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.
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עוד במדרש שה"ש שם פ"ה פסוק פשטתי את כתנתי ר' חנינא אמריום שנזדוג
להם נבוכרנצר הרשע לישראל פשמ מהם שני לבושים כו' ,הוא בפהיהאי"ב שמ
פסוקאני ישנה א"ר חייא בר אבא איכן מצינו שנכלא רקב"ה לבן של ישראל בו',
היא בפתיחתא ט"ז ,ושם הנ" א"רתייאולא בר אבא,ואולי מקור אחדהי' לשניהם.
עור שם פ" 1פסוק זאת קומתך ר' ברבי' בשם ר'לוי אמר בשני מקוטות פעלו ישראל
עם הקב"ה ,בסיני פעלו בלבם ולא פעלו בפיהם ,הוא באיבה רבה פ"ג פסוק בי
לא יזנח:
( .נזכר מרבינונמים בן יעקב בס' הכפתה ברכות פ"א)
 )4מדרש קהלת רבה
(נ) כמו שתראה פ"א פסוק כל הדברים יגעים ד"א בשיר
הוה,
כבר שמש במדרשאיכה
אמר הדין עובדא הוה באיתתא שהוליכה את בנה אצל
חנינא בריה דר' אבהו
הנהתום בקיסרין כו',היא באיכה רבה פ"נ פסוק ויגרס
י האדם לנפש היה ,הוא
שם פ"ב פסוק ושנאתי את החיים ר' הונא אמר ויה
באיכה רבה פ"א פסוק הכשיל כהי ,שם פ"ג פסוק העור ראיתי ר'יוחנן בעא קמיה
ר' אחא באיזה מקום הרגו את זכר כו' ,והוא באיכה רבה פ"ב פסוק בלע ה' ,ונמצא
נ" פסוק סובה חכמה מ בליוטין היו בירושלים בו',
עוד זה במקומות אחרים .שםפ"
הוא באיכה רבה פ"א פסוקהיו צריה לראש:
 )5מדרש אסתר רבההוא מדרש מאוחר ,וקשה לברר אם שטש במדרש איכה.
י נמצא
בפ"א אות ד' ר' ברכי' אמר בני אכפייה ובני אסוריי ורבק אמרי כו' ,ואף כ
באיכה רבה פ"ג פסוקהביא בכליותי' /אבל הוא שמ בסגנון אחר .וכן בפ"ג ר'יוחנן
משא דמשק וגו' עזובותעריערוער עומר בדמשק ומזכיר ערוער,
שמע להמהדין
י
קר
יא
ח
נמצא ג"כ בפתי
יני
' השתתלתר' יצחק פתח ולא אותי קראתי יעקב ער סוף הפתיחא/
ם ראו
י עונותיכם לשרוף את ביתי ולחרוב
רק המיום משונה ,בפתיחאסיי
מהב גרמול
אתעירי ,ולהגלות את בניבין או"ח וליש
י לבדי איכה ישבה בדד ,ובאסתר רבה
ל
י חובתיך (יותרנכוןעונותיך) לאדי לךשהיית מונה לסעודת
שםסיים ראה מה גרסול
אנשימ אף לסעודת נשים ,ההיד נם ושתי המלכה עשתה משתה נשים ,ע"ש בפי'
הרר"ל .והתחלת המאמר מהפתיהא נמצאגם בהזיתפ"א פסוק אל הראוני שאני שחרחורת,
אבל שם אינו סובא בשם ר /יצחק רק מתחיל ר'יוחנןמייתי לה  roהדא משא דמשק.
אשר; צוההמן ,הוא צוה ,והקב"ה
עוד באסתר רבה פיז ויקראו סופרי המלך וגו' ככל
לא צוה כו' ,היא באיכה רבהפ"ג פ' מי זה אמרותהי ה לא צוה .במדרש רות לא
נמצא דברים מן מדרש איכה:
 )6פמיקתא רבתי שאב איזה מאמרים מאיכה רבה כמו שתראה פכ"מ פסקא
בכה תבכה שלשה דברים אני רואה בך נביא של שקר ורוצת ומבעם ביסורים הוא
מאיכה רבה בפהיההאסי'ל"ד .פ"ל פסקא איכה.ישבה בדד התחלת הפסקא היא מאיכה
ן .פסקא נהמו וכשהרגו
מומאתה בשוליה
מהרז"וו ובמאורעי
פ"א
רבהבן כוזפיבסהוקכו' ,ומצאו נחש כרעיויךןעבלפל"בו כו' ,הוא מאיכה רבה פ"ב פ' בלע ה'.
את
פל"א פסקא ותאסרציון מה יהאונן עלחי העולמים ,הוא באיכה רבה פ"ג פסוק מי זה
אמר ,ועוד נמצא בפמקא זו הרבה מאמרים נובעים מן איכה רבה ע"ש פל"ג נמצאים
איזה מאמרים הנובעים מן איכה רבה פ"ב פסוק מה אעידך ,שם שם בדבר שחטאו
בו לקו ובו מתנחמים ,הוא באינה רבה פ"א פסוק תבא כל רעהם .פמ"נ פסקאכי
פקד ה' את חנה ,הסיפור מן מרים בת הנחום ושבעה בניה הוא נובע מן איכה רבה
פ"א פסוק ט"ז המתחיל מעשה במרים בת הנחום .עוד שם קרוב ה'יכול לכל ,הוא
באיכה רבה פ"נ פסוק טוב ה' לקויו ,ונמצא עוד הרבה מאמרים המתאימים קצת עם
מדרש איכה ,אבליעןכי נמצאיםגם בירושלמי ופסיקהא דר"כ לכןבודאינובעים משם:
 )6מדרש וכמואל שאב ממדרש איכה כסו פ"א אות ח' רבנן אמרימי שהוא

.

.

בוכה

מן

תשל כחמימות (קם פגימת (" 3סמתמלמ ל' יסחטשכגין 3ט"ל
יטתמ מגול 6ת 13ל6ך
(ט)
ו~3פי" 3פסוק ויסב מכפל שיוט סיטים 16 ,תקול 6מ 7סיס (מס /לווטת נמטר פלק .'3
מחס קס"ל
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בכה אינו אוכל ,הוא מאיכה רבה פ"א פסוק בכה תבכה
 .פ"נ אות ח' כמה הוא רגע
כו' ,הוא באיבה רבה פ"ב פמוקקומירני :מקד אות מ עשר קרנות כוי ,הוא באיכה
רבה פ"ב פמוק גדע בחרי אף .פ"ה אותי"
זכולןהיו נהונות בראשן של ישראל ,הוא
באיכה רבה שם
 .פלוב בסופו ערב תשעה באב כל אותם השנים שהיו ישראל במדבר
הי' כרוז יוצאכו' ,הוא בפתיהחא דאיכהסי'ל"ג ,וזה נופף אל המדרש שמואל מאיזה
מעתיק אשר העתיק למענו והובא אל הטדרש ,אבל אין להסאמר שום שייכות
להמדרש שם:
בטררש משלי לא נמצא דברים מן מדרש איכה (ג):

ון) שמות תנאים ואמוראים במדרש איכהובפתיחית ע"פ מדר אלפאביתא.
בפרק הוהאני נותן לפני הקוראימ שמות התנאים והאמוראים המובאים בפתיחות
ובגוף המדרש איכה ע"פ סדר א"ב ,מה שאמרו בשם עצמם ,ומה שאמרו בשם אחרים,
רבוהיהם או חבריהם ,וגם מה שאמרו אחרים בשמם ,ובכלםציינתי באיזה אות כן
הפתיחא ,ובאיזה פרשה מנוף המדרש ובאיזה פסוק נמצא; גם התהלת הפסק ,למשל
אםציינהי  44ה' הכוונ,ה פרשה א' פסוק ח' .גם ערכתי הערות קצרות עליהם,כי
אין פה המקום להאריך ולזה נררש מפר שלם:

אדרש א

ר' אבא (א) * פתיהא אות ל"ד (ב) .בגוןע המדרש פרשה ב' פסוקיים קוטי
(ג):
רוני ר' אבא בר זבדא (י);ג' מ"א פסוק נשא לבבנו ,ביחד עם ר' הנחום בר
ור' יאשיה (ה):
):
 .ה' ת"ו שבת משוש
י
(
חנילאיר' אבא בר ירמיה(,י)
ר' אבא בר כהנא( ,ח)*ריש פתיחא א' ,וריש פתיהא ב'* עוד שם ,פתיחא
 .עוד שם ,ביהד עם ר'לוי פתיהא
' ,פתיחאי"ב ,פתיהא כ"ג
כ ,פתיהאה' פתיהאי
ל"ג ביחד עם ר' אסי משום דעולא בשםרבי (ט) :בנוף המררשא'ג' כל רודפיה:
ג ממרום שלת אש
א' מ' מוסאתה בשוליה ר' ברכיה בשמו :א' ט' ותרד פלאים :א'י"
י רחק :ב'י"ג מה
בשם ר'לוי :א' י"ג פרש רשת לרגלי :א' מ"ו סלה א' :א' מ"זכ
אעירך
/

