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 * לפני היו אשר יד כתבי תכונתסי(

 באוצר ברומי הננוו יר מכתב ר~תקה הוא הספר לפנים נתתי אשר יד הכתבא(
 ד' על מדרשים ככיל הזה הקובץ ,3 ,1 ,4 מסומן והכ"י Casanata הנקראהספרים
 טוביה סרבנו טוב לקה המדרש הוא ורות קהלה על השירים( שיר על )והסרמגילות
 מנטרא המאטרים על , מגילה מגמרא חו"ל אגרת עם טעורב אבל תרם"ז( ווילנאדאגדתא, בספרי לאור הוצאתי )אשר גריון אבא , המדרש הוא אסתר סגלת ועל , ז"ל אליעזרב"ר
 נמצאים יכן "ונארש" עליהם רשום גריון מאבא המאמרים יעל "הגדה" עליהםרשום

 מגלת ועל דאנדתא( לספרי דברי בפתח לראה רש"י" "פי' עליהם רשום אשרמאטרים
 הנדפס איכה המדרש עם שוה ואיננו , לאור בעת מוציא אני אשר המדרש הואאיכה
 וכל , בנדפס נמצא אינם אשר רבים מאפרים ויש , בנוסחאותיו הוא משונה רק ,טכבר

 נטצאים המה כלם , בנדפס נמצאים ולא קדמונים הרבה וגם הערוך הביא אשרהמאמרים
 . הזה בקובץ במלהמלה

 )הוא קשמליון פה קמחי יצחק מה"ר אותו קניתי : כתוב האחרון בדף הכ"יבסוף
 למספרם( )1878 קל"ח שנת כן( נקראים באיטלי' ערים ושלשה באיטלי'08811011088

 . הכיב אבן יוסף אני / קטןלפרט
ן

 הפתיחות אבל איכה המררש גוף על רק הוא הזה בקובץ הנמצא איכההמדרש
 . בו נמצאיםלא

 פסוק ב' בפ"א , דפים איזה הסרים כי , בחסר יד הכתב נלקה נפשי לדאבוןגס
 כנענה בן צדקיה ויגש דנתיב נביאיה על ד"א מטייס 28 צר בסוף לחיה עלודמעתה
 מקטב יהלך באופל מדבר כמר"א שולט מרירי : במלות 29 צר השני דף כתחילואח"ב
 מסיים בוכיה אני אלה על פסוק ט"ז בפ"א וכן . הסר שבנתיים סח וכל , צהריםישוד
 ופורש בנהר שטובע במלות 59 צר מתחיל ואה"ב . מתענים היו בשלישי 58 צרבסוף
 הנחסר את והוספתי . עמון בני מלך ואל 81 צד ומתחיל שריה זח וכהן במלות 80צר בסקי סיים וכהן מלך אפו בועם וינאץ פמוק ו' בפ"ב ובן . חסר שבאמצע ומה ,ידיו
 והוספתים הראשון המעתיק השמיטם אשר שלימים מאמרים חסרים וכן , הנדפםעפ"י
 . במקרמויהם שלי בהערות העירותי כאשרכלמ

 מכיל הזה הקובץ 27089 ץבץ בלאנדאן מוזעאום בבריטיש הנמצא יד כהבב(
 , ז"ל אלמנצי יוסף הער החכם של הספרים בגנזי בתחלה והי' )א( שונים ספריםי"ס

 בהקובץ שלישי ומפר . הנ"ל האוצר בית אל ללאנראן נמכרו "יה המנוה שלוהספרים
 מן למספרם( )1504 רמ"ד כשנת נכתב דפים נ"ב מכיל רבתי איכה מררש הואהוה
 אומרים אהם בפהיהא 1 צר כמו הרבה והשטיט המעתיק קצר הוה בכ"י והנה .השינוים והוצאתי , הוה הכ"י עם הנרפסות הפתיחות את והשויוני הפהיחות/ למעני נעתק הוההכ"י
 דף פתיחא התהלה עד פתיחות ד' וחסר בפסיקתא" "וט' הציג זה אחר וזמריםשירים
 האלה פתיחת י' נמצאים כי זה כל והשמיט , פתח חנינא בר יומי ר' בשם אבאר'

