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י

) הנני נותן בזהלפ הקוראים הישרים את המבוא ,מכילי"ז פרקים ,מרובר בו
מכל הנונע למדרש איב
הנ,י אשר יתחשעליהם דורשי קדומניותישרון ,ואצפהבייפיקו
רצון מכל אשר השתרלתי לרלות פנינים ממעמקי החקירה והדרישה ,ויברכוני בעדה,

תההחלי בעור הצור.

א) שם הםפף

המדרש איכה נחלקלבי הלקים ,ההלק הראשון הוא פתיהא נמררועל פשק
אינה ישבה ,ובדפוס ראשת דפוס פיזארו ,גם בדפוס קאנשטאנטינא ,ואב"כ בכ
ן רשום בהתחלתם ,ובסופט כתיב "סליקו להק
הרפומים נקראו "פתיחתארחכימי"יכ
פתיח5א ההכימי" ,אולם הקדמונים כסו הערוך רש"יוהילקות כאשר הביאו מאמרים
ן "בריש מגלת איכה" ,והילקות
פהפתיחות לאציינו בשם פתיהא רק מתם,העיוךציי
ן גם הפתיחותדעיכה רבתי" ;
ציי
המדרש בכלל נקרא אגדת איכה ,אגרת אתה רבתי(אגפנילתאיבה (ב) 1מדרש
),איכה רבתי ,רבה איכה ,או
קינות ,מדרש איכה רבתי (ג) ,מדרש איכה ,רבתי(י
איכה רבה (ה) ,חלומות דמנילתאיכה ~)

.

בנ)תכונתהפתיחותואםנמררועםגוףהטדרש מאת מסרר אחדובזמן אחד.
חלק הראשון מהטדרשאיכה הוא פתיחוה ,על שם שהובא בור'פלוני
חי
א
לת
פח
פתח ,כמו ר' אבא בר כהנא פתח ,ר' יוחנן פתח ,ובדפים ראשון נקראו "פתוי
דחכימי" ,אולם הקדמונים לא יכנואויתם פתיחא ,בעל הערוה כאשר כביא מאמרים
הנמצאים בפתיחות כותב תמיר "בריש מגלת איכה" ,ורשיי ז"ל בהביאו טאמר הנמצא
בפתיחא לאצית כלל ,רק הביא במדרשקינות ,אף שהוא בפתיהא ,גם בעלהילקוט
כאשרהביאבשלוטו מאמרים מן הפתיחתמצייןבגליון דעיכה רבתי" (ראה להלן רששה
אן הישימהב' סהילקם).
בכל הפתיחותסיים המסדר בפסוק"איכה ישבה בדר" ,ולרוב
סיהיאםכבזדדבור~ית
שחמאוגלו,וכיון שגלו דהתילירמי' מקונן עליהם איכה" ,חוץ מפתי
ר'יוחנן
פתח משאגיאחזיון ,ופתיהא כנה ר'יוחנן פתח'תנו לה' אלהיכם כבוד ,ופתיהא כ"ח
ר' חמא ברחנינא פתתוירמי' לקתמגילה אחרת,ועוד גם הפתיהא האחרונהסי' ל"ד
,

המתהלת

ע6 3יכ0עב" קען תן or
(א) וגקל 6סתדלט "ל3מ ",כנוו עגקל,6יפקיקת6לכתי" (פי"סי'
טיסג'ל 3141י סו 6סמזלטעיכס 1,ע6 6טל ס551ת' לקר3 ,כן קרעו 6ת תדל"יגדולוזןמסגי 3סס "רגמי"
ר3
פרע
סו
5 ,נל גסוסחסג סרגססוסרפסריע"לגגן וקפת
יסזסעות זף קט"עסי משגיס
לסנדילונוןילין
ים  ,'6כ 3עס סכלות"רכתי עס" 61מ"כ גקר 6סתדרע כ3ו געט "לגתי" וסע המכרס
יט
סל
יכונס לכתי רק עגפפ
י (פיכס  '3ו') מע3
רמיקס( .ב)כן 'נגסו סטלוך
(כנותו תולטתגית טיכס( .ג) סלל 3כל שגמתס
' 3קט
מעטות ס עולס ק'עת61יגס רודלתקיי מס תךרסיס גפרזיס( .ד) כן יכנסו 3על 'לקרע מעגילי כ( יטעי
יכמר"( .ה) כןיכגסו כע 3קדל סרוסות )1( .עןיכגסו 3ע( סעפך כקלך 6זל,זייע ,מכס /לקע ,פקע6 ,ת
,
סע,עליס שמלועות וממנוגס גפועס  '6סעתחיליס חדמותלי.
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המתחלת על ההרים אשאבכי ,הפתיחות האלהאינןמסי,ימורתק בפסוקאיכההאחריושנביהם בצריירנ.
ו
כל הפתיחות האלהלאהיומצויינים כללבסימנים בדפוסים
בפתיחא בן
אותם באותיות ,ומספרם ל"ד (א) ,אולםיש לחשוב אותם לטספר ל"ו כי
נתחברו ב' פתיחותיחד,היינו במאמרוכיון שהשליכו דברי תורה התחילירמי' מקונן
עליהם איכה ,בזה נשלם פתיחא ב' ,ומן כה אמר
י
.ה' צבאות דתבוננוהיא פתיחאבפנ
י גם סהרו"וו העיר בצדק
עצמה ,ומסיימת ג"כ התהיל מקונן עליהם איכה וראיתי כ
בפירושו וז"ל :כה אמר ה' צבאות התבוננו ,סתמא דמררש הביא מאמר זה לפתיחא
כמו שאר הפתיחות ,גם חוורם כמו בכל הפתיחית "התחיל טקונן עליהם איכה" ,אלא
על שלא אמרו אמורא מיוהדכמו בשאר הפתיחות ,ע"כ לא הדפיסו הטרפיסים בנתינת

ריוח וכאלוהיאשייך לפתיחא הקורמת ,ולאכן הוא עכ"ל * וכמו כן נהייתה בפתיהא
ל"א המתחלת רשב"י פתת רע רע ,ומסיימת כיון שהסאוגלווכיון שגלו ה
"
תותניהל,יורהם
טקונן עליהם איכה ,ובזה נשלמת הפתיחא ,ואה"כהוי מוראה ונגאלה העיר הי
יא
פתיחא .אחרה,ומסיימת ג"כ כיון שלא שטעו גלווכיון שגלו התתילירמי' מקונן עליהם
איכה,והכדפיסימ לאהפרידום ושמו אותם לפתיהא אתת ,ובאמת נפרדים הן ,וגם ע"ז
העיר טהרו"וווז"ל:הוי טוראה ,פתיחא בפני עצמהועל שלא נתפרסם שם דורשה ע"כ
י באמת ישל"ו פתיחות והממרר ערך אותם
לא נדפסה בפני עצמה עכ"ל ; הנך רואהכ
במספר הזה כטניןאיכה ע"ש מאמרם באיכה זוטא אות א' :א"ר שמעון בןפזי לשון
ן באיבה
איכהגימטייא,ל"ו כנגד ל"ו כריתות שנהתייבו בל"ו כריתות מניןאיכה.יכ
רבה פ"א א' לא גלו ישראל עד שכפרו בשלשים ושש כריתות שבתורהמנין איכה*
הדורשים המובאים באלו הפתיחות אלה הם :ג' פתיחוות בשם ר,
ה שמות
אבא יהנ
 .ד' פתיחות בשם ר' אבהו שפתח בשם ר'יומי בר
(פתיהא א/ב'ג')
א
נ
ה
כ
בר
הנינא (פתיהא ד; ה'ו'ו')י ד' פתיחות.בשם ר'יצחק
 .ד'פתיהות
(פה.האח' ט' י"א)
בשם ר'הנינא בר פפא (פתיחאי"בי"גי"ר ה"ה ,ב /פתיהות ר' אבהו סר/תם (פתיהא
ט"וי"ז) ,ב' פתיחות בשם ר'אבין (פתיחאי"ח י"ס) ,ב' פתיחות בשם אלכסנררי
 .ב' פתיהות בשםר'יוחנן (פהיחא כ"ר כ"ה) ; פתיחא אחת בשם רב
(פתיהא כ' כ"א)
 .פתיחא אחה ר' חמא
 .פתיחא אחת בשם ר' פנחס (פהיחא כ"ז)
ס
"
נהמן (פהיהא כ
 .פתיחא אחת
בר הנינא (פתיהא'כ"ח) ,ב' פתיחות בשם זבדי בן לוי (פתיחא כקםל')
בשם רשב"י (פתיחא ל"א) .פתיחא אחת בשם ר' חנינא (פתיהא ל"ב) ,פתיהא אחת
 .בכל אלה ל"ג פתיהווז מובאים שמונע בעלי הפתיחות
בשם ר' זעירא (פתיהאל"ג)
פתחו בפסוק אחרודרשו ,ומי' ל"רהיאבלי פתיחא.
אשר
ראורורז אמ נסדרו הפהיחות סאת טסדר אהד ובזמן אהד עםגיף המדרש איכה,
ברוראצליכי אב אהד לאהולידם,והן (הפתיהות) נמררו בזמן מאוחר ,ואםכינמצאים
מובאים בערוך רשיי וילקוט בכו"הזממלרא
ר.נסדרו בזטן אשר נסדר המדרש איכה ,רק נמררו
אחר מידור טף המדרש איבה
ראה כבר את המדרש איכה ושאב דברימ ממנו,
ח
ת
פ
ו
ח
י
ש
י
ו
ה
ב
א
י ,הוא טן המדרש איכה פ"ני"ר פסוק
כמו שתראה :פתיחאי"ז ר'
ב
י שחוק .וכן הפתיהא שלאחריהס" ר' אבין פתה הוא ג"כ שמ פ"נ ט"ו פסוק
ההישיבתעני במרורים ,וכן פתיחא כ"ה ר'י'"
המא בר חנינא פתח ,ר' המא בר חנינא ורבנן
הוא מן כדרש איכה ריש פ"ג פסוקאני הגבר (כנומהת הכ"י מן איכה רבתי,עיין
 .גם פתיהאל' כל הפתיחא לקוחה מן מדרש איכה פ"רי
' פסוק
פהיהא שם הערה א')
לא האמינו מלכי ארץוהמסדר הוסיף רק המלות"זבדיבן לוי פתה לא האטינו מלכי ארץ",
ובמדרש איכה שם מתחיל ארבעה מלכים היו סח שתבע זה לא הבע זה ,גם הוסיף
המסדר הסיום כדרכו נעיון שחטאו גלו וכיון שגלו התהיל ירמי' מקונן עליהם איכה",

"