/

/

/

(ג) עם סמקוס (מעיל כי מרגום טיכס ט6כ סלכם מןתילם ריכס לגס 6כ( מנוס תעעכת"פל (6
כשר מלנומי סתג(ות..ועיין קתלינינם (סגנון סכן מיות (("1דףכ"כע" )6סנה 7וגת5ותט"ע( .ומס
מסכיך קסתלגוס תווכל כערוך עלך כ(וק7ק' 5ע (תקן  .(.hptallaוגס סלכ סחכם תוסר"ל שריס זי(געל
ניכפלו קוס ילוק(יס פעיל ע( קיוט ללטות 5על תתגלע שגטסי' (ו(ניקול.
נסנקיגות (תסרס כ6כ גתג'5ס סלכס קינות 5קר שכו תן נוזלםטיכס לכס:
(א) יק מנכס סגקל5יס "ר' 51 "536ין (סכליע ת סו ,6וכקסת כרך ל' 6כ 5כל תנו( כמככי חמס
י 6ף ט 63סוכילו כקם,כיטן יקד כע( מלס"ד ג(
ל' 5כ 6סו 6ל'  h)hגר תת(,וגונעיס לכליו תן סיומקין,
ן עיקר.
'סיומקין ,וכע( קסת טסוכערך ר'5כ 5תכריע חרה"תםפיגלו ר' 5כ 6כר תנו(,יג
סערגיס פ("
(ט)ע,יןעסנסתימת כמערס ק"ו ,ותס מסכמתי נסססי(קוע( :ג) כמסר16יין סתקותומ תגוף סתדכסחיג
רק לצותיות גתו (מע("ס'ק"'5 .ות ס' מלטס ע( ספרסס ,וצותע' תרפס ע( מפקוק סייגו מלטסס'פסיק
 ,וע' כ17ל ספגי,עיין5ו7יח,ו נונק סילי"(ע' 7ף ק"ו
ן קדקד
ע'( :ד)סי' תקליד לב סוגף,עיי
ע"כוסי' גן"6י וירד (כב(( :ה) סת6תרס"נסעלגגינגס כירוע(נוי תעניתפ"נ ס'י7 6ף ק"מ ע""16
ס 5ית 5ל'
כ 5כל ,כ ,67וסוך כתור' 5כ 6כר  ,h7)fכמקלון סחף ,וכנפרע פיכס טגדפקר' כיכ 6כר זכ67י 3"1רכי
בא כל וכתי( :ו)כילו"(תי (תג 6מרכס פעת'ס ת5תליס "6ר ל' ,עילף 5תל כעתו ,ונככ(' נתש ר',יר6
ן סדס"ד  336פרך רכס נר'רתי'( :ז) סת5תר סוס
6תר כסתו ,וכככ(י 5ית 6עתיד רכס כלירתי' עיי
גסגס גירוע(ת' קועס פ"ע סי"כ (דף ל"ד ע"כ) וסם ג6תר 6כ 6כר רב ילנוי'  /וגת 61עוד כסלגס תקועות
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ר'אבדימי ף") ,א' א' ישבה בדרר' ברני' בשמו (ינ):ר ,אבדימו למן חיפא
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י רחקממני מנהם ר'יודן בשמו  :ב' א' ולא זכר הדום
.ם"ז
"ר עמ ר' ברני' ור' חלבו בש"ר שטואל בר
כת
לי
כ' היה א' כאויב :ב'ו'ינח א' ב
ב' ה
 :ד' י"מ קלים היורודפינו:
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ר' אלעזר בר צדוק .א'ה'היו צריה :א' פיז מעשה במרים בה בייתום
שם מעשה במרים בתו של 'נקריסון (לז) :ב' א' ולא וכר הדום :ר' ה' השך משחור
תארם :עור שם:
 .ב'ב' בלעא' :עוד שם ר"ה עשרתאלפיםעיירות:
ר' אלעזרבן חרמום(יה)
) בשם ר'חיננה בר אבהוג'י" 1והזנח(ס):
ר' אלעזר בריומ (יט
י(טא) .ב' ב' בלע א':ג' ס"ו תרדוף באף:
ר' אלזרהמור
עי(מט) פתיהא ה' .עוד שם ,פתיהא כ"ג ,כ"ז ,ל' ,ל"ד ביחד
ר' אלעזר (סתם)
עםר' יוחנן :במדרש ש א' איכה ניהד עםר'יחקקו (מג) א' א' ר"ה העיר רכתי עם:
א' א' עובדא הוה בחר אתהא :ב'א'ויקראבאזני קול גדול בעיקמי ר'מימון (מר):בי
מ' ישבו לארץ :ב'י"א כלו בדמעות:ב'י"ר נביאיך הזו לך ,ביהר עם ר' שמואל בר
נהמני:ג' ל"ח מפי עליון :ד' י"א ויצת אש בציון :ר' ת"ו סורו ממא ביחר עם ר'
יומי בר חנינא :ה' ב"ב אם טאם מאסהנו:
כיחא ב'רבי הוה משהלתלר' אמינ/ור'אסי :במדרש א'י"ג
(טה) .פתי
ר'
ממרום שלאחמיאש שאל את ר' שמואל ברנחמני :ב' א' :ת"א נשא לבבנו ,ביחד
עם ר' אסי:
אמי (ש) ,פתיהא ב' .פתיחאל"ג ר' יעקב בראסי בשמו :שם שם ביחר
ר'
עם ר' אבא בר כהנא בשם ר' עולא (טז) :במדרש ג' ע"א נשא לבבנו ביהר עם
ר' אמי:

.

אות ב

י .א' גן גלתה יהורה מעוני ,ביחד עם ר' הונא בשם רב (טח):
ר'ביב
ר'ביבי מרנגיא א' ג' ממרום שלה אש וירדנה (טט):

ר'

