
כח ואמב
 ט"מ לי נראה , סוכו כגן ויהמום פסוק איכה ברבה נהטני. בר שמעון ר' ערך שםצד

 : )סי( נחסני בר שטואל ר'וצ"ל
 מן ויצא פסוק איכה מדרש יהושע. ר' בשם לקיש בן שטעון ר' . 876מ

 : )מז( ציוןבת
 : ציון בת מן ויצא פ' איכה מררש בשמו. סיטון ר' אבא בר שמעון ר' " 877מ

ת
 885א

 4 ודרשו תענית גזרו יאשי' ור' ובדאי בר אבא ר' חנילאי בר תנחום ר' "
 : )מח( ררכינו נחפשה פ' איכהרבה

 : )מט( כהי הכשיל פסוק איכה טדרש ירמי'. בר תנחום ר' "שם

 א"כ מדר ע"פ איכה במדרש הנמצאים ורוה סמלות רשימה'א(
 : בהערות מבוארות הםואנה

 סקורם שלי בהערות כולם ובארתי זרות טלות הרבה נמצאים הזהבהטדרש
 ובאיזה פרשה באיזה במדרש נמצאים הם אנה ורשטתי ברשימה כולם והצגתיומחצבתם

 : )א( באורם נמצא הערה באיוה וגםפסוק

 הוה ן ""ת",1 ן יין ן ס1" הוון ן ""ת",, ן "ין ן","

רמו צריההי' האאלכסנרריארטז צריההי' האאבנר
רמי צריההי' האאמגרתג צוארנועל טואאגוגא רבא צריההי' האאמפרטזר-- עם רבתיהעיר אאאגריפס
ד יועםאיכה אדאנדרטיןהצז כישמעו כאאאנשתון
- אאאדר - - ד יועםאיכה אדסאנררטסקלה-

שסונשקד ידאאנולוגיןשצו אזכרהאלה טזאארריינוס
- - יזפתיה'לאנטוכיא-- צוארנועל הה-
קם ישראלבלע הב"ד יועםאיכה ארסאדרנטס
סונפלה טזהאנטונינוסב יפתיה'0או"וניא
רמנ צריההי' האאנטיפרסנא בכליותיהביא יגגאוסירי
שםשםשםאנטיפטרסשלר צר פרשידואיאוני
קזשרתיבטדינוה אאאנקאתענ ה'צוה יזאאונו

רעט צריההי' האאסוותאטא עם רבתיהעיר אאאונקיא
קכה במדינותשרתי אאאסטוותאט ציוןבני ביאונקלי
ה יועםאיכה אדאסטנסער ד'בלע בבאוריך

נג ד'בלע בבאסטרטיאעג במדינוהשרתי אאאטמתא
מ ררכיגדר זגאסטרטיאקכג----- אאאיזייא
פט אשיבזאת כאגאסטרמלימיןרמז צריההי' האאילם
היז אלהעל טזאאסטריוטטו יעיבאיכה אבאיקונין
עב ד'בלע בבאסיאנא בכליותיהביא יגג"אכפייה
פתי'יבאספמיאנוסשפזנשקר ידאאלוגין

 כטס לקיט לי" סני' וככ"י , שלפק כ"ס )מז( : ;ממ;' 3ל "מ~55 ל' הכון קמל נ"י )מו( : נ' ס"3פהימ"
 מ'י5 קנס וף ס"6 פ"3 תט;ימ וגילוע5מי , מירמי גר תרמוס ל' 3;"י 5כ5 , נגרפה ג"ס )מח( : סוכטי'ל.
 : מצינך כר מלמוס ל' בגי' וככ"י כ;זפס, כ"ס )מט( : 'gb" ול' 6י)5י כל מרמוס ול' זכז6 3ל כ5 ל'הגי'

 : ס כ"ס גקימן סרגתי 5גכ לרך מכו5לומ 6"ל  סוו)ות:גא(
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 העש ן המתחיל ן -ם ן מלה ח הע" ן המתחיל ן משם ןמלה

רם נתוזבתולות" ראבליתרמה צריהוץ ו:א
נז ד'בלע בבבליסטראשצו אזכרהאלה טזא

כו כנפתי'בליסטרוסמז קשתוררך יבגאספריתא
מא עטרתנפלה טזהבלעריא יהורהגלתה גאאסקפמי
כה בעריגדר זנבסגרנג ד'בלע בב"אסרטיא
עהותזנה יוגבסיח יועםאיכה אדאסתנם
קלו פשענונהנו סבגבסיםנא בכליותיהביא יגגאפוכיא

קי במרינוהשרתי אאבסםפט מפאמורו סודסא"ובלסמון
שצא אלהעל מזאבקעדפתיח'טאפיא

סח בגפת"ברבריאכושרים יבהאפיטרופא
תיר אזכרהאלה טזאסברבריןיא בדרישבה אאאפיקולים
שפא ר'סלה טוא גמואבררמו צריההי' האאפניקי
שגגטומאתה טאברטןקפנ בכהתבכ'ד"א באאפם
שםשםשםברנטרלג ציוןררכי דאאפסר

רמו צריההי' האאפריקא
גכו ציוןבני בדאפרכוס
פט טמאסורו מודאפרסטון
קכג כוהאיחד אאגבבתסס רחקכי טזאאפתא

פתי'לד ארבל'
ן

סו ד'בלע בבנונתאילג
קכג יתאונןמה לט ג,גומאיו ציוןבני אר אריסטיטייא'

תפז ה'ראה כאגוששםשמשםסאר,סטי,א
מו אשויצת יא ד.ניירעא ר'בלע בבארכונטוס

מו ד'בלע בבסגינאישסד עולנשקד ירא ארמינאי
שםשמשמסגיתאיכז בעדיגרר וג ארנוניתן

כז בעריגדר זגגלגליותד יועםאיכה ארן0ארנטס
קנא ד'זנה 1 ב,גלגסילו פשענונחנו מבג ארסנדבי'