 כפהיחא וכן . כמשפט שלא הכאמר כל והשמיט עמלו על הס וממעתיק ההמשךולא המאמי התתלת רק נמצא ה' בפתיההא לעיל ובאמת כדלעיל וגו' סיים נשיםבעזרת זכר" את הרנו היכן אתא לר' שאל יורן ר' במאמר כ"א פתיהתא וכן , רר"כבפסיקתא
 כל . קרה בני ע"י זש"ה וגו' ההוא ביום צבאות אלהים ה' ויקרא ד"א המאטרכיר

המאמר

 )סילע )גגו סלתג"ס 6115מ ג( . )סלמג"ס 6גומ פ" 6( . ס"ס ממקונן סטפריס ותוגט סיפרסקיעס;"לעל, ז"ל תסל"ס סגת) )ממוקל 105-104 5ז 28 סמל 1862 סגת גסמזכיל ז") מז"))א(
 . דיילם טפל ס( . לגתי תתיגע עלוס ק5ת פי' ד( . רגמי ייגס ג, ק"ו. רפ61ס קערי ומתסיסגדרות(

 6מר מזרק י( . כנינו מסם פעילת ע( . )מלנט( עלס ממן טלל מ( . סקכל מנוע 1( . גליות ע"כ מיכט1(
 ענין ים( . גגיתין ל' רעות י,( . גקע')6 'וסף )כ' פקס ט) ססג7ס עי' rp) . 6לגע ט) טרמן עו(גי"ת. 6ל"1 יקוו יז( . עונומ מ"מ ס)  קשר יג( .  תפדכי,6 6מ7 פלק יכ( . סמלן מקלגס מדרס י6( . רגליושמטס
 . יישכו ת7לס יע( ועטשו.טלה
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 התהלת טתחיל , תסיע מצרים נפן כד"א הסיום ואחר , ליתא הפתיחא מי עדהמאמר
 . כבור אלהיכם לה' תנו פתת יוחק ר' כיהפתיחא

 * איכה עודבממדרש נמצאים יד כתבי איזחמז(

 , הם ואלה לי דגודעים כ"י איזה עור נמצאים איכהסהסדרש
 יקר כ"י והוא 1240 קובץ ראמסי די של בפארמא הספרים באוצר יר כתבא(

 ודברתי ספרים י"ג ומכיל , למספרם( , )1270 הששי לאלף ל' בשנת נכתב נעלהומאד
 מדרש גמ נטצא הזה כרקובץ . ע"א ע"ו דף להתנהומא "במבוא הזה הכ"ימתכונת
 הצאן שמרחה בעת ויהי . רבתי איכה אתחיל ה' בשם ! מתחיל ע"א רכיו בדףאיכה
 לאיוב , ולנחמך להזור עתיר אני כך איוב את ונחמתי שחזרתי כשם והסיום ,כו'

 , האשפה מן נערתי לאיוב , כן לעשוין לכפול עתיר אני וליך , ובנותיו בניוכפלתי
 פסקא שם טתהיל זה ואחר פרשתה, סליק כו', קומי מעפר רחנערי אומר הואועליך
 ואחר , בטוב ימיהם יבלו ויעברו ישמעו אם אומר הכתוב , יעקב בית ה' דברשמעו
 אהלי ירמי' ירי על ברוה"ק שנאמרה היא זו בבל נהרות על המתהלת אחרת פסקאזה

 אתחיל ה' "בשם פסקות השלשה על כתב אשר הסופר והנה . כו' נהקו מיהרי וכלשודר
 פסקא כ"ו פסקא / רבתי פסיקתא מן פסקות שלשה הם כי תועה אלא אינו רבתי"איכה
 . ממקומם נשמטו העלים ואולי , רבתי הפסיקתא נמצא הזה ובהקובץ כ"ח, פסקאכ"1
 צהלי פתח כהנא בר אבא ר' איכה פסילת : מהחיל הנ"ל המאמרים מן הסיוםיאחר
 מפתיהא ההתהלה הוא , כו' שירים אומרים אחם לישראל ירמי' אמר / כליס בתקולך
 בר אבא ר' ברד ישבה איכה מגילת נדולדל באותיות ג"כ מתחיל רצ"א ובדף , א' 'סי'

 כל אף בהרי נדע פסוק ג' פ"ב המדרש בגוף והוא כו' יוסף של קרנו , בקרניובסבך נאחי אחר איל והנה וירא שנאמר יצחק, של קרנו : והסיום , קולך צהלי פחחכהנא
 הנוגעים דברים איזה עוד להשיג יכולתי ולא , הסר ואילך ומכאן , ישראלקרן

