כתר מלכות
פיוט ותפילה שחיבר
הגאון הגדול

ר' דוד בן זימרא )רדב"ז(
כפי שנדפס בספר "אור קדמון"
ויניציאה ,שנת תחנ"ה )תס"ג(

הובא ע"י "שבט מוסר"

לר' אליהו הכהן מאיזמיר ,פרק ז'
ותיקננו את השגיאות לפי מהד' "אור קדמון" הנ"ל
ובעז"ה הוספנו הערות ומקורות

משה צוריאל
בני ברק
נוסף על כך ,התייעצנו עם הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ,ראש ישיבת "כסא
רחמים" ,והוא הציע כמה תיקוני לשון .מה שהציע למחוק הקפנו בסוגר עגול ,ומה
שהוסיף הגאון שמנו בסוגריים מרובעים ]  .[ -פרט לכמה תיקונים שאני הוספתי על
דעת עצמי ,הסוגריים שהם ליד ציונים 193 ,181 ,176 ,174 ,123 ,115 ,108 ,91 ,5
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כתר מלכות
(של הגאון המופלא כמוה"ר דוד בן אבי זמרא ז"ל )הרדב"ז
[ ]לדוד )בן( זמרה1. באימה ובמורא, )לצור( ]לצום[ רם ונורא,והוא תפלה יקרה
. ולה אין תמורה, והוד מפעלותיו, וסוד מחשבותיו,לפאר שמותיו
. בשפה ברורה. אשר בם סדורות, למדות יקרות,תמלל גבורות
2.ישרה