' כ6כעל (:291 751 285לז) כע( ק7ס"ד לפרך ר' טתפון
ונע' 6ג7תהמגייס ( 3'%סו 3טמורן טנדו(יר
3ן גוליון  )564סנים וו"( ל' סתפון גן גוליון מפקקו מכתים (כתו מתם תקות 7יגר (קופס ס( כטתיס
('5
י"6ר  1tDihר6ימיס קסילס כוגנ מקוק ירוס(תי מ"פ אעפ"י  /וע( וס כמד כס( קדס" 7וגרפס
יוס כו
כ'
3ל
"
י בעזר זס סו 6ל' שפור גל 75וק ססכי 6תפסס כרס טס ט6תר כן [ ("5טן]ל"3 6ר נדוק וכ"ח תפולס
גילוט(תי ר6כ"5פכ"(7 .נרי 1טסת"ו3סיסכי נתמרס ס 6'3וס 3סס ילוט(תי ק"פ6פפ"י[כתונותסוף פ"ק דף
(' ע"ג] וגפנם תתזו תססט"יף סר' קרפור זס  610ר' ~3 1rDiל תוק ס( 61תפורטכן3יריח(תי מס לפירוץ
ן ט(( ומס 63
"5ר שעול 3ר5יוק ,וגט סקיוס וכ"מ תפולס כירוס(תי ל 5"36ן ססוכליס"6ל '6ן 3סטתינ
(סוייעגו כוס .וכתילט טיכס פ" 6תקופר ,ס 33ת 1ע( נק7יתון.ועיין תוסעת 6כמוגותי"
ס וכנקי כתונות
ק"ד ע"( :6לח)סיתם הכס"ס גזעסי" 6טניסיותץ ע' b"Dופיין ט7ס"ד וס3י 6סס 6ח סתדלע ס(פג'גו:
(לט)סו 6שעור 3ריוסי3ן מקפתןעיין 6ג7תתגבסמ"כ 5ך ( :415 .412מ)3ע(קדס
ן" 7נעלךל'ל'בעולכליוקי
י כססר'
כן מקפתך(דף('ינ)קייםעו,כ""((סיומקיןסכם(שכילונקילתגייסומגטיי3ליית ,6לקסכי כוכלוןכגי יוד
מגגיס 3ל' לכסו "51ע טס ,וגלולטסיומקיןכוון (תפתלט(פגיגונ6יכס לכתי,ורטיתיכפי'תסלו"11כתדלט סס
סכמכס("5כסיפןל'מיגג6כליס 7ל'טכסו3טסר' הפור 3ל'יוסי.וסת6תרגסגס3קס"רפ"6פסוקכ(ס37ליסיגעים
וסם 6ית 6ל" 6ומקריס טת(ומ "כל'יוקי"( :מא) ע"ן ק7ס"ד ל' (6פ,ל סתודפ' וס3י 6טס 6ת סת7לט בכס
ס(פגיגוועיין niahתגויי
ס  144 75וגד ( :219סב) סו 6ל' (6פ,ר 3ן פזת וסוף תסתיג מגל תל'יומגן
ן ק7ס"ד ,וסוף תגלוני ס6תול6יס ופה תככ( ("6י  /ו33כ(
וגקל 6תלים 67לע7 6יטל( (6יותץ ע' ע"כ)עיי
סיס ת(תיזתלכ  ,)hmt1וכ36למ ל' טליכ6נצון כתוכ וגסגת מק"ו הפעל ל' יומגן ול' שפול כסתה מד,6
ועיין 1716תי 1תנוף סילוס(תי דף h'"pט"כ ועין הגית 5תור( ,"6 '6מלס"מיל' 63טעלגד:213 .107 ,7
למג) כ"ס לכ"יומ"ר 7(3פק ותוסכגףי/מתפתלכי(קיע הכס רתו תתק"5ע ומקל איון וססת'ע סתות ס6ותליס:
ן( :מה) טו 6מעתידו ט( ל '3סוטע'6
מד)ב"ס נכתב 6 ,כ( כגדפך ר' סוטכי' ס(מ 61תל (לכיסיתי
ן מרס"ן( :מז) סת6תר סוס סכיך נס SD3
יל' יומנן :מו) סו 6מלילו ס( ל' 6תי ,ותסתיד תר' 'ומגן עיי
קדס"ד זף("מ( :מח)סני' ל'סיגי ול' סונף 3סס רב סי 6תסונסת ,וסת6תל גו3פ ת'לוס(תי 7ת '6פ"ר ס"ס
(7ף כ"ד פ")6וטס ג6תל ל' ג 6כל סוגך כטס לכ ,וכן גטגט סלנ6תל 3פקיקח7 6ל"כ פקקך עקל מעטר לרף
ט ל ,3וידופגי 6נ 6סו 6גתו  ,63ו3מגמות 6ל:6סי' עזו ל' 6כ6
"5ע ע")3וסם סגי' ל' 6נ3 6ל סוגף3י
 371סוגף 3סס ל ("5 3ל'  636כל לג סוגףכ"ס לכ  /וכן גסגס סת6תל כירושותי קרוטיןפ" 3מ"ע (דף פ"נ
ן סכיך ר' 3 636לכ סוגף 6ל:ל לב
פ" )6וטס 6ית 6ל /כ 6לכ סיגף כסט ל ("53כר לכ סוגף ,ו3ע( סיומ"י
 SDוט כע( קיס"ד (5ד  )16גילוס(תי פ"ק 7פילונ'ן 3 636ל סוגף(16 .סכילוס(תי סט (דףי"מ ת"ג)
וhכ'חtי hר' נ 6ורכ סוגף 3טס לכ (כן גסססג"3 3לרכסוגף( :מש) כג7פקל'ניכף תליגגי/ 6וסני'ככ"י

יי

קיגנ'~

ינ

מבוא

ר'ביבימנגוריא ,א' ם"זכי רחקמטני מנחם:
ר'
' אבא בר וברא:
יבפיראב.ר וברבאאותעיין.י
ברבס עיין
ק'
ר' ברכי' (נ) .פתיהאי"ב :במדרש א' א' ישבה ברר בש"ר אברימי :א' א'
ר"האימתי נאמרו (נא) :א' א' היתה למס :א' ם' מומאתה בשוליה בש"ר אבא בר
כהנא (נא*) :שם פ'ותרד פלאים :א' מ"ז על אלהאניבוכיה בשם ר'סימת (נב) :א'
ם"ו אלה אוכרה :ב' ה' היה א' כאויב ביתר  DVר' חלבו בש"ר שמואל בר נחמני:
ב' ונחא' ,ביהר עם ר' חלבו ור' איבו בשם ר' שכואל בר נחטני :ב'י"סכלמי
רוני בשם ר' חלבו:ג' ז' גררבעדי:נ'י"ב דרך קשתו :ג' כ"ג חרשים לבקרים אמר
י :ג' מ"ר סכות בענן :ד' ם"ו סורו סמא ר'
לר' הלבו :ג' ל"גכי לא ענה בש"רלו
ברכי' וחלפי בר וביר בשם ר'איסי (נג) :ה' א'וכור ה':ה'ג'יתומיםהיינו (נד) :עור
:
שם גשם
ר'בר'רכחינ'וךברמימון בר' יהושע בןלוי ה' ט"ו נפלה עפרת ראשינו (3ה).
1

י

1

אות ג

רנןגמליאל (נו) ,א' ב;בלילה :ה'י"העל הרציון

ששמם 1

או ת ה

רב הונא אור,הונא(ני) * פחיחא ב ,בש"ר שדואל בריצחק גם בשמר'חייא
' בשם ר' יוסףאן  :פתיהא ל"ד בשם ר' יוס :
בר אבא :עאו,ר שם :פהיחאי
י עם רן
מ
ה
ח
ל
ג
ד
ח
י
ב
ה
ר
ו
ה
י
י
ר
:
,
בשם
במדרש א' שרתי במדינות
יוסי
נ" :א,ד,דרכיציוןמ:עוני (נ"
(
א
נ
ו
ה
ב
ר
בשם
)
י
ט
נ
(
"ו'וילכו בלא
ביבי בשם רב ,ריביבי ורי
א כח
-

גטגסוסיר"ס עיל ונס כת6נול סטני טסכ6ל ל' ניני טגנולי" 3"5 6זגגים1 ,ל'6תי"3ס"
לסoקnג'נhוליל'6כיפי
תעל"נקגי[ .6כג7פקסגי'6כת6לנני ]6תדלט ט1hכlסaכפ' תעלוס ט(מ 6ט ,ושוףפ' ע(6י
ס 6ל גוכי
(16י
ם (תקן קרגגי6עייןותירטהיגס טס כמעלות
י סעלג4
ועיין כערך ל' קגגורי עב"( /נס מסי
ד
ט
סתגמות 6קי' ת"ו( :נא)נגדפקסני' ל' גמתי' כתקוס ל' כלגי':
טג"ע ומעלסתט"ס( :נ) ע"ן ת"ס
תנוכ
b
כל
(נא") כע( קךס"ל כערך ל' נלכי' כ
י) hכר כסגף סכיך כי כן סו 6כת7לס כת"ל גט 6פ"ע [ 610נטוף
י נתפלט טיכס פ' עות6תס נקו(יס ג6תר ל' 3לכי' נק"ל 6כ 6כר כסגך (כןיק (מקן
פ"ע 16ת ת"ס] .וכתבכ
' גמ 31ל'
כן 3נו7ןס כנ"ר יסל6י' טס3י 6תילוט(ל:י סי 6גגוגס( :ננ) 3ג7פס ל' 'סו7ס 3ל ')the 1W'Pסי