 . איכהלהטדרש
 של ברשימת 2893( )1408. 81 קובץ בפארמא נמצא יד בחב עירב(
Perreauמדרש איכה מררש נמצא הזה בקובץ נייר. ועל "לף על רשיי בכהב נכתב 
 לא כהנא בר אבא א"ר : טתחיל איכה הטדרש . קהלת ופדרש שהש טדרשאסתר
 ובין הרהחלה וחמר ב' פתיהא באמצע הוא כו' בעור בן כבלעם העולם באומותפצינו

 בדד ישבה איכה : טתתיל הטררש וגוף , יקלק דפים שכשה המדרש לגוף הזאתרפתיהא
 וגו' לברי אשא איכה אמר סשה וירמי'; וישעי' סשה אחר בלשון נבאו נביאיםשלשה
 כמו , כו' סבר לית מאיטה אם ר"ל דאמר כההיא מאספנו מאוס אם כי מסייםוהמדרש
 . רבה איכה במדרש לפנינווכהוא

 על כחוב איכה מדרש .2559( )1400 28 קובץ נמצא בפארפא שם עודג(
 ג"כ והוא רש"י כתב דפים 45 מחזיק רביעית בתבנית והוא , בהתחלתו חסרנייר

 משנת גט נוסח נמצא ובסוף , פטשמוש הכתב כל בו לקרוא מאד וקשה הנ"לברשימה
 . יד הכתב מגוף ומאוחרת אחרת בכתיבה הוא אבל , רצ"טהיא
 אודותיו )דברתי 229 קובץ במינכען הספרים באוצר יד כתבד(י

 בפתח.
 דבר

 בתהלה נפצא הזה בקובץ לאור(. הוצאתי אשר זוטא הדברים אלה ממדרשללקוטים
 ראה עקב דברים הפרשיות על היינו דברים ספר על רבה מררש ואה"ב איכהמררש
 הוא דברים גפרשת . ברכה האזינו וילך ואתחנן על וחסר , נצבים הבא תצאשופטים
 מעורב ונייר קלף על כתוב נושן ישן הכ"י הנ"ל(; 'בלקוטים והעתקתי טהנרפסמשונה
 באותיות ומעורבת טרובעות הן האותיות נייר. של וקצתם קלף של דחס קצת היינויחד
 מכיל צד וגל עבריו, משני ואאור פנים כחוב רף כל דפים, 156 וכולל באטצערשיי
 הנייר רפי על אשר הכתב הרוב ועפיי ונקיה תסה איננה הכתיבה ; שורותכ"א

 הפתיחות בסוף . 95 צד עד הוא איכה מדרש , בו לקרות סאד וקשה פאדמטושטש
 והארץ , לפנינו כמו הוא הפחיתת מן והסיום , דחכימי" פתיחתא להו "סליקוכתוב

 : כתוב איכה טדרש ובסוף , עובר כל לעיני שמטה היהה אשר תחת תעבדהנשסה
סליק
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 אלפים חמשת שנת המוז בחודש מלאכתי נשלטה דשמיא בסייעתא קינות מדרשסליק

 , ואמן אמן דסייען רחמנא בריך , למספרם( )1295 עולם לבריאווע וחטשהוחמשים

 רכל , לפנינו כסו הוא המדרש מן והסיום הפתיהווע גם נמצאים איכהבמדרש
 ביניהם שינוי שום ואין בנדפס כמו הם והנומחאווע , לאתרציא סופיה דכעיםפאן

 . לוה זהורומים
 . הם ואלה הספרים באוצרות איכה על קמנים מדרשים גמצאיםעור
 הזה בהקובץ 541; קובץ בפארמא ראססי די של הספרים באוצר יי כתבה(
 על קטנים מדרשים עם ביחד אוכה על אחר מדרש גם ובתוכם ספרים הרבהנמצאים
 בשם נררמים מקיצי הברת ע"י לאור הוצאתי האלה והמפרשים וקרית/ רווםשה"ש
 בהערה ושם הזה הכ"י מתכונת דברתי במבוא ושם ותקונים, הערות עם זוטא"אמדרש

