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  1|התשובה של חסידי אשכנזתורת : פרק א

  ארבעת חלקי התשובה. 1

מעבר לחובות הבסיסיות הרבה , חסידי אשכנז שאפו לקיים את רצון הבורא ברמה הגבוהה ביותר

בכל הנוגע לבין האדם הן , דרשו מעצמם אורח חיים מוסרי בתכליתהם  .שורת ההלכהשמחייבת 

שעניינה של התשובה תפסה מקום ,  אפוא פלאאין. ונובדברים הנוגעים בין אדם לקוחבירו והן 

כך אנו . 'עשה טוב'תחילה ולאחר מכן ' סור מרע'בבחינת , דתית־מוסריתנכבד במשנתם ה

 האישים המרכזיים בחסידות אשכנז שהקדישו חיבורים מיוחדים לתורת מוצאים לשלושת

ותלמידו של , יהודה החסיד רבינו בנו, רבינו שמואל החסיד: ייחודיתלפי תפיסתם ה, התשובה

  .'הרוקח'הידוע יותר בכינוי , ר יהודה מוורמייזא" רבינו אלעזר ב-האחרון 

  :'ארבעה גדרים'דרך התשובה לשיטת חסידי אשכנז עומדת על 

  .תשובת המשקל, תשובת הגדר, תשובת הכתוב, תשובת הבאה: ארבעה שמות תשובה

  .שימנע עצמו מלעשותה עוד, דושאם העבירה הזאת באה לי, פירושה, הבאהתשובת 

  .כאשר כתוב בתורה,  שיחמיר עליו ויעשה בעצמו דין- תשובת הכתוב

  .שיגדור עצמו מכל דברים שמביאים לידי עבירה זו שחטא בה, פירושה, תשובת הגדר

, לז' סי, ו"מ, ספר חסידים( הנאת עבירה יעשה לעצמו צער ]כנגד[ - תשובת המשקל

  ).39' עמ

תלויה במצב בלתי  זו תשובה. 'תשובת הבאה'ז אין עיסוק רחב בנשל חסידי אשכבסדרי התשובה 

 פרט, אפוא סיבה לעסוק בה בפרוטרוטואין ,  את עצמועלול למצוא בושהשב  לא־רצוניויזום 

  .בהולהכשל להשמר ולא לשוב עליו  -זדמנת לידו אותה עבירה בשעה שמכי , ולאזהרת

', בת המשקלתשו'וב' תשובת הגדר'חסידיים הינו ב התשובה החיבוריעיסוקם המרכזי של 

ובשתיהן , שההבחנה בין השתיים אינה חדה(' תשובת הכתוב'הקרובה ל,  האחרונהובמיוחד בזו

 ת חטאיםורשימהחסידיים לשם כך באים בחיבורי התשובה ). 2| קשים גופנייםבאים סיגופים

ופים אחרים סיגומיני ר התעניות כל חטא וחטא נרשם בפירוט מספועל  ,קלים וחמורים, שונים

, מאלו עניינים יש לשב להרחיק את עצמואף צויין ו', תשובת המשקל'שיש לחוטא לנהוג בהם כ

  .'שיגדור עצמו מכל דברים שמביאים לידי עבירה זו שחטא בה'בשביל 

 
מהם יש לציין את מחקריו של , על תורת התשובה החסידית־אשכנזית וספרותה נכתבו מחקרים רבים   1

: ראה, לספרות נוספת ועדכנית בעניין. שחלקם יוזכרו בהערות הבאות, מרקוס) איבן(ישראל ' פרופ

  .453-422' עמ, א, פרקטיקת התשובה, קוזמה

 .15-14' עמ, תשובת הלב, וראה את הסברו המעניין של אלבוים   2



 זאאלעזר מוורמייתשובות רבינו   4

  הוידוי לפני החכם. 2

ליך התשובה הוא  השלב הראשוני של תה,לדעת החכמים הראשונים בקרב חסידי אשכנז, אמנם

 ומקבל ממנו את , מתוודה לפניו–' המורה' המכונה גם –החוטא בא לפני החכם . הוידוי לפני חכם

שיסדר עבורו את דרך היא בשביל ' המורה' הוידוי לפני מטרת. חטאוחומרת לפי , סדר תשובתו

 יש לכם לבייש עצמיכם"ש; ויתבזה על חטאיוהחוטא יתבייש  כדי שבכךאך גם תשובתו 

שמואל ' בחיבורי התשובה של ר .3|"נותיכם כדי שתהיה לכם כפרה שלימהולהתוודות על עוו

  : מהן שתייםהנה', מורה'יהודה בנו קיימות התייחסויות רבות לאותו ' החסיד ור

יאמר לו , אם בעוון אישה הוא. 'כן': אם יאמר. אם מתחרט, והמורה ישאל לו תחילה .א

יש לך להרחיק מאותה אשה מלראותה ומלדבר , האם מתחרט את':  תחילה]המורה[

ואם ... 'אז אתן לך דברים להסיר עוונך, ותעמוד בזה, אם תעשה זה; עמה שנה אחת

, אין נזקקין לו - 'וזה לא אוכל לעשות, כפרות אחרותתן לי ': ]החוטא למורה[יאמר לו 

  .)41' עמ, מג' סי, ו"מ, ספר חסידים(שאין תשובה אלא בשב ממעשיו ועושה סייג 

לילה , יצום שלושה ימים, אם בעל אפילו פעם אחת. מי שבועל ארמאית או שפחה .ב

אם בא לפני , לכך... כן יעשה שלוש שנים. שלא יאכל לא ביום ולא בלילה, ויום רצופים

שיצום שלושה , יש לו להורות לו, היאך יש לו לעשות תשובה שיתכפר לו, חכם ושואל

  .4|)24' עמ, יט' סי, שם(ם ימים ושלושה לילות רצופי

 ותרעומתם, מהחובה לגלות לחכם את חטאיהם הצפונים בלבםתחלחלו  היו חוטאים שנכמסתבר

  :הקטע הבאבין השיטין של כלפי חובה זו עולה מ

אבל אם מגיד . חטאיוַלּכֹל שמגיד , חציף עליה איניש דמפרש חטאיה: אבל מה שאמרו...

