
זימא ףץ 18יףש ירעץרלףמדרש  * עשן י8 4 ו /נ.,ע
 שניה*בךמחא

 בלילות אלא הולך הקול שאין יפי ביייה' למה * ב'( א' )איכה בלילהן תבכ" לנכד )א(]א[
 בשכונתו שהיתה אחת באשה מעשה . קינה עסה מושך לילה איבוא"ר

 נמליאל רבן הויה בלילהי עליו בוכה והיתה השת תשהורה, בן לה והיה נמליאל רבןשל
 וממו, ריסי שנשרו עד עמה, בוכה וגויה המקדש בית חורבן נזכר והיה קולה אתשומע

 : משכונתו אותה ופנו עמרו תלמידיו בו שהרגישווכיון
 לשר אויבים שנכנסו היום אותו אמרו )ב( . שם( )שם אוהביה מכל מנחם לה אין]ב[

 וראה במחרשתו, הורש אחר יהירי לירושלים חו,ן היה המקדש, ביתוהחריבו
 תמיר אלא לחרוש, רוצה היתה ולא לארץ, עצמה את הפילה בה הורש שהיהשהפרה
 ער תמיר, אוחה מנה והוא לארץ, עצמה מפלת דיתה תמיד אלא רוצה, היתה%א שתחרחרי כדי הפרה את מנה והיה מאד, ונבהל האיש אותה ראה ]גירה[, ,נרעה(היתה
 מקדש ועל הביה חורבן על צועקת ע.ר,יא אוחה, הנח לפרה. לך מה אומר קולששמע
 על אפר ונהן וצעק, שערו את ותלש בגדיו, אח קרע מיד האיש, שמע * דווםשנשרף
 רגליה על הפרה עמרה שעות ג' או ב' לאחר . לי נא "וי לי, נא אף ואמר ובבהראשו
 נולד זאת בשעה כי וחרוש טעון אומר קול שמע מאד, האיש המה ושמחה,ורקדה
 מעף של ארוכות רצועות ולקח לביהו הלך ורומח וקם פניו רחץ האיש שמעמש"ח,

 על ונהנם לקהם לעיר וכשבא לירושלים, והלך לקחם בסריסם, להעציבםלהינוקו1ע
 מע"ח, אם שכינת שמעה לבהו, או לבנו פרה יקנה סי העיר, ברוטב וקראורועותיו,
 לבנך קנה להם ואצנר לצית ונכנס הלך לה, יולד ילד שה-י פלוני, לבית לך לוווומרה
 שד"א היום ארור רמקרש/ בית שנחרב יום נולד הוא כי לו, אקנה לא לו אסרהרצועה,
 עליו האם ובקש רצועה, לו ונתן ראשו על ונשקו הילר אצל האיש בא מיד בו,נלד
 עזראל* בן מנחם הילד ווים לראוות. לירושלים בא ושנה שנה ובכל לביתו, לוחולך
 מטכם לה אין ואמרה קולה/ הילד אם הרימה מיד לביה, ונכנס לירושלים בא אחתשנה
 נביאי אלו . טנחם לה אין ד"א )ג : אוהביה מכל מנחם לה אין שכתוב והוא נגנתשהיי

 : וכתשובה לחוור הנירא ולא לישראל שנהנבאוהשקר
 ישראל על כלמדים היו מזה שלפנימ וגבריאל/ מיכאל זה בה. בנדו רעיה כ:ל )ר(]נ[

 להם אטר המקדש, בית אמרו עליכם, הביב ני הקב"ה להם ואמרזכות,
 מיכאל נמלו סיר האש, את בו תציהו בעצמכם שאהם הגדול בישמי אני נשבעהקב"ה
 קינתו עצמו על קורא המקדש בית והיה ההיכל, אח והציהו א"ש לפידי שניוגבריאל
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 והקוניםהערות
 6וינ'ס סגכגסו סיום בהו ברו )נ( : 3' פ"6 ונתי היסס מדרס ג)'3ס. )מס נ3י3ס, חנכם בכומש(

 ת1רת'סן חר6 געית רד' ק6 וסיס :ס נר נמד סוס שוגיך 7"ס נוכיס 6:י 036 ט3 מסוק ל"ו ס"6רגמי
 סמ65קיס ( זומא כדרש, טס. רסע תותו גסנ6 סי3קוע עפ"י ווס6 נ6יכס פסוססתי ומס 3"ע 6ות a~h ל3שע ומוש ו'6ות ווט" שכס וגנר'36. מיכלן ,ס נס, נגדו רסיס כ5 )ר( : ווטו מזיכת ויוגע )"ו 6וח רכס פוקוסושנץ וי 16ח ווט6 פיכס . מסקי :מ6' 116 מומס, )ס 6'ן י"6 )ג( : "( ofl:~al נ6ריכ,ת כג'16 סוסוסמעסס

 י עורית ג)ס1ן סו6 ונטן 6רנ;'ס נבון רכתי נטכס סס,6 כגו סין נ"נ לרכות נירוס3ש וכןי(



 ייבא מ נוסת איכהמדרש4ז
 אתדית מראשית מניר וכתוב י"ג(. )שמ,(א' ירדנה בעצמותי U'M שלח מסיוםשנאמר
 ידעתי לא אנכי )נעי לו אמר ירישלים על והנבא לך לירמיה הקב"ה אמר י'(. ט'ו;יששה
 ולמתנבא לילך רוצה הים שלא לפי ו", א' )ירדנה אנכי נער כי דבר ירעיש ללא.ובר(
 סרחם תצא ובטרם ידעהיך בבנן אצרך' בפרם הקב"ה לו שאס- עד רעה ישראלעל

 טבור ירמיה והיה נבואוה/ עדיו קבל מיד ה'(. שם )שם נתחיך לגוים נביאהקדותיך
 כוס את קח הקב"ה לו אסר סוד ישראל, על ולא העולם אומות על אלא נביא דלהשלא
 ה' סיר הכוס את ואקח שנאם- ירמיה, נטלו סיד : מ"ז( ב"ה )שם טייי הזאת החימההיין
 הקב"ה לו אמר העולם, לאומות אלא להשקות שלא סבור ירמיהו והיה י"ז(. שם)שם
 מררך ולמד צאירמיה

 העול"
 היא ומועלים בראבו, שמסב מי. אלא ההלה טש"ה כלו6

 שנכנסה לסוטה משל תחלש אותה שהשקה הוא לין לא שבעילול, הארצורו לכלראש
  לאחוריון ואזר ונתבחש דיתה, שאמו וראה ב, נסתכל להשקותה, כהן בא לבדוק;.לשיה
 לפניו אמר ירושלם את השקה הקב"ה לו שאמר בשעה ירמיה כך אם', על ובכהוצעק
 ועכשיו ה'" א' )שם נוותיך לגוים נביא ליי אטרת כך לאדבצש;

 את"
 והשקה לך אומר

 מרה, ירושלם את והשקה הכום את נטל מיר בך, לחזור *כיל ואינך שייחות עליךקבלה כבי "קב"ה איל ז'(. כ' )שם ותובל א;קתני ואפח ה' פתותני שנאזר לי, אף עמך,את
 ויחזקאל הגזמי חלשיה ואת ובצית אוהה ושתית שנאטר חרסיה, את שמצצה אלא עיד?לא

 וטקען ובוכה צועק התחיל ירושלם, של דינה. גזר שנותתמ כך *רמש כשראה :ניינ'.ל"ר(
 כה ואמר ירמיה פחח כיד עיפר, אהה כה הקב"ה אמר שעה באותה ברד, ישב"איכה
 שרוי הקשה בצער שרוין שישראל זמן כל י"ז(. מ"ז מ' )יימיר: דמעה ועניניוחרינה גהי עלוט ותשאנה ותיהרנה וט' *תבואינה לטקוננות וקראו ההלוננו צבאוה ה'ימר
 הקיבעה קרא שעה באוהה ט;(. Y'D )ישעיה *ר לו גרהם בכל שנאפר בצשייעמהם
 )וקם כסווגם אשים ושק קדרנה שמים אלביש שנאמר בראשיה, מעשה כל עלאבילוה

