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ר'שמלאי (ינז) ה'יש על זה היה דוה
י
ר' שמעון א' כ' ראה ה' (ינח):
(ינט) .פתיחא ל"ג :במדרש ב'
,

ב' בלע ד' (ים) :עור
ר' שמעלבן גמליאל
שם ד"ה המש '6אותבני סופרים (4סא) :נ'י"ז נשיהי טובה :נ' נ"אעעי עוללה :ד'
ב'בני ציון :ה' מ' בנפשנו נביא לחמנו:
 .פתיחאב' :כער :ל"א :בסררש א' ב' דעא בכה תבכה:
ר'שמעון
רשתבןיוחא:י
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"
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"
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"
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א' י"ג פרש
:
ה
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ל
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'
א
)
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ס
י
(
'
א
קראתי
אני
לרגלי
למאהבי :ב' ט"ו ספקועליך כפים ר'יוחנן בשטו :ב' ל"גכי לא ענה:
 .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:
ר'שמעון בר אבא (יסר)* א' ר ויצא מן בת ציון ר'סימון בשש:
ר' שמעוןבן עזאי ב' ב' בלע ד' (יסה):
ר' שמשןבן חלפתייסו
) ל פ"ז הגרמ (יסז):

.

.

א ות ת
ר' תנחומא (יסח) .א' מ"וכי רחק טמני מנחם :ד'ו' ויגדלעון בתעמי:
ר' הנחוםבןוכנילאי (יסט) ,פתיחאל'(יע):
ר' תנחום בר חנינא (יעא) .א'י"מ הכשיל כהי:
ר' תנחום ברירמי'
 .ב'י"ד ויהרג כל מהמדי עין (רענ):
' תנחום בר חנינא ובהערה רע"א:
ר' הנחום ברחייאעייןי
 .ר' אבא בר זבדיור' תנחום בר
י .נ' מ"א נשא לבבנו
ר' תנחום ברעילא
עילאי ור' יאשיה נפקין לתעניתא(יעג):

מ)קימונימ אשרהביאו את המדרש איכה.

המררש הזה על מגילת איכה היה ערוך שסידר לפני הגאונים והקרמונים
והשתמשו בו אם בעניני הלכה ואםבעניני הנדה ,והביאו מאמרים רבים ממנו
 .והנה
אתן
גג7פס וגס נלפוס לקטון לק סג" 3סס ל'יומגן6 ,כ( 3דפוקיס 6מלוגיס געעות ל' 'סתע3 (6ל נמתגי 3טס
י פלק ע"( :502 75 1רנת) גג7פק
ל' יומגן( :רגז)נוכל סלמס פכתיס 3ילוס(תיו(33י,פיין 5ג7ת "6thllnh
סגי' ול' טתו (6כל גמתגי  /וכן ס3י 6סכל1ך נכלך גט קתו גס 61נגזפק( :רנט) יצע ותפולכםעיין ג6כיטת
3קס"7וכיין 6נ7ת תנ6יס ח"כ פלקי
' 5ל ( :322רם) לנדפק 3עכותור' נתקין(  ("51ול'סתפין כן גתתים(:
(רמא) כתן 3ת7לס מס חס סכמ3מי נאכלס
י3 :רסב) נגדפס 3עפומ לי( :("3יסג) 610לית (קיטעיין
פ
לפלכו וסות תסתיד ל' יומגןפיין מפס"ד ותגע
"סילוס(תי ו3ק' ד1"7מ"ג 5ד ( :50רסד)ג,כל סלכם פכתים
"35יללוס(תימת1כ0ו1ן 6ל' טתטון קמם כיין 3קס" 7וסכיך סס גס 37לי סתללס סלפניגו( :רמה) 3ג7פק 31ן כסי
ול'
3ן פו'6וכיין לנדת תגריס " hr~nלקי"גסי' ק"ו( :רמו) 6מ 7תן ס,קג'ט ס73יר ,ודל קתוך
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( :רמח,
' טתי(6
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מכגיח סיח  h"oדף קישכי'6ויל סגיי ר' 3 %3ר ז3ד ,6ור' תכמוס 3ל כילקי ור' יקט
מיעססי6כפי
נידפק)
מכ"י כלפ:יפ .וגחלקדסי'ד סניף נכרך ר' חגמוס 3רמגילתי סת6תרתסתייט מלפגינולכ"
 o"DSועגיו וס3ירוטלתי רפש רמכנית ל'מימי
ת כרכילקי ול'  636כו' ך5ייל ול' :]63

סי'

מבוא

כ

אתן לפני הקוראים היקרים רשימה מהספרים שרזיו לפני אשר נמצא בתוכם שהזכירו
את המדרש הזה ,ואנה המאמרים נמצאים לפנינו.
ר
ל
ו
נ
(
ת
י
נ
י
מ
ש
ה
באמצע סאה
לאלף
א) רבינו חננאל בן רבינו חושיאל ז"ל*
החמישי ונפטר ד"א תת"י) בפירושו לתענית י"ב ע"ב (נדפס בש"ס אשר יצא לאור
בדפוס המפואר של האלמנה ואחים ראםבווילנא) הביאוז"ל :ירושלמי,ישן ועטך אסור
כו'כי הא ראיהא באגדת אוה ר' יהורה בן בתקנה אוללנציבין בערובת צומא רבה,
אשא ריש כנישהא
י ,א"ל אשגחעלי דלא ליפא ההוא
ליולז,מואנזילהעמאי"הל,כובברסיפאאבליופסקיאל
רבי לא אשגה ע
ת
י
ת
פ
ד
ה
ל
כ
אמרין
טן כל עיגל
ואכל מן
כל תבשיל הד פת ,ושתה מן כל (כוס וכום) [הבית והבית] חד נוס ,ש"מ דאע"נ
דפסיקאכיל כו' ,וכן כתב ופירש רבינו הגאון זצ"ל הטאמר הוה הוא במדרש איכה
פ"גי"ז פסוק ותזנח טשלום נפשי.
ב) ת"ריעקב בר שמשון חד מהבטי צרפת (חי במאה התשיעית לאלףהחמישי),
בפירושו על אבוה כתב יד באקספארד קובץ  692והובא בסבוא אדר"נ פ"א להרג
ן אותה
התיקר הר"ז שעכטער .ובפי' למשנה משה קבל .כתב וז"ל :וברייתא ווקירי
אבוי;דר"נ ולאידעתי על מהבו',וי"ל שכך מסורת בירם שר' נתן סררה ,כסו שסררו
ר'חייא ור' אושעיא ובר קפרא ושמואלולוי ,והרי היא משנת ר' נתן האמורה במדרש
קהלת ומדרש איכה דמסיקתא רבתי עכ"ל ,והנה אין זכר מזה בפסיקתא רבתי ואין
מפק שצ"ל ומדרש איכה רבתי בפתיחתא .והוא בפתיהתא סי' כ"נ אש משניות גדולות
כגון משנתו של ר"ע וטשנתו של ר' אושעי' ומשנתו של בר קפרא ,ובטדרש קהלת
רבהפ"'ב ,ובשה"ש פ"ת פ' אנהנך נאסר ג"כ ומשגתו של ר'הייא
 .אבל משנת ר'
נתן לא נזכר שם כלל:
נ) רבינו נחן בר'יחיאל בעל הערוך(חי בטאההתשיעית לאלף החמישי והשלים
ספרו בשנת ד"א ההס"א) ( 1101למספרם) ,השתמש הרבה במדרש הזה ,סאה וששים
טאסרים הביא בשמו ,ולא לבד מלין זרורן רק גם מאטרים פשוטים ,ויכנהו תמיר
יסגילת איכה" ובאמת היה ראוי לכנת "אגדת טנילת איכה"א "טדרש מגילתאיכה",
י הביאו ואנה המאטרים
ולהלן בפרק י"ב נחתי רשימה בסדר א"ב ככל הערכים אשר
ן לרוב רק
ך
ו
ר
ע
ה
ו
ת
ציי
נמצאים לפנינו בטררש ,גם רשמתי באיזה הערה הב דבר ,
.אחויכאשר הביא טאמר מן הפתיחות
התחלת הפסקא ולפעמימ הביא במגילת איכה סתם
הביא "כריש מגילה איכה" על כלם רשמתי לאיזה טאמר כוון .יהנה הערוך הביא
ד שלפנינו והרבה פעמים תמצא המלה או המאמר
הגירסאות כמו שהם בכתבי
כיבלע א' ,בס א',
שהביא לא נטצא בנרפס כלל וכלל כמו שתראה בערכים:אגוגי,
חלץ ,חסית ,השך ,טרכסמון ,ירושלם ,טגס ג' ,מן ב' ,טנוולין ,טס ,נפש ,נשם,
עגל א' ,עלת א' ,פס ה' ,פר ד' ן צמד ,צרז' ,קטלפטא ,קלחן ,קםב',הזי
ר4
וברשימה תמצא בערכים ההם באיזה הערה ר~ירותי על זה .גם תמצא שם בהערות
לפרק הזה באיזה ערכים הביאלפי נוסחת הב"י ומשונה בנרפס .גם תשוב תראהכי
לפני הרב בעל הערוךהי' שני קובצים מן המדרש הזה לכן באיזהערכים אחר הנוסחא
שהביא הביא נוסהא שנייהוטציין ( "N~Dffר"ת ספר אחר) כמובערכים :אנשתק/ברד,
ברנט,רייס ,ראיני ,דרריא ,חבם ,חדב' ,חסית ,חשך ,טקס ג' ,כרטס ,טגסג',
מדל ב' ,נקה ,סלפירס ,פלש,קלוון ,וברשימה הנ"ל תמצא באיזה הערההעירותי על
הנוסהא האחרת שהביא הערוך במקומותם למושבותם:
ד) הנשר הגדול רשיי זצ"ל וקולר ד"א ת"ת ונפתר כ"ט המוז ד"א תתס"ה)
ן המצרים,
מביא את הסררש הזה בהרבה טקומות כמו בפירושו לאיכון( :א' ג')בי
מדרש אגדה בין  ,~VIWעשר בתמוז לתשעה באב ,והוא במררש איכה שם :לא' ~)
ישחקו על משבתיה ,ומדרש אנדה שהיו שובתין בנולה בשבתות וימים טובים ושומטים
בשביעית כו' ,הוא באיבה רבתי פ"א ז' בנוסחת הכתביר שלפנינו וליתא בנדפס:
 .מדרש אנדהיש אלו שרים של מעלה שהחליפם ,הממונה
קב' ב')חלל מלכה ושריה
על האור מינה על המים והחליף כל הממונים כו' ,הוא באיכה רבתי פ"ב ב'( :בן ר)
בגן שוכו ,שכו כתיב ששיכך חמהו על בניו בחורבן ביתו כך נדרש במדרש קינות
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הוא בפדרש איכה שם( :ב' ט') טבעו בארץ שעריה ,מדרש אגדהלפיומחלקו כבוד
לארת לפיכך לא שלמה בהם בריה ונשבעו בארץ ,הוא במדרש איכה( :ב'") ישכו
במררש
לארין ,ומדרש אגרה נבוכדנצר הושיבום לארץ
כשמררעלבודואצגדקיבהןויכוו'סףהשחהי
איכה שם( :ב' כ') עוללי טפוחים ,ורבווזינו דרשו
יתה אש
 .הוא במדרש איכה שם( :ג' ה') ראש ותלאה ,ומדרש אגרה
מורדתו בטפחים כו'
ן כו' ,הוא במדרש שם( :ג' כ') זכור הזכור ,,ומראש
ראש וו נבוכרנצר לנלחך יהויכי
י כו' ,הוא במדרש שם (ר'א')
אגרה זכור תזכורידעתי שסופך לזכור יעז העשויל
אבני קודש .ומדרש אגרה כל רביעית דם שיצאמיאשי' בכל חץ וחץ שנעשו בו היה
ירמי' קוברו במקומה כו' ,הוא במדרש איכה שם( :ד' ט"ו) עודינו תכלינהעינינו אל
עזרתינו הכל ,מצינו במדרש קינותשהיו באים בספינות רמז הקב"הליםוהציף לפניהם
 .גם הרבה פעמים בפירושו לאיבה מפרש
נודות נפוחים כו' הוא באיכה רבתי שם
י לא הזכירו בשם (א):
הבהובים עפ"י המדרש הוה ,אף כ
גמ בפירושו לקהלת(י"ב ו') הביא ומדרשקינות פותרו כנגד כל ישראל כו' ,כל
המאמר שהביא הוא בפתיהאסי' כ'צ ואףכי הוא ע"כ במדרש קהלתפי"ב הביא זה
בשם מדרש איכה:
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ל
לקטרת לא הוצרכת לקנותה בכסףלפי שהיתהמצוייה בארצם הרבה ,א"ר אבא קינמית
היתה גדלה בא"י והיואוכלין אותה עזים וצבאים במררש איכה ,הוא בפתיהאסי'י'
המתחילר' יצחק פתח ולא אותי קראת:
בפירושולירמי' (ם'א') הדבר אשר היה ומדרש אגדה באיכה רבתי מה היה
הרבר ושוב אל גדליה אמור לו או את נחית עמהון ואנא מסובר הכא או את סובר
הכא ואנא נחית עמהון ,אסראין אנא נהית עפהון טה אנא מהני להק ,אלא יהות
בריירען עמהוןרסגין הואמהנילהוןע"כ ,הוא בסוף הפתיחתא  40ל"ד הטתהיל עלההרים:
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בפירושו ליחזקאל(י"ב ג')נלי גולה כלי לשתות ומקירה קמנה ללוש בה חררה
אותלבני ישראל שבירושלים שיעשוכןולאיצמרכוללוש בצק בגומהע"ג קרקע והחצצים
נכנסים בתוכו כו' במדרש קינות .הוא באיכה רבתי פ"נ בפסוק ויגרס בחצץ שיני:
בפירושו להושע(ה' מ')ר'אבהו בשם ר' אסא[צ"ל ר'יומי] בר חנינא כל המאמר
עד סוף הפסוק הוא מן מדרשאיכה בפתיחא סי' ו' וכן מובא בהרד"ק שם:
 1ה) בפירוש על בראשית רבה המיוחם לרשויי בפ"ה ד"הדיורין כתב "11ל וראיה
לרברשמנולין הוא סורר שבל ההגדה הזאת הוא מביאה במררש איכה ,וכן היא שנויה
שם למלך שבנה פלטין והושיב בתוכהריוריןאלמיםוה" משכימים' ושואלים בשלומו של
סלך ברמיוה ובסוררין .הוא באיכה רבתי פ"א מ"ז פסוק על אלה אני בוכיה :עור שם
פכ"ח ר"ה כל כך למה ומפורש במררש איכהשהזיעהנוטלת גלומקאהע מפיהומפי בעלה
ומפי בנה והולכת ומברה את שכינתה ומנחמת אותה כו'  /הא במדרש איכה פ"ריג
י נשים רחמניות ,וע"ש הערה ס"א:
פסוקיד