כלב" כל 'סורס כל קיתון סתוכ6כקמ"ר כטס נ"ל פג"ג( :נג) כפקיקתך דל"כ פקקך ותפתלכיון (א"נע"כ)
ר' מפיפי כל ועלי כטס ל "ק ,6ומעילותי סם נסעכם ע' hnp~pD3כ"י פ6לת 6סגי' ר' גלכי' ול'מסכי כס"ל
ס ר מגפו 3ן וטל
יית',ינו",ר יקרן ר' חייך ימספר כל 6י7י כט"ליוסי  /וכפקיקתך לכתיפגייך יתלתל גיו
 7לז
כט"ל (וי ,יכ'(קוע 'טכ" לתו לקי' 1כטס ספ",קת 6ל' כלכי' וסילל תייקך 1 /כיגקוע עכס לתו (6ף(יי
כלכי'כסייריוסי ,וכטרוך עלך טפם סכי 6ל' יוקיימ
ל' כלכי' גסס ל' (וי( :גה) 3ת7לעל
ס( :נד)
ע"ד) ,
ג6תל כל כליס דלי ("3ו( 6תפורם סתו'31 ,רוט(תי סכתפ"י ת"גכג7
"י"ר ~יד) וטחפ"נמ"כ
סף
(ד
וקס"לפ"י פקוק כעגגסגיפור כליס 7ליכ"( 3 ("51ל כריס ,וטן סעלוך כעלך כנע  '6סכיה כטסתירט מגס
כר כריס זליג"(,וניומסין סס(סגד  121סכיך ל' כלכי' כל אתון כליס7ליכי'( ,וכע( ס7ס"6 7ות כ'סכיה
י מערוך עלך כ(ע סכיך וס 3סס תדרס תוףטיכס61יגו טס ,ומסג ססעלוך
רכליסיומה'ן כערך ל'כרכי' וכתככ
עעס ע"ס(16 ,סהעלון ( 6קעס וסי' (פגיו(גגון כשלע בגס גתו ססו(6פגינוככתביד ; (16ס 3ג7פק סעת'עו
ג( סוו6תר( :נו) סו 6סגקל 6ל'גתתים( יינגשעיין 716ות' 1כקס'יד נ6ליטות ו6ג7ת סתג6יס ח"78 75 6
וגד()י
ן( :נ)).ג,גל כתקותות 6ין תקפל 3ילוט(תי וככדי וסי' ח(ת 7,תוכסק ס( לבומכירו ט( כתוף( at'Dl
קולותיו כקליטות 3יומק,ן והפס"ד( :נח) נדיירפק"מ6ות  ,1",וכלקתל לכס פ"נ סגי'כטס ר' 'וקי(:נט)כ"ס
גס 3טטיקת6פקקיל'רכליילתי',ס6ונכף( נירוהטי(נתקי סתכע(ג'תפ"יסיף ס"מ (דף(5דק"ע ע")3ססכגייך' ל'סוהג"ך3 6לייסף
וע'
'ח (תקןט 3"5כטס יוקף ,ול'
6מד,ורציתי 3קס" )106 7רב כר "SQ
ירוה(לוי תענית פ" 7מ"ח ועגם ססו 5מלכס קוף פתימת67 6יגס ר 3סוגה כסגר
י ( :S")Dנטי)כ"ס גס
מ
ו
י
3ג7פק6 ,כ(ניליע(תי דגלניעיין ס"ס (לף ל'ד גלד) סגי' כ' כ[ 6סו 6גתו כ'  [h?hכל סוגה כעס לכ,
וטפק,קת6ע"ר תעלט;רר' 6כ3 6ר סוגך 3קס רכ( ,כן צמקן גס (פגיגו נתפרט ל' כ 6כל סוגה גסס לכ,
15ים(קיים סגי' כ 6ול' סוגך כסס לככי סיומקיןיס
"כיך ר' 6כ 6כרב סוגך 5תל רכ  SDIוס טתכ כפ(
"רס"ן ()16 75נילו"(גו'  r)l~Dדע,רוכין מכ 6כל סוגף ע"ס6 ,ו(ס למיתי כיכירוק(תי טס (דףי"מ (Y'D

ית'

מבוא

ש2

מ :א'י"ר הכשיל כהי (ס) :ב ,ב' בלע ד' :ב' ם' טבעו בארץ בשם ר,יוסי :ב'ים
קומיאורי :ג' מ"ב נחנו פשענו בש"ריוסף:ג' ס"ד תשיב להם גמול :ד'י'ירי נשים
,רחמניות בש"ריוסף (םא):
רב הונא רבה)דצפורין "כ)* פתיחא ל"ב :ב'י"ג מה אעידך ושם איהא ר'
הונא דצפורי והוא הוא:
ו
ה
ב
א
,
א
נ
י
נ
ח
ה
י
ר
ב
(סג)ב'
דר'
וץ ,ר'הונא בר אחא ב' א'איכה יעי
ב בשם ר'
השב ה' (סר):
ר' הונא בר פפא .ט"ו סורו המא (מה):
ר' הלל בר ברכי' .א' ד'היו צריה לראש (סו):
י:
ר' המנונא (סז) ,א' כ' ראהה' כי צרל

י'

אותז

.

.

י (סת) פתיהא כרם ופתיחא ל' בסדרש א' ם"ו ד"א על אלה
בוזכבידהי:בןלו
אני ר' זכר"בןאבקולם (סט) * ד' ב'בני ציון:
ר' זעירא או ר' וירא (ע) פתיהא ל"ג ול"ד :בטדרש ב' ב' בלע ד' בשם
ו' הונא:
'

אות ח
ר'הני ) ,(wpפתיחא י"ב בשם ר' יצחק! פתיהא ם"ו וכ"ג :בטררש א' ם"ז
זל אלהאני בוכיה ר' יצחק בשמו (עב) :ב'ז' זנח א' בשם ר' יצהק:
ר'חולפאי* ב'י"נכי גדול כיום שברך (עג):
ר'חוניא(עי).א' ב' ד"א בכה תבכה:
ר' חוצפת המתורגמז (;ה),ב' ב' בלע א';
טעשה במרתא בתבייחוס ,ביחד עמ ר' אבהו בש"ר
ר' חזקיה(עי)* א'
יוחנן :ב'י"מקומירוני:

ם,

רן

(מניט ל' כ 6ול' סה 6כטס לב( ,כןיט(קייםסג ולב סוגר ( 6כל סוגר וגתליפגו ס16תיות גתקוס כל סוגר
("5
"סויט ,וגייסנדפיס לרסון6 ,כ( כ7פוקיס 6חלוגיס כעעופ
סו6ולדכעתסיוסגר:7ל'(סמג),ג(6פג:ינו(מכאכ)תככיגד7פסק61ל'דפסתויגרס דכרס'ס ל' יוקי .וכעכורי ס(קעסרי
ס ס' טתמומ ק" כ"ג h')o
נסס סז7:לטל' מגס 3עס ל'ייסף ,ינמגי 6ס' 6נ(ס מ"מ ל' מגף כטסי
'( :qp,,סג) גלגל כילוס(ת' ל'
"ס ר' יומגן ,ותלתל סת7לע ס(פגיגוסכיך כע( קלס"ד
סוגת לוכםד5יפולין וכן ל' חוה לכס7גיפולין וקתל כט
ן סגי' ל' סוגף ול' 6מ1 ,6ל'6תי כקדס"ו דף 108
ו
נערך לכ סוגף 5פול6י( :סג) כגךפק גס כדפוקלמית
סכי 6לכ סוגף כל 6מ6ילום(תי קוף תפטלסגי [סו 6ס"מ זףג" 1ע"ג] .פ"כ/וכן ת65תי נידרס סתום( פ"כ
סוגם כל 6מ / 6וכפקיקתם דל"כ קוף פסקם הכי סגי ל' סוגם כטס ר' 6מ 6וכן תוכם כפקוע כט(מ לתן
לג"חויטעה לתו ס(" 1כטס ספקיקת( :6סד) כילוט(תי פקמיס  r,,pסי"7 6ף ("ס ע"כ סגי' ל' 6מ 6כסיל
"':ג( :6סה) כ"ס נכמניד"65 ,נ(לכירפם ר' מג'ל קמט  hrpt~DJ1פכסעקלםכו:ותל(סתיל ליוןי
ףק"3גע"כסג" ל'
) נווכן כקלךכסס סתדלן
"גיג 6בל פפ ,6ובלולגיכן (פג'גו ל' מגיג 6כל פפ6שיין(סדן
סופנינו( :סז)עיין 6ודומ' 1כקס"ז( :סח)סיס כזול סל6סון וגזכל כילוס(תי 7ת '6ליס פ"ז  /ועת ל"ג ס"6
י גן(וי ,ותוגף מרכס כתדלסיס /ותיכלי סילום(תידת6יטסכ6מי
וגסי וכמיסכ"מ ע"כ 6תללכייומגןמגי,בי
ן קולותיו
תירס מסיסמ"ונכעיני ל' סוסיים( :סט) תוכם נקיקן וסגים טס גס סתדלס ס(פגיגו( :ע)עיי
גקס"ד( :עא) סו 6תטריד תכל ס( לי,טילם ירוט(תי דת6י פ"נ 7ף כ"ג ע"כ ל' מגיסוי חקתך (ל' זעיל,6
ועיין תנ 61סייוט(תי וכד' דד" 1מ"ג 5ד ( ("5 (ap) : 107סיפך ל' מג' כחס ל' '5מק ,עיין טס מפלס
מערס ל"( :6עד) 6ו(י סו 6לכי מוגים דכיתחורין סק(יס
ספ"ד( :עג) סו 6כני' (:דרט עכססגיפק
"ת
פ" 6לו"ז ת"( : 6עה)סי' הפולגתן  (0ל3ןעג
"(י (6דיכגס וג,כל כמטיס( :עז) ת(תיזו ט( ל' ילך"(,כחים
ס 3מוס' עילוכין  1"5ע"6
ע"ס ע"'1 ,):ס עוז לכי חוקים כגתן רכיו ,עיין קול מדולות געלטס"h')rll ,
טג' 6כפסיקמ6כ'מוקיס 3סס ל' מכסו ע"כ  /מתלתל סו 6נפקיקת 6לנתי פכ" 3פסקך מגיתך דע"לת נדכאות/
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ר'הייפז(עי
) ; פתיחא ת"ו (עח) :במדרש א' א' העיר רבתי עם:נ'כ' תזכור
ותשוח:נ' מ"א נשאלבבנו:
ר'חייא בר אבא (עט) פתיחא ב' ר' הונא ור'ירם" בשמו :במדרש א' ב'
בכה תבכה מעשה במרתא בת בייחום (פ):א' ם"ז ד"א על אלה אני בוכיה (פא):נ'
י"ז ותזנח (פב):
א ברבא .ב' ב' בלע ד' קרוב לשוף (פג):
ר'חיי
ר'חייא רבא,ג' ם"ז ד"אויגרס בחצץ (פד) :ד''כ"ר רוחאפינו:
ר'חייא ברחנינא
 .א' כ' ראה ה' (פה)':
ן ר' יורן בן קרחן
ר'חייא קרא .עיי
ר' חיננה בר אבהו * מי"ז וכזנת ,ר' אלעזר בר' יוסי בשמו (פו)עוין ר'
חנינא בר אבהו:
ר'חלבו ,04ב'ה'היהד'כאויבביחד עם ףברכי' בשגר שמואל ברנהמני(פח):
כ'ו' זנת ד' ,ביתר עם ר' ברכי' ור' איבו בשם ר' שמואל בר נהמני :ב'י"מ קומי
רוני ,ר' ברכ" בשטו :נ /נ"נ הדשים לבקרים בשם ר /שמואל בר נחמן :מ ע"ד סכות
בענן :ד'כ"כ תם עונך בשעריוחנן:
ר * ד' מ" 1סורו מסא ,ר' ברכי' וחלפי בר זביר בשגר
חלפי בר ובי

