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 בו מרובר , פרקים י"ז מכיל , המבוא את הישרים הקוראים לפני בזה נותן הנני(
 יפיקו בי ואצפה , ישרון קדומניות דורשי עליהם יתחש אשר , איבה למדרש הנונעמכל
 בעדה, ויברכוני והדרישה, החקירה ממעמקי פנינים לרלות השתרלתי אשר מכלרצון
 . הצור בעור החליתה

 הםפף שםא(
 פשק על נמררו פתיהא הוא הראשון ההלק , הלקים לבי נחלק איכההמדרש

 בכ ואב"כ , קאנשטאנטינא בדפוס גם פיזארו, דפוס ראשת ובדפוס , ישבהאינה
 להק "סליקו כתיב ובסופט , בהתחלתם רשום יכן רחכימי" "פתיחתא נקראוהרפומים
 מאמרים הביאו כאשר והילקות רש"י הערוך כסו הקדמונים אולם , ההכימי"פתיח5א
 והילקות , איכה" מגלת "בריש ציין העיוך , מתם רק פתיהא בשם ציינו לאפהפתיחות

 ; רבתי" דעיכה הפתיחות גםציין
 מדרש )ב(1 איבה פנילת )אג רבתי אתה אגרת , איכה אגדת נקרא בכללהמדרש

 או איכה, רבה , רבתי איכה , )י( רבתי , איכה מדרש , )ג( רבתי איכה מדרש ,קינות
 . ~( איכה דמנילת חלומות , )ה( רבהאיכה
 . אחד ובזמן אחד מסרר מאת הטדרש גוף עם נמררו ואם הפתיחות תכונתבנ(

 "פתיחתא נקראו ראשון ובדפים , פתח יוחנן ר' , פתח כהנא בר אבא ר' כמו ,פתח ופלחי פלוני ר' בו שהובא שם על , פתיחוה הוא איכה מהטדרש הראשוןחלק
 מאמרים כביא כאשר הערוה בעל , פתיחא אויתם יכנו לא הקדמונים אולםדחכימי",
 הנמצא טאמר בהביאו ז"ל ורשיי , איכה" מגלת "בריש תמיר כותב בפתיחותהנמצאים
 הילקוט בעל גם , בפתיהא שהוא אף , קינות במדרש הביא רק , כלל צית לאבפתיחא
 . סהילקם( ב' הישימהאן רששה להלן )ראה רבתי" דעיכה בגליון מציין הפתיחת מן מאמרים בשלוטו הביאכאשר

 ~ית בדבור סיים ולרוב , בדר" ישבה "איכה בפסוק המסדר סיים הפתיחותבכל
 מקונן ירמי' דהתיל שגלו וכיון , גלושחמאו

, 

 יוחנן ר' כזד מפתיהא חוץ , איכה" עליהם
 כ"ח ופתיהא , כבוד אלהיכם לה' פתח'תנו יוחנן ר' כנה ופתיהא , חזיון גיא משאפתח
 ל"ד סי' האחרונה הפתיהא גם ועוד , אחרת מגילה לקת וירמי' פתת חנינא בר חמאר'

המתהלת

 תדל" "סי' )פי לכתי" ,יפקיקת6 עגקל6 כנוו "ל3מ," סתדלט וגקל6)א(
 or תן קען עב" 6יכ0 ע3

  ספררי 6ת קרעו 3כן , לקר ס551ת' 6טל ,1ע6 עיכס סמזלט סו6 3141יטיסג'ל
 "רגמי" 3סס מסגי  וזן  יגדול

 משגיס סי קט"ע זף סזסעות ע3 וקפתו גגן פסריע"ל ססוסר סרג סחסג גסו לי 5נל , פסיי  ילין  נוןלסנדילו
 המכרס וסע "לגתי" געט כ3ו סתדרע גקר6 61מ"כ עס" "רכתי סכלות עס כ3 6', פלטם עג רק לכתייכונס
 מע3 ו'( 3' )פיכס סי שגמת 3כל סלל )ג( . טיכס תגית תולט )כנותו ולקי סטלוך 'נגסו כן )ב( .רמיקס
 3קט יטעי' כ) מעגילי 'לקרע 3על יכנסו כן )ד( . גפרזיס תךרסיס מס רדתי 61יגס ק'עת עולס סמעטות
 6ת , פקע לקע, מכס/ זייע, 6זל, כקלך סעפך 3ע) יכגסו ען )1( . סרוסות קדל כע3 יכגסו כן )ה( .,יכמר"
 . מותלי חד סעתחיליס 6' גפועס וממנוגס שמלועותסע,עליס



מבוא6
 . ברר ישבה איכה בפסוק מסיימות אינן האלה הפתיחות , בכי אשא ההרים עלהמתחלת
 ציינו האחרונים בדפוסים רק , בסימנים כלל מצויינים היו לא האלה הפתיחותכל

 בן בפתיחא כי ל"ו לטספר אותם לחשוב יש אולם , )א( ל"ד ומספרם , באותיותאותם

 מקונן ירמי' התחיל תורה דברי שהשליכו וכיון במאמר היינו , יחד פתיחות ב'נתחברו
 בפני פתיחא היא דתבוננו צבאות ה' אמר כה ומן , ב' פתיחא נשלם בזה , איכהעליהם
 בצדק העיר סהרו"וו גם כי וראיתי . איכה עליהם מקונן התהיל ג"כ ומסיימת ,עצמה

 לפתיחא זה מאמר הביא דמררש סתמא , התבוננו צבאות ה' אמר כה : וז"לבפירושו
 אלא , איכה" עליהם טקונן "התחיל הפתיחית בכל כמו חוורם גם , הפתיחות שארכמו
 בנתינת הטרפיסים הדפיסו לא ע"כ , הפתיחות בשאר כמו מיוהד אמורא אמרו שלאעל
 בפתיהא נהייתה כן וכמו * עכ"ל הוא כן ולא , הקורמת לפתיחא שייך היא וכאלוריוח
 ירם" התתיל שגלו וכיון גלו שהסאו כיון ומסיימת , רע רע פתת רשב"י המתחלתל"א
 והיא , היונה העיר ונגאלה מוראה הוי ואה"כ , הפתיחא נשלמת ובזה , איכה עליהםטקונן
 עליהם מקונן ירמי' התתיל שגלו וכיון גלו שטעו שלא כיון ג"כ ומסיימת , אחרהפתיחא.
 ע"ז וגם , הן נפרדים ובאמת , אתת לפתיהא אותם ושמו הפרידום לא והכדפיסימ ,איכה
 ע"כ דורשה שם נתפרסם שלא ועל עצמה בפני פתיחא , טוראה הוי : וז"ל טהרו"ווהעיר
 אותם ערך והממרר פתיחות ל"ו יש באמת כי רואה הנך ; עכ"ל עצמה בפני נדפסהלא

 לשון פזי בן שמעון א"ר : א' אות זוטא באיכה מאמרם ע"ש איכה כטנין הזהבמספר
 באיבה יכן . איכה מנין כריתות בל"ו שנהתייבו כריתות ל"ו כנגד ,ל"ו גימטייאאיכה
 * איכה מנין שבתורה כריתות ושש בשלשים שכפרו עד ישראל גלו לא א' פ"ארבה

 ר, בשם פתיחוות ג' : הם אלה הפתיחות באלו המובאים הדורשים שמותיהנה

 בר יומי ר' בשם שפתח אבהו ר' בשם פתיחות ד' . ג'( ב' א/ )פתיהא כהנא בראבא
 פתיהות ד' . י"א( " ט' ח' )פה.הא יצחק ר' בשם . פתיחות ד' י ו'( ו' ה' ד; )פתיהאהנינא
 )פתיהא סתם אבהו ר' פתיהות ב/ , ה"ה י"ר י"ג י"ב )פתיחא פפא בר הנינא ר'בשם
 אלכסנררי ר/ בשם פתיחות ב' , י"ס( י"ח )פתיחא אבין ר' בשם פתיחות ב' , י"ז(ט"ו

 רב בשם אחת פתיחא ; כ"ה( כ"ר )פהיחא יוחנן ר' בשם פתיהות ב' . כ"א( כ')פתיהא
 חמא ר' אחה פתיחא . כ"ז( )פהיחא פנחס ר' בשם אחת פתיחא . כ"ס )פהיהאנהמן
 אחת פתיחא . ל'( כקם )פתיחא לוי בן זבדי בשם פתיחות ב' כ"ח(, )פתיהא' הנינאבר
 אחת פתיהא , ל"ב( )פתיהא חנינא ר' בשם אחת פתיחא . ל"א( )פתיחא רשב"יבשם
 הפתיחות בעלי שמונע מובאים פתיהווז ל"ג אלה בכל . ל"ג( )פתיהא זעירא ר'בשם
 . פתיחא בלי היא ל"ר ומי' , ודרשו אחר בפסוק פתחואשר

 איכה, המדרש גיף עם אהד ובזמן אהד טסדר סאת הפהיחות נסדרו  אמראורורז
 נמצאים כי ואם , מאוחר בזמן נמררו )הפתיהות( והן , הולידם לא אהד אב כי אצליברור

 נמררו רק , איכה המדרש נסדר אשר בזטן נסדרו לא בכ"ז וילקוט רשיי בערוךמובאים
 ממנו, דברימ ושאב איכה המדרש את כבר ראה והממרר.  איבה  המדרש טף מידוראחר
 פסוק י"ר פ"נ איכה המדרש טן הוא , בי ישיחו פתח אבהו ר' י"ז פתיחא : שתראהכמו
 פסוק ט"ו פ"נ שמ ג"כ הוא פתה אבין ר' י'" ס" שלאחריה הפתיהא וכן . שחוקהייתי

 ורבנן חנינא בר המא ר' , פתח חנינא בר המא ר' כ"ה פתיחא וכן , במרוריםהשבעני
 עיין , רבתי איכה מן הכ"י )כנומהת הגבר אני פסוק פ"ג ריש איכה כדרש מןהוא

 פסוק י' פ"ר איכה מדרש מן לקוחה הפתיחא כל ל' פתיהא גם . א'( הערה שםפהיהא
 ארץ", מלכי האטינו לא פתה לוי בן "זבדי המלות רק הוסיף והמסדר ארץ מלכי האמינולא

 הוסיף גם , זה הבע לא זה שתבע סח היו מלכים ארבעה מתחיל שם איכהובמדרש
 , איכה" עליהם מקונן ירמי' התהיל שגלו וכיון גלו שחטאו נעיון כדרכו הסיוםהמסדר

לא

 סמם כי עבט ונמכת Jus/ מעפלים מ"כ 179 5ז נזלתית ע) שפלו 15נן מטרית") כמוקל)א(
 )כן , מיס שמימם גס כ"ז פתיתך , מתגו תמימות ג' גמ55יס וכנ"מ כ"ז מתימך יטיס יומגן )ל'  יתשפתיתם
 . כש קי' סי5 וכרתת  )ממו  פר' כ"ט כמיחף טניס )ת") מוקזס 5' "" טס טס וקינך כ"ס מןס5יוגים



 גי, א ו במ
 האמוראים נרולי מן שהי' לוי בן זבדי אל אותו לייחם יכול איך הוא נפלא ובאמת 1 לויבן לזביי אותו ייחם הטטרר רק איכה טדרש מן לקוח המאטר שכל רואה הנך , זולתלא

 במדרש הוה ובמאמר , לוי בן יהושע ר' ובזמן הושעי' ר' בזמן הראשון בדורהראשונים
 ר' ואביו , הרביעי בדור היה וד"א , סימון בר יהורה ר' שם מובא וכן , יוחנן ר'תלמיר השלישי רור של האטוראים סנדולי שהיה אלעזר ר' שנזכר נמצא שהביא שםאיכה
 בן תנחום ר' שמה נזכר וכן , לף בן יהושע ר' תלמיר והי' השלישי ברור היהסימון
 בפתיחא כי יען , נאמר לא אם , לוי בן ובדי מזכירם ואיך בזמן, מאוחר ג"כ והוא ,חנילאי
 ר5תיהא גם דו,ייתס לכן , סטני נעלם וסקורו לוי בן זבדי בשם אחד מאמר מובאשלפניה
 . לוי בן לזבדי ג"כ רבתי איכה מדרש מן הלקוחהשלאתריה
 כהנא דרב פסיקתא מן נ' ב' א' סי' ריאשונווז פתיחות ג' הזה המסדר לקחגם

