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 איכה רות השירים אצר ממלווי ד' על היום, לפניכם נותן אני אשר הוההסדר'2
 1*6. קובץ בפארמא, ראססי די של הספרים באוצר יד בכתב וממון ספון היהקהלת,
 הכהן ראובן ה"ר vffv הוה סהקיבץ איכה על הסררש למעני נעתק שנים איזה לפניועור

 וקהלת רוה, שה"ש, ממדרש רוגטאות גם אלי שלח והוא המניד(, מסופרי )אחרבפארמא
 ולא מפארסא, נסע בעדי אותם נם יעתיק כי מטנו בקשתי וכאשר ההוא, בקובץהנמצא
 הגדול בחמדם והם הטינימטעריום, אל בבקשתי פניתי ע"כ אחר, מעתיק שם לימצאתי
 כחפצי, בו להשתמש דפה האוניברסיטה של המפרים אוצר אל הכ"י גוף אלישלחו
 ועוד וקהלה, רות שה"ש הספרים משלשת גם מומחה(, מעתיק )ע"י העהקה ליועשיתי

 להם וקראתי אחד אל אחר וחברתים הוה, בקובץ הנמצאים ומאמרים אחרים ספריםטן
 הספר ובמבוא רברף' "מדרש הנקרא בדפוס הנמצא המדרש לעסת ווטאיי "מדרששם
 נוסחא איכה על זוטא מדרש עוד ספחתי זה מלבד הזה. יד הכתב תכונת הקוראימצא
 בסבוא אדבר . הזה הקובץ פן וגם 261, קובץ בפארמא נ"ב הנמצא אחר טכ'ישנייה
 ריוח בתתי נכוה בסדר בסודר איכה על השמעוני הילקוט את בסופו חברתי יעור ,הטפר
 דהיה בערבוביא/ יחד המאמרים פה נם הציג חשד כדרכו הילקוט בעל כי הדבקיםבין

 הקורא ימצא גם תנ"ך, על מהילקוט המאמרים למרר יש איפן באיוו: לעינים הזההסידור
 . שלפנינו זוטא איכה מדרש טן הילקומ שאב מאטריםאיזה

 צרפתי בזה, 03 נהגהי כן אל בחסר לאור הוצאתי א.2ר במפרים נהגתיוכאשר
 והצנהי המעתיקים,  עשי בו נפלו שגיאות הרבה כי המפר, נוף את כחי מאמצי בכלוהגהתי
 מכל מקומות מראה עשיתי וכן בכהב, כצוינים היו שלא ולפסוקים לפרשיותציונים

 לענין ענין בין והפסקה ריוה נתתי גם הספר, בפנים וציינתים בו, המיבביםהכתובים
 וטאטא מאמר כל אצל הבאתי גם ותקינים, הערות להם עשיהי וגם למאמר, מאמרובין
 בראש הכינוהי מבוא ונם לכקור/ לו היה הזה יד רבתב אשר בילקוט מובא הואאנה
 . הזה למדרש הנונע פכל באריכית דברתי ששםהכפר

 לפניהם, הבאתי אשר היקרה הסגולה על ישמחו הישרים הקוראים כיאקוה
 הנוסחאות להעמיד ועמלתי יגעתי הרבה כי בעדה, ויברכוני לרצון לפניהם העלהטלאכתי

 למען הזה זוטא המדרש מן שני כ"י לפני היה לא כי ידי, השיג אשר כפי מכונםעל
 הנומהא ;ל לעכור עלי היה קשה ; מעקשו ובאיזה אלה, אל אלה המאמרים להשוותאוכל

 ייהי ויאמצני, ויחייני וירפאני אלוה יואל בי הפלה אני לאבר אכלה ובטרםהכיקריה,
 ! מלה יכהן יוני ומעשה עלי ה'מעם

 * באבעךלחוזק . תרנ"ה אדר בחודשלבוב
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 א. ד במ
 הוא הראשון החלק הלקים/ לשני יפרד בדפוס לפנינו אשר רבה הטדרשא(
 כגלות, חמש על רבה המדרש הוא השני והחלק תורה, חומשי המשה על רבההמדרש
 ספר כל על סי אחד, בוחן ולא אהד, איש ע"י נתחבר לא דיבורה על הכדרשוכאשר
 אשר 0עת רק אחד, לספר יחד נתחבר לא גם שונים, ובזמנים עצמו, בפני נסרר81פר
 שלפן לסתר יתד הטויל אספם רעש/ היא בשנת בקושטנטינא ראשונה בפעם בדפסבאו
 עצמת בפני קובץ היה וספר ספר כל על רק יהד, פחוברים היו לא בכתובים בעודםאבל
 וגם שונים, בזבנים ונסדרו הולידם/ לא אחד אב טגלויע תכש על רבה המדרש כןוכסו
 שנת בפיזארו ראשונה בפעם נדפסו אשר מזמן רק אחד לספר יחו נאספו לאהטה
 מחובר אשר אהד קובץ נמצא לא המפרים ובאוצר ר'פ. היא ובקומטאנטינא רעיםהגא
 נדפסו ואה"צ עצמו, בפני הוא וספר ספר כל על רק מבלות, חמש על הפדרש יחדבו

 : אהד בספר יהד כגלות המיט ועל התורה עלחטדרשים
 הקדמונים לפני היו מנלוה/ חמש על בדפום לפנינו אשר המדרשים מלבד והנהב(

 לאור )שהוצאתי דאגדתא לטפרי דבר בפתח שהראה נמו עליהם, אחריט מדרשיםעוד
 עוד נמצא היה אסתר על רבה המדרש סלבד כי לדעת היאיתי ששם תרמיז(בשנת
 הנ"ל( בספר לאור הוצאתי )אשר גריון אבא טדרש והוא אסתר סגלת על אחרמדרש
 בשם הנקרא אסתר כגלת על מדרש עוד היה גם . בו השתמש כבר אסתר מדרעוובעל
 על כמדרש נ"י קניהי כעה וגם הנ"ל(/ בספר לאור ג"כ הוצאתי )אשר אחרים""פנים
 רבה אסתר המדרש אוב . עולם לאור אוציאנו ה' יוכני ואם מתימן, הסובא אמהרטללת
 שהביא המאמרים וכל )א(, כלל הביאו ולא הילקוט, בעל ראה לא בדפוס, לפנינואשר
 בראש נתתי אשר דבר ובפתה אחרים, פנים ומדרש נסיון אבא מדרש מן לקוחיםהם
 באבא נמצאים הם אנה לאסהר הילקוט מאמרי ככל רשיטה נתתי ה' סי' דאגרתאטפרי
 : דגרה לא מקורם ואח בערביביא יתד הביאם הולקוט בעל כי אחרים, פניט ובסררשנריון

 פדרש היה עוד הקדמונים, לפני היו אוטר אסתר על ההם המדרשים ימלבדג(
 בהם השתמש הילקות ובעל מאתנה ונאבד וקהלה איבה רות שהיש המגלות יתרעל

 בילקוט הסובאים כאטרים הרבה אשר לב על שם איש ואין טהם, רבים דבריםוהביא
 קהלת מדרש כי גם ופה שלפנינו, סגלות תטש על רבה במדרש בלל נמצאיםאינם
 הם שהביא ומה הביאה ולא וכלל כלל הילקוט ראה לא בדפוס לפנינו אשררבה

 גם נמצאים הביא מאשר מאטרים איזה ואם קהלת, על אחר טדרש טן כלםנלקהים
הסררש : רבים ובשינויים אהר בסגנון שטה הם רבה,בקהלת

 :כון ייותר סיקוס, מס ססנ'6 סנו"3 3~ר נ"נ 610 כי מחס, משוס ניון ט61 "סחר" מנסת,גריס ננסית מנוין וגו' 1יכי כגמר מקס כ) סנויס מן היחיגו טיס וס דגר ט"3( רמז 5ך )ניקלטא(
ISJla 

 סגים כמכרס סו6 לסתר" "מכרס מנוין נגוס ען יעמס גקיכ רריו( רמו 3ס)ח )י)קוס : רוח מגגתסריס
 *סת'רס ויקמר חתקמ"ך( רמו סריגו )י)קוס : סוס מהתירס מאיריס סריס סי)ק'ט סס3י6 ע"כ דף6חריס
 ה"נ( רמו ימוק56 )')קוט : ד' 6וח ירות נסתימח6 6101 רות, מג)ת 51") .3טע1ת לסהר" "מג)תשוין

 וסע רוח מנפח 51") כסטות lrDh~ "מגנח מ15ין נמרנוחכסוע)יט
 נטפחתי

 3'~קימ : ש .16ת זלות
 6'ו3( ריס )')קוס : רסס סס 1סו6 רוח, מנע 51") 6סתר" "מג)ת מ15ין כו' ורסנ") ר"' כס"ס( רמו'מזק,)
 : מ' 6מש ס'5 נצר ג"ג סו6 כי מגיס מפיוס גסטות וסוף קסתו" "מנ)ח מוין )וי 6"ר ע1ן 63רן סיס5'ס

 סג4 )2( זומאי)סררש



 אסבו
 הוא זופא" "מדרש בשם ואבנהו עולם לאור כעת מוציא אני אשר הזה המדרשר(

 )אשר הילקופ בעל )ב(. 541 קובץ בפארמא ראססי די של הספרים באוצר הנפצאהכ"
 פנלות ארבע על הוה זומא המדרש את ראה ויזהר( שנה מאות שש לפני לפחותחי

 סגלות ד' על רבה בפדרש נמצאים אינם הביא אשר מאמרים והרבה בו,ורהטתמש
 : הזה זיטא בסח-ש וכלשונם ככתבם נמצאים והמה ברפוס, לפניניאשר

 למקהי הילקופ לבעל היה השירים שיר על זופא מדרש הוא הראשון המדרשה(
 "מדרש ויכנהו אחרים, במקומות גם רק שתש/ על בילקוטו לבד לא מפנת מאסריםהיכיר
 ,כאשר לפניו, היה בדפוס שלפנימ חויה הכדרש ונם להלן, שתראה כמו השירים"שיר
 ספק ואין )ג( רבתי' *פסיקתא עליהם מצוין כי נמצא הזה חזיה המדרש פן סאמריםהביא

 דפיפ 286 מחניק גורונעות מן ס6ותיות קמן, קוו6רס נתכג'ת קלף, ע) גכחכ סוס מכ"יב(
 וכפ? כסופו, חסר כי סכת'3ס, כנה 1)6 סס,סר מס נרסס ,)olltc 6, 24 עמוד ככ) עמודים 16572

 סססי(, ס6)ף סהח)ח 6ו סחמים' )6)ף ס6מרונס 33מ6ס )מסתרס סי"ג כמקס סוס סכ"' גכתכסגר6ס
 ומינך סתורך טל פי' 6101 תומס נימיק' יל : סס 61)ס  יהר, ומ6מליס o~lun כרכרי  ג5ספו סוסכקוכן
 ג6מ5ע ומתחי) סכתת)ס, וחסר ע"נ/ 107 עד ע"6 1 5ד מן וסיס ק"ו וממרק קזמו:'ס, מרכססס