אך .  מותר-ורה לו מה לעשות והיאך יעשה תשובה כדי שי, לחכם אחד את כל עוונותיו

ספר  (כדי שיורה לו באיזה דרך לעשות תשובה. כך וכך עשיתי: יאמר לו מה שעשה

  .)51-50' עמ, עב' סי, ו"מ, חסידים

את קביעתם של נוגדת  לפני חכםשההוראה להתוודות , עם הטענהכאן הכותב מתעמת 

 עלתה בפי אי אלו שכנראה, )ב"ות לד עברכ(' חציף עלי מאן דמפרש חטאיה 'חכמים

אינו מסכים כי ' ספר חסידים'בעל . בשר ודםשהעדיפו שלא לגלות את חטאיהם לחוטאים 

 לכֹּ לַ מגיד 'הוא מסיעם לאופן בו החוטא . 'המורה'לחובת הוידוי לפני סותרים דברי החכמים 

 
 .יח- יז'עמ, כד' סי, דרשות לימי התשובה   3

, עוד בנוגע להתוודות לפני המורה. 1פרק ב סעיף , ראה להלן, שמואל החסיד' סימן זה הוא מתורתו של ר   4

 I.A. Agus, 'The Use of the:  גםוראה; 130כו והערה -כג' עמ, לד' סי, דרשות לימי התשובה: ראה

Term Hakham by the Author of the Sefer Hassidim, and Its Historical 

Implications', JQR, 61 (1970), pp. 54-62.  



 5    מבוא  

י שיורה לו היאך כד,  את כל עוונותיוחכם אחדל'ההתוודות שמעשה בעוד ', חטאיו ]את[

  . מותרת בהחלט ואף ראוייה ונכונה- ' יעשה תשובה

  מטרת כתיבתם של חיבורי התשובה. 3

יהודה העלו על הכתב את תיקוני התשובה החסידיים ' שמואל החסיד ובנו ר' שר, נראה אפוא

ת הדרכה לבעל תשובה החפץ ספרובכתיבותיהם ואין לראות , מוסרית־דתיתכחלק מכתיבתם ה

, אלעזר מוורמייזא' ראולם . את חטאיו לפני החכםלפרט בלא ו בוראו בכוחות עצמולשוב ל

מלשוב בתשובה הנרתעים החוטאים  היה ֵער למצוקת ,יהודה החסיד' תלמידו של ר', רוקח'ה

יקוני התשובה באופן יצא והעלה על הכתב את תולפיכך ', המורה'באוזני   בושת הווידוימפני

' רוקח'ה ובמיוחד הקפיד .א יוכל לפלס דרכו לתשובה בכוחות עצמוכדי שהחוט, וסדורמפורט 

  . מכל סדרי התשובה שיסד' המורה'להשמיט את חובת הוידוי לפני 

כתיבת להמרכזית סיבה לספר חטאיהם לפני החכם מופיע כהסיוע לאותם חוטאים הבושים 

  :בראש אחד מהם נאמר. 'רוקח'חיבורי התשובה שמיסודו של ה

חייבי כריתות וחייבי , כגון, הרבה מבני עמינו חוטאים עבירות חמורות, שרבובעוונותינו 

ומיעוט דמיעוטא השבים ונותנין אל לבם שהעולם הזה , מיתות בין דין וחייבי מלקות

 בה בני אדם שפשעו ואחר כך נתחרטו הר,ובברור. הפוך ועובר כצל שאין בו ממש

ושים וחפרים לבאר ולפרש חטאם לגדול באלא ש, וברצון היו שבים, ודואגים על חטאתם

  .על כן הרבה מונעים מלשוב. דחציף איניש דפריש חטאיה, והם אומרים, מהם

נוֹ / ישוב מעוונו / לכן כל אדם החרד על דבר קונו  על כל / ויראה ויבין וידע , בעוד ֶיׁשְ

 / ניינוי עוישוב על כל דבר ודבר לפ,  בתוכוויעשה ככל הכתוב, בזה הקונטרס, דבר פשע

ויושע בשובה ונחת / וינצל מרדת שחת , ויכפר לו על זדונו/ אולי ישוב השם מחרונו 

  .)ו-ה' עמ, סדר התשובה(

  :'רוקח'מיסודו של הבחיבור תשובה אחר נאמר כיוצא בכך 

 להורות לו מה בוש לבוא לפני חכםו, וחטא ליוצרו, יש אדם שתוקפו יצרו לחטוא

כל אדם אשר נשאו לבו לעשות , על כן.  יתכפר לו ובמה, עבירה שבידו]על[יעשה 

יעיין ביסוד הזה וימצא תשובה וכפרה כפי אשר , תשובה שלימה מחטאו אשר חטא

הלכות ( מה יעשה  להורות לוולא יצטרך לבייש את עצמו לבוא לפני חכם, חטא

  .5|)מהדורה ב, תשובה

 –שמואל החסיד ' ר, וואביהחסיד יהודה ' ר,  רבו–את תקנתם של ראשונים ביטל ' רוקח'ה

 
פרקטיקת , י קוזמה"מהדורה זו נדפסה לאחרונה ע. 372' עמ, חיבורי התשובה, מרקוס: הובא אצל   5

 .11' עמ, מובאה הנזכרת נדפסה שםוה,  ואילך11' עמ, ב, התשובה



 זאאלעזר מוורמייתשובות רבינו   6

 קודמיו לא בזמןאפשר כי . 6|מתהליך התשובהמהותי י החכם כחלק לפנהתוודות השקבעו את 

 הרבה' -' רוקח' של האך בדורו, בושת הווידויהיו כה הרבה אנשים שנמנעו מן התשובה מפאת 

ותר על חובת ולומציאות זו הביאתו ', בושים וחפרים לבאר ולפרש חטאם לגדול מהם... בני אדם

 המכפרת על המביאה לידי בושתאולם כמשקל נגד לביטול חובת הווידוי . 7|'המורה'הווידוי לפני 

על מנת וזאת , הרבה יותר מדרישת קודמיו, תעניות וסיגופיםעל השב ' רוקח'ההוסיף , החטא

  .8|החכםשנגרם מביטול ההתוודות לפני סר למלא את הֶח 

  

  ייםחיבורי התשובה המרכז: פרק ב

ם יים הביאו גם להבדלי־אשכנזהמטרות השונות שעמדו לנגד כותבי חיבורי התשובה החסידיים

ת על תורת ההגיון וחסידי אשכנז לא הכירו את דרכי החשיבה המבוסס.  בין החיבוריםתוכניים