.

איסי (פט):

חלפי בר וכזרי ; )
י* 2
כירד
חלפי ברזא
.
חלפיבן
ר'חלקיה .פתיחא כ"ב ,ר' פנתם ור' חלקיה בשזר הושעיא (צ).
שין חלפי בר זביר ובדברה פ"ם:

ן (צא):
ר' חמא .א'ו' ויצא מן בת ציו

-

')

יי

ותנטר סת6תר 3610ירוטלתי ולכום פ" 3ס"ג דף ד' ל"גוס"רצוי (ס3י 6תןסירוסנוי:לעז)  610ל' fi"D
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( :580 751 620עה) גפסיקת7 6ל"כ פסקן סמודס דף ת"ו ע"נסגי' "6למייק גל  ,636וגן המוית
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ס
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ת"נ 5ד  94ונקנית 6תור6י 6רן יסלק( תסלם ממכס 7ל' כלכער 5ד ( :210פ)נירוס(תי כתוגוססיף7פ
סגי' ל' מייק 3ל ( :676פא) ילוס(ת' תעג'ת פ"ך ס"(7דף ק"ת ע"3 )3עעומ ל'מני גסס ר' ועולס ,וגסגס
מיי
עוז טס3יכוס(ת ,מעניתפ" fu~ 6וס
ק כל  ,63ו3ל ג 6סו 6גתו כן 6כ( :6פב) ))tPT
,ם5ג"::(6לל'(גמגיו'ןu3fi6ר '6 ,h~b1ל' מ'י3 6ל ( :63פג)  610כתו ל'מיי
ק 3ל
גס3זפוס לקלון סני' ל' מייק לנ6
( :636פד) 3ע'( '6כ' פסוק 3גס תכשלי כתוש ל' מייק 3ל'  ,636וכו '67סי' כתוכ ל' מייק 3ל  63וגעעית
ל' מייק לכ6 ,6ו ס 61ל' מיי 6סג( :(17פה) כן סנ3 4ג7פק 6כ( לכ"יכמ"כ ל' מת3 6ל מגיג ,6וכע(
קיס"ז סכה 3ססס'ימק'ן ל' מ"3 6ל מג'ג3 6ל מת 6וע( "5 Ofןתגליות ר"
ג ע" ,3וטס6ימ 6ל' מ"3 6ל
י 3טס ל' מג'ין שליס 7ל3י לכסו ,ולקיש
מיגג( :6פו) כ"ס סגי' ככ"י 6כ( 3ג7פססכסיג,י' ל'  1fDShכשגייופ
גסס" 7עלך ר' מגג' 6נליס 7ל' קנסו
 ,שתסתר ס(פג'גו 3ת7לט טכס לק כעעות פ' ויגלק 3מ5ן קג'
טסות מפסוקסופגיו  ("51פקוק ות,גמ תס(יס גפט' ,וט( וס כתב  ("11וגל6סכי ל' לקעור כל''וקי ,זס
י
ל'יוקי גן מגפתך"6 ,כ ל' מנג'ס וס כריס דר' לכסו  610קדתון וקיט ל' מגיג 6כליס 7ר' 36סו סג"(ג
6 ,6כן סגין סג"( כקס"ל פ' ג( ס7נריס יגעים 6ימ 6ל' (6ע,ר כס"ל חגיג 6כליס 7ר' לכסו כו'
קדתון סו
ו ,זס 6ר' 36סו 6תר רס"ל '., 1rDlbלכס
.ובפ"ריט (ותל 7ל' (6ע,ל וס סו 6קתס ל"6כן 6 ,D1bך גס,סמיג
.פעתיס,וחיך יחתל ר' מגעור כמ"רמגיג 6כליס 7ל' טכסו עב"( o)th .לחיתי אפי'תסל',יוו 3ת7רס סם כ..תכ
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480
' כלגי' ור' מסכו כתו ססו( 6עגינו
(,פח) כנדפק ל' 3לטי' כטס ל' מלו 3טס לק'7ס"סתיוי( 3ר נמתגי("5 ,י
לכ"י ,וכ"מ(נכון כילוס(תי קגס7ליןפ"י ס" 1וף כ"עע"ג :מט) )7 htp'ptל'ג פקקך ותלתלסיון (ק"ג
3ל ועלי כסיליוסי ,יטלל  t"SDמ(פ 6גל 6יזי כס"ל יום' ,יכפסיקת 6לכתי פסקך ותלתל
ע"כ) ל' מגפי
עלןמ(פ 5כל  '7'5ככיסנעםוי"ל עס63תי וס"סושגין סס61
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כלכסל'6חייגפס פ' קורו עת 6ל' מקפו כר3ק
יול' גלכי' ""3ל עסי( :צ) גי(קוע ימוק (6לתו סת"ח סכם
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מ
:3ס סת7ל עכס ל' פגתם ול' ח(ק'ס 3ססר' 'סוטת ,ור'6מ' 3קס"ד בעלך לכ מ(קיס [("5לי מ(קיס]כ'
לטסוקעי' פתימת676יכסע"ג .כוון (תפתל  l)'1bSVפתימ 6כ"( :3צא) נגדסס סג""6ר 6מ6וכן
'פגמם כט"
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ר' חמא בר חנינא(יט) * תתירא כ"ח :במדרש ש כ' ראה ה' (צג) :ב' א'

איכהיעיב:

) :א'א' היתה כאלמנהג
ר' חמא בר עוקבאמי
' א' איכה יוגזם (צח):
ר' חמא בר נחמן.י
ר' חנוך .ה' ג' יתומיםהיינו ר' ברכי' בשמו (צו):
,חנין אור'חנן פתיהא כ"ה (צז) :במדרש ב' ב' בלע ד' בסופו
ר'
 .ב'ב' בלע ד' בסופו ביהר עם ר'יודן (צח):
ר חניזא
ר' חנינא ש ר' חיננא ) .(wsפתיהאי"ב ביהד עם ר'יונתן :פתיחא ע"נ,
ל"ב ,ל"ר :עוד שםביחד עם ר' יהושע בןלוי :במדרש א' כ' כל עסה נאנחים :א'
ט"ז כי רתק טמני מנחם :שם שםדבי ר' חנינא :ב' א' איכה יעיב ההפך
י
ל
ע
בלהות :ב' ב' בלע ד' (ק) :עור שם קרוב לסופו :ב'ו' ויחמוס כגן :ב' ז' זנח ד',
ביחד עם ר' אחא ור' מישה בשם ר'ינאי (קא):ג'י"ז ותונה ,ביחד עם ר'יונתן :נ'
ל"ט מה יתאונן :ד' מ"ו סורו טמא :ד'כ' רוח אפינו ביחד עם ר' ישמעאל (קט):
ר' חנינא בר אבהו (קג) ,פתיחא ל"ר :בטררש ב' א' איכה יעיב ר' הונא בר
אחא בשמו:
שם
א
ח
י
ת
פ
ר
ת
י
ב
ר
ו
ע
ם
ע
ב
"
י
)
י
ק
(
ר
ב
:
א
פ
פ
א
נ
י
נ
ר' ח
'
ר
ן (קה) 4
סימו
פתיחאי"גוי"ר :במדרש א' ב' ד"א בכה הבכה ,בכאמר המתחיל אזכרהנגינתי ביהר
עםר' סימון :ב'י"ב לאמותם יאמרו (ש) :ג' א' אני הנבר (קז) :ג' מיד סכווז בענן
ר' חנינא בר פפא בעאקומי ר' ששאל בר נהמני (קח) :ד' ה' האכליםלטעדנימ :ר'
ט"וכי נצו נם נעו (קם):
'חנינא בריצחק(קי) * ב' א' ולא זכר הרום רגליו :עור שם:
ר
ר,
ןתררי~ן(קיא)
א
נ
י
נ
ח
 .ב'ב' בלע ד' :נ' ט"ו ויגרס בחצץ טסופר מבנו
ב
שיצא לתרבית רעה (קיט):
ר' חמדא (קיג) ,ה'ט"ו שבת משוש ,רבא בשש (קיי):

.

.

י

. .

ד'

ס ועוד כ
ףפיי
ייפקרכס תקותומ ולוכ דכליו כלגיס
עסיוי6ני' סעקוע קיל 6מ( :6צב) גוכל כילוטנתי טקסס"י
ן קדס'יך כעלכו וכלגדת 6תול6י"6י 5ן ( :447. 476צג) כגדפטל' מ כל מגיג( :6צר) תוכף
חתל מלכס פעתיס נילוע(תי( :צה) כנדפק ל' מת 6כל מג'ג( :6צו) 0ת6תל ('מ 6כנדפק וגס כע3 3קס"י
י
כ"
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ד
63
ון
כייק5ת6תוסמכתיו'3 :צז) 3'3קוע דרס רתך 36ףפ"ס כטס סתדלט  o)'bסני' ל' מגיג( :5צח) 3גדפקקס
סס
תטוג
ל'יודן ולכי 0וג ,6וככ"ל פג"16 1תי'י
 6סני' ל''ודן ור' מגיג ,6וגי3קוע וילק לתוק"כ
סכין ל'יודן ול' סוגל,ומיין כתזרע טיכס מס מעלס ק";( :צט) תזדועי 60תול6יס סל6סוגיס תח(תי7יו

ט 3לנינו בקלוט ,ולני 3 015כגו עיתגס 6מ ל' מגיג 6כלקט,וסים לופף (פיין מוכין ז' ע"כ)ועיין מלותיו
י וגק' ד 1"7מ"ג 5ד  45וגרז' רגזת 6תול6י "6י פיק ( :'6ק) 3ילוט3תי תעניתפ'י( 7דף
כאגוף סילוס(ג:
וסוגר סב(  ,וכגתל 6כלטות ת"ס ע"כ לכ תמגר:
ק"ע  (h"Dסנ 4ל' מוגע ,וכנדפק ל' סוגר
מגי
(קא) עמס כתקוס סגס"ו(ג;',גנ 65ג' העביט ל'וממגו'רגי 6ול' 6מ6ול'6ג
י"6ס כטס ל''ג6י ,לק כסקוסהעגי כתוף
ס
ר
ע
מ
ס
ס
:
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"
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ק
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י
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ע
גסידפיס רעיו
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סכת פעם h"k1
י
ף ע" a"D 1סג"לכי ול' מ" 6לכ 6ול' 'טתע(6כי לכ' 'וקס ,ו3ו'"ל פע"ו 16ת  '7מהליס
סמלות ,לל' מ" 6לג ,"6וכן מקל'ס סקלות ל' ח" 6לכ 6גס כגזפק  /ו'ט (תקן (הגיגו לכ' ול' ' )hD~Dכל'
י ול'
לכ 6סתו ט 610כילוס(תי( :קג) ג,כל סלכס פעתיס כילו(:תי לכ' דגיגם כליס יל
' טכסו:
יורי
(קד) 3ע( סי
~ffnומקין מסב
י 6 610מד עם ל' מגיג 6כלפפיוסכן  63סכיך 6ת ל' מגינך כל עפ6 ,6נ( (6
כ
ן סו 6ולגיס סס וגעלנילוט(תי קיף פ6ס 610( ,ס 0,תסתיד ל' "((ו (6כל גחתני כשכותל כילוט(תי טכיעית
קפ"
ן6ידימיו כלסייד ו53גות 6תול6י 6וי 5ר  :48)1לקה) 3עלקו0ייד
,ס וטס קלטו ל' מ,גג 6ולמד סו6יעיי
מייי,י'
לור'סיפין פרלט ר3ס3פתיממ ,רשיכם
מקביס סתתות "כל :"hDD
ן (לקתל סוס( :קו)
י
י
ל
קפ
תד
יג
(קז) כפתימ6קי' כ"מסגי' ל' מת 6כל מג'ג( :6קח) כט'גוייס נג7פקויטת
יטסל'מג,ג 6כל פע 6נתקוס
ן
ל'פיכ
ו,ועיין כפקיקתך דל"כפ"ק 6טוכס תעלס מ' .וזןכסי"ע תותול ק"מ 16ת  '7ג6תל (נכון ל'מג.ג6
בל פפ 6ט( (6לסב"; וע"ס נסעלס ק' ותקנתי 6ת 0ני' כת7לת עכס 0גךפק,וג;י'י( 610נכון כתו טהקגתי:
(קט)עיין טס כת7לס פ"ר ,~tDOק'יכ( :קי) תוכש כקס"ד כעלך לכ מיגג 6כל לכ 5,חק וסכיך טס גס ל'
 fi)t)Gכל ירחק וס;( 6מדועיין תכוף (ע7לע תס(יס קי' ק;י'ע( :קיא)  610ל' מגגםגן מלן'וןפיין 6גדמ
מגריס פלקיחג קיתן י"5 6ד ( :397קיב) תו 63גס 3קס"ד דף ע"ו ע" 6כגס תעלס ;,6ס( :ק.ג)כיין
716ותי 1גקס"ד ועיין 6נ7ת 3 'hllllhכ( פלק ג /קי' ד' 5ד ( :60קיד) כגפפך0ני' "6ליקי 3למכין כטס
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עלתי קצר ע"כ( :קפו)3ילוסלנ:י
תעניתפ"ד זף ע"ע "3a"uס ל'יס ,6וסכל 6מד( :קפו) מו 63נסס"ד גטם סמדרטטיכס( :קפי )%גגרפק
oaניפוק לטבון סו 63זס 3סס ל3י יעקב לכפלמגין ,וכפקיקתן 7ל"כ פסקם גדתו ) Trr)pע'י)3סני' ל'
' 3pDכל  h'1hט"ן 3תדלט עיכס מס סכלם ק"5ע( :קפח) ל' '5מק סתם דסתעת 6סו 6ל''5מק 3ר 6מ,6
ול' '5מק קתס 67ג7ת 6ס 61ל' יסמקגן פ;מסכן עתכ סלטל'ס פסמיס קי"ג ע",3ויםו' '5מק  Olpטסות
מג 6הכלייסרסייןיומקין וקסת,ועיין תט 6סילוע(תיוכס' "77ו ח"ג ( :98 75קרט) כגלפם (סיפך ל' מני
3טסר' ינמקוכן"5נ גס(פני:ו  r"Dממרסטפי'ד( :קצ) 3ט! סדס"ד סני 16כערך ר' י5חק פקקם נטם תדלק
עיכס( :קצ") נוכל גילוט!תי וסיס גקסלין ,ע"ן תגוע סילוס(תי( :קצא)
107ת(:ת' 17ע 3ל',יל 6וטקס("6י
ותלתליו לגו 3ילוט!תי טיין שלומיו כתכונן סילוק!תי ו3ס' 7ן"ו מוג 5ל
(קצב) כ"ס כילוטלתי קוטס
U~rtס"' 1דףכ"ז קוף ט"ב ,וכגדפך סגי' ל''ל::י' 7ט3ס ,3וכקסטלפ"י פקוקכמננס סני' ל'ירתי' ד"3טת,6
 SDJ1סדס"6 7ותי
' דף קכי'ג ס3י3 16סס סת7לס ס(פניגו ל' יכתי' 7טנט( :3קצג
)סתדפק ל' 3לגי '1ומתלי
יD
לס ל' גמתי'3ן (6ע,ל S ,ק7ס"ך 282 75
כ
ס
ה כעלך ל' גמתי' 3ן ) גס סת7לס פיכס ט!פניט
(כןים(תקן צפגיגו ל'גמתי' 3ן !6עול ונעטות ול'ילנ:י'( :קצך)סייןכהלhיSכ'וDת3~tיומקיןוקס"ד( :קצד*)כיין
סיס"ך( :קצר"") !פ;'גו ג6תר ול' יסתט (6קמם 6ו(ס'3לוט(ת' ס3ת פעם סחו 7ףק' ,ט"ג 'taoל' 'סתט(6
לת,
י'3לכי 'וטס( :קצה) עחן 6ו7ות' 1גקס" 7וט" תסתיט תלכע"ס3(lSp) :י!קוע מלכיס ט 91לדייג סג"
' סוגף ככ' קות' לכ ("5לכ כסגף( :קצז)  610מז מלרג' 67גדמ'61 ,6גט לו' מסרו ס( טמו6 (6סל נוכל
סתו גולמך סמכות וסלח3ת' !7כל תחגו גת"טסנונם ,וכין  1"77מ"ג 5ד ( :155קצה)טיין 3נ7:לס סססטלס
י"( :6קצט) נקלקלפי" 3פ' ויטל מעפלסגי' "6לגגי 31י!קיע ימוק6ל לתו"ת"ו "6ל3י3י1 ,כ 1לעיי קס!ס
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רבהי עם ר' יהושע דסכנין בשש :א' ב' בכה תבכה :א: ,לאין לה מנהם :א' ג'
ב,שמן :,עור שמ ר' אבא בר
כל רודפיה :א'י"ג ממרום שלח אש ,ר' יהושעדסכנין
כהנא בשמו :א' ם"ו סלה ד' :א' ט"ז אלה אזכרה :א' ט"ז על אלה אני בוכיה:
עוד שם :א' ט"ו בי רחק ממני מנחם :א'י"ז פרשה ציון ר' יהושע דמכנין בשמו:
עור שםאין מנחם :א' כ"א שמעו כי נאנחה אני ר' יהושע דסכנין בשמו :א' כ"א
כי אהה עשית(י):ב'י"ג מה אעידך :ג' א' אני הנברר' יהושע דמכנין בשמו :מ
ל"ג כי לא ענה מלבו ר' ברכי' בשמו :ל ל"ט מה יתאונןן ג' מ"ב נחנו פשענו :ג'
י בשם ר' יוחנן :ד' דל השך מערער
מיד תשיב להם גמול ר' יהושעיט
כונרי.ןה'ור':לו
הארם :ד'י"ב לא האמינו :ה' א' זכ
ר'לדינגר פרמא .א' וילכי בלא כחקיא) :א' ם' טומאתהבשוליהר'יחויה
' ידו פרש צר ר' יהודה בר סימון בשמו:
ברסימון בשמו :א'י
י בר מרפון *עיין ר'לזי בר פרטא ובהערה ר"א:
ר'לו