 מקיקי סס,סר סייס ונסיף מסוג, 17516 6ח סותת מןסמ6מר
 עש' מונ6יס ססס וסגימוקיס חומס, :'מיק,

 נמסרייונן
 ע"6 108 5ז ב( )716, 6'"ס ו5,6י6ס )י גטתקו כ6)ס סגימוקיס 88. 51ך 74 5ך נ6")

 מדרס אסלק וכסיף עיכ, 187 עד ע"6 109 מן סס'ריס סיר מירס ג( רסיסת: כן)) ע"נ 108עד
 י,ת. מזרס ה( קס)ח". מדרס "סדק וכס.ף ע"כ, 162 טד ע"ג 187 מן קס)ח מזרם ד( ססיריס":סיר
 רוק מגנת מתחי) ע"כ 174 5ן וכמ"כ סנדסס. רכס רוח סמדרט וסוך ע"נ, 174 עד ע"כ 162מן

 ע"5 161 5ז מן שכס מזרס ו( רול: מגגת "סרק וססיוס ע"6, 181 ~ד סוגך וס,ככ קמרות,3ס:יס
 רני פנדת ח( : וסטחקתיס ע"6 199 טן ע"כ 194 מן מסם סעירת ז( "ספק": ונסיף ע"נ, 194עד

 עקד כיח כמסרו סורווין מקר ח"ס מו"ס סחכס סרג סזסיסס tb~D 200 ען ע"6 199 מןיפמט6)
 204 טד ע"6 200 5ד מן מסיח, כיל קוזס סינוטו 6ותית ס) סדרן ט( 61: עד 59 5יס6נךוה
 נסן גטרוג6י דרכ והם,נות סלוח י( : סופיסס )6 6כ) 23 5ן סס מוכירס סג") וסחוס סעתקתיס,ע"כ
 נמסרו סג") orna וסדסיסס נטרולי" ךרכ ספקות אממש : כתונ  ונסיף ע"כ, h"D TD 222 %16 5ןמן
 : 28 טד 24 5ד סס סנר o)rc ג"כ והדפיסם גדם סוכות 'א( : 24 עד 5 5ך מ"3 סכוכות גכ6תניח
 ערס 6סר גטקס )6) ככח עירס מזר "סדיק ,הסיום ע"נ, "22 ען ע"כ 224 מן 'וס' דר' עורס סדריב(
 עד ע"כ 228 5ד מן סופרים מסכת יג( : נ"כ סטהקן'1 61:' ובמהסס". )עעוו %3 'סיס חבורו 'ים.,כן

 נק.) 16 קדוסס 'ד( : ג"כ וסעחקתיס ס3יק" סריס )'751 סכה ס,סריס מככה "ס.ימהי וססיוס . ע"כ250
 מן סירק ןכן 6"כ סו( נ"כ: וסעחקחיס קז,מס" 3ס אס)'קי וכסוף h?D 254 ען 250 מן נרו)רטם
 ומחוקר . וכעתקח' ע"6 262 עד h"D 256 5ד l'nlelh סמים טז( : וסעתקתיס ע"6 256 עד ע"2546
 ע6מריס ע"6 267 עך ע"6 262 5ך בזונח סדי יז( : 541 מכ"' וס סניף 285 5ד נד"ס כספרו15גן

 מן מסיס 6רגעס 'ט( : ע"6 268 עז ע"נ 287 5? מן ונכורות כריחות מס' מן O'Dtp5 יח( :פ)י6,ס
 : 21 טן 20 5ז ו,ט6 נג'סו דכי ת:6 כסנרו סנ") סחכס )6ור סו5י6 ע"כ 289 עד ע"3 5268ד
 ומתחיל סךפיסס, 63 6נ) )6ור סמם )סו5'6ס ר5ס כ;") החכם 6סר כ"ס, עד '"ע סלק וועדן '( עורס מדלכ(
 277 עד ע"כ 289 מן כמדוס, נעגמו נקבס )עסות סקנ"ס סעחיל מ;"ן לעזר ר' 6ח הבמודיוסלו
 DI'O~t ע"כ 279 עד 277 מן מסדריך נרקיס 3' כא( : וסרט סקכ"ס.3ע5מי מירד עד סס וכס.וסט"6

 שכרסס ממע 6סר עקנ מהתרת חוה כב( : 20 עד 21 5ד סס ס:"3 סחכס 1:יס'סס ונסוע נטם:פ:6מר
 כינתייס, מפסק כרי מפךר"6 ססרקיס עם סס מחיגר וסוף ע"נ 280 עך ע"נ 279 5ד מן וס61כקורי,
ol'ns~tעס"י כנקי רי זרסח כחח)ס וסניף 28 ען 26 גי סס ס:") סחכס וסדפיסס ס', י14ס)יס כונס 
 רחרח": tnot)a נסס 541 קונן מכי' סתת ס6גדס סךפ'ס ושח"כ . 1240 קונן ריסס. ייכ"'
 o~lnb ענ'ג'ס ,נס וסגנות רסו6וה כד( : h"D 286 5ר טד 1UD. 280 5ד מן מכמ'ס ח)נרד' ס) ירכןכג(
 תסע גסנת גכהנ י'מ6געס )סדת מכתנ 6תר ככהכ (hSn הקינן נס'ף כה( : ט"ב 288 עד ע"6 255מן

rlhna'1CDI י נטסס סוס סנוכתכ מן . )מססרס( )1012 )'סרס תסע"כ ד"6 סגת ס,6 )חורגן, ו6רכע( 
 : כער)'נער ד"ר 6כרסס מו"ס סחגס ט"' )חור כי65ס טוב 6ו5ר במחכרת גדסס כ' ר6'ת' 61ח"כסעתקס
 11ט6 מיסו ךכ' חנ6 וסור ווס6 36'ס1 סדר 5"5*(

~DTJO 
 6לטיר. ר'  6ת ח)מ'ד'ו כלו גשכ jfnrn סס כ' 56):1

 ק)"ר( רמו ס"6 )ינקוט מנית כמדרם וסזוס רכת'" "ססיקחמ נעוין 6סר סמקווו,ת סס 61)קב(
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 בואמ
 עם אחר בקיבץ יהד מחובר שרגיש על רבה המדר'2 לפניו היה כי יען בזה הטעםמ

 ונם רבהי4 פסיקתא בשם שיריש על רבה מדרש כן המאמרים הביא לכן רבתיהפכיקתא
 אחר 1240 קובץ בפארמא ראסמי די של הספרים באוצר הנמצא כ"י רבתיבפסיקתא
 ראיתי והנה ב'( הערה דריכ לפסיקהא מרוא )עיין השירים שיר מדרש נטצא י"חפסקא
 היו הקדמונים שיעיני השר 79 צד הדני אלדד בספרו עפשמיין מהר"א החכם הרבכק
 על פמיקהא היה והליני הנדפס/ חזית מדרש היא האהד : שה"ש על שונים סררשימשני
 ואילמו תתק"פ מסימן השירים בעייר הילקיט בעל הרבה מביא שממנה דשויריפןשיר

 בילמדנו שהיש בכדרש : כתב ין דף ע'שה"ש בפירושו הבון אבן משי; ר' שם, שדוהביא
 לשני וכונתו הור,ה, כשתי כתורים חזית מדרש וכו'ן תורה דברי אלו לך נעשה זהבתורי

 רבינו ילכדנו בלשון הההילה בוודאי כי ילמרנו בשם כינה הפמ,קהא את שומםטררשים
 כלר היה לא כי הע:ער71 אל כוה קרע לא איום : ע"כ רבתי נהפמיקהא פסיקחוהכהרבה
 ג'( הערה לעיל )עיין רבתיא מפסיקתא בילקומ שמצוין ומה השירים, שיר עלפסיקתא
 הוא שה"ש על רבה הטדר'2 כי השב הילכים באשר ברפוס, שלפנינו בחויהמקורם
 לעיל/ כתבהי כאשר אחת באסיפה יחד מחוברים שניהם היו כי יען או רבתי,פסיקהא
 ור( ל: כעה מיציא אני )אשר זומא שהיש כדרש מן רבים מאמרים עוד הביאוהילקים
 להסכים אוכל לא בזה גם תבון אבן ר"מ ב'2מ שהביא מה גם השירים"/ שיר "מדרשבשם
 ואם יימדנו/ בשם כינה רבהי והפסיקתא שונים מדרשים שני היו כי חשב כאשרעם.
 הפאס-ים וכל בפירושו, פעמים איזה עוד מביאו היה שה"ש על ארר מדיש עוד לפניוהיה

 אבן הף4מ רק בדפיסן לפניני אשר חויה מדרש סן נעדר לא אחד כולם הטהשהביא
 שיר "במדרש והומץ בא אחד ומעהיק כו' הורה דברי אלו זהב תורי בילמדנו הביאתבון

 ורריים מילנדבו, מאמר ושא רק שה"ש, במדרש מזה זכר אין כי גורע, המוסיף וכלהשירים"
 : הזית מדרש ובשם ומלמדנו בעם מאסרים הרבה במפרו הביא תבוןאבן

 והנני הילקיט בעל לפני היה השירים שיר על זוטא המדרש כי א:רהי והנהר(
 נם הזכירו שה"ש על בילקוטו מלבד כי ההם, המקומות סכל רשימה הקוראים לפנינותן

 נפש תע-ה( רמז ויקיא יילקום : כמי השירים" שיר "מדרש בשם ויכנהו אחריםבמקומוה
 במדרש מזה זכי ואין השירים" שיר "מדרש מצוין כון צדקה דן אהה מכאן המעולכי

 כ"ג( רמו יהושע )ילקום : רעיהי יפה הנך פסוק ט"ו א' וודא במדרש רק ששש/ עלרבה
 מצוין בו/ ויעקב יצחק אברהם אלי הגרול הראשין, אדם זה ארם בענקימן הכדולהאדם
 והוא מגיהן מאיזה נוכף "רבהא ומלת השירים עייר מדרש וצץ רבה" השירים"שיר

 מדבר השלחן ערוך רפ"ח( רמז ישעיה )ילבוט : רעיתי יפה הנך פ' פיו א' זוטאבשה"ש
 נוספו חזהתא "מדרש והפלוה פסיג סוף בב"ר והוא חזית" טדרש "ב"ר מצוין כו/בעשו
 כו/ מנרהא אקומ הצפית צפה השלחן ?רוך ד"א שלאחריו למאמר ושייכים כניהמאיזה
 שעברהי, כמעם פ' פ'ג בהזיח רק רוה במררש וליהא רות" ממדרש במעוה שםומצוין
 )סם : חוית נרים סו6 ט', וסמש)ס אסירים סיר התק"ם( לכו )בס"ס : חויה כויס ק61 ס', עס6ע)
 כסעס 6ר"נ כו' לסכוך ע)מוה גן ע) טס( )סס : ים סטוק כמוה סו6 מיין, דוויך ט31ים כ' הקקס"6(רמו