הקטעים המעטים מן . היהודית־ו את חותמן על הספרות הפילוסופיתאשר הטביע, היוונית

י חשיבה וכתיבה פית שהגיעו אל חסידי אשכנז לא הספיקו בעיצוב דרכהספרות הפילוסו

עוברים מעניין , נושאים אופי דרשני  החסידיםכתוצאה מכך רוב כתביו ,שיטתיות ומסודרות

ורבות בהן החזרות ,  בסדר עקבי של מוקדם ומאוחרנתוניםאינם , לעניין במהירות רבה

 
הוא לא קיבל את כל , יהודה החסיד' נחשב כתלמידו של ר' רוקח'פ שה"כי אע, בֶהקשר לכך חשוב לציין   6

 .מאמר א, מילואים למבוא: ראה. הוראות רבו

ה להפיץ את תורת התשוב' רוקח'שרצונו של ה, ייתכן גם. 134-109' עמ, חסידות וחברה, מרקוס: ראה גם   7

הביא אותו להקל , שלא נמנו על הקבוצה המצומצת של חסידי אשכנז, החסידית בקרב קהלים רחבים

אך חכמי הדורות הקודמים לא כיוונו את כתיבותיהם לקהל הרחב אלא אך . 'המורה'בדרישת הווידוי לפני 

' והחסידה 'על שם'? חסיד'למה נקרא : "שכן, והם לא חששו כל־כך מן הבושת, לחוג הקטן של החסידים

והוא כחרש לא ישמע וכאלם לא יפתח , שמביישין ומלבינין פניולפי ... 'וחוורתא': תרגומו, )דברים יד יח(

, עיקר חוזק החסידות: "וכן; )241-240' עמ, תתקעה' סי, ו"מ, ספר חסידים..." (לא יבייש פני אדם, פיו

  ).241' עמ, תתקעח' סי, םש" ( אין מניח חסידותו וכוונתו לשמים- שמתלוצצין בופ "שאע

יהודה כיוונו את כתיבותיהם לחוג המצומצם של החסידים ולא לקהל ' שמואל החסיד ובנו ר' לכך שר

 אכתוב ליראי השם ולחושבי שמו: "'ספר היראה'שמואל בפתיחתו ל' את הודעת ר, לדוגמא, ראה, הרחב

 תהליך הפצת תורת החסידות בקרב הקהל ועל). 1' עמ, ס א"ר, ו"מ, ספר חסידים ("זה ספר זכרון לפניהם

' עמ, עיונים בספרות, דן: ראה, שהיה מראשי מפיצי תורתה' רוקח'שהתגברה בעיקר בזמנו של ה, הרחב

, 'כתיבת הסוד באשכנז והמעבר לספרד, 'אברמס' ד; 154-150' עמ, תולדות תורת הסוד, ל"הנ; 74-73

, אברמס' ד: ראה, לעסוק בכך' רוקח'ביאו את הועל הסיבות שה. 101-100' עמ, )תשנד (6, מחניים

מקור חדש לתפיסה תיאוסופית אצל חסידי אשכנז ותפיסתם לגבי : ה"השכינה המתפללת לפני הקב'

 .64 הערה 523' עמ, ובספרות הרשומה שם, 525-522'  עמ,)תשנד(סג , תרביץ', מסירת הסודות

  .372' עמ, יבורי התשובהח, ל"הנ; 126-125' עמ, חסידות וחברה, מרקוס: ראה   8



 זאאלעזר מוורמייות רבינו תשוב  כו

  תשובה למקלה אביו ואמותשובה למקלה אביו ואמותשובה למקלה אביו ואמותשובה למקלה אביו ואמו] ] ] ] חחחח[[[[
�O ַאל ָנא ַתְכֵ�דלִ לִ לִ לִ  / י3 ָאב ָוֵא� 6ֵַ�דאִ אִ אִ אִ ְ.  
 ַ� ַ� ַ� ַ�ד$Gל 6ְב$ָד  ד$Gררררכ$זָ זָ זָ זָ  / � 2א ַתה#   . ֵמֶה� ַאל 7ַה#

ִפי ִרי3/ ל, ִא� ְמַקְ;ל$ 'ַוא# �ט$ב ְמַקְ�ל$, ַיח#ְ.  
  .וְפ7ֶה �$ֵ�רָ�א ְ�ָת / ֵ�ר יִא� ָאב ָוֵא� ה,א צִ 

  

  
איש אב  126    .'ָאר.ר ַמְקֶלה ָאִביו ְוִא1M': פ דברי� כז טז"ע: למקלה אביו ואמו:  כותרת]ח[

ִאיE ִא1M ְוָאִביו '(בשילוב ויקרא יט ג ) '3ֵַ-ד ֶאת ָאִבי: ְוֶאת ִאMֶ:'(פ שמות כ יב "ע: � כבדוא
אלא , טורח הכיבודב �ִיכבד לבאל : המשורר פונה אל הב�: לב� אל נא תכבד). 'Hִיָרא.

יש ): "י"המו�גר מפירוש רש(ב "רע-א"השווה קידושי� לא �ע. כבד� בשמחה וברצו�ת
]". שמראה לו צרות עי� על �עודתו, שנענש עליו[ וטורדו מ� העול� -כיל לאביו פ�יוני מא

מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו : גר�) א א, פאה(ובגמרת ירושלמי : "י"ובפירוש רש
טחו� ! ?מה איכפת ל�! �בא: אמר לו? מאי� ל� כל אלה: פע� אחת אמר לו אביו. פ�יוני
זכור מה� / על כבוד� לא תהדו!  127    ".ראהו שקשה לוה. לעו� ואכול, כלומר. ואכול

, בשתי צלעות הטור מחשידה שאחת מה� טעות' תהדו&'ההופעה הכפולה של : אל תהדו!
ַ,ל ': ושמא לתק� את הצלעית הראשונה. שהרי בכל השיר אי� מילה החוזרת פעמיי� כחרוז

ַ,ל 3ְב1ָד� >א ': קיי� מילה זו ולתק�א� נראה יותר ל. 'לא'בהשמטת , '&|וֹ |V|ְר |Hִ |3ְב1ָד� 
 Hִ| ְג|V| ֹמשו� כבוד� ִהזהר שלא לגדפ� ולקלל�: כלומר, '&|ו . �והוראה זו מתאימה לתוכ

�זכור לכבד : כלומר: זכור מה� אל תהדו!. 'תשובה למקלה אביו ואמו' הנוכחי שהוא ה�ימ
יE ִא1M ְוָאִביו Hִיָרא. ְוֶאת ִא 'ושמא הוא רומז כא� ל.  ולא להדו& ול�לק מצווה זו�את הורי