 עוק ולחגתי ולקרחה ולמספד לבכ' ההוא ביו[ צבאות אלהים ה' ויקרא וכחיב נ'(.מ
 אתה ישראל על קינה החלה פותח מי רבש"ע הקביה לפני ירמוץ אמר "'ב(. כ"ב)2שם
 שיד אהלי ואם. הקב'ה פחח מיד החלה, פוחה אני הקב"ה לו אמר השרת, מלאכיאו
 כי(. י' ;ירמיה יריעותי ינקום אהלי עור נוטה ואין ואינם יצאוני בני נתקו מיתריוכל

 ו'(. ל"ג )ישעיה יבכיין מי שלום מלאכי חוצה יעקו הן'ע,אלס אחנט, שנים השרתומלאכי
 שעו אמרתי לן ע5 שנעמר תנהוטין, לקבל רצך ולא לנקעו/ הקהות מלאכימוד;נכנסו

 ל4 בן יוישע אפר ד'(. כ"ב )שם' עמי ב, שיר על לנהמני האשו על בבכי אמררמני
 'שיבלה עי כביכול הקב"ה לפני שמחה חין ירושלים וררבה, המקדש ביה שחרב4ום
 בעמ' וששהי ב"-ושקם יגלתי שנאמר- בחובה, ישראל 'תחזקו וירושלימי המקדשצצת

 : *'יט( ס"ה )שם יעקה וקול בכי קול עור בה ישסעולא
 סשל:/(סלך אלשר רבי אמר נ'(ו א' )איכה עבירה ומרו- טעות יהורו; לרתוק )ה(.]ד[

 לבדו ביר , ומסרו בנו; עלשכעס
 ורה"

 כשבא ללכוכרנצ-רן הקהה עשה כ- העבד, בו ,שהעבר ואז בנו ידי הסלךוסלפה. עד המלך, סבן מזדעזע העבד
 נכ,כדנ*ר ולקה למיכאל "קב"ה שרמז עד בה, לכנס כהירא והיה לירושליםנליכדנצ-

 עפריו כאדם הקב"ה ונעשה האור, את בו והציהו ולחייל, לירושלים והביאי ירווכפת
 הקב"ה אטר ג'(. ב' )ש[ אויב מפס ימינו אחה- הליב שנאמר כביכול, לאחוריוקע:ורוה
 לא עולטי אה כשבראתילישראל

 היה'
 'יא אם ידעה הלא שנאמר יגיעה, ולא עמל לא לפני

 מ )ישלה לתבונתו חקי אין יעף ולא ייגע לא הארץ קצות כולא ה, עולם אידישמעת
--.==-.-.. 

 ותקוניםהערות
 מת6. גי' מוטט גפן ))כדו דמו ידוס)יס;טמ)6כים

 ממקים ו6ח ג"כ סיקוס גי וגרפס ס,ס נקונן נס
 מ-": 6ת *סם שנקיט זט.נ6 6ן 6ות כסא 5.גס . )טוך Scn 6גטור %ר *שלס, בסס )זץ( :יצחר

מאס זומא()מדרש



לה יש" ב, נומת איכהטדרש
 אך שנאמך העולם, שמרה מלכי עליכם להעלות ינייה לפני יש הרעים וברעשיכםכץ19

 : כ"ד( שיג )שם בעתותיך הונעתני בחטאהיךוחברתני
 וארצת ואחותו אמו ואם אמו והיתה שמו יוסף בן ודואג אחד באדם )י(כמעשה]ק[

 וכשצרו במקדש, חהכ משקלו ונותנית בטפחים אוהו טודדוה4יע
 היה ועליה אברים, אבדים, אמו ואבלתו בידיה פבחתו והרעבנה,' ירושלם עלהאהבים
 ובחיב י'(. ד' )איכה ל% לברות וזו ילדיהן בשלו רקדניות נשים ידי ירמישפקוק
 אלא פפורדם תקיאו אל )ו( ב'(, ב' )שם פפוהים עוללי פרים נערם האכלנהאם

 : בטפחים הנמדד עוללמכהים,
 יש כלום לאשתו אמר בנים א-בצה לו שריו אחר באדם מעשה תובהרי )ח(]ו[

 ונאכל אוהו בשלי לה אטר קמח, כף מלא לנו יש אם-ה לאכול,דבר
 בנו בא הארץ/ על הקדירה מן אחת מפה ה נה כף אווזו וכשמרסה אותו בשלהזהר,
  ר.צון לו ואמר ורחפו אביו ובא וסת, ודחפו אחיו בא פיו, לתוך הטפה אח לגרףישרול
 ורצליכם העיר שרי ובאו האויבים שנכנכו עד לאכול הספיק לא והרגו,, אחיך, אתדחפה

 נפל מה, מושלך טהם ואחד אחר כל ומצא אביהם יצא כולם, וראגו אותם ושבולמלחמה
 המפה את לגרוף הנחתו שלא אצבע ואמר עינו לתור והכניסו הגדול בם של.אצבש

 : עיני אההנקר
 והלכה למלחכה, שנים והלכו בנים שלשה לה שריו אחה באשה טעשה אמרי )פ(,]ז[

 וכשגאו בקדידה. ובשלהו אווזו ושחפה יונק שהיה השלישיולקתה
 עצמם אצע והפילי לגג עלו הקפן, אחיהם אוכלים שהי ורוגישו התלהמה מן בניה.שני
 מדקרים יזובו זוהם רעב מחלטי חרב חללי היו פובים ירמיהו מקונן ועליהםימחו,

 כאכפי ומיהי כי לי אללי ואומרת צועקת ירושלים והיתה ם(. די ,שם שרימהנובוה
 והבוצר ספיחים טניח קוה- אסרה * א'( ז, מיכה לאכול אשכול ואין בציר כעוללותקיץ
 ארי ביד כרחל נבוכרנצר ביר ונטסרהי כלום לי נשתייר לא אני אבל עוללות,מניח

 : המבת בידוכגדי

 ,נשתמעו כשיים, והפשוט בירושלם דוו יפיפיות אהיוה נעים שהי אמרך )י(]ח[
 ,דיו התשנןש מהמת שכתו עד איש, והמשים מאה מדן אחת כלעם

 עליהן מקונן היה וכשמתו . השלם בה[ שבראת ה' רחטיך איה ואומרותצוטטה
 בועלים הבשרט והיו י"א(. ה' )איכה והודה בערי בחלוה ענו בציון נשיםירכדדצ

 לה סר והיא נוטת בתולותיה שנאם- הגח, מן כיין הבעילה דם שהלך עדוכבתילות
 שם )שם יוצדה בה ובהולה ה' דרך גה גת. מן איא נוגוה הקרא אל ד'(. אן)איכה

 : לבעולה אלא לבתולה חק-א אלמ"י(,
 למדינת להוליכן בספינה והושיבון שנשבו בהולות בשבעים מעזה אמרי )יא(]פ[

 מלך של שמו ונקדש נבא לזו זו אמרו ב.ובות/ ולהושיבןהשבאים
 הלכו עשה כצג דטרלים, בנו יתעללו ואל דום להוך בוהנו ונפיל הקביה המלכיםמלכי

 1 ונמבעו דצם להוך עצלן אה והפילו רס?ינה,לשפת
 שכל לפי ארני רבי פעמים, שהי למה (. א סי )ישעיה עמי נה-ו פחמו כהזיב )יב(]ין

-
 נקרא שבר על שבר ירמיהו אמר שכך ככולות/ היו כהן שלקוהמנות

 והקוניםהערות
 5)6 טס~חיס הקרי 6) )ז( ס"ס: 6ית מכס ני)ק1ט ומ1נ6 ט' 6ימ ו~ס6 פיכס 6מן. נ6ךס טעסס)1(

,afnpn((ית6 ו6ח . נטסח'ס ממזי בו( נייגע bDlr : )כמס 1' )ו סס'1 6מז נ5זס 5עסס צמרו וה . 
 . נניס הסס 5" פסיו 5טח נכסס טעסס 6:ור1 )מ!( : מ"ח 16ה ci'h ניקיי ומ1כ6 " חות חט6שכס
 ,1ע6 טיכס . יפיפיות 6ש,ת נם,ס פתי 8מר1 )י( : לצ'ט 5ית 6יכט. נ')"וע 1))ונ5 י"6 15ת טע6טכס
D1&נתונות נככעיס מעת: 6מר1 )יא( : ל .16ח ופיכס ניגקוט ומוגף י"ג . s~r'h 66יכסזיייךט 1מ1נ6 י"ג 6ות ו1ט rlb :6"כ"כ. 16ת טכס כתקוע ומוכל י"ר 15ט זוס6 איכס נהמו. :מנוו נתיג )יתן נ 