 ודרך.[ )רמוזים והודות( ]רמזים וחידות. ורזים וסודות.ועומק יסודות
4.בצרה

5.ובארץ

 לעתות, לנורא עלילות3, לעורכי תהילות,לסקל מסילות

לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים

 הוה הויה7. עילת על העילות וסיבת כל הסיבות6,אתה הוא יסוד היסודות וסוד היסודות
 אתה יחיד בכל דרכי. ולכל סיבה גורמת, לכל נמצא קודמת, ומצוי מציאות נעלמת,קיימת
[ ]אלא5. לא כאחד המנייני ולא כאחד היחסי ולא כאחד המיני. יחוד שלם אמתי,היחוד
 וכל. והנסיון8 כאשר בא עליה המופת, אין ערוך אליה ולא דמיון,אחדות פשוטה מוחלטת
9. כי לא ידעו מה הוא,חכמי לב עליה יתמהו
 נסתר, נעלם מכל חוזה וחזיון, נשגב מכל רעיון10, אבל לעצמך ולא לאחר עמך,אתה נמצא
. ועם כל זה משגיח על כל דל ואביון. עליון על כל עליון,ברום חביון
åùãå÷ éøáã úðáäá ìéòåäì éãë úåøòä äîë ïìäì
åúåðè÷ èéáî øùàë äàøéäå ,åéìò äîéà ùé äæ éðôîå åáø ìù åúìåãâ äàøé øùàë äîéàä éë" 1
ïòîì ,äøåù óåñá åæ äìî åðîù 2 (íéøáã ç"î úðùî ,å"öø óã ,úåáà ,ì"øäî) "àøé àåä ,åúåìôùå
úåìéñî øùééì éãë øáçúð äæ èåéô 3 äàáä äøåùì úëééù àéäù øùà ìáà .úåîåã íéìî ìù íéæåøçä
ä"åäé úåáéú éùàø ïàë ùé 6 àé ,èë à"éäã 5 é ,è íéìäú 4 åøöåéì úåìéäú êøåòä ììôúîä éðôì
áà åîë) íéàöîðä úåàéöîì úîøåâ ïåùàøä éë ,"úåáéñä úáéñ" ïéáì "úåìéòä úìéò" ïéá ìãáää 7
øåãì ãîìé óà éðùä øåãäù íøåâ ,ïåùàø øåãì äøåú ãîìîäù) íéùòîä úåàéöîì íøåâ éðùäå (åðáì
."ãåã úãåöî" åøôñá áúëù åîë ,"úåìéòä ìë ìò äìéò"ì "úåìéòä úìéò" ïéá ùøôä ùé àîùå .(éùéìùä
"éñçé" íéîòôìå .'åëå éùéìù ,éðù ,ïåùàø åîë (éðééðî) éøåãéñ ïôåàá íéîòôì àåä "ãçà" äìîä Á à 7
áëøåîä ãçà ãåãâ øîåìë "éðéî" íéîòôìå ,("äø÷î" íéø÷åçä ïåùìáå ,øçà íöòì úåëééù åîë)
ãçà íåùá åì äîåã ïéàå ,èìçåîä "ãçà" àåä 'ä ìöà ìáà .íéøáà øáåçî ãçà óåâ åà ,íéèøôî
úåéðåéâä úåçëåä ì"ðä øôñá ùé 8 .(èÁç íé÷øô ,ãåçééä øòù ,"úåááìä úåáåç" ò"ò) øîåçä éðéðòî
,äøåúä éãåñé 'ìä ,í"áîøä éøáãë 10 åè ,æè úåîù ô"ò äöéìî 9 "úôåî" àø÷ð åðéðåîã÷ ïåùìáå ,êëì
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אתה הוא קדמון לכל קדמון .ואחרון לכל אחרון ,ושנותיך אין להם תכלה ולא תחלה ולא
כליון .וכל לשון תקום )אתך( לסדר שבחיך ילאה ,לכן אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני.
ואם במכתב ,יכלה כל ספר וגליון .ו"לך דומיה תהלה אלהים בציון" ,11כי לך נאה שלילת
התוארים והשבח]ים[ ,כי לא יתמו עד נצח נצחים .כי אין לך מקום קבוע ולא שם ידוע ,כי
אתה תמלא כל המקומות 12ומשלים כל השמות) ,ונגיד( ]ומניד[ כל העולמות ,כי לך עוז
ותעצומות.
אתה אצלת אורות פנימיות דקות מחשבתיות ,קדמוניות נעלמות אשר לא נקבו בשמות.
רק בשם "אורות" צחות מצחצחות 13כחות אלהיות נשמות לנשמות .ומי ישיג סתרי
תעלומות? והשם המעיד עליהם הוא שם "הוי"ה" המתמלא בעשר אותיות דקות 14,באור
השכל נרשמות ,ובמחשבות הלב נחקקות .ובו שלשה יודי"ן 15מעידין ומגידין כי אין זולתו
)ומבלעדו( ]ומבלעדיו[ אין אלהים .ועל שם זה אמרו "קודם שנברא העולם היה הוא ושמו
לבד" 16.כי הוא קדמון )בקדמותו( ]כקדמותו[ ונעלם )בהעלמתו( ]כהעלמתו[ .אין קדוש כה'
כי אין בלתו16:א
אתה הוא מסתתר 17בסתר .אתה עמוד האורה ,לא תשורנו עין של כל נוצר ונברא .ידע
מה בחשוכא ועמיה שרי נהורא 18.לבושיה כתלגא חוורא 19,ועתיק יומין נקרא ,היה הוה ויהיה.
וזה שמו בתורה "אהיה אשר אהיה" 20,יתברך ויתעלה.
אתה חכם וממך ה"חכמה" 21הרשומה נודעת ,ולהשיג תעלומה נבער כל אדם מדעת,
ומעין כל חי נעלמה" 22.והוא ידע את מקומה" 23.כי הוא יש מ"אין" 24כדכתיב "והחכמה מאין
תמצא" 25,להחיות את בעליה 26.והיו"ד אשר בראש ההוי"ה מעיד עליה .שהיו"ד לכל האותיות
יסוד26,א כן החכמה לכל ההויו"ת יסוד ,ונסמך אליה אות ה"א כי "בי"ה ה' צור עולמים"27,
והדברים סתומים וחתומים27:א
אתה מבין כל תעלומות וסתרי החכמה ,ורזי התבונה ממך לא נסתרה .וכל עליונים
ותחתונים מדעת נבערו ,כי ממקור ה"חכמה" נאצלה ה"תבונה" כדכתיב "ואיזה מקום בינה"28
כי היא ]אות[ ה"י ראשונה של שם ההוי"ה .כי אמר והיה העולם .והזוכה לה "ואכל וחי
לעולם" 29.ושם המיוחד לה בכל המקרא שם ההוי"ה בניקוד אלהים 30.וכאשר היו לאחדים31,
,çñ ø"á ùøãî) åîå÷î íìåòä ïéàå íìåò ìù åîå÷î àåä 'ä 12 á ,äñ íéìäú 11 ã"ä ãò à"ä à"ô
ìù úåéúåà úøéöé íøèá ãåò åéäù úåøåà øîåìë .á"ò åè÷ óã ,éùéîç 'éú ,øäæ éðå÷éú øôñ óåñ 13 (è
åìà 15 úåéúåà øùò êëá ùé ,é"ä å"àå é"ä ã"åé :íùä úáéúë éåìéî åúðååë ,úå÷ã úåéúåà 14 ú"åéåää
(éàáâ ïáà øéàî 'øì) "ùãå÷ä úãåáò" ;ì"ú úåà ,"úåãåñ ïùåù" 16 ì"ðä â"ñ íùáù ï"éãåé äùìù íä
áë ,á ìàéðã ô"ò 18 åè ,äî äéòùé 17 á ,á à"åîù ô"ò Á à16 "àøáðù íøè" àñøéâä íùå .ãé"ô à"ç
âë ,çë áåéà 23 àë ,çë áåéà ô"ò äöéìî 22 äîëç úøéôñ 21 ãé ,â úåîù 20 è ,æ ìàéðã ô"ò 19
úìéçúá àøâä éøáãëå) åá äâùä íåù åðì ïéà úéùåðà äðáää úðéçáî éë ,"øúë"ì éåðéë àåä "ïéà" 24
øùôà éà øîåìë Á à26 áé ,æ úìä÷ ô"ò 26 áé ,çë áåéà 25 (àøôñ ä"ã ,àúåòéðöã àøôñì åøåàéá
ùãå÷ íù øîåìë .ã ,åë äéòùé 27 "'é úåà" àåäå ,åéã ìù ïåùàø íåùéø íéáúåëù éìá úåà íåù áåúëì
ìù ãå÷éðá ä"éåä 30 áë ,â úéùàøá 29 áé ,çë áåéà 28 é ,áé ìàéðã ô"ò Á à27 "äé" àåä äîëç ìù
éæàå ."äðéáå äîëç" åãçàúä ,ì"ðä ãå÷éðäå úåàä øåáéç é"ò 31 äðéá ìù ùãå÷ íù àåä íéäåìà
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32.בנסתרות