ָזכ1ר ֶאת י�1 ַהַ]ָ-ת 'כלומר ', זכור'את מצוות : והפירוש יהיה, )ויקרא יט ג(' Eְַ-ֹתַתי EְHִמֹר.
1EVְיאל תהדו& מפני ציווי, )שמות כ ח(' ְלַק��יכול יהא : "ב"ראה יבמות ה �ע.  של הורי

 -' איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו': ומרתלמוד ל? כיבוד אב וא� דוחה שבת
. ישתוק: יחריש 128    ).אליצור על ביאור הטור' ש' תודתי לפרופ" (כולכ� חייבי� בכבודי

פע� אחת היה : "א"פ קידושי� לא �ע"וכל הטור ע. 'ְ-ט1ב ְיַקְ-ל1': ל"אולי צ: בטוב מקבלו
, ובאתה אמו וקרעתו ממנו, שב בי� גדולי רומילבוש �ירקו� של זהב והיה יו] דמא ב� נתינה[

: א א, פאה, ובנו�ח אחר בירושלמי". ולא הכלימה, וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו
לכו ושאלו את ! ?ולי את� שואלי�: אמר לה�? עד היכ� כיבוד אב וא�: אלעזר' שאלו את ר"

אמו מ�טרתו בפני כל פע� אחת היתה . דמה ב� נתינה ראש פטרבולי היה! דמה ב� נתינה
, ב"קידושי� לא ע' ועי". שלא תצטער, והושיט לה, ונפל קורדק� שלה מידה, בולי שלו

כלו� זרקה ארנקי בפני� לי� ולא : "טרפו� שהשתבח על שמכבד את אמו' שאמרו לר
3ִי ': פ ישעיה ל לג"ע. יבוא בגיהנ� ה�וער: כלומר: בא בתופתה �וער 129    !".?הכלמתה
' �וער'ולשו� . ועוד, ד ו, ר"בר; א"עירובי� יט ע: ראה. והוא הגיהנ�', ֶאְתמ.ל HְָפHֶהָ,ר.U ֵמ 
ַרת יי ֵחָמה ָיְצָאה': פ ירמיה כג יט"הוא ע ', ַ,ל רֹאE ְרEִָעי� ָיח.ל, ְוַ�ַ,ר ִמְתח1ֵלל, ִהֵ/ה ַ�,5

  .ב"חגיגה יג �ע: ראה, והוא מפורענות� של הרשעי� בגיהנ�
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  ב138|○                          |  .'!3ְִכיָנה': ר'ָאמַ  ○|3ֶ6ְָ&ַמע ק$ָל'/ ָנה יְלַרב ֵא� ְזֵק   
  

  
בית ראשו� : "27' עמ, ב"נו, ל"פ מעשה ריב"ע: ושלושה בלילה[...] לכ� רב חיבוטו  133-130

ומכה כל , שמו קושיאל, עומד מלא�... �כשבאי� ש� יורדי גיהינ]... של גיהנ�[
, וחוזרי� הרשעי� לקדמת�... עד שמ�יי� את כול�,  ומשליכ� לאשאחד בשבט של אש

יו� . וחוזרי� ומכי� אות� ושורפי� נשמת�. ונראי� כאילו לא נשרפו וכ� עושי� בכל 
, עיוני� ובירורי�' עי(למדרש זה נו�חאות שונות ".  שלוש- ובלילה , שבע פעמי�

אלמלא זכות (אבשלו� ב� דוד מצוי באותו מדור וא& הוא דינו ללקות , א� לכול�, )עי& מו�
מעשה (כדבריו ', זלזלית לאבא'בגלל שהוא ) המצילתו' נעשה ונשמע'דוד אביו או אמירת 

וכנראה ). 27' עמ, ב"נו, ל"מעשה ריב(' שמרדתי באבי': כלומר, )ע רפד"�, ג"נו, ל"ריב
רבות : רב חיבוטו 130    .ו את המצער לאביו ואמו במדור זה דווקאבעקבות כ� קובע רבינ

, ועל מלא� זה והכאותיו. בשרביט של אש: ומלא� מכה בשרביטו. כמתואר בהמש�, מכותיו
עשה . אינני יודע כיצד לנקד: קושיאל 131     .לעיל �עי& לב, עיוני� ובירורי�: ג�' עי

שציער ,  מפני שעשה את התועבות הנזכרותהנענש כמתואר, חוזר אל החוטא: תועבות האל
פ "והלשו� ע. ה"את המתועב לפני הקב', תועבות האל': ושמא יש לפרש. את אביו ואמו

 ג�כי ע� ': ושמא כתוב, אינה בטוחה' ג�'קריאת : כי ע� ג� איו� 132    .ויקרא יח יז
והכוונה ',  ָאי�1ט|בֶ |Eֵ |3ִי ִע� ': ל"ואולי צ. א� לשתי הצעות הקריאה העניי� לא מוב�. 'איו�

). 133-130ביאור לטורי� , לעיל' עי(האש עמו המלא� מכה את הרשעי� בגיהנ� ' שבט'ל
�א� להצעה זו , )224טור , כדוגמת הנחרז להל�('  ָאי�1|ת|ַר |י|זֵ |Oְ |ר |בַ |ָ, |3ִי ': אפשר ג� לתק

השווה . 'בלילהושלוש ': ל"כנראה צ: ושלושה בלילה 133    .הצלעית חורגת מהמשקל
: לכ� נמשכה מלכותו. את יצחק, כיבד את אביו: כיבד הורתו 134    .79ביאור לטור , לעיל

משמש לאביו ] עשו[וכשהיה : "24' עמ, כג' �י, פרשת דברי�, מהדורת ליברמ�, ר"ראה דב
שכשהיה , ולא שמש אד� את אבותיו וכבד� כש� שכבד עשו לאביו, היה משמשו בכבוד

זכה לכ� ,  יצחק אביו היה לובש בגדי� נאי� ונכנ� לשמשו בה�נכנ� לשמש את
שהיה , פ שלא היה צרי�"אע, עשו שעשה ע� אביו: "א טו, ש זוטא"וכ� בשיה". למלכות

: הל� וגדל עושרו/ טרפו� כיבד הורו ' ר 135    ".ה המלכות בשכרו"נת� לו הקב, יצחק עשיר
ותקנתי , ואי� לו מוב�', תורו': י"בכת: הורו. מז�עי& , עיוני� ובירורי�' עי; איני יודע מקורו