 פתת כהנא בר אבא ר' הראשונה הפתיחא , גרע ולא הוסיף לא לאור( ומצאתי)אשר
 הוסיף והמסדר , ע"ב( ק"י )רף ירם" דברי פסקא פי"ג דר"ח מפסיקתא הוא , קולךצהלי
 כדינא בר אבא ר' שניה פתימא איכה". עליהם קונן הפורענות שבא נקיון הסיוםרק
 הוסקו והמסדר ע"ב(, ב"כ לדף איכה פטקא רר"נ מפטילףא הוא החנם, האיש מיפתה
 בן וכמו . איכה עליהם מקנן ירמי' התתיל לארץ הורה דברי שהשליכו "כיון הסיוםרק

 , לטקיננ~ע וקראו התבוננו צבאות ה' אמר כה הטתחלת ב' פתיחא מן השניתמחצי
 שם רק , ע"א( קתכ )דף אינה פסקא רר"כ פסיקתא מן המסדר לקה אשר מ"כהוא

 זה הציג והמסדר , ברית עברו כארם והמה פתח אבהו ר' נאסר בתהלה הסדרמהופך
 משתקים, במור ישבתי לא פתח כרנ"א בר אבא ר' בפסיקתא כתוב זה ואחר , ד'בפתיתא
 אלהים זל ויקרא פחה קפרא בר שם בפסיקתא אח"כ שכתוב וטה , נ' לפתיחא זההציג
 הביא לא , עושה התו טה , אבל ורם בשר סלך כו' ולמספר לבני ההוא ביוםצבאות
 שם בפסיקתא שלאחריו והסאטר , איכה ריש המדרש בנוף כתוב כי , והשטיחובפתיחא

 , כו' ורבנן לקיש וריש יוחנן ר' ותבאנה לטקוננות וקראו התבוננו צבאות ה' אטרכה
 בר אבא ר' השלישית פתיחא . ממני נעלם הסדר מהפך ומרוע בכאן המסדר הציגזה

 . ע"א( קי"מ )דף איכה פמקא רר"כ מפסיקתא הוא , ברית עברו כאים והמה פתחכהנא
 טוצא את וגו' בושנו פתת יצחק ר' ט' פתיחא , דר"כ פסיקתא טן לקה שדגם
 , ע"ב( קל"1 )דף אנכי פטקא דר"ב מפסיקתא הוא כו' לירושלים שונאים שנכנפובשעה
 , כ"א, ש"ט לתהלים וא' לבי שברה הרפה דבתוב על הדרשה טיוסרה. שם בפסיקתארק

 גם , חרפה שמענו כי בושנו הכתוב על שהפסיקתא המאמר הביא הפתיחות טןוהמסדר
 , גלו שחמאו בית בסף רק הוסיף והטסדר , יצחק ר' בשם ולא סתמי מובאבפסיקתא

 . איכה עליהם מקונן ירמי' התחיל שגלווכצן
 טסעית, עשר : והוא רר"כ מפמיקהא הנובע אחד טאמר נמצא כיה בפתיחאוגם

 אשא ההרים על המתהלת האחרונה פתיהא כן וכמו , לך ואשובה אלי שובו ואומרתער
 עד הפתיחא כל , כו' ירמ" על לנבוזראדן נבוכרנצר צוה דברים מ אחא א"ר , ונהיבכי
 הציג מהפתיחות ממרר רק , ע"א( )קי"ג ירמי' דברי פסקא רר"כ פסיקתא 0ן לקוחהסופה
 בפסיקתא הם אשר טאמרים איזה והקרים בפסיקתא, שהוא ממח אחר בסרר מאמריםאיזה

 קאים דהוה בחד הוה עובדא עד , מקורם דר"כ בפסיקתא המאטרים כל אבל ,סלאהריהם
 לקיש הסיום ומן הפסיקתא, מן הוא זה כל , זהעיה ואוקיד כו' ארבל בית בבקעתורדי
 לא אינן אמר כהנא בר רבה המאמר וכן ארצה, כל שרפה ומלה גפרית שנאמרמה

 כהנא בר רבה שהביא והמאסר , המסדר הוספת הוא , עובר כל לעיני סופו עדבמחילות
 שהוא טחם נעלם אבל והרד"ל הרז"וו המ"כ המפרשים שהעירו כמו מובן בלתי רואכו'

 דר"כ. הפסיקתא מתף יאינוהוספו;
 ה' את עבדת לא אשר תחת פתה יצחק ר' המתחלת י"א בפתיחא תראה תשובעוץ

 זכיתם שלא ועכשיו ; . , . פסוק בתורה קוראים הייתם זכיתם אלו , ,גי' בשמחהאלהיך
 רק , אנדה מאמר שום נטצא לא הפתיחא בכל , איכה מן . . . 1 פסוק קוראימ אתםהרי
 בחסר נלקה והמאמר פ"א מן באיכה פסוק טול בתורה פסוק תשר"ק בדרך ומונהסופר
 אותם ושם מררם המסדר רק , המדרשים מדרך זה ואין , שלי בהערות שם שהעירותיכמו

בפי



 בואמ6
 . אליו זו פתיחא גם וייתם בשמו פתיחא מובא שלפניה בפתיחא כי יען , יצחק רןבפי

 היא בוראך את וזכור פתח לוי בש"ר דסכנין יהושע ר' המתחלה כ"גפתיחא
 קריא פתר לוי בן יהושע ר, איהל ושם העפר וישב פסוק פי"ב קהיר מדרש מןנובעת
 ובמאמר , שנויים באיוה שמה והוא כו' בוראך את וזכור לישראל הנביא להם אמרבמקדש
 כחצי היתה סנהדרין דתנן[ זצ"ל "רתניא הפתיחא של המסדר הוסיף סנהדרין זווירח
 עונו זה להתפש עון מזכיר והוא ער הוא פי"ב סקה"ר הנובע הוה והמאמר , עגולה"גורן
 מעל ויעמור הכהן יהודעה בן זכרי' את לבשה ורוח ההיד שלאחריו והמאמר , זכרי'של
 תעלה, המושל רוה אם פסוק פ"י קהיר מן לקוח הוא , היה העם ראשי מש ושי ,לעם

 רם של טיבו מה אמר , תוסס הרם התחיל נבוכדנצר שעלה ניון איתא שםובפתיחא
 קה"ר המדרש לשון את המסרר השמים , ואגייר לביתו פרדשנא ושרר ערק עד , כן,זה
 ואילים פרים דם וה לו אמרו , זה רם 4 טיבו טה לי אמרו להון אטר השהחילשם

 במקופו, ונבלע רחמים הקב"ה נתמלא מיד ער , כר להקב"ה מקריבים שהיינוגגשיס
NS~Wאיכה פסקא רר"כ ופסיקתא ע"א(, ס"מ )דף ה"ה פ"ד תענית הירושלמי לשון 
 הלשון שינה הפתיחא מן המסדר אבל , משם נובע המדרש ודברי ע"א( קכ"ב)דף
 גם נמצא הוה והמאמר , ע"ש ע"ב צ"ו סנהדרין , ע"ב נ"ז גיטין הבבלי לעיןוהביא

 רומי בכ"י והנה ; נביאיה מחמאת פסוק י"ג ופ"ר ה' בלע פסוק ב' פ"ב איכההפררש בני
 , בפ"ר רק ונמצא פ"ב מן המאמר נשמט הספר( לפנים נתתי )אשר איכה המדרשמן
 וערבו כרצונם המדפיסים עשו בנדפס אבל ,. ובפסיקתא בירושלמי שהוא כ% ד"אושם
 , ע"ב הערה בפ"ר ע"ש * הבכלי לשון עם הירושלמי לשוןיחד

 פררשנא ושרר וכיים בבלי תלמוד מן הלשון שהביא אחר שם בפתיחא בןוכמו
 קה"ר מדרש מן ג"כ הוא , כו' ירמי' של נביאתו זו השקד וינאץ מיצהיל , ואגיירלביתנה
 הוא הקודש רוח זה האלהים אל השוב והרוח הפתיהא סוף ועד , העצר וישג 4שקפי"ב
 ורושלים ירמי' שראה כיון מוצא "את זה אחר סיים בקה"ר רק , שם קרףר מדרשא

 עליהם משהיל לה שנסתלקה הקורש ורוח , שגלו וישראל , שנשרף המקדש ובית ,חרבה
 ניכר אשר גדול מאמר נמצא כ"ר בפתיחא , בדד" ישבה איכה עליהם מקונן ירגוי'יעה שנלו וכיון , גלו הקורש רוח שנסתלק ~יון : כך סיים שם דאיכה ובפהיחתא הבלים",הבל
 אשר המקור טמני ונעלם כו' הזיון גיא משא פתה יוחנן ר' ההל בתהלה , נערות סימןבו

 ההוא ביום צבאות אלהים ול ויקרא ד"א : טתהיל והת"כ , הוה המאסר המסדרשאג
 עלי ואשפכה אזכרה אלה קרח בני ע"י הקורש ברוה הכתוב שאמר זהו 1 ולמספרלבכי
 ולא , מאוחר מדרש מן לקוח הוא , כו' הזה למקרא קרה בני אמרוהו טי כנגר ונוינפשי
 כמנמן 11ה * , . . ידי" על הקודש ברוה הכתוב שאומר "זהו הלשון איכה במדרשנמצא
 . ישעי' ע"י הקודש ברוח שנאמרה היא זו מאד, גילו פסקא פל"ר רבתי הפסיקהאלשון
 קומי בפסקא וכן שלמה". ע"י הקודש ברוח שנאמרה היא .מיו ושסחי רני בעסקאוכן
 היא "זו אשיש טוש N~DD וכן ישראל". סלך דוד ע"י הקודש ברוה שנאמרה היא יואורי

 ויקרא ד"א : שם בפתיהא נמצא הנ"ל המאמר ואחר . ירמי'" ע"י דישדש כרוחשנאמרה
 בתוכו שאני זמן כל אמר , המקרש בית להחריב הקב"ה שביקש בשעה , צבאותה'
 כ"ז ס" זוטא איכה מדרש מן לקוח סופו עד הזה המאמר כל , כו' בו מגעין אההאין

 איכה ריש והילקים , לשון ובהרהבת בהוספות רק , תרנ"ד( גערלין לאור הוצאתי)אשר
 הפתיחא מן ולא . ממש וכלשונו ככתבו לפניו( )שהי' זוטא איכה טן הוה המאמרהעתיק
 נחמן בר שטעון א"ר בפתיהא המאמר וכל , רברים ,ובהוספת הוא טעמנה בפתיהאבי

 ותולש זקנו וממרט בוכה והיה הקב"ה לפני אברהם בא המקרש בית שחרגבשעה
 המקרש בבית מהלך והיה ראשו על ואפר בגדיו את וקורע פניו את ומכה ראשושערות
 הוא . כף אברהם פתח סיר עד , כו' אותיות ושתים עשרים באו סיר , כו' וצועקוסופד
 מאוחר. מדרש מן והוא , שם בילקוט סובא ואיננו זוטא באיכה וליתא הטסדר מ!נוסף
 ומרעתו , לי טוב לא אדוני מטוב , ארם בני שאומרים המשל עזהו הזה כמאטר גטצאגם
 לפניו אמר ועוד עד הוא זוטא איכה מן לקח אשר המאמר . מאוחר משל והוא לי"רע

 זוטא באיבה ליהא ולהלאה הזה המאטר ומן , כו' שה או ושור בתורתך כתבתיגש"ע
~אית



ה ~א ו במ
 . הלשת מסגנון כנראה סאוהר מדרש איזה מן לקוה הוא זה תם , שם איכה בילים טנאואינו

 ור' אליעזר ר' לי, תשמעו לא אלה עד ואם פתה פנחס ר' המחתלת כ"זפתיחא
 המלות הוסיף הפתיחות מסרר רק פ"ה בחקותי ספרא מן לקוח הוא המאסר כל כו',יהושע
 משנן בא ירמי' הרי עבירות שבע לפני עברתם ~תם הוסיף ובסוף , פתח" פנחסיר'

 אהה פאמר לקח שהמסדר יראה משכיל קורא כל , )א( א"ב" שבע שהוא קינותעליכם
 הספרא דברי הביא רק פאומה חידש ולא פתת" פנחס "ר' בראש והוסיףשספרא
 . יותרלא