י

ריש לקיש ~ב)* פתיחא כ"א :ת"ב :כ"ג :כ"ד (רב") :במדרש א' ג' כל
רודפיה (יג) :א' ו' ה" צריה בשם ר' הושע" (יד) :א'ו' וילכו בלא כה נ"ב בשמ
) :ב' ג' השיב אחור
ר' הושעי'(יה) :א' ט' מומאתה בשוליה :ב' א' איכה יעיב(יי
ימינו ,ר'עזרי' ור' אבהו בשמו (רז) :ב'ג' ויבער ביעקב :ב' י"מ קומירוני :עור
מומר
 :כזב
שם :ג'
":ד' כ"ב תם עונך(יח) :ה' כ"בני
מאםי"מאאמתנו :אבד נצחי נ' הסדיד
אם

אות מ
 .ב'ו' ונח ד' ,ביחד עם ר' חנינא ורץ אחא בש"אינאי:
ר' מיאשה
םקומי רוני ן
ר'מני או ר' מנא(יט).א'י"ח צריק הוא ה' :ב' י"
ר' מנםיא .פתיהא ל"ג:
רב מתנה* פתיחא ל"ג:

אותנ

.

) :במדרש א' א'
ר'נחמי' פתיהא ה' ,ביחד עםר' יהושע בשמ ר' אחא(יי
איכה ,ביחד עם ר' יהורה :א' א' היתה למם :א' ב' ד"א בכה תבכה (ייא) :א' ם"ו

אלה

י"ג סכיך "6לניני( :ר) 3ג7פק מקל טס ס16תל( :יא) (פגינו גג7פק סג" ל' (וי כל עלפון ,וכפקיקתך
פקקך קליחות קקה ט"כ ג6תל ל' יסודת גל קיתון כעס ל' (וי כל פלע ,6ולקיתי כקסקט סרך ל' (ו' כל
עלפון סכיןוו"( ת7לס פיכס פ' 1י 65תן גתסיון 6כן פגין 17תס (ו כוי"ל כמ"פ קמלי תותכן פדע 6וכ"מ
כשגספ' עוגו5תסכסיגיה ,וע' יזו "לעגל כן פ(ע("5[ 6כן  [fip'pעג"(,
תי6ס נס כעסיקח6סגי'
וגנגט
ו
י (6ס3י6סגי' 3ן פרעה:
כל פלע 6כתו ופגינוכט"י לטן כגדפה כל עלפון  ,nlDp) 610וכן מעלון עלך
(רב)עיין (סלן נהות ט' כ'טיעון גן (קי
טtוס 61סו ,6וסי' מהתיל תר'יומגן,עייןקדס"י ונתכוץסילוט(תי
וכקו  1"77ח"ג5ד .80וכיין 6ג7ת bllnh
" 5ד ( :418רגז) גי((ךע ' "DDלתו רפ"ע סג" ר' טתעון
י
6
3ן שלפור 6ין ספקססי' כתוב לסכי(  6101ל"ת ל' טעעוןגן(קיט ומתדפיסס5ינ ל' סתטון כן לנעול ):DIDP
(רג) גג7פק ל' סתעון נן (קיט( :רר) כגוהק ל' טתטון נן (קיק( :רה) כגיפק ל' סתטון 3ן (קיט נסס ל'
יקטע( :רז) כג7פק ל' קתטון כן(קיט( :רז) 3ג7פק ר'כ,לי' גסס ל' יסודס כלמיתון6 ,כ( סת6תל גוגט
מפסיקתת זל"כ ותלתל 5י( 11ק(" 6ע"כ) וגס טס  610כתו כל"י,וכן 3ג7:לע cfi~nסוף נ,:ת1ר ק("ז סני'
ו תן ס'(קוע מסקסלתו תתפ"ס נססספקיקת( :6רח) גג7פק
כקו"עעםגיפפ
ל',עילק 3ססלטפי( ו7נל'
ל'מתכון גן (קיט וסג( ס
6ק7ת7:ל"(רט)  '3גקל6יס כסס,
ס ,ס"ן ת3ו 6סילוט(תי דףקי"ן ע" 3ודד" 1מ"ג 5ד
(:110רי) כע( טיס"ז  282 75כעלךל'גמתי' קניך ל'גמתי' ול'יסוטע ככסכ' 6ה ,6לכסליעפתימת6
67יטס5 ,ז(י סו 6ל' גמתי' כלב ימוטט,גי'( (16יסי6ל' יסוטע 3ל גחתי' ,ונקד  196סכיךל' יסוסע ור'גחתי'
לטס ל' 6ק 6ליספתיחתך 67יכס ל' ואוטע 6( crידעתיתי  ,610וכוונתו (פתימת 6ס' 6כ(כעפית כו("516
נ' ,מועט כל גמת" כטס ל' 6ק( :6ר'א)כג"יסג" ל' מוגי 6ותגי (ס כ' גמת" 6כ( כנדפק ל'מוגי 6תתגיס

יה
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אלה אזכרה :עור שם ד"א על אלה אני בוכיה :ב' א' ולא זכר הדום :ד' ד' דבק
לשוןינ
ק :ד' ויגדל עת בתעמי ר' יהושע ור' אחא בשמו (ריב):
' בן אלעזר (ריג):
ר'נחמי' בן אלעזר*עיין ר'יימי
ר'נחמן(ייי
) * פתיחא ה' בשם ר' אחא :במדרש א' א' ישבה בדד(י :)%ל
ב"ה ישב בדד'וירום (יטו):
ר' במהדקמרין ,מתיחא כ"ו(י'י):
ר'נתן(י'ג) ב' י"ג מה אעידך :ב' י"מ קומי רוני:

י

.