  בקידושי� : שכינה: אמר|קולה |כששמע / לרב א� זקינה ||. רב|לאמורא |: לרב 136     .'הורו'ל



 זאאלעזר מוורמייות רבינו תשוב  כח

ַקְ�ָל' ולמד    ,ִמIָָמה ֶ�+ ְנִתיָנה/ א#
ֻד / ֵ�ד ה$ר$ י63ִֶ  �ְדר$וָלֵכ+ ָ*ָרה א#ֶ�  .8ָה נ$ְלָדה ל$ ְ

�ַג+ ֵ�ֶד+ ְיָקר$/ ֵ�ד ִי7ְנ, ל$ Dְָכר$ ְוָכל ַהְמכַ ְ.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יו�&אמרו כ� על , ב"לא ע איקו� : אמר, רב יו�& כי הוה שמע קל כרעא דאמיה: "רב 
המ�תבר ג� ממשקל ',  ֵא� זקינהיו�&לרב ': וכנראה שיש לתק� כא� ".מקמי שכינה דאתיא

לא בֶהקשר לעניי� ורק על אישי� אחרי� ', זקנהֵא� 'אמנ� בקידושי� ש� ליתא . הצלעית
). אמו של רב א�י(ב "קידושי� לא ע; )זכאי' אמו של ר(ב "מגילה כז ע: ראה, כיבוד ֵא�

 בדקתימקויי� בכל עדי הנו�ח ש, בנוגע לשני הפרטי� הנזכרי�, נו�ח התלמוד שלפנינוו
י "כת): ול ליברמ�ש שא"י המכו� לחקר התלמוד ע"שע' מאגר עדי הנו�ח'פ רשומי "ע(

    .וינציאה רפ, תלמוד בבלי; 95י מינכ� "כת; 111י וטיק� "כת; )367 (248' אופ, אוק�פורד

ְלְמֶדָנT': ל"וכנראה צ, משובש: אקבלה ולמד 137 Wְוא Tַקְ-ָל אקבל ואלמד על מעלת : כלומר. 'א5
פ המ�ופר " ע:נולדה לו בעדרו[...] מדמה ב� נתינה  138-137    .מצוות כיבוד אב וא�

דורש ללמוד את מעלת , מו' עמ, ג� ב�דר התשובה. א א, פאה, ירושלמי; א"בקידושי� לא ע
ויזכה לרעות ביד שבעה / וילמוד מדמה ב� נתינה : "...כיבוד ההורי� מדמה ב� נתינה

, יתנו לו שכרו בעול� הזה ובעול� הבא: בג� עד� יקרו/ יתנו לו שכרו  139    ".ושמונה
ִריֻכ� ָיֶמי: .ְלַמַ,� ִייַטב ָלU ַ,ל ... 3ֵַ-ד ֶאת ָאִבי: ְוֶאת ִאMֶ:"): רי� ה טזדב(כדכתיב  ְלַמַ,� ַיא5

Uָל �>ֶהי: ֹנֵת Wר יי אEֶ ָדָמה א5 ;  לעול� שכולו טוב-' למע� ייטב ל�': "ב"ובקידושי� לט ע. "ָהא5
'�� הוא שכיבוד א� וֵא , א א, פאה, משנה' ועי".  לעול� שכולו ארו�-' ולמע� יאריכו� ימי

  ".דברי� שאד� אוכל פירותיה� בעול� הזה והקר� קיימת לו לעול� הבא"כלל המ



 זאאלעזר מוורמייתשובות רבינו   קי

' עמ, )תשעב(כז , ישורו)', על נו�חה ומקורה של תפילת אב הרחמי�, 'קנרפוגל' א; 41 הערה 152' עמ
  .תתעד-תתעג

  :133-130 טורי� ]מו[
  ,ְרִביט�6ַמְלָא> ַמֶ;ה 9ַ�ְ / ָלֵכ) ַרב ִחיֻ�וט� 

ב�ת ָהֵאל/ ְו�9ֵ ַהAְַלָא> קושיאל    , Fָ�ָה ���5
  ַמֶ;ה 9ֶַבע ��I�ַ/ ִ;י ִע� ַ:� ָאי�� 
  .9ְ6ל�9ָה Kַ�ְַיָלה

, ל"פ מעשה ריב"ע –כמצויי) בביאור  – הוא כל העניי)ו. 224-222טורי� , ראה ג� להל), כיוצא בכ�
, שמו קושיאל, מד מלא0]ו[ע... כשבאי� ש� יורדי גיהינ�]... יהנ�של ג[בית ראשו) : "27' עמ, ב"נו

, וחוזרי� הרשעי� לקדמת�... עד שמ�יי� את כול�,  ומשליכ� לאשומכה כל אחד בשבט של אש
, כ0 עושי� בכל יו� שבע פעמי�ו. וחוזרי) ומכי) אות� ושורפי) נשמת�. ונראי) כאילו לא נשרפו

  .את הנו�חאות השונות למדרשט או�י& לפרוכא) ".  שלוש-ובלילה 
, 109ע "ר, ב�פר הזכרונות, בשינויי� לא משמעותיי�, מופיע, מצוטטה, ב"נו, ל"כנו�ח מעשה ריב

וקאי� מלאכא חד ומחי לכל חד וחד ): "רפה-רפד' עמ, ג"נו, ל"מעשה ריב(וכיוצא בכ� בנו�ח הארמי 
נפקי) מ) , מי) רשיעיא לממחי ולמוקדבתר דמ�יי...  שמיהקושיאלוההוא דמחי יתהו) , בשוטי דנורא

שבע זמני$ ביומא ותלת וכ) עבדי) להו) . ומיד חוזרי� וממחא יתהו), נורא כאילו לא אתוקדו
שנשמט שמו של המלא� המכה , נשתבש העניי), 51-50' עמ, א"נו, ל"א� במעשה ריב". בליליא

ולאחר מכ) ...  אות) על האשומנטלי),  עומדי) מכא) במקלות שלה�מלאכי�ו: "ונשתנה �� ההכאות
וכ) . וחוזרי) ושורפי) אות�, נשרפו ולא נגע בה� אש כלל] לא[כאילו , מוציאי) את הרשעי� מ) האש