לא

(א)כמוקל מטרית"( 15נן שפלו ע( נזלתית 5ז  179מ"כ מעפלים  /Jusונמכת עבטכי סמם
פתיתם (ל' יומגןיטי
ס מתימך כ"ז וכנ"מ גמ55יס ג' תמימות מתגו ,פתיתך כ"ז גס שמימם מיס( ,כן
ס5יוגים מן כ"סוקינך טס טס  '5מוקזס (ת"(טניס כמיחף כ"טפר' (ממו וכרתתסי 5קי' כש.
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האמוראים
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י ,ובמאמר הוה במדרש
הראשונים בדור הראשון בזמן ר' הושעי'ובזמןר' יהושע בן
לו
ם
י
א
ר
ו
ט
א
ה
ר
ו
ר
ל
ש
איכה שם שהביא נמצא שנזכר ר' אלעזר שהיה סנדולי
י
השליש
תלמירר' יוחנן,וכן מובא שםר' יהורה ברסימון,וד"א היה בדורהרביעי ,ואביור'
סימון היה ברור השלישיוהי' תלמיר ר' יהושע בן לף ,וכן נזכר שמה ר' תנחוםבן
חנילאי ,והוא ג"כ מאוחרבזמן,ואיך מזכירם ובדיבןלוי ,אם לאנאמר,יעןכי בפתיחא
שלפניה מובא מאמר אחד בשםזבדיבןלויוסקורו נעלםסטני ,לכןדו,ייתס גם ר5תיהא
שלאתריה הלקוחה מן מדרש איכהרבתיג"כ לזבדי בןלוי
גם לקח המסדר הזהג' פתיחות ריאשונווז סי' א' ב'נ'מן פסיקתא דרב כהנא
(אשר ומצאתי לאור) לא הוסיף ולא גרע ,הפתיחא הראשונה ר' אבא בר כהנא פתת
צהלי קולך ,הואמפסיקתא דר"חפי"ג פסקא דבריירם" (רףק"יע"ב) ,והמסדר הוסיף
רק הסיום נקיון שבא הפורענות קונן עליהם איכה" .פתימא ש
ניהר' אבא ברכדינא
פתהמי האיש החנם ,הוא מפטילףא רר"נ פטקאאיכה לדףב"כ ע"ב) ,והמסדר הוסקו
רק הסיום"כיון שהשליכו דברי הורה לארץ התתיל ירמי' מקנן עליהםאיכה וכמובן
מחצי השנית מן פתיחא ב' הטתחלת כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו לטקיננ~ע,
הוא מ"כ אשר לקה המסדר מן פסיקתא רר"כ פסקא אינה (דף קתכ ע"א) ,רק שם
מהופך הסדר בתהלה נאסר ר' אבהו פתח והמה כארם עברוברית ,והמסדר הציג זה
בפתיתאד' ,ואחרזה כתוב בפסיקתא ר' אבא ברכרנ"א פתח לאישבתי במורמשתקים,
הציג זהלפתיחאנ' ,וטה שכתוב אח"כ בפסיקתא שם בר קפרא פחה ויקרא זלאלהים
צבאות ביום ההוא לבני ולמספר כו' סלך בשר ורם אבל ,טה התו עושה ,לא הביא
בפתיחא והשטיחו,כי כתוב בנוף המדרשריש איכה ,והסאטר שלאחריו בפסיקתא שם
כה אטר ה' צבאות התבוננו וקראו לטקוננות ותבאנה ר'יוחנן וריש לקיש ורבנן כו',
זה הציג המסדר בכאן ומרוע מהפך הסדר נעלם ממני .פתיחא השלישית ר' אבא בר
כהנא פתח והמה כאים עברו ברית ,הוא מפסיקתא רר"כ פמקאאיכה (דףקי"מ ע"א)

.

.

.

גם שד לקה טן פסיקתא דר"כ ,פתיחא ט' ר' יצחק פתת בושנווגו' את טוצא
בשעה שנכנפו שונאיםלירושליםכו' הוא מפסיקתא דר"ב פטקא אנכי (דף קל" 1ע"ב),
רק בפסיקתא שם טיוסרה .הדרשה על דבתוב הרפה שברהלבי וא' לתהלים ש"טכ"א,,
י שמענו חרפה ,גם
והמסדר טן הפתיחות הביא המאמר שהפסיקתא על הכתוב בושנוכ
בפסיקתא מובא סתמי ולא בשםר' יצחק ,והטסדרהוסיף רק בסףבית שחמאו גלו,
וכצן שגלו התחילירמי' מקונןעליהם איכה.
וגם בפתיחא כיה נמצא טאמר אחד הנובע מפמיקהא רר"כ והוא :עשר טסעית,
ער ואומרת שובואלי ואשובה לך ,וכמוכן פתיהא האחרונה המתהלת על ההרים אשא
בכיונהי ,א"ר אחא מ דברים צוה נבוכרנצר לנבוזראדן עלירמ"כו' ,כל הפתיחא עד
סופה לקוחה 0ן פסיקתא רר"כ פסקא דבריירמי'(קי"גע"א) ,רק ממרר מהפתיחות הציג
איזה מאמריםבסרר אחר ממח שהוא בפסיקתא ,והקריםאיזה טאמרים אשר הם בפסיקתא
סלאהריהם ,אבל כל המאטרים בפסיקתא דר"כ מקורם ,עד עובדא הוה בחד דהוה קאים
ורדי בבקעתבית ארבלכו'ואוקיד זהעיה ,כל זה הוא מן הפסיקתא ,ומן הסיוםלקיש
מה שנאמר גפרית ומלה שרפה כל ארצה ,וכן המאמר רבה בר כהנא אמראינן לא
יכל עובר ,הוא הוספת המסדר ,והמאסר שהביא רבה בר כהנא
במחילות עד סופולעינ
כו' רוא בלתי מובן כמו שהעירו המפרשים המ"כ הרז"וו והרד"ל אבל נעלם טחם שהוא
הוספו;יאינו מתף הפסיקתא דר"כ.
עוץ תשוב תראהבפתיחאי"א המתחלתר' יצחק פתה תחת אשר לא עבדת אתה'
אלהיך בשמחה,גי' ,אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה פסוק
 ; .,.ועכשיו שלא זכיתם
הרי אתם קוראימ פסוק..
.מן איכה ,בכל הפתיחא לא נטצא שום מאמר אנדה ,רק
סופר ומונה בדרך תשר"ק פסוק בתורה טול פסוק באיכה מן פ"א והמאמר נלקה בחסר
כמו שהעירותי שם בהערות שלי,ואין זה מדרך המדרשים ,רקהמסדר מררם ושם אותם
בפי
1
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בפי רןיצחק,יעןכי בפתיחא שלפניה מובא פתיחא בשמו וייתם גם פתיחא זואליו.

פתיחא כ"ג המתחלה ר' יהושע דסכנין בש"רלוי פתח וזכור את בוראךהיא
נובעתמן מדרש קהירפי"ב פסוק וישב העפר ושם איהל ר ,יהושע בןלוי פתר קריא
במקדש אמר להםהנביא לישראלוזכור את בוראךכו' והוא שמה באיוהשנויים ,ובמאמר
וירחזו סנהדרין הוסיף המסדר של הפתיחא "רתניאזצ"ל דתנן] סנהדרין היתה כחצי
גורן עגולה" ,והמאמר הוה הנובע סקה"ר פי"ב הוא ער והוא מזכיר עון להתפש זהעונו
שלזכרי' ,והמאמר שלאחריו ההיד ורוח לבשה את זכרי'בן יהודעה הכהן ויעמור מעל
לעם,ושי מש ראשי העם היה ,הוא לקוח מן קהיר פ"י פסוק אם רוה המושל תעלה,
ובפתיחא שם איתא ניון שעלה נבוכדנצר התחיל הרם תוסס ,אמר מה טיבו של רם
זהכן ,,עד ערק ושרר פרדשנאלביתו ואגייר ,השמים המסרר את לשון המדרשקה"ר
שם השהחיל אטר להון אמרולי טה טיבו  4רם זה ,אמרו לו וה דם פרים ואילים
גגשיסשהיינומקריבים להקב"ה כר ,ער מיד נתמלא הקב"ה רחמים ונבלע במקופו,
 NS~Wלשון הירושלמי תענית פ"ד ה"ה (דף ס"מ ע"א) ,ופסיקתא רר"כ פסקא איכה
(דף קכ"ב ע"א) ודברי המדרש נובע משם ,אבל המסדר מן הפתיחא שינה הלשון
ן הבבליגיטין נ"זע"ב,סנהדרין צ"ו ע"ב ע"ש ,והמאמר הוה נמצא גם
והביאלעי
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מן המדרשאיכה (אשר נתתי לפנים הספר) נשמט המאמר מן פ"ב ונמצא רק בפ"ר,
ושםד"א כ %שהוא בירושלמי ובפסיקתא .,אבל בנדפס עשו המדפיסים כרצונם וערבו
ד לשון הירושלמי עם לשון הבכלי * ע"ש בפ"ר הערה ע"ב,
יח
וכמו בן בפתיחא שם אחר שהביא הלשון מן תלמודבבליוכיים ושרר פררשנא
לביתנהואגייר,מיצהילוינאץ השקד זו נביאתו שלירמי' כו' ,הוא ג"כ מן מדרש קה"ר
פי"ב 4שק וישג העצר ,ועד סוף הפתיהא והרוח השוב אל האלהים זה רוח הקודש הוא
א מדרש קרףר שם ,רק בקה"רסיים אחר זה "את מוצאכיון שראהירמי'ורושלים
חרבה,ובית המקדש שנשרף ,וישראל שגלו ,ורוח הקורש שנסתלקה לה משהילעליהם
הבלהבלים" ,ובפהיחתא דאיכה שםסייםכך~:יון שנסתלק רוח הקורשגלו,וכיון שנלו
יעהירגוי' מקונן עליהם איכה ישבה בדד" ,בפתיחא כ"ר נמצא מאמר גדול אשרניכר
בוסימן נערות ,בתהלה ההלר'יוחנן פתה משאגיאהזיון כו' ונעלםטמני המקור אשר
שאג המסדר המאסר הוה ,והת"כ טתהיל :ד"א ויקרא ול אלהים צבאות ביום ההוא
לבכי ולמספר  1זהו שאמר הכתוב ברוה הקורשע"י בני קרח אלה אזכרה ואשפכהעלי
נפשיונוי כנגרטי אמרוהו בני קרה למקרא הזה כו' ,הוא לקוח מן מדרש מאוחר ,ולא
11 ,..ה כמנמן
נמצא במדרש איכה הלשון "זהו שאומר הכתוב ברוה הקודשעל ידי"
לשון הפסיקהא רבתי פל"ר פסקאגילו מאד ,זו היא שנאמרה ברוח הקודש*ע"יישעי'.
וכן בעסקא רני ושסחי.מיו היא שנאמרה ברוח הקודשע" שלמה" .וכן בפסקאקומי
ין  N~DDטוש אשיש "זוהיא
אורי היא שנאמרה ברוה הקודשע"י דודסלך ישראל".וכ
 .ואחר המאמר הנ"ל נמצא בפתיהא שם :ד"א ויקרא
שנאמרה כרוחדישדשע"יירמי'"
ה' צבאות ,בשעה שביקש הקב"ה להחריב בית המקרש ,אמר כל זמן שאני בתוכו
ן אההמגעין בו כו' ,כל המאמר הזה עד סופו לקוח מן מדרש איכה זוטא ס" כ"ז
אי
(אשר הוצאתי לאורגערלין תרנ"ד) ,רק בהוספות ובהרהבת לשון,והילקים ריש איכה
העתיק המאמר הוהטן איכה זוטא (שהי'לפניו) ככתבו וכלשונו ממש .ולא מן הפתיחא
בי בפתיהא טעמנה הוא ,ובהוספת רברים ,וכל המאמר בפתיהא א"ר שטעון בר נחמן
בשעה שחרג בית המקרש בא אברהם לפני הקב"ה והיה בוכה וממרט זקנו ותולש
שערות ראשו ומכה אתפניו וקורע את בגדיוואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקרש
וסופד וצועק כו' ,סיר באו עשרים ושתים אותיות כו' ,עדסיר פתח אברהם כף
 .הוא
נוסף מ! הטסדר וליתא באיכה זוטא ואיננו סובא בילקוט שם ,והוא מן מדרש מאוחר.
י ,ומרעתו
גם גטצא כמאטר הזה עזהו המשל שאומריםבני ארם ,מטובאדוני לא טובל
רעלי" והוא משל מאוחר .המאמר אשר לקחמן איכה זוטא הוא עד ועוד אמר לפניו
יגש"ע כתבת בתורתך ושור או שה כו' ,ומן המאטר הזה ולהלאה ליהאבאיבה זוטא
~אית

יו

מבו~א
ה
ואינו טנאביליםאיכה שם ,תםזההואלקוהמןאיזהמדרשסאוהרכנראהמסגנוןהלשת.