 . הזה בקובץ הנמצאים הספרים רשמתיב'
 איכה על קטן מדרש ע"כ נמצא . בפארמא הספרים באוצר ג"כ 261 קובץו(
 וע"ש . אודוהיו דברתי י"ז ס" במבוא ושם 144-133 זומא במדרש לאורוהוצאתיו
 . י"בבהערה
 וספר )א( ספרים הרבה נמצאים הזה ובקובץ בוואטיקאן. ברומי ננוו 297 קובץז(
 במדרש הנמצאים אתינה אנשי מן המעשית והם איכה" מדרש "ספורי מכונההראשון
 בפני סיפורים הקרמונים לפני הי' כי אצלי ספק ואין , בגוים רבתי בפסוק רבהאיכה
 אל נתוספו ואח"כ , נגדם ירושלים בני והיתרון אחינה בני מחכמת ממופר אשרעצמם
 למדרש הנוגע יוהר נמצא ולא לבדם הסיפורים בהכ"י נמצאים זה ובעבור איכההמדרש
 אמר מחהיל אתינה מן הששי הסימור הסיום ואחר מהופך, הסדר הזה בכ"י והנה .איכה
 ענין לו ואין . כו' דאבינן קברא על נציבין לן אית נופנא חרא א"ל עיסקיה הוה ומהליה

 כל והנה , שלס רף חסר הזה בכ"י כי מצאתי זה ראה רק שלפניו, למאמרושייכות
 , ושיבוש מעות בלי מלה אין וכמעט וטעיות שיבושים מלאים המה הזה בכ"יהסיפורים

 בכ"ף בי"ח ברי"ש דלת נההלפו והאותיוה מחוברות מלות ואיזה נפררות מלותאיזה
 . החתום כספר הואוכמעט

 המדרש בל הזה בקובץ נמצא כי השבתי והנה . 429 קובץ בוואמיקאן כ"י עורח(
 איכה סמררש קמנים שיורים רק כי ראיתי העתקה השגהי כאשר אבל בשלימוה,איכה
 מדרש על "ביאור עליהם רשום ובכ"י אהד דף רק והמה , פסוקים איזה על בונמצא
 הרבה עור נפצאים הזה ובהקובץ , איכה טטדרש שיורים רק ביאור ואיננואיכה",
 ועבד קנקניה זבין הורוי זבין תורי זכין : מתחילים איכה ממדרש והשיורים . )ב(ספרים
 רתק כי פסוק פ"א רבתי באיכה והוא הד~עתלה והסר , דמינוקין ליבדין מזביןגרמיה

ממני

 ותממי) ספי)וסופיס קנוס ספר נ( . להת' ת6יכס ססיפוליס 6( . 3סק1כן סגת65יס סקפליס 6)ס)א(
 . ק'( ק" ק' 6ות סספריס 63ו5ל מתוכף tutiba קנו5' 610 )6ו)י . תת)תי7יו 6מ7 יום ל6ס שכס6)פ)עון

 6ין ג' ס"ס 3;"' סתתמי) ותם / 5"3 7ף מ"3 סת7לט נכית ולמ"כ קי"מ קי' 3כ)3ו )גרפס שלס תכססג(
 פל  תיפר  ר(  גסמהלתו(: מקר 15 6מכ גק7ל לכ"י סו6 וזוטי סמ6תל כ6ת5ע מס 610 גוי )גוףגכגקין
 ס6תר נמו עו)תות נהגי 1סג)ממי :  ותסמיל סמטיגס דרכי  י( . גגוכיס  תורס ס'  טל פי'  ס( . ססספלי6ומ
 ססקלס גתגטת סע)יון תסמזט טניס תוקכתת : ותתמי)  דגרים ספר SD פי'  ז( . ופס תסינח  מתיחס ס'חורם
 גקל6ו 6קר (otbin קפלים )מלנס סתגוגס קפר ע( . ו'ע תסרתכ"ס גכוגיס תורס ספל מ( . תומ)עתסקלם
 תסות. קפל י6( . תתעמת גתטכת נ37ל נסס תקי ס6תוגס ot~p ותתמי) סגפת ספל '( . 516ס"ס:( סיין וסנסס
 6נלת ינ( . ענ'גיס נמתט יוסג SD1 tnab 3כ))ו ס7כל ידיעת 6כוג5ל 6תל : ותתמ') 6)פלל )6כוג5כסגפט