דפתיח'אנלוואילט העירברר אאארסתוון
שםשםסגלולאיסבשרתיבמרינות אא אתינס,

תיא אזכרהאלה טזאסגלוסקא
סב נשיםירי ידגלוסקיןב

קנא ד' זנח, זבגליאט
רעז צריההי' האגמזוזשפא ד'סלה טואבגורתא
שםשםשםגמזוזי בדדישבה אאביוד
מא דלבלע בבסגענעשפא ד'מלה טואבורגיא
תג אזכרה אלה, טז א,סנענעארלו ציוןדרכי דאבורגנין
רמה צריההי' ה,אגפננוקיא כותאיהר אאבזע
קכב ככסאיחר אאגרסאצגמקח אתינס מןהד אאבטן
קב ר'בלע בבגרברמא צריההי' האביבי
עדטהטאתריגגרדקשפה אלהעל טזאביבר'1
קיד מאתינסהר אאגרעקפהבהתעלמם יבבביזא
תה אזכרהאלה טזא אלבית
וששםשםשם לחםבית

עא ד'בלע בבבלוומיס
רמו צריההי' הארוכוםרלו ציוןררכי דאבליווחי
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עבשרתיבמדינות אאחבימאפס אשיבזאת כאג1
תג אזכרהאלה טזאסחוגגקכג יתאונןמה לטג0דולר,יא

גההפך אבחוליארפא צריההיו הא דומיניןן
נה משחורחשך תדהירידימעאל ציוןבני בד!דוק
קל כותאיהד אאחייםמ עם רבתיהעיר אאריבוא

תעה ה'צוה יזאהיפהקנו הוהעובדא אא דיוטינא, קיטשרתיבמרינוה אאחכיםשפו אלהעל סוא דיוריןן
סו ר'בלע בבחכינאקכג יתאונןמה לטג סיייריאן

צ סמאסורו טודעקמט נש ברחראא!דיקט
תעג ה'צוה יואחלמישכו בעריגרר זג,דמוסיות

קלו פשענונחנו מבגחמיעמג כגפתי' דפוס' תה אזכרהאלה טואחמהאכה ציוןבני בד דמךן שםשםשם גררחמתיופתית'ל דפנין קעד בדמעותכלו יאבחסיתקם ישראלבלע הב ען ב הפתי'הפשושיתהפה טמאמורו טוד דרקיןן
שםשםסהפישוהאקכג יתאונןמה לטגדררייא

קמג כותאיחד אאחצדא
צב ד'בלע בבחרובאה נה משחורחשך חד0הרתאן

ד בופתי; הג, -פ2ב יפתיח' הגטוניאן ה הפהי' המםן תענ ה'צוה יואטבריהתב אזכרהאלה מזא הפונין
קב ד'בלע בב שמעוןטורנפתיה'כ השניא'
לו עםהעיררבתי אאטיסיב"כס "ן

nnwcntIיביירייג"ייבמכי' גב'
שיזטומאתה טאמס

דפתי'כהטפטיותן
תכו אלהעל טזאטפיטא

רפד צריההיו האטקסיארנה צריההיו האנווה
רמה צריההיו האטרננוס

שצו אזכרהאלה מזא"ן
שםשםשםטרכינום

שםשםשםמריינוסנפתקכם זוטאן!
יר יעיבאיכה אבסמרוןקצר אעידךמה יגב,זונם
קיזשרתיבמדינוה אאטרימיסאקצה הבכ'ד"אבכה באזיף קלב בודואיחר אאטרכסמוןקט במרינותשרתי אא ויקאן
רב כיוםתקרא כבבטרפיזיןקנה להםתשיב סרגזתימ
סועדן

aD תניןנס גרירורתארנד צריההיו האןהביב
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 שם כ"א, :ךו" !יךו~ש
ג ה'פתי' טטליותובו כגפתי'כבשין
לא"לד "ןןי ד'בלעבבכבול
כר בעייגרר זג טטליתןןצז טמאמורו סודכדן
רמס צריההיו הא מטריפיין ןןקכג כותאיהר אאכובין
זפתיח'ב מטרתא ןןשעו ה'נתנני יראכודן
נז שהוקהייתי ירג מיאוססןןח ישבאיכה אבכייב
י בדרישבה אא שחג טפתי'כליבא
סוהאמונים הד סילת ןןשםשםסכלינא
פב ר'בלע בב טכתבחרם נוגותבתולמתי באכליון
שכזמומאסה טא טלחיאןןנה ד'בלע בבכסף
רמו צריההיו הא ממנא ןןקלו פשענונחנו סבנכרנבי
שפז אלםעל טזא סטנתלין ןןשםשםשםסכרנכי

טז צוארטעל הה מפרי ןןרפב צריהדוו האכריסטיונא
שענשקר ירא מקרוניא ןןקיא ד'בלע בב אימראכפר
- אא סררעהןןקחשםשם בישכפר - - קכט-
רכג רודפיהכל גא סררתא ןןשםשםשם דכריןכפר
קב ר'בלע בב מרקוע חקיבשםשם נמרהכפר
יו צוארנועל הה מרפיןןקחשםשם שחליםכפר

מב תניןגם נר משךןןכה כנפתי'סכרקום,ן
 ןקסם נש ברחד אאכשורא
נאן

 קףן
נו טשהורחשך חד נאגא ןןתנז אלה עלר"א טזאלבר
נושרתיבטרינות אא נאקה ןןתענ ה/צוה יואלוד

יג הגבראני אג נגרא ןןשכנטומאתה טאסלוטר,א
תעג ה'צוה יאא נוה ןןשםשםשםלורטיא
קכג יתאונןטה לטג סנווסאןןתת אזכרהאלה טזאלקיטיא תענ ה'צוה יוא נוערןןן
כה ציוןבני בי ו נ9ןןמ

רמג צריההיו הא נייפוליסןן
שנהוירדנה יגא נסחןןקו ד'בלע בב צבעיאסנדל

קנה להםתשיב סרג נעמיות ןןשםשםשםמגרלה
רנ צריההיו הא נקדהןןסם במדינותשרתי אאכגוס

מהפתי'כג נקיטהןןיה ציוןבני בד
מג עטרתנפלהה נשםןןכסותזנה יזגכגירום
ןמה בגויםרבתי אאמדל