מי ימלל גבורות? ואין לנו עסק

34,בהצלה

 פותח תמיד, לא ראש ולא תחלה, אשר אין לה חקר ותכלה33ולך הגדולה
 והוא. כי ללמד זכות לעולם פונה35," "אמרתי עולם חס"ד יבנה.מרומם על כל ברכה ותהלה
 והוא "אל, ולשמו שתי אותיות אלהיות, והטוב הצפון ליראיך,]החסד[ אשר גבר על ברואיך
36."למושעות
 להנקם מכל37," "ערוכה בכל ושמורה, אשר אין לה שנוי ותמורה,לך הגבור"ה הגמורה
40, כדי שייראו מלפניך39, כי "זה לעומת זה" עשית38. פן יצאו מרעה אל רעה,עושה רשעה
 ומי יעשה כמעשיך, וידעו כי אין מבלעדיך." לעובדך41 "עדיך,וישובו מורדיך אליך
 הליכות42, חמש אותיות אלהיות," )ושמך( ]ושמה[ הנרשם בכל המקרא "אלהים.וכגבורותיך
. ומי ימלל גבורותיו ותקף מפעלותיו43. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו,עולם צופיות
 כי45. ולא אתנו יודע עד מה, התמימה44 והדעת,לך )התפאר"ה( ]התפאר"ת[ השלמה
, ובדעת )חסדים( ]חדרים[ נמלאו. אך ממך מקור הדעת נובעת46נבער כל אדם מדעת
50, ושש קצוות מניע49, ובין זרועות עולם מכריע48, וראשו לרום יגיע47,ותהומותיו נבקעו
 ושמו המיוחד של ארבע, לתת תפארת והדר לכל ההויות51,""ויעש אלהים את הרקיע
54. ולו נתכנו עלילות53, שהוא נורא תהלות52אותיות
 לבל יכנסו )זדים( ]זרים[ בהיכל, על שרי הימין מתרוממת ולוחמת55,לך נצחיו"ת הקיימת
 אשר57 כי הוא ענף הגדולה56." "וגם נצ"ח ישראל לא ישקר ולא ינחם.עונג זועמת ומתקוממת
. לעד לנצח נצחים60 אשר הבית נכון עליו59[ עמוד )הימיני( ]הימני58.אין לגדולתו חקר
 מקור62, והאובדים בעמק התמורות והשלחים, לקבץ נדחים61"ו"נעימות בימינך נצח
64." וזה שמו "ה' צבאות, אדון הנפלאות, אל ההודאות63,הנבואות
åàø÷ð äðéáå äîëç 32 åðúòãî íéáâùð íä éë (á ,å÷ íéìäú) "?'ä úåøåáâ ììîé éî" àø÷î íéé÷úé
ùåøãú ìà êîî àìôåîá" à"ò âé äâéâç ïééò ,"àìôåî" øúëäå ,(úåðåúçú äòáùì äàååùäá) "úåøúñð"
â ,èô íéìäú 35 à"ò 'é úåëî ô"ò äöéìî 34 ãñç úøéôñì éåðéë 33 "úåøúñðá ÷ñò êì ïéà 'åëå
äéîøé ô"ò 38 ä ,âë á"åîù 37 "ìà" àåä ãñç úøéôñ ìù ùãå÷ íùù ïàë äðååëä .àë ,çñ íéìäú 36
ç÷ óã ,èñ 'éú ,øäæ éðå÷éú ïééò .ùãå÷ä ìåî àøçà àøèñ øöé 'ä øîåìë (ãé ,æ) úìä÷ ô"ò 39 á ,è
àððù àôééñ éåäîì âøè÷îä úà äùò" à"ò çö óã â"ç øäåæá êë ìò åøîàå .ãé ,â úìä÷ ô"ò 40 á"ò
úåéúåà ùîç ùé ïàë øîåìë 42 "êéãò" úáéú ÷åçîì òéöä æåæàî î"øäå .õî÷ úã÷åðî 'ò 41 "àîìò ìò
é ,æé äéîøé 43 ä"åäé úåéúåàì ,áåúë éúìáå "íéäìà" ìù ãå÷éðä ÷ø äéä "äðéá"á ìáà ,úåùøåôî
úòôùä øîåìë .(â ÷øô ,úéùàøá "íéèå÷éìä øôñ" ,ì"æéøà) "øáìî á÷òéå åàâìî äùî" ïéðò äæ 44
ïéôìà éåìéîã ä"åäé íù ïéðò åðì øåøá àìù øîåì äöéìî àåäå .è ,ãò íéìäú 45 úøàôúä ìò úòãä
úéúçú ãò úòôùî úøàôú 47 ãé ,é äéîøé 46 "äî" àéøèîéâá àåäù ("úøàôú" ìù ùãå÷ íù)
,ìàîùå ïéîé ïéá úòøëî úøàôú 49 úåðåéìò úåøéôñ 'â ïî äòôùä ú÷ðåé úøàôú 48 (í"éäð) úåîìåòä
ä"åäé 52 æ ,à úéùàøá 51 úååö÷ä ùù ïî úçà ìë ìò äòéôùîå úòðòðî úøàôú 50 äøåáâå ãñç
áöåî çöðä øîåìë 57 èë ,åè à"åîù 56 çöð úøéôñ ìò øáåãî 55 â ,á à"åîù 54 àé ,åè úåîù 53
äöéìî 60 úøàôú ïòùð åéìòù ãåîò ,çöð 59 â ,äî÷ íéìäú 58 åðîî ìá÷îå ,(ãñç) äìåãâì úçúî
ï÷úì éãë äæä íìåòì áåù çìùð íãàäù íéìåâìâá øîåìë 62 àé ,æè íéìäú 61 èë ,æè íéèôåù ô"ò
,á óã æ"å÷éú úîã÷ä ò"ò .(íéàéáðì áà ,ìàåîù íù) çöð úøéôñ çëá ïä úåàåáðä 63 øáòä úà
çöð ìù ùãå÷ íù 64 "ãåäå çöðá íéàéáðå íéæåç"
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לך ההו"ד וההדר והכבוד" ,עוז והדר לבשת" 65.ובזרוע עוזך ים סוף הובשת 66.וכל שרי
)הסמאל( ]השמאל[ כבשת .ענף הגבורה הגמורה 67לדכא תחת רגליו 68סמא"ל וחילותיו
הצרים על שרי ישראל וצבאותיו ,שומרי בריתו ועדותיו .והוד "והדר הוא לכל חסידיו" 69.וזה
שמו אשר יקראו לו בכל הנבואות "אלהים צבאות" ,בימינו נוראות ובשמאלו נפלאות" .ברוך
אל ההודאות"70.
