שיר הכבוד
חזן:
קהל:
חזן:

ַאנְעִ ים זְמִ ירֹות ו ְשִ ִ
ירים אֶ אֱ ר ֹג ,כִי אֵ לֶיָך נַפְ שִ י תַ עֲ ר ֹג
נַפְ שִ י חָ מְ דָ ה ְבצֵל י ָדֶ ָך ,לָדַ עַ ת כָל ָרז סֹודֶ ָך
מִ דֵ י דַ ב ְִרי ִבכְבֹודֶ ָך ,הֹומֶ ה ִלבִי אֶ ל דֹודֶ יָך

קהל:

עַ ל כֵן אֲ דַ בֵר בְָך נִ ְכבָדֹות ,ו ְשִ מְ ָך אֲ ַכבֵד בְשִ ֵ
ירי י ְדִ ידֹות
אֲ סַ פְ ָרה כְבֹודְ ָך ו ְֹלא ְראִ יתִ יָך ,אֲ דַ מְ ָך אֲ ַכנְָך ו ְֹלא י ְדַ עְ תִ יָך

קהל:

ְבי ַד נְבִיאֶ יָך בְסֹוד עֲ בָדֶ יָך ,דִ מִ יתָ הֲ דַ ר כְבֹוד הֹודֶ ָך

חזן:

ְבּורתֶ ָך ,כִנּו לְת ֹקֶ ף פְ עֻ לָתֶ ָך
גְדֻ לָתְ ָך ּוג ָ
דִ מּו אֹותְ ָך ו ְֹלא כְפִי י ֶשְ ָך ,וַי ְשַ ּוּוָך לְפִי מַ עֲ שֶ יָך
הִ מְ שִ ילּוָך בְר ֹב חֶ זְיֹונֹות ,הִ נְָך אֶ חָ ד ְבכָל דִ מְ יֹונֹות

חזן:

קהל:
חזן:
קהל:

וַיֶחֱ זּו בְָך זִקְ נָה ּובַחֲ רּותּ ,ושְ עַ ר ר ֹאשְ ָך בְשֵ יבָה ו ְשַ חֲ רּות
זִקְ נָה בְיֹום דִ ין ּובַחֲ רּות בְיֹום קְ ָרב ,כְאִ יש מִ לְחָ מֹות י ָדָ יו לֹו ָרב
חָ בַש כֹובַע י ְשּועָ ה בְר ֹאשֹו ,הֹושִ יעָ ה לֹו י ְמִ ינֹו ּוזְרֹועַ קָ דְ שֹו

חזן:

טַ ְללֵי אֹורֹות ר ֹאשֹו נִמְ לָא ,קְ ו ֻּצֹותָ יו ְרסִ יסֵ י ָלי ְלָה
י ִתְ פָ אֵ ר בִי כִי חָ פֵץ בִי ,ו ְהּוא י ִהְ י ֶה לִי לַעֲ טֶ ֶרת ְצבִי
כֶתֶ ם טָ הֹור פָז דְ מּות ר ֹאשֹו ,ו ְחַ ק עַ ל מֵ צַח כְבֹוד שֵ ם קָ דְ שֹו

חזן:
קהל:

קהל:
חזן:
קהל:

לְחֵ ן ּו ְלכָבֹוד ְצבִי תִ
פְָארה ,אֻ מָ תֹו לֹו עִ טְ ָרה עֲ טָ ָרה
ָ
מַ חְ לְפֹות ר ֹאשֹו ְכבִימֵ י בְחּורֹות ,קְ ו ֻּצֹותָ יו תַ לְתַ לִים שְ חֹורֹות

קהל:

ְַארתֹו ,י ַעֲ לֶה נָא עַ ל ר ֹאש שִ מְ חָ תֹו
נְו ֵה הַ ּצֶדֶ ק ְצבִי תִ פ ְ
סְ ֻגלָתֹו תְ הִ י (נָא) ְבי ָדֹו עֲ טֶ ֶרתּ ,ו ְצנִיף מְ לּוכָה ְצבִי תִ פְאֶ ֶרת
עֲ מּוסִ ים נְשָ ָאם ,עֲ טֶ ֶרת עִ נְדָ ם ,מֵ אֲ שֶ ר י ָקְ רּו בְעֵ ינָיו ִכבְדָ ם

חזן:

פְ אֵ רֹו עָ לַי ּופְאֵ ִרי עָ לָיו ,ו ְקָ רֹוב אֵ לַי בְקָ ְראִ י אֵ לָיו
פּורה בְדָ ְרכֹו בְבֹואֹו מֵ אֱ דֹום
צַח ו ְָאד ֹם ִללְבּושֹו ָאד ֹםָ ,

חזן:

חזן:
קהל:

קהל:
חזן:
קהל:
חזן:
קהל:
חזן:
קהל:
חזן:
קהל:
חזן:

קֶ שֶ ר תְ פִ לִין הֶ ְרָאה לֶעָ נָו ,תְ מּונַת ה' ְלנֶגֶד עֵ ינָיו
רֹוצֶה בְעַ מֹו ,עֲ נָו ִים יְפָאֵ ר ,יֹושֵ ב תְ הִ לֹות בָם לְהִ תְ פָ אֵ ר
ר ֹאש דְ ב ְָרָך אֱ מֶ ת ֵ
דֹורשְ ָך דְ ר ֹש
קֹורא מֵ ר ֹאש ,דֹור ו ָדֹור עַ ם ֶ
שִ ית הֲ מֹון שִ ַ
ירי נָא עָ לֶיָך ,ו ְִרנָתִ י תִ קְ ַרב אֵ לֶיָך
תְ הִ לָתִ י תְ הִ י (נָא) לְר ֹאשְ ָך עֲ טֶ ֶרתּ ,ותְ פִ לָתִ י תִ כֹון קְ ט ֶֹרת
תִ יקַ ר שִ ַ
ירת ָרש בְעֵ ינֶיָך ,כַשִ יר יּושַ ר עַ ל קָ ְר ָבנֶיָך
ב ְִרכָתִ י תַ עֲ לֶה לְר ֹאש מַ שְ בִיר ,מְ חֹולֵל ּומֹולִיד צַדִ יק ַכבִיר
ּו ְבב ְִרכָתִ י תְ נַעֲ נַע לִי ר ֹאש ,ו ְאֹותָ ּה קַ ח לְָך ִכבְשָ מִ ים ר ֹאש
י ֶעֱ ַרב נָא שִ יחִ י עָ לֶיָך ,כִי נַפְ שִ י תַ עֲ ר ֹג אֵ לֶיָך
מִ י י ְמַ לֵל גְבּורֹות י ְי י ַשְ מִ יעַ כָל תְ הִ לָתֹו
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