 כםןןצחשרהיבטדינות אאמרוכתא
 ןרכג רודפיהכל גאמדרתא
רמו צריההיי הא מבסמיןןסו בגויםרבתי אאמוביל
קלם ישראלבלע הב סבטיוןןןהפתיה'יזפומוס
שץ אלהעל סוא פנלןןלח עם רבתיהעיר אאפוניטא
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כןנג נזיריהזכו זד סדןן1
~Ytne"עאתעדצייאח ס,ס'תאן אשויצת יאדפדגגטה רבתיהעיר אא סדקין  ביי.שבו 'בערות%% דדטיש

שרתיבמדינוה אאפועלאסי אשויצת יאדסייר
 בדדישבה אאפורפיראקענ ברמעווזכלו יאבמיקומים
 ד/בלע בבפטומיסג לשוןדבק דדסיקריקון

:י"
 ן

 ציוןמנעגגשממגסייטמא שי
שםשםספטילוןה כופתי'מכף
 צריההיו האפטםנה ד'בלע בבסכף

ןך::סקבלעוזאב  ה'זכור אהפכר בדדישבה אא סטריות,
שרתיבמרינות אאפלאתמה רחקכי טזאסנגוריא
 ד'בלע בבפלגםקמו ה'רבת נחגסנקלימון
 עם רבתיהשר אאפלטיאח בפתי'סנמרא

 כנפתי'פלימרכוסבג כגפתי'ספקלמרים
 41בלע בבפלמסאותנם זכרולא אבספקלטור

I'-PD
וזיויהאח פיסמיניכס לאומר בא

 אזכרהאלה סואפמייסשנםויררנה יגא סרנגיא,
 צריההיו האפנגרכד כגפת"סרפינוס

 ה'זכור אהפניןכח זכרולא אב סתרן אזכרהאלה סואפנייםשפ ד'סלה טוא סרק1ן

פניי
 בדרישבה אאפנסע צריההיו הא

 כותאיתר אאפנקס
ותזנח יזנפסצו מאתינסחר אאערב
 זכרולא אבפספסקצו אעירךטה יגב עדיתאן

 טמאסורו טודפעפעחאיכהיעיב אבעייב
 דרכיגדר טנפראעהונוזנח יזגעיגול
 כגפתי'פרדשנאסג יונק לשוןדבק דרעיטם

בזייד-י"5ןכשהצה4מ~מ8וב'ינא' לגפתי'פרווראותנט היוטובים טדסעכבנין
 במדינותשרתי אאפריגיןתסג רהקכי טזאעלעל
ותזנה יוגספרכוניסנם היוטובים מדסענבנין
אונח יונפרכטוסרמו צריההיו האערביא
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שםשםקלוניאיח וכדולא אב פרכס5ן
לאמותם יבבקלוסיקיןרב סועדכיום כבב ספרפראןשן אזכרהאלה טזאקלומקיאעושרהיבמרינות אא פרןשן

נםואןןפופואות
 ציון-

לשש-ט:2ןב ע

1.ן5~ש וב,:יו:,!י
- אאקמיץןג אפתי' צייץפן - - -  נרנונפ ן5אנ ךגנ:ן,בי

~ב:11:ף
שפם עלאלה

IPVll 

 נ"ע:: %1יע :1:ג::יריכן ה' שוה קא

שםשם שםן,קסטיפ,יו
PJ1-Pll

מוצריהאח
 זכרולא אבסקריסטור ןשלם נאנחי' עמהכל יאא קופהשן

ןקקילק מוןי"מארןן:ם
הית'שהקנלי ,וז,ןי,,ן,1,יןוך קעד בדמעותכלו יאבקילוריות י ' ןרמו צ-'ההעהאון5וי

פתי'לדרריןבו בעדיגדר זגקינטרה
וירדנה יגאררהןצט ד'בלע בבקינים
D'p~l' במדינוושרהי אארחם(סו בגויםרבתי אאקימי

אחו
 הה

 ציוחה
 אא ןיקעופה

 1'יינה
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 א ו במ6%
 . איכה המדרש את בהם מביא הערוך בעל אשר הערכים מכל ישימהיב(

--
 אות בהערה ן ס": ן פכוק;פרשהן א קפס ןערך הבאת' ן בפתיחא הוא ן במדרשהוא

א
חג טזא מים ראשי יתןמי "("אגוגי
תצז נאא נאגהה כישמעואגשתון
קלח אא איכה דמגילתבחלומות ב'אדר
לב אב באפו יעיבאיכהאלט
יט אא איכהבמגילת )נ( ג'אמר
נא יגג אשפתובני דםאמר
קב, גב אף נחריגדע ב'"אן

גג בב באש יעיבאיכה )ג(אסטרטיא
עג בב באפו יעיבאינה )ך( ד'אסמו

מז יבג קשתודרך*אפפריתא
- איכה מגילתברישאפיא - ד ט-
קבה כבר עונךתםאפכי

יא אא איכהבמגילת )ס(אפל'טון
סו אב יעיבאיכהאינ.ן
עא בב יעיבאיכה )ו( הארך

סט אא במרינותשרתי א"אריסטון

ב
1 אא בדד ישבהאיכה בבדד

קח אא במדינותשרתי דבטן
עא בב יעיבאיכה )טבליוטי
רלו דא אכילות ציוןדרכיבליוטי
מב טזה ראשינו עמרתנפלח*בלע
עה יזג משלוםותזנה אבם
ר4 רא אצילת ציוןדרכיברגן
ל יגה נשאו טועןבהורים"בריח
שגג הא nt~twaטומאתהטרנט

כה יאה בציוןנשים"בתולה

ג
שא 1א איכהבמגילת )מ(גאל
שיו טא בשוליהטומאתה*גיא

קנא יב ה'זנחושלגט.
רעז הא צריההיו בגמז

יא'וניג"%ששש
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 %: ן היא:י:יחא ן בס :ןפסקא ןערך

קכג לטג יתאונןמה גגס
קב בב יעיבאיכה )ס( גגרב
 איכה מגילתברישגרזם

___
ה

סו יאד ה'כלה יבגר
קיד אא איכהבמגילת )י( גגרע
תפז כא ה'ראה אגש

ך

קנו איכה דמגילתבחלומות )י5(*דייט
 פתה אלכסנדרי ר'בעניןרכוס

___
גכא

רסא הא צריההיושסינו
כו זג נחושתההכביד גדמם
 איכה מגילתבריש הרמס

___
מגכג

קע ינ לארץישבודפני
קכג לטג יתאונןמהררריא

ןק

תפב יטא למאהביקראתיהיך
מט יחה איכה מגילתבסוףהמיה
הכר__- א'כהבמגילת )יג(שם

 א.כה מגילתרישהמוניא
___

ב1
שנא יגא אש שלחממרום אה;