 ארשב"נ , בוכים לקול ועוגבי כנורי לאבל ויהי פתח זעירא ר' המהחלת ל"גפתיחא
 תענית סף במשנה הוא מעבים ימימ הי' לא ארש~ג מן , כו' לישראל טובים ימים הי'לא
 יום ועשוהו והזרו עד , שם תענית ירושלמי מגמרא הוא , המשנה על שם המאמרוכל
 עונותיהם "וגרמו הסיום גם כנה-י" לאבל ויהי פתח זעירא "ר' הפתיחא מסדר והוסיף ,טוב

 התתיל שגלו וכיון כנורי לאבל ויהי הה"ר / פעמים הביה בחורבן הזה בעולם אבלונעשה
 המאמר באמצע הוסיף כי עשה זאת רק , זולת לא ג"כ הוסיף איכה" עליהם מקונן?רמי'
 לא ארשב"ג המשנה דברי שהביא אחר שתראה כמו , תענית בבלי מגמרא דבריםאיזה
 וחולות יוצאות ישראל בנות ובהן כו' באב עשר כחמשה לישראל טובים ימיםהי'

 תענטז בבלי מגמרא הוא ווה , לשם" נפנה אשה לו שאין סי "תנא : מביא ,בכרמים
 ישראל ובנ"ע המשנה ומסייסת נחלקת הם'טנה ירושלמי תלמוד של ובמשניות , ע"אל"א
 בירושלמי הוא אומרת הי' ומה ומן , הגמרא דברי זה על הביא לכן , בכרכים וחולותיוצאת
 סליחה סם בפורים יום בשלמא : בפתיחתא שם עור תראה וכן , עצמה בפני פשנהשם

 דברי על ומוסב ע"ב( ס"מ )דף פ"ר תענית שם הירושלמי מאסר הוא וזה , כו'וכפרה
 נאסר ובירושלמי , הכפורים וכיום באב עשר כהמשה לישראל מובים ימים הי' לאהמשנה
 ושם ע"ב( ל' )תענית הכבלי לשון תפס הפתיחות מן המסדר אבל , הכפורים ביוםניחא
 בירושלמי שהוא כמו הביא הטעם בעיקר אולם . בירושלמי "ניחא" במקום "בשלמא"נאחר
 אטר אסי ר' בשם אחא בר יעקב בירושלמי שהוא כמו הביא המאמר בעל את גם ,ז2ם
 רבה סייס ולבסיף אחרים מעטים בתהלה סובא בבבלי אבל , כו' לעצים יפה קציצהשבו
 שם בפתיחא הוסיף כן , למערכה עצים מלכרות שפסקו יום הרוייהו דאמרי יוסףור'

 מוסיף ודלא יוסיף המוסיף עד כו' שבטים שהותרו יום שמואל אטר יהודה רב~מר
 . בהערותי שם שהעירותי כמו תענית בבלי גמרא סן באמצע הוסיף זה ,יסיף"

 בשם אבהו ר' המתהלת ה' פתיהא : הם ואלה פאתנו אבדו אשר מדרשים שן הםספק ובלי הכסרר שאב אשר סקורם אדע לא אשר פתיחות ט י נמצאות הפתיחתבין
 . תה" לשטה אפריס ריב"ה בשם אבהו ר' ו' פתיחא . ה' אמר כה פתח חנינא גר יוסיר'

 יצחק ר' ח' פתיהא . פתחיה ואבלו ורנו פתח חנינא בר יוסי ר' בשם אבהו ר' ז'פתיהא
 פתיחא ; בגד סעדה פתח פפא בר חנינא ר' י"ב פתיחא . מציון נשסע נהי קול כיפתת
 רחב"פ ט"ו פתיהא . חכם איש פתת רחב"פ י"ר פתיהא , והרב מפיץ פתת רחב"פי"ג
 פתח אבין ר' י"ט פתיהא . ומעלליך דרכך פתה אבהו ר' ט"ז פתיחא . לץ יומרפתה
 1 גג על בודר כצפור ואהיה שקדתי פתח אלכסנדרי ר' כ' פתיחא . ערניא מהשנאוהוא

 דסכנין יהושע ר' כיב פתיחא , תנגע בו אשר והצרוע פתה אלכסנררי ר' כ"אפתיהא
 פתיהא . הזיון גיא משא פתת יוחנן ר' כיד פתיהא , בבית בית פגיע הוי פתה לויבש"ר
 עשר דר"כ מפסיקתא מאמר נמצא באמצע )רק כבור אלהיכם לוף תנו פתח יוחנן ר'כ"ח
 כ"ת פתיהא , אריאל הוי פתת נהמן ר' כ"ו פתיחא מקומי(. אל אשובה אלך עדמסעיה
 אלהים פתח לוי בןזבדי

 מבליניתי פתה חנינא ר' ל"ג פתיחא . ביתה יחידים מושיב(
 . יגלעלי

המדרש

 3פ'" לק , 6"3 עע לק גט65 ייגס ותגהק)א(
 . מגתים( דככ' 3טף 3גיפק )שכס 3ס'לוגי קל6 יוסףי' ס3י6 וכן ט"3יטי 6"3 כנגד סט פקוקים ג"3 , ס' וכול



 א ומב8
 1 ררשמעיו ואופן לשונו וםננון המפר תמנתם

 ופסוק פסוק כל על איכה מגילת על פירושים ררשות "בוץ כולל הזההמררש
 הררשה בהתחלת מתחיל אינו הזה המררש * עליהם( דרש לא אשר פסוקים איזהלמלבד
 ובאו , בהם ורקה שיבה כי מהדרשות וניכר , אחרים במררשים כמו הכתוב שאמרזה
 גם , )א( וקדמוניותיה האומה כץרות לחוקרי תועלעת בהן יש אשר מעשיות הרבהג"כ
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ה א ו ב .מ
 אין וכך כך וכז "( זה אלא זה אין הדרש ע"ד מלווע באורי בו נמצאו גם . )ה(גימטריה
 במלות הרבה השתמש . )ה( הם' לשון מאיזה מלתע איזה יבאר וכן )ו( ... אלא כאןכתוב
 ורשמתי א"ב סדר ע"פ טחם שערכתי רשימה י"א פרק  עיין ,  בהערות בארתי וכולןזרות
 , ד,גשקראות פשופי כפי יפים פירושים נמצא רבים במקומות גם . בהערות מבוארותאנה
 . ללב נכנסים ודבריו נמרץ ובקיצור וקל צחולשונו

 . נמרר  מקום  ובאיוה ונק  באיוהר(
 ז"ל צונץ מהרים"ל הגדול החוקר וגם , הקדומים דמדרשים מן הוא הוההמרוש

 וקבע , הישנים המדרשים טן הוא איכה המירש כי כתב קע"ת רף הדרשות עלבספרו
 אודווע זאת בכל , רבה ויקרא מדרש לפני ועוד , רבה בראשית מריש אחר מיד מקוםלו
 השבישת מסאה השנית מתצי לפני נסדר לא בשלימתנו כלו המדרש כי ישער סדורוומן

 לאחר הכריחו מה ארע לא ובאמת , לדבר מעם נתן ולא , ליצירה( ת' ד"א )הואלמספרם
 )היינו לי"ספרם השמינית פאה מהתחלת התחיל הגאונים זמן כי הגאונים לזטן קרובומנו
 מזכיר פשעי עול נשקד פסוק פ"א איכה במדרש כי שהביא בעבור ואולי , ח"ן(ד"א
 בזה שרמז שהושג מבוארה וכוונתו , הערביים ממשלת על טכוון וזה , וישמעאלאדום
 כוון לא באמת אבל , למספרם השביעית המאה בראשית שהיתה המחמדים מלכותעל
 שרוים היו יהודים הרבה כי , האמוראים בימי הערביים ממשלת על הכוונה כי /יפה

 לא זה זולת , רס"ג דף ח"ג בספרו מהראה"וו ההוקר הרב בצדק העיר כאשרבתוכם
 אשר הזמן בבירור לצמצם קשה כי ואם , סדורו זמן לאחר רמז שום המדרש בכלנמצא
 במאה )הוא התמישי לאלף הראשונה במאה בערך זמנו להגביל נוכל אבל ,נתחבר
 נסדר ירושלמי התלמוד כי , ירושלמי התלפוד נסרר אשר אחר היינו . למספרם(הרביעית
 הבעע וחרבן , הבית הרבן אחר שנה ושמונים מאה היינו , החורבן אחר שנה מאתיםקרוב
 ח' ד"א יעלה שנה ושמונים מאה לזה משתחשוב , תתכ"ח ג"א בשנת היתהשני

 מדרש ם1 והמסדר . ש"מ בהערה שם שהעירותי ומה ציון שערי עיין , למספרם()248
 רנ"ם-ר"מ ד"א בערך ונשלם נסדר אשר , בבלי התלסור את עוד ראה' לאאיכה
  אתינא ערך מלים ערך בספרו רפאפורם הרש"ל הגאון שגמ ראיתי וכן , למספרם()600

כהב

  לטס כמיס ומס* ומטך .  טס( ליס כמיגמלס
~rr7 

 3ל6 וילכו . ו( )6 כמיס ת3ת ליון 3מ תן וי6 .  מרכס( גרס
 , גומל  בליין 631 דכתה , תל5 כגימל 5ל5  גג5לין  לינן כך פל5 כרודף 5ל5 גלו טל* כסס *ת5 י"ר רודף לפגיכס
 .  טס( לטס גייומיך 6ל5  גדיומיך מקרי %ל . 3וכיס( 6גי 6לס טל עז ל%  כמיד יסקו ייקי . יס( לטס כמיןתל5

 עם( ~טס גתינ סלכמי סלכם . לך( מוו גדיליך יד 3 , לת5סגי קוטמי יע 63 כחיו ותדומםותדומיס
 שכי 5) ..

 )6 וייופו 6)6וילקו
 כ6.

 כל. סט )טס סתליס 6% ס6מליס תקלי 6) . 5גי( ג6גמס כי קתעו
 לעמי(. "תעו לויני

 .  תופדו.  טימר טס )טס כתים ת)כ7 תלפ כגן(. וימתק 1 )כ כתים סוכו סוכו . ס'( כ)כ 3 )3 כתיכ תלתיתפתי
 סעור עמתו לפי כתיר המס מפלתי תמס .  עצירך( תם יג ך3 כמיס ג3י5ו גגי5י . י( ל3 3 כמי גלילוקילס

 יטווס כפוי 3מולומ גתסמייס(. הליס י לג כמיד הריס 5רי .  מלירמי( טמס ולטופ הזעק כי גס מ )נמפילתסון
 . טס( )טס כמיג  טלפתי 3נלס שסחי . גס5י( עתון 3מוליס יג לס כמיג 3רתיס 3לימיס . י5( )ס כחיתנמלת
 6תיי6 סו6 זמן 6ת"6 לת"ק 610 קרל סו6 )תקן. סיתם 6 )6 77ין כמועכג6  77ין  תושג* )חק סו6 קיניסו6 - סס( געס נ77 כתנין . 773( יסכם 6יכרי 6 )6 טיכס  סגין .  לד( לפתית*' יטתיס מתריס 3גיתעוי, 3סתס)ה(
 )1 קיגס )מון 6)6 טיכס )מון 6ין )ו( . ותוגמ( יו )ג תגים תגין ס'(. גלע כ )כ תפתי תגין . טס( )טסזכין
 - מטפיס( עות6תס ע )6 טנועס 6)6 יתין  6ין . טס( לטס מוכחס 6ל5 טיכס  לטון 5ין . 773( יסכס טיכס6

 3יס"ת 6)6 לגליו ס17ס  16ן . ס'( טלס עו )% סתלס תגהר Osp 5ט(.  טלק תתלום יג )6 סיל6מס תכפלויל7גס
 , עיגיגו 6)6 כ6ן כתיג 5ין עיגיסס ותט6גס , ע)יגו 6)6 כ6ן כתיק 5ין טויסס )ז( . רג)יו( סקס וגל 1)6 6)נ

 גטכן כי . י"ר( ךפמימ5 גטפע 5ל5  כ5ן כחיב *ין  טפת . כ'( )פתימס ועפעפינו 6)6 ;6ן גתיכ 6יןועפעפיריס
 . ג6)תגס( סימם 6 )6 כתמ6וגגיס 6)6 ;6ן כתיג 1.6 תת6וגגיס . ;"ס( )מתימך גטכם כי hih  כ5ן כתיב5ין