פתיחאכ"ז המחתלת ר' פנחספתה ואם עד אלה לא תשמעולי,ר'אליעזר ור'
יהושע כו',כל המאסר הואלקוחמן ספרא בחקותי פ"ה רק מסררהפתיחותהוסיף המלות
יר' פנחס פתח" ,ובסוף הוסיף ~תם עברתםלפני שבעעבירות הריירמי' בא משנן
עליכםקינות שהוא שבע א"ב" (א) ,כל קורא משכיל יראה שהמסדר לקח פאמר אהה
שספראוהוסיף בראש "ר' פנחס פתת" ולא חידש פאומה רק הביא דברי הספרא
לאיותר
פתיחאל"ג המהחלתר'זעירא פתחויהי לאבלכנוריועוגבי לקולבוכים ,ארשב"נ
לאהי'ימיםטובים לישראל כו',מן ארש~ג לאהי'ימיממעבים הואבמשנה סף תענית
וכל המאמר שם על המשנה ,הוא מגמראירושלמי תענית שם ,עד והזרו ועשוהו יום
טוב ,והוסיף מסדר הפתיחא"ר' זעירא פתחויהי לאבלכנה-י" גםהסיום "וגרמו עונותיהם
ונעשה אבל בעולם הזה בחורבן הביה פעמים הה"רויהי לאבל כנוריוכיון שגלו התתיל
?רמי' מקונןעליהםאיכה"הוסיף ג"כ לא זולת ,רק זאת עשהכי הוסיף באמצע המאמר
איזה דברים מגמרא בבלי תענית ,כמו שתראה אחר שהביא דברי המשנה ארשב"ג לא
הי'ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כו' ובהן בנות ישראל יוצאות וחולות
בכרמים ,מביא" :תנא סי שאין לו אשה נפנה לשם" ,ווה הוא מגמרא בבלי תענטז
ל"אע"א ,ובמשניות של תלמודירושלמי הם'טנה נחלקת ומסייסת המשנהובנ"ע ישראל
יוצאת וחולות בכרכים,לכןהביאעל זה דבריהגמרא ,ומןומההי' אומרת הואבירושלמי
שם פשנהבפני עצמה ,וכן תראה עור שם בפתיחתא :בשלמאיום בפורים סם סליחה
וכפרה כו' ,וזה הוא מאסר הירושלמי שם תענית פ"ר (דף ס"מ ע"ב)ומוסב על דברי
המשנה לא הי'ימים מוביםלישראל כהמשה עשר באב וכיום הכפורים,ובירושלמי נאסר
ניחא ביום הכפורים ,אבל המסדר מן הפתיחות תפסלשון הכבלי (תעניתל' ע"ב) ושם
 .אולם בעיקר הטעםהביא כמו שהוא בירושלמי
נאחר "בשלמא" במקום"ניחא"בירושלמי
ז2ם ,גם אתבעל המאמר הביא כמו שהוא בירושלמייעקב בר אחא בשם ר'אסי אטר
שבו קציצה יפה לעצים כו' ,אבל בבבלי סובא בתהלה מעטים אחרים ולבסיףסייסרבה
ור' יוסף דאמרי הרוייהויום שפסקו מלכרות עצים למערכה ,כן הוסיף בפתיחא שם
~מר רב יהודה אטר שמואל יום שהותרו שבטים כו' עד המוסיףיוסיף ודלא מוסיף
יסיף" ,זההוסיף באמצע סן גמרא בבליתענית כמו שהעירותי שםבהערותי.
בין הפתיחת נמצאותי טפתיחות אשר לא אדע סקורם אשר שאב הכסררובלי
ספק הםשן מדרשים אשר אבדו פאתנו ואלה הם :פתיהא ה' המתהלת ר' אבהו בשם
ר'יוסי גר חנינא פתח כה אמר ה' פתיחאו'ר' אבהו בשםריב"ה אפריס לשט
ה'תיהצ"
חק
פתיהאז' ר' אבהו בשם ר'יוסי בר חנינא פתח ורנו ואבלו פתחיה .פתיהא ח' ר
פתת כי קולנהי נשסע מציון .פתיחא י"בר' חנינא בר פפא פתח סעדה בגד ; פתיחא
י"ג רחב"פ פתת מפיץ והרב ,פתיהאי"ר רחב"פ פתת איש חכם
 .פתיהא ט"ו רחב"פ
 .פתיחא ט"ז ר' אבהו פתה דרכך ומעלליך .פתיהא י"ט ר'אבין פתח
פתה יומר לץ
והוא מהשנא ערניא
 .פתיחא כ'ר' אלכסנדרי פתח שקדתי ואהיהכצפור בודרעל גג
פתיהא כ"אר' אלכסנררי פתה והצרוע אשר בו תנגע ,פתיחא כיבר' יהושעדסכנין
בש"רלוי פתההוי פגיעבית בבית ,פתיהא כיד ר'יוחנן פתת משאגיאהזיון פתיהא
כ"ח ר'יוחנן פתח תנו לוףאלהיכם כבור(רק באמצע נמצא מאמר מפסיקתא דר"כ עשר
) .פתיחא כ"ו ר' נהמן פתת הוי אריאל ,פתיהא כ"ת
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ם תמנת המפרוםננון לשונוואופןררשמעיו
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ררשות פירושים על מגילת איכה על כל פסוק ופסוק
המררש הזה כולל
למלבדאיזה פסוקים אשר לא דרש עליהם) * המררש הזהאינו מתחיל בהתחלת הררשה
זה שאמר הכתוב כמו במררשים אחרים ,וניכר מהדרשות כי שיבה ורקה בהם ,ובאו
ג"כ הרבה מעשיות אשריש בהן תועלעת לחוקרי כץרות האומה וקדמוניותיה (א) ,גם
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גימטריה (ה) גם נמצאו בו באורימלוועע"ד הדרשאין זה אלאזה וכז כך וכךאין
כתוב כאן אלא (ו) וכן יבאראיזה מלתע מאיזהלשון הם'(ה) השתמש הרבה במלות
זרותוכולן בארת בהערות,עיי
ן פרקי"א רשימה שערכתי טחם ע"פ סדר א"בורשמתי
םיפיםכפי פשופי ד,גשקראות,
יערות .גם במקומות רבים נמצא פירושי
אנה מבוארות בה
ולשונו צח וקל ובקיצור נמרץ ודבריו נכנסיםללב.

...

ר)באיוה ונק ובאיוהמקום נמרר.
המרוש הוה הואמן דמדרשיםהקדומים ,וגם החוקר הגדול מהרים"ל צונץז"ל
בספרו על הדרשות רף קע"ת כתבכי המירש איכה הואטן המדרשיםהישנים ,וקבע
לו מקוםמיד אחר מריש בראשית רבה ,ועוד לפני מדרשויקרא רבה ,בכל זאתאודווע
ומן סדורו ישערכי המדרשכלובשלימתנו לא נסדרלפנ מתצי השנית מסאה השבישת
יבאמת לא ארע מההכריחולאחר
למספרם (הוא ד"א ת'ליצירה) ,ולא נתן מעם לדבר ,ו
ומנוקרוב לזטן הגאוניםכיזמן הגאונים התחיל מהתחלת פאה השמיניתלי"ספרם(היינו
ד"א ח"ן),ואולי בעבור שהביאכי במדרש איכה פ"א פסוק נשקד עול פשעי מזכיר
ממשלת הערביים ,וכוונתו מבוארה שהושג שרמז בזה
אדום וישמעאל ,וזה טכוון על
על מלכות המחמדים שהיתה בראשית המאה השביעית למספרם ,אבל באמת לא כוון
יפה כי הכוונה על ממשלת הערבייםבימי האמוראים,כי הרבהיהודיםהיו שרוים
בתוכם כאשרהעיר בצדק הרב ההוקר מהראה"וו בספרו ח"ג דף רס"ג ,זולת זה לא
י קשה לצמצם בבירור הזמן אשר
נמצא בכל
המדרשכלשולםהגרבמיזל לזאמנחורזבמןערךסדוברמוא,הואהםרכ
אשונה לאלף התמישי (הוא במאה
נתחבר ,אבל נו
י התלמוד ירושלמינסדר
הרביעית למספרם).היינו אחר אשר נסרר התלפוד ירושלמ,
יחרכהרבןהבית ,וחרבן הבעע
קרוב מאתים שנה אחרהחורבן,היינו מאה ושמונים שנה א
שני היתה בשנת ג"א תתכ"ח ,משתחשוב לזה מאה ושמונים שנהיעלה ד"א ח'
 .והמסדר ם 1מדרש
ן שעריציון ומה שהעירותי שם בהערה ש"מ
( 248למספרם),עיי
התלסור בבלי ,אשר נסדר ונשלם בערך ד"א רנ"ם-ר"מ
איכה לא ראה' עוד את
( 600למספרם) ,וכן ראיתי שגמ הגאוןהרש"ל רפאפורם בספרו ערך מלים ערך אתינא
/
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ותדומיס ותדומם כחיו
י6
3
י
י
י
כ
ש
דגדיליך מוולך) .סלכםסלכמיגתינכל.
.
6
כ
וילקו 6(6וייופו( 6קתעוכי ג6גמס5גי) (6 .תקליס6מליס  6%סתליס (טססט לויני"תעולעמי).
..
תפתי תלתי כתיכ ( 3 3כ(כ ס').סוכו סוכוכתים(כ  1וימתק כגן) .תלפ ת(כ7כתים (טס טסטימרתופדו
).גגי5י ג3י5ו כמיס ך 3יג תם עצירך) .תמס מפלתי המסכתירלפי עמתו סעור
וקילסגלילכמי 3ל3י
מ גסכי הזעקולטופ טמס מלירמי)5.ריהריסכמידלגיהליסגתסמייס)3 .מולומ כפוייטווס
מנפמיללתתסכוחןית(נ(סי3 .)5לימיס 3רתיסלכפמתייגת*ל'סיג 3מוליס עתון גס5י) .שסחי 3נלס טלפתיכמיג (טס טס).
לד) .סגין טיכס(6 6 6יכרי יסכם .)773כתנין נ77געס סס)
(ה) 3סתס 3גיתעוי,מתריס יטתיס
קרל  610לת"ק 6ת" 6זמן סו66תיי6
סו6קיני סו(6חק
77ין כמועכג776ין (6 6סיתם(תקן .סו6
תושג
*י (ככ גלע ס') .תגין תגים(גיו ותוגמ)( .ו)6ין(מוןטיכס ( 6(6מון קיגס (1
זכין(טס טס).תגין
ת
פ
ת
6טיכסיסכס 5.)773ין לטוןטיכס 6ל 5מוכחסלטסטס)6 .יןיתין 6(6טנועס ( 6ע עות6תסמטפיס)
תויל7גס תכפלסיל6מס (6יג תתלוםטלק5ט) Osp .תגהר סתלס (%עו טלסס')16 .ן ס17סלגליו 3 6(6יס"
(נ  6(1 6וגל סקסרג(יו)( .ז)טויסס5ין כתיק כ6ן  6(6ע(יגו ,ותט6גסעיגיסס5ין כתיג כ6ן 6(6עיגיגו,
ן כחיב כ5ן 5ל 5גטפעךפמימ5י"ר).כ גטכן
ועפעפיריס 6ין גתיכ;6ן  6(6ועפעפינו(פתימס כ') .טפת*י
יגס).
 1כתיג ;6ן  6(6כתמ6וגגיס (6 6סימםג(6ת
5יןכתיבכ5ן hihכ גטכם (מתימך ;"ס) .תת6וגגיס.6
יכ6ן 6ל 6כתשנממס טס).כי פרס6ין כתיר כ5ן  6(6כפרס (ססטס).סיתס שתגס
תקינ ג13ל6ין כה'3
יתיג ;6ן  6(6כ(6תנס (טס טס). .זלך קסתו 16י63יןכתיר כ6ן  6(6כ6וי( 3סס טס).סי' ס' מויל
6ין;
6יןכתית כ6ן 6(6כטויס לטססס) .לקןסיעים6יןכתיכ כ6ן 6(6סיתין (3גסטיב 6חוכיתיט) .כגגן נתנגן
י (3 3 6כס
6ין כתיגג5ן 6ל 5כגגן סתגגן(גיעעתיזוגי).לרם "5לליוון'6.ןלטון5פ 5ל6ליי
ןיונ
"כ:י5 6תר 3תגורמ 5קולין
י שרגי קורץ לתסרען 5תסלסלס ל 6עו קלס ס') ר' 3 535ל
תגכם)5 .אר
ןלמייל,עיינהל)'b % 3
לקמוס%עלוס*לולטסטס)5 .ימ5מר5וליימי
o.יעיר)"6.ם%מר,דלוימין לכי53פייג*
(טס "5 ..(DVללוי 3פלגי 6קוליןלגייספדים* ל3יג פסהפירך)
תן 3מליון ת3ת כמיס (6ו) .וילכו 3ל6
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10
כתב האנדה של תלמוד נבליבענין הסיפור מאנשי אתינא מאוחרת הרבה לאגדה של
המדרשאיכה.ושין בפרקו' הארכתיבענין התלמוד בבלי ומדרש איכה
נהנה המדרש איכה והמדרשיםעלד'מגילות האחרות לא נסדרו בום! אחד ולא
ם,
מממרר אחד ,רק בזמנים שבים ,ומסדרים שוני
המררש איכה נחלק לחמשה פרקים וכלם הם ממסדר אהד חוץ 0ן רמשיהם
שנסדרו בזמן מאוחר קצת מן גוף המררש איכה ואב אהד לא הולידם כמו שהארכתי
בפרק ב'
 .ואשר שער ההוקר צונץ שפרשה האחרונה על שהיא מעם הכמות ,ואינה
ארוכהכאחרות ,וכן פרשההרביעיתואולי גם פרשה השלישית ,נתוסף בזמן מאוחר היא
השערה רחוקה ובלייסוד ,ואם נמצא גם במדרשים אחריםאיזה פרשיות שהן קצרות
מהאחרות הן מן ממרר אחר ונוספו אח"כ? רק המסדר בתחלה האריך והביא הרבה
י בפרשיות האח-ונות
מעשיות ואה"כ קצר בדרשותיו .ומה שהביא עוד החכם הנ"לכ
נתקצרו איזה דברים ,טה שהביא תערוך בערך בלע חסר לפנינו ,ובאמת מה שהביא
הערוך בערך בלע נמצא בכ"י רומי אשר נתתי לפנים הספר ,ועוד הרבה מאמרים אשר
הערוךהביאם בשם המדרשאיכה ולא נמצאיםלפנינו בנרפס ,כולם הם בכתבירהנ"ל,
אחדלא נעדר ,וכמו כן השינוים בנוסחאות שהביא הערוך הם עפ"י כתב י
רהנ"ל,
י הצענזור (א),
והמאמר .מה שהביא הערוך בערך בלע נשמם בנדפסע"
י נסרר בארץישראל ,ונושא
ר
ואלרדרז המקום אשר בו נתחבר המדרש איכה ברו כ
עליו ממבע א"י ,הן בבחינות הלשון וכן בסגנון ואופן דרשותיו ,וגם שמות האמוראים
הנוכרים בו הם בלם שמות אמוראי ארץ ישראל ,וגם תראה כי מסופר בו הרבה
נח)מיםעל חרבןבית המקדש ,ובעבור
טעשיותטאנשיירושלים ,והדרשותהם לרוב
זה תמצא שהאגרות מתאימות עם אגדת תלמדוברריירושלמי אשר היה למראהעיניו.עיין
פרק ה'
 .ושם הבאתי הטקומות אשר שאב מתלמוד ירושלמי וגם העירותיכי נמצא
אשר רמו לתלמודירושלמי וכן תשוב תראה מפורש במדרש פ"א ד' פסוק דרכיציון,
ושתלן בבבל ,וכס
לאהיה ארוים בבבל וכשעלה נבוכדנצר
הלש ארזים
כן תראהבזה שמובא במדרש אגבנן רהתםל"כואכןווןלרבנירבבלאומיכ,אעןיין פ"א הערה ש"ח.
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דץ) מכלרות אשר מהם שאב המסרר.
 )1המשנה .הרבה פעמיםהביארברימ ממנה כמו שתראה( :פתיחאסי'")יא