ן

רנה הא לראש צריההיווה

י
 איכה מגילתרישזט

___
נבג

קצג יגב אעירךמה אזן

ח
עב אא במדינותשרתי גחבט
צד אא איכהבמגילת ),ג( אהנץ
שה זא ירושליםערה כ"הד
קיט אא אינה דמגילהבהלומות )יו(חכם

 בנוליו:: י:,קלת,י?% הין י'.ו?.ץ"ןה;:ין,וןצי4'4.,:יין,"'ןנן:י
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 ני:ו, ן ן-""מך ן,2.'ק NPDD ן,ין
קכט גב אף בחריגרע א *תלעןן  איכה מגילתבריש חלוקןן

_-_ 
ד,י נד ידג שחוקהייתי שםןן קעי יאב עיני בדמעותכ4 "הסיתןן רג ידבנביאיר ב *ח4ןן  איכה מגילתריש חפשיתןן
___

בה ש כגזכורתזכורותשוחעלינפשי *השךןן )עז( איכהבמגילת חרטוםןן  איכה טגילתבריש טפעםןן
___

דכה רפד הא לראש צריההיו טקסן1 קלס אא איכה דטגילתבהקמות *טרכסמונן  אינה מגילתבריש ג טרןן
___

כהכג

ין
קכז גב ימינו אחורהשיב *ימיןן מב גר שר חלצו הניןגם *ירודן קצת יגב ירושלםהבת ירושליםן

כנן
 איכה מגילתבריש ב כבדן1

___
הה

בובג איכה מגילתבריש זכבש
צי סוד טמאסורוכדן רם דא נוגותבתולותיהכליון
 איכה מגילתברישכלכה

___
גט

רפב הא לראש צריההיוכרטס

ל ן
תנז טוא מנחם ממני רחקכילבד

מ
,ן

תמא טזא בוכיה אני אלהעל'מאחת סט אא במדיגותשרתי ג מגס)ן
רב כבב מועד כיוםהקרא"שם ע יזג נפשי משיוםותזנח *שםן

סח אא בגויםרבתי ב מדל.ן
 איכה מגילתבריש מטליות:ן

- - -
 ג'ה

- איכה מגילתברישמיאמוס - היז-

 0כעוננ5 סני' סיתם כעכזך ולפגי , 7קגך)י5 קמולח5 ווגין 'לוס)יס גכגי תפקי וסוס )ילוק)יס tnhn (16(pמז 5יכס מדש כליס 3סמ5מל כוון 161)י , זתנד63 0רעומ5 וסניך עקולו ניין )5 סעלוך )עו( : כומתי מז7'יס



לג א ו במ

קש 1 _ב .:. __. סוט כגןויממוסמלבד
מז יזגותונה ב"מן

שפז ; סוא אשהבמגילת )עז(*מ:וולין
 א% איכהבמגילת )י,(*טס

. 
פא

- איכה מגילתבריש המר - ד%א-
- איכהמגילת )ים(כעזק - -

כבלד

ב
קפו יגב אעייךמהנביא
שנה יגא אש שלתממרוםגסה
עה יזגותזנח א"נפש
קז אא במףינותשרהינקה
- איכהבמגילת )יע(נקט - מחבג-
סג טזה עטרתנפיה*נשם

ם
שפא טוא אנירי כלסלה ג'סח

קטה 1נ סוכו כגןויחמס יאסך
- )כ( איכהבמגילתמכף - הט-
גה בב )כ6( יעיבא.כהשם

- אינה מגילתברישסלפידט - כדכג-
- איכה מגילתברישספקלטור - כדכג-
ריא גא יהודהגלתהסקפט
שפ טוא ד' אב.רי ב%סלהסרק

ע
ח אב )ככ( איכהבמגילת דעב

עה יזגותזנח א*עגי
נ יחה איכה מגילתבסוף גער

קלו מבג פשענונהנו*עלת

פ

- איכהבמגילה, )כנ(פדי - -
לדלד

 מס סכיך וסעלוך סיין פלמח נפקוק 610 1גג7פס , טגייגתי כתו וסוף ס)וקוס גיין fis מערוך )טז( :7סג37'6
 : וכקודרין סת3ס חקרם כנדפק 6כ) בכ"י כ"ס , 31ק71רין טיכס נת7לס סני' פכ"מ נ"ר נתבלט וכתטו3'ן3תקוס
 סת)ס מפתיעו וכגלפת , (D1'th תילוס3יס מד 316 יותין כמל תוכ 7"ס גת7י:ות קלתי נפקוק סו6)'ז(
rih""נרים וגף תקותו סיין 63 מערוך )'ח( : ט3י 3סטלס סם מיין שגות בתנעי 61טמכמ תגסון מד קס וסגינו 
 ליין ל6 קסנוך )כ( : כ'ינ כפתימ6 וסוף עיכס תגי)ת בליע גי'3 )'ט( : 3"ד 3פתימ6 וסוף עיכסמגילות
 וסוףתקותו

 ליץ ל6 החרוך )כב( : ד' גלע כפקוק וסוף ספלטס סתמית ליין המלוך )כא( : כ'י כפתטי
 : 3"ד נפמים6 וט6 טכס מגילת כריק 1ג"3 ' ספסק6 ליין )6 )כג( יעיב: טיכס פקוק 6' פ"נ 6101הפקקך
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 [ ,ג:נ", ן "%ך" ן היכ: ן ,,,, ן;יו

קם יב לארץישבו )כו(פדרת
ז אה 41וכור ב"פכר
קי[ אאברישחלומותדמגילתאיכ' )כס( רפל

- איכהבטגילת גבי(פלמרכוס - כבבג-

פוניי
קיו בב יעיבאיכה )בו(

יא אא)כמ(פלקט
גה אא)כס(פלש
עד יזגוחזנת ה*פס
לו אב יעיבאיכה אפספס
רב גא רודפיהבל דפר
מ טג בעדיגדי*שם
קס יב לארץישבו י'פרט
קם אא איכה רטגילתבחלימותפשוש