ובמדרש כונ) . 283' עמ, ד"נו, ל"וכ� במעשה ריב". ארבע ביו� ושלש בלילה: עושי� לה� שבע פעמי�
הוא מעביר את . � המלא� המכהפ ששימר ל9ֵ "אע, נשתבש באופ) אחר) 31' עמ, ב, בית המדרש(

  ".שני פעמי� ביו�הרשעי� נידוני� ש� "ש, וקובע, שבגיהנ�' השניבית 'מקו� הדי) ל

  :135 טור ]מז[
  .9ְר�וָהַל> ְוָגַדל ָ� / ֵ�ד ה�ר� ַטְרפ�) ִ;י' ר

שי) קידו: ראה, טרפו) לאמו מתואר בכמה מקומות' כיבודו של ר. לא מצאתי מקור מפורש האומר כ)
טרפו) ' והל� ר, טרפו) ירדה לטייל לתו� חצירה בשבת' אמו של ר: "א א, פאה, ובירושלמי. ב"לא רע

ונכנ�ו , פע� אחת חלה. והניח שתי ידיו תחת פר�ותיה והיתה מהלכת עליה) עד שהגיעה למיטתה
.  ש� בהמש�'ועי...". שהוא נוהג בי כבוד יותר מדאיהתפללו על טרפו) בני : אמרה לה), חכמי� לבקרו

טרפו) שהיה עשיר ' אמרו עליו על ר: "157' עמ, א כא, ראה מ�כת כלה, טרפו)' ועל עושרו של ר
, יחו�י תנאי� ואמוראי�, קלונימו� משפיירא' יהודה בר' ר: וראה, א"וכעי) זה בנדרי� �ב ע". גדול
אתי מקור המקשר א� לא מצ. תפג- תפב' עמ, ירושלי� תשכג, ל מימו)"מהדורת י', רבי טרפו)'ער� 

  .שבשכר הכיבוד הוא זכה לעושר, זה לזה
, פרשה כד, �דר אליהו רבהראה .  אב וא� זוכה לעשירותשבשכר כיבוד, אמנ� באופ) כללי נאמר

 ונכ�י� וחיי� בעול� עושרכל המבקש ימי� ושני� ו: "134' עמ, וינה תר�א, שלו�־איש' מהדורת מ
: שנאמר, רצו$ אביו ואמויעשה רצו) אביו שבשמי� ו, �ו&וחיי� ארוכי� לעול� הבא שאי) לו , הזה

ַ;ֵ�ד ֶאת ָאִביw "): דברי� ה טז(ג� מ�תבר שזה בכלל דברי המקרא ". 'וגו' כבד את אבי� ואת אמ�'
wAֶ6... ְוֶאת ִא wִריֻכ) ָיֶמי ָדָמהְלַמַ�) ַיא� Rֶהיw ֹנֵת) ָל>ְלַמַ*$ ִייַטב ָל& ַ*ל ָהא; W9ֶר יי א כי ,  והשווה תנחומא." א�

תזכה לבנות בית חדש ): "דברי� כב ז (בשילוח הק$הנאמר ' למע) ייטב ל�'הדורש את , א, תצא



  קיא  עיוני� ובירורי�  

תזכה לבגדי� נאי� מ) צמר ... תזכה לשורי� וחמורי�... תזכה לכר� ולזרוע שדה... ולעשות מעקה
אוכל דברי� שאד� "השכיבוד א� וא� הוא בכלל , א א,  פאהתמשנ' ועי...". גדי� נאי� מפשתי�ולב

שלמה ' ודברי� מפורשי� מצאנו אצל הפייט) ר".  והקר) קיימת לו לעול� הבאפירותיה$ בעול� הזה
w , ִצי6ָֻי� ִל9ְמ�ר, ַ;ֵ�ד 5ְַכֵ�ד ה�ֶריw): "ג"ב) זמנו המבוגר של ר�(ארי '�ולימ) אל�נג ְוִיְתָ�ֵר> ַזְר��

 w6ְקִציֶר /wִרי ַאְדָמְתSְ , Uְwְוִיְצָהֶר w9ְ5ִיר� wדר דיברי) " (ָגְנ�קדושתאותיו , הכה)' ע'; וירד אבי כל חוזה'
). 96-95' שו, 173' עמ, ירושלי� תש�ד, ב, ד"ע, ארי למועדי השנה'שלמה �ולימ) אל�נג' של ר

ע�9ֶר ְוָכב�ד / ְוַא5ָה Rא ִתְלֶוה ְוִהְלִויָתה :�ִיי� ַרִ�י� / ַ;ֵ�ד ז6ג ה�ֶריw ְוRא 5ְִדֶוה : "ובפיוט אחר שלו
ַצ6ֶה 9ֶר ְלw א�  ).32-30' שו, 193' עמ, ש�, הכה)'; וירד איש בנביאי�'רהיט " (5ְִמָצא ֵמא�

  :144 טור ]מח[
  .ו�Uְָ�ַיִי) ֶנֶ�> ַהְמָא / ד ָאָד� ִא� ֵהִזי

שהביאה (קביעת הגאוני�  בעקבות�ת� יינ� ) 'במזיד'(לעצמ� לשתות במודע שהתירו כי היו , ייתכ)
כדעת ההלכה שנפ�קה בצירו& ו, )�עי& נב, להל)' עי(שגוי בזמ) הזה נחשב כתינוק ב) יומו , )י"רש

הוראת היתר זו נהגה ). ב"ע-א"עבודה זרה נז ע' עי(שמגע תינוק ב) יומו מותר א& בשתייה , שמואל
�פר המנהיג: ראה(בכמה מקומות ב�פרד  ,��' עמ, ירושלי� תשלח, רפאל'  ימהדורת, הלכות יי) נ

�הדיה . שג� בודדי� באשכנז הקלו בכ�, ולא רחוק לומר, )53 והערה 108' עמ, יינ�, יק'�ולוביצ; תר
ואל יעלה על לב ): "או תלמידו(י הזק) "מתוכחתו הנמרצת של ר, כנראה, של דעה מקילה זו נשמעי�

... שהרי פשט אי�ורו בכל ישראל, ) שומעי) לודאפילו יבוא אליהו ובית דינו אי... אד� להתיר מגע גוי
לא יהיה לו ני) ולא נכד , מגע גוי מותר בשתייה, וכל מי שאומר. משו� דהלכתא כרב באי�ורי)