.

לא.

טס (3'6א) כתו טתל6ס'6( :וי) ט3ל1י 9סכנוקל 6מקל,1ס מ( 6טגל7פס לליפס טויסס  610 /כתדלט טיכס
ע( :י') ע 3כ 3תממ7יס  /טפרי תולותטג6נור 3סס סנמת7יס,תוסכ,סכ 3גפנו 3ג71גסף'ו,סכ וסטגפגיס
ספלי תולותגו
י'יט,עוס(וי6נינסתדרטייגס טס '6( :י"ע) סוס נתוני ,גנון3גי יסתערב מסיו '(o'hllקרית
גטזגוו((יס גססוסטר
16תסכו' ,סו 6ננודרט עכס סם( :נ'ו') תלך וכסן75 ,קיסו ספלך וסריסו כסן
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ע")1נמי
ן6 ,כגיס7קיס מכמון העפלססיו ~(etilaטין עיקתן גתך סגופותטמופליס גקלקעכו' ,סו6גמילה
טס( :נ' ("מ)עפי ע('1ן ( 6מג 6מרעות וסעונ"6 ,ל יומנןאייס ט6תל סק"3ס ל6ס נסתילעגיך 6תסמייס
ו6מ סטת 63י 61לפס ועונם תפיו  6(6סלעת53טתגיס (עולס לע כו' ,כו 6כתדרט סס  /וכס סני' "6ר
בבעול; ('7ג') גסמגין 5עפ"י "הנולי סו 6מ(ג 1סד )6 ohtlnמ כגו מלמוקעו' ,סו 6נ6יגס לנטי עם::
עם:
( '7ע') ססס ירט מיוקליס ,מסי סרעכ סין  O'ntD:תלים תגוגמ סק7ס ט'610 ,
כתלל"
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רבינו טוביה בראליעזר(חי במאה התשיעית לאלף החמישי,עיק טבוע בראש
מדרש לקה טוב) ,הביא את המדרש הזה בספרו הנ"ל ,ומזכירו בשם ,כמו :וירא כ"א
י"ז כדמפורש בהגרת איכה ,והוא באיכה רבתי ע"ב ב' פסוק בלעד' ,וכןיתרוי"ת
מ' הביא כסו שמפורש בהגדת איכה האשה שנתנה בנהללמדומיני ת~שילין ולמד לר
המשה סאות טיני טטעמים בחטה ,הוא באיכה רבתי פ"ג י"ז בפסוק ותזנח משלום
נפשיוע"ש הערהל"ר .ועל יסור המדרש הזה בנה את מדרש לקח טוב על איכה אשר
נשאר עד כה בכתובים ואוציאנו אי"ה לאור עולם:
ז)רבינו שמחה תלמיד רש"יז"ל (נאסף אל עמו בשנת ד"א תתגעה) ,במחזור
ל כי האדאמרינן באגדת איכהר'יהודה ב! בתירא
וויטרי ה /תענית דף רל"א הביאוי
ר
ב
נ
ה
י
נ
ו
מ
ז
ל
אזל לנציבין בערובת צומא רבא ,אתא ריש כנישתא
 ,איל
אבלי ופסקי
י ,איל אשנהעלאי דלא אמרואינוסי ההוארבי לא אשנתעלוי ,אזלעיטיה ,ובסיפא
ל
אטרין אכל מן כל עיגול הר פתית ,ואכל מן כל תבשיל הר פס ,ושתא טן כל כום
 .הוא
וכוס הד כוס ,ש"מ ראע"ג דפסיק אכל ,כן כתב ר"מוכן פסק רבהא גאון ע"כ
י א' בשם רבינו
 .והוא הטאמר שהבאתילעיל באות
באיכה רבתי פ"ג פ'ויגרס בחצץ
ה"ג מהריש הורוויץנ"י הביא
 .ובמחזורוויטרי שם בהערות הר
חננאל בפירושו לתענית
"11ל במדרש איכהלפנינו הנוסחא משונה טאשר הביא פה עכ"ל ,אולם הנוחטא הוא
ו,
כמו שהוא בכ"י לפנינ
רוש של דברות דף שט"והביאכי ההוא דהוה פרי כתרתורתיה במדרשו
שם בפי
איכה רבתי הוא בפ"ג ט' פסוק גדר דרכי במית .והרהט מהר"ש הורוויץ העיר
גם בכאן לפנינו ליהא בהאי לישנא .אבל נם זההיא כגירסההב"י שלפנינו.
לשון פרסי ותבירו
שם בפירוש של דברות דיברא שתיתאה (דף של"ג) ננימוס
באיכה רבהי הד מירושלים הוהזבין לבדין ,אמר להבריותא ונשיל קומוי רבנן ,חלצה
יש
במוק מהו ,לא נראה הרוק מהו ,הליצה בחמשה או בשלשה ,אתוןבעון קומי ר'זכא
ואמרי לה קמוי דר' יהודה ,אמר לון חליצה במוק פסולה ,וכן נמי אם לאא;נראה הרוק,
והליצה צריכה המשה ,זלון רבנין ב.התי דההוא בר נש למיזבןלבדין לון נניכוס
דירך לרבנין הרדלאי כלוטרעיניך כתלמידי הכמימ אך אנו מבורים שמתוך עניות אהה
מוכר לבד כו' זה לא נטצא באיכה רבתי רק התלה לבדין נטצאת נפ"א פט"ז פסוקעל
אלה אבל לא המאמר
עוד שם בפי' מס' אבות רף חקט"ז פנקס הוא מבלאת של נלחים [צ"ללוחים]
ומדרש איכה רבתי מוכיח ראמר ההוא המית בפילמא [צ"ל בתילמאי ].חד פנקס דאית
הדימאתינם עביר גרמי פתר הלמין,
ביה ד'לווחין [צ"לכ"דלוחין] ,הוא בפ"א בטאמר
 .והרב הגדול מהריש הורוויץ
ובנדפס במאמר חד כוהאי עבד נפשיה מפשר חלטין
בהערות שלו כתב מה שהביא מן מדרש איכה ליתא לפנינו:
ה) רבינו שמואל בן רבינו מאיר והרשעתם (נפתר ד"א תחקל"ה) ,הביא את
המדרש איכה בפירושולב"ב דף קכ"א ע"א וז"ל :שכלו בו מתי טדבר ,במדרש איכת
יום שבמל בו ההפר ,דאמרר'לויכל ערב תשעה באב היהברוזיוצאהכל יצאולהפיר
כו' ,הוא בפהיחאסי' ל"ג ,וע"ש בתים /ר"היום.
הפרין עור שם דף קכ"א ע"ב ד"ה מניסן וז"ל :וכראמרינן בטררש איכהר' יעקב בר
אחא בשם ר'יוסי אומר שבו כלה זטן קציצה לטזבח כו' ,הואג"כ בפהיחא שם:
מ) רביט יעקב מרוטרוג  Rameruהנקרא רבינו תם אחי הרשיעם (נפטר ד"א
ן תוס' ב"ב קכ"א
תתקל"א) הביא המדרש איכה כפי שהביאו חכמי התוס' בשמו ,עיי
ע"א ד"ה יום:
) רבינו סשה בר מיימון הרמנ"ם (נלד ד"א תתצ"ה ונפטרבליל בן בשבת
י
יוםכ' לחדש טבת שנת ד"א תתקס"ה) בפירושו למשניות סוף הענית מביא כל
עני המסופר במררש איכה שבתשעה באבהיו מתימ בכל שנה ושנה הרבה ע"ש,
ןבע מן מדרשאיכה בפתיחא ס 4ל"ג ,וכןהעיר גם הגאת מהר"ץ היות באגרת
ו
בנקוורת דףז' ,נםאיזה הלכות בספר הירנובעים ממדרש איכה כמו שתראה ה' ברכות
פרז
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פ"ז ה"ה הבוצע נותן פרומהלפניכל אחד ואחר והאחר נוטלבירוואין הבוצענותן ביר