 סו5 כו', פרעם נרכני )0סת' תתקס"נ( רמו )סס : למניך )ריח ס' נמ,ית סו5 16רס, 1:3 מנילס5תס
ptDDJ'כחוית סו6 כו', חמוס כתג מסקי 6מר רנס מי'6 ר' קס)ח דכר' ההקס"ס( רמו )קסמת : וס ס 
 כחוית 1)6 כרנה' )5 :מ65 )6 ווס רכתי" *סס'קת6 מזוין חוור 61 6סר טונ 7"ס ההקע"ת( רמז )סס :פ'6
 6תר ס6) זס )עומת וס גס חחקע"ו( רמו )מס :  16 16ח סקו סס וס61 "וי"ר" 1)") נטעות ס,6 ס!'ןןרק
 וגסתרנכ כספר, מן 1מח1ק 'ס רנח' ססיקח, ס!יון ט"ו" דף המגס לנתי "רסיקתך מוין כו', מקיר ר'6ת
 ו!") 3סעוה סו6 סס גס 31חמת  רנון,  פסיפסי מטין וסם סקנ"ס עסת 7"6 ע) ס)6הר'1 סמסטרמן

 טויסס מ5וין 3')קוט נמ!6 כ' )כעיר סיקוס וסס . ע"ב, b~lp )וף ססמיני כיוס גססק6 וסק"פסיקתך"
 5פ:יס הקס"ו( רמ, )5סניס : O'r~b גרור תקליט( רם, )מסע : מקומם כ"י מ65הי ו)6 רכסיי*ססיקח6

 רמו נסס : כ1' 8דומיס סירס מרכנות הרגע ו6ר6 עיני 61ס6 תקע"ד( רמו )זכרים : )כפיס מג'6חן
 : יסקכ"ס ס) מיונו 6חר 'וס 6)6 מ3כיוח 7' ס) מסנן 6ין שטור 5"ר *( 6יר 'מס חרג נעה וס.סתקביס(

כ4(5( welt))סדרש י כ'ש ס' ס7ר"6 5") רנה' ססיקת6 ננקוט 1מ"ט כ"ח מ' דרס נסרקי סו6 מקורוי(



מבע
9ya1תתקרב( רכי משי )ילקום : חזית מירש בשם ע'וו"ש על המדרש יכנה לא ילעס 
 שישראל צדקה נוי תרומם צדקה ר"א כף לישראל היא חפאת עושין שאו"ה חסדב"א
 דשה והזיק השירישו שיר ומדרש מצףן כו' ישון אומה כל על אותם מרימםעדיהם
 ולשת/ אומה כל על אזועם מרומם עושים שישראל צרקה גוי רומם ה צדקה י"א עלמוסב
 מרוסמין שהאומגה להם נורמת היא שעושים ?רקה ד"א שלאחריו וממאסרים עלוכן

 יצחק שעשה ד"א כו/ שכינה פני מקבלים שיתו גורמות שעושים צדקה ד"אאותמ,
 יפה ונך פסוק ט"ו א' זוטא שה"ש מן הוא כון הדד בן שעשה ד"א כו', צוארושפשט
 שקלים פסקא דר"כ מפסיקתא הוא כף עושים שאו'ה הסד הראשון וטאמרלעיתי,
 ומדואט מצוע עמי נחסו נחסו דיה שיו רמז ישעיה בילקום כי אעיר ועוד ע"ב:, י'ב)דף
 : בזוטא המאמר מצאתי ולא דהטירימאשיר

 כמו )דא זוטא מערש מן הנובעים מאמיים הרבה מובאים שה"ש על בילקוטז(
 מביה"ש ד"א עולמות, שלע"ה כנגר שירים שלשה תתק"פ( רמז שה"ש )ילקיט :שתראה
 בשה"ש הוא הצדיעם, ש זורחת המה שלו ע!ד,וטלום לכי לשלכה אשר שם( )שםיפא:
 ישרני ד"א שם( ושם : זוטא משה"ש הוא הוה בעולם א' )שיכות שתי שם( )שם :זוטא

 סיבים כי עפם( )שם : ווטא משרו,ש הוא "מדרשא מצוין הדברות, עשרת אלומנשיקות
 מה אי ממן דודיך מוכים כי ר"א שם( )שם : שם ב"כ הוא הנהומין, היק מה סייןדוריך
 משכני שם( )שם שם: y~a ד"א כן, הורה דברי אף הסי, הוא מתיישן שהוא זמו כליין

 לישראל להראוה המקום שעתיר חדריו המלך הביאני ד"א שם( (aw י שם הוא הבירו,ביד שמשכוני מי ד"א ההקפ"ב( רמז )שם : שם ג"כ הוא לע"ל, נרוצה אחריך מנת עלבגלות
 שם( )שם : שם הוא כו', שמחים אנו בך אמרו ד"א שם( )שם שם: הוא המרום, גנזיאת
 עברו גדולה בישרת אייבו איד שם( )שם שם: הוא כו' לפניך פעל סי דוריך נזכירהד"א

 שחורה שם( )שם : שם הוא הזה, הרד מה מיין רודיך נזכירה שם( )שם : שם הואאותך,
 לבנים, בטיט אני שחציה שם( )שם שם: הוא נאה, להיות לשחור אפשר וכי ונאוה,אני
 תתקפ"ד( )רמו : שם הוא הים, על שהמרו המרייה זו לסוסתי ד"א שם( )שם : שםשיא
 ? שם הוא דבופר, אשגל ישמעאל א"ר שם( )שם שם: הוא לילה, זה הסור צרורזרא
 העמקים שושנת שם( ')שם : שם הוא צדקה, במתן רעיתי יפה הנך ד"א התקפ"ה()רמז
 הוא אהרן, שה לראשי החת שמאלו תתקרנו( )רמז : שם הוא נאה, הזו שתטושנהכדרך
 שיוטמע כית דורי קול הש שם( )שם : שם הוא בצבאותי השביעם במה QW) מ2ם :שם
 שם( )שם שמן הוא משה, זה קולך את השמיעיני שם( )שם שם: הוא דוטופר,קול
 בשעה בלילות משכבי על שם( )שם שם: הוא היונקים/ אלו עד שועלים/ לנואחזו
 שבעים אלו עד כו: מלמד אלא אותם העלה המדבר מן וכי שם( )שם : שם הוא אברהם,שעקד
 כהונתן משמרות כ"ד גבורים ששים המקדש בית זה סטתו הנה ד"א 'סם( )שם : שם הואזקנת/
 וראוה צאו וראנה צאנה ( תתקפ'ז )רמז : שם הוא עולמ, ברית זו אפריון רייא שם( )שם : שםהוא
 אלו רעיתי יפה הנך שמ( )שם : שם הוא המשיח, ימי אלו דלעונוזו ביום רצזקפ'ח( )רמז : שםד"א

 )שם : שם הוא ישראל, אלו כערר שערך ד'א שם( (DW : שם היא בצנעה, תורה ער כו'הזקנים
 העגי כחוט שם( )שם : שם הוא למדין, כשהזכו ישראל אלו העזים כערר שערך ד"אשם(
 במקים צואר:. דוד כמגדל ד*א שם( )שם : שם הוא הנביאים, אלו עד כו' הפרכה הוםזה

 יהושע היה זה בשושנים הרועים שם( )שם : שם הוא לך, מגן אנכי ;ד כו' ישראלומהיו
 מלבנת אתי שם( )שם שם: היא אשתת שרה את אברהם ויקח שנאמר עד כו'וכלב
 אלו תטופנה נטת ד'א שם( )שם : שם הוא דומה, הדבר למה משל כו' המקדשנכבית
 צריכים הצדיקים שאין צפון עורי עם( )שם שם: הוא כאחד, ונושבות ער משיחים,שני
 החש אומר, צפון להתוכח ושידין הרוחוה ד"א שם( )שמ : שם הוא בשמים, מינילע"ל
 ),2ם 1 שם הוא ואהרג סענה חח עד כו' קפורת זה פרדם שלחיך ד"א שם( )שם :שם

 olpn 3ג) סעירוסן נסטרוסי גסד(
~lP?.1 

 : געקוע b~lD 5:ס



 א ו במ
 ש-רוחצת תימן ובוזה צפף עורי ד'א שם( )שם שם: הוא אומר, אהה מכאז שק עותש(

 תחקצ"א( )רמז : שם הוא החולה, כה אני אהבה דולת כי שם( )שם : שם הוא כו:עתירות
 הלוחמך אלו זהב נלילי ידו ער נוי שבאומות הנשרים בנשים היפה מדוד דורך מהד"א
 הות מעשיו, לפי מקבל ער המשיח, גאולת זו הנשקפה זאת כי ד"א שם( )שם י שםהוא
 : שם הוא מצוה, של מגורות עד אביהם/ היה זה אגוז גנת אל ד"א שם( )שם :שם
 לעגל אש רשפי רשפיה שם( סטם : שם וצא לכלך, משל עולה זאת מי תתקצפי(טרפז
 : שם הוא ישראל, שלצוון

 כהביאו מדי חבא בן מכיר רבי גם ראתו היל עמא השירים שיר המדרשר0
 מלאנראן שפירא כהנא זאב יהודה ר' החכם לאור הוציא אשר ישעיה על המכיריבילקוט
 נמצאים והם השירים" "שיר בשם מאסרים ג"כ ההביא במספר, "ם והסה תרנים()טרלין
 השירים" שיר "הנדת יכנהו חטא מדרש כן כאברים הביא וכאשר חדת, במדרשלפנינו
 היו לא ישראל כשרטאו מוצא את השירים עיר הגדה 6( שורה 9 )צד : המהואלה
 נכנסת 'שד"א גדולה ד"א הקבו'ה לפני אבל ער כו' הצדקה אלא הסדומיט וביןביניהם

 4"( עורה 18 )צד : רעיתי יפה הנך פסוק מ"ו א' זוטא השהיים בשיר הוא והטייהלפני
 בזוטא שם הוא מתכנסין, הגלות קד כו' הצדקה שבוכות אומר אתה מניין שה"שהנדת
 למהר עהיד שהמקום המעין זה גנים טעי) שה"ש הגדת 1( שורה 85 )צר : הנ"לפסוק
 16( שורה 87 וצד 1 הנ"ל בפסוק שם ג"כ הוא המקדש/ בבית שעמדו עד כון הצדיקיםבו

 פכוק א' א' בזוטא הוא ניתנה, סיני מהר ער כו' הן שירות עשר השירים שירהגדת
 ער כו' מישראל כבוד ברת דודי ברח שה"ש בהגדת 26( שורה 74 )צד : השיריםעכר

