּובְׁ רֹומָּ שֹו  ֲחִסיִ.ים ִתתְׁ ֵכנּו ּוִבלְׁ ָך ַמלְׁ ַאר ִשמְׁ ּפָּ נָּה ִיתְׁ

ֹהוָּה ֱאֹל ֶניָך יְׁ פָּ צּוִרים, לְׁ ל ַהיְׁ ל דֹור וָּ.ֹור, ֶשֵכ  חֹוַבת כָּ כָּ ַהֵדר בְׁ רֹוֵמם לְׁ ֵאר לְׁ פָּ ַשֵבַח לְׁ ַהֵלל לְׁ הֹו.ֹות לְׁ ֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, לְׁ

ִשיֶחָך: ָך מְׁ דְׁ בְׁ ַַ ִו. ֶב  ִיַשי  חֹות דָּ בְׁ ִתשְׁ ֵרי ִשירֹות וְׁ ל ִדבְׁ ל כָּ ַַ ַקֵלס,  ֵלה ּולְׁ ַַ ֵרְך לְׁ בָּ  לְׁ

ֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָּ  ֵכנּו, הָּ . ַמלְׁ ַַ ָך לָּ ַתַבח ִשמְׁ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִשיר ִישְׁ ָך נֶָּאה יְׁ ֶרץ, ִכי לְׁ אָּ ַמִים ּובָּ .ֹוש ַבשָּ ַהקָּ .ֹול וְׁ

כּות, בְׁ  ה ּוַמלְׁ ֻ.שָּ ֶאֶרת, קְׁ ִתפְׁ ה וְׁ ִהלָּ ה, תְׁ בּורָּ ה ּוגְׁ ֻ.לָּ ה, ֶנַצח ּגְׁ לָּ שָּ ה, וֹוז ּוֶממְׁ רָּ ִזמְׁ ה, ַהֵלל וְׁ חָּ בָּ תָּ ּושְׁ ַַ אֹות ֵמ הֹו.ָּ כֹות וְׁ . רָּ ַַ ה וְׁ

ם.  וֹולָּ

 