האוכל אלא אם כן היה אבל ,וכתב הכסף טשנה המקור הוא באיבה רבתי ,ולא גלה
י נשיםרחמניות ר' חנא
לנו אל איזה מאמר
אמרכהחןקבו"אהולי כוונתולאלההמניאחמור בפ"דל4פשפוסתוקי
דבעולמי ,הא כיצד היה
בשם רב יוסף
ר
י
אותי
בנותי
יהיא ובעלה ובנה ולהיות
בנה של שכנתה מת והיה לה גלוסקין אחד והיה להלאוכלו
עליויום אחד ,והיתה נוטלתומפי בעלה ומפי בנה והולכת ומברת עם שבנתה ומנהמת

.

אותה כו'
וכן ה' תענית פ"ג ה"נ כל תענית שאוכלים בה מבעוריום אם אכל ופסק וגמר
שלא לאכול אינו תחר ואוכל אעפ"י  wwשוותביום ,הוא נובע מן מדרש איכה פ"נ
פסוק ויגרס בחצץר'יהורהבן בתירה אזל לנציבין ערב צומא רבא אחא ריש כנישתא
לוטונין א"ל אכלית ופסקית בו' ,כמו שהובא בהגהת מיימגית שם ,והוא המאמר
שהבאתילעיל אות א' בשם ר"ה ,ובאות  '1בשם מהזורוויטרי:
ת
ל
ח
ת
ה
ב
ו
ף
ל
א
הששי
יא)יבינו פשה בר נחמןהרטב"ן(חי בסוףאלף החמישי
ובשנת ה"א כ" 1עלה לירושלים) בפירושו'על התורה (דברים ב' כ"ג בפסוק והעוים)
הביא וז"ל ואמרו איכהיעיב באפו ה' אמרר' חמא בר חנינא איךחייב ה'ביתזי' אית
אהרא דצווהיןלהייבא עיבא ,הוא במדרש איכה רישפ"ב פסוק אתהיעיב:
יב) שר בספרו תורת הארמ (ענין הוצאה) הביא "11ל הי' הולכין כל ערב ת"ב
.וישנין בקברות שלהן שהכרוז יוצא לפניהם צאו להפר ולמחר הכרוויוצא ואוטר הבדלו
החיים מן המתים ונבדלין ההיים וחוזרין לבהיהם כדאיתא במגילת קינות עכ"ל ,הוא

בפתיחא ס" ל"ג.
שם (ענין אבלות ישנה) כתבו הגאונים מעשה ששנוי במדרש קינות ר' יהורה
בן בתירה אזללנציבין בערב צובא רבא אכל ופסק בו ,/הוא בפ"נ פסוק וינרס בחצץ:
יג)רבינו שמשון ב"ר אברהם משנץ (נפטרבסיף אלף ההטישי) בפירושולכלים
פכ"ר מי"ב הביאוז"ל במגילת איכה היתה לטסעשי לך כלי גולה מה היהרבי הייא
רבה אמר הטת קערה שטיהכוי ,הוא בטדרש איכה פ"ג פסיק ויגרס בחצץ:
ה
כ
י
יך) בעלי התוספות .עירובין מ"א ע"א ד"האי הביאו וז"ל כדאסרינן בא רבתי
ר' יהורה בן בתירה אזללנציבין בערבא צומא רבא כו' ,הוא במדרש איכה פ"ג פסוק
 .ובתוס' תענית ל' ע"ב ד"ה כל הביאו זה בשם ירושלמי ובאמתאין זכר
ויגרס בחצץ
טזה בירושלמי רק במדרש איכה שם ,והוא השבא בשם המדרש בפי' הר"ח לתענית
ובמחזור ווימרי וברמב"ן בשם הטררש.
עור שם בתוס' תענית ל' ע"ב ד"ה יום הביאווי"ל כראמרינן במדרש איכה כל

ט"בהי' עושין קבריהן ושוכבין בתוכן  ,הוא בפתיהא ס 4ל"נ ,וכן בתיס' ב"ב קכ"א
ע"א ד"ה יום מה שהביאו שם בשם המררש הוא בפתיחא שם
בתוס' סוכה מ"ה ע"א ד"ה אני הביאו וז"ל משום רררשינן באיכה רבתא קרא
דכתיב ביחזקאל ואני בתוך הגולה ,וקרא דכתיב בירמי' והוא אסור בזיקים כביכול
הוא בעצמווהיינו הושענא שיושע לעצמו ,הוא בפתיחאסי' ל"ר
בתום' סוכה ,נ"ב שיא ר"ה אם ברזל,וקירושיןל'ע"ב ר"ה אם ברזל,וסנהדרין
ל"ד ע"א ד"ה טה הביאו כראטרינן במררש מעשה באחר שקנה מנפירין כו' ,ונרשם
בגליון טדרש איכה פסוק זכו נזיריה ובהוסד שבת פ"ח ע"ב ד"ה פה הביאו דאמר
במדרש חזית פעשה באהד שקנה סנפירין כו' ,והגאון הרי"ב  pneמלת "חזית" והצינ
בגליון מדרש רבה איכה פסוק זכונזיריה ,והעירותי בפסיקתא רר"כ פמקא עניה מוערה
הערה כ"הכי בטחנך נעלם ממנוכי המאמרישנו ג"כ במררשחנית פ"ה פסוק טעולפת
בתום/ס"קכ"זע"ב ד"ה בכליבה הביאווז"ל האדאמרינןבסררש,נטלו את הכרובים
ונתנום בכליבה ,הוא באיכהרבתי בפתיהאסי' ט'
בחוס'גיטין נ" 1ע"ב ד"ה אתיוהו הביאווז"ל ובמדרש אמר דקמא אמר אנכיוהשני
'לך ,הוא בטררשאיכה"8אד"ה מעשהבמרים בתנחתום שנשביתהיאושבעה בניה:
לאיהי
מז) ה"ר דוד קמחי הרד"קקהי בטאה חאתרונה לאלף החמישי) בשרשים שרש
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תנן הביא וז"ל ובמגלת איכה גםתנין הלצו שדאילן ייורהא אית להון פסון על
אפיהון כו' ,הוא באיכהרבתי פ"רג' (א):
טז) רבינו משה ב'ד יעקב מקוצילחי בסוף אלף התמישי וספרו ממ"ג היבר
אחר עבור ארבע פאלף הששי) בה' תשעה באב הביא "11ל בהגרת איכהרבתי בפ'
ויגרס בחצץ שני משמע דבתענית שפוסק מבעוד יום אע"פ שפוסק חוזר ואוכל עד
שיבא השמש ,שאומר שם דר' יהורה בן בתירה אזל
בערב צוסא רבאכו':
לנציביי
) רבינו אברהם ב"ר יצחק אב"ד (חי במאה האחרונהלאלף החמישי) בספרו
יז
האשכול ח"ב ד 4שני והמישי ותענית הביא בשם הר"חגי האדריב"ב דאזללנציבין
ן לעיל אווז א'
בערב צוסא רבה כו' הוא במדרש איכה פ"נ פסוק ויגרס בחצץ.עיי