 רשפיה שה"ש הגדת 28( שורה 79 )צד דודי: ברח פ' י"ר ה' בזומא הוא למפרע,הברכה
 ו' ח' בזוטא הוא יה, שלהבת עד כו' באש יוצא להיות ,שראל של זיתן עתיד אשרשפי
 האהבה היתה עזה אהבה כמות עוה כי שה"ש הגרת 24( שורה 80 )צר רשפיה:פ'

 : עזה כי פ' 1' ח' בזוטא הו14 אפרים, יצע יצור לא עד כו' ישיאל את הקב,"שאהב
 משמעתם, עמון ובני כו' ומגוג גום לימות זו הרי לי פתחי שה"ש הגרת 10( עירה 89)צד
 השומרים מצאוני שה"ש הנדת 98( שורה 91 לצד : לי רתחי פסוק ב' ה' ביומאהוא
 יצריח, אף יריע עד כו' החומה על עומרים שיהיו השרת למלאכי רשות שניתנהבזום
 היה כרם שה"ש הנדת 7( שורה 105 )צד : השומרים מצאוני פסוק ז' ה' בזוטאהוא

 כרם פסוק י"א ח' בעמא הוא מלךן ישמח ברעתם עד כו' שהבטים עשרת אלולשלכים
 זו האהבה היא איזה אתכם השבעתי שה"ש הנדק 24( שהיה 150 כצר : לשלמההיה

 84( שורה 118 )צד : השבעתי פ' ז' ב' בזוטא הוא תשמעו, שופר וכתקוע עד כףירושלים
 הוא קדר, כאהלי נאמר לכך כו' הזה האהל שמותחין נדרך קדר כאהלי שה"שדגדח
 הגאלה זו ישנה אני ביה"ש הגדת 21( שורה 125 )צד : קדר כההלי פסוק ה' א'בזומא
 "2( שורה 125 )צר ישנה? אני פן ב' ה' בזוטא הוא ויבשו, לע"ז שם שזבחו עדכוי
 הוא הדרום, שערי אלו עד כו, המשית זה החלונות מן משגיח שה"ש בהגדת שםעוד

 אשר המאמי פובא כו'. שה"ש הגדת 18( שורה 150 )צר משגיח: פסוק מ' בבזומא
 הרחל מה הרחלים, כעדר שניך שדרש הנדה 3( שורה 216 )צד : 125 בצדהשא
 81( שורה 229 )צד ? שיניך פ' ו' ו' בזוטא היא מצוהז ולא עד כו' קדושה שכולההזו

 פסוק מ'ו א' בזוטא הוא תתעלם לא ובשרך עד וכסיחו ערום תראה כי שה"שהגדת
 עוד לך יאמר לא ער כו' ירושלים נקראת שמות שבעים 6( שורה 258 )צי יפה:הנך

 : א' א, בזוטא הואעזובה,
 הנושא הרב כמו )וז( אחרים קרמינים לפני גם היה הזה זוטא שה"ש המדרשפ(

רבי-
 מ6מי*פ "י"ס ססמיטו וסמטת'ק'ס l:'1DSG לכ'" ססו6 מרס גדי) יהר יסה ממללם מש 161)'ה(

 עש )6( זוטא()מדרש



 לעריץ תה החטיבה לאלף התשישת ריאה באמצע ,הי הברצלוני ברזילי בן יהיהרם
 הרן ד"ה ע"ב הו ברכות בחוס, מובא היגתים מפר בעל הוא שנה(, מאותששנה
 2 תיל הביא קכ'ח דף הרם"ה( )בערלין יצירה לס' ובפירושו הכי/ דנה ע"א קדרובירובין
 שקרא שבה של שמוח שבעים בהו דמפרש השירים בשיר אגדהא ניסחי בקצתומצינו
 : ראשון בפסוק זוטא שרפש במדרש נמצא והוא שב, ישראל את המקוםבו

 הורת בספרו לירושלים( עלה כגז ודא ובשנת החמישי אלף בכוף )דו הרטנתןגם
 דגולך 'הביאס כן אמרו שורש במדרש : ודל הביא up~) ק"ב )דף הנמול בשערהאדם
 יהודרו רבי שבשמים, ההדרים כרומ גנזי לישראל להראות הקב"ה שעתיד מלמדהדויו
 לו שהראה מלמר עו' אל בית עלה קום הקביה לו, שאמר מיעקב למד אחה הריאוטר
 .אמרו מכאן נ"ע, מדוי ד"א שבכרום, חדרים לו והראה מעליה, למעלה עליההקב"ה
 עור- : חרריו דגולך הביאני בפכוק זוטא בשה,יש והוא . ע"כ נ"ע מעשה כן הרקיעכמעשה
 נתונות' שהן הצדיקים נפשיע אלו אהבה רצוף חוכו אמרו שה"ש ובמדרש : הביאשם
 צרק. ממנו לפנים הערפל, אל נגש ובעה מזה, לפנים זה נכנסו שלשה במרומןעמו

 אשר שנאמר הצדיקים, נפשות כהם לפנים כסאך, מכון ומשפם צדק כתיב שכןומשפט,
 מש. נמצא הה עינ. החיים בצרור צרירה אהני נפש והיהה ואומר חי, כל נפשבידו

 2 אהבה רצוף חובו פסוק ;ומא היש ..בטדרש

 ותיברר הקופד( באלטונא ראשיוה בפעם )נדפס להרמב'ן ,הטיוחם ביה"ש בפי'גם
 זוטא המדרש ג"כ מזכיר . בליידן המפרים באוצר בכ"י ג"כ נמצא הוה ומכי' 566(זצר זחי 'מיכל חיים תיר להחוקר החיים אור בס' אודותיו )עיין הרמב'ן הכלכור*( עוריאלה"ר
 אם-ר וכן שם עוד . עדן גן חדרי אלו הדריו המלך הביאני השירים שיר במדרש וז"להזה
 במרום, עמו נתונוה שה' הצריקים נפשית אוו אהכק רצוף הוכו ש שה בטדרשז"ל

 : הגמול בשער הימיתן בש[ שהבאתי המאמרים והטה כו' מזה לפנים זה נכנכושלשה
 הריש. החכם ידי על הקודש ללשון ונעתק ערב* בלירון אחד יד בכהבגם
 הרמכ"ם בן אברהם רבי נישאל ': 8וי צר ח"ד תרסייח( )בערלין יד על בקובץנייבויער

 על. וששאלת ,השיב לא, או הארץ בקצה הנמצאים השבמים הו"ל בדברי נזכרים אםנ"ל
 הזבירוהו. אם הארץ בקצה נמצאים ושהם די2בכים אודוה על בישראל נודע אשרהדבר

 דישעי' דר' בבזר אמיו אה, הזכירי כבר ויל שרבווז'נו ההצובה לא, או וילרבותינו
 שהם השבטים עשרה אלו מ"ז( א' )שה"ש רעננה ערשנו אף השירים שיר ובהגדתפע"ג,
 והמאסר ות!ספהא, ות"ב בבלי בהלכור מאטרים שם עור והביא סמבטיון, מנהרלפנים
 ובעל יפה, הנך בפכוק שלפנינו( )כ"י זוטא שה"ש במירש נמצא שה"ש מהגדתשהביא
 בתוכה נמצא הזה המאמר וגם זוטא במדרש שהוא גדול מאמר הביא תתקפ"ה רפז שמעומילקום

 הקב"ה קרא שכוה שבעים שדגש טדרש בשם הביא בהעלוהך פ' עה"חהרקנטי
 : בהחלהו זוטא שה"ש בטדרש נמצא הוה :המאטר להקב"ה, שמוה 'D'ynt*שואל,
 כתוב יאחרו )ו( בחסר ונלקה רבה רווע הטדרש גם נטצא הנ"ל 641 בקובץי(

 י"ס.. ז5"3 מכרת"ו כ"כ סיו נק33ס סרמנ"ן Sc רכסיי Sh'1rDI עירך כי סרתיד"6 כמ"מ סרמנ"ן ס) רכו 5ע'(
 כ1הר"ס כחככ סרב זנריו וסכיך סס"ם ממזרם מקמר יד כתג )מסרי גס" סנט ס33 רכינו סהר6:כמו
 :)6 רכס כמס"ס 65 נמ65 65 ססכי6 וסימון ט"ו( סי' קליע סיכק6 סגתם )ס' )מסיי טין נמ16ר מיום6'ם

 "~ס נסס"ם וסע מוימ, 6גדת נסס מצמר סניך רי"ח סי' פסח ס3' סמ)ס ס3קע סכ3' כט3 נס3ווט6,
 1סו6 הוים 6נדת נסס מקמר ג"כ סניף מע"כ ס" 313כ כסף וכן . 6גי סחורת ס' מ,'ת( מדרס נ"ב)ס:קר6
 נסק 6כ, h~D, רנס נסתקסנ"ר

 סי' ר"י
_t~D1 

 : כקדמו:יס רכס מס"מ סמךרס מונם 6כר ממקומות מכ) כרתכם 6דנררנס מס"ט ממדרם גס )6ור )510'6 כעור' ס' יפיס ו6ס . )סגיג1 ג"כ גמ65 63 וגס כו', ס15רס ססע3ס סו6מוכס כי סמתנ' נססי יזעחי 63 כס' סס"ם נמדרם מ65תי h'~o 3"11 קרימ1גס יס1ס ע"נ ג"1 זף סמנת 0ן5יומ נסס,-ו 3י1ג' נוכבס סר' וכן . נו1ע6 ו)6 כרנס 63 גמ65 63 1וס כ1' הסוס סטרי ע3 סשמך'ס )מ63כיס'סר36 מסת עמרה ססנטהי הס'  ססיריס  סיר נמרר( ח'ע כניע
 חסר ח' 6ות h"D 36ימ3ך 6יס גסס עד מכלן )וי, 6"ר מ61כ כסרס גג1ר מן לן( 6ות ,ס"6 כמו1(

 קך6:ד. 63 מימי ח3סח6 נן יוסי 6"ר עז 'כוולקן כן כמטון ר' מסוס י1הנן 6"ר מ'( 16ה )מ"כ וכןגעי,
 עסתי )7( עמא()מדרש



מבוא
 לפני נם היה ודוא זימא"ז רות "מדרש כניהיו ואני אחרים" בפנים רות מגילת אמדרשעם
 ג"כ הביא רבה ברית הנמצאים מאמרים הרבה שהביא מלבד כי שמעוג" הילקותבעל

 מקומות ובאפה המקור, ציין ווא בערביביא יהד ערבם הילקוט ובעל זוטא, מרוהומאמרים
 היום ועד . זוטא לרות ולפעמים זיבה לרות לפעמים כוון הזה ובציון רות" "מדרשמצוין
 ושם לקחמ מקום כגזיזה רבה ברות נמצאים אינם אעיר המאמרים אותם הרבר, נודעלא