 שתגס סיתס . טס( )סס כפרס 6)6 כ5ן כתיר 6ין פרס כי . טס( כתשנממס 6ל6 כ6ן כה'3 6ין ג13לתקיני
 מויל ס' סי' . טס( )סס כ6וי3 6)6 כ6ן כתיר 6ין 16י3 קסתו .זלך . טס( )טס כ6)תנס 6)6 ;6ן ;תיג6ין
 נתנגן כגגן . יתיט( 6חוכ סטיב ג )3 סיתין 6)6 כ6ן כתיכ  6ין סיעים לקן . סס(  לטס כטויס 6)6 כ6ן כתית6ין
 5פ"  לטון  6'ן ליוון 5"ל לרם .  זוגי( עתי יע )ג  סתגגן  כגגן 6ל5 ג5ן  כתיג6ין

 3כס 3 )6 יוני  ליין 5ל6
  קולין 3תגורמ5 5תר כ:י6 3ל 535 ר' .  ס'(  קלס עו ל6 תסלסלס לתסרען5 קורץ שרגי לוי 5אר .תגכם(
 .  הפירך( פס יג ל3 פדים* לגייס  קולין 3פלגי6 לוי 5"ל .  DV).)טס פייג* לכי53 דלוימין %מר, 6"ם .  יעיר( o)'b % ל3 עיינה למייל, וליימין 5מר5 5ימ . טס( לטס עלוס*לקמוס%



 א ו במ10
 של לאגדה הרבה מאוחרת אתינא מאנשי הסיפור בענין נבלי תלמוד של האנדהכתב

 . איכה ומדרש בבלי התלמוד בענין הארכתי ו' בפרק ושין . איכההמדרש
 ולא אחד בום! נסדרו לא האחרות מגילות ד' על והמדרשים איכה המדרשנהנה

 , שונים ומסדרים , שבים בזמנים רק , אחדמממרר

 רמשיהם 0ן חוץ אהד ממסדר הם וכלם פרקים לחמשה נחלק איכההמררש
 שהארכתי כמו הולידם לא אהד ואב איכה המררש גוף מן קצת מאוחר בזמןשנסדרו
 ואינה , הכמות מעם שהיא על האחרונה שפרשה צונץ ההוקר שער ואשר . ב'בפרק
 היא / מאוחר בזמן נתוסף השלישית, פרשה גם ואולי הרביעית פרשה וכן כאחרות,ארוכה
 קצרות שהן פרשיות איזה אחרים במדרשים גם נמצא ואם , יסוד ובלי רחוקההשערה
 הרבה והביא האריך בתחלה המסדר רק ? אח"כ ונוספו אחר ממרר מן הןמהאחרות
 האח-ונות בפרשיות כי הנ"ל החכם עוד שהביא ומה . בדרשותיו קצר ואה"כמעשיות
 שהביא מה ובאמת , לפנינו חסר בלע בערך תערוך שהביא טה , דברים איזהנתקצרו
 אשר מאמרים הרבה ועוד , הספר לפנים נתתי אשר רומי בכ"י נמצא בלע בערךהערוך
 הנ"ל, יר בכתב הם כולם , בנרפס לפנינו נמצאים ולא איכה המדרש בשם הביאםהערוך
 , הנ"ל יר כתב עפ"י הם הערוך שהביא בנוסחאות השינוים כן וכמו , נעדר לאאחד

 , )א( הצענזור ע"י בנדפס נשמם בלע בערך הערוך שהביא מהוהמאמר.
 ונושא , ישראל בארץ נסרר כי ברור איכה המדרש נתחבר בו אשר המקוםואלרדרז

 האמוראים שמות וגם , דרשותיו ואופן בסגנון וכן הלשון בבחינות הן , א"י ממבעעליו
 הרבה בו מסופר כי תראה וגם ישראל, ארץ אמוראי שמות בלם הם בוהנוכרים
 ובעבור , המקדש בית חרבן על נח(מים דברי לרוב הם והדרשות , ירושלים טאנשיטעשיות

 עיין . עיניו למראה היה אשר ירושלמי תלמור אגדת עם מתאימות שהאגרות תמצאזה
 נמצא כי העירותי וגם ירושלמי מתלמוד שאב אשר הטקומות הבאתי ושם . ה'פרק
 ציון, דרכי פסוק ד' פ"א במדרש מפורש תראה תשוב וכן ירושלמי לתלמוד רמואשר
 וכס , בבבל ושתלן ומכאן ארזים הלש לכאן נבוכדנצר וכשעלה בבבל ארוים היהלא
 . ש"ח הערה פ"א עיין , רבבלאי לרבני וכוון רהתם" אגבנן במדרש שמובא בזה תראהכן

 . המסרר שאב מהם אשר מכלרותדץ(
 יא "( סי' )פתיחא : שתראה כמו ממנה רברימ הביא פעמים הרבה . המשנה1(

 דהניא כ"ג( סי' )פתיהא . ע"א קכ"ב יבמות המשנה לשון הוא , כפונרקית כהנתתהי'
 )פתיחא . ע"ב ל"ו מנהררין המשנה לשון הוא , עגולה גורן כחצי היתה סנהדרין רהנן[]צ"ל
 משנה , באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים הי' לא ארשב"נ תנינן חטן ל"ג(סי'

 בעשרים קרב היה פר דתנן עם( רבתי העיר א )א המדרש )בגוף . ע"ב כ"והענית
 השיטה רודפיה כל נ )א ע"ב. כ"ו יומא משנה . מי"א פחות ואיל איל כל ואיןוארבע
 ע"א ק"ו ב"ב במשנה הוא . ובמצריו בסימניו ננס בן דברי רתנן כההוא המצרים(בין

 וקאי ע"א( ר"ה )רף שלפניה במשנה שם הם ננס" בן לדברי ובמצריו-והמלותבסימניו
 בגמרא שהראה כמו , ובמצריו במימניו על שלאחריה למשנה נמשך ואינו ן בחבל מרהעל
 ; לסמה ננס" בן לדברי המלות ומשך , אחת משנה היא שבירושלמי במשנה רק ,שם
 שנפשה אילן המד"א ויפשתני( סורר ציון דרכי יא)ג

 קושריי
 במשנה הוא . בשביעית אותו

 במשנה הוא נו', מ"ב ערב רתנינן כההיא באפר( הכפישני פז )ג . מזו פ"דושביעית
תענית

 פ"ל ומלפס כתו , )'ת6 יי ונכמנ , פג'מס תמון סו63 6סל סוספומ 6יוס 3גךפס גמע מסיפך)א(
 3'לוט)יס טס'מט וג'ילט גוילם ג) יוין קיל , גוילמס ספיר ""יי5 טמולס נגוף גופף , מט)ג ג,יליס זכופסוק
 עפ"י מגיס מצ'נס טקף וגס / טגמס" ט) טולס 5פי עד גו' פגחק 6"ל 610 לך מקטר ו6ס כפסיל קסםטימס
 3כל מעטם שוק 3ל 6)טזל 6"ל ממוגות גדלו )6 "ק"6 סוקפס גנו61  תקלס, מחסול מטן גט' גס קרגו. ,דכת3
 . כתלך" מפרי )6 מלגרמו , רחליך תפצל )6 סו6 73יקס )טון "תפרי מ6תיגק מד שי6 : כמו מ,ס זבל 6יןסג") ונכויי , פגימה ייתילס 6) מגלון למ"כ 163 6טל סנוגיס טסוט,ף פילוטיס שוס 3גדפק גמ65 נס / כו"'6חד
 מ"מ 6מ , יומגן דלחי מת)מי7וי מד 7"ס טס טרד . לתויי ט) 63 "סי' מכיס טו6 היכיס גומי מד 7"ט סםעוד
 . מגיס מ6',ס סו6 קטל" מהת , גמל )קיפלוק טסגיע נוכיס 6גי 6)ס ע) 3פ' וכן . ממגבל",פי'



ו א ו במ
 ועל הזועות ועל הויקימ על חטן דתנינן כטה האמינו( לא יב )ד . ענב ט"ותענית
 משוש שבת סו )ה . עש נ"ר ברכות במשנה הוא , ל' סי' בפתיחתא הוא בן ,הברקימ
 סוטה בטשנה הוא משתאות מבית השיר בטלה סנהדרק טשבטלו דתנינן הדאלכנו(
 . מי"בפ"ם

 המלך אגריפס ביקש עם( רבתי העיר א )א : כסו השתמש גה גם ד?עומפתא2(
 דש ד"ה טז )א . פ"ר סוף פסחים בתוספתא הוא , כו' אוכלמין של מנינם עללעמוד
 סוף בחובות בתוספתא הוא , כו' נקדימון של בתו במרים מעשה בוכיה( אני אלהעל
 כו', בלילה משמרות ד' אומר רבי בלילה( רוני קומי י"ס )ב' . הל"א הערה שם עייןפעה

 , כו' בירושלים היה גדול טנהג רשב"ג תני ציון( בני ד"א ב )ד . ברכות רישתוספתא
 תוספתא / כף לרומי שהלך יהושע בר' מעשה צ11ן( בני ד"א ב )ד . פ"ד ברכותתוספתא
 . פ"בהוריות

 וחונים במחלוקת )ומעים היו ממצרים ישראל כשיצאו כ'( )פתיחא מכילתא8(
 באף תררוף ס"ו( ג' )איכה . פ"א סקי דבחרש טס' יתרו במכילתא הוא , כו'במחלוקת

 בני על נגלה בתהלה דתניא הגבר אני א'( ג' )איכה . בשלח מוף במנילתא הוא ,כו'
 בני על החוירה כו'עשו

 ישמעאל-
 יתרו בטכילתא הוא , כו' ישראל על ההזירה ולבסוף

 . ה' פרשה דבהדשמס'
 ער ואם פתח פנחס ר' כ"ז( סי' )פתיהתא דברים איזה שאב ממנו גם מפרא4(

אלה
 לא.

 הביא פנחס ור/ , פ"ה בחקותי מת"כ הוא כו' יהושע ור' אליעזר ר' , לי תשמעו
 קינות , עליכם מקונן בא ירמי/ הרי עבירות שבע עברתם שאתם בסוף רק והוסיףדרשתם
 והביטה( די ראה ב' פ"ב וכן , בזמה אני אלה על פסוק א' )איכה . א"ב" שבעשהוא
 . ת"ג פ"ו בהקותי מספרא הוא , כו' קמן בן והניח שמת יוסף בן רואג על עליואמרו
 מספרא הוא , כו' והבנות הבנים כנגר וגו' אף ביום היה ולא סועד( כיום תקרא כב)ב

 ריש בספרא הוא , משה זה עולם כיסי כקרם ימינו הדש כ"א( )ה' . ה"נ פידבחקותי
 בהערות ועיין מות אחרי פ' ריש מת"כ הוא כו', עומסות יכול הייא ר' דתני א'( )ד'שמיני.
 . א' הערהשלי

 קראתי י"ט א' )איכה : כמו בסמרי ' מקורם אשר כברים איזה נמצא מפרי5(
 הוא בהם, טצוינים שישראל טצות אלו ציונים לך הציבו לישראל ירמי' אמרלמאהבי(
 האזינו בספרי הוא ; כו' צפון כלפי לברות בקשו כ"א( )א' . ס"א פסקא סוף עקבבספרי
 יהושע ור' עורי' בן ור"א נטליאל רבן היה וכבר ששמם( ציון הר על י"ח )ה' , שכ"בפסקא
 )נ' , מ"ג פסקא עקב בספרי הוא / כו' לרומי נכנסיןור"ע

 נגלה בתחלה דתנא הגבר אני א"
 . שמ"ג פסקא ברכה בספרי הוא , כו' עשו בניעל

 לו וה" מהירושלמי נובעים סאמרימ הרבה . ירושלמי תלמוד6(
 למקח-

 להרבה
 י"ג( פ"א )איכה : שתראה כמו לראי' הירושלמי מאמרי שהביא המצא גם )א(.דרשותיו
 ההיכל, את רופומ חרש כדתניא( )בנדפם דתני כההיא ררה . וירדנה וכו' שלחממרום
 שהיק רופוס הרש דביר ונתרשה ע"ב( ס"ט )רף סה"ה פ"ד תענית הירושלמי לשוןוהוא
 בריה הונא ר' ראמר כההוא , וחומה תיל ה' חשב ה'( ב' לסיכה וכן , ההינל אתטמיא
 דאמר הגי' ושם ע"ב( ל"ה )דף ה"א פ"1 פסהים בירושלמי הוא , שורה ובר שורה אחאדר'
 כתוב ה" ואולי , שורה ובר שורה והומה חיל ויאבל היננא ר' בשם אחאר'

 טהירושלמי סיפורים והנה . היננא ר' בשם אחא ר' ונעשית ונשתבש אחא בר הונאר' בירושלמ~
 והנה . הספור ומרהיב וביאורים תוספות איכה במרגש נמצא רק , איכה במדרשבאים
 אם רשב"י תני ב/( )פתיהא : בירושלמי מקורם אשר איכה במדרש המקומות פהארשום

 ס6כ )6 כי טוס יטרוק 6ין כילוט)תי טכ61 תתם טכס נתילט סגו"מ6 ק"מ תטוגס 3פטת'0 06)א(
 תמס ק"מ 6מל גגוטמ ניכוס)תי סופגיו סגוסח סי' תסתדלט תטךל לפגי 'תכן כ' / תסירוט3תי תסתלרטסתקזר
 וכך כך ס;וסמ סי' 6מז כב"י . סגי npt)S 6מד תגוסמ nulrn סגוקמ6ות כגננו גתזלס ונס . להגיגו כטתססו6
 )וסגזפק. תסוגס , ס"פל )פגים גתת' 6קל לותי הככ"י טתל6ס כתו וגלטון וגסוקפות 6מל גגוסמ ט61 סג'וגלי
 סת6תליס וע3 / תקוגס סטטמ 3פטתיס 06 תגס נזון 6ין 3גן , כיכוס3תי גו"מת OD סג'" גוקמ 31ethnnלוג
Oih~31ט ct1)tno גתקותותס סני כמטרות מכילותי . 