לך סוד היסו"ד הנעלם ,צדיק יסוד עולם ,סוד הסולם 71אשר יעקב אבינו חלם ,ראשו מגיע
לשמים העליונים ,וסופו מוצב ארצה חפץ" ,כי כל בשמים ובארץ" 72.והוא ענף התפארת73,
שושבין בינו ובין עטרת 74תפארת .ומכריע בין הנצחים ולא יפריד בין אחים 75,על כן קרא
שמו "שלום"" 76.ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום"77.
לך המלוכה הנסוכה" ,שמורה בכל וערוכה" 78.ובה היו כולם לאחדים 79,וראש ואדון לכל
הנפרדים 80.הוא הכסא המתנשא ,הנושא את נושאיו 81ועומס את )עמוסיו( ]עומסיו[ ,בלי
יגיעה ובלי עיפה והוא אפריון ,והנוה הנקרא "עיר ציון" 82.ושם חביון האור הצפון 84,ושם יקוו
המים הקדושים 85,משם יפרד והיה לארבעה ראשים 86.הם משרתיו אשר אליו נגשים ,ומדרכי
אנשים נפרשים 87,וקדושה יחד משלשים 88,לאל נערץ בסוד קדושים ,גבורי כח לשמוע בקול
דברו 89ולהקים מאמרו" .עיני כל אליך ישברו" 90לך מקוים ,ומאור שפעך חיים והווים .לא
נעתקים ]ו[לא דווים ,כי מדשן ביתך רווים 91,ואליך נכספים ומתאוים ,ולעובדך ]הם[ נאספים
ונלוים ,ואיש את רעהו מלוים ולוים 92.וכולם יחד באהבה מקוים ,ולהקדישך כולם שוים,
ולהעריצך ]זה אל זה[ מזהירים ומצווים .באימה וביראה 93דברי אלהותך זה אל זה מספרים
ומחווים ,באין קנאה ומדון שקטים ושלוים ,וכל צבא השמים משתחוים ואומרים" :ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד"94.
חיות הקודש 95יקדישוך ,ואופנים יהללוך ,ואראלים יזכירוך ,וחשמלים יאמירוך .ושרפים
äøåáâ úøéôñì úçúî úàöîð ãåä úøéôñ 67 é ,á òùåäé ;åè ,ãò íéìäú ô"ò 66 à ,ã÷ íéìäú 65
à"éäã 72 áé ,çë úéùàøá 71 "ïðáøã íéãåî" úìéôú ìù íåéñ 70 è ,èî÷ íéìäú 69 ãì ,â äëéà 68
úçúî úáöåî "ãåñé" úøéôñ 73 (úåëìîå úøàôú ,õøàå íéîù øáçîä ,ãåñéì éåðéë àåä "ìë") àé ,èë
äàúú àúðéëù" ,úåçàå çà) úåëìîå úøàôú ïéá øáçì æ"áãø úðååë 75 úåëìî åæ 74 úøàôúä úøéôñì
(à"ò áé÷ óã à"ç øäæ ;à"ò àö óã ,æð 'éú æ"å÷éú ,"àúéòöîàã àãåîòã àøèñî úåçà úàéø÷úà
,äë à"åîù 77 (à"ò áð÷ úáù) "ìèá ,úéáá íåìù íéùî" ì"æç øîàîë ,ãåñéì éåðéë àåä "íåìù" 76
úåëìî àåäå ,ïåúçú ìëéîá íéãçàúå íéøâàð úåðåéìò úåøéôñ 'è úåøåà ìë 79 ä ,âë á"åîù 78 å
äìéôú ,"úåìéôú å"è÷ú"á ì"çîø áúë ïëå 81 äéùò ,äøéöé ,äàéøá úåîìåòì ùàø àåä úåëìî 80
ïåôöä øåà 84 (ãåñé) "ïåéö" ùé åëåúáå ,úåëìî àåä "øéò" 82 íéùøãîä ãçàá úàæ åàø àîùå .â"îú
,äáëøîä éëàìî äòáøà åìà 86 úåøéôñ 'è ìù ùãå÷ä éîéî ìë íéåå÷ð úåëìî ìà 85 äðéáä øåà àåä
íéëàìîä úåçøà 87 (ï"îâøà ú"ø) ìàôøå ìàéøåà ,ìàéøáâå ìàëéî íäå .øåçàå íéðô ,ìàîùå ïéîé
,â÷ íéìäú 89 'åëå ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ íéøîåà íéëàìîä 88 (à"ò æè äâéâç) íãà éðá éëøãî íéðåù
úåðåù úåôå÷ú ùé (ã ,åë ø"÷éå) ùøãîá ùé 92 è ,åì íéìäú ô"ò äöéìî 91 åè ,äî÷ íéìäú 90 äë
"ïéã øæâ éìáå øèù éìá ìëä ,ïéñåéôá äæì äæ ïéòøåôå .íåéä ïî äìéìäå ,äìéìä ïî äååì íåéä" äðùá
ïåùì 93 ïåéìòä íìåòá êë ìò íéðåîîä íéëàìîä úðéçáî ì"æç éøáã úà ïéáä æ"áãø àîùå .ì"ëò
"êìéàå ïàëî 95 á"ò çé óã à"ç øäæ ïééò ,äàúú àãåçé 94 úéøçù úìôúá òîù úàéø÷ éðôì "øöåé
,íéðôåà ,ùãå÷ä úåéç" (æ"ä á"ô) äøåúä éãåñé 'ìäá èøôî í"áîøäù íéëàìîä úåúéë øùò áøä äðåî
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יעריצוך ,ומלאכים יאדירוך ,ואלהים ירוממוך ,ובני אלהים ישבחוך .וכרובים )יכבדנוך(
]יכבדוך[ ,ואישים יברכוך ,ושנאנים יגדלוך ,ועירין וקדישין יפארוך" ,כי תפארת עוזמו
אתה"97.
שבעה היכלות 98כוננת להם לכל מדריגה ומדרגה ,כפי מעלתה וקרבתה .ואלה שמותם
לעלות ולראות פני ה' צבאות.
היכל ראשון נקרא "לבנת הספיר" ועליו נאמר "כמעשה לבנת הספיר" 99.היכל שני נקרא
"עצם השמים" ועליו נאמר "כעצם השמים לטוהר" 100.היכל שלישי נקרא "נוגה" ועליו נאמר
"ונגה לו סביב" 101.היכל רביעי נקרא "היכל הזכות" ועליו אמרו "זכות ומישור לפני כסאו"102.