( .פתיהא סי' כ"ג) דהניא
תהי' כהנת כפונרקית ,הוא לשון המשנה יבמות קכ"ב ע"א
[צ"ל רהנן]סנהדריןהיתהכחציגורן עגולה ,הואלשון המשנהמנהרריןל"ו ע"ב
( .פתיחא
סי' ל"ג) חטןתנינן ארשב"נ לא הי'ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ,משנה
( .בגוף המדרש (א א העיר רבתי עם) דתנן פר היה קרב בעשרים
הענית כ"ו ע"ב
וארבעואין כל איל ואיל פחות מי"א .משנה יומא כ"ו ע"ב( .א נ כל רודפיה השיטה
 .הוא במשנה ב"ב ק"ו ע"א
בין המצרים) כההוא רתנן דברי בן ננס בסימניו ובמצריו
ה
"
ר
ה
י
נ
פ
ל
ש
במשנה
בסימניו ובמצריו-והמלות לדברי בן ננס" הם שם
)
א
"
ע
ף
ר
(
וקאי
על מרה בחבל ן ואינו נמשך למשנה שלאחריהעלבמימניו ובמצריו,כמו שהראה בגמרא
ן ננס" לסמה;
שם ,רק במשנה שבירושלמי היא משנה אחת ,ומשך המלות לד ב
 .הוא במשנה
שבברייעית
אותו ב
(גיא דרכיציון סוררויפשתני) המד"אאילן שנפשה
י ערב מ"ב נו' ,הוא במשנה
ן
נ
י
נ
ת
ר
ושביעית פ"ד מזו( .ג פז הכפישני באפר) כההיא קושרי

תענית

(א) מסיפך גמע 3גךפס 6יוס סוספומ 6סל סו 63תמון פג'מס ,ונכמנ ('ת ,6כתו ומלפס פ"ל
ן ג(גוילם וג'ילט טס'מט '3לוט(יס
פסוק זכוג,יליס מט(ג ,גופף נגוף טמולס""יי5ספיר גוילמס,קיליוי
טימס קסם כפסיל ו6ס מקטר לך "6 610ל פגחק גו' עד5פי טולס ט( טגמס" וגס טקף מצ'נס מגיסעפ"י
כת 3קרגו .גס גט'מטן מחסול תקלס ,גנו 61סוקפס "ק" 6( 6גדלו ממוגות "6ל (6טזל 3ל שוק מעטם 3כל
ס6גח"ד(כו"'  /נס גמ3 65גדפק שוספילוטיס טסוט,ף סנוגיס 6טל  163למ"כ מגלון (6ייתילס פגימה ,ונכויי
6ין זבל מ,ס כמו:שי 6מד מ6תיגק"תפרי (טון 73יקס סו 6( 6תפצל רחליך ,מלגרמו (6מפרי כתלך".
עוד סם "7ט מד גומי היכיס טו6מכיס "סי'  63ט( לתויי .טרד טס "7ס מד מת(מי7וי דלחייומגן6 ,מ מ"מ
,פי' ממגבל" וכן 3פ'ע( (6ס 6גינוכיס טסגיע (קיפלוק גמל ,מהת קטל" סו 6מ,'6ס מגיס.
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תענית ט"ו ענב( .דיב לא האמינו) כטה דתנינן חטן עלהויקימ ועל הזועות ועל
הברקימ ,בן הוא בפתיחתאסי'ל' ,הוא במשנה ברכות נ"ר עש (ה סו שבת משוש
לכנו) הדא דתנינן טשבטלו סנהדרק בטלה השיר מבית משתאות הוא בטשנה סוטה

.

פ"םמי"ב.

 )2ד?עומפתא גם גה השתמש כסו( :א אהעיר רבתי עם)ביקש אגריפס המלך
לעמוד עלמנינם של אוכלמין כו' ,הוא בתוספתא פסחים סוף פ"ר (א טז ד"ה דש
על אלה אני בוכיה) מעשה במרים בתו של נקדימון כו' ,הוא בתוספתא בחובות סוף
ן שםהערה הל"א( .ב'י"ס קומירוניבלילה) רבי אומר ד' משמרותבלילה כו',
פעהעיי
תוספתא ריש ברכות( .ד ב ד"אבניציון)תני רשב"ג טנהג גדול היה בירושלים כו',
(.ד ב ד"אבניצ11ן) מעשה בר' יהושע שהלךלרומי כף  /תוספתא
תוספתא ברכות פ"ד
הוריות פ"ב.
)8מכילתא (פתיחא כ') כשיצאו ישראל ממצרים היו (ומעים במחלוקתוחונים
במחלוקת כו' ,הוא במכילתא יתרו טס' דבחרש סקי פ"א (איכה ג' ס"ו) תררוף באף
כו' ,הוא במנילתא מוף בשלח( .איכה ג' א') אני הגבר דתניא בתהלה נגלה על בני
עשו כו' החוירה על בני ישמעאל-ולבסוף ההזירה על ישראל כו' ,הוא בטכילתא יתרו
מס' דבהדש פרשהה'.
לא ).4מפרא גם ממנו שאב איזה דברים (פתיהתאסי' כ"ז) ר' פנחוסר/פתח ואם ער
ו/תי פ"ה ,פנחס הביא
אלה תשמעול ,ר'אליעזר ור'יהושע כו' הוא מת"כ בחק
יבסוף שאתם עברתם שבע עבירות הרי ירמי באמקונןעליכם,קינות
דרשתם והוסיף רק
( .איכה א' פסוק על אלהאני בזמה ,וכן פ"ב ב' ראה והביטה)
שהוא
אמרועלשיבועעאל"בר"ואג בן יוסף שמת והניח בן קמן כו' ,הוא מספרא בהקותי פ"ו ת"ג.
(ב כב תקרא כיום סועד) ולא היהביום אף וגו' כנגר הבנים והבנות כו' ,הוא מספרא
בחקותי פיד ה"נ( .ה' כ"א) הדשימינו כקרם כיסי עולם זה משה ,הוא בספרא ריש
ן בהערות
שמיני(.ד'א') דתניר'הייאיכול עומסותכו',הואמת"כ ריש פ' אחרי מותועיי

.

.

די

שלי הערה א'.

)5מפרי נמצא איזה כברים אשר מקורם בסמרי כמו( :איכה א'י"ט קראתי
למאהבי) אמר ירמי' לישראל הציבו לך ציונים אלו טצות שישראלטצוינים בהם ,הוא
( .א' כ"א) בקשו לברותכלפיצפון כו'; הוא בספרי האזינו
בספרי עקב סוף פסקא ס"א
פסקא שכ"ב( ,ה'י"ח עלהרציון ששמם) וכברהיהרבן נטליאל ור"אבןעורי' ור'יהושע
ור"ענכנסיןלרומי כו' הואבספרי עקבפסקאמ"ג( ,נ' אני הגבר דתנא בתחלהנגלה
על עשו כו' ,הוא בספרי ברכה פסקא שמ"ג.
בני )6תלמודירושלמי .הרבה סאמרימ נובעים מהירושלמיוה" לו
להרבה
דרשותיו(א) .גם המצא שהביא מאמרי הירושלמי לראי' כמו שתראה( :אילכמהקח-פ"אי"ג)
ממרום שלח וכו' וירדנה .ררה כההיא דתני (בנדפם כדתניא) חרש רופומ את ההיכל,
והואלשון הירושלמי תענית פ"ד סה"ה (רף ס"ט ע"ב) ונתרשהדביר הרשרופוס שהיק
טמיא את ההינל,וכן לסיכה ב' ה') חשבה' תיל וחומה ,כההוא ראמר ר' הונא בריה
דר' אחא שורה ובר שורה ,הואבירושלמיפסהיםפ" 1ה"א (דף ל"ה ע"ב)ושםהגי' דאמר
ר' אחא בשם ר' היננא ויאבלחיל והומה שורה ובר שורה ,ואולי ה" כתוב
~
ר' הונא בר אחא ונשתבש ונעשית ר' אחא בשם ר' היננא .והנה סיפורי
מי
למ
של
וש
רו
יר
ברי
םספטוה
באים במדרש איכה ,רק נמצא במרגש איכה תוספותוביאורים ומרהיב ה  .והנה
ארשום פה המקומות במדרש איכה אשר מקורם בירושלמי( :פתיהא ב)/תני רשב"י אם
'

/

א"

