
 שיר הכבוד

 ַאנְִעים ְזִמירֹות וְִשיִרים ֶאֱארֹג, ִכי ֵאֶליָך נְַפִשי ַתֲערֹג  :חזן

 נְַפִשי ָחְמָדה ְבֵצל יֶָדָך, ָלַדַעת ָכל ָרז סֹוֶדָך  :קהל

 ִמֵדי ַדְבִרי ִבְכבֹוֶדָך, הֹוֶמה ִלִבי ֶאל דֹוֶדיָך  :חזן

 ַעל ֵכן ֲאַדֵבר ְבָך נְִכָבדֹות, וְִשְמָך ֲאַכֵבד ְבִשיֵרי יְִדידֹות  :קהל

 ֲאַסְפָרה ְכבֹוְדָך וְֹלא ְרִאיִתיָך, ֲאַדְמָך ֲאַכנְָך וְֹלא יְַדְעִתיָך  :חזן

 ְביַד נְִביֶאיָך ְבסֹוד ֲעָבֶדיָך, ִדִמיָת ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך  :קהל

 ּוְגבּוָרֶתָך, ִכנּו ְלתֶֹקף ְפֻעָלֶתָך ְגֻדָלְתָך  :חזן

 ִדמּו אֹוְתָך וְֹלא ְכִפי יְֶשָך, וַיְַשּוּוָך ְלִפי ַמֲעֶשיָך  :קהל

 ִהְמִשילּוָך ְברֹב ֶחְזיֹונֹות, ִהנְָך ֶאָחד ְבָכל ִדְמיֹונֹות  :חזן

 יָבה וְַשֲחרּותוַיֱֶחזּו ְבָך ִזְקנָה ּוַבֲחרּות, ּוְשַער רֹאְשָך ְבשֵ   :קהל

 ִזְקנָה ְביֹום ִדין ּוַבֲחרּות ְביֹום ְקָרב, ְכִאיש ִמְלָחמֹות יָָדיו לֹו ָרב  :חזן

 ָחַבש כֹוַבע יְשּוָעה ְברֹאשֹו, הֹוִשיָעה לֹו יְִמינֹו ּוזְרֹוַע ָקְדשֹו  :קהל

 ָלהַטְלֵלי אֹורֹות רֹאשֹו נְִמָלא, ְקוֻּצֹוָתיו ְרִסיֵסי ָליְ   :חזן

 יְִתָפֵאר ִבי ִכי ָחֵפץ ִבי, וְהּוא יְִהיֶה ִלי ַלֲעֶטֶרת ְצִבי  :קהל

 ֶכֶתם ָטהֹור ָפז ְדמּות רֹאשֹו, וְַחק ַעל ֵמַצח ְכבֹוד ֵשם ָקְדשֹו  :חזן

 ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה, ֻאָמתֹו לֹו ִעְטָרה ֲעָטָרה  :קהל

 ֵמי ְבחּורֹות, ְקוֻּצֹוָתיו ַתְלַתִלים ְשחֹורֹותַמְחְלפֹות רֹאשֹו ְכִבי  :חזן

 נְוֵה ַהֶּצֶדק ְצִבי ִתְפַאְרתֹו, יֲַעֶלה נָא ַעל רֹאש ִשְמָחתֹו  :קהל

 ְסֻגָלתֹו ְתִהי )נָא( ְביָדֹו ֲעֶטֶרת, ּוְצנִיף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת  :חזן

 ר יְָקרּו ְבֵעינָיו ִכְבָדםֲעמּוִסים נְָשָאם, ֲעֶטֶרת ִענְָדם, ֵמֲאשֶ   :קהל

 ְפֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו, וְָקרֹוב ֵאַלי ְבָקְרִאי ֵאָליו  :חזן

 ַצח וְָאדֹם ִלְלבּושֹו ָאדֹם, פּוָרה ְבָדְרכֹו ְבבֹואֹו ֵמֱאדֹום  :קהל

 ֶקֶשר ְתִפִלין ֶהְרָאה ֶלָענָו, ְתמּונַת ה' ְלנֶֶגד ֵעינָיו  :חזן

 ְבַעמֹו, ֲענָוִים יְָפֵאר, יֹוֵשב ְתִהלֹות ָבם ְלִהְתָפֵאר רֹוֶצה  :קהל

 רֹאש ְדָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמרֹאש, דֹור וָדֹור ַעם דֹוֶרְשָך ְדרֹש  :חזן

 ִשית ֲהמֹון ִשיַרי נָא ָעֶליָך, וְִרנִָתי ִתְקַרב ֵאֶליָך  :קהל

 ְתִהָלִתי ְתִהי )נָא( ְלרֹאְשָך ֲעֶטֶרת, ּוְתִפָלִתי ִתכֹון ְקטֶֹרת  :חזן

 ִתיַקר ִשיַרת ָרש ְבֵעינֶיָך, ַכִשיר יּוַשר ַעל ָקְרָבנֶיָך  :קהל

 ִבְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלרֹאש ַמְשִביר, ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצִדיק ַכִביר  :חזן

 נֲַענַע ִלי רֹאש, וְאֹוָתּה ַקח ְלָך ִכְבָשִמים רֹאשּוְבִבְרָכִתי תְ   :קהל

 יֱֶעַרב נָא ִשיִחי ָעֶליָך, ִכי נְַפִשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך  :חזן

 יְַשִמיַע ָכל ְתִהָלתֹו יִמי יְַמֵלל ְגבּורֹות יְ   
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