
תפילה מאהבה

אנעים זמירותאנעים זמירות

חזן: ַאְנִעים ְזִמירֹות ְושִׁיִרים ֶאֱאֹרג, ִכּי ֵאֶליָך ַנְפשִׁי ַתֲעֹרג

קהל: ַנְפשִׁי ָחְמָדה ְבֵּצל ָיֶדָך, ָלַדַעת ָכּל ָרז סֹוֶדָך

חזן: ִמֵדּי ַדְבִּרי ִבְּכבֹוֶדָך, הֹוֶמה ִלִבּי ֶאל ּדֹוֶדיָך

קהל: ַעל ֵכּן ֲאַדֵבּר ְבָּך ִנְכָבּדֹות, ְושְִׁמָך ֲאַכֵבּד ְבּשִׁיֵרי ְיִדידֹות

חזן: ֲאַסְפָּרה ְכבֹוְדָך ְוֹלא ְרִאיִתיָך, ֲאַדְמָּך ֲאַכְנָּך ְוֹלא ְיַדְעִתּיָך

קהל: ְבַּיד ְנִביֶאיָך ְבּסֹוד ֲעָבֶדיָך, ִדִּמּיָת ֲהַדר ְכּבֹוד הֹוֶדָך

חזן: ְגֻּדָלְּתָך ּוְגבּוָרֶתָך, ִכּּנּו ְלֹתֶקף ְפֻּעָלֶּתָך

קהל: ִדּּמּו אֹוְתָך ְוֹלא ְכִּפי ֶישְָׁך, ַוְישַּׁוּוָך ְלִפי ַמֲעשֶׂיָך

חזן: ִהְמשִׁילּוָך ְבֹּרב ֶחְזיֹונֹות, ִהְנָּך ֶאָחד ְבָּכל ִדְּמיֹונֹות

קהל: ַוֶיֱּחזּו ְבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות, ּושְַׂער ֹראשְָׁך ְבּשֵׂיָבה ְושֲַׁחרּות

חזן: ִזְקָנה ְבּיֹום ִדּין ּוַבֲחרּות ְבּיֹום ְקָרב, ְכִּאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב

קהל: ָחַבׁש ּכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְבֹּראׁשֹו, הֹושִׁיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו

חזן: ַטְלֵלי אֹורֹות ֹראׁשֹו ִנְמָלא, ְקֻוּצֹוָתיו ְרִסיֵסי ָלְיָלה

קהל: ִיְתָפֵּאר ִבּי ִכּי ָחֵפץ ִבּי, ְוהּוא ִיְהֶיה ִלּי ַלֲעֶטֶרת ְצִבי

חזן: ֶכֶּתם ָטהֹור ָפּז ְדּמּות ֹראׁשֹו, ְוַחק ַעל ֵמַצח ְכּבֹוד שֵׁם ָקְדׁשֹו

קהל: ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה, ֻאָמּתֹו לֹו ִעְטָּרה ֲעָטָרה

חזן: ַמְחְלפֹות ֹראׁשֹו ְכִּביֵמי ְבחּורֹות, ְקֻוּצֹוָתיו ַתְּלַתִּלּים שְׁחֹורֹות

קהל: ְנֵוה ַהֶצֶּדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו, ַיֲעֶלה ָנּא ַעל ֹראׁש שְִׂמָחתֹו

חזן: ְסֻגָלּתֹו ְתִּהי )ָנא( ְבָידֹו ֲעֶטֶרת, ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת

קהל: ֲעמּוִסים ְנשָָׂאם, ֲעֶטֶרת ִעְנָּדם, ֵמֲאשֶׁר ָיְקרּו ְבֵעיָניו ִכְּבָּדם

חזן: ְפֵּארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו, ְוָקרֹוב ֵאַלי ְבָּקְרִאי ֵאָליו

קהל: ַצח ְוָאֹדם ִלְלבּוׁשֹו ָאֹדם, ּפּוָרה ְבָּדְרכֹו ְבּבֹואֹו ֵמֱאדֹום

חזן: ֶקשֶׁר ְתִּפִלּין ֶהְרָאה ֶלָעָנו, ְתּמּוַנת ה' ְלֶנֶגד ֵעיָניו

קהל: רֹוֶצה ְבַעּמֹו, ֲעָנִוים ְיָפֵאר, יֹושֵׁב ְתִּהּלֹות ָבּם ְלִהְתָפֵּאר

חזן: ֹראׁש ְדָּבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמֹראׁש, ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרשְָׁך ְדֹּרׁש

קהל: שִׁית ֲהמֹון שִׁיַרי ָנא ָעֶליָך, ְוִרָנִּתי ִתְקַרב ֵאֶליָך

חזן: ְתִּהָלִּתי ְתִּהי )ָנא( ְלֹראשְָׁך ֲעֶטֶרת, ּוְתִפָלִּתי ִתּּכֹון ְקֹטֶרת

קהל: ִתּיַקר שִׁיַרת ָרׁש ְבֵּעיֶניָך, ַכּשִּׁיר יּושַׁר ַעל ָקְרָבֶּניָך

חזן: ִבְּרָכִתי ַתֲּעֶלה ְלֹראׁש ַמשְִׁבּיר, ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצִדּיק ַכִּבּיר

קהל: ּוְבִבְרָכִתי ְתַּנֲעַנע ִלי ֹראׁש, ְואֹוָתּה ַקח ְלָך ִכְּבשִָׂמים ֹראׁש

חזן: ֶיֱעַרב ָנא שִׂיִחי ָעֶליָך, ִכּי ַנְפשִׁי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך

מילות הפיוט

שיר הכבוד: אנעים זמירות

בשבת  מוסף  תפילת  בסיום  אשכנז  בקהילות  שרים  הפיוט  הכבוד.את  שיר  גם  נקרא  זמירות  אנעים  הפיוט 
כשארון הקודש פתוח. נוהגים שילד קטן משמש חזן והוא שר את השורה הראשונה ואז הקהל עונה את השורה 
הבאה. ארבע השורות הראשונות הן פתיח ו4 השורות האחרונות הן סגירת הפיוט, ובאמצע כל שורה מתחילה 

על פי אותיות הא- ב.
מחבר הפיוט – ככל הנראה רבי יהודה חסיד, משבח בפיוט את הקב"ה אך מדגיש עד כמה אין ביכולתנו 

לשבח אותו כיון שהוא מעבר ליכולות שלנו לשבח מלך רם ונישא כל כך.

שאלות:
1. גלו את האקרוסטיכון המסתתר בפיוט אנעים זמירות? 

2. מה משמעותו העיקרית של הפיוט "אנעים זמירות"?
3. מדוע לדעתך הפיוט "אנעים זמירות" נקר "שיר הכבוד"? 

4. בפיוט פונים אל הקב"ה כנוכח – הוא נמצא כאן איתנו ואנחנו מדברים איתו ממש.
צטטו שלושה אזכורים בהם אנו פונים אל הקב"ה כנוכח. )לדוגמא: על כן אדבר בך(

5. מצאו קשר בין הפתיח )4 השורות הראשונות(  והסגיר )4 השורות האחרונות(
6.  בפיוט ישנם ציטוטים רבים מהמקרא. עיינו במקורות הבאים ומצאו את הציטוט.

     א.  שמות ט"ו ג'
     ב. ישעיהו נ"ט  י"ז
     ג. תהילים צ"ח א'