ומי שיש לו זכות "נכנס לשלום )ויצא( ]ויוצא[ לשלום" 103כי שם בית דין של מעלה .היכל
חמישי נקרא "היכל אהבה" על שם אברהם אבינו ע"ה אהובו 104,ושם נגנזה נשמתו ,ושם כבוד
מנוחתו .היכל ששי הוא "היכל הרצון" ,כי שם "רצון שוכני סנה" 105,ועליו הכבוד העליון חונה,
ודרך שם קולו של משה רבנו ע"ה ונבואתו ,ושם ידבר אתו .היכל שביעי "קדש קדשים" ובו
שלשה ראשים 106,הם ]הם[ הנגשים .ואתה משפיע "ומשביע לכל חי רצון"107.
וכנגדם הכינות והזמנת שבעה היכלות ]הטומאה[ 108כלולות )בכל( ]מכל[ מיני זעם
ועברה ומשלחת מלאכי צרה ,יומם ולילה לא תכבה אשם" ,זעום ה' יפול שם" 109.הכל עשית
יפה בעתו 110,לתת לאיש כדי רשעתו .וייראו מלפניך ,לעשות רצונך.
אנא האל ]אחד[ בלי שני ,מצוי בלי ממציא ,קיים בלי שינוי ,קדמון בלי עת וזמן ,אחרון
בלי גבול וקץ! יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי להופיע ממקום החפץ 111,ולהשפיע
על כל מדותיך החמודות אשר בתפלתי סדורות ,וכל שמותיך היקרים וכל )מחנותיך(
]מתנותיך[ הקדושים והטהורים ,רוח חן ונעימות ,ויתגלגלו רחמיך 112הנעלמות על ]כל[
המדות הנסתרות והנגלות 113,למלאות האוצרות אשר שם השאלות ,לתת לכל נוצר די
סיפוקו ,להשלים את חקו ,ולכל גויה ד' מחסורה ,ולכל בריה די צרכה ,ולכל איש ואיש
שאלתו ובקשתו .אם חיים הוא שואל" ,כי עמך מקור חיים" 114ואם מזון הוא צריך ,מזון לכולא
בך 115.ואם בנים הוא חפץ ,אתה מבטל גזרתו ]שנגזרה עליו[ ,ופוקד עקרות ,ורומז למלאך
הממונה על ההריון 116.כי שלשה אלה )תלויים( ]מצויים[ במזל העליון117.
ואם חכמה הוא מבקש ,לא ל"חכמה" יקרא ולא ל"תבונה" יתן קולו ,אלא למי שהחכמה
:ãåò óéñåî æ"áãøå ."íéùéà ,íéáåøë ,íéäìà éðá ,íéäìà ,íéëàìî ,íéôøù ,íéìîùç ,íéìàøà
é ,ãë úåîù 99 äîÁàî 'îò à"ç øäåæá úåéåðî åììä 98 çé ,èô íéìäú 97 .ïéùéã÷å ïéøéò ,íéððàù
úéøçù ìù øöåé ,úáùá øîàðä ,"ïåãà ìà" èåéôá à÷ñô 102 ã ,à ìà÷æçé 101 é ,ãë úåîù 100
,âì íéøáã 105 (ç ,àî äéòùé) "éáäåà íäøáà" 104 (á"ò ãé äâéâç) àáé÷ò éáø ìò øîàðä éåèéá 103
íä 108 æè ,äî÷ íéìäú 107 "úåìëéää ùåøã" ã ÷øô å"î øòù ,ì"æéøàì "íééç õò" ïééò 106 æè
úåëøá ïééò 112 øúëì éåðéë 111 àé ,â úìä÷ 110 ãé ,áë éìùî 109 çñøÁâñø 'îò á"ç øäåæá íéèøåôî
úåîù 'â ô"ò) äàîéúñ àçåîáù úåãî â"é íä "úåîìòðä" 113 òùéìà ïá ìàòîùé 'ø úìéôú ,à"ò æ
õò ò"ò) úåìâð ï÷ìçå úåøúñð í÷ìç ,à"àã àð÷éãáù úåãî â"é ãåò ùé ë"çàå ,(ïåì ìéìëã ãçå ä"åäé
ïè÷ ãòåî 117 á"ò æè äãð 116 è ,ã ìàéðã ô"ò 115 é ,åì íéìäú 114 (è"ô âé øòù ,ì"æéøàì ,íééç
("àìæîá àìà àúìéî àéúì àúåëæá åàì ,éðåæîå ééç éðá") à"ò çë
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שלו" 118.על זאת יתפלל כל חסיד אליך" 119וישליך יהבו 120עליך להשפיע עליו מחכמתך,
"ונחה עליו רוח חכמה ובינה" 121,כי מפיך דעת ותבונה 122.יכוין להמשיך לאוצר הדרום123
שפע חכמה ,כי ישא עיניו )במרום( ]לדרום[ לבקש משם שאלתו ,כי לא תשוב ריקם בקשתו.
וסוד הדברים "הרוצה להחכים ידרים"124.
ואם בעל תשובה הוא" ,תשובתו הרמתה כי שם ביתו" 125ושם אוצר בקשתו .ויזמין
מחשבתו ועומק דעתו ל"מי אל" כמוהו" 126,נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו"127.
ויאיר פני הרצון 128אל מדת התשובה 129ב"שובה ונחת" 130,כי ידו פשוטה לקבל שבים 131.וזה
סוד יום ה"כיפורים" בלשון רבים132.
ואם עושר הוא מתאוה ,כי קדמוהו ימי עוני 133,ותקרב לשחת נפשו 134כי ירעב ולחם לא
ישבע" ,וילדיו אל אל ישועו" 135לתת אכלם בעתו 136,ורוח מבעתו 137,ובולמוס אחזתו .לא
למדת הצפון 138יצפה ,לא בכתב ולא בעל פה ,כי לא מצפון זהב יאתה 139,וגחלים על ראשו
יחתה 140,אלא ישים מגמתו ותשוקתו אל אלוה נורא ]הוד[140א ,אשר )הוא( מלפניו העושר
והכבוד .לפתוח את אוצרו הטוב אשר משם בקשתו ,ותנתן לו )בקשתו( ]שאלתו[ כי עיני
כל אליו מצפים )וצופים( ]וצופין[ .על זה אמרו "הרוצה להעשיר יצפין"141.
הרחמים142

