
2 | נפש מרדכי

ִנים.  ת ַהּפָ ָדָקה, ְוָלנּו ּבֹׁשֶ  ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ

ק.  ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ְתאֹוֵנן ּוַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ  ַמה ּנִ

ִבים. ל ׁשָ י ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקּבֵ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך, ּכִ ָשׂ ַנְחּפְ

ְדָלֶתיָך.  ַפְקנּו  ּדָ ים  ּוְכָרׁשִ ים  ַדּלִ ּכְ ְלָפֶניָך,  אנּו  ּבָ ים  ְבַמֲעִשׂ ְולֹא  ְבֶחֶסד  לֹא 

ָפֶניָך.  יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ ָלֶתיָך ָדַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון, ָנא ַאל ּתְ ּדְ

ה. ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו, ּכִ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

תהלים סה, ג ר ָיֹבאּו.   ׂשָ ל ּבָ ה, ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ ׁשֵֹמַע ּתְ

ע"פ ישעיהו סו, כג  ֲחֹות ְלָפֶניָך יהוה.   ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ָיבֹוא ָכל ּבָ

תהלים פו, ט ֶמָך.   דּו ִלׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני, ִויַכּבְ ּתַ ָיבֹואּו ְוִיׁשְ

תהלים צה, ו נּו.   ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֹׂשֵ ּתַ ּבֹאּו ִנׁשְ

תהלים קלב, ז ֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו.   ּתַ נֹוָתיו, ִנׁשְ ּכְ ָנבֹוָאה ְלִמׁשְ

תהלים ק, ד מֹו.   ְרכּו ׁשְ ה, הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ תֹוָדה ֲחֵצרֹוָתיו ּבִ ָעָריו ּבְ ּבֹאּו ׁשְ

ָך ָנבֹוא ֵביֶתָך,  ֹרב ַחְסּדְ  ַוֲאַנְחנּו ּבְ

ע"פ תהלים ה, ח  ִיְרָאֶתָך.   ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ    ִנׁשְ

ל ַעְבֵדי יהוה,  ְרכּו ֶאת יהוה ּכָ ה ּבָ  ִהּנֵ

תהלים קלד, א  ילֹות.   ּלֵ ֵבית יהוה ּבַ    ָהעְֹמִדים ּבְ

תהלים קלד, ב אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש, ּוָבְרכּו ֶאת יהוה.   ׂשְ

ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו, ָקדֹוׁש הּוא.  תהלים צט, ה ּתַ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו,  ּתַ  רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

תהלים צט, ט י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו.      ּכִ

תהלים צו, ט ל ָהָאֶרץ.   ָניו ּכָ ַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ֶמָך  ָך ְונֹוֶדה ֶאת ׁשְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ִנׁשְ

ע"פ תהלים קלח, ב ְמָך ִאְמָרֶתָך.   ל ׁשִ ְלּתָ ַעל ּכָ י ִהְגּדַ ָך, ּכִ ָך ְוַעל ֲאִמּתֶ    ַעל ַחְסּדְ

תהלים פט, ט יהוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך.  

תהלים פט, ז ְבֵני ֵאִלים.   ַחק ַיֲעֹרְך ַליהוה, ִיְדֶמה ַליהוה ּבִ ַ י ִמי ַבּשׁ ּכִ

תהלים פו, י ָך.   ה ֱאלִֹהים ְלַבּדֶ ה ִנְפָלאֹות, ַאּתָ ה ְועֹׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ּכִ

ָך.  תהלים קח, ה ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך, ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ּכִ

תהלים קמה, ג תֹו ֵאין ֵחֶקר.   ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ל ֱאלִֹהים.  תהלים צו, ד ל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ּכָ י ָגדֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּכִ
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