 סק"ח ויק סי' או"ח אברהם מנן בעל הנאון הרב מ תראה זה ובעבור בילקוטו,.אותם
 אצל רות ענין מה תקצ"ו רכז רו; בילקוט דאיהא בשבועונו רה; שאומרים הטעםהביא
 וכו' וענני 'סורין ידי על אלא הורה ניתנה שלא ללמדך תורתן מתן בזמן שנקראתעצרת
 כגילת לקרות נהנו : וז"ל הביא סקייא הצ"ר כי' או"ח יוסף בברכו ריר"א הגאון וגםעכ"ל,
 תורה ניתנה שלא ללטרך עצרהן אצל רות ענין מה רות בילקוט מרז"ל וודא בעצרתרוה
 נובכם דילקום דברי אולם הילקיט, בשם זה אה הביאו זכו', ועוני יסורין ידי עלאלא
 : גן הערה וע"ש הפררש בריש פ"א שלפנינו זוטא רות מררשמן

 ברות הנמצאים דברים הביא רות על מוב בלקח אליעזר ב"ר פכחו רבינויא(
 על זוטא המדרש לפניו היה כי למדין אנו מז; זוטא סרות כאמרים ניט והביא )ז(יכה
 אשתו ושם אלימלך הגיש ושם' ב'( % רות מוב )לקח שתראה כמו בו, והשתמשדות

 כולם אלא וך, את זה כניחין היו שלא הכל הזכיר וכליון, כחלון בניו שני ושםנעמי
 שני ושם )שם( : ט' הערה פ"א עיין זובא רות מן הוא עין, צרות על אהת ביעצההיו
 זוטא רות מן הוא כליה/ לו שנגשה כליון כו' הקב"ה לו שמחל מילק וכליץ מחלוןגנניו
 רות מן הוא העבירה, מן רוהתת שהיהה רות השניה ושם ר'( אי )שם : י"ב הערהע"ש
 כואביית נשים לישא להם גרם מי בואביות נעוים להם וישאו )שם( י,נ: הערה ע"שזוטא
 עין האמר לא שנידב גם רמותו ה( אן )שם ט"ו: הערה ע"ש זומא רות טן הואכון
 ראשי כל אבא בר חייא א"ר מ'( בן )שם : כי הערה זוטא סרות הוא כת האב בעוןצרה

 ולמה טוב( הלקח )בכוף : א' ליש זוטא נרות הוא כון משבונה חוץ וותין שברותהפסוקין
 הוא כו/, יסורין ע"י אלא הורה ניהנה שלא ללמדך הפורה ירידה בונץ רות ספרקורין
 נ': העיה וע"ש הבדרש בריש פ"א זומאברות

 רות מהיש מן הנובעים רו; על הילקוט מאברי סן רשימה בזה נותן רקננייב(
 רות ריש מן הוא שאליני ללא נררשתי פתח תנהומא ר' תקצ"ו( רפו רות )ינקוטזומא:
 )שם הציון והסר זומא רות מז ג"כ הוא נדרשתי ד"א DrtW רמו ישעיה בי,ומ וכןזוטא,
 הפרידו ננון ולא בהתחלה יוטא רות מן ג.כ והוא הציון חסר תורה אמרה הקצ"ז(דכו

 הקצ"ט( רמז )שם : שלפניו רכז סקי עם אחר מאמי והוא חדש רמז והציגוהמדפיסים
 : שם ג"כ הוא אחימלך, האיש ושם )ש10 : א' פ"א זוטא רות מן ג"כ הוא כו/ פרחי/א"ר
 ממנה שעמד עד טחילה לשון שהיא כחלו: לשם לחוש אדם צריך יוחנן א"ר)שם(
 : משם ג"כ הוא כוי להם )רם מי מואביוה נשים להם וישאו )שם( : משם ג"כ הואגליים,

שם
 56ף "חסר כמזוה כ"6( 16ת )סיג : גכ"י הסר ,ס מרה ממקמר כ3 י"ע( 6יה .)ס"3 3כ"', הסר)6סהי,
 6'( 16ת )פ"נ : בכ"י חסר סמ5)נריס כ3 כ"ס( ג"ו כ"ג 15ח )ג"כ : גכ"' הכל nlslal" משכוה סלן כח;חסם
 מס )ע1ך : ככ"י חסר נקהה ריס ס,:6 רTu 3 נחמו 'מיס ג' גסחקע 'ס1סע יר' נר'ס כר bcb'n ר')1ן
 מ; ומהה') כג"' חסר 7' 151ת נ' 16ה 1כ) סוס1 כן נכוכינ,ר ס3 והיי,ות'ו נוים קע:' ת:י6 מן כ'(5וח
 ומשן 5תס 5מ )ען 16שיס ס וסגי. נ' 5ות ס"ס ען רק בכ"י נמנה )6 גס מה6)1נח, כי יהרג  י'6וח
 : לחרות 3ס:'ס רוח מניט מתהך ולח"כ חסרוקינך

 ויקמר רות מגרס מן נוגע סו6 ס3, )1 סי6מר עד לכו 3פ:י 'סנ ו)6 סכתכ סרמנ"ס ךכר' ע) ס3'6 ס"וס"ס ת'" גס3' כי למקור סרמנ"ס )סני סיס רות ססמ7רס המג ממס ככסף 6גכ, דרך לכיר מסן(
 רמש ס" יפן 3סי"ע ר6.הי כן וכנוו . סנדול רסון )ו סיחן ען )יסג )קען רסוה ספין מכלן גיסנו ססמ3ו
 סס סכו 1י6מר רוה ממוגרס סרנוכ"ס )מון 3' כס" מס מזיין סנ )ו כי6מר עד מסויו יסב וזת ע) י"1)סי/
 ס"6 כהונות nSClltD' וס סולל ו") סרמכ"ס כי 3ר1ר 6נ) . ח"כ כ1' 3יסכ )קמן רס1ח ספין מכלןויסגו
 סכ: סנרו) )1 ס'5נ1י עד )יסכ רס6' קען סגין מיכן 5)כסג7ר' 6"ר ויסדי סס רנו ויצמר ע"ת( (OU )דףק"6

 ?צחי ג8( חטא(;מדרש



 א ו במ
 לרות וכוונתו רותא ומירש מצרן בביים מנה הרע l'vw ללמדך שניהם 03 המוחוגשם(
 "טדרש מצוין כו'/ הבהוב ראה מה הטקום מן ותצא ד"א )שם( : לכם אדרוש אם ערזומא
 שבנדק לכנה כלוחוה לשהי נעמי ותאכר )שם( : שלפנינו .;א זו רות במדרש והוארות"
 דכאת )שם( : משם נ"ב הוא פעמים, ג' לטה בנוהי, שבנה )שם( זוטא: רות מןהוא
 עד זומא ברוה והוא רותי "מדרש מצוין בהכשימיה מ'טתמשוה לחם ]בית[ בנוה שהיונעמי
 נחמה מה נחמתני, כי איוני בעיניך חן אמצא תר'ג( רמו )שם והעשיר: בהם ונ-ןונשא
 כיון תר'ד( רטז )שם : לשמי הבית יבנה עד זופא ברות והוא רותי "מדרש מצויוניחמה

 נ"ב הוא אחר, בשדה בך יפנעו ולא )שם( : זוטא סרובו הוא לנערו/ בוען אמרשנתרחקה
 ממדרש מצוין כשרה אונה הנושא כל יוחנן א"ר האשה חת ה' יתן חר"ו( רכז )שם :שם
 : שם נ"כ הוא מנכסיו שירד אחד בהסיר מעשה תר"ז( רמז )שם זומא: ברוה חלוארות"
 : ח' פסוק ב"ב ז,פא מרות נ"כ הוא ויי"ן, רוה של פסוקים ראשי כל הייא א"רנשם(
 המקומוה ובכל שם. ג"כ הוא מת, עליה שבא הלילה אוהה אמרו רות אה בועז רקח)שם(
 רות מן כלם הם רותא "מדרש ומצוין רוה ממדרש מאכרים הביא אשר נ"ך עלבילקום
 והוא רוה4 "אגדת מצוין ישראל נהעצלי ד"ה ל"ה רפז יהושע בילקוט אתת ופעםזיטא,

 : )ח( ב' אא רבה דרותבפתיחתא
 איכה ממדרש אכנהו אשר איכה על קצר מדרש 541 הזה בקובץ נמצא גםיג(

 כמעט והביאו הילקופ בעל לפני ג"כ והיה הזה/ היום עד ממנו גם נודע היה ולאזומאא/
 עפ"י לאורי( בקרוב איה אוציא אשר רבה איכה למדרש ובסבוא איכה/ על בילקוטוכולו
 רבה איכה המררש אה מביא הילקופ אשר המקומוה מכל רשיפה נחתי רומי ידנתב

 בפתיחות איכה במדרש נמצאים המאמרים ואנה ורמז רפז בכל סטו ער ספרומראשית
 מהם רבתי4 מאיכה רשם הילקום בעל כי פסוק, ובאיזה פרשה באיזה המדרש בגוף%ו
 מאכרים נ' על מלבד ציונים בלי הם הפאמרים כל איכה ובילקומ הערה, לא מקורםואת
 הם ואלה )מ(. בטעוה מדרש מצוין מקומות ב' על ועוד ממדרשי הכנירים אחדישמ

  תהקצ"( רמז איכה )ילקום : זומא איכה המדרש את בהם הביא הילקופ בעל אשרהמקומות
 שבקש בשעה אפרו תתקצ"ו( רטז )שם ח' אוה זוטא באיכה הוא למלך משל אלעזרא"ר

 והא רבתי דאיכה ובפהיחתא . )י( ב"ו אות שם היא הכקדש, בית את להחריבהקביה
 "לנ"מ. יםופ ודויייו  לריר ייי נגר יי"ל "יני  יתורי א"הי(

 : 11"! ט"ו כרף ס3'6 1"! סר6"וו סג16ן 30 גזו סנרסס סיר )סנחון סע3יס ר3 כסחר רזיתיה(
 כמח"כ ממנו ונעכס * טכ") רכתי רות hSI רות מןרם )6 61ינו 3"ס רמו יסוסע כי)קוט גווכם רוח"4נךח

 : ttic(;fr סם רנס כרוח מקירם סי)ק1ט פכריג'
 וס61 "מדרס" מגוזן כס41ס ט1מ6תס 6' 6)ף fD1 סוף טיכס "מררם" מתוין כבקוט מקונות נ'ם(

  ונרמס י"ב,  פ"ב רנתי ths(a 1סו6 "מדרס" מנוין כחב כסתטטסס כ"מ 6)ף רמו וגס ט', פ"6 רנתיג6יכס
 off1 תתק5"ס רמו כמו נטעות ס5יון מקומש יננ' 6'. פ"נ רנתי כפיכס סי6 "מדלם" מגוזן סנגר 6גי )"ס5!ף

 וסוך מסמקתם" ו)") כעעות וסוף "מדרס" נדוין )סגם כרחב כת1נ )גג6' ניסר36 טכתונ מס כ) טמעון5"ר
 נכס'קת6 ועם "Jbrp'PD ה6 רמו 'מוסע מועט );כין ומ15ין ע"נ( )קי"6 'רמיס1 37ר' ססק6 דר"כנססיקח6