כה שהבאתי בשם הר"ה:
יח) רבינו יצחק ב"ר משה סווינא(חי בסוף אלף ד~וטישי ובהתחלת אלף הששי)
בספרו אור זרוע הביא את המראש הוה כמו (אלפא ביתאסי' נ')הביאוויל :ואמרינן
באיכה רבתי טאי ומקדשי תהלו ר' איבו ורבנן ר' איבו אמר אטר הקב"ה יחרב בית
הטקדש ואל תיגעיד בצדיקים ,ורבנן אמרי אמר הקב"ה אין ביריהם שטר כו' ,הוא
באיכה רבתי פ"ב א ,פסוק ולא זכר הרום( ,שם ה' תענית סי' ת"ז) הביא בשם ר'
קלונימוס נמצא כתוב שבזמן הזהאין מתענין בשבתאפילו תענית הלום שאין אנובקיאין
בפתרון חלוטות לדעת אם טוב אם רע כבימי חכפיס כדאיתא בהרואה ובאיכה רבתי
כוונתוכי בגמרא ברכות נ"ה ע"ב והלאה ,גם באיכה רבתי בפתיחא סי' ט"ו מובא
חלומות ופתרונם( .ה' אכילות סי' חכ"א)יאמרינן באיכה רבתי דבכל ערב ת"בהי'
נכנסין בקבריהם מבעוריום ולמחר בת קול טכרזת הברלו החיים טן המתים ,הוא
ב
פהיחאסי' ל'צ:
נו
" 'מ) רבינו אליעזר ב"ר יהורה מגארמיזא (הי בסף אלף החמישי)הביא בספרו
הרוקח (ה' תעניתסי' רש) האוכל מעודה המפסקול לתעניתו אם רוצה לאכול ולשתות
אחריכן ,משסע באיכה רבתי שיכול לאכול ,גבי ר' יהודה בן בתירא עכ"ל* כוונתו
למאמר המדרש איכה רבתי פ"ג פסוקויגרס בחצץ( .שם ס4רי"ד) ואם אכל מעורה
המפסקת בעיו"כ אם צמא לטים או טבקשין טמנו שיאכל לאכול ולשתות בעור היום
 .הוא בטאמר
נמול,כדאיתא באיכהרבתי עלפסוק ותזנה משלום נפשיגביר"יבן בתירה
י מד' שעות
הנ"ל( .ה'י"ז בתמוזסי' ש"מ) מי"ז בתמוז עד ט' באבאין לילך יחיר
עד ט' שעות,ואין להכות אפ 4ברצועה אתתלמידו ,כדאסיינן באיכה רבתיכלרדפיה
השינוהבין ההצרים שבהם קטב מרירי וקטב ישור צהרים ,הוא באיכה רבתי פ"א
ג'( .ד 4ת"ב סי'ש"י) איכהרבתי רביכיון שהיה אוכל סעודת ט' באב היה נוטל פרוסה
וטובלה באפר ,לקיים מה שנאמרויגרם בחצץשני הכפשני באפר ,ד"א במדרש שם
.יש(.שם שם) וקורין בלילה איכה ישבה וקינות .באינה רבתי ובמם' סופרים
פ"ג ט"וש
; איכה ,הוא בפתיהא  40י"ו האחר שהן יושבין ואבלין ושותין
לקרורו
סשמע
ומשתכרין בסעודת מ' באב יושבין וק1ראין קינין ונהי ואיכה ,וכן במס' סופרים פייה
ה"ד יש שקורין ספר קינות בערב ויש מאחרין ער הבוקר ,וכן תראה
יררןושלמי
שבת פם"ו ה"א (דף ט"ו ע"נ) ובמדרש איכה פ"ד פסוק רוחאפינו דלמא רביבו הייא
רבא ור' ישמעאלבי ר' יוסיהי' יושבין ופושטין במגילהקינוח ערב ט"ב שהללהיות
בשבת מן הכנחה ולמעלה,ושיירו בה א"ב אחר אמרו לצחר אנובאין וגומרי
ן*
וכן בם' רמזי הפטרת לחרוקת הפטרת פ' ואתחנן הביא ואמרו באיכה רבהל"נ
שושבינין של פטרונה אהד ראה אותה בכבורהכו' .הוא בריש פרשה א':
כ) רבינו צרקיהו ב"ר אברהם הרופא(חי בראש אלף הששי) בספרושבלי הלקט
והשלם אשר הוצאתי לאור עולםהביא המדרש איכה(ענין תפלה /faט') ואטרינן במדרש
איכה
/

/

(א) תוך סגם מס ונתדלג מגמוש נסמגיס מקט סמג'ןס,סגסנו (ינק5 ,תוסי 6לוקס שמו
י 16ת נ':
הלחוק גו' ,סו 6נתגמות 5נמנמתי 5ות ס' ,ונתגחות 6סגךפק תגנלגמירת

סי
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איכה ר' אחא אמר כלמי שמתפלל עם הצבור תפלתו נשמעת ,למה"ד לעשרה בני
אדם שעשו עטרה למלך ובא עני אחר ונתן חלקו ביניהם בו' ,הוא במדרש איכה פ"נ
פסוק גםכי אזעקלפי גירסתהכ"ישלפנינו(.ענין שבתסי' קכ"א) ומצינו במדרש איכה
טורשטעון הוי מפיק תלת סאה גרבין רמרקוע כו' א"ר הונא
ישהי' משחקין בכדור
ע"ובנדפם הג" נשתנית
בשבת ,הוא בפ"ב ב' פסוק בלע ד' עפ"י גירמתהכ"י שלפנינו
(סדר ברכותסי' קנ"ח) אסרינן במדרש איבה כסה השבת נפש ,רב אמר ער כגרוגרות,
ר'חנינא אמרער ככותבות ,הואבאיכהרבתי פ"אי"אפסוק כל עמהנאנחים (סדרתענית
ן חסה
ס רס"ג) מי"ז בתמוז עד ט"ב קטבמרירי שולטוצריך אדםליזומי שלאלהלוךבי
"ל וצריך להזהיר למלמדי תינוקת שלא להכ~תלתלמידיהן כר כדאיתא בטדרשאיכה.
לצ
הוא במדרש פ"א נ' בפסוקבין המצרים (שםסי' רס"ה) במדרש איכה ר' יהורה בן
בתירה אזללנציבין בערובא צדמא רבאכו' ,הוא פ"נ פסקויגרם בחצץ והואע"ככגירסת
הכ"י שלפנינו ובנרפס גי' אחרת (שםסי' רע"ו) דאמרינן במדרש איכה ר' יהודה בן
י ש"ח) הביא
בתירהאויל לנציביןכף ,הוא המאמר שהביא בס" שלפניו (סדריו"כמי
י נשים רחמניות בשלו
ג"כ המאמר הנ"ל.
(ול שמחותס" כ"ג) מצינו
בשם,
במדרשיחואיכהיד
אמר
י בעולמי הא
ה
"
ב
ק
ה
נ
ה
ב
ר
א
ל
ט
ו
ש
פ
ל
יכלירצירהןהרי'ה הבננאה של שכיניתוהסףמת כו' ,הואבנפויתדיי' פסוק אותי יד
י נשיםרחמניותעפ"י נוסחת
יד
הכ"י שלפנינו:
( .ה' חפלה מ4
כא) שבלי הלקט הנדפס מכבר והוא קיצור משבלי הלקט השלם
ד'דףג' ע"ב) ובטדרש איכהאמרינד ר' אחא אמר כלסי שמהפלל עם הציבור כו',
הוא אשר הבאתי משבלי הלקט השלמ סי' ט':
כב) תניא רבתי שהוא קיצור טשבלי הלקט השלם הביא המדרש כמו שמצא
בשבלי הלקט
(.ענין ק"ש מי' ד') ואמרו במדרש איכה ר' אחא אומר כלמי שמתפלל
עם הצבור תפלתו נשמעת כו' ,הוא בשבה"לסי' ט' (ה' שבת סוף סי'י"ס) ואסור
לשהוק בכדור בשבת ומצינו במדרש איכהטור שמעון הוהמפיק תלת מאהגרביןדמרק
רובעען,
כו' ,אמר ר' הונא ששוחקין בכדור בשבת ,הוא ג"כ בשבה"ל שם( ,ענין א
ע"י
צומותמי' נ"ה) טי"ז בתמוז עד ת"ב קמבמרירי שולט כף כדאיתא במדרש איכה,
(יה' ,נ"ט) במדרש איכה ר' יהודהבן בתירה
הוא נ"נ המובא בשבה"ל שם (ענין ש"ב ס
אזללנציבין כו' מובא ג"כ בשבה"ל שם
אבלסי' מ"ח) בטדרש איכהידי נשים
רחמניות בשלוילדיהן ר' הנא בשם ר'יוסף אטר הקב"ה בנווני לא הניחו אותי לפשות
בעולטי ,הוא הסובא ע"כ בשבה"ל שם:
ידי כג)יבינו טאיר ב"ר ברוך טרוטנבורג (נולד ד"א תתקפ"ח נפטר בתפיסהי"מ
 .הובא בשמו במור ה' ט"ב מי'
אייר היא נ"נ ולא נתן לקבורה עד ד' אייר היא ס"ו)
תקנ"ה .וציצית נהנו קדמונינוובאשכנז שלא להתעמף בם"ב ואסמכוה אקרא בצע אטרתו
ואיתא בטרדש בזע פרפוריןדיליה הוא באיכה רבתי פ"א א' .בהנ"מ פ"הסי'א' הביא
ן להלן אות כ"ח ולפנינו בשו"ת טהרים ב"ב לא מצאתי מה
בשמו מאמר המדרש.עיי
שסובא בשמו:
כד) ה"ר מנהם ריקאנטי (היבחצי המאה הראשונה לאלף הששי) בפי' התורה
בפיכי תשא הביא וז"ל וארז"ל במדרש איכה חלל ממלכה ושריה ,אלו שרים של
טעלה ,אתה מוצא בשעהשהי'ירמי' מתנבא כו' הוא באיכה רבתי פ"ב ב' בפפוק הנ"ל
והביא שם כנומהת הכ"י שלפנינו ע"ש הערה,קכ"ג .עוד שם מדרש איכה מה אעידך
קשטתי אהכםכו' ,הוא בפ"בי"ג פסוק טהאעידך .עוד שם מדרש איכה
כמה
ן היה להם לישראלבסיני,כו' הוא בפתיהאס" כ"ר:
שו"טיייכליזיי
קב
הני רש
כה) יבינובהיי ב"ר אשר מסרקוסטי אשר בספרר בפירושו על ההורה(היברו
),וכןבחזקיהו שאמר
בשנת ה"א נ"א) הביא בפ' בשלח (דף צ"ה ע"ד דפוס אטסטערדאם.
להקב"ה אניאין בי כת להרוג ולררוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על מטתי ואתה
ך בטחנה אשורוגו/
עושה ,א"ל הקב"האני עושה הה"דויהיבלילה ההואויצא מלאךוי
וכמו שדרשו בפנלת איכה רבתי עכ"ל * הוא בפתיהאס"ל' ובן בפ' ויקרא(דף
מ"יי
ך
קת
ע"א) ומזה אסרו במדרש איכה נחנו פשענו וסרינו כמדותינו אתה לא סלחת במד
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שהרי מדהו של מקב"ה אפילו לרשע הגמש המרבה לחטוא ודא מרבה לסלוח אם ישוב
עכ"ל
 .הוא בפ"ג מ"ב פסוק נהנו פשענו:
כול בספרו כר הקמח (ערך אבל) ובמדרש איכה ,אמרה ישראל לבת בבל אלו
ממרום לא עשובי מלהמה את יכולהלהלחםביכו'( .שם שם) וכן מצים במדרשאיכה
שאסףלו הקב"ה לנבוכדנצר עלה והחריב ירושלים כו'
( .שם .שם) במדרש איכה אשתו
של טורנומרופוםילרה לו בן בליל תשעה באב והיו ישראל אבלים כו'( ,שם שם)
במררש איכהבליל השעה באב נכנס אברהם אבינו בבית קדשי הקדשים ,א"ל הקב"ה
( .ערך תנופה) ודרשו רז"ל באיבה רבתיהי'שריהבאילים למהנמשלו
'מחלידידיבביתי
ישראלכאילים כו'(.ערך שנאת חנם) ואמרו במדרש איכה ולא עוד אלאשהי' שמחים
במפלחם אלו על אלו:
כז)רבינו מרדכי ב"ר הלל (נפטר ה"א ע') במרדכי ה' ת"ב סף תענית הביא
וי"ל :ערב ת"ב וערביו"כ מותר לאבול ולשהות אחר סעודת המפסקת דאמרינן באיכה
ק-בתי ר' יהודה בן בתירא איקלעלנציבין בערב צומא רבא כו' שמעינן טהכא דטותר
( .עוד שם)
לאכול אחר סעודה המפמקת .והוא המאמר שהבאתי בשם הר"ח באות א'
רבינו מאיר לא הי' מניח תפילין ולאהי' מתעטף במלית גדול
בתשעה באב
וה
בבז
ן 4
קימלית ותפילי
משום דאיתא באיכה רבתי השליך משמים ארץ [איכה ב' א'] ת"י
אולםאין זכר מזה במדרש איכה ,ולא נמצא כן בתרגום ,ורברי המרדכי על ה' תשעה
באב נטצאימ גם
 p~loושם איתא כה :ונראה דתשעה באבאין להניהתפיליןכו'
א
ל
ש
ז
נ
כ
ש
א
ו
נ
י
נ
ו
וציצית נהגו קדס
א
ר
ק
א
ת
י
צ
י
צ
ב
ה
ו
כ
ט
ס
א
ו
ל
כ
ב
רכתיב
להתעטף
ארץ
בצע אמרתו ואמרינן במדרש איכה רבתי בזעפורפיריןדיריה
 .ועייןשבתיל סרר תענית
ס" ר"ע יש שנוהגין שלא להניחתפילין בט"ב לפי שכתוב לשוםלאביליציון לתת להם
פאר החח אפר וגו' אלמא במקים שיש אפר אין פאר ובט"ב כחיב העלו עפר