צ
רש הא לראש צריההיוציותור
 איכה מג.לתררם בצם

- - ידכג-
ע יבד האמינולאשם

לה טג דרכיגדר'צמד
ח אג הגבראניצמצם
עט אא בגיםרבתיצמת
א אד יועםאיכה 1'צר

ק
רם גא יהודהגלחהקטו

לז אא עםרבתי'קטלפטא
כט אב יעיבאיכה*קיסטר
- איכה מגילתברישלבס - זה-
סו הה צוארינועל א"קלתן
וע טזאסלה ))(קלן

 איכהבמגית ))6(*קנמיא
חט טזא מטני רווקכי ))נ( בקנקן
רכ כבב מועד כיוםתקרא ב*קס

 איכהמגילת ))נ(קסרקיט
- - גכי-

צא גב יעיבאיכה ))ד( יבקץ

 6101 מסתות נליט סניף נעעומ )כה( : סכי כממרס סט סיין מטונפת ני' סיתם סתמך )פני)כד(
 נסע פקוק סוף 610 )כז( : כ"ג גפמימ6 וס61 התקום 5"ן )6 מערוך )כו( : מ' ת6תיגס מדכת6תכ

 ptpt היגס גלים 6101 יתלעס ריין )6 סעלוך )כח( :, ס)' כמעלס טס עיין לחלת ג4 וטפפנו7'
 סמשס סיין )6 בעלון )כט( : 3דייטיס

 וסוף.
 6)ס ע) גיהוק סו6 )פגיע )ל( : כ6)תגס סיתס גפ'

 ו)6 סתקוס נחן )6 )לא( י": 36ילי ג) קלס תפסוק 6מר וס61 לזכרה 6)ס גת6תר נוכית6גי
 סג" היגס כנדרס 6כ) כירוט)הי ססו6 גפ' קגקגך ערי סני' סנים מערוך )לב( : סמכים סת6תרת65מי
 פסוק 3' 3פ"3 610 )לד( : כ"1 3פתימ6 וס61 טיכס תגי)ת בליס 5") )לג( סגי: נתעלס ע"פ פיע.ערי
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רלא גא אכילות ציוןדרכי"קיט
רז סוב נפיס עלךספץ ה'קרץ
לו טג דרכיגדרשם
מת יבג קשתודרך יג*קר

פד טוד טמאסורוקררקייס

ך

רג בא תבכהבכה ))ס(רבך
- איכה טגילתבריש ארקד - 1ינ-

קנט אא איכה דמגילתבחולמות ברקע
ap בב))1( גרקע

ש
קע))ו( בחצץ ויגרס למסהיתהשטה
תפר יטא איכהבמגילת ))מ( אשלה
- איכהבמגילתשנער - גגבג-
לד חג איכהבטגילת ))ע(שהם

ת
 איבה מגילתברישתאסר

- - ביי-
נג ירג שרוקהיית'שם

ק4 בב יעיבאיכה )מ(תחלם

מצב באא גאותה בישמעו'תייר
יאה איבה מגילתכרישתסס

דכד אשה טגילתכרישתשואות

 6%1 , גלב נעלך פי כגל כמכ סעלוך )3ו( : נגיפת ו63 נכ"י )6 5יגגס סעלוך גוקממ )3ס( : ז'ג3ע
 ויגווע מערוך כסכה, ומס טס המעלס עיין 3עס סלמס 6מר מיכף סי6 6מר מככרי ככס 1'ע )3ו( : ז' נ5ענפקוק
 פסיק פ"6 מעריגו גע65 651 ספקק6 למס 65 )5מ( : טס גמזרע עיין סוס גת6תר סס'וס סו6 כן כיכממן
 גס נע' 6101 ספמק6 ביין )6 מעליך )3ע( : כמיג מוקמתי ר.קיוס סייט גגזפק 1)6 נכ"י 63 3ע6סניקלסתי
 : ז' נ5ע נפקוק סו6 )ת( : מועקגי
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 מדרש בשם מאמרים מביא הילקוט בעל אשר המקושת מנל א( כשיטהש

 ואנה 1 כלל עליהם רשם ולא מביא אשר ומהתקומות , מתם רבתיאיכה
 * '( המדרש בגוף או במתיחות לפנינו במצאים הםך

 ip,Db,ל,ס":ןן ןד"הבש"ש ד"השת"אהמתחיל 1 רטז ןמקוס

 פאת צחקרכר רשב" יעי נא מתי אץשמשצג תשאכי
 "חח אלכסנרריר'כא ר' הנגע בו אשרוהצרועתקנאתזריע

 אומראלכסנדרי
 ברד ישבהאיכה אא משל לברי אשאאיכהתתארברים

 )6(למטרונא
 אלהאניבוכיהעל טזא תנחום בת במריםמעשהתתקלחהבא
 השינוה רודפיהכל גא בתטוז י"ז בין רודפיה,גלתתקטההאזינו

 באב לתשעה..
 ר'בלע בב טה מכרם צורם כי לאאםתתקמו'שם

 כוזיבה בן של כוהוה"
 מתח זעיראר'1 לבנימן בתו נותןארורעזשופטים
 אף בחריגרע גב וירם טשיח שלוקרנופאשטואל

 טש.חוקרן
 האטינולא דיבגם לויפתח בןזבדיל זה שתבע מה מלכיםר'קסגשם

 זה תבעלא
 פתח זעיראר'לג רב קוטי בעי הונארברלומלכים
 לארץישבו יב )נ( בבל במלך צרקיהויטרודרנכשמ

 פתה ב"פ חנינאר'יב )ג( חדתא קרתא נאמנהקריהרגזישעי'
 יוסי בש"פ אבהור'ז פחחיה ואבלוואתרמושם
 אף בחריגדע גב )ד( קרנות עשר שמן, בןבקרןרמחשם
 רסכנין vw~ntר'כב בבית בית מגיעהוישםשם

