
צעירים–ישלהפיוט
יד י ְיהּוָדה ֶהָחסִּ יר ַהָכבֹוד , ַרבִּ ירֹות/ שִּ ים ְזמִּ ַאְנעִּ

ַאְנִעים ְזִמירֹות

ים  ירִּ ירֹות ְושִּ ים ְזמִּ י ֶאֱאֹרגַאְנעִּ י ֵאֶליָך ַנְפשִּ ַתֲעֹרגכִּ

ְמָדה ְבֵצל ָיֶדָך ָלַדַעת ָכל ָרז סֹוֶדָך י חִּ ַנְפשִּ

י ֶאל דֹוֶדיָך בִּ ְכבֹוֶדָך הֹוֶמה לִּ י בִּ ֵדי ַדְברִּ מִּ

ידֹות יֵרי ְידִּ ְמָך ֲאַכֵבד ְבשִּ ְכָבדֹות ְושִּ ַעל ֵכן ֲאַדֵבר ְבָך נִּ

יָך יָך ֲאַדְמָך ֲאַכְנָך ְולֹא ְיַדְעתִּ יתִּ ֲאַסְפָרה ְכבֹוְדָך ְולֹא ְראִּ

יָת ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך מִּ יֶאיָך ְבסֹוד ֲעָבֶדיָך דִּ ְבַיד ְנבִּ

ֶֶ  ְגֻדָלְתָך נּו ְלֹת ְפֻעָלֶתָך ּוְגבּוָרֶתָך כִּ

י  מּו אֹוְתָך ְולֹא ְכפִּ י ַמֲעֶֶׂיָךֶיְשָךדִּ  ַוְיַשּוּוָך ְלפִּ

ְמיֹונֹות ְנָך ֶאָחד ְבָכל דִּ ילּוָך ְבֹרב ֶחְזיֹונֹות הִּ ְמשִּ הִּ

ָנה ּוַבֲחרּות ּוְֶַׂער רֹאְשָך ְבֵֶׂיָבה ְוַשֲחרּות ְֶ ַוֶיֱחזּו ְבָך זִּ

ְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ַרב יש מִּ ָרב ְכאִּ ְֶ ין ּוַבֲחרּות ְביֹום  ָנה ְביֹום דִּ ְֶ זִּ

ְדשֹו ֶָ ינֹו ּוְזרֹוַע  יָעה לֹו ְימִּ ָחַבש כֹוַבע ְישּוָעה ְברֹאשֹו הֹושִּ

ְמָלא  וֻּצֹוָתיוַטְלֵלי אֹורֹות רֹאשֹו נִּ ְֶ יֵסי ַלְיָלהּו ְרסִּ

י י ַלֲעֶטֶרת ְצבִּ ְהֶיה לִּ י ְוהּוא יִּ י ָחֵפץ בִּ י כִּ ְתָפֵאר בִּ יִּ

ְדשֹוְוַחֶֶכֶתם ָטהֹור ָפז ְדמּות רֹאשֹו  ֶָ ַעל ֶמַצח ְכבֹוד ֵשם 

ְטָרה  ְפָאָרה ֻאָמתֹו לֹו עִּ י תִּ ֲעָטָרהְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצבִּ

יֵמי ְבחּורֹות  וֻּצֹוָתיוַמְחְלפֹות רֹאשֹו ְכבִּ ים ְשחֹורֹותְֶ ַתְלַתלִּ

ְמָחתֹוְנֵוה ְפַאְרתֹו ַיֲעֶלה ָנא ַעל רֹאש ִֶּׂ י תִּ ַהֶּצֶדֶ ְצבִּ

ְפֶאֶרתְסֻגָלתֹו י תִּ י  ְמלּוָכה ְצבִּ י ְבָידֹו ֲעֶטֶרת ּוְצנִּ  ְתהִּ

ְבָדם רּו ְבֵעיָניו כִּ ְֶ ְנָדם ֵמֲאֶשר ָי ים ְנֶָָׂאם ֲעֶטֶרת עִּ ֲעמּוסִּ

י ֵאָליו ְראִּ ֶָ רֹוב ֵאַלי ְב ֶָ י ָעָליו ְו ְפֵארֹו ָעַלי ּוְפֵארִּ

ְלבּושֹו ָאֹדם פּוָרה ְבָדְרכֹו ְבבֹואֹו ֵמֱאדֹום ַצח ְוָאֹדם לִּ

ין ֶהְרָאה  לִּ ֶשר ְתפִּ ְלֶנֶגד ֵעיָניו' ְתמּוַנת הֶלָעָנוֶֶ

יםרֹוֶצה ְבַעמֹו  לֹותְיָפֵאר יֹוֵשב ֲעָנוִּ ְתָפֵארְתהִּ ָבם ְלהִּ

רֹאש ְדָבְרָך ֱאֶמת ֶֹוֵרא ֵמרֹאש דֹור ָודֹור ַעם דֹוֶרְשָך ְדֹרש

יַרי ָנא ָעֶליָך  ית ֲהמֹון שִּ ישִּ ָנתִּ ַרב ֵאֶליָךְורִּ ְֶ תִּ

י ָלתִּ כֹון ְתהִּ י תִּ ָלתִּ י ְלרֹאְשָך ֲעֶטֶרת ּוְתפִּ ֹטֶרתְתהִּ ְֶ

ר ֶַ י יר יּוַשר ַעל תִּ יַרת ָרש ְבֵעיֶניָך ְכשִּ ְרָבֶניָךשִּ ֶָ

יר יֶ ַכבִּ יד ַצדִּ יר ְמחֹוֵלל ּומֹולִּ י ַתֲעֶלה ְלרֹאש ַמְשבִּ ְרָכתִּ בִּ

ים רֹאש ְבֶָׂמִּ ח ְלָך כִּ ֶַ י רֹאש ְואֹוָתּה  י ְתַנֲעַנע לִּ ְרָכתִּ ּוְבבִּ

י  י ַנְפשִּ י ָעֶליָך כִּ יחִּ ֵאֶליָךַתֲעֹרגֶיֱעַרב ָנא ִֶּׂ

ַאְנִעים ְזִמירֹות

ּיּוט  ירֹות"ַהפִּ ים ְזמִּ יר  " ַאְנעִּ ְקָרא ַגם שִּ נִּ

יַע ְבָיָמיו ֶשל  . ַהָכבֹוד יק ֶשהֹופִּ ּיּוט ַעתִּ ֶזהּו פִּ

ְפֵני יֹוֵתר מִּ  יד לִּ י ְיהּוָדה ֶהָחסִּ ,  ָשָנה300-ַרבִּ

ְכַתב ַעל ָידֹו אֹו ַעל ְיֵדי ים ֶשהּוא נִּ ֵיש ֶשחֹוְשבִּ

יו ּלֹות.  ָאבִּ ְקהִּ יר ֶאת בִּ ים ָלשִּ ַרבֹות נֹוֲהגִּ

ים   ַּלת מּוָסף ֶשל ַשָבת ְונֹוְתנִּ ּיּוט ְבסֹוף ְתפִּ ַהפִּ

יר אֹותֹו ְלַאַחר  ים ָלשִּ ירִּ ים ַהְצעִּ ַלְּיָלדִּ

ְתַאְמנּו ֵהיֵטב .ֶשהִּ

ים ֶשל  ּלִּ ים ֶאת ַהמִּ ים  "ְכֶשָאנּו קֹוְראִּ ַאְנעִּ

ירֹות ים  –" ְזמִּ ּסּופִּ יר ָמֵלא כִּ ים שִּ ָאנּו ְמַגּלִּ

בֹונֹוְוַאֲהָבה  י  " – ֶשל עֹוָלם ְלרִּ י ֵאֶליָך ַנְפשִּ כִּ

י ֶאל ּדֹוֶדיָך.." " ַתֲעֹרג בִּ ְועֹוד  .." הֹוֶמה לִּ

.ְועֹוד

ים ֶאת ַהָקדֹוש ָברּוְך   ּיּוט ֶזה ָאנּו ְמַהְּללִּ ְבפִּ

ים ַעל  ָלֵכן  , ּוְגבּורֹוָתיוְגֻדּלֹוָתיוהּוא ְוָשרִּ

ים ְלָתֵאר  ים ֶשָבאִּ ים ַרבִּ מּויִּ ּיּוט ָמֵלא ְבדִּ ַהפִּ

יק ָלנּו בֹוֵרא עֹוָלם .ֶאת ָכל ַהּטֹוב ֶשַמֲענִּ

ים   ְזמֹור ָקדֹוש ְמֹאד ַוֲחָכמִּ ּיּוט ֶזה ֶנֱחָשב ְלמִּ פִּ

ְזמֹור   יַרת מִּ ירּות ַרָבה ַבֲאמִּ יְך ְזהִּ ָאְמרּו ֶשָצרִּ

.ֶזה



:ְשֵאלֹות
ישַסְמנּו.1 אשֹוָנהָהאֹותֶאתְבַמְדגִּ ְסָקהְבָכלָהרִּ ּיּוטפִּ ְבֵסֶדרְמיָֻחדָמה.ַבפִּ