(א) 3 06פטת' 0תטוגסק"מסגו"מ 6נתילט טכס תתם טכ 61כילוט(תי 6יןיטרוק טוסכי ( 6ס6כ
סתקזר תסתלרט תסירוט3תי  /כ' 'תכןלפגי תטךל תסתדלטסי' סגוסח סופגיו ניכוס(תיגגוטמ 6מלק"מ תמס
ססו 6כטתלהגיגו .ונס גתזלסכגננו סגוקמ6ות  nulrnתגוסמ 6מד npt)Sסגי.כב"י 6מזסי' ס;וסמ כך וכך
וגליסג' ט 61גגוסמ 6מל וגסוקפות וגלטון כתו טתל6סהככ"י לותי 6קל גתת' (פגיםס"פל ,תסוגס (וסגזפק.
31לוג  ethnnגוקמ סג'"  ODגו"מתכיכוס3תי3 ,גן 6ין נזון תגס 3 06פטתיס סטטמ תקוגס  /וע 3סת6תליס
~1 Oihט ct1)tno 3מכילותי כמטרותסני גתקותותס.
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ראיתשירות נחלשות עד רבהונא אמר למוד תוהאעפ"י שלא לשמה ,הוא מירושלמי
חגיגה פ"א ה"ו דף ע"ו ע"ג (אףכי ממרר הפתיחות לקת זהמן פסיקתא דר"כ איכה ק"כ
ע"בכי גם רמאמר שלאחריו הוא נובע טדפטיקתא אבל מלער המאמר הואבירושלמי)
א ב') ר' שמואל אמר וצבא תנתן בפשע בפשעה של תורה ,הואבירושלמי ר"ה
(פתיה
ט עדא(וגם זהלקח המסדר מהפסיקתא דר"כ איכה קכ"א ע"א)( .פתיחא ה')
פ"ג ה"חנ"
ר'יודן שאל לר' אחאהיכן הרגו אתזנרי' ,הוא מירושלמי תענית פרד סוף ה"ה ~והוא
ג"כ בפמקא איכה קג"ב ע"א)( ,פתיהא י"ב) וישרוף את בית ה' זהביהמדק הוא
בירושלמי מגילה פ"גה"א דף ע"ג עיד( ,פתיהא כ"ג) א"ר יוחנן האומר לצולה הרבי זו
בבל לפה נקרא שמה צולה כףהואמירושלמי ברכות פ"ר דף ז /ע"ב( ,פתיחא ל"ג)
כל הפתיחא הוא מירושלמי מול תענית דף מים ע"ג עם איזה הוספות מהמסדר כמו
ל"ד) א"ריוסי בר הלפהא חמשים ושתים שנה לא נראה
שר~ירותי בהערותי( .פתיהא
עוף טס בא"י  ,הוא בירושלמי הענית פקד הקת דף ס"ט ע"ב( .עוד שם) א"ריודן,
שבע שנים נתקיימה בהם גפרית 501ח כו',ירושלמי כלאים פ"ט סוף ת"גוירושלמי
כחובות פיקב סוף ת"ג( ,עוד שם) עובדא הוה בחד דהוה קאיםורדי נוי,ירושלמי
תענית שם.
רכן בגטן המררש (איכה א') המתחיל חדכוחי עבר גרמיה פתר חלמין כו' א"ל
המיתי בסלמי משקה זיתא משתכו' ,ועור הלומות שלאחריהן ,הוא בירושלמי מעשר
שני פ"ר ה"ט רף נ"ה ע"ב ,ואיזח הלומות ופתריהון משונה קצת מאשר הוא במדרסו,
בסו שהעירותי על כלן בהערותשלי( .איכה א' ג')מעוני,ר'ביבי ור' הונא בשם רב
האוכל טבל של מעשרעניחייב מיתה ,הוא בירושלמי דמאי פ"ד ה"ה דף כ"ד ע"א
קידושין פ"ב ה"מ מ"ג ע"א( ,איכהא' ט"ז) אלה אזכרה בדרכיםהיואומרים
ושימרחושתלימיבאופריםלי בית הד'ףנלך כו' ,הוא בירושלמי בכורים פ"נ ה"ב דף ס"ה ע"ג.
(איכה א'ט"ז)ד"אעל אלהאניבוכיה ,טרגאנוס שהיק עצמותילדה לו אשתו בט"ב כו',
נמצא הספורגםבירושלמי סוכהפ"ה היא נ"הי'ב
 ,אבל כנראה לא שאב הכמדר זה
ר
ח
א
ו
ל
ר
ח
א
ר
ו
ק
מ
פן הירושלמי כי הוא משונה מאשר הוא בירושלמי ובפננון והי'
עיין
שמ בהערהתי"ג
( .איכה א' ט"ז) ד"א על אלהאני בוכיה מעשה במרהא בתבייחוס,
המאמר השני מעשה במרים בתו של נקדימון הוא בירושלפי סוף פ"ה ככתובות.
(ם
ג
,
כ
י
א
,
א
ו
ה
ה
י
כ
ו
ב
ו
י
ה
ם
י
א
"
ד
ל
ע
,
ה
ל
א
ל
ע
ן
י
נ
ע
ת
מ
'
א
)
ז
"
ט
בירושלמי
בשני
מפרשי
אני
תענית פ"ר היד דף מ"ח ע"ב( ,איכה א'רטן"ז) ד"א על אלה אני בוכיה ר' יהושע בן
י אמר צמח שמו ,כל המאמריעד דבי שילא אמר הואמירושלמי ברכות פ"ב ה"ד
לו
דף ה' ע"א באיזה שינוים
( .איכה ב /ב') בלע ה' ר' פנחס בשם ר' הושעי' ארבע
מאות ושטונים בתי כנסיותהי' בירושלים כו' ,הוא בירושלמי כתובותפי"ג ה"א ,וריש
פ"ג במגילה (ונמצא גם בפסיקתא דר"כ פסקא איכה)( .איכה ב' ב') בלע ה' רבי היה
דורש בלעה' עשרין וארבעאפין כו' כל המאמרעד הרס בעברתו הוא בירושלמי העניה
פרד ה"ה רףס"ה ע"ג באיזה שינוים ובסדר אתר (איכה ב' בלע ישראל לשלשה
טקומות גלו ישראל ,ירושלמי סנהדריןפ"י ה"ו רף כ"ט ע"ג
( .איכה ג' ירט)קומי רוני
 .כל המאמר ער ראה ה' והביטה הואמירושלמי ברכות פ"א ה"א רף ב' ע"ר ,
בלילה
(איכה ג /ט') גדר דרכי בגזית ,כל המאמר עד דוב אורב הוא מירושלמי מישר שני
פ"ה ה"ב דף נ"ו ע"א רק סרר המאמרים מהופכיםויש גםאיזהשינוים
( .איכה ג' ט"ו)
רבכשהיה אוכל מעורת ט"ב  ,ירושלמיתעניתפ"רה"ירף ס"ט ע"ג( .איכהג' כים)
יתן בעפר פיהו ,זה אהד מששה מקראותכו',ירושלמי חגיגה פ"ב רה"א דף ע"ז ע"א.
(איכהג' מ"א) נשא לבבנו אלכפים,ר' אבא בר זבדאור' תנחום בר הנילאי ור'יאשי'
נפקין לתעניתא כו' ,ירושלמי תעניה פ"ב ה"א דף ס"ה ע"א (איכה ד'ב') ד"א בני
ציון מעשה בר' יהושע שהלך לרומי ,ירושלמי הוריות פ"ג ה"ז דף מ"ח ע"ב( .איכה
ד' ב') הממולאים בפז ,ר' יודן בן קרת בשם רשב"נ משחרב ביה"ס .הוא מירושלמי
סיכה פ"ד ה"ז דף נ"ד ע"ד( .איכה ד'י"ג) מחטאת נביאיה ,ר'יודן שאל לר' אחא
היכן הרגו את זכרי' ,ירושלמי תענית פ"ר ה"ה דף ס"מ ע"א( .איכה ד' כ') רוח אפנו,
] ור;היננאהיו פושטים במגילת קינותבערב מ"ב,ירושלמי שבת
ר' ישמעאלהבר'יוסי
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פטיו היא רף מ"ו ע"ג( ,איכה ה' ט"ו) שבת משוש לבנו ,ר' אבא בר ירם אמר
"כה דף
בראשונה כשהיתה אימת סנהדריןכו' ירושלמי סוטה פ"ט הי"ב דף ב"ח ע"ב( .אי
ט"ז) נפלה עטרת ראשנו ,ר'ירם" דשבשב לבש עטרה שלזית כו' ,ירושלמי סוטה
( .איכה ה' ט"ז) נפלה עטרת ראשנו בר בריה דריב"ל הוה
פ"םהי"ו דףכ"ד סוף ע"ב
ליה בלע אחא הר ולחשליה ירושלמי שבת סוף פי"ד ת"ג דף י"ר ע"ד,וירושלמי
ע"ז מ"ב ת"ב דף ט' ע"ר.
 .כמו
 )7במררש איכה נמצאים דרשות אשר נראה כי נובעים מבראשיה רבה
שתראה( :פתיהא ד') ר' אבהו פתח והמה כאדם עברו ברית כו' ,הוא במדרש ב"ר
פי"מ אות ט' (פתיהא רב הונא בש"ר יוסף אמר קנמון היה גדל בא"י כף ,ב"ר
פם"ה אות ט"ו( .איכה א' א') הדא אתתא אתתלנביר' אלעזר אמרהליה חסית דשרית
( .איכה א' ב')אין לה מנחם א"רלוי כל מקום
דביתא פקעה כו' ,ב"ר פפ"מ אות ה'
שנאמר אין הוה לה ,הוא בב"ר סוף פל"ה( .איכה 4ר נ') היא ישבה בגוים.
ר'יודן בר נהמי' בשם רשב"ל אלו מצאה מנוח כו' ,.הוא בב"ר פל"ג אותו'( .איכה
א' ירו פרש צר ,ארבעה דברים טוביםהיה חושב אברהם על לוט עד סופו ובני
י
עמון כעמורה ,הוא בב"ר פם"א אותג' ,ובטדרש איכה כתובוהדין ידו פרש צר נ
נדרש שם על הכתוב הזה ,אבל במררש ב"ר כתוב :ועור כתיבירו פרש צר על כל
מהמדיה ע"ש (איכה א;
)נתנני בידי לא אוכל קום,ר' הונא אמר עשאו עבד
ר
"
י
( .אינהא'י"ז) פרשהציון ר' אבא בר כהנא
מכודןבפני עצמוכו'  /הוא בב"ר סוףפי"ד
וי אמרכתיב ויאמר אלהים יקוו המים ,אמר הקב"היקוו
י המים מה שאני
ל
בשם ר'ל
עתיר לעשות בהן משל למלך שבנהפלטרין כו' ,הואבב"רפיה אות א' וע"שבפירש"י
המיוחםלו שכתב כל ההגדה הזאת הוא מביאה בטדרש איכה (איכה ב' ב') בלע ה'
היה דורש הקול קל יעקב כו' ,ב"ר פסיה סוף אות נ"א( ,איכה ב' ב')
מי
רשבהיוא רואה במפלתו של תרסור כו' ,הוא בב"ר פנת אות י"א( ,אינה מ כ"ג)אשחרדישים
לבקרים .עד חלקי ה' כל המאמר הוא בב"רריש פע"ח.
קתא דרב כהנאהי'לו למקוו' ושאב ממנה הרבה דרשות .וגם איזה
 )8ולפסי
פתיחות נובעים מן הפסיקר,א דר"כ פתיהא א' הוא מן פסקול דבריירמי' (ל"י ע"ב)
השנית פתיהאב'
פתיתא ב' הוא מפסיקתא רר"כ פסקא איכהב"בע"בוכמובן
המתהלת כה אמר ה' צבאות ,התבוננוכו' לקחמן פדר"כ פסקאמהאציינה ק"כ ע"א פתיחא
 .פתיהא ד' מן פסקא' איכה קי"ם ע"א פתיחא ט'
ג' הוא מפסקא איכה דף קי"ט ע"ב
כל הפתיתהא הוא מפסיקהא דר"כ פסקא אנכי קליז ע"ב ושם היא מיוסר על הכתוב
חרפה שברהלבי (תהלים ס"ט כ"א) והממרר מן הפתיהא הציג בראש ר' יצחק פתה
ושם בפסיקתא הוא  .פתיחאי"ב וישרוף את בית ה' זה בית הטקדש כו; ,דאמר
סתמ
ייקתא פסקא איכה קכ"א ע"ב .פתיחא ב"ג ר'יורן שאל לר'
ר /פנחס כף ,הוא בפס
אחא היכן הרגו את זכרי' ,פסיקתא דר"כ פסקא איכה קכ"ב ע"א ,פתיהא כ"ה עשר
 .פתיהא ל"ד א"ר אחא ג'דברים
מסעות כן ,,פסיקתא דר"כ פסקא דבר ירמי'קי"דע"ב
יי"ג ע"א ,גם בגוף המדרש תמצא הרבה מאמרים
כו' ,הוא טפסיקתא פמקאדבר ירמי' ק
ימו( :איכה א' א )/א"רלוי משל למטרונה אחתנוי ,הוא
הנובעים מן הפסיקתא דר"כ כ
ן הערה א'( .שם שם) ר' יהודה ור' נחמי',
בפסיקתא רר"כ פסקא איכה קכ"א ע"ב,
י
י
ע
( .שם שם) ד"ה איכה
 rקינה ,הוא שם שם
ר' נחמי' אמר אין לשון איכה אלא~ws
שאל הקב"ה למלאכי השרת מלך ב"ו כשהוא אבל כו' ,פסיקהא איכה רף
ישבה
יומובא בעקום ישש' רמז ר"ץ בשם הפסיקר,א( .איכה א' ב') ד"ה ד"א בכה
רב
ב"
קי"ט ע
תבכה ,איכרהנגינתיבלילה ,כל המאמר הוא מפסיקתא דר"כ פסקאותאמרציון ,וסובא
(.איכהא'ב')אין לה מנהםכו'  /הואמפסיקתא
בילקוט תהלים
תתט"ז בשם הפסיקתא
יורני עקרה ונשנה גם בב"ר סוף פל"ח (איכה א'ו')וילכו בלא כח
מה
רר
פסקאעניה סוע
לפני רודף כו' ,פסיקהא פפקא סליחות קם"ו ע"ב( ,איכה א' כ"א) שמעוכי נאנחה אני,
י פתר קריה עד סופו כמוני לרעה ולא כמוני לטובה ,הוא
ר' יהושע דסכנין בשם ר'ל
ויה ע"א ע"ב קל"מ ע"א( ,איכה א' נ"ב) ט רבות אנחותי,
טפסיקתא פסקאאנכי דף קל
אח מוצא בבל דבר שחטאו ישראל בו לקו ובו מתנהמיםכו' עד ההפךעלי בלהות ,כ
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המאמר הוא בפסיקתא פסקא נהטו דף קכ"ח ע"ב ,עד סוף הפמקא והמאמר נובע
מהפמיקתא ,שם מובא כל זה על שם הסיום ומתנחמין בכפלים נהמו נחמועטי.
כיבלע ה' ר' פנחס בשיר הושעי' אומר ארבע מאות ושמוניםבתי כנסיות
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ןקליא ע"ב( ,איכה בג
ור' אבהו בשם ריש לקיש כו'  /אוא מפסרר"כ פסקא ותאמרציו
י"ג) מה אעידך עדנביאיך כל המאמר הוא בפסיקתא דר"כ פמקא נהמו קכ"ד ע"ב
(איכה ב'י"ס)קומירוני בלילה ,ר' פנתם בש"ר אלעזר בר מנחם אמר כנור היה נתון
יבחצי הלילה(מ"בע"ב)( .איכהג' כ"א)זאת
בפסיקתאפסקא
החתמראשותי
אבאוכבו'ר ,כהוהאנא אמר משל לומיהלך ,הוא בפסיקתא פסקא אנכי קל"מ ע"ב.
אשיב ר'
(איכה ג' ל"מ) מהיתאונן אדםהי כו' ,הואמפסיקתא ותאמרציון ק"ל ע"ב ע"שבהערות
ר/
שלי( ,איכה ג' מיד) סכותה בענן לך,ר'היננא בר כפאבעיקומי שמואל ברנחמני
בו' ,הוא בפסיקתא פטקא שובה קנ"ז ע"א( .איכה ג' ס"ד) השיב להם גמול כו' ,כל
המאמר ער לפני ה' בגלגל ,הוא מפסיקתא פסקא זכור כ"ח ע"א ; (איכה ד/ז') זכו
נזיריה ,א"ריודן כל גורהוגורהשהיתהבירושליםכו ,/מעשה באדם אחד ,הוא בפסיקתא
) מחטאת נביאיה ,ר'יודן שאל לר' אחא
פסקאעניה סוערה קלנה ע"ב( .איכה ד'י"ג
היכן הרגו את זכר" ,פסיקתא פסקא איכה קכ"ב ע"א (איכהד' ט"ו) סורו טמא ,ר'
חנינא פתר קרייא בבנותירושלים ,כל המאמר הוא בפסיקתא פסקא ותאסרציון קל"ב
ע"א(,איכה ה' כיב)בי אם מאס מאפתנו כההיא דאמר ריש לקיש אם מאיסהנו',
הוא בפסיקתא פסקא ותאמרציון ק"ל ע"ב
י המדרש שו"טדי /למקור
ת
ו
א
א למדרש שו"ת סף ט'
)9בריבו
השבתי
ג
למדרש איכה ולקח דברים ממנו .אבל כעתראיתיכיאיןלבררמי לקח ממיכי שניהם
( .פתיהתאאותו') ר' אבהו
הם מדרשים קדומים ,ואלה הם המקומות אשר רשמתי שם
ו
"
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י בר חנינא פתה אפרים לשמה חהי' ,נשנה בש
ואולי
ס
במסשד"רריהו
קח משו"טכי הפתיחות מאוחרים בזם! מןגוף המררשאיכה( .פתיחא
ת
ו
ח
י
ת
מ
ל
עשרהו
שנה היתה בת קוליוצאתבפלטין 'של נבוכרנצר כו' ,הוא בשו"ט
כ"ג) שמונה
מזמורע"מ אות ב' ונשנה גם בקהיר פי"ב פסוק וזכור את בוראך ואולי שאב משם,
(פחוחתאל') ארבעה מלניםהיו מה שתבע זה לא תבע זה נמצא ג"כ בסיףהמררים
איכה פ"ר המהחיל לא האטינו מלכי ארץ נשנה בשו"ט טזמור ע"ס אות א' אבל קצת
בסגנון אחר( .שם -שם)ריב"ל אמר לשתי לילותויום אחדהי' הקב"ה מאירלוכו' ,הוא
בשו"ט מזמור י"ח אותג' אבליותר נכוןכי הוא נובע מן פסיקתא דר"כ פמקא אחרי
י זדים שיחות,
מות
'א ע"ב) .בגוף המדרש (פ"א מ') פסוק טומאתה ,כתיב כרול
(
ן שו"ט
" ג"כ בטדרש שו"ט מזמור כ"ב אות י"ז ואין לבררמי לקה ממי,עיי
עו
המאמרקה
שם הערה ש"ל( .פ"אי"ר) פסוק הכשיל בתי א"ר תנהום בר' חנינא ארבעה דברים
( .פ"ב נ') פסוק
מתישין הכת כו' ,הוא בשו"ט סוףמזמור ל"א וגמ בכאן אין להכריע
( .שם)ויבער.ביעקב
גדע בחרי אף ,עשר קרנות הם ,הוא בשו"ט מזמור ע"ה אות ה'
באש להבה ,אמר רישלקיש כשהפורעניות באה לעולם אינו מרגיש תהלה אלאיעקב,
הוא בשו"טסוף מזמורי"ר אבל בסגנון אהר ע"ש הערהל"ד( ,פ"נ כ"ג) חרשים לבקרים
ר'סיטון אמר על שאת מחדשנו בבוקרן שלמלכיות ,התחלת המאמר מובא בשו"ט מזמור
כ"ה אווז ב' ,אבל כל המאמר נובע מן ב"ר ריש פע"ח( .פ"ר י"א) ויצת אש בציון
כתיב מזמור לאסף בכיה מבעי ליה ,הוא בשו"ט מזמור ע"ם אות ג' ,אבל בסננון אחר
ע"ש הערהל"ב (שםי"ס) פסוק קליםה" רודפנור' טייב
ו אוסר כו' ,במררש שעם
מררשאיכה הערהקיא*(פיה כ"א) פסוק השיבנו
מזמור אותי'הופ.בסננון אחר,עיין
אמרהז'כנסת ישראללפני הקב"הכף ,במדרש שו"ת סוף טזטור פ"ההוגש בסגנון אחר.
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ד)3מררשאיכה ומלמודבבלי.