פתהה
 פתה אבהור' הקל הראשקבעתרפ"חשמ

 : דל"כ טפסיקמ6 סטנים סתקותומ כ) לסתמי דל"כ )פקיקתם גתכ61 6( )סי)קוע. מלכסי לסיתות ש"ז*(
 ססני6 סתקותומ לסתתי )סתגמונז6 גת3ו6 ג( : לנתי . ספקיקת6 6ת טסכי6 סמקותנת כ) לסתתי גתגו6 מס3(
 סכים 6סל טתקומות כ) לסתתי טס ד( : ס3יhS 6 תככל סגיפק סתגשת6 כי )6ול ס1נ6תי 6סל סתגמות66מ
 ת6תליס סתקומומ מב) לסיתס  עלבתי httr סדכליס 6)ס מדלט תן ))קועיס דגל כפתם ס( : סג6כד סי)תדגו5מ
3עס

 תדל"
 גדפקס לק מעתוד נכית גדפקס )6 )סלסיתס )פגינו לכס ד3ליס כעדלט גתג6יס ולגט סדכליס 6)ס

 ז( : fip'r סדכליס 6)ס תזלס 6מ סני6 6טל התשתות ג) 6"פת' סג") 3)קיעיס ו( : מיומרת(נע)ס
~'DtpiJ לטמתי 6ככילמתגלע (6טל סמ6מליס כ Dtp)'~ th'S : )סת,פריס תכללסייס עלכמי ד6גזמ6 טפרי ס' 3ל6ט דבר  נפתם מ  

 )6טר  וכמליס פויס %פדרם גס ע( :  גריון 6%6 נתדרס (olh~n  סס 6נס tnph נילקוי
 כנזכו6 י6( : סני16 סי)קוע 6טל ממקונות כ) לסתתי טתו6) )תדרס 3מנו6 י( : כ"י( מפ"י )6ול "תםסונטתי
 6סר סמגךתומ מכ) לסימת גממי ז' 1סי' ו' סי' h91r )מדלט גת3ו6 ינ( : כן נ"כ לסתמי תסטי)מדלט
 : עע6 לוס תן סגוכעיס סי)קוע מפתלי תן לטיתט גתתי י"כ ק" טס יג( : פסיס ע) bn'r סמדלטסנים
 קס)מ מן מ6תליס סכים 5טל מסתקומומ לסימס עלבתי ק"ו קי' טסיד(

~p'r 
 )6 לנס קסטת סתילט )כי ,

 עסכי6 טמקותות תג) 6'( לטיתס "י' )י"נ שכס )מדלם גתכ61 )פגינו 6"י סלטיתס עו( )פגיו(:'ט,'
 פיכס מן טענים סנוקותות מכ3 3'( )לשנוס "'ד סי/ לסינוס ע,( : ל3ס טיכס תעלטמן

~p'r 
: 

 610 שכס" "מללט וסנון , h'(O פטק6 דל"כ כפקיקתם וטום טיכס" תזלס "פקיקתם ת5וין)6(
 ופלומתו ע) יו"כ עמוק)" ,פנדת "יון )כ( : לכתי" "6יכס ת"י יכנסו סי)קוע כי , מניס פ6יזסנוטף
 מפקיקתם כשון סנט ייפשע 16)ט , כבת"י "6יכס מעין )נ( : ס' 6ות פי"מ טמוא) כלגדת 6101 ממירפלומת
 : פ"6 לת, shtnn 3י)קוע נ"כ סמוכם סו6 )י( : 6מל כמגגון סו6 י"3 6ות עס וכפמימת6 טיכס פטק6דכ"כ
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'' 

 ןנמצא ןנמצא
 פסוקופי ן סי':ן ' בירש , ד"ה במ"אן,הטתחילרמזמקום

 דא לך שמחו בתשיםגםרפהשם
 בב ניב משא דאמףאיארפטשם

 ידעןלי
 פתת עהנןר'כד חוון גיאסיטאנטםוים
שם'סם )ס( אלהים ה'הקרארצשם
 פתה נחמןרבבו אריאלהוייטבשם
 םא להפליא יוסף הננילכןיטם,טס
 פתח 'צחקר'י 'עקב קראו, אות' ולאד"א'טיתשם
 פתח יטכרןל"יכג למלההאומר'ט:גשם

 פתח אבהור'טז ומעללךדרכךרעאירמ"
 פתח וצינאר'לב 'גע עלימגלונתירעטשם
 הרדיםעללד בכי איטא ההויםעלרפאיטם
 פתח שחקיה משקה נשמע גימקץשםשם
 אא מהתוחלת ירמ" אמראר"רפושם

 )0מצאתם
 פתח יוחנןרכה כבוד אלהיכם לה'חטרצאשם
 פתח ב"ח חבאר'כח הניף בר המאר'שבהשם

 פתח דסכניןר"יכג )מ( ישל.כו בהנצותכספםשטויחזקאל
 דסבנ'ןר"הושעכב אליויאמרשמחשם
 אבפתח גדול בקולויקראשםשם
 בא חייא ר' אדם בןואתהשנאשם

 אמרב"א
 )ק( תנועם א"ר במיםוארהצםשנהשם
 טא לגבי אזיל אפיקורסההואשנושם

 גש ברחד
 הגוים כל תדעו בוכיוצאשגזשם

 )'( ומ אניכי
 פתה דסכגיןר"יכג בבל מלך עמרכישמאשם
 פתה אבהור'ה הדסים עירהוישסבשם
שםשםכנ"לשסגשס
 פתח דטכניןר"יכג ראשכם עלופארכםשסרשם
 ב"פ חנינאר'סו הגוים אלויבאשעדשם
 טאפחח נכר בניבהביאכםשפםשם

 בש"ר אבהור'1 לשמהאפריםתקםהושע
 אא פתת ב"היוסי )י6( יהודה שריהיותקכאשם
 )ינ( וירפאנו טרף הואכיתקכבשם
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%"1l:p1Dס,,1ן ד"הושחו,ד"ה ישת"אן(המתחיל 1 רמז

 החסן זמיאבא אשיימיהתשגח
 יעיבאיכה אב לנ( כף וענא . תרגלחיד"אתקכחסם

 פתח חמנאר'לב ונגאלה מראהועיוזקסזנפניה
 צ.ון בתבאהל דב דוד בית עלושפכתיתקפאלרי'
 פתח לוי בןזבדיכס פתח לוי בןזבריתשצהתהלים
 עזו;פרשה יזא כישןויקץתתכגטם
 פתח אלכטנרריר'כ בודד כצפור ואהיהשקרתיתתנהטם
 בלילה רוניקומי יטב שהי' בשעה לילהחצותתתעוטם