 כן 6כלסס מל/ 6ק)י17ק ט) מתקפל קרל ס) עילום 'ג( . ת6מ'1 )6מי 6)5יג ימין) 3ן ת6נוגכלספעילס
 סו6 36יו סגי / ירמי( ס)ינס כן 36לר,ס ת"ל 242 סי' 6' גסות  סגין סמייס 16ל )כפ)  ס5רפתי ילמיס)תס
 ע) גימור מיכל 36לסס ס"ל וגס , )ס"ק 3דק7וק )תוטס )סגן קפל סתמכל סילמי תנכי 6כ6 נ"ל ס)תסס"ל
 קי' 6' 16ת כלעו)6נ' )סמכס קפל קרית , י"ס 7ף מ"6 )וו6)ף 6113טיק6ן יד גתכ )6יק)י17ק סתט13לתקפל
 הגלת ט) 3י16ל יד( . סמכתם סטיון תטעיני סגם th~ta טטנוס 3ן 36לסס 6מל : תתמי) סג") וסהר .ק'"ט(
 מדמיון  Sh  ססגפס  nhr יימק hgn : ותתמין , מטס תכ' י"3.( ק" )סי) לסיין  6)5יג  6גו3גל ס)ספעילס
 סתו6) שיט לנו% טלקס  גן סנגלל פל' סת5ומ ספר  6( . סס  פלס  לב( . מספר  גסמילת ע5תל ת0 כניוג6תל
 ופור, , פלויעיגגורג פסרי,ס  על ול13 סקלות ט)תס רס"ר ת)תין וס,'  hrtflen  (Palaise) וזוליייירסיב



 א ו במ76
 למעורה הולך מהם אחד היה לא , יקרווזן היתה מה : ההם בהשיורים והסיום מנחםסטני
 המלות עור נשארו ואח"כ הי49ים, ציון בני בפ' איכה במדרש התו , נקרא שהיהעד

 הנשאר המעט וגמ , שם במררש שלאחריו ממאמר ההתחלה והוא באדם""מעשה
  מוהר"ר הגדול החכם הרב וידידי , המעתיק טשגנת וזה שיבושים טלא הואלפליטה
 גליונות בוואמיקאן נמצאים כי ברומי בהיותו כבר אלי כתב בערלינער ד"ראברהם
 והסופרים ההיא בעת בחוקה לקחו אשר כ"י מהוך ולקמו אספו אשר נפרדיםהרבה

 . מפה ואלה מפה אלה יחד כלם חברוהמשומרים
 )רשיתה 165 קובץ באקספארד חמפרימ באוצר אינה על קמן מדרש נמצא עודמ(
 ונזכר . מהאמבורג SV1 מיכל היים 10"ה הרה"ח מטפרי שם והוא 26( צדנייבויער
 בשנת ונכתב תי"ה סי' מ' אות תר"ח( )האמבורג חיים אוצרות הנקראת שלוברשימה
 ההנהומא מבוא )עיין התנחומא נמצא הזה בקובץ דפים. קל"ט ומהזיק קלף על ר"להיא
 מנים ומדרש גריון אבא םררש שמה נמצא וכן הזה(/ הכ"י אורות דברתי שמה ע"אדף

 מדרש ואחר דבר(, בפתח וע"ש דאנרתא בספרי לאור הוצאהי )אשר נוסחאות ב'אחרים
 קצת נמצא בגליון וכן הכ"י, בפנים לאיבה קמן מדרש נמצא קל"ב בצר אחריםפנים

 נמצא איכה על הזה הקטן מדרש ואחר  מהגליבא,  הקלפים  נחהכו  הספר סלי ערמשם כי  הגליון, על יותר נכתב ולא חמר  ואילך ומשם בשרי, בלה פסוק ער  איכה עשדרשות
 , ישעי' הזון על קמן טררש ואח"כ רות ממדרש אחרימ פנים וגם רות על קטןמדרש
 על הקטן המררש חסר. והסיום רפים ב' רק נמצא ולא קהלת על קמן מדרשואח"כ
 וער"ה . קדמון איזה מן איכה לסגלת פירושים נ"כ ונמצא אחרון מאסף מן החגאיכה
 . הערווה עם הזה הקמן המדרש לאוראוציא

 פתח בספרו והביא ז"ל, חיד"א הנאון לפני שה4 איכה מדרש מז יד כתבי(
 שמצאתי הידוש כאן לכתוב נלאיתי וז"ל: ע"א( קיד דף ליווארנו )דפוס פיד תעניתעינים