גסי

על ראשם.
זוכן (סוף סו"ק בה' מ"ב) נהנו שלא להדליק נרות בבית הכנסת בט"ב כ"א נר
אחר לצורך החזן וזה נראה טנהג כשר כדאסרינן באיכון; רבתי שאטר הקב"ה למלאכים
בשעת חורבן בית הטקרש מלך בשר ורם כשהוא אבל מה הוא עושה סככה את
הפנסין ,א"ל גםאני אעשהכן ,דכחיב שטש ויקח קדרו:
ח ).הגהותמיימוני (מיוחסים לה"ר מאירהכהן תלמיד
ד
י
מ
ל
ת
ו
ו
נ
י
ב
ר
מרוטנבוכ
מהר"מ
פרץ
רג
והי' גיסו של רבינו מרדכי ב"ר הלל כנראה בהגשר מיש פש מה' אשוור
ובהגהות אשרי לה'פסחים בקצרה) בה' תענית פ"ג א' הביא וו"ל וכן פר"ח וכן כתב
באלפסי שפסק הגאון וראייתו מהא ראיתא באגדתס"איכה רבתי ר' יהורה בן בתירה
אזללנציבין בערב צוטא רבא כו' ,הוא במדרש איכה  Y'Dפ' ויגרס בחצץ והוא אשר
הבאתי באותא' בשם הר"תבפי' לתענית
( .שם פ"ה סי' ב') מה שקורין איכה בב"ב
יש במס' סופרים ובאי
כשהאכה רבתי עכ"ל .הוא בפתיחא ס4י"
ז( ,שם שמ סי'פ') וכן
באיכה
אוכל סעודת ט"ב היה נוטל פרוסה וטובל באפר כף הוא
במדרשרבתי רבי
ה
כ
י
א
נ
"
פ
.
ו
"
מ
)
ה
י
נ
ש
שם
ם
ש
(
ב
"
א
'
י
פ
ה
"
ב
ק
ה
באיכה רבתי א"ל
א'
למלאכי
השרת בשעת ההרבן מלך ב"ו כשהוא אבל מה הוא עוש
רא4ה טכבה את הפנסים אף אני
אעשה כן ,שנ' שטש וירח קדרו ,טכאן הביא סהר"ם לטנהג שנהגו שאין להרליכ
בב"ה בם"ב כ"א נר אחד לצורך החזן .הוא במדרש פ"א א /פסוק ישבה בדר( :שם
שםמי' נ') נהגו קדמונינו בכל ארץ אשכנז שלא להתעטף בציצית בט"ב ואסטכוה
אקרא בצע אמרתו ,ואמרינן באיכה רבתי בצע פורפרין דיליה ,ועל זה כתב ואין מזה
שוםראי' ,הוא ג"כ שם שם( ,שםסי' נ') בפסקא איכה רבתי בט"ב מותר אדם לכל
הדומה כאילו מתו מוטללפניו וקברו ע"כי בסה"כ טעה בהציון הזה ,הרוקח הביא
אכילות בסוףסי' שי"ב בפסיקתא רבתי במ' באב טוהר ארם בכל הרומה כאלו היה
מתו מוטללפניו וקברוכי נחמ ה'ציון וגו' ע"כ ,ויש לתקן בדבריו לאחר ט' באב,
ן שיצא ת"ב מהו
והוא בפסיקתא רבתי ריש פל"א פסקא ותאמרציון ילמדנו רבינוכיו
שיהא מגוזר בכל ,כך שנה ר' הייא הגדול כיון שיצא ת"ב מותי אדם בכל  /למה
ן,וכיון שנקבר
מפני שהיא כסתו של אדם מוטל לפסו והוא אסורלאכול בשר ולשתותיי
הטת
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המת ,האבלמותר בהם ,אף זה ת"ב אבל הוא ,כלן שיצא ת"ב מותר אדם בכל ע"כ.
(שםסי' ד') באיבה רבתי איתא שצריך ליזהר מי"ובהמוי עד ת"ב שלא ל
ילךיחידי
מדישעות ער ט' שעות,ואין להכות אפילו הרב את תלמי
דו ,ואפילו ברצועה ,שבהן
קטבמרציי שולט וסכנהיש בדבר ,שנאמר כל רודפיהוגו' כדאיתא ההם
 .הוא במדרש
איכה פ"א נ':
כמ) רבינו אשר ב"ריחיאל אשכנזי הרא"ש (נפטר ה"א פרח) הביא בתענית
פ"אסי'י"ג וז"ל :ור"ת ז"ל הביאהירושלמיישן ועמד אסור כו' ,כדאיתא באיכה רבתי
ר' יהודה בן בהירה אזל לנציבין כר הוא המאמר שהבאתי באות א' בשם הר"ח.
ולרעתי בטקומ ור"ת ז"ל הביא הירושלמי ,צ"ל ור"ח ז"ל הביא הירושלמי ורבינו חננאל
בפי' שם לתענית הביא באמת את הירושלמי ע"ש:
ל) רבינו יעקב ב"ר אשר הטור (הי בסוף מאה הראשונה לאלף הששי) ה'
תשעה באב מ" תקנ"ה הביא את הטדרש אינה:
לא) רבינו יהודה ב"ר אליעזר ז"ל (הי במאה הראשונה לאלף הששי) בספרו
מנחת יהורה הנרפס יהד עםבעלי התוס' על התורה והמפר בכלל נקרא דעת זקנים.
ובהקרמהו הביא כי חיברו בשנת ע"ג לאלף הששי הביא בפ' ויצא בפסוק לח ולוז
כדאיתא בטדרש סקל שקדאני רואה מה שקר זה מתחלת נצו ער נמרפרי' כ"איום
ז שקד ,וכוון בזה לפתיהא כ"ג1
אףמי"ז בתמוז עד ט' באב כ"איום הרילו
לב) ה"ר יצחק אבוהב הספררי(חי בסוף המאה הראשונה לאלף הששי) בספרו
מנורת המאור (סי' רפ"ו) הביא כדגרסינן בסוף איכה רבתי השיבנו ה'אליך ונשובה
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבש"ע השיבנו אכר להם שלכם הוא כו' ,הוא בססו מדרש
איכה(.סי' ש"ר) כדאיתא באיכה רבתי ע"פ כי רבות אנחותיולבידוי .את מוצא,כי
ברבר שחטאו ישראל בה לקוכו' .הוא במדרש פ"א כ"ט(.סי' ש"ח ).,כדגרמינן בראש
איכה רבתי שלשה אמרו בלשון זה של איכה סשהישעי'ירמי' כו' הוא בריש מדרש
( .שם שם) וגרסינן בסוף איכה השיבנוה' אליך ונשובה אמרוישראללפני הקב"ה
איכה
רבש"ע השיבנו אמר להם שלכם הוא כו' ,הוא המאמר שהבאתיסי' רפ"ו:
לנ) הער יצהק דכאונה אישתורי בר' משה הפרחי בעל כפתור ופרח (תברו בשנת
ה"א פ"ב) הביא (בפרק העשירי דף ל"א ע"א דפוס בערלין) איכה רבתי השליך משסים
ארץ תפארתישראל ,ארץ ישראל דכתיבכיתהי' ארץ חפץ ,וכתיב ארץ איץ ארץ שמעי
דבר ע"כ ,לא נמצא שמץ דבר מזה במדרש איכה שם .עוד שם במאמר שלפניו,
בפסיהק'תא בתהלה לא היו ארזים בבבל עד שעטר נבוכדנצרוכןועקרן מא"יושתלן בבבל.
ועל זההעירותי במבוא להפמיקתא דר"כס"ח' אותי"מ המאמר הזה לא נפצא בפסיקתא
ולא ברבתי ,רק במדרש איכהבפ' דרכיציון אבילות ,ומובא בילקוט ישעם רמז רפ"ה
בשם מדרש איכה:
לר) ת"ר אהרן הכהן מלוניל(חי בסוף המאה הראשונה לאלף הששי) הביא בספרו
ארחותחיים (ה' ת"בסי' י"ר) אסור לקרות בתהיה ובנביאים ובכתובים ולשנות במשנה
ובגמרא ובהלכות והגדות ,אבל קורא הואבקינונו ובאיכה ובדברים הרעים שבירמי' ,ש
בטדרש איכהרבתי כדי להזכיר חרבן בית המקרש:
לה) ת"ר דוד ב"ר יוסף בספרו אבוררהם (השלימו בשנת ה"א ק') הביא בספרו
(סדר תפלתתעניות) והטעם שאיןמדליקין נרות בבית הכנסת כראיתא באיכה רבתי
שאמר הקב"הלמלאכי השרת בשעת חרבן הבית מלךב"ו כשהוא אגל כו' ,הוא המאמר
י( ,עוד שם) וכתב ה"ר מאיר מרוטנבורג וציצית נהגו בו קרמונינו
שהביא גםהייררכ
בכל אשכנז שלא לד~קעטף בו בט"ב ואסמכוה אקרא דכתיב בצע אמרתו ,ואמרינן
בפדרש איכה רבתי בצע פורפורי' דיליה:
בתנ"ך ולשנות במשנה ובתלמורובהלכות
לו)הכלבו(ה'תענית ואסור בת"ב
בי
ונ
)ינות ובאיכהל
ובהנהות אבל קורא הוא בק
רד
קב
ו
רים הרעים שבירם" ובמדרש איכה רבתי
 .והוא נובע מס' ארחותהיים שהבאתי באות ל"ד:
כדילהזכיר חורבן ביהם"ק
י בחצי האחרונה מהסאה הראשונר
א
"
ב
ט
י
ר
ה
ן
ב
לז) רבינויום טוב אשבלי
לז
ותחלת
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ותחלת המאה השניה מהאלף הששי) בחידושיו למש עירובין דף ס' ע"בהביא שם
כו':
המדרש איכהעל הפסוק ותזנה ר' יהודה בן בתירה אזל
מ נפטר ה"א ר"ר) בספרו
א
י
ה
"
ק
הער שסעת ב"ר צמח הוראן הרשב"ץלנולד לנציביי
מגן אבות על אנתז "4א רף יגח ע"א) הביא ואחריו היה שטעון השני הנוכר כאן
שמעון בנו אוסר והוא היה מעשרההרוגי מלכות כמו שנזכר במכילתאפי וגונב איש
ומנרו ,ובמדרש קינות ,ובמדרשתהלים ע"כ ,כוונתו למדרש איכה פ"ב פסוק בלעד'
ומדרש ההלימ פזמור ט' אותי"ג וע"ש בהערה פ"ם (עוד שם פ"ג דף מיה ע"ב)
םגן כתוב במדרש איכה רבתי ,הוא בה"בפ' בלע ד'?
בענין אדריינוטקיסרוסיי