 ולא במ12
 מירושלמי הוא לשמה, שלא אעפ"י תוה למוד אמר הונא רב עד כי נחלשות שירותראית
 ק"כ איכה דר"כ פסיקתא מן זה לקת הפתיחות ממרר כי )אף ע"ג ע"ו דף ה"ו פ"אחגיגה
 . בירושלמי( הוא המאמר מלער אבל טדפטיקתא נובע הוא שלאחריו רמאמר גם כיע"ב

 ר"ה בירושלמי הוא , תורה של בפשעה בפשע תנתן וצבא אמר שמואל ר' ב'()פתיהא
 ה'( )פתיחא . ע"א( קכ"א איכה דר"כ מהפסיקתא המסדר לקח זה )וגם עדא נ"ט ה"חפ"ג
  ~והוא ה"ה סוף פרד תענית מירושלמי הוא , זנרי' את הרגו היכן אחא לר' שאל יודןר'
 הוא כי ביהמדק זה ה' בית את וישרוף י"ב( )פתיהא , ע"א( קג"ב איכה בפמקאג"כ

 זו הרבי לצולה האומר יוחנן א"ר כ"ג( )פתיהא , עיד ע"ג דף ה"א פ"ג מגילהבירושלמי
 ל"ג( )פתיחא , ע"ב ז/ דף פ"ר ברכות מירושלמי הוא כף צולה שמה נקרא לפהבבל
 כמו מהמסדר הוספות איזה עם ע"ג מים דף תענית מול מירושלמי הוא הפתיחאכל

 נראה לא שנה ושתים חמשים הלפהא בר יוסי א"ר ל"ד( )פתיהא . בהערותישר~ירותי
 יודן, א"ר שם( )עוד . ע"ב ס"ט דף הקת פקד הענית בירושלמי הוא , כי בא"י טסעוף
 וירושלמי ת"ג סוף פ"ט כלאים ירושלמי , כו' 501ח גפרית בהם נתקיימה שניםשבע

 ירושלמי נוי, ורדי קאים דהוה בחד הוה עובדא שם( )עוד , ת"ג סוף פיקבכחובות
 . שםתענית

 א"ל כו' חלמין פתר גרמיה עבר כוחי חד המתחיל א'( )איכה המררש בגטןרכן
 מעשר בירושלמי הוא , שלאחריהן הלומות ועור , כו' משת זיתא משקה בסלמיהמיתי
 במדרסו, הוא מאשר קצת משונה ופתריהון הלומות ואיזח , ע"ב נ"ה רף ה"ט פ"רשני
 רב בשם הונא ור' ביבי ר' , מעוני ג'( א' )איכה . שלי בהערות כלן על שהעירותיבסו

 ע"א כ"ד דף ה"ה פ"ד דמאי בירושלמי הוא , מיתה חייב עני מעשר של טבלהאוכל
 אומרים היו בדרכים אזכרה אלה ט"ז( א' )איכה , ע"א מ"ג דף ה"מ פ"ב קידושיןוירושלמי
 . ע"ג ס"ה דף ה"ב פ"נ בכורים בירושלמי הוא , כו' נלך ה' בית לי באופריםשמחתי
 כו', בט"ב אשתו לו ילדה עצמות שהיק טרגאנוס בוכיה, אני אלה על ד"א ט"ז( א')איכה
 זה הכמדר שאב לא כנראה אבל י'ב, נ"ה יף היא סוכהפ"ה בירושלמי גם הספורנמצא
 עיין אחר מקור לו והי' אחר ובפננון בירושלמי הוא מאשר משונה הוא כי הירושלמיפן
 , בייחוס בת במרהא מעשה בוכיה אני אלה על ד"א ט"ז( א' )איכה . תי"ג בהערהשמ
 בירושלמי הוא , ים מפרשי על מתענין היו בשני , בוכיה אני אלה על ד"א ט"ז( א')איכ, . ככתובות פ"ה סוף בירושלפי הוא נקדימון של בתו במרים מעשה השני המאמרגם

 בן יהושע ר' בוכיה אני אלה על ד"א ט"ז( א' )איכה , ע"ב מ"ח דף היד פ"רתענית
 ה"ד פ"ב ברכות מירושלמי הוא אמר שילא רן דבי יעד המאמר כל , שמו צמח אמרלוי
 באיזה ע"א ה'דף

 ן

 ארבע הושעי' ר' בשם פנחס ר' ה' בלע ב'( ב/ )איכה . שינוים
 וריש , ה"א פי"ג כתובות בירושלמי הוא , כו' בירושלים הי' כנסיות בתי ושטוניםמאות
 היה רבי ה' בלע ב'( ב' )איכה . איכה( פסקא דר"כ בפסיקתא גם )ונמצא במגילהפ"ג
 העניה בירושלמי הוא בעברתו הרס עד המאמר כל כו' אפין וארבע עשרין ה' בלעדורש
 לשלשה ישראל בלע י( ב' )איכה . אתר ובסדר שינוים באיזה ע"ג ס"ה רף ה"הפרד

 , ע"ר ב' רף ה"א פ"א ברכות מירושלמי הוא והביטה ה' ראה ער המאמר כל .בלילה רוני קומי ירט( ג' )איכה . ע"ג כ"ט רף ה"ו פ"י סנהדרין ירושלמי , ישראל גלוטקומות
 שני מישר מירושלמי הוא אורב דוב עד המאמר כל , בגזית דרכי גדר ט'( ג/)איכה
 ט"ו( ג' )איכה . שינוים איזה גם ויש מהופכים המאמרים סרר רק ע"א נ"ו דף ה"בפ"ה
 כים( ג' )איכה . ע"ג ס"ט רף ה"י פ"ר תענית ירושלמי , כי ט"ב מעורת אוכל כשהיהרב
 . ע"א ע"ז דף רה"א פ"ב חגיגה ירושלמי , כו' מקראות מששה אהד זה , פיהו בעפריתן

 יאשי' ור' הנילאי בר תנחום ור' זבדא בר אבא ר' כפים, אל לבבנו נשא מ"א( ג')איכה
 )איכה . ע"ב מ"ח דף ה"ז פ"ג הוריות ירושלמי , לרומי שהלך יהושע בר' מעשהציון בני ד"א ב'( ד' )איכה . ע"א ס"ה דף ה"א פ"ב תעניה ירושלמי , כו' לתעניתאנפקין
 אחא לר' שאל יודן ר' , נביאיה מחטאת י"ג( ד' )איכה . ע"ד נ"ד דף ה"ז פ"דסיכה מירושלמי הוא ביה"ס. משחרב רשב"נ בשם קרת בן יודן ר' , בפז הממולאים ב'(ד'
 אפנו, רוח כ'( ד' )איכה ע"א. ס"מ דף ה"ה פ"ר תענית ירושלמי זכרי', את הרגוהיכן
 שבת ירושלמי , מ"ב בערב קינות במגילת פושטים היו היננא ור; יוסי[ הבר' ישמעאלר'

פט"1



ז א ו במ
 אמר ירם" בר אבא ר' , לבנו משוש שבת ט"ו( ה' )איכה , ע"ג מ"ו רף היאפטיו

 דף )איכה . ע"ב ב"ח דף הי"ב פ"ט סוטה ירושלמי כו' סנהדרין אימת כשהיתהבראשונה
 סוטה ירושלמי , כו' זית של עטרה לבש דשבשב ירם" ר' , ראשנו עטרת נפלהט"ז(
 הוה דריב"ל בריה בר ראשנו עטרת נפלה ט"ז( ה' )איכה . ע"ב סוף כ"ד דף הי"ופ"ם
 וירושלמי , ע"ד י"ר דף ת"ג פי"ד סוף שבת ירושלמי . ליה ולחש הר אחא בלעליה
 . ע"ר ט' דף ת"ב מ"בע"ז

 כמו . רבה מבראשיה נובעים כי נראה אשר דרשות נמצאים איכה במררש7(
 ב"ר במדרש הוא , כו' ברית עברו כאדם והמה פתח אבהו ר' ד'( )פתיהא :שתראה
 ב"ר , כף בא"י גדל היה קנמון אמר יוסף בש"ר הונא רב י( )פתיהא . ט' אותפי"מ
 דשרית חסית ליה אמרה אלעזר ר' לנבי אתת אתתא הדא א'( א' )איכה . ט"ו אותפם"ה
 מקום כל לוי א"ר מנחם לה אין ב'( א' )איכה . ה' אות פפ"מ ב"ר , כו' פקעהדביתא
 בגוים. ישבה היא נ'( 4ר )איכה . פל"ה סוף בב"ר הוא לה, הוה איןשנאמר

 )איכה . ו' אות פל"ג בב"ר הוא כו'., מנוח מצאה אלו רשב"ל בשם נהמי' בר יודןר'
 ובני סופו עד לוט על אברהם חושב היה טובים דברים ארבעה , צר פרש ירו י"א'

 ני צר פרש ידו והדין כתוב איכה ובטדרש , ג' אות פם"א בב"ר הוא , כעמורהעמון
 כל על צר פרש ירו כתיב ועור : כתוב ב"ר במררש אבל , הזה הכתוב על שםנדרש

 עבד עשאו אמר הונא ר' , קום אוכל לא בידי די נתנני י"ר( א; )איכה . ע"שמהמדיה
 כהנא בר אבא ר' ציון פרשה י"ז( א' )אינה . פי"ד סוף בב"ר הוא / כו' עצמו בפנימכודן
 שאני מה המים לי יקוו הקב"ה אמר , המים יקוו אלהים ויאמר כתיב אמר לוי ר'בשם
 בפירש"י וע"ש א' אות פיה בב"ר הוא , כו' פלטרין שבנה למלך משל בהן לעשותעתיר
 ה' בלע ב'( ב' )איכה . איכה בטדרש מביאה הוא הזאת ההגדה כל שכתב לוהמיוחם
 מי אשרי ב'( ב' )איכה , נ"א אות סוף פסיה ב"ר , כו' יעקב קל הקול דורש היהרבי
 חדשים כ"ג( מ )אינה , י"א אות פנת בב"ר הוא , כו' תרסור של במפלתו רואהשהוא
 . פע"ח ריש בב"ר הוא המאמר כל / ה' חלקי עד .לבקרים

 איזה וגם . דרשות הרבה ממנה ושאב למקוו' לו הי' כהנא דרב ולפסיקתא8(
 ע"ב( )ל"י ירמי' דברי פסקול מן הוא א' פתיהא דר"כ הפסיקר,א מן נובעיםפתיחות
 ב' פתיהא " השנית מהצי בן וכמו ע"ב ב"ב איכה פסקא רר"כ מפסיקתא הוא ב'פתיתא

 פתיחא . ע"א ק"כ אינה פסקא פדר"כ מן לקח כו' התבוננו , צבאות ה' אמר כההמתהלת
 ט' פתיחא . ע"א קי"ם איכה פסקא' מן ד' פתיהא . ע"ב קי"ט דף איכה מפסקא הואג'
 הכתוב על מיוסר היא ושם ע"ב קליז אנכי פסקא דר"כ מפסיקהא הוא הפתיתהאכל