הבאתי כ דהלמוד ירושלמי היה למקור למדרש איבה והבאת
בפרק
יכן תלמוד בבלי  /המסדר מן מדרש איכה לא ראה
שם הרבה דוגמאות  ,לא
עוד
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עוד (א) ואם נמצאים לפעמים איזה טאמרים במדרש איכה הדומים קצת להמאסרים
גתלמוד בבלימ) ,יראה כל קורא משכילכי משתים הם זו מזו ,והמאמרים בבבלי הם
י
טאוחרים ,גם משונה בהם שמות האומרים כאשר תראהלהלן ,והממרר מתלמוד בבל
לא לקחטןסררשאיכה,וראיתיכי הרב החוקר מהראה"וו בספרורריוח"ג דף רס"פ כתב
ו
י
הזי"הל:מטפצראנאוגדהדוהגמזאהות טן המדרש איכה בתלמוד בבלי וכשנתבונן בהן נבחו לשערכ
י טסרר הבבלי .אולם לדעתי המסרר טהבבלי לא שאב
למראה
נ
י
ע
מן מדרש איכהואולי לא ראהו  /כמו שתראה גחמאטרים אשר יש להם .דטיון קצת
(ברכות ל ע"ב) אסר רב אחא בר גיזנא א"ר שמעון המירא כנורהיהתלוי למעלה טמאתו
של דורוכיון שהניע חצות*לה בא רוה צפונית ונושבת בו וסננן מאליו כו' ובטדרש
איבה פ"ב פסוקקומירני בלילה מובא זה בשם ר'לוי והטאמר במדרש נובע מפסיקתא
יר"כ ממקאויחי בחציהלילה (ס"נ ע"א) ושם טשונההני'
במאסר שלר'לוי והעירותי
ז גטדרש איכה שנוהמעתיקים את הלשון ושש בפי ר'לוי דבריר'
שם בהערהי"
ישני המאמריםשוים בענינם ולא ראו השנף
ו
ב
ש
ח
ס
"
ש
מ
אחא בר
ן
ע
י
אשרביזנא ע"שבב,לי בי כ
הרק ביניהם
כמה רגעכו' ,ובאיכה רבה פ"ב פסוק קומירני בלילה סובא
(ברכוכן ז'
מני
ן אחר בשם שמואל *
(ברכות מ"ח ע"ב) אסר רג מהנא אותוהיום שניתנוהרוגיביתר לקבורה תקנו
א~ כו' ובטררש איכה פ"ב פסוק בלעה' טובא ר' הונא אסר יום
"ב
עי
ביבנה הטוב והממ
שניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעו הטוב והטטיבכו' ,והוא כסו שהוא בירושלמיתענית
' הונא ;
פ"ד דף ס"ט ע"א בשם ר' תונא והוא כמו ר
(שבת כ"ה ע"ב)נשיתי טובה אמר רבי ירמ"זובית המרחץ ,ור'יוחנן אטרזד
רחיצה)דים ורגלים בחמין ,וברבה פ"ג פסוק ויגרסנשיתי סובה ארשב"ג זו רחיצת
ידים ורנלימ אחר המרחץ ע"ש במ"כועיין ביפה ענף שכתג בפ"ב דשבת איתא
הדרש באופן אחר.
(שבת מ"בע"ב) דרש רבאבריה דרב עילאימאי דכתיביען כי גבהו בנותציון
כו' אגל באיבה רבה פ"ד פ' טורו טמא נמצא המאמר באופן אחר ושמות האוסרים הם
אחרים והוא כלשון פסיקהא דר"ח פסקא ותאמרציון (קל"ב ע"א) וע"ש בהערות שלי

.

.

.

העירותי עלהשינויים.

לסירוגין נ"ג ע"ב) מסופר מס'יהושעבןחנני'מימי לא נצחני אדם חוץ טאשה
הינוק ותינוקת ,והמעשה מן תינוק ותינוקת מסופר באיכה רבה פ"א פסוקרבתיבגוים
המתחיל מעשה בר' יהושע באופן אתר ,ומובא שם עוד הרבה ספורים מן התינוק אשר
ליתא בבבלי ,וכאשר הוא בבב טובא במם' ר"א רבה פ"ו ע"ש
ליאחת ביקש אגרפם המלךליחןעיניו באוכלסי ישראל
(פסחים סיר ע"ב) פעם
כף ,באיכה רבה פ"א פסוקהעיררבתי עם הוא בסגנון אחר והוא כסו בתוספתא סוף
פ"ד דפסתים ;
(פסחיםקי"אע"ב)תריקטביהוי כף ,ובאיכה רבה פ"א פסוק כלרודפיה ר' אבא
בר כהנא ור'לוי כו' ,משונה הוא מאשר מובא בנטרא שם 1נמ בעליפהענף כתב שם
סוגיא דפיהרא בפרקערבי פסחיםגבי תריקטבי הוו כו' ,הוא דלאכדברי המדרשכאן

.