 י'welt 6))מדרש



 חטא .פ נומת איכהמדרש6ז
 חי(. שם )שם ירושלים חטאה חטא' ב'(. א' )איכה בלילה הבכה בכו כש(. ר')ירטוה
 שהים בי שנאמר בכפלים, שסרחו לסח כך וכל . מ"ו( שם )::ם כים יורדה, עיניעיני
 לקחה כי שנאמר בגמל, לקו בכפל שחטאו ולפי י"ג(. ב/ )ירמיה עמי עשהיעות
 כפולות, מכותיה נפולים שחטאיה ולפי . ב/( מ' ,ישעיה המאריה בכל כפלים ה/מיד
 עת לבשי עפיי עורי אן(* מן )ישעיה עמו נחמו נחמו שנאסר כמולוה, נדבותיהלכך
 אן(. מן )שם אורך בא כי אורי קומי ו'(. נ"א )שם התעוררי התעוררי א'(. נ"ב)שם
 כדב )שם למעני פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי . יינ( פ"א ;LW בנהמכם הוא אנכיאנכי
 כנסת אמרה ין(. מ"ב "שם סלו סלו )ויאמר( ין(. ס"א )שם בהן אשיש שווטכיה(.
 כי ז'(* ס"א )שם יירשו נוטנה . בארצכם לכן שנאט"ו בטפל, טחן אהה הבלצביאל
 . אויבמכת

 הכיתיי
 לאיוב אשר כל את ה' ויוסף לאיוב עשיה כה . "'ד( ל"א )ירמיה

 במה אתת על לבני משנה ריספתי לאי4ב מה הקמיה נהם אמר י'(. טיב ואיובלמשנה
 יירשו: משנה בארצכם לכןוכמה

 הקב"ה לפני בידי מהרעם דבר אין אונו רבי . עסי( נחמי נחמו אחר ]לבך )ינ(~א[
 אן(. אן )איכה בדד ישבה איכה אכר ירמיה עויה, מפייכהשאינו

 . כ"ח( ל"ג )דברים בדד בטה שנימר יהירה/ לבניך אותך פשרה אני הטייבוהקב"ה
 הו' מבש קולך מנעי היזיב והקב"ה ב'(. א' )וזיכה וגו' בלילה הבכה בכו אסרירמיה
 atwn כעקבות ג'(. אי )איכה וגו' מעוני יהודה גלתה אמר ירמיה י ט"ו( ל"א)יראיה
 דן(. אי )איכה אבלות ציון דרכי אמר ירמיה . י"ב( א י )ישעיה יקבץ יהורהונפוצות
 לראש צריה היו אמר ירמיה י'(. טיב )ישעיה סלו סלו Dyn דרך פנו השיבוהקב"ה
 ירמיה . י"נ( כ"ח )דברים לזנב ולא לראש ה' ונחנך השיב והקב"ה . הי( אן)איכה
 הדור זה השיב ומקב"ה . ו,( אן )אוכה הדרה בל ציון בת מן ויצאאכר

 )ישעיה בלבושו.
 השיב והקב"ה (. ז א' )איכה ומרודיה עניה ימי ירושלים זכרה אמר ירמיה . א'(פינ
 כ'%. נ/ )ירמיה וגוי המצאינה ולא יהורה חטאה ואת ]ואיננו[ ישראל עון אתיבקש
 טהורינו מים עליכם וורקהי השיב והקב"ה ט'(. אן )איכה בשוליה מומאהה אמרירמיה

 השיב והקב.ה יי(. א' )איכה צר פרש ידו אמי ירותה . כ"ה( לץ )יהוקאלוטהרהם
 "'א(. אן )איכה ונו' נאנחים עמה כל אמר ירמיה "א(. י"א )ישעיה וגו. ידו ntaw הןיוסף

 עוברי כל אליכם לא אמר ירמיה כגו(. ב' ;יואל ושבוע אכול ואכלהם השיבוהקב"ה
 "יד(. נ"נ )ישעיה ונו' עסי מדרך מכשול הרימו השיב והקב"ה י"ב(. א' )איכהדרך
 אויה ואני השיב ונקביה . י"נ( א' )איכה וירדנה בעצמגתי אש בלח כס-ום אמרירמיה
 י"ר(. א; )איכה yL')t~  עו? נשקד אם- ירמוה . ט'( ב' )זכריה הי נאם סביב אש הומתלה

 )איכה אבירי כל סלה אמי ירמיה . ייינ( כ"ו )ויקרא עלכם מוסוה ואשבור השיבוהקב"ה
 אני אלה על אמר ירסיה י"ר(. נ"ז )ישעיה ררך פנו סלו סלו השיב והקב"ה מ"ו(.%

 )יששה ציוו ה' בשוב יראו בעין עין בי היטיב והקב"ה נ'ז(. א' ,איכה וגו'בוכיה
 זקנים ושבו עוד השיב והקב"ה . ו"ז( א' )14יכה ביריה ציון פרשה אמר ירמיה . ח'(נ"ב

 החן. א' )איבה טריהי פיהו כי הי הוא צדיק אמר ירמיה . ד'( ח' )זכריה ונו'תקנות
 המה למאדרני קראהי אמר ידמיה . כ"א( ס' )ישעיה צדיקים כלם ועמך השיבוהקב"ה
 כ"ר(. מיה )ישעיה אענה ואני יקראו מרם והיה השיב והקב"ה י"ט(. א' )איכהרמוני
 לדצן בצר ה' יירא דרייב ובקב"ה . כ'( אן )איכה 1ג1. לי צר כי הי ראה אסרירמוה
 השיב והקנדה ב"א(. א' )איכה. אני נאנחה בי שסעו אמר ירמיה ט*י(* ק'!ו)תהלים
 א/ ואיכה לפניך רעהם כל תבא אפר ירמיה . יייט( ס"ו; )ישעיה ונוי עור בה ישמעד"א

 יהקוניםהערית
 יג,ן 16פ *ג:  )יגץע יפונס  ת"ו 16ת hptt ג"כ: . "ומר כגי ;מקו, גחי 5הי ונר)ינ(

 י"6 ?וטס()מרמש



לס ים" ב' נוסח איכחמדרש
 סמני רחוק כי אם- ירסוה ד'(. סג )"טעיה באה גאלי הוגת השיב 4הקכ"הכנב(

 : א'( ס/ )ישעיה עמי נתמו נחמו השיב והכביה . ט"ז( אן )איכהמנהם
 שמתת למי . הק'ב'ה או ישראל לנחם צריך מי עמי. נהשצ נחמו אהה לבך 4ד(;3בב[

 שיאמר מק. נם'טלה כך * מנחסים לבעל לא מנחנים למיאשהו
 נחמומ. נחמוני לנחמני צריכים אהם לא . ו/( ג/ )איכה עולם ככהי הושיבניכמהשכים

 מנחמימי לאביהם לא טנחמים למי בחייו, בניו שנשבו למז דומה הדבי למןמעל
 לבעל לא מנהמים למי ביתו שנשרף לס* משל . כ'( י' )יריתה ואינמ יצאוני בםכך

 דיילך בית ואת ה' בית את וישרף שנאסר ביהי, את שרפו הקב"ה אמר כךהבית.
 שנשרף למי משל י"ג( נ"ב )שם באש שרף הנרול ביה כל ואה ירושלם בהי כלואת
 בית צבאות ה/ כרם כי הקב"ה' כך הכרמ. לבעל לא מנחמים, למי ונקצץ,כרמו
 מנהמים, לטי מהם, ואכל וטרף צאנו בין ארי שנכנר לרועה משל י'(. ה/ )ישעיהישראל
 , ה( נ' פרמיה התצום רועיהם עמי היו אובדוה צאן דכהיב הקב"ה, כך , הצאן לבעללא

 4 אשר כל מטנו שנתללים שמי למה, נחמוני. גהמוני לנחס, צריכים אתם 4 אוסר"י
 עיני חייו כביכול כך . לנחם צריך לא וכי נולים שבניו גן כך . עליו מיושבת דיגהואין
 הפקדתי ירושלם הומיהיך על המקדש, בית וכשת"ב . נ'( ט' )נמ,א הימים כל שםולבי