 פתה יצחק ר' בראש הציג הפתיהא מן והממרר כ"א( ס"ט )תהלים לבי שברהחרפה
 דאמר , כו; הטקדש בית זה ה' בית את וישרוף י"ב פתיחא . סתמי הוא בפסיקתאושם
 לר' שאל יורן ר' ב"ג פתיחא . ע"ב קכ"א איכה פסקא בפסיקתא הוא , כף פנחסר/

 עשר כ"ה פתיהא , ע"א קכ"ב איכה פסקא דר"כ פסיקתא , זכרי' את הרגו היכןאחא
 דברים ג' אחא א"ר ל"ד פתיהא . ע"ב קי"ד ירמי' דברי פסקא דר"כ פסיקתא , כן,מסעות
 מאמרים הרבה תמצא המדרש בגוף גם , ע"א קי"ג ירמי' דברי פמקא טפסיקתא הואכו',

 הוא , נוי אחת למטרונה משל לוי א"ר א/( א' )איכה : כמו דר"כ הפסיקתא מןהנובעים
 , נחמי' ור' יהודה ר' שם( )שם . א' הערה עיין ע"ב, קכ"א איכה פסקא רר"כבפסיקתא

 איכה ד"ה שם( )שם . שם שם הוא קינה, r~ws אלא איכה לשון אין אמר נחמי'ר'
 רף איכה פסיקהא , כו' אבל כשהוא ב"ו מלך השרת למלאכי הקב"ה שאל בריישבה
 בכה ד"א ד"ה ב'( א' )איכה . הפסיקר,א בשם ר"ץ רמז ישש' בעקום ומובא ע"בקי"ט
 וסובא , ציון ותאמר פסקא דר"כ מפסיקתא הוא המאמר כל , בלילה נגינתי איכרה ,תבכה
 מפסיקתא הוא / כו' מנהם לה אין ב'( א' )איכה . הפסיקתא בשם תתט"ז רמי תהליםבילקוט
 כח בלא וילכו ו'( א' )איכה . פל"ח סוף בב"ר גם ונשנה עקרה ורני סוערה עניהפסקא
 אני, נאנחה כי שמעו כ"א( א' )איכה , ע"ב קם"ו סליחות פפקא פסיקהא , כו' רודףלפני
 הוא , לטובה כמוני ולא לרעה כמוני סופו עד קריה פתר לוי ר' בשם דסכנין יהושער'

 אנחותי, רבות ט נ"ב( א' )איכה , ע"א קל"מ ע"ב ע"א קליה דף אנכי פסקאטפסיקתא
 כ , בלהות עלי ההפך עד כו' מתנהמים ובו לקו בו ישראל שחטאו דבר בבל מוצאאח

המאמר



 א ו במ14
 נובע והמאמר הפמקא סוף עד , ע"ב קכ"ח דף נהטו פסקא בפסיקתא הואהמאמר

 . עטי נחמו נהמו בכפלים ומתנחמין הסיום שם על זה כל מובא שם כי ,מהפמיקתא
 כנסיות בתי ושמונים מאות ארבע אומר הושעי' בשיר פנחס ר' ה' בלע ב'( ב'מיכה
 עזרי' ר' אף בחרי גדע ג'( ב. )איכה ע"ב. קכ"א דף דאיכה פסקא בפסיקתא הואכו',
 בג )איכה , ע"ב קליא ציון ותאמר פסקא מפסרר"כ אוא / כו' לקיש ריש בשם אבהוור'

 1 ע"ב קכ"ד נהמו פמקא דר"כ בפסיקתא הוא המאמר כל נביאיך עד אעידך מהי"ג(

 נתון היה כנור אמר מנחם בר אלעזר בש"ר פנתם ר' , בלילה רוני קומי י"ס( ב')איכה
 זאת כ"א( ג' )איכה ע"ב(. )מ"ב הלילה בחצי ויהי פסקא בפסיקתא הוא , כו' מראשותיוהחת
 . ע"ב קל"מ אנכי פסקא בפסיקתא הוא , למלך משל אמר כהנא בר אבא ר'אשיב
 בהערות ע"ש ע"ב ק"ל ציון ותאמר מפסיקתא הוא , כו' הי אדם יתאונן מה ל"מ( ג')איכה
 נחמני בר שמואל ר/ קומי בעי כפא בר היננא ר' , לך בענן סכותה מיד( ג' )איכה ,שלי
 כל כו', גמול להם השיב ס"ד( ג' )איכה . ע"א קנ"ז שובה פטקא בפסיקתא הוא ,בו'

 זכו ז'( ד/ )איכה ; ע"א כ"ח זכור פסקא מפסיקתא הוא , בגלגל ה' לפני ערהמאמר
 בפסיקתא הוא , אחד באדם מעשה , כו/ בירושלים שהיתה וגורה גורה כל יודן א"רנזיריה,
 אחא לר' שאל יודן ר' , נביאיה מחטאת י"ג( ד' )איכה . ע"ב קלנה סוערה עניהפסקא
 ר' , טמא סורו ט"ו( ד' )איכה . ע"א קכ"ב איכה פסקא פסיקתא , זכר" את הרגוהיכן
 קל"ב ציון ותאסר פסקא בפסיקתא הוא המאמר כל , ירושלים בבנות קרייא פתרחנינא
 , נו' מאיסה אם לקיש ריש דאמר כההיא מאפתנו מאס אם בי כיב( ה' )איכה ,ע"א
 . ע"ב ק"ל ציון ותאמר פסקא בפסיקתאהוא

 למקור די/ שו"ט המדרש גי השבתי י אות ט' סף שו"ת למדרש בריבוא9(
 שניהם כי ממי לקח מי לברר אין כי ראיתי כעת אבל . ממנו דברים ולקח איכהלמדרש
 אבהו ר' ו'( אות )פתיהתא . שם רשמתי אשר המקומות הם ואלה , קדומים מדרשיםהם

 ואולי . ע"ו מזמור ריש בשו"ת נשנה , חהי' לשמה אפרים פתה חנינא בר יוסיבש"ר
 )פתיחא . איכה המררש גוף מן בזם! מאוחרים הפתיחות כי משו"ט לקח המתיחותמסדר
 שמונהכ"ג(

 עשרהו
 בשו"ט הוא , כו' נבוכרנצר 'של בפלטין יוצאת קול בת היתה שנה

 , משם שאב ואולי בוראך את וזכור פסוק פי"ב בקהיר גם ונשנה ב' אות ע"ממזמור
 המררים בסיף ג"כ נמצא כי זה תבע לא זה שתבע מה היו מלנים ארבעה ל'()פחוחתא
 קצת אבל א' אות ע"ס טזמור בשו"ט נשנה ארץ מלכי האטינו לא המהחיל פ"ראיכה
 הוא , כו' לו מאיר הקב"ה הי' אחד ויום לילות לשתי אמר ריב"ל שם( )שם- אחר.בסגנון
 אחרי פמקא דר"כ פסיקתא מן נובע הוא כי נכון יותר אבל ג' אות י"ח מזמורבשו"ט
 שיחות, זדים לי כרו כתיב , טומאתה פסוק מ'( )פ"א המדרש בגוף . ע"ב( )קע'"מות

 שו"ט עיין , ממי לקה מי לברר ואין י"ז אות כ"ב מזמור שו"ט בטדרש ג"כ הואהמאמר
 דברים ארבעה חנינא בר' תנהום א"ר בתי הכשיל פסוק י"ר( )פ"א . ש"ל הערהשם

 פסוק נ'( )פ"ב . להכריע אין בכאן וגמ ל"א מזמור סוף בשו"ט הוא , כו' הכתמתישין
 .ביעקב ויבער )שם( . ה' אות ע"ה מזמור בשו"ט הוא , הם קרנות עשר , אף בחריגדע
 , יעקב אלא תהלה מרגיש אינו לעולם באה כשהפורעניות לקיש ריש אמר , להבהבאש
 לבקרים חרשים כ"ג( )פ"נ , ל"ד הערה ע"ש אהר בסגנון אבל י"ר מזמור סוף בשו"טהוא
 מזמור בשו"ט מובא המאמר התחלת , מלכיות של בבוקרן מחדשנו שאת על אמר סיטוןר'
 בציון אש ויצת י"א( )פ"ר . פע"ח ריש ב"ר מן נובע המאמר כל אבל , ב' אווזכ"ה
 אחר בסננון אבל , ג' אות ע"ם מזמור בשו"ט הוא , ליה מבעי בכיה לאסף מזמורכתיב
 שעם במררש , כו' אוסר טייבו ר' רודפנו ה" קלים פסוק י"ס( )שם . ל"ב הערהע"ש
 השיבנו פסוק כ"א( )פיה * קיא הערה איכה מררש עיין , אחר בסננון הופ. י' אות ז'מזמור
 . אחר בסגנון הוגש פ"ה טזטור סוף שו"ת במדרש , כף הקב"ה לפני ישראל כנסתאמרה

 . בבלי ומלמוד איכה 3מררשד(
 והבאת איבה למדרש למקור היה ירושלמי דהלמוד כי הבאתי יבפרק

 ראה לא איכה מדרש מן המסדר / בבלי תלמוד כן לא , דוגמאות הרבהשם
עוד



חמבוא
 להמאסרים קצת הדומים איכה במדרש טאמרים איזה לפעמים נמצאים ואם )א(עוד

 הם בבבלי והמאמרים , מזו זו הם משתים כי משכיל קורא כל יראה , מ( בבליגתלמוד
 כתב רס"פ דף ח"ג רריו בספרו מהראה"וו החוקר הרב כי וראיתי איכה, סררש טן לקחלא בבלי מתלמוד והממרר , להלן תראה כאשר האומרים שמות בהם משונה גם ,טאוחרים
 שאב לא טהבבלי המסרר לדעתי אולם . הבבלי טסרר עיני למראה הזה אגדה מפרהיה כי לשער נבחו בהן וכשנתבונן בבלי בתלמוד איכה המדרש טן דוגמאות טצאנווז"ל:
 . קצת דטיון להם. יש אשר גחמאטרים שתראה כמו / ראהו לא ואולי איכה מדרשמן

 טמאתו למעלה תלוי היה כנור המירא שמעון א"ר גיזנא בר אחא רב אסר ע"ב( ל)ברכות
 ובטדרש . כו' מאליו וסננן בו ונושבת צפונית רוה בא *לה חצות שהניע וכיון דורשל
 מפסיקתא נובע במדרש והטאמר לוי ר' בשם זה מובא בלילה רני קומי פסוק פ"באיבה
 והעירותי לוי ר' של במאסר הני' טשונה ושם ע"א( )ס"נ הלילה בחצי ויחי ממקאיר"כ
 ר' דברי לוי ר' בפי ושש הלשון את המעתיקים שנו איכה גטדרש י"ז בהערהשם
 השנף ראו ולא בענינם שוים המאמרים שני כי חשבו בי יען בבלי מש"ס ביזנא בראחא
 , ע"ש ביניהם אשרהרק

 ז')ברכוכן

 ע"א~

 סובא בלילה רני קומי פסוק פ"ב רבה ובאיכה , כו' רגע כמה
 * שמואל בשם אחרמנין

 תקנו לקבורה ביתר הרוגי שניתנו היום אותו מהנא רג אסר ע"ב( מ"ח)ברכות
 יום אסר הונא ר' טובא ה' בלע פסוק פ"ב איכה ובטררש כו' והממיב הטובביבנה
 תענית בירושלמי שהוא כסו והוא , כו' והטטיב הטוב נקבעו לקבורה ביתר הרוגישניתנו
 ; הונא ר' כמו והוא תונא ר' בשם ע"א ס"ט דףפ"ד

 זד אטר יוחנן ור' , המרחץ בית זו ירמ" רבי אמר טובה נשיתי ע"ב( כ"ה)שבת
 רחיצת זו ארשב"ג סובה נשיתי ויגרס פסוק פ"ג וברבה , בחמין ורגלים (דיםרחיצה
 איתא דשבת בפ"ב שכתג ענף ביפה ועיין במ"כ ע"ש . המרחץ אחר ורנלימידים
 . אחר באופןהדרש

 ציון בנות גבהו כי יען דכתיב מאי עילאי דרב בריה רבא דרש ע"ב( מ"ב)שבת
 הם האוסרים ושמות אחר באופן המאמר נמצא טמא טורו פ' פ"ד רבה באיבה אגלכו'

 שלי בהערות וע"ש ע"א( )קל"ב ציון ותאמר פסקא דר"ח פסיקהא כלשון והואאחרים
 . השינויים עלהעירותי