 הסררש לשון "ע"כ סיים ובסופו , בקיצור לשונו וזה יד כתב מרז"ל איכהבמדרש
 "ומצאתי : וז"ל הביא, ב"ז סי' " מערכת קדמות מדבר בספרו וכן יר", כהבאיכה

 . יר"  כחב  איבה  מררש עלכלשון סיים  הכסופו  )ג(, לשונו וזה תירוש יד כתב איכהבמדרש
והגאון

  זיון טפרי 3פל ס3י6ו  וכן טלפסיי, נ"ר  טפוסי  רי וסגט'6 סגט)ס "וסרב )סופו קלוכ סנו6יכ' )סלכ3פת'מ6
 קורץ ועיין / תק)"ד 3סערס מסעירותי תם nUDI  טלפס" דיר סתו6) ל סגסי6 "סרכ 44 5ד )716סס651תי
 Y'ha ~קפלו 5תן ועיין , 148 גי' ס' 6ח2 סג7ו)יס ונסס כטרלין( )7שס h"D כ' 71ף ע"נ '"מ דףס17רומ

 סמיעות ס)גות כ( כ"6:( ת"כ יותך , ט"ג ע"נ טעמים כמוס' וסוכך / סת15מ ספל מיכל כי טס וסכיה 7587
 וכמת ס'  16ת ססעוים 516ר  פיין פמ3ויס פסו3ס ופוייס  טויסס ס' וגת65 / מכרס חי 76פ ))6ונתקות

 פילוט 1( . מגסות ס( . תסל6כ"ע מגי ע) פי' 7( . תסל7"ק מני ע) פילוס ג( . וכאקס.( סמיעס פקקהפ'
 סטת גל עמק ר' הגרות ע( . במפלס פגסנ כל מ( . סנפם  מיפן  קפר  ז( . ס3וכס 1ז6ת  סלעו פלסייתע)

 פרקי כסוף גריית6 פירוט י6( . מילרית פרטת פל ליקועיס  י( . 6טכגוי  קילון לר'  סרי3י'י( )סו6 .פ*לגיירי
 פורט SD 3י6ור  עז( . ז"ל תסרפ3"ס ספ4מ ספר ין( . 3דקתק ספר ינ( . פסר*3י'פ 7nho תספי ינ( .36וס
 . סמלפוד דרכי קיר יז( . פרח טל סגדס כל 3י6ור  עז( .  -oiit~ta)- ל6 6כל o)'h  תתורע  סטייריס לרפסטיכס
 סר shn וויל תסס 6"ר ופממיל , כסף סרסרות  כ( . פסלים  יע( .  ו3מסליס נמועט D'pl~t כפס על פטעיסים(
  )עייך . *ל5יג יתילל  3ן לי3ו3כר ספעירס 6גרמ בג( . סמלתוד שפדיום כ3( . סס3עס כלי לפסוס  י6( .6מד
 פל 3י6ור  גי( . תטלי ספר פל פירוס  כס( . ג3וגיס פירס ספל כל 3י6יר כד( . ייי3( 6ומ כבכרס ו' ס"לפיל
 פס לסמתיקס לפרמי  לכן סי6 סיפות פפע סז6מ ס6גוס כי ויפן לג( . סמכותו יטודומ כז( .דגי6ל

 סקנסס סלתי ולכך למוכס, גכיסיס 6ויגיס  ציי es כפיר טירתי'  זמן סכל פגמיה לך  לירתיסו סקנסס6פר -
  לירוטליפ לכו* ירפי' וכטיזר סתקרט, 3ימ וטרפו ספיר 6מ וסדליקו ס6וי3יס טס נכנסו ס'5* ופיר וסלך,לעגתומ
 נגדיו ילת" קרפ פיר , 1יו' סלטן Ofill לילין כטלטס לילויליס קרוב חמד סל כל ועלס סדרך מ5י עדוכ6
 פי קופר וסי' ,  וג3זס עגי כ"6 פלך נ3וכדג5ר סיס ל, סיום וקומו ימד פעחליס סי' וירתי' יננוכדג5ר ,יפר ירפיי הסיס רסיס 'פיס ענוו כ3ר כי  לגי*, ומסר , וכו' ונועק ורוכס  צולך ל3ו6 ופסה ר6טו על 6פלוימן
  6גי וסס6ל , סכל וסורג  ותכיר כפקוק 3ים ועורף יריסליס על 63 סיימי , כלו  סטולס כל פל  פולך וסיימייקן