 "!ו עו)3יס קומר סג)יגי יוס' רן )מס 15hc עו3)יס )1"ג 6!ף רם( סוית וסעס כ"ג, נסער: סכעיר,תימב
 ך6ור סר6:קסירט י"ס גי)ק1ט וררתי כסח, כס' וסור "מכי3ת6" 51") נטעות "מסרס" מגוע 6נעסנמעי
 )מעכס כתיב מס דמעם מקור ועינ' 'מיס רקמי יתן מי ך"ס '"כ 6)ף גרס, גס העירס" מגוזן תסלף"סכת
 : ו1ט6 בכס כמדרם רק רגני טכס כמדרס Or ;מ65 )6 כי כמעוה כוס וס5י1ן ספין,מן

 כתמ3ס סנט )כן מס1סכיס, )סניו מסיס 'ד מסכתנ סע)'ס סיו סי)קוט )ס;י.נע) כ' )מעיר ים ססי(
 ומ63תי ססךר, כספך cfl כ"מ, ס' עי % ס" מן המ"כ מ', סי' ען כ"ז כו' מן ewtr טכס מסמ7רססנו6מריס

 מנ)'גיתי 7"ס D"D1 רנוו ירמ" ני)ק.ע פהר6ס כמו ו1ט6, בכס מדרם מן :61נוריס ככיף 'רמיי ס'3קוס נסג'
 ססכרח' עמי כת סנר ט3 עד סו6 וסמינר )"נ סי' גסתיח6 וסוך 'רכת'" ,"'כס ננווון ורכס 6חד מקמרסכיך
 רש פיכס ני)קוט 1מ1נ6 ווט6, מפיכס סו6 סרם( סוף ע? עמי גת סנר ע) סוס סמ6מר ומן מזך, )גןמס!

 מקור ועיני o~D רכסי יתן נוי ס)6תריו ניצמר סס יר:ו.ס נ'3ק1ט וין '"ה, ס" epv נפונס וסבמתרכ"נ
 רמז בכס ני)קוט 1ס,נ6 '"1, ס" 11טhj 6~(c נ"כ 1סו6 "מירר" )גבון ורסס 5י1ן :הרב כיון 6ח6 5"רזמעס

 וכן ס:כרת', עמי 3ת סנר SD סר6ס1ן סמסטר ט! 1מוסנ ממקומו גכ:וט מירם יסס5י1ן ספק וניןממרכש,
 ס:ן:;ר כטס  ונוסו  תומו עלס סגמת' ]ס3ו6י[ מיס מס מיס ch1~ 'תן מי 7"6 לנ") נמ6נור נ')קט סססיד
  מיחמים וכס.5"ו ממס, יסיר 16 עשו, נס'רס ממקריס יכרtb~tc) !6 סימו סיף עד מרהסת שלסיסורוח

 תטר ריכס  מן וי61 שסרכי רמו 6'כס מלקוט סמוני סו6  הב:?, נכס  לן, מג6ננכס,
 י"ס: סי'

מכסן  )9(  אמא(נמררש



 א ו במ
 תתקליח4 רמז )שמ שמ! שם הוא הקב"ה לפה יצחק אמי הה;צ"ו( )רמז : אחרבסבין
 הוא ט"ב להפוך הקב"ה ועתיד שם( )שם : כ"ז אות זומא באיכה הוא אברהם פתההוב
 תתקצ"ט4 )רמז שם. שם הוא שמלאי א"ר חלקיהו בן ירמיהו דברי שם( )שם : כ"ח אותשם
 : ל"א אות שם הוא לירמיה הקב"ה אכר ירמידצ דברי )שם( : ל' אוה שם הוא שמעוןא"ר
 הוא שהמצא מקום כל פנחס איר )שם( : ל"ב אות שם הוא סימון, בר יודן איד)שם(
 דיש ירמיה/ מאי )שם( : ל"ד אות שם הוא לישראל, הקביה אכר )'2ם( : ל"ג אוהשם
 שומעים ארגעה תתש( רמו )שם ל"ו: אות שם הוא ה' דבר שמעו )שם( לזה: אותשם
 % ל"ה אוו; שם הוא עולז בי מצאו לא אבותיכם הקב"ה אמר )שם( : ל"ז אוו; שם היאהם
 שם הוא לישראל, אירע לאדם שאירע מה כל בדד ישבה איכה )יא( תתר"א( רמז)שם
 ב א' אות שמ הוא בא"ב, קינת; נכתבה למה בדר ישבה איכה התר"ב( רמז )שם : 4טאות
 א"ר בדד ישבה איכה תתר"ג( רמו )שמ : שם שם הוא אלעזר ר' דרש תתיצג( רמו)שם

 : גי אוו; שם הוא עמה, את המרבה עיר עם רבתי העיר )שם( ב': אוה שם הוא3,ח:הה,
 עיר בגוים רבתי ההריו( רמו )שם : ד' שהק שם הוא כאלמנה, היתה תהר"ד( רמושם

 ו': אוון שם הוא חנינא, א"ר הבכה בכה ההר"ז( רמז )שם : ה' אות שם הוא יוצא,ששבעה
 גבריאל, זה רעיה כל ההרים( רטז )שם שם: שם הוא כנהם לה אין התר"ח( רמז)שם
 רמז )שם ת': אוו; שם וצא אלעזר, אייר יהודה גלהה תהר'י( רמו )שם : ו' אות שםהוא

 מעקבם אמרו ההרט,יו( רמו )שם ט': אות שם הוא אחר, באדם מעשה אפרוההרי'ד(
 בארנק מעשה אסרו ההרם"ז( רמז )שם : י' אוה שמ הוא בנים, ד' לו שדיה אחדבאדם
 )שם4 י"ב: אות שם היא נשים, שהי אמרו תתרי"ז( רסז )שם י"א: אוה שם הואאחת,
 נחם' נחמו כתיב התרייה( רמז )שם : י"ג אות שם דצא בהולות בשבעים מעשהאמרו
 שם הוא אומר רבי נחמו _ד"א התרי'ש( רמז )שם י'ד: אוה שם הוא פעכיפן שנילמה
 לנחם צויכים למי נחמו ד"א התריע( רמו )שם מרו:אות

. 
 רמז )שם י ט"ז אות שם הוא

 יתן מי ד"א תתיכ"ב( רמז )שם : י'ז אות שם הוא הקב"ה, להם אטר נתכו ד"אההרכ"א(
 ראשי יחן מי ד"א תתרכ"ב( רסז ),2ם י"ה: אות שם רוא לטשה כתיב מה מסראשי
 בן ירךשע רן אכר תהרכ"ו( רמו )שם י"מ: את; שם הוא מיפן ראשי יתן מי מדימיסי
 שם הוא בניה, ושבעה אשה זו דאמרי ואיה התרכ"ט( רמו לשם כ': אות שם הואלוי
 : כ"ב אוה שם הוא מעשה/ שמואל אכר יהודה רב אמר ההר'ל( רמו )שם : כ"אאות
 אחור השיב ההרליב( רמז )שם : כ"ג אות שם הוא לי, כאח יחנך מי ההרל"א( רמי)שם
 : כ"ה אות שם הוא גבהו, כי יען ה' ויאם- התרל"ג( רמז )שם : כ"ר אות שם היאימינו,
 אליך ה' השיבני תתרמ'יג( רמז)שם

~try 
 : כ"ח או; שם הוא ת"ב, להפוך הקיקיה

 והביא הפמרות, רמזי בספרו שהראה כפו זוטא איכה מדרש הביא הרוקח גםיך(
 כדאיועא לנחמה/ צריך שאני נחמוני נחמוני אוטר הקב"ה נחמו נחסו : וז"ל ואתחנןבהפטרת
 כלומר עמי ביה קרי עמי, נהמיני, בחסוני בגיממריא עמי נהמו נחסו מ'ז[, ]כי' זוטאבאיכה
 והעירוהי עטי, נהוווה עמי נהמו נחמו הוי נחטו פ' דר"כ בפטקהא ועי' כה, ג"כ תנחמועטרי,
 ושם 5 מכומן במינכען הספרים באוצר בכ"י וכן עמדי ר"ל עמי כמו עמי דרש צ"ו בהערהשם
 ההורה כל על שעברו עד ישראל נלו לא א'[ ]א' זוטא באיכה ששנינו וזה מובא האזינו פ'58
 : ע"כ תי"1 ועד 0א4ף שעברו עד גלו שלא ללמיך ביתא, באלפא וה קינ פגלת נכתבה ולכךנולה

 ממדרש כניתיו אשר קהלת על אחר מדרש ג"כ נמצא הנ"ל 541 בקיבץפלו(
 המדרש טן לקוחים הם קהלת מהדרש שהביא הטאמרים וכל ראהו והידקומ זוטא"קהלה
 . הביאו ולא כלל ראה לא בדפוס לפניני הנמצא קהלת על רבה המדרש ואת זומא,ק-לת
 מסוף.המדרש, העליס שנאבדו ספק וגין ופ'"ב מי"א פ"י על הדרשות הסריס הזהבכהב

והנה
 );ןסוסיס ז") נ"5"מ6ן ימחק מוסר"ר סחכס סר3 50 סר5"ז יו~רמוי 3דסוס סרמזיס מסוגם מטןיא(

 : ס;") ו~חרסוי דחס עס"י סרמויס שגחי מגי סורים נ5' מס הלמקס מסלמעריס
3סקו73)10( זומא(,מדרש



 א ו במ
 הסיום אחיוהנה

 מסי
 מגמרא אהד מאמר גם פקוטעים, מאמרים אי"ה בכ"י נמצא פוש

 למדרש כלל ענין להם אין אשר כו', פרידא לר' רבנן ליה אסרו וע"ב ע"א נ"נטנחות
 ואח"כ ע"נ, קיא שנת כגמרא מצם- בוראך את ווכי הב פרשה ל נמצא ואה"כ .קהלת
 40 בפתיהתא רבתי טאיכה הוא כו' הנביא להם אסר בולאך את חכור ר"א שםנמצא

 דאיכה הפתיחהא כן כולו העהיק הסופר זה אבל פי"ב רבה בקהלת גם נמצא כי אףכ,נ
 מובה ועשו הזהרו "לכן והסיום בכ"י, שהוא בכו הנחתי פי'ב על הזה והמאמר מופו,עד

 אמן יהיה וכן הבא לעולם ערן וגן הזה בעולם פובים היים לכם ויתן לכם יעזורההקב"ה
 . הסופר דברי הם אמןאאמן

 ברמז כי הילקוט בעל לפני כשלימית קהלת על הזה המד,-קם היה הנראהוכפי
 בעצלתים ד"א הביא י'ח( י' )קהלה המקרה ימך בעצלתים בפי תתקע'ט[ ]צ"להתקפ"ם
 ספק בלי ונובע "מדרש" מנוין דמים, שופעה שהיא הזאת לאשה גרם כו המקרהימך