 טאשה חוץ אדם נצחני לא מימי חנני' בן יהושע מס' מסופר ע"ב( נ"גלסירוגין
 בגוים רבתי פסוק פ"א רבה באיכה מסופר ותינוקת תינוק מן והמעשה , ותינוקתהינוק

 אשר התינוק מן ספורים הרבה עוד שם ומובא , אתר באופן יהושע בר' מעשההמתחיל
 . ע"ש פ"ו רבה ר"א במם' טובא בבבלי הוא וכאשר , בבבליליתא

 ישראל באוכלסי עיניו ליחן המלך אגרפם ביקש אחת פעם ע"ב( סיר)פסחים
 סוף בתוספתא כסו והוא אחר בסגנון הוא עם רבתי העיר פסוק פ"א רבה באיכה ,כף
 ; דפסתיםפ"ד

 אבא ר' רודפיה כל פסוק פ"א רבה ובאיכה , כף הוי קטבי תרי ע"ב( קי"א)פסחים
 שם כתב ענף יפה בעל 1נמ שם בנטרא מובא מאשר הוא משונה , כו' לוי ור' כהנאבר

 . כאן המדרש כדברי דלא הוא , כו' הוו קטבי תרי גבי פסחים ערבי בפרק דפיהראסוגיא
 הנומחא כ"ה, סי' ראיכה ובפתיחא . כו' שכינה נסעה מסעות עשר ע"א( ל"א)ר"ה

 . צ"א הערה ע"ש ירמי' דברי רר"כ בפסיקתא שהוא כמו והואמשונה
 אטו היתה יום בכל לאמו קטן בן אביו שהניחו יוסף בן ברואנ מעשה ע"ב( ל"ה)יומא

 בן מרואנ המעשה מסופר בוכיה אני אלה על פטוק פ"א רבה ובאיכה וכו'. בטפחיםמודדתו
יוסף

 )תג6 ייגס כמילל ~וף ת16מליס ק"מ טסם ושטימא)א(
~Pb 

 גשו היגס סגולה 6ל שלי מנמרר סתופיט'ס" "16 התעתיקם סוקיפו 5טל תלתלם פיוס וג~6 )ב( . נ'פלק לעיי עיין תסננלי ט"6נ דנליס
 . לג"ג וסרס רת"ע וסברס ב"ב כעלס ס"6 ל17גת6 עיין גסערומעסעילומי
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 בחקותי בת"כ שהוא כמו הוא המדרש וג" שינויים, ועוד כו' לאמו קמן בן והניח שמתיוסף
 . ע"ב מיה דף ת"ז פ"נ הוריות וירושלמי ה"ג 1'פרק

 , אומות שבעים כנגד , מי כנגד פרים שבעים הני אלעזר "א"ר ע"ב( נ"ה)סוכה
 ישראל שהיו פרים שבעים אותם פנחס א"ר מובא אזכרה פסוק פ"א איכהובמדרש
 כפסיקתא וכ"ה , מהם העולם יצדה שלא כדי , הם אומות שבעים כנגד בחגטקריבים
 , וע"ג ע"ב הערה וע"ש עצרת השמיני ביום פסקאדר"כ

 בשלישי , הים יוררי על בשני , תעניות ד' יושבין טשטר אנשי ע"ב( כ"ז)תענית
 רבה ובאיכה כו', ומיניקות עוברות על בחמישי , אסכרה על ברביעי , מרברות הולכיעל
 ה"ר פ"ר הענית הירושלמי כלשון הוא ובמדרש קצת משונה הלשון אלה על פסוקפ"א

 וז' נביאים מת"ת יותר טבעת הסרת גדולה כהנא בר אבא א"ר ע"א( י"ד)מגילה
 החזירתן טבעת המרת ואילו למוטב ההזירום לא שכולן לישראל להן שנתנבאונביאות
 טבעתו הסרת היתה מזבה רשב"ל בשם מובא עונך הם פסוק פ"ר רבה ובאיכה ,למוטב
 , למה ,. אליהו בימי שנתנבאו נביאים רבוא מששים במרי ישראל על אחשורוששל

 . גאולה היתה לא ובזה גאולה היתהשבזה
 ליה דאטרה כיון מתורגמן ע"י בתהלה אבהו א"ר ויאמר ויאמר ע"א( ט"ז)מגילה

 מובא ממרום פמוק פ"א רבה ובאיכה , הפלכה" מלאסתר ויאסר מיד קאתינא שאולשדביה
 . בגמרא שהוא סמה ולהיפך אחר בסגנון ר"א בשם שאמר רבבשם

 צר פרש ירו דכתיב טאי יונתן א"ר נחמני בר שמואל ר' אמר ע"ב( ט"ז)יבמות
 ובאיכה כו', וזהב כסף על נפנו הכל להיכל שנכנסו בשעה ומואב עסון זה פהמדיה כלעל
 מוצא את שם איתא וכך רשב"נ בשם ולא אחר בסגנון היא צר פרש ידו פסוק פ"ארבה
 לבוז רצין הבל והיו עמהם ומואבים עמונים נכנסו המקדש לבית שונאים שנכנסובשעה
 , ע"ש פרטא בר לוי בש"ר סימון בר יהודה ר' בשם מאטר גם שמה ונמצא כו' וזהבכסף

 עוקבא מר אמר חסדא רב אמר קום אוכל לא בירי ה' נחנני ע"ב( סיג)יבמות
 מובא כהי הכשיל פסוק פ"א איכה ובמדרש , מרובה וכתובתה רעה אשה זו חייאבר
 . רבנן בשםזה

 בשרי בלה פסוק פ"נ רבה ובאיכה , כמת השובך ארבעה תניא ע"ב( ס"דולררים
 . ו' אות פע"א בב"ר שהיא כמו שמואל ר' בשם זהמובא

 ציצית ובן שבוע כלבא ובן גוריון בן נקדימון עתירי הלתא בה הוה ע"א( נ"וגיטין
 ובאיכה כו', זכאי בן יוחנן דרבן אהתיה בר דירושלים בריוני ריש כקרא אבא כו'הכסת
 . ע"ש אחר באופן הוא צריה ה" פסוק פ"ארבה

 , לשמותם טעמים והובא דכריא כפר שיחליים כפר ביש כפר ע"א( נ"ו)נימין
 בירושלמי שהנא כמו הם והטעמים , אחרים טעמים סובא ה' בלע פסוק פ"ב רבהובאיכה
תענית

~UD 
 . ע"ש ע"א ס"מ דף

 פ"ב רבה באיבה עיין , 'מרתח קא דהוה זכרי' של דמו בענין ע"ב( ב"ז נימין)
 . ע"א ס"ט דף פ"ר תעניה הירושלמו כלשון הוא ובמדרש אחר בסגנון ה' בלעפסוק

 שהרג קיסר אדריינוס זה הקיל , עשו ידי והידים יעקב קול הקול שם()שם
 קיסר אספסיינוס זה יעקב קול , רבוא ששים על רבוא ששים מצרים שלבאלכסנדריא

 ובאיכה * כו' רבוא אלפים ארבעת לה ואמרי רבוא, מאות ארבע ביתר בכרךשהרג
 שמונים בביתר הרג קיסר ארריינום קול יעקב קול הקול יוחנן א"ר ה' בלע פ' פ"ברבה
 . כו' ארם בני רבואאלף

 הפילין קצוצי סאה ארבעים יוהנן א"ר חנה בר בר רבה אמר מע"ב( נ"ז)שם
 ארבעים ארבעים של קופות שלש אמר ישמעאל בר' ינאי ר' , ביתר הרוגי בראשינמצאו
 מוח קבין ארבעה אסי א"ר , מאין שלש שלש של קופות ארבעים תנא במהניתא ,סאה
 שלש יוהנן א"ר אחר באופן הוא ה' בלע פ' פ"ב רבה ובאיכה / אחת אבן עלנמצאו
 נמצאו תפילין קצוצי של קיפוח טאוה ושלש , אהת אבן על נמצאו הנקת מותימאות
 דף פ"ד תעניה הירושלכן כלשון והוא , מאין שלש מחזקת יאתת ואחת אהת וכלבביתר
 . "אמרו" רק האומר שם ליתא ושם . ע"אס"מ

שם



ט א ו במ
 סבין אשיב מבשן מ' לקלון שנשבו כלרות ילרים סאות בר' מעשה שם()שם

 הע"כ ונם , אחר באופן מסופר בוכיה אני אלה על פפוק פ"א רבה ובאיכה כו', אריהשיני
 , אחר באופן קצת הענין תמצא הניוקין בפ' שםנתב

 אמרו שברומי גדול לכרך שהלך 'חנניא בן יהושע בר' בעשה ת"ר ע"א( נ"ה)שם
 . פ"ב הוריהם בתוספתא הוא המאמר מקור אבל היקריםציון בני פסוק פיד רבה באיכה כן יכ מובא וזה . כף האסורים בבית יש אחד תינוקלו

 לשני שנשבו אלישע בן ישמעאל רבי של ובבתו בבנו מעשה מובא שם()שם
 אני אלה על פסוק פ"א רבה ובאינה , כף אחד במקום שניהם נורווגו לימיםאדונים
 . ע"ש , יוהר ובאריכות אהר ובמננק הכהן צדוק בבני כזו טעשה מובאבוכיה

 רבה ובאיבה , ועון דרך פחד אדם של כהו מכחישים דברים ג' ע"א( ע')שם
 ארם של נהו סהישין דברים ארבעה ירפה בר' הנהום ר' בשם מובא הכשיל פסוקפ"א
 . שם שהעירותי טה ל"ה הערה ל"א מזמור שו"מ ועיין , ה~לכווז עון דרךתעניה

 אלא כו' קברו על ישיבה שהושיבו מלמד בטותו לו עשו וכבוד מע"ב( ט"ו)ב"ק
 טה . כ"ח בפתיחא רבה ובאיכה . בזה שכתוב מה זה קים ואמרו סטתו על ס"אשהניחו
 הולכים שהיו בשעה מקברו למעלה בנו וועד בית אמר סימת בר יהורה ר' לו עשוכבוי
 זה ואמרו מקברו ~מעלה נתנו תורה ספר אמר תנין ר' , לסדנו לו אומרים היולשם
 . כו' טפטיות לו הציעו אמרי ורגנן בזה שנתוב מה קיים זה בארון מוטלשהוא

 ע"ג פרוסה טפה בירושלים היה גדול מנהג אומר רשב"ג היה ע"ב( צ"ג)ב"ב
 ובאיכה * נכנסין האורחין אין המפה נסתלקה נכנסין אורחין פרוסה שמפה זמן כלהפחה
 פורשין בירושלים היה נדול טנהנ אומר רשב"ג . מעשה ד"ה ציון בני פסוק פ"דרבה

 המטפחת נסתלקה / נכנסין אורחין פרושה שהמטפחת זמן כל , הפתח גבי עלמטפחת
 והסיום , פ"ד ברכות בהוס2הא הוא המקור . פסיעות שלש אלא להכנס לאורחין ר'שותאין

 אחר הבא בתוספתא, שלפניו ממאסר ונשתרבב טיותר הוא פסיעות" שלש "אלאבמדרש
 . פסיעות שלש אלא בטעות נעשית ומזה , לכנוס רשות לו אין פרפראותשלש

 וקושין שבירושלים הדעת נקיי היו כך רב אטר יהודה רב אמר ע"א( כ"ג)סנהדרין
 פסוק פ"ד רבה ובאיכה כף, עמהם חוחם מי יודעין א"כ אלא השטר על חוחטין היולא
 . ע"ש כו' אומר רשב"ג יקרותן היתה מה היקרים ציוןבני

 אמר יהודה רב אמר ל"ה( )דה"ב יאשיהו למלך היורים ויורו ע"ב( %ח)סנהדרין
 . כבברה גופו שנעשה עד בו הירו חצים מאותשלש סני ר' בשם זה פובא ה' הוא צדיק פסוק פ"א רבה ובאיכה . ככברה גופו כל שעשורב

 לכתוב יכול נער בטה כו' עשרה אמר רב פהם נשתייר וכמה ע"ב( צ"ה)סנהדרין
 רבה ובאיכה . כף חמשה אמר יוחנן ר' , י"ד אמר ריב"ל כו' תשעה אמר ושנואל ,עשרה
 שכן , יכתבם ונער שנ' עשרה אמר רב מהן נשתייר כמה נתוב האמינו לא פסוקפ"ד
 ר"ל 4 לכתוב יכול נער שכן בגמרא לתקן יש )וכן . יו"ד כותב להיות נער שלדרכו
 ר' יוד של קוצו ד"ה ע"א כ"ט כנחות תוס' ועי' עשרה( בטעות הציגו והמדפיסים 4אווז