")

.

"8י

.

לט)רמינו נמים הר"ן סביב האלפסי(הי בטאה השניהלאלף הששי)תענית פ"א
הביאוז"לוכן מוכיח הטעשה הנזכרת במדרש איכה ר' יהורה בן בתירה אזל לנציבין
בערב צו0א רבא כו' ,הוא בפ"ג בפסוק ויגרס בחצץ:
ן הקרמת
מ)רבינו דוןוויראל די טולושה בקאטאלוניא (א) (חברו של הר"ןעיי
כסף משנהוחי ג"כ במאה השניה לאלף הששי) .במגיר משנה ה' תעניותפ"ג ח"ג ד"ח
וכלתענית הביא דברי המדרש באיכה רבתי דר' יהודה בן בתירה אחר שאכל ופסק
עי"כ חזר ואכל הרבה:
מא) הער יעקב ב"ר משה מולין סג"ל ,מהרי"ל /לנפטר בחורש אלול שנת היא
קפ"ו כמו שמובא בספרו בה' פסה) הביא בה' ת"ב בשם מנהגי הר"א (הוא ר' אברהם
קלויזנער) יפהלילך עלקברי מתים בט"ב כדאיתא באיכה רבתי הצדיקים גם בקבר
מתאבלים על ירושלים ,עור הביא שם בשם מהרא"קאין מתעטפין בציצית בט"ב
באיכה רכתי בצע אמרתו ראמר בזעפורפיריןדידיה:
מב) ה"ר יצחק בן עראמה בעל עקרתיצחק (נולד בסוף המאה השניה לאלף
הששי בצפון ארץ שפאניען ולא נורע באיזה שנה הלך לעולמו ותיבר ספרו בשנת היא
ר'שעיין תולדתו בראש מפרו) הביא את המדרש איכה :בהקדמה לאיכה (רף קניו ע"ב)
וז"ל בסוף איכה רבתי רבנן אמרי טובה היתה מגילת קינות לישראל מע"הנביאים שהיו
להם לישראלבימיירמי' כו' הוא בסדרש איכה פיד כיב פסוק תם עונך( .שם איכה פ"ב
דף קס"בע"ב) באיכהרבתיר' המא ב"רחנינא פחחוירמי'לקח מגלה אחרת וגו' מה ת"ל
כחמה אמר רב כהנאכו' ,הוא בפ"נ א' פסוקאני הנבר( .שם פ"נ דף קם"ג ע"ב) ומה
עצמו דברי חו"ל בשרי זה הצבור ,ועורי אלו הסנהדרין כו' .הוא בפ"נ ב' פסוק בלע
בשרי( .עור שם פ"נ רף קס"ה ע"ב) טוב ה'לקויו לנפש תררשנו ארז"ל יכול לכלת"ל
לנפש הדרשנו הוא בפ"נ ט' פסוק טוב וףלקויו:
13נ) ה"ר אברהם זכות בעל ס'היוהמין (כתבו בשנת היא רס"ב) הביא בספרו
יוחסין הש"מ (דף כ"ז ע"א) וז"ל וסיר התחיל ר' צדוק להתענות והי
הכןכבחאוישכ,העדכי
ריב"ז בקש מאמפסיינוס שהרופאים שלו ירפאהו ,כדאיתא בהנזקין,
ו
י
רבת
ושם אומר אמר ליה ר'אלעיר בנו אבא שלם לרופאים שכרס כדי שלא יקחו משכר
העולם הבא .הוא פ"א ה' פסוקהי' צריה לראש( .דף קנ"א ע"ב) ר' ברכי' ברסימון
בריה דריכ"ל הוה ליה בלע כו' ,הוא בפיה פסיק נפלה עטרת ראשנו עפ"י נוסחת
הכ"י אשרלפנינו ובנדפס לי"א ; (דף ק"פ ע"ב) מצאתי במסוק ויגרס בחצץ בסגלת
איכה שו-נ אחר שאבל כל מטעמים שבעולםהי' אוכל אפר לק"מ טה שנאמר ויגרס
בחצץשני .הוא במדרש איכה פ"ג ו' פסוקויגרס בחצץשני:
מד)ילקוט המכירי חברו ה"רמכיר ב"ר אבאמרי והואלקוטים על ההליםמגמרא
 .ויש בידי העתקה
בבלי וירושלמי ספרא ספר מכילתא ומדרשימ ונשאר בכתביד
יביא הרבה פעמים את המדרש איכה וכאשריזכניה' להוציא
טהילקוט הזה עלתהלים .ה
הילקוט הוה לאט עולם אתן רשימה מכל המקומות אשר הביא המדרש איכה ואדבר