שא& נגד מקילי� , ואפשר .)106-107' עמ, יינ�, יק' �ולוביצ:ראה" (ופור7 גדר ישכנו נחש', בנחלת ה
זה ב -יי� ־אשכנז�ישבשני �דרי התשובה הח�ידי במזיד' תשובה לשותה יי) נ��'אלו נאמרה ה

  .לח' עמ, �דר התשובהבשלפנינו ו
אינו מתייח� הוא שכ) ,  מדוייקי�אינ�)  ובה52 �ביבות הערה 107' עמ, יינ�(יק 'דברי �ולוביצ, ואגב

- לז' עמ, �דר התשובה(' תשובת השכירי�'הקודמת ל'  יי) נ�� במזידשותה'ל�דר התשובה שניתנה ל
  .הנאמר בשיר שלפנינוהכיר את  & לאוא, )לח

  :149 טור ]מט[
  .ְצָדָקה 6ְמִחיָלה/ ל 5ְִפיKָה ְוַיְרֶ�ה ָלֵא 

שתיית יי) , ובנוגע לחטא שלפנינו. �עי& כז, לעיל' עי, על נתינת צדקה כהוראה כללית לבעלי תשובה
וית$ ... רבעי� יו�יתענה א... השותה יי) נ�� במזיד: "לח' עמ, ראה ג� �דר התשובה, נ�� במזיד

 –המחייבת ', תשובת המשקל'שהשותה יי) נ�� מחוייב בנתינת הצדקה ג� מפני , וכנראה". צדקה
, )ב�ופו, �עי& כז, לעיל' עי(י החטא " לתת לצדקה את מה שהרוויח ע–בחטאי� הכרוכי� בממו) 

הרי ששיל� , הגויא� הוא רכש את היי) הפ�ול ישירות מ. שכ) בשתיית יי) נ�� הוא ח�� בהוצאותיו
אות� השכירי� שלוקחי) במזיד יי) נ�� : "לח' עמ, �דר התשובההשווה (עליו מחיר נמו� מזה הכשר 

הרי נא�ר בהנאה , וא� היי) נפ�ל כשהיה ברשותו, ...")עבור מעט מזער ריוח, ונותני� בחזקת כשר
, היי) בימי הביניי�, יק'ביצ�ולו: ראה(ואפילו לשיטה המתירה למוכרו לגוי , )ב"עבודה זרה כט ע' עי(

ובי) כ� ובי) כ� נמצא כי הרוויח מעט ממו) בשתייתו ליי) , עדיי) הוצר� למוכרו בזול) 141-140' עמ
  .הפ�ול

  
  



  אמאמר 

  דברי הרב ודברי התלמיד

  החסידיהודה ' ר ורבו 'רוקח'עניינים שנחלקו בהם ה

אך עם כל זאת הוא לא חשש , 1|יהודה החסיד כרבו המובהק'  את ר'רוקח'כבר מצעירותו ראה ה

פרק  ( כבר נידון במבוא– ביטול הוידוי לפני החכם –אחד מהם . לסטות מדעת רבו בכמה עניינים

  .2| עניינים אחריםףוכאן נוסי, )א

  מחבר על יצירתוהם ׁשֵ חתימת ־אי. 1

 'רוקח'ה. 4|כלל וכלל' רוקח' לא הקפיד ה3|שאין לפייטן לחתום את שמו ביצירתו, על הוראת רבו

 
 .59' עמ, מבוא, דרשת הפסח לרוקח: ראה   1

ממנהג רבם לקטרג ולבקר חריפות את נוסחי , עצמו' רוקח'ביניהם ה, יהודה החסיד' את סטיית תלמידי ר   2

, ראשית. רבונחלק על ' רוקח'פרטים שהה אינני מונה בכלל -) אנגליה(' איי הים'התפילה של בני צרפת ו

שכן , אלא רק גישה שונה בהתבטאות ספרותית, מנהג הנהוג, אין מדובר כאן במחלוקת על עניין מעשי

והם רק אינם תוקפים בחיבוריהם את הנוסח השונה אלא , תלמידי החסיד הסכימו לנוסחי התפילה שקבע

ככל הנראה תלמידי , תשני. המשנה בנוסח התפילה חוטא בנפשוש, לכל היותר הסתפקו באזהרות כלליות

החסיד העלה את ביקורתו וקטרוגו נגד נוסח צרפת בו ', כתב הפולמוס'יהודה החסיד לא הכירו את ' ר

: ראה על כך. תלמידיו הקרובים לא ראוהועד שאפילו , רביםבולא הפיצו שהוא כתבו לעצמו , ואנגליה

  .619-618' ובמיוחד עמ, 624-609' עמ, הפולמוס של חסידי אשכנז, עמנואל

: והשווה; 395' עמ, תתתתכ' סי; 374' עמ, תתתשכח' סי; 265' עמ, תתרנב' סי, ו"מ, ספר חסידים: ראה   3

טיפולוגיה של מלאכת : קודיקולוגיה עברית, בית־אריה' מ; 184' עמ, תשו' סי; 134-133' עמ, תע' סי, שם

  .109-108' עמ, ירושלים תשעב, הספר העברי ועיצובו בימי הביניים

ם המחבר, לעניין קרוב   4 ם החיבור או פתיחתו באופן הרומז לׁשֵ לא , יהודה החסיד מתייחס' אין ר, קריאת ׁשֵ

פ "מתוקן ע(א ' עמ, הקדמה, ראה ספר רוקח.  כן באחד מחיבוריונהג' רוקח'בעוד שה, לחיוב ולא לשלילה

  ): כמקובל,עם תיקונים נוספים ממני בסוגריים עגולים ומרובעים, פאנו רסה, ר"דפו

תנא דבי 'כמה , כל אדם צריך לרשום שמו בספרו... ]308=[ אלעזר כשמי 'רקח'וקראתי הספר הזה 

מתחיל ' מדרש תדשא'ו; ]519=[ תנא דבי אליהו כמה 'ויגרש'כי ', ויגרש את האדם'מתחיל ' אליהו

' אשית רבאבר'ומדרש . ]705=[ נחס בן יאיר]י[ פ)נו(זה רבי כמה 'תדשא'כי ', תדשא הארץ דשא'

 רבינו ]זה[ כמו ']יום[ואהיה שעשועים '', ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום'מתחיל 

מי ימלל גבורת 'מתחילין ' פרקים דרבי אליעזר'ו. ]ותקנתי', ההושעי': במקור; 879=[ הושעיא רבה