 )ישעיה באיץ ההלה ירושלם את ישים ועד יכונן ער לו דנו תהנו ואל וגו'וטומרים
 : נחמוני נת:וני עמק נהמו נחמו הה"ר לנחמני, צ-יכים אחם הרי , 1'( ו'סיב

 ירושלם' את נהמו לכו לנביאים הקב"ה להם אמר עמי[ נחמו נחמו אחר ]ךבך )סו('3יג[
 שהוכחתונת מתוכחות מלאות אוני לא וכי להם אמרה אצלה שבאוכית

 )על ופילה יומם ואבכה דמעה מקד- ועיני טים ראשי יחן סי וסחטני, בא.ם אהםרוכשיו
 בלילות תבכה בכו הקדש ברוה מקונן וירמיה . כ"ג( הן )ירמיה עטי בת הללין ]אתשבר(

 : בכה ירמיה וי"א בכה, ישראל בכהמי
 את תהמו צאו לנביאים הקב"ה שאמר בשעה כהנא בר אבא רבי אמך )טו()יד[

 לנחטכם, שלחנת הקב"ה ליע4"אל להם ואכר הושע הלךירושלם,
 . ה( י"ר )הושע כשושנה יפרח לישראל כטל אריה להם אמר כידר, מה לואמרו
 אומר אתה עכשיו t(stte ט' )ע4ס יבש שרשם אפרים הוכה אטרת תטול לואטמו
 להם אמר בירך, מה לו אמרו *ואל הלך : לשניה[ או ]לראשונה נאמין דבר אי"הכ1ז
 לו אכרו י"ח(. ד' )יואל חלב הלכנה והגבעות עסיס ההרים שפו ההוא ביוםוהיה
 /~DtZ מפיהם נכרת כי עסיס על יין שותי כל והלילו ובכו שבורים אמרנה-הקיצוהמול
 דשוא ביום להם אמר בידך, מה לו אמרי עמום הלך ? נאמין מהם לאיזה . ה'(או

 תוסיף לא נפלה אמרת תמל לו אסרו 4יא(. ט' )עטומ הנופלת דור סוכת אהאקים
 גידךז מה לו אסרו מיכה, הלך : נאויין מרם לאיזה ב'(, דם )שם ישראל בהולתקום
 : ניצון לאיזה כן אוטר אהה ועכשיו ה'" א' )שם ונו' ואה כל יעקב בפשעאטרת תטי לו אמרו . חח( ז' )מיכה וגו' פשג על ועובי עוו נושא ככוך אל מי להםאמר
 כלה בליעל בך לעבור עור יוסיף לא כי להם אמר גידך, מה לו אסרו נחומןתלך
 ביעל יועץ רעה ת על תדאב יצא טסך אמרת תמול לו אסיו א'(. ב' )נהוםנכרה
 בירך, מה לו אמרו הבקוק, הלך : נאמין איווה כ4 אזמר אהה עכשיו י"א', אי)שם
 אנה ער לנו אסרת תסוף לו אמרו י"ג(. מ וחבקוק עמך לישע יצאת להםאכר

 ותקוניםהערות
 :0סו 7"6 )פי( : מד *" פנס נ'5קיס ,מנ6 ט"ו 6!ת י1ע6 כינס 00:3. גריו ש . )סס! 7"6)יד(
 נסחט כסא גי 6ג6 6"ר )פו( : י"ס 5ית ניגשם 1מ,% י"ג 16ת י1מ6 עיכס . גגנ'6'ס סקג"ס ג-ים5מר
 )קיץ נס:מ גר 5גf'e 6 ספתי) סממנו וממקמר . וט' ~a7pD נגיה 1יוס3יס מת מסרגה ס!ן 6חס5"ר גוי נבסר Qg ג~6 גגו ירסיס !י"6 מסייס HD1t oc 7061 היגס נמירס 5'ת6 . )גנ'5'ס סקנ"ססומר

 גגו ופא()מירש
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 צפתו; הל : נאמין לאיזה כן1 אומר אהה "ימיו ב'(1 אן )שם וע' תשסע %אשועתי
 י"ב( א' )צפניה בנרות ירושלם ]את[ אהפש ההיא בעה והיה להם אמר בירךז כה ליאסרו
 עכסנו , טץ( שם )שם וערפל ענן י,מ ואפילה חשך יום לנו אטרת תמול )יו( לואמרו
 אורראהה

 כ"
 הזרע העוד להם אמר ב'דך, כזה לו אצרו דגי, הלך נאמין: ,לאיזה

 הזה דגום כץ נשא לא )אשר( הזיה ועץ והרמון והתאנה הנפן[ וועד )והגפן(במגורה
 1'(. א' )שם מעם והבא הרבה זרעתם לנו אמרת המול לו אמרו . י"ס( ב' )חניאברך
 אההעכשי

 אום-
 וקקה להם אמר בירך, מה לו אטרו זכריה, הלך : נאכון לאיוה כן.

 על ה/ קצף אמרת תטל לו אמרו . מנו( א' )ונריה השאננים הנהם על קוצף אםגדול
 אמרו טלאכי, הלך : נאמין לאיזה כן, אומר אהה עועיו ב/(. א' )שם קצףאבותיכם

 צבאוה ה' ]אטר[ חפץ ארץ אתם תהיו כי הגוים כל אהכם ואשרו להם א2ר בירך, מהלו
 אתה ועכשיו . י,( א' )שם בכ[ חמן לי אין לנו אמרה תמול לו אמרו . י"ב( צ')מלאכ*
 מקבלת אינה רבש"ע לפניו ואמרו הקכייה לפני הנביאים חזרו : נאמין איזה כןןשמר
 נחש נחמו דכתיב הוא הדא לנחמה, נלכה יאהם אני הקב"ה להם אמר הנחומים,ממנו
 : אחרונים נהמוה ראשונים נחמוה )יח( החנוונים, נחם.ה עלטנים נחמוה עמי, נחמתועמי,
 תלו ההיכל ונשרף המקדש וביה וירושלם ציון משחרבה אחא סבי אמר )יט,נמו[

 ה'טומרים/ הניחום ולא לבכות כמקשים ישראל היו בקולרין ויצאוישראל
 ולש יגענו נרדפנו צוארינו על שנאסר צואריהם, על אותם ומנים אותם רודפים היואלא
 אלו נפנו ראשון יום שיצא וכיון לבכות, להם הונח שלא ה/(. ד4 )איכה לנוהונח

 לו ואמר ירמיה על הטבחים שר נבויראדן צוה שבן לבכותן נפנו ואלו ולשהיה,לאכילה
 בינינו תנאי נעשה לירמיה ישראל אמרו יצב(. י"מ )ירכיה עמי עשה כן אליךידבר כאשי אם כי רע מאומה לו תעש ואל עליו שים ועיניך קחנו לנבווראדןנבוכדנצר

 עשו, וכן בלילה, נבכה בקולרין נהונים ואנו ביום, בוכה הדנה ברותתן הילךאהה
 הזי אל אמי ילדהני אשר יום בו ילדתי אשר ר"מ ארור ואמר ביום בוכה היהירכתה
 הד כ' )שם שמתהו שסח זכר בן לך יולד לאטר אבי אח בישר אשר האיש ארורברוך
 בוכים ישראל הקורה אטר בלילה[. תבכה בכו שנאחר בלילה, בוכים ]בשראלפ"ו(.
 שבר( )על הקלה יומם ואבכה שנאם- ובלילה, בעם בוכה ואני ביום, בוכה יירמיהבלילה,

 : ( כ"ג ח4 )שם עמי בת חללי[]את
 כתיב מה כ"ז(. ה4 )ירמיה 'דמעה סקור ושני מים ראשי יחו מי אחר דבי מכ(]סו[

 אמר כשא(, שם )שם השברתי עמי בת שבר על העמן, נץלמעלה
 מדבר שהבהוב אלולא כאחא. מ )איכה ענו בת שבר על עיני הרד כום פלמהקב"ה
 וקדמונים שנאמר ])כא( הראשונים, קרמו אלא אבר, אבר לחתרו חייב האוספו רישלהיה
 יאבוז להגביה שבקש מלך לבן משל . תלויהן שער כתיב . כ'( י"ח )איוב שעראתץ