אודותיו

ז"גם
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איחתיו ברחבה וזה טקרוב יצא לאור ילקוט המכירי עלישעי' וגם שם הביא הרבה
פעמים את המררש איבה:
מה) הרברון יצחק אברבנאל (נולד ה"א קצ"ז ונפטר היא רס"ב) בפי'
"
ע
ש
י
ל
ב"ב הביאוז"לוכן אמרו באיכהרבתי משאגיאהזיון,גיא שכל התזים מתנבאיםעליה,
גיא שכל ההוזים עומדים ממנה ,א"ריוחנן כל נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי
הוא .הוא בפתיהא סי' כ"ד .עור שם והזיל דרשו באיכה רבתי מרשסםו,ק ברחו,מפני
וכן עוד שם
ובהרחיקו עצמם מלשמועדבר תורה לכן ברחו הוא ג"כ בפתיהא
י ואתבתיירושלים ספרתם ואם תאמרו כבר עשה חזקיהו
ובאיכהרבתי אמרו חכמיםז"ל
ן את [כל] ההומה (האחרת) [עו' אהרה] ויחזק את
ב
י
ו
בן ,דכתיב(ויחז [ויתחזק]
בקוה ]/אלא חזקיהו בהן אלהי ישראל בטה אבל אתם לא הבטחתם אל
המלא [דה"בל"
' כ"ר.,
ויושהו .הוא בפתיהתא שםסי
עור שםישעי'ל' א' ובמדרש איכה רבתי אמרו נחמו נחמועמי יאסר אלהיכם ר'
חנינא בר פפא אמר אסרוישראללישע ,ישעי' רבינו תאסר שלא באת לנחם אלא אותו
" להם לכל הדורות באתי לנהם ,אמר אלהיכם
הדור שנחרב בית המקדש בימיו ,אטר
לא נאמר אלא יאמר אלהיכם ,א"ר חנינא בר פפא בשמונה מקומות כתוב יאמר אלהיכם
בנגד שטונה נביאים כו' אין שמץ טזה במדרש איכה ולקח זהסילקום ישעי' רמז ש"ח
ן מה
זחסרהציון והוא מפסיקתא דר"נ נהמו (דף קכ"ח ע"ב)  W"y1בהערותשלי *ועיי
שהעירותי אודות המאפרים שהביא האברבנאלמהזיל במבוא למדרש תנחומא הערהכיר:
טו)בין הקדמונים אשר הביאו את המדרש איכה יש לחשוב גם את בעלילקוט
וכמעוני .ולהלן בפרקי"ג נתתי רשימה מכל המקומות אשר הביא את הטדרש איכה
רבה מראשית ספרו ער סופו בכל ורמז ואנה המאמרים נמצאיםלפנינוהן בפתיחות
זהן בגוף המדרש באינה פרשה ובאר
י פסוק,כי בעל הילקום רשם חניכה רבתי" מהם
מה
יז
זאת סקורם לא הערה ,ובילקוט איכה כל המאמרים הם בלי ציונים ,מלבד על ג'
מאמרים רשם אהד המגיהים" ,מדרש" ועור על ב /מקומות רשם "מדרש" בטעות.ג'
טקומות אשר רשם "מדרש" הוא סוף רמז אלף א' טומאתה בשוליה ,והוא באינה רבתי
באיכה רבתי ע"ב י"ב ,וברמז אלף כ"ח
פ"א ט' ,וברמז אלף י"ו בהתעטף נה
וו
.ללובו
ימקומות אשר מצרן "מררש" בטעות ,במו
ה'
ב
א הגבר ,הוא באיכה רבתי פ"ג א'
ונמיז תתקצ"ם ד"ה א"ר שטעון כל מה שכהוב בישראללגנאי כתוב ברחב לשבההציון
הוא בטעות וצ"ל ~סיקהא" והוא בפסיקתא דר"כ פסקא דבריירמי' (קינא ע"ב) ,ובילקוט
יהושע רמז י"א מצוין לנכון ,פסיקתא" .ופעם שנית רמז אלף "0געוללים שאלו לחם
יהגלילי אומר עוללים אלו שבמעי אמן  ,טצוין "מדרש" בטעותוצ"ל מכילתא והוא
י
'יוס
 .והנה לפני בעלהילקיט ה 4גם מדרש זוטא על איכה אשר הוצאתי לאור
בפ /בשלח
(ע"י חברתןטקיצי נרדמים בערלין תרנ"ד) ולהלן בסי' י"ר תפצא רשימה מן ההאטרים
.אשר מקורם באיכה זוטא והמאמרים מאיבה רבה ומאיכה זוטא הביא יהר בערבוביא
גבלתי נפרדים,ואני הוצאתי לאור את הילקומ על איכה בסוף מררש זומא וחלקתי כל
שאטר וטאמרבפני עצמווציינהים בסימנים מאות א' ער אות ק"ל עם הערות קצרות
מאמר ומאטר המקור אשר שאב מאיכה רבה ומאיכה זוטא או שאר
וציינתי על כל
מקומות טחז"ל,
יש עור להעיר הנוסחאותשהביא בעל הילקוט מן מדרש איכה רבה הםשווים
עם נוסחת נ"י רומי אשר נתתי לפנים הספר ובמדרש איכה רבה הנדפס מכבר
הנוסחאות משונות:
מז) ת"ריוסף קרא (נולדבין ד"א תת"כ לד"א תת"ל ,ונפפרבין תת"ק
י
"
ק
ת
ת
ל
וא' טנהם בר חלבו היה דורו ,ורש מזכירו בפירושו כמה פעמים ונם הוא מזכיר את
"יראשונה בנאפולי שנת רמ"זושנית בס' דברי חכמים
רש"י) בפירושו לאיבה (נדפס פעם
יפיהומריתי אמרו
שהו"ל ר' אליעזר אשכנזי מיץ תר"ט) הביא וז"ל:צדיק הוא ה'
כ
חכמים כשמתיאשיהוהיה מדבר בלחש ,היטהירם" אזנו ושמעשדו' טצדיק את הדל,
ואסרצריק הואה' ,הוא באיכה רבתי פ"אי"ח פסוקצדיק הוא ה' עור שם הבאתיום
קראת
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כה

קראת ,א"רלויי"ח שנה היתה בת קול משצצת בביתו של אותו רשע [ואומרת] עבדא
בישא קום חרוב ביתא דסרךדבני מרך לאשטעיןליה ,הוא בפהיהתא כ"ג :עור שם
פצועליך פיהם ,ספני פההקרים פיה לעי"ן לפי שהן אמרו בפה מה שלא ראובעין
לפיכך הקדיםפיהלעין ,הוא פ"ב פסוק פצו עליך פיהם :עור שם קומירוני בללה,
בליל כתיבבליל ט' באבזכריאותי כל שנה ,שתםתפלתי ,שתם כתיב כלסי שמתפלל
אתר הצבור מעשיו נפרשין ,הוא באיבה רבתי פ"נ :עוד שם ארי במסתריםזו טלכות
נבוכדנצר דכתיב ביה עלה אריה מסבכולכך נאמר ארי ,הוא בפ"ג בקצתשינהים :עוד
שם ויגרם בחצץ שני ,כשהי' מגלין אותןהי'למזין לחמם בעפר והעפרבין שן לשן
וסשתברין ,הוא בפ"ג :עוד שםויגדלעון בתעטי א"ר ברכי' כו' ,הוא מן ב'ד פכ"ח
ובמדרש איכה הוא בסגנון אחר :עור שם נשיםבציון ענו גאולותבערי יהודה ,בתולת
כתיב חקר מלמד כו' הוא בפ"ה:
מח)פירושים על איכה למזרשימקימוניםצרפתים(כ"י באוצר הספרים בהאמבורג
י שמונה
קובץ  82והוציאם לאור הריאיעללינעקלפסיא חרשיו) ,שם (צד  )89א"רלו
שנים היהה בת קול מפוצצתכו' ,צ"ל שמונה עשרה ,והוא בפתיהתאסי' כ"ג והובא
לעילבסי' ר'יוסף קרא( :צד  )41גדר דרכי בגזית נחיבותי עוה ,חד דהוה פרי בתר
תורתיה כו' ,הוא באיכה רבתיפ"גז' פסוק נדר בערי(עפ"י נוסחת הכזי טטדרש איכה):
(צי  )44ובמדרש נהנו פשענו ומרינו אחה לא מלחח ,אם אנו עשינו שלאנדין ואף
אתה נהגת עמנו שלא כשורה ,ואם אנחנו פשענוומרינו היה לך למלוח ואתה לא סלחת,
הביא עפ"י כוונת המדרש אבל במדרש הוא בלשון אחרת( :צד )46ויגדל עת בתעמי
א"ר ברכ" נעשה בשבט יהורה ובנימין מה שלא נעשה במרום כו' הוא כמו שהא
ל בשם רן
בב"ר פכ"ח ,ובאיכה רבתי פ"רו' הוא בשינויים ,והמאמר הזה מובא לעי
יוסף קרא( :שם שם) ולא חלו בהירים ,א"ר הנתומא דלא הלתידליד ,הוא באיכה
רבתי שם .ויפה מפרש שם רלא תלתירליר ,כלומר לא הניחיר של אתר טהן
לצדקה לתוךידו של תבירועני כו'( :שם שם) ידי נשים רחמניות בשלוילדיהן היי
לברות לסו ,ומפרש במדרש איכה שלא בשלוילדיהן אלא מתוך שנטלו גלוסקאות סיר
בניהן והי' מברוה את עצמן בהן ואת שכינותיהן שהיואביסת טעלהעליהם כאלו בשלו
ינשיםרחמניות
ילדיהן ,כך פתרון אחר המדרש .הוא במדרש איכה פ"ד" פסוקיד
ויש עוד הרבה מהברים אשר שאבוממעיני המדרש איכה ,והביאו דברים ממנו
בספריהם ,אבל בימיהם כברנגלה המדרש הזה ברפוס,כי נדפם בפעם ראשינהבפיזארו
 .ואמרתי להביא איזה ספרים מהם
בשנת ה"א רע"ט ,ובקאששאנטינא בשנת ת"א ר"פ
אשרהי' לפני והביאו את המדרש הוה ,ויש עוד הרבה מפרים אשר הביאו את המדרש
איכה בספריהם:
(גולד ה"א רמ"ח ונפטרי"גניסן ה"א של"הבן ע"ז שנה)
מט) מרן
ף
ס
ו
י
הביא בבית יוסף (מורקאארוי"חסי' תקניא) ת"ל כתוב בהג"א החרשות באיכה רבתי איתא
ער ט"ב שלא לילךיחירי טד' שעות ערט' ששתואין להכרז
שצריך ליזהר מי"ז
ומכנה יש בדבר שנ' כל רורפיה תף
מוישבהן קצב מרירי שולט
תו
בד
אפילו הרב את תלטי
כדאיתא ההם עכ"ל ,וסיים וכ"כ הרוקת  40ש"מ ובמדרש ההלים טזטור צ"א מוזכר זה
ג"כיותר באורך ,והוא במדרש בפ"אג'( :שם תקנ"ג) והביאו ראיה טעוברא דאיכה
ס"שהפסיק כו' ,הוא בע"נ פסוק ףנרס:
דר' יהודה בן בתירא אכל ערב יו"כ אתר
ר(בשתםיס" תקנ"ם)אין סדליקין נרות רק נר אהד לומר לאורו איכה וקינות כתב דיא"ש
בסף תענית שזה טנהג כשר הוא כדאמרינן באיכה רבתי שאמר הקב"ה למלאכי השרת
בשעת חורבן ,סלך ב"ו כשהוא אבלכו' וכ"כ הגהות מיימוניות וכ"כ הטרדכי בס"ק בשם
הר"מ ע"כ ,הוא בפ"א א' פסוק ישבה ברד.וכן בכסף טשנה ה' ברבות פ"ז ה"ה הבוצע
נותן פרוסה כו'ציין הסקור באיכה רבתי:
נ) ת"ר שמואל יפה אשכנזי מקושטנדינאבעל טפר יפה מראהעל הנדות ירושלטי
וספריפה האר (חי בסאה הרביעית לאלף הששי) ,וחיבר ספר יפה ענף על מררש
המשטמלווע ,ומבאר את רברי המדרש איכה:
י