אות ם
ר' סלאי; א' א' ישבה בדר (י'ט):
ר'מישן פתיהאי"ב וי"ד :בטררש א' ב' בכה תבכה :א' ז' ויצא מבת
ציון ר' משון בשם ר' שמעון בר אבא וריש לקיש בשםר' הושעי' (ובנרפסהגי' בשם
ר' שמעון בר אבא הג' שמעתבן לקיש בשםר' יהושע) :ב' א' ולא וכר הרוםרגליו
(יכ) :ב'י"ב לאמותם יאמרו :ג' ב"ג חדשים לבקרים ר' אלעזר בעיקמי ר' סימון
 :ד' ה' האכלים לפעדנים :ד' ט"וכי נצו גם נעו (יטב):

.

(רנ"

או תע

א  4פתיהאל"ג ר' אבא בר כהנא ור'אסי משום דשלא
בטדרשעיל
י:
ר
צ
ה
א
ר
'
ה
'
כ
א'
כי ל
רבעוקבא לכד) .א' ב' היתה למס:
עזרי' ,א' ב' ר"א בכה הבכה :א' ו' וילכו בלא כה בשם ר'יהודה בר
סימון :ב' ל השיב אחור ,ביהר עם ר' אבהו בשם רישלקיש(יכה):
ך,
)2
בשםרבי (יכג

ך

(ש גסס ל' נמתי'3 :דיב) נגדפס גס נרסוק לקטין ר' יסוספ כל גמתי' נסםר' 6מ 6וכןי
ם (מקן

"
ונתאתר גסגס ככ"ר פכ"מ 16מס' ,ושכף כתקוע  Sh~tntנתו טג" 6כטס כ"ר וטס סני'ציר גרכי'לפDגnיoפ,
וכן גטה כת7לס עס"ט פ" 6פקוק תטכנ' וטס ג6תר ר' יסוסע כר גמתי' תטוס ל' 6מ 6כתו (bt~Vפגיי:
ו כערך ל' גמת" גן שפור כ
(ריג) וכע( ק7ס"7סניפי
ףטסמילט שכספ'  6(1וכר מדוס רנ('( :1ריר)(יעת
סתוק' נ"נת"וע"נ סתם ר' נמשן סו3 6ריפסחיסו מ3ר לר 3סת6ולרכייודסיגס סל 6כועסרט"יז"לכי

עמס רב גמפן סו6רנ נמתן כר עמק פחןיומסין ושרמ"ד טס6ליכו גוס.ועיין 6גומ 6נמר6י"6י 5ד 488
סמסל'ימתןג6גומ 6רן יסר6ל סו 6ל' גחתן נפ טלר' סתו6ל גל גמשן פ"ט :לרטו) בנרפס %6ר רב גמשו
כסיסמפסיקתך
%5ר  ShtnDפסוס ריקע ,ו3פ"ג פ'יטב 3ררבגי' "6ר  Shmnנרלספן,
י
פיכס דף קי"עכ"כומססני' נר קפר6פתם ותונףגילקועייכי' רפטופורפיןעוגיספס%6סיפקיקמ( :6רטז)דנריידיפקפק6ק
"ר
ן ולכיל  '6 '6ננרפס טס 6תר רנ גמען %6ר
סתי,ל נר ימכ
תטוס ריג"לעיין גספרסשלפייס:
נסס"ד5ר  290נטם תכלססיף פמימח6רכיכת וכוולמו לסת%,ר סלפגייו:לייח) סו 6מנרו סל
לריו)
ו.
כ
תל
 '1פסי
יפחן סדס"וופיין 6גדמ סמג6יס מ"ג 5ר  :487לריס) סו 6ר' סית6יעיין סדס"ד וטס 6נ"ת
ר'יוספי' טלמוית
רלרכיסיפון :לרבא) כלדפססג" ל'יצפוןנר6נ ,תטגס
5ר  :548לרב) נ
תסגוטפססססגגיי'' ר' סמפון 3ל 6נ6ויטי
נילליס פפ"מ
סכטו"ע %ותיל ג"ס 6ות ג' וטססגי' ל' כפפון גט"ל
קיתון :לרכב)סגגסףס גס ,
יתפשרסיון סגי' ול' קית( :6רכג) 3ירוסלתי תפני
סףתפייד
יי
מ
ס
יל:6ו
'ס
סס
ינפכ
קתר
י ספסו
תן
קי
יכפו
גקו
ג"
7ףלק
פג
יקפקכי גגמניר תן סילוסלתי טסי'למי
י"
נג
רתומ סס
,ע3רע"גכיג 6ול'לבמיוי
,
 ,נר6טי גטם רנ
י
פ
ס
י
ו
ו ס%לומ ר' 6נ 6גל כלל ,,ויספרר תן ספתי
כסג,
רל'נכוןי
ף סי3 6פ5תו 6ת סטם "ר' 6נ 6גר כסכיי ופן ור'מייק נר
גס6רו
י
י
ו
ס
' 6כ 6כר ')the ,
מתלית ול' 6סי נפקוס ~ר 6טי ,ונפקוס נטם רני ג'ל נטסרנ ,ונכסיגון ספמיחותסגסגת נכליעיס תווע15ס
כתוכ ר' 6מ[ 5נ"(
" נטס לניוסף
ועי' לפגיו(נכון ול' מיסי3ל",כר 6סי.
,6
נספר סרך לכ''356כ]6,גרנלכסגכ,סגסף3י,ור'וז"מלין'6ל'כר6כ
יכרכסג,ור' מייק
י
ר6טי כססרג ,לן
ן
י
ס
מ
ו
י
י
,יתי
לכ
ור
י
ליתי פכייל.לולס 6ין ספקססיוהסין כוון לפ6תרטלפיינוכפמיתת ,,ואגרר,כגלי מפלית ל'פ"נ%זג,
ת
,
ר
ע
ג
זס נטס קתס וגרור מתלות%ייס כו(( 6פמגו כת7רטסויי
ף 6מד סתגיסיסעפ"י
כגלים ,ונכדי
לפ
וו
פו
ת
י,וס לימך סתמת "תטוס ( :"hStt1רבד)פיין ס7ס" 7ותגס סירוט(תי דף ק"ג כ"כ בעלך תל
יע3יל
י (רכה) גנוסרסגי' ר' סורי' 3סס ר'יסירס 3רסיסי
ו ,וסת6תר נונעתפס'קמ ,דר"כ פסקך ומפתר
:,
ע6
,ג
ק

6יי

מב,וא

86

ה;י~ג:%.:מו:גנרג"וי

ייי

גינ,,

גשי'

ענן בריוסףן
:
ה
נ
מ
ל
א
כ
א
"
ד
ה
ת
י
ה
ר' עקיבא (יכת) פתיחא כ"ג :במדרש א' ד'
א' א'
חדכוהי; ב''ב' בלע ד' :עוד שם :ג' מ"ר סכות בענן :ה'י"ה על הר צען:

או ת פ
ר' פנחם (יני)
 .פתיהא י"ב בשם ר' הושעיא :פתיחא כ"ב ג"כ בשם ר'
הושעיא :פתיהא כ :',במדרש א' ב' בכה תבכה :א' כ' ראה ה' :א'י"ג שלה
אש(יל):ב' א' ההפךעלי בלהות :ב' א' ולא זכר הדוםרגליו :ב' ב' בלע ד' בשם
ר' הושעי' :ב' ב' הרס בעברתו :ב'י"סקדמירוני בשםר' אלעזר בר מנהם :ד'ו'
זכו נזיריה :ד' כ"ב תם עונך בשם ר' אושעי' :ה' א' וכור ה':

אות צ

ר' ערוק(ייא).

פשהר תארםןילב):

א /ה' הי' צריה :א' ט"ז על אלה אני בוכיה :ד' ח' השך
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 .פתיהא ב' :ם"ו :בםררשא' ב' ד"א בכה תבכה,
ר'שמעוןבןלקיש (יסג)
ר' יורן בר נהמי' בשטו :א' מ גלתה יהורה טעוני :ב /י"מ קומירוני :ד' ם"ו
סורו אסא:
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ר' שמעוןבן עזאי ב' ב' בלע ד' (יסה):
ר' שמשןבן חלפתייסו
) ל פ"ז הגרמ (יסז):
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ר' תנחומא (יסח) .א' מ"וכי רחק טמני מנחם :ד'ו' ויגדלעון בתעמי:
ר' הנחוםבןוכנילאי (יסט) ,פתיחאל'(יע):
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מ)קימונימ אשרהביאו את המדרש איכה.
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