 הוא ע"ב( )ק'ה השלישי בחדש פסחא דר'כ ובפסיקתא לפנינו( )החסר זוטא מדרשגי
 ספק בלי יימירשא מצכן יהושען ור' אליעזר ר' לשבעה חלק תן שם עור וכןבשינףים,

 והמאמר ובהסופוה, בשינוים הוא רבה קהלה ובמררש זומא, קהלה במדרש לפניו ג"כהיה
 במביני, יום בקדושת אף הזהר לשמונה וגם החג, ימו שבעה אלו לשבעה חלק הןד"א
 ימי לשבעת חלק נתת אם מאיר ר' בשם כימון בר יודן ר' בילקום ובמקום בקהיר,ליתא
 לשבעה הלק הן אמר הונא ר' רבה בקהלה הני' לשמונה, מולו ואתה לבן זוכה אתההנדה
 : יפל השכיני וביום שנאמר המילה ימי שמונת אלו לשפונה ונם הנדה ימי שבעהאלו

 בשם בקהיר הוא לשבעה, משה שמל דור זה לשבעה חלק תן אומר נחמיה ר' שםבילקוט
 בשם הוא וכקהיר במלואים קריא פהר סימון ר' שם בילקום דברים ובהרחבת עזריהר/
 לכן הילקוט, בעל הביא לא בנשיאים קריא פתר נהמיה ר' בקהיר והמאמר יחידהר'

 לפנינו/ החסרות האחרונות הפרשיות מן זוטא קהלה מדרש מן לקה הילקוט בעל כיברור
 גם בשינוימי ג"כ התאמר ע"א( )קצ"ב עצרת הששני ביום פסקא דר"כ בפסיקתא)עיין

 ובקה"ר "מדרם;" מצוין אוסרן סהללאל בן עקביא תנן בוראך את וזכור בפסוק שםבילקום
 שם עוד א', אוה פי"ח בוי"ר נ"ב ונמצא זומא בקהלת לפניו ג"כ היה ואולי נויים, בשהוא
 ממדרשא מצוין כוי, חנני' בן יהושע לר' שאל ארריינוס שדרה, של לוז זו החגב ויסתבלד"א

 כשהיה, הארץ אל העפר וישוב שם עור שם/ בוי"ר ג"כ ונמצא זוטא בקהלת ג"כ היהושולי
 בשיר פנחס ור' הלקיהרבי

 סיטו"
 ג"כ היה ואפשר בשינויים הוא ובקה"ר "מדרש" מצוין

 : שם בוי"ר ג"כ ונמצא זופא, בקהלתלפניו
 כקום ובבל רבה, קהלה המדרש היה לא הילקוט נעל לפני כי חבאתי לשלטז(

 כסף אין קצ"ה( רמז מלכים )ילקוט : בילקוט המקומות הם ואלה . זוטא קהלת לכדרשכוו;
 בזוטא והוא קהלתי י,סדרש סצ,ין היו אפות עשר ושל חמש של נגנבות היו ולאניושב
 וגביאימן שראו והנחסות הטובות הברבות כל אחא א"ר שמ"ח( רמז ישעיה )ילקוטפ"ב:
 וחסר זוטא קהלת מדרש מן מ2ק בלי הוא שהביא הוה והמאמר קהלתא "אדרשמצוין
 הדרשות תסיים ולפנינו לראוה עין תשבע לא הפסוק על ח' בפ'א לפניו והיהלפנינו
 מצא עין תשבע לא בפסוק רבה ובקהלה הפרשה, סיף עד יגעים הרברים כל ח'פפכוק
 נחמן, בר שמואל אמר בקה"ר נאמר אחא רבי אמר בילקוט במקום אחר, בסגנוןהררלה

 הני פתח, של סידקו כסבין אכר ברכיה ר' בקה"ר שכובא ובה בלשון, שינויים ישוגם
 אתרים שיניים ועוד פתה, של כסידקו אכר הייא ר' רחבית טדקא ברכיה ר'בילקוט

 קהלת" "מדרש מצוין במלך שמררה למטים לכה כשל ד"ה תתק"ו( רמז איוב לקוטי
 בילקוטו הביא אשר המקומוה הם ואלה . שיך בהעירה ע"ש פ"ז פ"י זוטא בקהלתוהוא

 : שלמה דברי נאמר ולא קהלת דברי קהלת( )ריש : זוטא קהלת המדרש אתלקהלת
 הונא ר' הבלים הבל )שם( : אלכסנדרי בן אחא 44'ר התקסים( )רמז יצחק: 44'רשם(
 זוטא: בקהלכן והוא תסדרש" מצוין עומדת, לשלם והארץ תתקסייז( )רמז אחא:בש"ר

 שם )11( זוטא()מדרש



מבוא
 הסתיט בל הנהלים כל ד,א )עם( הלב: זה הנחלים כל ד"א )שם( ז השמש ווח)שם(
  (REn יוכל לא מעות ד"א )שם( : הסמון כל הנחלים כל ד"א )שם( לשאול: אלא4י:ם
 בלב תרתי שם( ) : לבי עם אני דברתי )שם( : המים משנתעווהו ד"א )שם( : לבאלעהיד
 בפסיקתא חלוא אחד בארם מעשה שלפניו המאסר על מוסב הזה הציון "פסיקתא"פצוין
 עש'הש )שם( ? הגדלתי )שם( : זוטא מקהלת הוא בלבי תרתי ומן שוה, אחרי פסקאדהם
 אבני חנינא בר יוסי ר' נגנבות היו ולא )שם( : מקנה ונם תתקננה( )רמז : כום ברכותלי

 קד'ה ברמז למעלה צ"ל קל'ה" ברמו למטה בגליון"כחיב ומצוין זוטא בקהלת הוא אמות,שמונה
 )שם( . מלנים וסגולת )שם( : לזוטא וכתנתו קהלהא תסדרש מצדן ושם במלכיםוהוא
 אאר לי עמדה חכסת4 אף )שם( : לראשונים זכרון אין )שם( : ושרות שרים ליעשותי

 )שם( : בראשו עיניו החכם )שם( י מאיר בש"ר הני האור כיתרון )שם( : פפא ברחנינא
 נ שלמה אמר יאכל כי כי )שמ( : נהם:י בי שמואל בשיר הנתומא ר' בארם טובאין

 ומותר )שם( ? כתיב באדם הא נידף את יבקש והאלהים )שם( ? ברכי' א"ר וכן לכל)שם(
 הילקום שאביא והמאסר אדף בסגנין הוא שם אולם ו' אווז פ"'ז הוא לב"ר" שצויןאדם
 פיד. בב"ר והוא אדם, בני רוח יורע כו על מוסב דיר הציון ושלי כפא, בקהלתהוא

 הסתים את אני ושבח ד"א תתקשיא( )רמז : ואראה אם ושכהי התקס"ט( )רטז ט'4אות
 הקב"ה.. זה שני ואין אחר יש )שם( אדם: בני לשם משל הכסיל )שם( המבול? רוראלו
 )שם( לדרך: שיוצאים השנים טובים ד"א )שם( בהרה: שיגעים השנים מובים ד"א)שם(
 אסו:. סכמן יצא כאשר )שם( חלומוה: ברוב כי )שם( הרע: יצר זה חכם מסכן ילדטוב
 פנחס א"ר ד"א )שם( : זוטא בקהלה והוא "סררשש מצוין האלהינג לו נתי אשר את)שם(
 שם כוב )שם( : הרבה דברים יש כי )עזם( מטה: חח שהיה מה (DW) דשאים:רפודה
 תתקשיג וצ"ל בטעונו הוא מהרמז הציון ע"נ" אלף )רמי : מוב משמן לטה מובמשכן
 : זוטא בקהלה ג'ש והוא שלפניו לרמז למעלה מוסב והוא חרשן רמי והציגו הפרירוולחנם
 ליתא זה שבטים, של שמותן עלי חביב הקב"ה אמר )שם( : בדמים מוב שטן)שם(
 ל44 והילקים אחרן בסגנון הוא יבקוד'ר מ, אות פכ"ג שמואל במדרש וד"א וודאבקרית
 ע"ש במדה שילך מוטב אבל ביה אל ללכת טוב )שם( רבה: קהלת המדרש אתראה
 פיך על תבהל. אל )שם( : קאים הוה מאיר ר' ]תתקע'ד[ ע"ר( אלף )רמז : פורעניותבה
 )שסע. : נהלה עם חכמה טובה נההקע"ח[ ע"ה( אלף )רמי : לכעוס[ ברוחך תבהל אל)צ"ל

 4 הראשה אדם את הקב"ה שבקא כיון האלהים טעשה את ראה ושם( יוחנן: בר'סעשה
 יאחת4, אשר טוב )שמ( : רשע; אם אלא )שם( הכהן: בייסף מעשה תתקשו()רטז
 כי )שם( : דור זה לחכם תעוז והחכמה ד"א )שם( : שליטים עשרה יש וכי ר'א)שם(
 4 לכלבא פשל יייה אסורים )שמ( : אומר שמעון בר יהירה ר' בארץ צריק איןאדמ
 לאחת אחת )שם( : זומא בקהלת והוא חסדרש8 מצוין מצאתיז זה לבד תתקע"ו()רמז
 נ כהברך ואני עד שמור כלך פי אני ד"א ]תתקע"ח[ ע"ח( אלף )רמז : חשבוולפצוא
 כ4 תתקפ"ט( )רמז : האדם שלם אשר עת )שם( : יהושע זה מצוה שומר ר"א)שם(
 יאת ברכית מצוין חננ.ה, בן יהישע א"ל,,לר' עצמות שחוק אדריינוס )שם( הי:לכלב
 יורעים וההיים וכלאחריו להמאס- שייך י"ת ברכות והציק זוטא בקהלת הוא כיבטשה
 : שנאתם גם אהבתם גם )שם( : ע"א י"ח בברכות והיא כון יוחנן ור' הייא ר'שיכוינו
 ממררש" מצוין חיים, ראה )ז2ם( קרייא: פתר עוריה רן יחמך בשבחה אכול לך)שם(
 במשהן מדבר )שם( המרוץ: ללטים לא ד"" )שם( וראה: שבתי )שם( זוטא: בקהלתוהוא
 אח. נהלה עם חבטה טובה ד"א )שם( עסימ: זה ד"א )שם( : טצרים זה קטנה עיר)שם(

 אוריה ספק אין תפדרשא מצוין לאשה, גרם מי המקרה יסך בעצלתים ד"א )שם( :משה
 מצויך הארץ אל העפר וישוב )שם( לפנינו: וחסר זוטא בקהות לפניו היה בוודאי,מררש" מצוי לשבעה חלק תן )שם( : פרשיות איזה בסופו חסרים ולפנינו זוטא בקהלתלפניו