 נשברתם לומר התהיל ])כב( בנה שנשבר הסלך שמע ושברתה עליו נפלהכשהגביה

 ותקוניםהערות
 1ערס45 עגן יוס ו6ס5ס חסך 'י"ס 115 קמרת חמוק )יז( ע"3: קכ"ו לף נחמו ססק6 דר"ג מפסיקתםג15

 נךדס 6מפס ססי6 גסת ססיהו3 3עע,ת מוכך כ,ס כמקרץ גי  העירותי 5יי6 מערס מס ךר"כגמסיקמ6
 סססיקס6- גירס: נכונס '5כן . 5י" קמרת "ltnrb סמ6וחר ע5 65מו י~כ5 ו6,ך ו6ס5ס הסך יוס5סמקר6
 ' :חמוס גייד, : 3'( 6' יסגיס ל6ומף סגי מע5 ג5 למסוף 6סף 5י למלח 06מו5 תרכס נכו ססק6ר3תי

 גחמוס' ;;תיס, וממוס חיים, :חלס ס:% ע"6 קב"ה יף סס ור"כ 3סקיקת6 ( 6חרוגיס שמוסר6סוגיס
 סוס 3ט5נור 3סני6 ס0) כר"ג מסכיקת6 ג1ו5 נוסמר לסניף 6מל מכ0ר3ס. 6ה6 %ר )ים(עם.: גמטו גחמו סוי ]נ:'מין, 'פלס סנט ע) ג0שס עסרפ,0סנסיס, ע5 גסמיס ela, גסעס שמוס כוס,נעורס
 מיס. ר6ס' 'חן מי ד"6 )ל( : (~Or "יח ניילנן ג"כ וס"מ י"נ גסת 5ס3'6 סח5 כלסר %ו 16ת וועדמלכס
 עד עמי 3ת )ע סמעהיק וססמיע ג"1 6:ת סס 3י5קיט ומונגן י"ח 6ות ,וס6 נירכס ססו6 נמוסוססחי

 למי זומא(,מירש כמחיק. )3נ( פס: האסוט ומו63 סס ווע6) נאנס סס'6 נמו יוססת' וקישמס. סיפסר )כא( סמי:03



% יישא ב נומה איכהמררש
-YCNשבר על כבוכול הקב"ה אמר כך * נשברתי אומר ואתה נשבה, בנך פלמין בם- לו 
 אבל ראה שלא לחכם משל כ"א(. ח' )ירמיה החזקתני שמה קדרתי השברתי עמיבת,

 כיצר לי הראו מכם מבקש להם א2ר הלמירית לכל קרא ומת, אחד בן לו ווניהמימית-
 יושג אבל לו אמרו קורע, אני אף להם אמר בגדיו, קורע אבל לו ואסרו )כג(מתאבלים,

 אמר מטחו, כופה אבל לו אמרו . כן יושב אני אף 4הם אמר פנימי ומראה לעצמוודומם
 לובש אני אף להם אמר שחורים, לובש אבל לו אמרו ממתי. כופה אני אףלהם

 ובקלה. ביום בוכה אני אף להם אסר ובלילה, ביום בוכה אבל לו אמרושחורים.
 . "ים(1 ג' )מ'שלי בהבונה שמים כונן ארץ ימד בחככה ה/ שנאמר האלהים, חחהחכם
 הצרותן אלו כל ישראל על ועברו המקדש וביה וירושלים צית כשחרבה הקב"הכך

 לשבי לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למות למות אשהשנאם?
 לבכי צבאוה אלהימ הן ויקרא 'כנאמר השרת למלאכי הקבאב קרא ב'(. FQ)ירמיה
 עושה, דצא מה אבל מלך להם אמר ח"ב(. כחב )ישעיה שק ולחגור ולקרחהולמספד
 ולילה יומם ואבכה שנאמר כן עושה אני אף להם אמר ובלילה, ביום בוכה לואמיו
 אמרר עושה, דשא מה אבל סלך להם אמר עוד כ"ג(. חי )'רמיה עמו בת חללי4אן
 ושק קדרות שפים אלביש שנאמו- כן, עושה אני אף להם אמר שהורים, לובשלו

 אמרר ששהו הוא מה אבל מלך להם אמר עוד )כד( נ'(. מ )ישעיה כסותםאשים
 ]וענן דרכו ובסערה בסופה הי שנאמר כן, ששה אזי אף להם אמר יחף, הולךלו

 כוסה לו אמרו עושה ד"א מה אבל מלך להם אמר עוד ג'(. א' ~נהום רגליו(אבק
 )דניאל רמיו כרסון די עד הויה חזה שנאמר כן, ששה אם אף להם אמר ממתו,את
 עושה, הוא מה אבל מלך להם אמר עור )בו( הפוכים. שהיו מכלל )כה( פ'(.ז'

 אמרתו בצע שנאמר ):ז( . כן עושה אני אף להם אמר דיריה, פורנירא מבזע לואמרו
 הפנסים/ את שבה לו אמרו עושה, הוא מה אבל מלך להם אמר עוד י"זן. ב')איכה
 נגהם אם?ו וכוכבים כדוו וירח שמש שנאמר )כת( כן. ששה אני אף להםאמי
 בהדרי נפנס לו אמרו עושה, הוא מה אבל מלך להם אמר עוד )כס( פ"וי. ד')יאל
 )ירמוה נפשי תבכה בממהרים שנאמר כן, ששה אני אף cnS אמר ובוכה,הדוים
 אמר למכווננות, קורא לו אמרו עושה/ הוא מה אבל סלף להם אמר שד )ל( . פ"1(י"ג
 והבואנת למקוננוה וקראו התבוננו צבאות ח' אסר כה שנאמר כ,/ עושה אני אףלהם
 ולקרחה ולסמפד לבדי ההוא ביום צבאוה אלהים ה' ויקרא וזהו מ"ז(. פ' )ירמיהוגוי

 : י"ב( כאבלשעיה
 ומשכים בניס לו שהיו לחכם וכהבל כביכול בכה מי . בלילה הבכה בכו אחר לזבנך)לא(

 המדרש לבית והולך משנים והית בניו, מתו לימים המדרש, לביהומוליכם

 ותקוניםהערות
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 ישא ב' נומת איכהמררש86
 הטקדש ולבות לציון לירושלם והולך משכים דיה ירושלם כשחרב הקב"ה כך אףובכה,
 בהיה, שם מוצא היה ולא מדריגות ובבתי כנסיהן בבתי ונקרין שונין לראותםלבקש
 בה לעשק לישראל הורה נתתי אני הקב"ה אמר . בלילה הבכה בכו דכהיב הואהדא
 לכך בה. עונדם אינם ועתה . ח'( א' )יהושע ולילה יומם בו והנית שנאמר ולילה,דמם

 : עמי בת הללי ]אח: )ש( ולילה יומם ואבכה אומרהוא

 תקבנה אטי ]יב( * כ"כ( ד" 'ייטיה דמעה סקיי ~עימ %ם יאשי ית! סי ש" דבר.]י0
 על מרחפת אלהים ורוח שנאמר שהיהן כמו ובהו ההו עולמי הנחתיהלואי

 שנאסר עולמן של בריגעי אלא כאן שכחוב ראשי ואין בן(, א' )בראשיה המיםפני
 שם )שם אלהים בראבראשית

 : א"
 שתתי סיני הר על ירדתי לא הלואי הקב"ה אמר טים. ראשי יתן מי אחר וקננך)לג,

 ראשית קנני הן שנאפר הורה, אלא ראשי ואין בה, ויענשו עלי, שעברוההורה
 להם זה לבבם וורה יתן מי שנאמר יתן, במי טקלסן משה וראה ביא כיב(, ח' )משלידרכו
 הניא דניאל שאמר הוא מים, ראשי יחן סי אמר וירמיה כ"ו:/ ה' )דברים שהיליראה
 ממצרים ישראל כשיצאו כ"אג ב' )דניאל מלכין ומהקים מלכין מרצדה וזמניא ערניאטהשנא
 ה' נחנני כתיב מירושלים 'שראל וכשיצאי ל'(, י"ר )שמות ההוא ביום ה' רושענתיב