 תנחום ר' כו' תשעה אטר סיפון בר יהודה ר' המשה אומר יהושע ר' כו' ששה אומראליעזר
 . שלי ובהערות א אות ע"מ סזסור תהלים מדרש ועיין . כו' עשר ארבעה אמר חנילאיבר

 ינון אמרי ינאי ר' דבי כו' שמו שילה אמרי סילא ר' דבי ע"ב( צ"ח)סנהדרין
 ליתא כו' שמו רבי דבי היוורא אסרי ורבנן , שטו חזקיה בן מנחם וי"א והסיום . כו'שמו

 . שסו נהירא אסר סננוא ביבא ר' אתיא ושם , אלה על פסוק פ"א רבהבאיכה
 רבה איכה אתר ובאופן , כו' פורענות כל לך אין יצחק א"ר ע"א( ק"ב)סנהדרין

 טחטאו נוטל שאיש ודור דור לך אין אומר יוסי ר' בשם יהורה ר' רעיה כל פ'פ"א
 . עגלשל

 ספני באיכה ישראל לקו מה מפני יוחנן א"ר רבה אמר ע"א( קיר)סנהדרין
 שכפרו עד ישראל גלו לא לוי א"ר פ"א אינה ובמדרש , שבתורה נריהות ל"ו עלשעברו
 , איכה מנין שבתורה כריתוכןבל"ו

 שהלך כאשה אלא טמש אלמנה ולא כאלמנה רב אטר יהודה ר' אטר שם()שם
 בעלהבית
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 אבא ר' בשם זה מובא פ"א רבה ובאיכה , אליה להזור ודעתו הימ למדינתבעלה
 . כהנאבר

 י"ד( )במדבר ההוא בלילה העם ויבכו קולם את ויתם ה.גדה כל ותשא שמ()שם
 בכיתם אתם לישראל הקב"ה להן אמר / היה ט"ב היום אותו יוחנן א"ר רבהאמר
 א"ר מובא אזכרה פסוק פ"א רבה ובאיכה לדורות/ בכיה לכם אקבע ואני חנם שלבכיה
 להיות סופכם , תפלות של בכיה בכיתם אחם לישראל הקב"ה אמר יוחאי בןשמעון
 את ויתנו העדה כל ותשא תפלית של בכיה ישראל בכו והיכן , מטש של בכיהבוכים
 בכו היכן סימון בר יהודה ור' איבו ר' בשם הסיום שם נמצא גם . וגו'[ ]ויבכוקולם
 . ממש שלבכיה

 מהלך שבאי והי' הכרמל בהר שנשבו אדם בני נשני מעשה ת"ר שם()שם
 שתי וטעונה מעיניה באחת סומא לפנינו שמהלכת גמל לחבירו מהם אהד אמראחריהם
 בטאטר פ"א רבה באיכה זה כעין סיפור ועיין , כו' שטן של ואחת יין של אחתנודות
 בהערות ועיין כו' דחוכמתא לישן למילף ופלג שנין הלת עבד לירושלים אתא מאתינסתר
 : קי"ג והערה ל"ז הערה . שם איכה למדרששלי

 הבוכה שכל בלילה ד"א , נשמע קולו בלילה הבובה שכל בלילה ד"א שם()שם
 למה אחר בסגנון הוא בלילה פסוק פ"א רבה ובאיכה , כנגדו ביכה קולו השומעבלילה
 , קינה עמה מושך לילה איבו א"ר / בלילה אלא הולך קול שאין לפיבלילה

 קצת בשינוי הוא כו/ גמליאל רבן של שכנתו אחת באשה מעשה שם()שם
 חורבן נזכר "והיה גם תשחורת" בן לה "והיה שמ ונאסר , בלילה פ' פ"א רבהבאיכה
 . בגמרא וליתא המקדש"בית

 נעשה לישראל המיצר כל יוחנן א"ר רבה אמר / לראש צריה היו שם()ערם
 מי כל ברני' בר' הילל ר' בשם זה סובא צריה היו פסוק פ"א איכה ובמדרש ,ראש
 . ראש נעשה לישראל להצרשבא

 הקרים מה בשביל יוחנן א"ר רבה אטר פיהם עלינו פצו ע"ב( ק"מ)סנהדרין
 פ"ב רבה ובאיכה , בעיניהם ראו שלא טה בפיהם ,כאמרו פאנלים בשביל לעי"ןפ"א
 מה בפיהם אומרים שהיו לפי לכ' פ' הקרים למה סתמי מובא פיהם עלינו פצופפ.ק
 . בעיניהם ראושלא

 ושמעו בדרך מהלבין ור"ע יהושע ור' וראב"ע ר"ג היה וכבר ע"א( כ"ד)מכות
 ונובע , בוכיה אני אלה על פ' פ"ה רבה באיכה ג"כ ונמצא , כו' רומי של המונהקול
 מ"ג. פסקא עקב ספרןטנ

 בחכמה עליהם עלה אשר אתונא רבי סבי של מחכמה מסופר ע"ב( ח')בכורות
 בחכמה עליהס עלו איך מסופר בגוים רבתי פסוק איכה ובמדרש חנניה, בן יהושער'
 לריב"ח אהונא דבי פסבי בבלי בתלמוד הנמצאות השאלות ואחה ירושלים, אנשיזו

 של )איזה אוכמתי דזגתא הי' ליה אמרו ביעי הרי ליה אייתי אליהם. ותשובתו ,לנסותו
 אוכמתי דעיזי הי להו אמר גביני תרי לחו אייתי , חיוורתי דזגתא והי שחורה(הרנגולת

 לשאלה התשובה בהפך רק שמ איכה במדרש ממש דוגמתו יש חיוורתן, דעיזיוהי
 לו לקנות לתינוק פרומנה ונתן לירושלים בא מאתונם אחר זקן כי נ לתשובהוהשאלה
 שחור עז של גבינה איזה לי הראה הזקן לו אמר אליו אותם ובהביאו וגבינותביצים
 שהורה מתרנגולת היא ביצה איזה הראני זקן איש אתה ההינוק אליו ויען , לבן שלואיזה
 במדבר באר לנו יש. לריב"ת אתונא דבי סבי אמרו בתלמוד ועור . מלבנה היאואיזה

 ריחיים של אבן לו אסרו ועור . ואביאהו מסובין חבלים לי עשו להם אמר , לעירהביאהו
 מסופר איכה ובמדרש . ואחפרהו ממנו הומין לי הוציאו השיבם , איתו תפור לנונשבר
 לו ויאסר לחייט שמה ויבאיה נשברת מדוכה שמ ומצא לירושלם בא מאתונסאחר
 לה ואתפור מזה הוטין לי ארוג לו ויאמר חול קמצו מלא החייט הוציא , לי אותהתפור

 של האגדה , רנ"ב דף מלין ערך בעל הנאון העיר ויפה דמיונוה, איזה ועוד ,המדוכה
 סיפורים בבבל ושמעו איכה המדרש של לאנחה הרבה מאוחרת זה בענין בבליתלמור
 הסיפור ובא היה טפורסם חכמ כי ריב"ה על שמעו וכן להם קודם בזטן אתונא בניטחכמי

איך
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 על רק השמועה באה איכה ובמדרש , עמו בשיחתם אתונא בני את ריב"ח נצתאיך
 . העולם בחכמת המפורסמת אתונא בני נגד ירושלים בנייתרון

 איכה בטדרש השתמשו אשר המדרשיםז(
 כשהנזיה לוי בן יהושע א"ר במאמר יחרו ריש בכ"ז רבה שמות במדרש1(
 המדרש בגוף הוספה שם נמצא , מאחוריהם כפותימ היו לבבל ישראל אתנבוכדנצר

 פסוק סוף פ"ב איכה ובמדרש , נדרו" הרבות מפני כי עד איכה במדרש שכתוב"כמו
 ישמעאלים אצל להם הלכו : שם מחתיל רק לוי בן יהושע מר' המאמר נמצא לא ה'בלע

 חרבות ספני כי שם נמצא הסיום ורק , כו' טנופהות ונודות מלוחים מיני להםוהוציאו
 מכבר הנדפס בתנחומא נמצא בשלימתן והמאמר , נדדו נבוכרנצר של חרבו מפנינדדו
 היו לבבל ישראל את נבוכרנצר כשהגלה לוי בן יהושע א"ר שם ומתחיל ה' אותיתרו

 יצאו , כו' ישמעאל בני על שעברו כיון שם גם ומסופר , כו' מאחוריהם יריהםכפותים
 כי שם נס וסיים , כו' ריקים נורתע והביאו סלוח פה להן הוציאו לקראתן ישמעאלבני
 תנחומא" במררש שכתוב "כמו להגיה נכון יועזר לרעתי לכן כו', נרדו חרבותמפני
 , אגדה במדרש או , אחר במדרש ר"ח והוא בס"א שכתוב כמו כתוב הי'ובודאי

 על שם רבה שמות בסדרש הדרוש וגם . איכה במדרש הציגו המרפימים אווהמעתיקים
 הרבה שאב שמ"ר מסדר ובעל , שמ בתנחומא והוא , רחוק מאח קרב שכןטוב

 הילטרנו הוא שמות לס' מכבר הנדפם והתנחומא / מכבר הנדפס שמות לס'מהתנחומא
 רבה איכה מדרש מן ומאמרים , ב' אווז ט' סי' התנחשא מבוא עיין , שמותמס'
 . נמצאיםלא

 בעל לפני ממודר ככר )הי' הקדומים המדרשים מן הוא רבה ייקרא מדרש2(
 רבה"( דויקרא "באנדה מיה סי' תשובה שערי הגאונים בתשובת ונזכר ז"ל ורש"יהערוך
 ה' עשה כתיב זעירא בר אהבה א"ר ה'( אות )פ"ו : כמו איכה במדרש שמשכבר
 פ"ב רבה איכה ממדרש הוא , פורפיריה בזע אמר הנין דכפר יעקב ר' עד , זמםאשר
 . השיבנו פסוק כ"א ה' רבה באיכה הוא , כו' משה זהעולם כימי וגו' יהודה מנחת לה' וערבה ה'( אות )פ"ז שם עור . זמם אשר ה' עשה פסוקי"ז

 איכה במדרש הוא כו' לקיש וריש יודן ר' בלילה רוני קוטי ש( אווז )פ"ט שםעוד
 היו חיננא ור' יוסי בר' ישמעאל ר' ד'( אות )פט"ו שם עור . רוני קומי פסוק י"ספ"ב

 עוד . אפנו רוח פסוק כ' ר' איכה במדרש הוא , כו' ט"ב בערב קינות במגילתפושטים
 מ"ו ד' איכה במדרש הוא , כו' ירושלים בבנות קרייה פתר היננא ר' פט"ז( )ריש ,שם
 איכה במררש הוא , כו' לכל יכול לקויו ה' טוב פי"ז( )ריש שם עוד : טמא מורופסוק
 הקב"ה נתן גדול צער שמלאי א"ר ה'( אות )פי"ט שם עוד . לקויו ה' טוב פסוק כנהג'

 במדרש הוא , כו' אומר הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר' בשם יוחנן ר' , כו'לאשה
 במדבר מדרש . ברחבה קצת הוא ובוי"ר לבנו, דוה היה זאת על פמוק י"ז ה'איכה
 : איכה מדרש מן שאבו אשר דברים בהם מצאהי לא , רבה ודבריט )א(רבה

 הדא מן לה סייתי יוחנן ר' תראוני אל פסוק פ"א , רבה השירימ שיר ובדרש8(
 נמצא , כו' ערוער ומזכיר בדמשק עומר זה מה ערוער ערי עוובווז וגו' דמשקמשא

 לה מייתי יוחנן ר' מתחיל שה"ש ובמדרש פתה יצחק ר' מתחיל שם אבל י'בפתיחא
 רק מונא שם שה"ש ובמדרש . שה"ש מדרש מן להמסדר הי' אחר מקור ואולי הדאמן

 שהוא סמה שם משונה והסיום ד' סי' פדג רבה באסהר גם נמצא המאמר וכלההתחלה
 מקצת שהריהו ע"י רשב"ג אמר שעברתי כמעם פסק פ"נ שם עוד רבה. דאיכהבפתיתא
 : בנפשנו פסוק פ"ה רבה באיכה הוא , בתהלה אבותינו של רוחן קצרה מלכיות שלצרתן

עוד
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