 כמו ]85=[ 'מאדם'', מאדם ועד נח'מתחיל ' סדר עולם'וכן . ]797=[ אליעזר בן הורקנוסכמה , 'הוה'י

  .]86=[ יוסי

על ' רוקח'שכן בפירוש ה, קלונימוס ממגנצא' יהודה בר' ר, מאביו' רוקח'דבר זה קיבל ה, וככל הנראה

אמר לי : "הובאו חלק מהדברים האחרונים בשם) אלא לאחד מתלמידיו' רוקח'שבאמת אינו ל(התורה 

). פה' עמ, בראשית, פירוש הרוקח לתורה("  בשם רבינו יהודה בר קלונימס]אלעזר' מורי ר=[א "מור

 .תודתי להרב לוי יצחק חריטן על עזרתו בהערה זו



 זאאלעזר מוורמייתשובות רבינו   קמ

ופעמים  ,5|'אלעזר הקטן'או ' אלעזר': בצורות שונות ,כמעט בכל פיוטיו ושיריואת שמו חתם 

, 6|'אלעזר הקטן בן רבי יהודה חזק ואמץ אמן': ם אביוגם את ׁשֵ באופן רחב ומפורט יותר הכולל 

 יהודה ברבי אלעזר ברבי': גם את אבי סבו, שכלל בה ארבעה דורותאו שהרחיב את חתימתו עד 

  .8|'שה חזק ואמץאלעזר בן רבי יהודה בן רבי קלונימוס בן רבי מ ';7|'קלונימוס ברבי משה

, יות ולאו דווקא לפיוטים ושיריםיצירות ספרותיהודה החסיד מתייחס גם לשאר ' איסורו של ר

חכמים הראשונים לא היו כותבים ספריהם : "אין למחבר להזכיר את שמו על ספרו, לדעתוו

', ספרי'ו' תורת כהנים'כגון מי שחיבר . ולא היו מניחים לכתוב את שמם על ספריהם, בשמם

לא כתבו בספריהן ', סופריםסכת מ'כגון , ובריתות ומדרשים ואגדות ותיקוני העולם' מכילתי'

..." כדי שלא יהנה מן העולם הזה ויפגום שכרו לעולם הבא', לוני בן פלוני כתבתי זה הספראני פ'

אחד ש עד, לם גם בכך לא חש התלמיד לדעת הרבאו). 265' עמ, תתרנב' סי, ו"מ, ספר חסידים(

י כבחתימותיהם ובתוכ, בוריוראשי חיהוא הזכרת שמו ב' רוקח'של ההכתיבה הניכרים ממאפייני 

  .9|'אני אלעזר הקטן'או ' אני אלעזר ': בגוף ראשוןבדרך כלל, החיבורים

 
  .320' עמ, שירת הרוקח: ראה   5

 .254-250, 249-247, 216-212' עמ, ראה שם, נוספים וכעין זה בפיוטים .211-208' עמ, שירת הרוקח   6

 .20פא והערה ' עמ, תפילה לרוקח   7

 .22פב והערה ' עמ, שם   8

כל  שם הובאו דוגמאות מעטות ביותר שאוסיף עליהן כהנה וכהנה בלא .143' עמ, עיונים בספרות, דן: ראה   9

  .כוונה למצות את העניין

סוד , סודי רזי סמוכים: "פותח במילים', רוקח'הנחשב לחיבורו הראשון של ה', סודי רזי סמוכים'כבר ספרו 

סודי : ראה', רוקח'ולכך שחיבור זה הוא פרי ביכוריו של ה; א'  עמ,סודי רזי סמוכים" (אלעזר הקטן', ירא ה

ומנהגו זה ). ה' עמ, ירושלים תשסא, מ סיגל"מהדורת ד, רזי סמוכים לרבינו אלעזר בן יהודה מגרמייזא

דות עבבינו למנת א: "את אחד מספריו הוא פותח במשפט. בספריו הבאים, ביתר שאת וביתר עוז, ממשיך

 את יםשראשי תיבותיו מרכיב, )א' עמ, שער הסוד והיחוד" (יהוג ייחודונכס טדושת קר דהחומינו רכר ז

בתוך הפירוש וגם , בפירושו לתפילות הוא מזכיר פעמים רבות את שמוגם . 'אלעזר הקטן'החתימה 

ויש : "שכח' עמ, שם; ..." קבלתי תיקון תפלותאני אלעזר הקטן: "רכח' עמ, ראה סידור הרוקח. בחתימתו

 אני אלעזר הקטן אומראבל : "שסא' עמ, שם; " עושהאני אלעזר הקטןוכן ', ככתוב על יד נביאך'מרים או

את האלהים ירא ואת , סוף דבר הכל נשמע: "שסז' עמ, שם; "כנגד שלש אמירות שכתבתי למעלה' ונאמר'

 אלעזר הקטן אניאבל : "תקכו' עמ, שם; "ר יהודה הקטן"חזק אלעזר ב. מצוותיו שמור כי זה כל האדם

: תשיט' עמ, שם; ..."רבנא יהודה החסיד בן רבנא שמואל הקדוש בן רבנא קלונימוס הזקן,  ממוריקיבלתי

ובחתימתו לפירוש התפילות ...". 'ויזתא'עד ' ואת פרשנדתא'נגד , ד אותיות" פאני אלעזר הקטן אומרו"

קלונימוס וממורי רבינו ' הודה בר קבלתי טעמי תפילות מאבא מרי רבינו יאני אלעזר הקטן: "הוא כותב

הקטע נשמט ממהדורת ; 595' עמ, הפולמוס של חסידי אשכנז, עמנואל..." (אב החכמה, יהודה חסיד

וכאשר ... סליק ספר יצירה ופירושו: "כיוצא בכך בחתימת פירושו לספר יצירה). הנדפסת' סידור הרוקח'

והנה ). קד' עמ, פירוש ספר יצירה לרוקח" (ןאני אלעזר הקט, הוספתי בו לפרש... קבלתי מאבא מארי

ממני אלעזר קלונימוס חרזן ' שמואל בר' שאלה שאל ר: "אזכורים נוספים המופיעים בספריו האחרים

, פירוש ספר יצירה לרוקח..." ( מפי אבא מוריאני אלעזר הקטןכך קבלתי "; )מה' עמ, חכמת הנפש" (הקטן

וגם כאשר בינותי בספרים , אני אלעזר הקטן... בה כאשר קיבלתיואחרי כן אכתוב לך סוד המרכ"; )ז' עמ
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