.

 .ובפתיחא ראיכהסי' כ"ה ,הנומחא
עשר מסעות נסעהשכינה
(ר"ה ל"א
משונה והוא כמועש"אה)וא בפסיקתא רר"כ דבריירמכיו''ע"ש הערה צ"א.
(יומאל"הע"ב) מעשה ברואנבןיוסף שהניחואביובן קטןלאמו בכליום היתה אטו
מודדתובטפחיםוכו' .ובאיכה רבה פ"א פטוק על אלהאניבוכיה מסופר המעשה מרואנ בן

יוסף

(א) ושטימא טסםק"מ ת16מליס ~וףכמיללייג
ס (תג6
דנליס ט"6נ תסננליעיין
י
~Pbמנמררשלי6ל סגולההיגס
יו
עש
לג
פלקנ'( .ב) וג~6פיוס תלתלם 5טל סוקיפו התעתיקם "16סתופיט'ס"

עסעילומי גסערומעיין ל17גת 6ס" 6כעלס ב"ב וסברס רת"ע וסרסלג"ג.
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יוסף שמתוהניחבןקמן לאמו כו' ועודשינויים,וג" המדרש הואכמו שהוא בת"כ בחקותי
פרק '1ה"ג וירושלמי הוריותפ"נ ת"ז דף מיהע"ב.
"ב) "א"ר אלעזרהני שבעים פרים כנגדמי ,כנגד שבעים אומות,
(סוכה נ"ה ע
ובמדרש איכה פ"א פסוק אזכרה מובא א"ר פנחס אותם שבעים פרים שהיו ישראל
טקריבים בחג כנגד שבעים אומות הם ,כדי שלא יצדה העולם מהם ,וכ"ה כפסיקתא
עצרת וע"ש הערה ע"בוע"ג ,
דר"כ פסקאביום
יהים,
(תענית כ"זהשעמ"יבנ)יאנשי טשטריושבין ד' תעניות ,בשני על
ר
ר
ו
י
י
ש
י
ל
ש
ב
עלהולכי מרברות,ברביעי על אסכרה ,בחמישי על עוברות ומיניקות כו' ,ובאיכה רבה
פ"א פסוקעל אלה הלשון משונה קצת ובמדרש הוא כלשוןהירושלמי הענית פ"ר ה"ר
(מגילהי"ד ע"א) א"ר אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעתיותר מת"תנביאיםוז'
נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא ההזירום למוטב ואילו המרת טבעת החזירתן
למוטב ,ובאיכה רבה פ"ר פסוק הם עונך מובא בשם רשב"ל מזבה היתה הסרת טבעתו
י אליהו .,למה,
של אחשורוש על ישראל במרי מששים רבוא נביאים שנתנבאו בימ
שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה.
(מגילה ט"ז ע"א) ויאמר ויאמר א"ר אבהו בתהלהע"י מתורגמןכיון דאטרה ליה
שדביה שאול קאתינא מיד ויאסר מלאסתר הפלכה" ,ובאיכה רבה פ"א פמוק ממרום מובא
בשם רב שאמר בשם ר"א בסגנון אחר ולהיפך סמה שהוא בגמרא.
(יבמות ט"ז ע"ב) אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן טאי דכתיבירו פרש צר
על כל פהמדיהזה עסון ומואב בשעה שנכנסולהיכל הכלנפנו על כסף וזהבכו' ,ובאיכה
רבה פ"א פסוקידו פרש צרהיא בסגנון אחר ולא בשם רשב"נ וכך איתא שם את מוצא
בשעה שנכנסו שונאים לבית המקדש נכנסועמונים ומואבים עמהםוהיו הבלרצין לבוז
בר פרטא ע"ש,
כסף וזהב כו' ונמצא שמה גם מאטר בשםר'יהודה ברסימון בש"רלוי
(יבמות סיג ע"ב) נחנני ה'בירי לא אוכל קום אמר רב חסדא אמר מר עוקבא
ברחייא זו אשה רעה וכתובתה מרובה ,ובמדרש איכה פ"א פסוק הכשילכהי מובא

זה בשם רבנן.

ולררים ס"דע"ב) תניא ארבעה השובך כמת ,ובאיכה רבהפ"נ פסוק בלה בשרי
מובא זה בשםר' שמואל כמו שהיא בב"ר פע"א אותו'.
גיטין נ"ו ע"א) הוה בה הלתאעתירי נקדימון בןגוריון ובן כלבא שבועובןציצית
הכסתכו' אבא כקרא רישבריוני דירושלים בר אהתיה דרבן יוחנן בן זכאיכו' ,ובאיכה
רבה פ"א פסוק ה צריה הוא באופן אחר ע"ש.
""א) כפר ביש כפר שיחליים כפר דכריא והובא טעמים לשמותם,
(נימין נ"ו ע
ובאיכה רבה פ"ב פסוק בלע ה' סובא טעמים אחרים ,והטעמים הם כמו שהנא בירושלמי
תענית דף ס"מ ע"א ע"ש.
ן באיבה רבה פ"ב
~UDין ב"ז ע"ב) בענין דמו של זכרי' דהוה קא'מרתח ,עיי
פסוק (בלניעמה' בסגנון אחר ובמדרש הוא כלשוןהירושלמו תעניה פ"ר דף ס"ט ע"א.
י עשו ,הקיל זה אדריינוס קיסר שהרג
(שם שם) הקול קול יעקב והידים יד
באלכסנדריא שלמצרים ששים רבוא על ששים רבוא ,קול יעקב זה אספסיינוסקיסר
שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ,ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא כו' * ובאיכה
רבה פ"ב פ' בלע ה' א"ריוחנן הקול קול יעקב קול ארריינום קיסר הרג בביתר שמונים
רבוא ארם כו'.
אלף (שםבננ"יז מע"ב) אמר רבה בר בר חנה א"ר יוהנן ארבעים סאה קצוצי הפילין
י בר' ישמעאל אמר שלש קופות של ארבעים ארבעים
נמצאו בראשי הרוגי ביתר,ר'ינ
אפות של שלש שלשמאין ,א"ר אסי ארבעה קבין מוח
סאה ,במהניתא תנא ארבעים קו
נמצאו על אבן אחת ובאיכה רבה פ"ב פ' בלע ה' הוא באופן אחר א"ר יוהנן שלש
מאותמותי הנקת נמצאו על אבן אהת ,ושלש טאוה קיפוח של קצוצי תפילין נמצאו
בביתר וכל אהת ואחתיאתת מחזקת שלש מאין ,והואכלשון הירושלכן תעניה פ"ד דף
ס"מ ע"א .ושם ליתא שם האומר רק "אמרו".
/

שם
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(שם שם) מעשה בר' סאותילרים כלרות שנשבו לקלון מ' מבשן אשיב סבין
שיני אריהכו' ,ובאיכה רבה פ"א פפוקעל אלהאניבוכיה מסופר באופן אחר ,ונם הע"כ
ן קצת באופן אחר ,
נתב שם בפ'הניוקין תמצאהעני
(שם נ"ה ע"א) ת"ר בעשה בר' יהושע בן'חנניא שהלך לכרךגדול שברומי אמרו
לו תינוק אחד ישבבית האסורים כף
.תוסוזפהתאמוהבואריהם פ"כןב.באיכה רבה פיד פסוקבני
ציוןהיקרים אבל מקור המאמר הוא ב
(שם שם) מובא מעשה בבנו ובבתוכשףל רבי ישמעאל בן אלישע שנשבולשני
אדונים לימים נורווגו שניהם במקום אחד  ,ובא
אהרינה רבה פ"א פסוק על אלהאני
בוכיה מובא טעשה כזגו' בבני צדוק הכהן ובמננק ובאריכותיוהר ,ע"ש.
(שם ע' ע"א) דברים מכחישים כהו של אדם פחד דרך ועון ,ובאיבה רבה
פ"א פסוק הכשיל מובא בשם ר' הנהום בר' ירפה ארבעה דבריםסהישין נהו של ארם
תעניה דרךעון ה~לכווז,ועיין שו"מ מזמור ל"אהערה ל"ה טה שהעירותי שם.
(ב"ק ט"ו מע"ב) וכבוד עשו לו בטותו מלמד שהושיבו ישיבהעל קברו כו' אלא
שהניחוס"אעל סטתו ואמרו קיםזה מה שכתוב בזה
 .טה
 .ובאיכה רבה בפתיחא כ"ח
כבוי עשו לור' יהורה בר סימת אמרביתוועדבנו למעלה מקברו בשעה שהיו הולכים
לשםהיו אומרים לו לסדנו ,ר' תנין אמר ספר תורה נתנו ~מעלה מקברו ואמרו זה
שהוא מוטל בארון זהקיים מה שנתוב בזהורגנן אמריהציעו לו טפטיותכו'.
(ב"ב צ"ג ע"ב) היה רשב"ג אומר מנהג גדול היה בירושלים טפה פרוסהע"ג
הפחה כל זמן שמפה פרוסהאורחין נכנסין נסתלקה המפהאיןהאורחין נכנסין* ובאיכה
רבה פ"ד פסוקבניציון ד"ה מעשה .רשב"ג אומר טנהנ נדול היה בירושלים פורשין
מטפחת עלגבי הפתח ,כל זמן שהמטפחת פרושה אורחין נכנסין נסתלקה המטפחת
אין ר'שות לאורחין להכנס אלא שלשפסיעות
 .המקור הוא בהוס2הא ברכות פ"ד ,והסיום
במדרש"אלא שלש פסיעות" הוא טיותר ונשתרבב ממאסר שלפניו בתוספתא ,הבא אחר
שלש פרפראותאין לו רשות לכנוס ,ומזהנעשית בטעות אלא שלש פסיעות.
ם
י
ל
ש
(סנהדרין כ"ג ע"א) אמר רב יהודה אטר רבכךהיונקיי הדעת שבירו וקושין
לאהיו חוחטין על השטר אלא א"כיודעיןמי חוחם עמהם כף ,ובאיכה רבה פ"ד פסוק
בניציון היקרים מה היתה יקרותן רשב"ג אומרכו' ע"ש.
(סנהדרין %ח ע"ב) ויורו היורים למלך יאשיהו (דה"בל"ה) אמר רביהודה אמר
 .ובאיכה רבה פ"אפסוק צ
רב שעשו כל גופוככברה
.דיק הוא ה' פובא זה בשם ר'סני
שלש מאות חציםהירו בו עד שנעשה גופו כבברה
(סנהדרין צ"ה ע"ב) וכמה נשתייר פהם רב אמר עשרהכו' בטה נעריכול לכתוב
עשרה ,ושנואל אמר תשעהכו' ריב"ל אמרי"ד,ר'יוחנן אמר חמשה כף
 .ובאיכה רבה
פ"דפסוק לא האמינו נתוב כמה נשתייר מהן רב אמר עשרה שנ' ונער יכתבם ,שכן
דרכו של נער להיות כותב יו"ד( .וכן יש לתקן בגמרא שכן נער יכול לכתוב  4ר"ל
אווז  4והמדפיסים הציגו בטעות עשרה)ועי'תוס' כנחות כ"ט ע"א ד"ה קוצו שליוד ר'
אליעזר אומר ששהכו'ר' יהושעאומר המשה ר'יהודהברסיפון אטר תשעהכו' ר' תנחום
ברחנילאי אמר ארבעה עשר כו'.ועיין מדרש תהלים סזסור ע"מאות א ובהערות שלי.
(סנהדרין צ"ח ע"ב) דבי ר' סילא אמרי שילה שמו כו'דבי ר' ינאי אמריינון
שמו כו'.והסיוםוי"א מנחםבן חזקיה שטו ,ורבנן אסרי היווראדבירבי שמו כו' ליתא
באיכה רבהפ"א פסוקעל אלה ,ושם אתיאר' ביבא סננוא אסר נהירא שסו.
(סנהדרין ק"ב ע"א) א"ר יצחקאין לך כל פורענות כו' ,ובאופן אתר איכה רבה
פ"א פ'
י אומראין לך דור ודור שאיש נוטל טחטאו
ל.כל רעיהר' יהורה בשם ר'יוס
של עג
(סנהדרין קי
רותע"א) אמר רבה א"ר יוחנן מפני מה לקו ישראל באיכה ספני
שעברו על ל"ו נריה שבתורה ,ובמדרש אינה פ"א א"רלוילא גלו ישראל עד שכפרו
ן איכה,
בל"ו כריתוכן שבתורהמני
(שם שם) אטר ר' יהודה אטר רב כאלמנה ולא אלמנה טמש אלא כאשה שהלך