 )י מן תסגו ט6) , לטיומ עתיד מפיו סי651 יכ) , )1 עיתדת טסטעס , סקודט כלום ילתי' ל6ס , גנזכי16)יכס
 לסליל המיכל פס כן 6"ל , לי  ממן פס 6"ל ,  6מן % 5"ל ,  לנן ניס סל מיקות לי  מן 6"ל טון ,6מן ל* 6"ל ,  סג5דריך לי  מן 6יל סו3 , 6מן ל6 6'יל ,  סתקדט גיח )י מן 6") טול , 6תן )6 6") ,ירוק)יס
 6יט, )ס)יל יט)  וחיגו , ר,טלכ עד כ6 1ל6 ליר1טליס ל613 תמל ושך , סערנ סד סייס תמלי מעיר  פןולטרש
 .  ד'( 1' )ירתי' פרג טללי ינסו כי  סיוס %ס גי לכו 5לו טופרונסו



מ א ו במ
 ונעלם "וכו'", מקוממו כב' והציג בשלימות המדרש דברי העתיק לא היוקאתאון
 מאיר היים מו"ה הרה"ח וגם , הוה הכש נמצא ואנה , העתיק יד כתב מאיזהמטני

 וגם ז"ל. חיד"א שהביא הזאת האגדה העתיק 87 צד האגדות עקר בית בספרו ,דערוויץ
 הואת האנדה הדפים ז"ל יעללינעק ד"ר מוהר"א החוקרהרב

 בסי
 צר הסגיר קונמרס

 . מדרשים לקומי בין81
 . רבתי איכה ממדרש הראשונות הוצאותיז(

 , רס"מ בשנת בפיזארו מגילות על המררשים עם ביתר ראשונה בפעם נדפסא(
 נרשם קהלת בסוף רק נדפס לא חסדרש ושער המציאות, יקר והוא פאליאבתבנית

 . ההדפסהזמן
 )בחדש ר"פ בשנת פנילות המש על )א( בששטאנפינא שנית בפעם נדפסב(

 לא סגילווע ד' )ביתר . לעינים לי היה אשר איכה המדרש ח'ם'ר'(, ו'41'ב' שנתניסן
 וחסרונות השיבושים וכל , פיוארו דפוס ראשון דפוס עפ"י כולו נדפס כי ראיתיעיינתי(
 יהושע ר' בפתיחא כי ראיתי ואת ועור . הוה בדפוס ג"כ הם ראשון בדפוסהנמצאים
 והניעו והסיומ גדול, מאמר חסר כ"ג( ס" )הוא ביראך את וזכור פתח לוי ר' בשםדסכנין
 ומתחיל הפתיחא נשלם ובזה , רעה ולא סובה לא חפץ בהם לי אין תאמר אשרשנים
 מן היינו חסר, שבינתיים ומה כ"ד פתיחא הוא חזיון גיא 0שא פתח יוחנן ר' זהאחר
 , רפתיהא סוף עד ננדי בשמש וכסאו דכתיב דוד בית לסלנות השמש תחשך לאאשר

 : ראיתי( לא הואת )ההוצאה י שיה בשנת בוויניציא שלישית פעם נדפסג(
 נדפס יאה"כ , ולנ"ר בשנת שאלוניקי מ"כ בעל פירוש עם נרפסד(
 פעמיםהרבה

 1ט6 ק6גסע6)עע6 מזפוס 0סו6 סס651ס טונו Sh' ט)מ טטטטיין תוסל"6 סמוקך ממכס סלכ)א(
 3וטפ ותממי3 מיי פ' קוף סי ומקב רפ"ג גס3ס תגמומ6 כ( . רש'ס נדפס מכי3מ6 6( . טכי5 ג317כלך
orמ30ש מ7כט 7( . רפ"כ( 16 )רעץ כס ע1 נטגמ גטקס סמוק) מוכס ג( טלל. טסטר טספריט  ניכוי 

 . ומקט עוט 3ע7 ומ"מ ש7ס 3ו טמן וצגי . מג')ומ מטע טזלט 1( . תשי מדלק 0( . ש"נ 5זל כ"סגטקס

41שטן4י1א--