 וגו' לקדשו יהורה היתה כתיב כמצרים כשיצאו . "ר( אן )איכה קום אוכל לאבירי
 כצאצאו * מיו( ד' )איכה לכו קראו סמא מה-ו כתיב מירושלים וכשיצאו ב'( קפדלההלים
 בבל נהרות על כתיב מירושלם וכשיצאו * ג'( קי"ד )ההלים וינוס ראה הים כתיבממצרים

 . ד'( ע"ד )שם כאילים רקדו דודים כתיב ממצרים כשיצאו * אן( קלא )שן ישבנונטם
 טטצרים כשיצאו . כ"ד( ד' )ירמיה רועשים והנה ההרים )אח( ראיתי טירושלםוכשיצאו
 )איכה לחם שאלו עוללים כסיב מירושלים וכשיצאו . ז( בן )דברים דבר חסרת לאכתיב
 וכעאצאו ל"א(. א' )דברים בנו את איש ישא כאשר כתיב ממצרים כשיצאו * c('sדן

 מסצרים כשיצאו אן(. ב' )איכה ישראל הפארת ארץ משטים השליך כתיבמירושלים
 לשון דבק כתיב מירושלם וכשיצאו ד'(. ד' )דברים אלהיכם בה' הדבקים ואתםבהיב
 )בפרבר ולילה יוכם עליהם ה' וענן כתיב טמצרים כשיצאו דן(. ד' )איפה חפו. אליונק
 כשיצאו ס"ד(. נ' )איכה הפלה מעבור לך בענן מכותה כתיב מירושלם וכשיצאו . ל"מ("

 וכשיצאו אן(* מ': )שכות השערה צת ישראל ובני משה ישיר אי כתיבכמצרים
 : בן( א' )איכה בלילה תבכה בכו כה'בטירושלים

 יונק לי כא" יהנך 3מי )לד(]יה[
 יבוזו לבא לעתיר . א'( ח' )שעו"ש אמי שרי ן

 אנחם במה עלם של רבונו לפניו אומרים והם ישראל, לפייסהקב"ה
 רשה, אחיו שנמלוהו פי על אף ורם בשר שויה יוסף ודם, בבשר אפילו עיביתיטלא
 להתאפק יוסף יכול ולא שנאטר עליהם, רחמיו כבש אצלו ישבאו מהם נקם.לא

 ע"ה)בראשית
 אן"

 אל ה' ה' בך שכתוב אוטנתך והנחת ממנו רחמיך כבשת לא ואתה
 D~ly של רבונו הקב"ה לפני ישראל כנסת אסרה ועור ו'(: ל"ר )שמיה וגו, והנוןרחום
 כמה אני ויודעת עמך לי שהיתה וריצוע ונגלום ואהוה אהבה גדולה היהה פעמיםכמת
 הנסים קוהם על שמך קדשתי הרבה, פובות עמך עסיתי אני ואף עמדי, עשיתנסים

 אומית עמו שלא סה תורתך וקבלתי ונס, נס כל על שהיה עליהם ואמרתי לישקמטיה
 בית אל אביאך אנהגך שנאמר שם, ומשמקני עדן לנן ואתה אני שאכנס וצפיתיהעולם,

 ותקוניםהערוה
 גסס. מ' נ54ס. תנכס גגו י"6 )לא( : מס brts 051 וגי*,  ותנ51נס )"ק1)גית 16%1סת3יגגי
 טמ' כס 6ה.ח)5' ו5'5ס יומס 61נגס סגסונ  5חר rr מוכר ג"1 16ט וינקוט י"ח 6ות סס ו1ס6ג6יכס
 געו 6ות סוף נלקיט גס גמ65 . סקג"ס 6מר )לב( : נ"נ( "')ירסיס
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 ג6ה יסק- מי )לר( : ב"ז 16ת (ntpSt ומ1נ6 "'ס 16מ hDlt עכס . מיס ישי *חן מי י"6 )לב( :י"ס
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 המעתיק זופא(ומדרש



מא יוק ב נוכה איכהמדרש
 כי, וצחקו ואויבים צרים עלי הבאת המקרש לבית שבכנמתי כין בץ, 'ה' )שדגשאמי

 הקב"ה לה אמד אתנהם, ובמה ז'(, א' )איכה משבתיה על שחנן צרים רשהשנאמר
 אויבים עליו שבאו למלך רומה הדבר למה משל הפרק, באוהו עמך צערהי לאובי

 טביתי, וארוצהי( אעמור אעשה, מה המלך אמי ובוכה, יושב והיה כביה., אשוהציתו
 מנעת האש והיהה כביתי ישב עשה מה ברחתיז כה בי שאין מפני העולם יאסרושמא
 בביתך, והאור יושב אתה טז מפני הפלך אדוננו לו אמרו אצלו אוהביו נכנהאצן/
 אמר ודומם, יושב הקב"ה היה האור, את והציהו להיכל אייבים שנכנפו בשעהכך
 צא קום בביתך דולק האור עולם של רבונו לפניו אמרי אצלו הטלאכים נכנסו אעשה,מה

 נ'ג ע"ר )תהלים כקורש אויב הרע כל נצה לפשואוה פעמיך ה-ימה שנאסרמביתך,
 להם אמר לנחמהן ירושלם אצל והולכים הנביאים כל ומהכנסין חוזרים שעהבאוהה
 וכי מנחמים, למי בניו שדהו למי לה. או לי תחלה לנחם צריכים אחם למיהקב"ה
 ופימוה. לכו כן פי על אף אלא תחלה, לתקנחם צריך שאני שכן כל לא לאב,לא
 שלכם לתנתוסין להם אונם-ת אותם שרואה כיון לירושלים' וצולבים כלם מתקבציםמיד
 .42 יבונו לפניו ואומרים להקב"ה חוזרים מיד בני, על שעברו צרנה על צריכהאינני
 לפי ואפיסנה, בעצמי אני אלך להם אומר והקב"ה סמנו, תנחומין מקבלת אינהעולם

 צאנך בכור הגוו ולא שורך בבכיר תעבור לא בתהיה כתוב הרין, על להשעברהי
 להם ואמרתי כ"כ(, ד' )שמות ישראל בכורי בני כהיב ובי'2ראל י"מ(/ פ"י דבריםי

 כ"ז )ירמיה בבל מלך בעוב צואריכמ ]את[הביאו
 י"ב"

 תשנא לא גתורתי כתיב
 הלך מיד לפ.יסה, ראת אני לכך שנאתיה ואני י"ז(, י"ס )ויקרא בלבבך אחיךאת

 שזוגליתני אכעיס ולא עולם של רבינו לו אכרה למה, זה כעס לה לפייסה/יואמרהקב"ה
 קדשתי זאת ובכל קדירתן כשולי פני ונהפכו רעות קללווז וקללתני העולמי אומותלבין
 למה חובה, לך יש כך לי שעשית זנות כנגד לה אמר והקרוש. הגדול שמךאת

 )וכמות אמך ואת אביך את כבד כתיב בהורהי תורהי, על שעברת לפי עליךכעסתי
 באדם האדמ רם שופך כהבתי ז'" כ"ב )יחזקאל בך הקלו וגם אב כתבת ואת י"בגכ'
 )יחזקאל דם[ שפך ]למען בך היו רכיל אנשי כתבת ואתה ו'(, פ' )בראשית ישפךדמו
 אלה כתבת ואתה י"ג(, כן )שמות הגנוב לא תנאף לא הרצח לא כהיב פ'גכגב
 לה אמר טצוהיך. קיימתי ואעפ"כ מצותיך, אשמור שלא הוא ברין העולם אוכההלבין שהגליעני כמן עולם של רבונו לפניו אמרה ב'4 ד' )הושע ונאוף וגנוב רצוחוכחש
 רשעים מאותם נקמה לי שתראה עד מתנהמת איני אומרת מיד ליגאל, זמנך הניעבתי

 לפניך ונפרע אותם מביא אנ" חייך הקב"ה לה אמר הנדול, שסך את וחרפוז2צערוני
 דמם וכעסים בשרם את מוניך את והאכלתי שנאמר בשרם, את שאוכלים עדכנהם
 : כ"ו( ט'ט )ישעיה יעקב אביר וגואלך מושיעך ה' אני כי בשר כל וידעוישכרון
 קתש אטרח ואת שבכתב, תורה % כ"ד,. ה' )שם וף הורת את מאסו כי כתיב)לה(