?ַהּׁשּורֹות
ּיּוט.2 ְכַתבַהפִּ יָכְךנִּ םְמַדֵבראֹותֹוֶשאֹוֵמרֶשמִּ יפּו.'העִּ גּולַהקִּ -ְבעִּ

אשֹונֹותַהּׁשּורֹותְבַאְרַבַעת ים,ָהרִּ יםָאנּוָבֶהםְפָעלִּ יםפֹונִּ ירֹותּוְמַדְברִּ ְישִּ
ם .ָיֶדָךְבֵצל:ְלֻדְגָמא',ָלהעִּ

ּיּוט.3 יםֵישַבפִּ מּויִּ יםּדִּ ירָלנּוֶשעֹוְזרִּ ְתַגֶּלה'הֵאיְךְלַהכִּ ְנַנֶּסה.ָבעֹוָלםמִּ
יםֵחֶלקְלָפֵרש ימּו.ֵמַהֵתאּורִּ יםֶאתַהְשלִּ ּלִּ ימֹותַהמִּ ּיּוטַהַמְתאִּ ְבֶעְזַרתֵמַהפִּ

ילֹון :ֶשְּלַמָּטהַהַתְרמִּ
י.א ְתַגְעַגַעתַנְפשִּ _____________-'הֶאלמִּ
י.ב ______________ֶשְּלָךַהּסֹודֹותֶאתָלַדַעתרֹוצהֲאנִּ

יםַבַעל.ג יַחּיִּ ילִּ םֲאצִּ םעִּ ְשָרֵאלְבֶאֶרץְמֹאדֶשָנפֹוץַקְרַניִּ -יִּ
____________

_____________-ַמְלכּותֶכֶתר.ד

ֵאֶליָךִכי,סֹוְדָךָרזָלַדַעת,ֲעֶטֶרת/ֲעָטָרהִעְטָרה,ִתְפֶאֶרתְצִבי:ַתְרִמילֹון
ַתֲעֹרגַנְפִשי

ּיּוט ָקדֹוש ְמאֹוד. 4 ָתה ֶשַהפִּ יד ְבֵבית , ָלַמְדנּו ַבכִּ י רֹוֶצה  ְלַהגִּ ְוָלֵכן ְבַשָבת ֲאנִּ
ּיּוט  ָּלה ֶאת ַהפִּ ירֹות"ַהְכֶנֶסת ְבסֹוף ַהְתפִּ ים ְזמִּ י ֵמַאָבא  ". ַאְנעִּ ַקְשתִּ בִּ

יר י ָאשִּ  .ֶשְּיַבֵקש ֵמַהַגַבאי ֶשל ֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשַהַפַעם ֲאנִּ
פּור** ְתבּו ֶהְמֵשְך ַלּסִּ ּיּוט:  כִּ ְלֹמד ֶאת ַהפִּ ים לִּ ְתכֹוְננִּ י ָיבֹוא ? ֵכיַצד ַאֶתם מִּ מִּ

ְשֹמַע ֶאְתֶכם יר? לִּ יָמה ְוָלשִּ ְתַרְגשּות ַלֲעלֹות ַלבִּ .ְתָתֲארּו ֶאת ַההִּ
__________________________________________________
__________________________________________________

ָּלה. 5 ּיּוט ֶזה ְבסֹוף ַהְתפִּ יר פִּ ים ָלשִּ ם ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשָּלֶכם נֹוֲהגִּ  ?ַהאִּ
ם ֵכן  י ְבֶדֶרְך ְכָלל ָשר–אִּ יָנה? מִּ ?ְבֵאיזֹו ַמְנגִּ

ם לֹא  יר–אִּ ים ָלשִּ ּיּוט ַאֵחר ֶשַאֶתם נֹוֲהגִּ ם ֵיש פִּ ם אִּ ְבֵאיזֹו  ? ַמהּו? ַהאִּ
יָנה ?ַמְנגִּ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