ואם מן המיצר יקרא בעת צרה ,לא על שמאל יפנה ולא על ימין ,אלא למדת
יעמיק )את( מחשבתו ,בשעת תפלתו .להמשיך מי"ג מדות של רחמים פשוטות עליונות
רוחניות 143אל שלש עשרה מדות תחתוניות בינוניות 144.כי שם פני הרצון 145תמיד מביטים
ונוטים ,ואז )ישיבו( ]ישובו[ הכל בשמחה "ונסו יגון ואנחה"" 146כי היתה הרוחה" 147.והתפלה
נשמעת ונובעת ,כי המעין העליון נובע ,והחדרים נמלאו בדעת 148אשר לא יכזבו מימיו149.
וטל אורות ירעפו שמיו150.
ואם יצרו עליו מתגבר ,ורוצה להכניע

הצר151

הצורר ,אויבו אשר

בקרבו152.

לא לנצחים

ñãøô" óåñá åøáåãøå÷ î"ø é"ò ùøôúðùå ('á äåöî) "ãåã úãåöî"á øàéáù ãåñéì ïàë æîøî æ"áãø 118
ä"á óåñ ïéà øåàì íà éë ,úåøéôñäî úçà ìà ììôúäì èìçäá øåñàù (á ÷øô ,äðååë øòù) "íéðåîø
éìùî ô"ò 122 á ,àé äéòùé 121 âë ,äð íéìäú ô"ò 120 å ,áì íéìäú 119 ïëú úåøéôñä ìë úà àìîîä
,æ à"åîù ô"ò äöéìî 125 á"ò äë àøúá àáá 124 (á"ò äë àøúá àáá) äîëçä òôù ùé íù 123 å ,á
èåéô ô"ò 131 åè ,ì äéòùé 130 äðéá úàæ 129 øúë àåä 128 çé ,æ äëéî 127 çé ,æ äëéî ô"ò 126 æé
(ä"ö äåöî) "ãåã úãåöî"á æ"áãø áúë äæ ïåéòø ìò äáçøä 132 'åëå "äèåùô êðéîé" íéøåôéëä íåé
ô"ò 134 æë ,ì áåéà ô"ò 133 äæä íìåòá íãà éðá ïëå äøôë äëéøö ïåéìòä íìåòá úåëìîäù øîåìë
àáá) øùåòä íù 138 åè ,æè à"åîù ô"ò 137 æè ,äî÷ íéìäú ô"ò 136 àî ,çì áåéà 135 áë ,âì áåéà
øéòä Á à 140 (à"ò áð äëåñ) à"èñì éåðéë "ïåôö" ïàë äøåàëì 140 áë ,æì áåéà 139 (á"ò äë àøúá
àø÷ã àôéñ ,"ãåä" ïàë ì"ö àìà .íòè úøñ àéä êùîäáù "àåä" úáéú åúòã éôì éë æåæàî î"øâä
àø÷å ùáúùð ÷éúòîäå ."ãåáë" úáéú íò úæøçúî "ãåä" úáéú ,ãåòå .'åëå "äúàé áäæ ïåôöî" ìù
"àì ,òöîàá àåäù ,úøàôú 142 á"ò äë àøúá àáá 141 .äîå÷î úà óéìçä íâå "ãåä" íå÷îá "àåä
ò"ò) à"àã àð÷éã éðå÷ú â"éì ãò ,äàîéúñ àçåîáù úåãî â"éî àéáäì øîåìë 143 ìàîùì àìå ïéîéì
".úåðåùàø 'âì éåðéë "ãåã úãåöî" øôñá æ"áãø ìöà "úåéðçåø" 144 (è"ô â"é øòù ,ì"æéøàì "íééç õò
äéòùé 149 ã ,ãë éìùî 148 àé ,ç úåîù 147 é ,äì äéòùé 146 øúëì éåðéë 145 ú"æá íä "úåéðåðéá" ïëáå
ãéì ,äîã÷ä) "úåááìä úåáåç" ïåùì 152 òøä øöé øîåìë 151 ç ,äî äéòùé ô"ò äöéìî 150 àé ,çð
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יבקש לנצחו ,ולהבריחו מעליו ולהכריחו ,שישמע אליו עומד נכחו] ,אך[ אל אל 153אשר בידו
נשמתו ורוחו ,לחזק את העמודים אשר הבית נכון עליהם 154,ובהם יתחזק וישען כנגד הצר
הגדול 155אשר )כח( ]בא[ מכחו ,אויבו אשר בקרבו 156,וימשכנו אצל בית המדרש 157אצל
למודי ה'" .אם אבן הוא נימוח ,אם ברזל הוא מתפוצץ" 158.ואם חזק כשמיר ,מתרוצץ ,ויצא
ממנו כולו חוצץ159.
ואם לחן הוא צריך ,כי לפני מלכים יתיצב 160,יכוין לעלות אל המחצב ,במעלות סולם
מוצב ,מדרגה על פני הרצון 161,למשוך משם "רוח חן ותחנונים" 162על מדת יוסף הצדיק163.
וחפץ ה' בידו יצלח 164,כי יתן את חנו בעיני כל שר ומושל ,ולעולם לא יכשל.
ואם הוא "נגיד ומצוה לאומים" 165,ועמים תחתיו יפלו 166,ולפי רצונו יעלו 167,ורבים צריכים
אליו ,ועול כולם עליו 168.והוא צריך להתחזק עליהם ,ותהי יראתו על פניהם 169.דרך שערי
צדק 170יעלה .ויבוא בזאת אל הקדש פנימה לבקש משם מאת מי שלו "הממלכה והמתנשא
לכל לראש" 171,ומאתו ידרוש .להשפיע בה ברכה והיתה לה' המלוכה .ובזה ייעזר )על(
]ב[ממשלתו ו"יאריך ימים על ממלכתו"172.
ואני עבדך בן אמתך ,ידעתי ]כי[ אין בלשוני מלה ,ודעתי קצרה ודלה ,והשגתי 173יש לה
גבול ומסלה ,ומשם לא תעלה למעלה .ולשבחיך אין קץ ותכלה ,כי אתה נורא תהלה .ואיך
יקיפנו בעל תכלית ותהלה ]ה' מנוקדת קמץ[ 173א .וכל שכן בריה קלה ושפלה ,בים הגלות
והדלות )צלולה( ]צוללה[  174ולכן "לך דומיה תהלה"-174א אבל כי האמנתי כי ממך כל שאלה,
וללמוד אני צריך 175,ותורה אני מבקש ,וחכמה אני דורש ,להבין סודותיה אני מחפש ,ולפתוח
לבי בטעמי מצותיך אני שואל .כי אין זולתך גואל 176.ו]ש[לא אשכח דבר מכל מה שאני
לומד ,אני 176א -מתאוה וחומד ,ועל משמרתי 177אני עומד" :תנתן לי נפשי בשאלתי" 178ורוחי
בבקשתי! ואם המושג יקר ועמוק ,ומי ימצאנו; והמשיג נבער מדעת; "אתה חונן לאדם
דעת"179.
משאול181.