 : פה שבעל הורה % )שם( נאצוישראל
 בקומה הולכות vnw . טא( ד' )ישעיה ציון בנות גבהו בי יעזן ה' )לו( דיאמךמפ[

 סקושמת מהלכה מהן אחת שרויתה . )שם( נרון נפויות והלכנהזקופה:
 )שם(. עינים ומשקרות : תכשיפיה להראות כרי ולכאן, לכאן בנרונה מופההיתה
 )שם(. תלכנה ומפיס הלוך אדומה: בקילרית אסר לקיש ריש בסיקראימסקרת

 כו'. סקור וסיס גטק1מ1 1יסנ נרם גח גי סין יקמרו ס65 מסגי גניתי 61רגס סג1סח6 ניקלט*(

 ותקיניםהערות
 ס"ט כטומר מס 5סטמס הס ס"1 16ת Dl~Ul 'יד 16ת "bw ניב: )גטן המ65ס כסתח5סשסרס פט  י%%ן. מ גתינ )לה( ג"ג: מ16ת כמנמר טן יסתחל כ"ג ג"6 כ' מעת סמ6מליס 6תממעתיק
 ן ע'1 ללט ~יינקט ומ1ג6 כ"מ יצת ו1ס6 שכס . 5ע; געת נגסו כי יטן ס' "6מוי )לו( : סגדסמק1מ1ת

 1'קר6 דן*ן זומא()גדרם



 יירא ב' נוסה איכהמדרשב8
 על טפה נראית שההא כרי קצרות, שתי נין כהלכת נרולה מהן אחתכשהיתה
 ארוכות שתי וסביאה עבה/ קורדוקין לובשת היתה קצרהז מהן אחת וכשהיתהגביכן,
 אבא רבי אמר )שם(. תעכסנה, וברגליהן : לבחורים נראית שתהא כדי בינייםומהלכת

 ונוילנת אפרסמון אוהה וממלאה הרננולין של שלפוה.ת מביאה אחה כל שומתה כהנאבר
 השלחופית על ודורכת שמדת בהורים של כת אצל וכשבאה לעקיבהן מנעלה ביןאותה
 לירכיה אומר הקב"ה והיה בהם, ומפעפע ונודף יוצא האפרמטון והיה נבקע",ההיא
 עשו בנותי להן ואומר אחריהן, טמר ירמיה והיה מכאן, ינלו אלו עושות טההסה

תשובה
 קוד"

 ותק-ב נראה למען מעשהו יחישה יטהר אומרות והיו המונאים שיבאו
 . לאדא: לו ויטלני אוחי רואה הדוכוס י"ט(, ה' )ישעיה ונדעה ישראל קרוש עצתותבואה
 העונות .הגרמו וכיון דירי/ 'על או דילהון על ק"מא הוא מאן על אדעה ודאי הקב"האטר
 אותם רואה הדוכוס ורנה כזונוה סקושטוה לפניהם יוצאות והיו לשם, האויביםונכנסו
 על קמת הא הקדיח אפר שלו, בקרון אוהה ומעלה לאשה, לו מהן ארוז נוטלשיה
 בצרעת, אותן הלקה אומר אלעזר רבי הקב"ה, להן עשה מה קמת, לא דילי ועלדילהון
 )ויקרא ונבהרה ולספחת ולשא: וכחיב י"ז(, ד' )שם ציון בנות קדקד את ה' וספהשנאפ-
 . כנים של משפחות ראשיהן על העלה אומר חנינא בר יוסי רבי נ"ו(/י"ר

 רב-

 חייא
 שיטר אפר יוסי רבי בשם ברכיה רבי מכודנות, שפחות אותן עשה אסר אבאבר

 הקב"ה ואמר בהן, חזרו לא כן פי על ואף הארץ, ביגטי קדש זרע יתערב שלאמשפחות
 וה' הקשה להן עשה מה דפרעה/ ומן הזיבה מן בדילין העוזם אומות שאין אנייודע
 שופשת והיו שלהן למעינות הקב"ה רמו יערה, פתהן מהו י"ז(, נ' לשעיה ישיהפתהן
 עוברים והיו הקרונין, טן אותן משליכין והיו הזיבהן מדם הקרונין וממלאות והיודם/
 וזה * הטמא טן ט"ו( ב' )איכה פרו פמא סורו לזה זה אומרים והיו ומפסקתן,עליהז

 : לטו קראו טמא מורושאפר
 שק ולחנור ולקרחה ולמספד נבכי הרפא ביום צבאות אלהים ה' )לי( היא]כ[

 המקדש בית את להחריב .הקב"ה שבקש בשעה אסרו י"ב(. כ"ב)ישעיה
 שם את אכבוש אלא בה, שולטים האומות אין בתוכה שרף שאני זמן כל הקב"האמר

/nloDהקב".: השיב סיד ויתייבוה/ אהבים ויבואו קץ, עת ער לה אזקק שלא ואשבע 
 באותה ג'(, בן )איכה אויב ספני ימינו אחור השיב שנאמר לאחוריו/ והחזירהימינו
 ל' אין שוב הקב"ה אמר שנשרף כית בארג ושרפוהו להיכל או.בים נכנסושעה
 כ"ז(. קטת )תהלים אדם לבני נחן והשרץ שנאסר הוא, שלי לא הארץ כל בארץןישוב
 שהשריצו עשיתי מה ואסר הקב"ה בכה כביכול שעה באוהה מסנה/ שכינתי אסלקאלא

 ושלום חס הראשון, למקוטי אחזור שחטאו ועכשיו ישראל, בשביל למטהשכינתי
 לפני מטטרון בא שעה באותה הבדיות, לכל . וקלס ולעג העמים, לכל שהוקשהייתי
 אכנס הקב"ה לו אטר הבכה, לא ואהה אבכה אני רבש"ע ואסר פניו, על ונפלהקב"ה
 תבכה בממהרים תשמעוה לא אם שנאטר ואבכת ליכנס רשאי אתה שאין לטקוםאני
 עדר נשבה כי. דמעה עיני ותרד תדמע ודמוע גוה ספנינפשי

 דם.
 דיו(, י"ג )ירמיה

 האויבים, עשו מה ונראה לבית; ואמם אני ונלך באו הישרת למלאכי 'הקב"ה להםאסר
 המקדש בית הקב"ה שראה ביון לפניהם, וירמיהו השרה וטלאכי וקב"ה הלךפיד
 בו אויבים באו ועתה מנוהת; בית היה :זה ביתי, היה זה ודאי אטר ונשרף,ריב
 היכן ולויי כהני הם/ היכן בני ואוטר צועק הקבאב היה npw באווזה כרצונמן בוועשו
 אסר . רציתם ולא בתושבה שחזרתם לכם הרציתי אעשה מה הם, היכן אדיריהם,

 חופתך בהק- ומת חופה לו .עשה אחר בן לו שיש לאדם דומה אני לירמיהוהקב"ה
--

 ותקוניםהערות
 נגירס6: ויכוייס *זס ניס פ"נ. הלערס פס ועיין כש *ה tDlr 16נס . גנבת בסיס ס' ויקרנייז(

 שנ זוטא()מדרש



כנב זוטא ב' נדפה אלוהקכדרש
 כי ולם'2ה, וליעקב ליצחק לאברהם וקרא לך בני, על ולא עלי לא כאב לךחלין
 קבורי משה והיכן הם. היכן יורע איני עולם של רבונו לפניו אמר כבכוה, יודעיםהם
 בן עררם בן וקרא הירדן שפת ועל לאבות, וקרא הטכפלהז כ,'גרת אל לך ליה)אמר

 לאבויה המכפלה למגרת ירמיהו הלך סיר . אויבים שבלעוס צאנך וראה עמוד.עמרם,
 לו אמרו הקב"ה, לפני מתבקשים שאתם זמן הגיע דים חס עמדי להם ואמרהעולם,
 הבית, חיבן להם לאמר מתירא שהיה לפי יורע, איני להם אכר מיומים, היוםמה

 שפת על ועטר והלך ירמיה הניהם . בימ.ני לא אבל זאת, היה ביטיך עכשיוייאמרו
 מה לו אטר הקמיהן לפני טתבקש שאתק זמן הגיע עמוד עמרם בן עטרם בן וקראזהירד,ן
 מכירם שהיה השרה, טלאכי אצל משה והלך משה הניח יורע, איני אמר סיוטים,היום
 אסרו הקב"ה, לפני מתבקש אני למה לי אמרו עליון משרתי להם אמר הורה,ממהן
 ועליך גלה וישראל ירמיה בימי חרב ועכשיו קים היה המקרש שביה יודע אינךלו