 2 לפניט וחמר זוטא בקהלת לפניו נ"ב היה4מררש8
מדרש )12( זוטא()טררש



 א ד במ
 ובגרעון בפרורו טשנה אך 541 מקובץ בטא איכה למירש שוה ואינו רמעניפיהק * )יב( 261 קובץ בפ"רמא ג"כ הנמצא כש הוא שנייה נוטחא שמא איבה מררשיח
 פאלי בתבנית דצ" יר דגתב הנ"ל. בקובץ נמצאות לא אשר אחרות אגדות איזהובהרפית

 השמדר המה, בכהיבה שורות 7"ב טן עמודים ג' דף בכל אשכנזי מרובע בכתב נייר עלבחוב
 ובהערות עליו, ג"כ והוסיף הנ"ל זוטא איכה טדרש מן הרבה לקח איבה על הזהמהמדרש
 )נוסחא. הזה הי בכתב . ראשונה נוסחא זוטא באיבה נמצאים כאטרים איוה רשפתישלי

 ירמיה מקונן ועליהם הטלות אחרי ז' אות באמצע המעתיק מאת הוספה נמצאשנייה(
 רעב,. חללי אצל ררב חללי ענין מה הימא : וז"ל ונו' רעב מהללי חרב הללי דיומובים
 קרא. יוקם ר' הדב פי' כך אלא רעב, וזללי ייצ חרב, אצל אלא ח% שייך איןוהא

 לזה זה ואומרים בקטות טמתכלים היו למת קרובה נמשם וודתה אותם דוחקבע:הרעב
 וכשהיו והולכין נפשנו אח להניח טעם ןקצ.ר בהיבא ונלכה בכהים ונפשנו עצמנונשים
 הע כובים וזה וכתו, במעיהן חצים להם וירקים בקשת טורים האויבים היו מידבקטה
 תרגם, )מיץ תככים דברי בס' הנדפס קיא יוסף ר' בפי/ אולם . ע"כ רעב טרללי חרבחללי
 טאריך ברעב שמת לפי רעב, מחללי חרב הללי היו טובים כך איהא ושם כן, נמצאלא

 שרי מהנובות טדוקרס יזובו שאמר ועכשיו שעה, לפי מת בחרב שמת ואוהוביסורין
 כצעבקעיפ פדוקרים ויזובו רעב מחנלי חרב חללי טובים היו לטח לדבר שנותן cven חחת"כ

 יפה אברהם הרן לאור שדצציא איכה בפ" גם ומובא ע"כ, שדי מהנובות שאוכליןסחטת
 רעב מחלל חרב חללי היה מוכים אוטר אילו : וויל תרכ,ו( פראנ כגילוח wcn)פ"

 מת בחרב שטת ומי ביסירין מאריך ברעב שמת מי לפי פרבר טעם נותן הייהיושוחק
 זה כערוץ על שדי, מהנובית מדוקרים טובו שהם שאטר עכשיו אבל קלה, שעהלפי

 ברעב שכתי שאותם לפי רעב טהללי חרב חללי מובים היו לטה לדבר' שניהןהטעם
 הרעב מחטה שנכוצו שלהם מעיים בני נבקעו ריבה ואוכלין שדי הנובות להםכשמועמין
 חתן שיצא הרעי כחמת כנוול תופם שדי הנובות שא:כלין מבוקעים פהרק מדוקוימויזיבו
 ז"ל יעללינעק ד"ר מהר"א הרב לאור שהוציא ט"ו דף איכה בפ4 זה מובא וכן .לכריסם
 וכן מחמתן טבוקעים צ"ל חמת טשיקשם במקום שם להקן )ויש האמבורג יד כהבעפ"י

 ואחר איכה. על טוב בלקה גם מובא זה וכל כנהל(. ונופן צל מעול ונפיבמקום
 שהוסיף ספק ואין רירת. ריש הוספת סיים: פוביה ר' בדברי זה הוסיף אשרטדג(עתיקים

 : רתק צ"ל רי,.ז ובמקום קרא יוסף ר' פין מןזה

 איכה רות שה"ש על וודא המדרש היה הילקיט בעל לפני כי הע.רותי לטעלהי71
 אחףים פנים ומדרים גריון אבא מדרש לפניו היוו גם מהם. כאמדים הרבה והביאוקרית,
 והנוו כלל/ ראה לא רבה אסהר ומדרש דאנדתא, במפרי לאור הוצאתי אשר אמהרעל

 כלל טטיניס אינם מקומות ובהרבה נפרר.ם, ובלתי בערביביא באים הכאמריםבילקים
 רבה כאיכה המאמרים הביא איכה בילקיט גם שתראה כסו שאבו אשר המקורלידע

 סנילת על הילקוט את הלזו בהאסיפה להביא יהיה טוב כי ואמרהי יהר, זוטאומאיכה
 טאות' בסימנים וציינהים עצפו, בפני ומאכר טאמר כל והלקהי אחר, בסדר וסדרתיואיכה,

 את המדפיסים אחד הפריר ופעמים :כונימן אינם ביוקומ הרמזים כי יידן אות ערא/
 לדוגמא אחד ברמו כחוברים להיות היו ראוים כי אף לנתחים, נוהם ויבהרהמאמרים

 לם;לה מוכב חק כי ואשם ידע ולא בקולרתז אמר רגל במאמר ההל נ"א א* רמזאיבר
. וכי עליהם מחזר ירמוה והיה אתנהמאמר לו ועשה הדבור עליו סגר עינים, מנקרוהאל - לרמז-

 סססרופ. ווסי"נ פסקות '"6 וסם סססרומ מדרס נחריט, מסריס סוד ;atfiIn סיס גססנןיב(
 מס ר6ס ססנס. DID ו)6 ססוסר סם נמ65 63 מכפר qto3 ודרסו, ססק6 וחסר סירס 6ר"ק סיעתס"ח
 168-162ן 5ד סחגחומ6 גמנו6 ונדסס סוטר מ6'וסןמזרס )קות וסט 6חי פ6מר נ~6 ,1נסחח)מו 152 5י'"נ ס" סחגהומ6 מגב ר6ס . סחנחומ6 סוס נסינן גמ65 נס ד'. 16ת '"6 ס" וכ"כ סיסוקת6 כמגוץסגמנתי

)18( ווטא()מדרש



 א ו במ
 כל על שציינתי תמצא איבה על להילקות ערכהי אשר הקצרות ובהערות חרש,לרמז
 סחד'ל, מקומות שאר או זוטא ומאיכה רבה מאיבה שאב אשר המקה- ומאכרמאטי
 מראשו הילקוט נכל כן לעשות ראוי איכה על בולקוט עשיהי אשר האסה הדשואותיופי
 פירוד לעשותו נכון בסדר שהביא המאמרים לסדר וכהובים נביאים תורה על סופווגד
 הכל היה לפניו כי השינויים ולהוציא הילקוט שאב אשר המקור ולרשום הדבקיםבין

 איכה בפדרש קאות הנוס לדוגמא כמו שונוה בנוסהא'ת יד כתבי לפניו יהיה גם יד,בכתב
 ובמדרש עולמ לאור בקרוב א,ציא אני אשר רומי כ"י נוסחת עם שווים הם שהביארבתי
 להביא מבלתי לעבור אוכל לא בהילקוט דברי ומדי , משונות הנוסחאות הנרתם רבהאיכה
 המלות למאמר מאמר בין הוסיף לפעמים הזה/ הגדול להחבור הנוגעים דברים איזהפה

 שני מאמר הביא ואח"כ מקום מאיזה נובע הוא הראשון המאמר אם היינו אהרא"דבר
 מאמר הביא לפעמים נם "ד"אא, המלות למאמר מאם- בין באמצע הוסיף אחר ממקוםהנובע
 בסאטר נטצא לא שהומסו וטה בדרד'ל אחר ממקים אחר מאטר באמצע והוסיףאחר

 דאמרה "איכא המלוה באמצע היסיף לפעמים גם אחר. ממקום הוסיף רק שהביאהראשון
 חר"פ רמז תהלים בילקוט לדוגמא כמו בשינויים, אהר במקום נפצא הזה שעניןוכצנתו
 ואיכא הביא המאמר ובאמצע מ' סי' קדושים בתנ"ומא שהוא אחד כאסר הביא ומציוןד"ה

 קם"א רמז שמואל בילקוט וכן ג', אות פכ"ר ויגר למאמרם וכוון דיומי מצמחי עםדאפרי
 הוסיף וזה היה בעצמו דואג דאמרי ואית באמצע והוסיף פהתנהומא אחד מאמרהביא

 בילקוט וכן קם'3/ הערה '2מ בפסיקתא עיין זכור, פסקא דר"כ הפסיקתא עפ"יסדנפשיה
 לישנא כהאי דאמרי ואית הביא ברכות מגמרא מאמר שהביא אחר ק'ח רמושטואל
 הוסיף ולפעמים . הילקוט כבעל הם מאפרי ואית והמלות . שמואל פאגדת מאמרוהביא
 פחנחוסא המאמר בהתחלה תרמת רמו קדושים ילקוט לדונמא כמו אחרינא" "?ישנאהפלות
 דברים תמצא לפעמים . אחרינא" "לישנא רשם פכ"ה מוי'ר המאסר וכהביאאהר

 . פליגא עביד רבה אושעיה דרבי מילתא קנ"ו רמז מלכיס בילקים כסו מדנפשיהשהוסיף
 ג' רק חושב שאינו גמרא על פליג אושעיה ר' שמהברו פנזט ב"ר במדרש כיכתנתו
 הביא . ויגע דיה רל"נ רמז מלכים בולקום הראה שוב וכן ע"ש, אברהם בימי חושבואינו
 משמע שהביא מ"ז דף סנהדרין בגמרא כי וכוונתו פליגא/ עבידא אלעזר דרביטילתא
 אבל למופת זה ענין נחשב ולא פסנו ויתרחק שיעטור לשנה אלא ממש שחיהלא

 יש א"כ אה"כן בנים והולי,- ממש וחיה צדיק שהיה סשמ; פל"ג אליעזר דר'בפרקי
 על )פלינ פליגא עבידא פדר"א( )בעל אלעזר דר' מילתא שאטר וזה לסופתןלחשוב
 פיד יבמות )ירושלטו פליגא דריב'ל מילתיה כמו בדרן'ל מורגל זה ולשון שלנו(הגמרא
 תראה ועוד ז'( אות פי'א )וי"ר פלגא עבדא ישמעאל ר/ אתא וכן ע"א( י' )דף71'א

 היה, אלמנה צרפת בן אמיתי בן יונה אליעזר רבי ותני הביא תק"ג רמז יונהבילקופ
 בפדר'א והוא היא פ"ה סוכה בירושלכי ליתא כי לפדר"א אליעזר" רבי "תני בהמלותוכוון
 הוא הצדקה. כח וראה בא אומר אליעזר רבי קים רמז שמואל בילקוט וכן ע"ש,של"ר

 י להארך- הטקום פה אין אבל הילקוט בעל אל הנוגעים דברים עור 5י ויש . פל"נבפדר"א