 אוכלדור
 בשוליהטומאתה טא שחות זרים ליכרותתעזטם
 ב"פפתהר'חניגאטו בלחמיר'ירמ"פתחלכולחמיתתקמרמשלי
שםסו לאישכבודתתקנסטם
cwפתהרשב"ילא פתח הנן בר שמעוןר'שם 
 nnet"aר'חניגאיג ב"פ)יד( הניגא א"ר וחרבמפיץתתקסאטם
 פתח ב"פד'הנינאיר חכםאישתתקסבטם
 פתה רסכניןר"יבג לבשהורוח פהאלף.י"
 פתה יוחנןר'כהויקברהומהכבודעשולובמותושםטם

 צריההיו אפרשה רימז של אחותו בן בטיחבן עהאלף;הלת
 רסכנין יהושער'כג וזכור ד"א האדם הולךכיתתקפטטם

 פתחבשר"ל )עז( בוראךאת
 פתה פינהסר'כז )קו( פחה פינחסר' אאות"יכה
 בחנא בר אבאר'כ ור"ל יוחנן ר' דו אטרכהבטס
 בדד ישבהאיכה אאפתה )יו( כה איהאיכהיהטם
שם אא עזאי בן אתשאלו שםעשם
 פתחמאבהוד מה כל בדד ישבהאיכה"יטטם

 )ים( לאדםשאירע
טם

 91חיקי כדג יוהנן בשיי אבא ר' ולהלקי כג"
 ד9טוב כהג לקוו ה'טוב כראטם
טם

 ויה,לטוב כוג ודומם ויחילטוב כה"
 ברדישב כהג הקביה אמר וירום בדדישב כועשם
 בעפריתן כטג פיהו בעפריתן כזעשם
 כאלמנההיתה אא ורבנן עוקבא בר העאר' לג,,שם
 תבכהבכה בא ומבכה בוכה תבכהבכה לז"שם

 עמההקב"ה

 לנתי" "פקיקתם עם 1ס5'1ן , שיון מקל )יג( : 6גכי פסקך כפ)"נ 1;61 , לגת' פשקתן 31") נקעותרח'"
 וסכים ספין מסל )יד( : סטמיגי טוס פקקם נפ"ג וסוף , תלתי מיגרתי ז"" , ס)6מריו מתפתל SDמוסב

 המל מד )וי ור' ל35י'כ נולך ומתמתיט וסיע  ספתימ6 מן גנו) נו6תכ מס סניף קי)נלע )עי( : כקיבולסמ6מל
 תעמל חסל )וי ול' ספקות חלי , כו' ילמי' ס) ;גילתו זו מעקי וינוון / )וי ור/ ,  עליו נפלס דלך מלממימון
 ס)6מל'1 ת6ננל 610 סטקי ויגען ח)6מליו וממעמל , גדלך מסייט תמכי סתמי) )יי ל' ס) לכליו וגסגלו)

 תסך עתד כי סס לטכס במדרס ט)6מריו וסת6נור , )וי תר' כנו6תל כי)קוע )סס)יס ויט , סס שכסבמדלה
 5י1;יס גת5, )5 6י;ס 3י)קוע (rp) : 6י;ס תדרם 3סס סס"6 למג כימוק6) סי)קוע סניך סמך 06 ע)גב)

 תהמר מכ) מתקול גסעלות רטתתי ,וע6 תדמע חוף )6ור  סו65תי 6טל 6יכס וכירקו; , סס3י6)סת6תליט
 מן )קמ 6טר וסמ6תליס לכתי טיכס מדרס מן )קם 6טר ני)קוע מלתקומות רטימס סקורם ית65 ופסותפתר
 ספגתי )6ול ~,Uhlt 6סל טיכס גסי)קיע )גן כסיגן r~ av't:n(o כ')שע סלננז'ס ל ויען , ווע6 שכסמזכע
 ו;ת65 ל"( : כבצפע ו), יר 3קתנ )תנ6 סוס סמינר  מ,( : 61')ך 5'  5וח תן ומ6ענ מעל ע) ע)כמענים
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 מנהם לה אין ן באן *י א"ר מנחם להאיןלהשם
 יהודה גלתה ן גא ן על משני יהודהגלתהמשם

ן בפסה המץשאכל
 צ.ו מןבת ייצא ן 1אן שת בת מןויצאמבשם
 שריה היון 1אן כאילים שריההיומגשם
 כה בלא וילכון 1א1 בה בלאוילכומדשם
 בשוליה טומאתה ן טאן בשוליהטומאתהמהשם
 עמה כל ן יאא! נאנחים עמהכלסושם
 יעיב איכהן אבן חטא א"ר יע.באיכהנושם
 זכר ולא ן אב1 רגלם הדום זכרללאנחשם
 ד' בלע ן בבן יעקב נאות כלאתנטשם
 שםןשםן דריש הוה יוחנןר'סשם
 שםןשםן ישראל א4 ממלכהחלימאשם
 בתרי גדען גב ביעקבויבערסבשם
 שם ן גבן ימיש אחורהשיבסגשם
 ד' זנהן זבן וי בבית נתנוקולסדשם
 ד' תשב ן הב קונטהטהשם
 בארץ טבעו ן טב בארץטבעוסושם
 כחלל בהתעטפם ן יבב.שן כחללבהתעטפםעשם
 עליך ספקו ן סוב העירהזאתעאשם
 ד' עשהן יזבן נעיב עליךוישמהעבשם
 הגבר אנין אג- הגבראניעטשם
 שםןשם ן לוי בש"ר דסכניןר"הושעפשם
 ישוב בי אךן גג ישיב ביאךפאשם
 בשרי בלהן דג בשריבלהפבשם
 עלי בנה ן הג עליבנהפגשם
 אורב רוב ן טג אורברובפישם
 בעיי גדרן זג נעריגדרפהשם
 לגבר טוב ן כזג לגברטובפהשם
 עניי זנור ן יטג ענייזכורפטשם
 תזכור זכורן כגן חייא ר' תני תזכורזכורצשם
 במרורינ השביעני ן טוג ן במרורים השביעני אביןא"רצאשם
 ד' חלקי ן כדגן אבהו ר' ה'ח,יצבשם
 )יע( לבבנו נשא ן מאג ן דלביה מאן לבבנונשאצזשם