יכ

/

בית

בעלה
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בעלה למדינת הימ ודעתו להזור אליה ,ובאיכה רבה פ"א מובא זה בשם ר' אבא
בר כהנא.
(שם שמ) ותשא כל ה.גדהויתם את קולם ויבכו העם בלילה ההוא (במדברי"ד)
אמר רבה א"ר יוחנן אותו היום ט"ב היה  /אמר להן הקב"ה לישראל אתם בכיתם
בכיה של חנם ואנ אקבע לכם בכיה לדורות /ובאיכה רבה פ"א פסוק אזכרה מובא א"ר
אימר הקב"ה לישראל אחם בכיתם בכיה של תפלות ,סופכם להיות
שמעון בן יוחאי
בוכים בכיה של מטש ,והיכן בכו ישראל בכיה של תפלית ותשא כל העדה ויתנו את
 .גם נמצא שם הסיום בשם ר' איבו ור' יהודה בר סימון היכן בכו
קולם [ויבכווגו']
בכיה של ממש.
(שם שם) ת"ר מעשה נשניבני אדם שנשבו בהר הכרמל והי' שבאי מהלך
אחריהם אמר אהד מהם לחבירו גמל ,שמהלכת לפנינו סומא באחתמעיניה וטעונה שתי
ן סיפורכעין זה באיכה רבה פ"א בטאטר
ן ואחת של שטןכו' ועיי
נודות אחת שליי
ן בהערות
תרמאתינס אתאלירושלים עבד הלת שנין ופלגלמילףלישן דחוכמתא כו'ועיי
למדרש איכה שם .הערה ל"ז והערהקי"ג:
שלי (שם שם) ד"א בלילה שכל הבובהבלילה קולו נשמע ,ד"א בלילה שכל הבוכה
בלילה השומע קולו ביכה כנגדו ,ובאיכה רבה פ"א פסוק בלילה הוא בסגנון אחר למה
ה מושך עמה קינה,
בלילהלפ שאין קול הולך אלא בלילה  /א"ר איבוליל
ים שם) מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל כו /הוא בשינוי קצת
(ש
באיכה רבה פ"א פ' בלילה ,ונאסר שמ"והיה לה בן תשחורת" גם "והיה נזכר חורבן
בית המקדש" וליתא בגמרא.
(ערם שם) היו צריה לראש  /אמר רבה א"ר יוחנן כל המיצר לישראל נעשה
ראש ,ובמדרש איכה פ"א פסוקהיו צריה סובא זה בשם ר' הילל בר' ברני' כלמי
שבא להצר לישראל נעשה ראש.
(סנהדרין ק"מ ע"ב) פצו עלינו פיהם אטר רבה א"ר יוחנן בשביל מה הקרים
פ"א לעי"ן בשביל פאנלים ,כאמרו בפיהם טה שלא ראו בעיניהם ,ובאיכה רבה פ"ב
פפ.ק פצועלינו פיהם מובא סתמי למה הקרים פ' לכ' לפי שהיו אומרים בפיהם מה
שלא ראו בעיניהם.
(מכות כ"ד ע"א) וכבר היה ר"ג וראב"ע ור' יהושע ור"ע מהלבין בדרך ושמעו
קול המונה של רומי כו' ,ונמצא ג"כ באיכה רבה פ"ה פ' על אלה אני בוכיה ,ונובע
טנ ספרן עקב פסקא מ"ג.
(בכורות ח' ע"ב) מסופר מחכמה שלסבי רבי אתונא אשר עלה עליהם בחכמה
ר' יהושעבן חנניה ,ובמדרש איכה פסוק רבתי בגוים מסופר איך עלו עליהס בחכמה
זו אנשי ירושלים ,ואחה השאלות הנמצאות בתלמוד בבלי פסבי דבי אהונא לריב"ח
לנסותו ,ותשובתואליהם.אייתי ליה הריביעי אמרוליההי' דזגתא אוכמתי (איזה של
הרנגולת שחורה)וה דזגתא חיוורתי,אייתי לחותרי גביני אמר להוהידעיזי אוכמתי
יש דוגמתו ממש במדרש איכה שמ רק בהפך התשובה לשאלה
והידעי חיוורתן ,י
זילתשובה כי זקן אחר מאתונם בא לירושלים ונתן פרומנה לתינוק לקנות לו
והשאלה
י איזה גבינה של עז שחור
ביצים וגבינות ובהביאו אותם אליו אמר לו הזקן הראה
ל
ואיזה של לבן,ויען אליו ההינוק אתה איש זקןהראני איזה ביצה היא מתרנגולת שהורה
ואיזה היא מלבנה .ועור בתלמוד אמרו סבי דבי אתונא לריב"ת יש.לנו באר במדבר
הביאהו לעיר ,אמר להם עשולי חבליםמסובין ואביאהו .ועור אסרו לו אבן שלריחיים
 .ובמדרש איכה מסופר
נשבר לנו תפור איתו ,השיבם הוציאול הומין ממנו ואחפרהו
ימדוכה נשברת ויבאיה שמה לחייט ויאסר לו
אחר מאתונס בא לירושלם ומצא שמ
י הוטין מזה ואתפור
י ,הוציא החייט מלא קמצו חול ויאמרלו ארוג
תפור אותה
ה
ל
ל
המדוכה ,ועלוד איזה דמיונוה ,ויפה העיר הנאון בעל ערך מלין דף רנ"ב ,האגדה של
תלמורבבל בענין זה מאוחרת הרבה לאנחה של המדרש איכה ושמעו בבבל סיפורים
ייאתונא בזטן קודם להםוכן שמעו על ריב"הכי חכמ טפורסם היה ובאהסיפור
טחכמי בנ

נ

איך

מ בוא
י
אתונא בשיחתם עמו ,ובמדרש איכה באה השמועה רקעל

יאתירךוןבניריירבו"שחלים נגדבנביני אתונא המפורסמת בחכמת העולם.
נצת

את

ז) המדרשים אשר השתמשו בטדרש איכה

 )1במדרש שמות רבה בכ"ז ריש יחרו במאמר א"ר יהושע בן לויכשהנזיה

נבוכדנצר את ישראל לבבל היו כפותימ מאחוריהם ,נמצא שם הוספה בגוף המדרש
"כמו שכתוב במדרש איכה עדכי מפני הרבות נדרו" ,ובמדרש איכה פ"ב סוף פסוק
בלע ה' לא נמצא המאמרמר'יהושעבןלוי רק מחתיל שם :הלכו להם אצל ישמעאלים
והוציאו להםמיני מלוחים ונודות טנופהות כו' ,ורק הסיום נמצא שםכי ספני חרבות
נדדומפני חרבו של נבוכרנצר נדדו ,והמאמר בשלימתן נמצא בתנחומא הנדפס מכבר
יתרו אות ה' ומתחיל שם א"ר יהושע בןלוי כשהגלה נבוכרנצר את ישראל לבבלהיו
כפותיםיריהם מאחוריהם כו' ,ומסופר גם שם כיון שעברועלבני ישמעאלכו' ,יצאו
בני ישמעאל לקראתן הוציאו להן פה סלוח והביאו נורתעריקים כו',וסיים נ
במררשס שם כי
מפני חרבות נרדו כו' ,לכן לרעתי יועזר נכון להגיה "כמו שכתוב
תנחומא"
ובודאי הי' כתוב כמו שכתוב בס"א והוא ר"ח במדרש אחר ,או במדרש אגדה,
והמעתיקים או המרפימים הציגו במדרשאיכה .וגם הדרוש בסדרש שמות רבה שם על
טוב שכן קרב מאח רחוק ,והוא בתנחומא שמ ,ובעל מסדר שמ"ר שאב הרבה
מהתנחומאלס' שמות הנדפס מכבר  /והתנחומא הנדפם מכבר לס' שמות הואהילטרנו
ן מבוא התנחשא סי' ט' אווז ב' ,ומאמרים מן מדרש איכה רבה
מס' שמות,עיי

לא נמצאים.
 )2מדרש ייקרא רבה הוא מן המדרשים הקדומים (הי' ככר ממודרלפני בעל
הערוך ורש"יז"ל ונזכר בתשובת הגאונים שערי תשובהסי' מיה "באנדה דויקרא רבה")
כבר שמש במדרש איכה כמו( :פ"ו אות ה') א"ר אהבה בר זעירא כתיב עשה ה'
אשר זמם ,עד ר'יעקב דכפרהנין אמר בזע פורפיריה ,הוא ממדרש איכה רבה פ"ב
י"ז פסוק עשה ה' אשר זמם .עור שם (פ"ז אות ה') וערב
.הלה' מנחתיהודה וגו'כימי
עולם זה משה כו' ,הוא באיכה רבה ה'כ"א פסוק השיבנו
עוד שם (פ"ט אווזש)קוטירוני בלילהר'יודן וריש לקיש כו' הוא במדרש איכה
פ"בי"ס פסוק קומירוני .עור שם (פט"ו אות ד') ר' ישמעאל בר'יוסי ור' חיננאהיו
פושטים במגילת קינות בערב ט"ב כו' ,הוא במדרש איכה ר' כ' פסוק רוח אפנו .עוד
שם( ,ריש פט"ז) ר' היננא פתר קרייה בבנות ירושלים כו' ,הוא במדרש איכה ד' מ"ו
פסוק מורו טמא
 :עוד שם (ריש פי"ז) טוב ה'לקויו יכול לכלכו' ,הוא במררש איכה
ג' כנה פסוק טוב ה' לקויו .עוד שם (פי"ט אות ה') א"ר שמלאי צער גדול נתן הקב"ה
י הגלילי אומר כו' ,הוא במדרש
לאשה כו' ,ר' יוחנן בשם ר' אליעזר בנו של ר'יוס
איכה ה' י"ז פמוק על זאת היה דוה לבנו ,ובוי"ר הוא קצת ברחבה .מדרש במדבר
רבה (א) ודבריט רבה ,לא מצאהי בהם דברים אשר שאבו מן מדרש איכה:
)8ובדרש שיר השירימ רבה ,פ"א פסוק אל תראוניר'יוחנןסייתי להמן הדא

משא דמשק וגו' עוובווז ערי ערוער מה זה עומר בדמשק ומזכיר ערוער כו' ,נמצא
בפתיחא י
' אבל שם מתחיל ר'יצחק פתה ובמדרש שה"ש מתחיל ר'יוחנןמייתי לה
 .ובמדרש שה"ש שם מונא רק
מן הדאואולי מקור אחרהי' להמסדר מן מדרש שה"ש
ההתחלה וכל המאמר נמצא גם באסהר רבה פדג סי' ד' והסיום משונה שם סמה שהוא
בפתיתא דאיכה רבה.עוד שם פ"נ פסק כמעם שעברתי אמר רשב"גע"י שהריהו מקצת
צרתן של מלכיות קצרה רוחן של אבותינו בתהלה ,הוא באיכה רבה פ"ה פסוק בנפשנו:

עוד

(א) נתולח גח"ל פי"ג 016ג' (1תס קלי ('ס קטן ו' 6ג 6גל גס(6 6תל רסוס גו6היניס מן ר6ט'סן
'  /נת~ 6כקלת שגויסג6יגס (גס נלה illpeג( ר71פיס מסינוסגין סת~ליס,וסי'
67רגכ ען שפיסן דתסעגי

(ס:וק7ל תקול 6חו.