 והיה האשו על ידו והניח הקב"ה, שהלבישו בגנניו את משה קרע מיר ולבכות,לספוד
 מה ונגניו נאכן ישראל רועה סשה לו ואכרו העולם/ אבות אצל והלך וביכהצועק
 וגלו חרב, המקרש שבית יודעים אינכם וכי אבותי אבותי להם אמר מיומים/היום

 והיו ראשיהם, על ידיהם והניחי בגדיהם, אה קרעו מיד העולם/ אומות לביןוישראל
 הקב"ה חגר המקדש, לבית שבאו כיון הטקדש, בית שערי עד והולכים ובוכיםצועקים
 ילקרחה ולמספר לבכי צבאות אלהים ה' ויקרא דכתיב הוא הדא צועקים, והיישק

 מופל שטתו כאדם לשער משער והולכים ובוכים צועקים והיו י"ב(/ כ'ב )ישעיה שקולחגור
 הצליח, לא ולבסתן הצליח שבהחלה למלך אוי ואומר ומילל מספיד והקב"הלפניה
 .אחת וידו ראתו על אחת ידו אברהם הניח ביתם. חרב שבזקנוהם לזקנים להםאוי
 הם, היכן בני עולם של רבוני הקב"ה לפני ואומר ובוכה, צועק והיה לאחוריו,חזר
 שנה גמאה עולם ו2ל רבונו לפניו אמר אותם/ ושבה עליהם בא ענן הקמיה לואטר
 שטחתי לעילה העלהו לי 'כאמרה ובשעה גדולה, שמחה בו ושמחהי בןן לינהת
 שני את ויקה חסורו את 1.חבוש בבקי אביהם וישכם שנאמר לפניך, עכבתיולא
 . נ/( כ"ב )בראשית וע' העולה ;צי )אח( ויבקע בנו יצחק ואת )אתו[ )עמו(:עריו
 בקהיות למניך בנו את שנתן אב ונראה נלך רבש"ע ואמרו השרה מלאכי לפניךובאו
 . בני על ותיחס העקדה זאת לי הזכור לא ועכשיו עליו, חס ולא' שנה למאהשנים
 י כ"ז( ח' )ירמיה וגו' דכעה מקור ועיני מים ראשי יתן מי זה פסוק הקב"הפחח
 צריהם ביר :מסרי וו אמר הם, היכן בני עולם של רבונו הקבעה עפני ואמר יצחקאכר
 נבי על עצטך את כפות אבא לי שאמר בשעה עולם של רבונו לפניו אמי למבחה,כצאן

 פתח בני, על ותרחם העקרה את %י תזכור לא ועכשיו דבריו, על עכבתי ולאהמזבה,
 ארנו ותחתי בעצמי רקב יבא שפתי צללו לקול בפני ותרגז שסעתי ושר זה פסוקהקב"ה
 שלטה הרע עין איל הסי היכן בני רבש"ע הקב"ה לפני יעקב אמר : פ"ו( ג')חבקוק
 : י"פ( די )איכה וגו' שמים מנשיי רורפינו היו קלים זה פסוק וקרא פתה לבבל, וגלוברם
 נפלו לשיא וכי לפניהם, רצפי לשוא וכי עולם של רבונו הקב"ה לפני משהאמר

 )ההלים ואשכונה אעיפה כיונה אבר לי יתן מי זה פסיק וקרא פתה .עצמותי
 הקב"ה להם אמר ובוכים, צועקים חויי אהה באגודה כלם עמרו שעה באוהה . ז'(נ"ה
 הצליה, לא ובזקנותי הצליחו שבקטנוהו לזקן לו אוי זח בענין לי תאמרו העולםאבות
 ובושה שחוק שהיה למלך לו אוי להצילם, יכול ולא בחייו בניו שנשבו למלך לואוי
 אמרו י"ד(, ג' )איכה היום כל נגינתם עמי לכל ציחוק הייתי שנאדר העמים,לכל
 דור יש אם כך, תאסרו אל להם אפר לבנים, חזרה אין ושלום הס שמא רבש"עלפניו

 בנים ושבו ה' נאם לאחריתך תקוה ויש שנאמר נגאלין, מיד למלכותושמצפה
 סי ואראה ואלך לפני לך לירמיהו משה אמר שעה באותה re)/ ל"א )יריתהלגבולם
 לו אמר הארוגים, ספני בררך ללכת לי אפשר אי ירמיה לפניו אמר עליהם. ירוטניה

 טשה זוטא()מררש



 "טא בי נוסח איכהמדרש64
 ישראל ראו בבל לנהרות כשהגיעו לפניו, וירמיה משה הלך פיר נלך, אעפ*כמשה
 ואמרה סול בת יצאה מצרינה לפדותונו עמים בן הנהבא לזה זה ואסרו משוענוע
 להחניף יכול אם בם משה להם אמר נניד . קץ עת עד לגלותם לפני היא גזירה משהלו

 בכיה בכו שעה באותה והניחמן משה הלך בטהרה, אתכם ירזיר הקב-ץ אלאאחכם,
 בזכרינו בכינו גם ישבנו שם בבל נהרוה על שנאמר למרום, קולם שעלה ערנדולה
 לבנינו, אויבים עשו טה לו אסרו אצ5.האבות משה כשבא א'(, קל"ז )תהלים צעןאת
 ערותם, מופשטים וטחם לאחוריהם. ידיהם וכופתים שבו ומהם הונס מרב להםאמר
 אבא להון דלית כיתכי הויהון ואמרו פהחו מיד וצמאים, רעבים לחכה ששלביםומהם
 ובלא סמאני בלא חצוצי בטורי נניתון היני ככותן ובלא לבוש בלא להורא הלכיהוןהיכי

 ליטא ואכר סשה פהח לאחוריכון, ידירון כפיתון היכי דהליה מטולי מעניתון היכיסנדליי
 ליה ואטר נשטשא[ אהדר. מקדשא, כביה מנאה ;*עאל בע,עחא השכת לא אכאישמשא
 בשהין לי נקמא ליסר לי רמו לא לי שניקין יא הוה היכי פהימגא רעיא משהחייך
 בית זיוךן על ווי ואכר משה פי;ח צוד : בנהורא אנהר פיק ל ואמרין דנוראשבטי
 : תלו בשביא אזלין. ומנהון מתמטליה רב יבי ודררקי מיסיי והיכלא חרב/מקדשא

 אכזראה, קטולא תקטלוו לא כשדצי כהייכוז ווי ואטר אברהם פתח )לח( דאוב]כא[
 אשא באפי וברתא אבוהי, באדא ברא תקפלון ולא גמירא, כלייה חשווןולא

 ליה מנחי הכי עבדין לא רשיעין וכשראי חושבנכון, חושבנא שמיא דמרא וכנאדסטא
 תלש ואבוהי דסעא/ ונתיון נכסיה ק"מ לאבוהי ליה ואטרין דאמיה באגפיה5כרא

 ר'שיהזליה
 צבאוה ה' אמר בה שנאסר לשמרה; לעדכון באב תשעה להפוך הקב"ה )לם( ערזיד]כב[

 יהודה לבית יהיה העשירי וצוח השביעי וצום החמישי וצום הרביעיצום
 ולקבץ בעצמו הוא ירושלם לבנות י"0(1 ה' )זכריה טובים ולסועדים ולשכחהלששת
 : ב'( קמ"ז )ההלים יכנס ישראל נדהי הן ירושלם בונה שנאמר להוכחו ישראלגליו,ת
 המתאבל וכל בשפחתה, רואה אינו ירושלים הורבן1 על טתאבל ששנו כל יוחקשיר
 שישי אוהביה כל בה וגילו ירושלם את שטחו שנאכם בשפחתה, ורואה זוכהעליה
 ~WD תנחומיה משוד ושבעתם תינקו למען עליה המתאבלים כל קשושאתה

 תטוצו

 .: י"א( י' ס"ו )ישעיה כבורה מזיווהתענגתם

 . שניה נומהא איכה מגילת מדרשסליק
 ותקוניםהערות
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