מתנסים

 תן s)fi ו~'ג %כ פ"6 תן לק לכס פיכס תזלי מן ת6"ליס סניst*~ 6(Ptr )יע( : )"ע 6ות 11ע6 נ6יכסגס
 סכיי )6 וס' ד'שרקס

 ' כ)),

 : ס*מלוגות tl'VID כ' מסריס וסין . )פגיו "סי' מכ"י נמעל גהקני 161)י
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 ולא מאמדים מביא לאיכה הילקוט בעל אשר מהמקומות ב( רשימהיד(

 : )כ( שדינתי במקומות )6( זוטא באיכה נטצאים ואם , כלל מקורםרשם

 """""י"י,ין
ncrr2=2 

 ן "י""'י
 גבריאל זה. רעיהכ4לטתחרטת למלך מש4 אלעזרא"רגתתקן
 אלעזר ר' אמרגלתהמאתחריכן אלהים ד'ויקראדתתקצן
 אהד באדם מעשהאמרומזתתרישם הקב"ה לפני יצחקאטרהתתקצז
 אחד באדם מעשהאמרומתתחרטוכז אברהם פתחחוב1רעזקצה

 בנים ד' 4ושהי'כת ת"ב להפוך הקב"העתידזשם
 אחת באשה מעשהאמרומטתתרטזשם ירמ"רבריחשם

 נשים שתיאמרונתחריזל שטשןא"רטתתקצט
 בשבעים מעשהאמרונאשםלא ירמי' רבריד"א.ישם
ברעיות4ב סימון בר יודןאיי'אשם
 נחמוכתיגנבתהריחלג מקים נ4 פינהמל"ריבשם

 אומר רבי נחמור"אגגתתריסשתמצא
 צריכום לטי נחסוד"אגדרעערכלד פתה גחטן ברר'שמואליגשם
לנחםלה ירמי' מאי ירמ"ד"אידשם
 הקב"ה להם אמר נחמוד"אנחתתרכאלו ים דבר1VCWסושם
 מים ראשי יתן מיר"אנותתרכבלו הם שומעיםארבעהטזתתר
. מזם ראשי יתן מיד"אסוהתרכולח ר' אמרכהיזשם

 יתן מימהולט נל ברר ישבהאיכה'טתתרא
 לוי בן ~vwinא"יסחרעתרכז לאדם שאירעמה

 שמואל אמר יהורהא"רסטשםמ חיים החפץ הא.שמיכאשם
 אשה זו דאמריואיתעגתהדכטא קיבות נכתבו למהאיכ"כוותחרב

 בניה)ו'בא"ב
 אמר יהורה ר'אמרעדתתרץשם אלעזר ר'רגשכסתחרג
 מעשהשמואץב נהמי' א'יאיכהלשם
בג. לי באה יחנךמיעהתתרלאג עם רבתיהעירלאשם

כד ימינו אחזרהש.בעותתרעבד כאלמנההיתהלבתחרר
כת גבחו כי יען ה'ויאמרעותתרלגה יוצא שטבעה עיררבתילדתתרו
כה הקב"ה עתידהשיבטקרתתרמג1 חנינא א"ר תבכהבכה4התחרז
 ת"בלהפוךשם מנחם להאין4תהרה

 כמעע וסניפו סעקוע גע) )פגי סיס סוס סתזלט תלכיד(. )נעלמן )6ול ס651תי 11ע6 טיכס ת7למ)6(
 כתמ)ס סניך גבן תסופכיס יד תסכתנ סע)יס סיו סעקיע .)פגי לק , לסתתי כפטל טיכס ע) כי)קועוטלו

 גס כי ות65תי , סק7ל )מפך וים ל'ת קי' עי 6' ק" מן סכיך ו6מ"; ינ' קי' עד כ"1 קי' עןסת6תליס
 תנ)יגימי 7"ס ~W'lD לתו ילמי' כי)קוע עתל6ס כתו / b bptr'(o תדלח מן ת6תליס סנים ילמ"כי)קוע
 עתי כס סכל ע) טד סו1nhlx; 6 )"כ, קי' כפתימ6 וסים לכתי" "עיכס ננ)יון ולמס 6מד מהמלסנים

 תתלכ"ג( )לתו היגס כי)קוע ותונה , o~thn hP1r סו6 סלמו קוף עד סוס סת6תל ותן תלך, )כן תע)שסגלתי
 6מ6 6"ל 7תעס תקול ועיני ת"ס לע"י יתן חי "ס ט)6מל'1 גת6תל וכן , י'מ קי' וועד גחיכם וסוף ג"1ק"
 מתלכ"6( )לתו מכס כי)קוע סוכה '"ו ק" ווע6 ג6יכס ג"כ וסוף "תדל"" גג)יון ילעס , טון קמלככיון
 כמ מכל ע) סל6ס,ן סת6תל SD ותוקכ תתקותו גטעע "ת7לס" פס5יון קפק 61ין , ס)פ;יו( )נתפתל גי'סקי'
 עולס סגפתי .]ס)61י[ מיס תסו / מיס ל6ע' 'תן חי ז"6 סג") כמהתל ני)קוע טס עוד וכן , סטכלתיעעי
 1גסי55 תסס יעיל rh י165 כווילס תת5ליס כסי165 סלתו סוף עד תלמפת רסיס ולוס טג6תל כעס וכוסותומו

 ריכס מן וסור r,p 16ת סי9 תתלג"1( )לתו מכס ~Pwit סתוכ6 610 , תככס ככס )ן תג6 נככיסתילוע)יס
fi~w'3( : י"ע קי( ס5גת' סלתויס '"PD דפוס fiD1h11 )ק7ליס( 3), מס סלנו,יס וכמליס ניפופיס כ' )תל)"ז 
 י ל"ד עד 6' תן נ16מ'1ת מסעקוק סמ6תליס  לענותינס