וידעתי שאיני כדאי .הקשיתי לשאול 180,ועמוק
הנשאל181א ,כי הטוב "לא ימנע טוב" 182ו"אין טוב אלא תורה"183.

]אבל[ קרוב הדבר אל
ואם יחתום תורה ויצור

úåðôì àì 153 (åáì íéðôá øîåìë) "åéòìö ïéá åáéåà íãà ìëå" (ã"é ÷"ñ "ïåðáìä áåè" ùøôîä ïåéö
"ìåãâä øöä" 155 åë ,æè íéèôåù ô"ò äöéìî 154 íáø÷á øùà "óåñ ïéà" ìà àìà "çöð" úøéôñ ìà
åáéåà" :ìéòì "úåááìä úåáç" ïåùì ïééò 156 (òøä øöé àåä ,ìéòì øëæåîä øøåöä øö úîåòì) ïèùä àåä
øúë úøéôñ 161 èë ,áë éìùî 160 æë ,ì éìùî ô"ò 159 íù 158 á"ò ì ïéùåãé÷ 157 "åéòìö ïéá
àåäù òåãéá ,ïç åéìò ùéù íãà ìë" :ì"æç åøîà ïëå .ãåñéä úãîì ïàë åúðååë 163 é ,áé äéøëæ 162
(çé ,áî úéùàøá) "àøé éðà íéäìàä úà" ÷éãöä óñåé øîà íðîà êëå (á"ò èî äëåñ) "íéîù àøé
êéøö àåä øîåìë 168 åéúåèìçä éôì åâäðúé 167 å ,äî íéìäú 166 ã ,äð äéòùé 165 ãé ,âð äéòùé 164
;á"ò æ óã à"ç øäæ) úåëìî úøéôñì éåðéë 170 æé ,ë úåîù ô"ò äöéìî 169 íäéðéðò éëåáéñ úà ìäðì
ìáà Á à 173 õî÷ úåã÷åðî 'â 'ù úåéúåà 173 ë ,æé íéøáã ô"ò 172 àé ,èë à"éäã 171 (á"ò â÷ óãå
ïéà àîùå .úåîåäúá äòé÷ùì ïàë æ"áãø úðååë 174 "äìäú" àìå "äìéçú" àåø÷ì òéöî æåæàî î"øâä
úåø ô"ò 176 à"ò áñ úåëøá 175 á ,äñ íéìäú Áà Á 174 ìòôð ïåùì ,"äìåìö" ïî äáéúä úåðùì êøåö
é ,á á"ìî 180 äãéîò úìéôú ïî 179 â ,æ øúñà 178 à ,á ÷å÷áç 177 éðàù äî äæ Á à 176 ã ,ã
å ,úåáà 183 áé ,ãô íéìäú 182 ä"á÷ä Á à 181 àé ,æ äéòùé 181
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תעודה 184,מי יהנה מהסעודה 185העתידה? "התר ,התר 186,חכם הרזים!" כי אין בתוכנו נביאים
וחוזים ,והראנו נפלאות מתורתך" ,ואל יכלמו בי מבקשיך"187.
אנא ה'" ,גל עיני ואביטה" 188לדעת נתיבותיה ,ולפרש תעלומיה ,ולהבין ארחותיה ,ולהשיג
טעמי מצותיה וחקיה ,כי בם חפצתי .חננתני תורה ,חנני לימודיה .חננתני נשמה ,חנני דעת
ומזימה .חננתני שכל ,חונני בינה והשכל .חננתני אברים רבים ,חנני להרגילם למעשים טובים.
חננתני נכסים ,חנני )בהן לחון( ]לחון בהם[ עניים אביונים )ראויים( ]מהוגנים[.
אנא האל ,ידעתי כי כפי גודל שלימותך ,כן גודל חסרוני; ולפי רוממותך ,קצרה לשוני;
)וכפי( ]ולפי[ חכמתך ,נבער רעיוני; ולפי גדולתך ,נלאה הגיוני; ולפי שבחיך ,קצר מעייני,
ותושיה נדחה ממני 189.ולכן עשה למענך לא למעני" 190.כי יחיד ועני אני" 191,ומשברי אל
תבישני192.
אנא ה' ,כוף כח יצרי ,עוכר )שארי( ]שארו[ אכזרי 193,להשתעבד לפניך ולשוב בתשובה
שלימה ,אולי אמצא חן בעיניך) .ויהיה בלבי( ]והיה לבי[ לשמור מצותיך ,ונפשי לעשות
רצונך ,ורוחי לשוח באמרתך ,ולשוני תהגה צדקתך" .העבר עיני מראות שוא" 194,ואזני
משמוע שקר ,וכפי מתמוך בשוחד 195ובגזל ,ורגלי לטוב]ה[ ירוצו ,וכל שאר אברים לעבוד
)אל( אל אחד יתברך ויתעלה.
אנא אלהי ,אל באפך תוכיחני 196,ובקצפך אל תדינני ,ובעת זעמך אל תייסרני ,כי "מי
יעמוד לפניך מאז אפך"? 197ובצל כנפיך תסתירני .ואם אני כבן סורר ומורה" ,הורני ה'
דרכך" 198,דרך לשכון אור ,לאור באור החיים 199.ואם אני איש תככים ואיש און ורוע דרכים,
חסדך גדול עלי ,והצלת נפשי משאול תחתיה 200.על כן אמרתי "אראה יה בארץ החיים"201.
ואם כזאת וכזאת עשיתי ,ממך לא כסיתי 202,רק אליך חליתי" ,כי עמך הסליחה למען
תורא"203.
ומי האיש הירא כמוני היום ,אברח מזעמך אליך ואל רחמיך) ,ואל תוכחות( ]ומתוכחות[
מוסריך )ואל( ]אל[ נחומיך .ומאימת דינך אנוסה אל חמלתך ,ומפחדך אנוסה אל חסדיך,
אשר אין להם קץ ותכלית ,ואחזיק בם עד אשר תאמר "סלחתי כדברך"204.
אנא ה' אם זקנתי ושבתי ושובבתי ,עתה שבתי ונחמתי 205.וכפי ]פ' מנוקדת פתח[ לפניך
שטחתי ,לשחר את פניך להפיק )רצוני( ]רצונך[" .ואם לא עכשיו ,אימתי?" 206.כי ימי חלפו
ואינם ,והנשארים לא ימקו בעונם 207.ואם היום לפניך הנני ,מחר "עיניך בי ואינני" 208.לכן
קבלני ורצני ,ומהר ענני" ,ואחר כבוד תקחני"] 209.ו[עם הצדיקים תאספני) ,ובמנוחות(
]ובמנוחת[ בעלי תשובה תנחני ,ועם המנויים בחלד "חלקם בחיים" 210תמניני.
àéöåäì ,íéøãð úøúä 186 ã"ä ç"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø ïééò ,àáä íìåò ìò ìùî 185 æè ,ç äéòùé 184
çé ,èé÷ íéìäú 188 æ ,èñ íéìäú 187 (à"ò âî÷ óã ,éùéîç 'éú ,øäæ éðå÷éú óåñ ïééò) úåìâäî
,àé éìùî 193 æè÷ ,èé÷ íéìäú ô"ò 192 æè ,äë íéìäú 191 áë ,åì ìà÷æçé ïééò 190 âé ,å áåéà 189
áåéà 199 àé ,æë íéìäú 198 ç ,åò íéìäú 197 á ,å íéìäú 196 åè ,âì äéòùé 195 æì ,èé÷ íéìäú 194 æé
ë ,ãé øáãîá 204 ã ,ì÷ íéìäú 203 ä ,áì íéìäú 202 àé ,çì äéòùé 201 âé ,åô íéìäú 200 ì ,âì
éðøñééú àì éîé úéøàùáù ïåöø éäé øîåìë .åëÁäë ,è áåéà ïééò 207 à ,úåáà 206 çé ,àì äéîøé 205
ãé ,æé íéìäú 210 ãë ,âò íéìäú 209 ç ,æ áåéà 208 éúåðååò ìò íéøåñéá
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וזכני לראות בטובת בחיריך 211,וזכרני ברצון עמך 212ובבנין אולמך .וכשם שראיתיו
בחורבנו ,כך אזכה לראות אותו בבניינו ,ובשוב ארמון לשבת על כנו" .הביטה וראה את
חרפתינו" 213,כי לזרים נהפכה נחלתנו 214.וטמאו את היכל קדשך ,וכל זב ומצורע 215בא אל
מקום הכרובים ,אשר "בזאת יבא אהרן אל הקדש" 216ביום הכיפורים ,בדם פרים ושעירים,
וקטרת סמים ,ד' פעמים לבד 217,ולא בשאר ימים .ועינינו רואות ונלאות" ,218ואין לאל ידינו"219
כי "עוונינו ענו בנו" 220ועתה ה' ,קנא לשמך הגדול 221המחולל )בעמים( ]בגויים[ ,ויחד שמך
בכל החיים ,ואת בית תפארתך תרומם ,תחת אשר היה חרב ושמם .וחורבות ירושלם תבנה
ותכונן במהרה בימינו אמן" .ובא לציון גואל" 222,לקבץ נדחי ישראל .אמן כן יהי רצון.
"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי
ועד"224.

וגואלי"223.

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם

עד כאן העתקנו פיוטו של רבנו רדב"ז .נוראות קדושת נפשו נוצצת מקרבה ,וכן גדולת
מחשבותיו בעניני פנימיות התורה .והיא בקשה נפלאה ,הראויה להאמר ע"י כל בן תורה
המבקש את קירבת ה'.

åúðååë éë äéâîä ì"ð 215 á ,ä äëéà 214 à ,ä äëéà 213 ã ,å÷ íéìäú 212 ä ,å÷ íéìäú 211
íéøëðäù 218 'ã ÷øô ,íéøåôéëä íåé úãåáò 'ìä ,í"áîø ïééò 217 â ,æè àø÷éå 216 íéøöåðå íéìàòîùéì
,á ìàåé ïééò 221 æ ,ãé äéîøé 220 úàæ òåðîì åðúìåëéá ïéà øîåìë .ä ,ä äéîçð 219 åìëéäá íéø÷ø÷î
íéçñô ;(á"ò çé óã à"ç øäæ) äàúú àãåçé 224 åè ,èé íéìäú 223 ë ,èð äéòùé 222 å ,è äéòùé ;çé
à"ò åð