י

רוז

קי
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נא)ה"נ משה אלשיר מרבני צפת(הי במאה הרביעית לאלף הששי)וה"תלמיד
ן "0ש בעל קורא הדורות דף מ"א ע"ב דפוס בערלין) ,בפירושו
שלמהר"י קארו(עיי
למגלת איכה הביא הרבה פעטים אח המדרשאיכה ,ומבאר דבריו באריכות מאר:
 )213ה"ר עזריה מן האדומים (נולד רע"א ונאסף אל עמיו של"ת) בספרו מאור
עינים (אמרי בינה פו"ב) הביא וז"ל טרגיינוס הרשע נולד לו בן בט"ב והיו ישראל
כשענין ,מתה בתו בחנוכה והדליקו נרותכו' ,וכן תמצא נם במדרש איכה א' ט"ו פסוק
על אלהאני בוכיה ופסוקקליםהיורודפינו
 .ספרו המעשה הזה ויחסוהו למרכינוס ,וכן
כן על פסוק בנה עלי ויקף אמרו ראש זה אספסיינוס ותלאה וה מרכינוס .גם על
פסיק דוב אורב אסרו רוב זה אספסיינוס אריה זה טרכינוס .עוד שם במדרש איכה
פסוק בלע ד' ספרו שם באחיך כל מעשה ביתר ובן כוזיבא:
נג) ת"ר מנחםדי לונזאנו (היבר ספרו בשנת ה"א של"ה) הביא המדרש הות
בספרו מעריך בערך :אפתא ,אקשיתון ,אירסנדבי,ביביא ,בס ,נפנא ,גותאי ,ררך,
זמר ,הלק טריפולי ,כליבה ,מעביוו; ,נאגה ,עכב ,צותרא ,קמרקיטון קופרוס,
שתם ,תחלם תנופולין .והל בידו גם כתב יד טהמדרש איכה כמו שתראה בערך
אירסנדבי ,עכב:
נד)ה"רידידיה עלסה רפאל נורצו בעל מפר בנחתשי(הי בסאההרביעית לאלף
הששי והיבר ספרו בשנת ה"א שפיו) בספרו עלאיכה הביא את המדרש הזה (איכה א'
ב') בכה הבכה(:א' ו')ויצאמן בתציון(:שםשם)לפני רורף( :ב'א')הרםרגליו(:ב'ו')
ויחמסכגן מכו :ופה טעה והשבכי מדרש קינות לחוד ומדרש איכה לחוד( .ב'י"ר)
משאות שוא ומדוהים( :ל ח') סתםתפלתי( :ה'י"א) בתלת בערייהורה :ולא לבד על
איכה הביא המררש הזה רק בשאר מקומות כמו (ויחי מ"ט") ערכי יבא שילה:
י( :מ"אי"בל"נ) אשר בדה מלבו(:ישעי'א'ז"פ)
(האוינול"ב )%כי אשא אל שמיםיר
מלאתי טשפט( :שם ג' ט"ז) ומשקרותיעינימ( :שם מ"ב כ"ד) ולא אבו בררכיו הלוך:
(שם ט"ג י"ר) למענכם שלחתי בבלה (א)( :שם שם)והירדהי כריהים כולם( :ירמס
כ)'נ ו') וזה שטו אשר יקראו ה' צדקנו( :שם ל"א כ') הלכתו( :יחזקאל ל"הכ')ויבא
אלהגוים( :עמוס ד' י"ג) ומגיד לאדם טה שתו( :צפני' א' י"ב) אחפש את ירושלים:
(שם שם) כמדרש איכה רבתי פ' איכהיעי
ב( :מלאני בן ט"ו) ומה האחר טבקש2
נה) ה"ר שמואל די אוזירא לחי במאה הרביעית לאלף הששי) והרביץ תורה
בצרפת ואחייב בקאשטאנטינא .וחיבר ס' סררש שמואל על מס' אבות ,ום' אגרת
שמואל עלמנילת רותוס' לחם דמעה על טגילת איכה ,ובמפרו וה מזכיר הרבה פעמים
ן אורותיו בשם הנרולים אות ש' ס"  79ובקורא הדורות
את המדרש איכה ,ועיי
דף מ"ב ע"א:
נו) ה"ר משה אבד"ק פרעמסלא תלמיד טדדש"ל בספרו מתה משה (השלימו
בשנת שח"ה) הביא הבדרש איכה בסי' תרצ"ו .עוד שם ,ס" תרצ"ח ,תש"ט ,תשם"ו
/

/

/

תשכ"ד ,תשל"א ,תשל"ח:
ר
נו) המהרש"א (נפט
ו
ל
ס
כ
'
ה
ה
"
ד
1
"
נ
)
ב
"
צ
ש
ה
"
פ
ת
ו
ד
ג
א
ף
ד
ן
י
ט
י
ג
הוי
בהידושי
בה הביא מררש איכה רבתי והוא פ"א ה' פסוק ה" צריה:
נח) ה"רבנימין מוספי (נולד היא שס"ה ונפטר היא תל"ה) הביא הסדרש איכה
בהוספות שלו להערוך ,בערך אמפרטור ,אמקפטי ,ארוכי ,אפלקלטורי
ן ,ארנטמ /
כרסא ,דקא ,טכסא ,טרימוט ,טרף ,לוטריא,לקטון ,לורטיא ,מאם סלסל ,פסילתו,
פוטאלוס,פסיליא,פסיפון ,פרמא ,קוקלא:
ד
י
נס) ה"ר אליהורי ווידאש וה" תלמ
ם
י
ר
מ
ה
 .בספרו ראשית חכמהל
קוררווירי
השלימו בצפת בשנת שליה( ,שער האהבה פ"ג) הביא במדרש איכה חרשים לבקריה
רבה

א) ומס
סם כ"ס סטלוך וכמכ 51ינ 1כן נחדלת פיכס לכתי  /גמשככ"י הלסגינו
עסק"
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רבה אמונתך (איכהג' ב"ב) א"ר אלכמנדרי על שאתה מחדש בכל בקר ובקראנו:יורעים
שאמונתך רבהלתחיית המתים:
מ) ה"ר נפתלי הירץ ב"ר מנהם רוש מתיבתא בק"ק לבוב (נפטרי"זניסן שמ"ב
ן אנשי שםסי' תם"ה) וחיברפי' קצר על מדרש רבהוח"מ
שנוחתו כבוד בעיר לבובעיי
(נדפם קראקא שכ"ט):
מא) ה"ר מאיר בן שמואל בנבנשתי בספרו אות אמת הנדפס שאלוניקא שנת
השנ"ה (ה"א שניה)ויעןכי האותיות נ' כ' הם כמעט שוימ בדפוס הההר לכן לדעת
הרב החכם הגדול מהר"א יעללינעק ז"ל הוא שנת שכ"ה (עיין הוספה לקונטרסהמניר),
המחבר הזה עשה הגהות גם למדרש איכה ונכלל בהנהות גם הגהות של מ"ר יהודה
יסוויניציא:
לו
שפ
ד
גדלי' ומצוינים בתוך הנהות שלו והוא רשם הדפים
סב) ה"ר ראובן ב"ר האשקיכ"ץ (נפטר בפראעגפ"יתל"ג ומצבתו נעתקה בגלעדעיין
מה שהעירותי במבוא למדרש לקח טוב הערה ט"ז) בספרו ילקוט ראובני הביא איוה
פעמים המדרש איכה:
סג) ה"רבנימין כהן צדק בספרואלון בכות(וויניציאיע"ב) והוא ביאור על מגלת
קינות ובספר זה הביא הרבה פעמים את מדרש איכה ,ולבסוף הביא המעשיות מן אנשי
ירושלים ומאנשי אתינס המובא במדרש איכה פ"א ומפרש אוחם:
מך) ה"ר יחיאל היילפרין בספרו סרר הדורות,ויעןכי הביא המדרש הזה בכמה
מקומותיערתי פרק מיוחד והבאתי כל המקומות אשר הביאו עם הערות:

י)המקוטות אשר בעל מדר הדורותהניא המדרשאיכהעם הערות
הגאון הגדול מוהר"ר יחיאל היילפרין אב"ד רק"קמינסק בעל סדר הדורות (נפטר
היא תק"ט) הביא בספרו את המדרש איכה ויכנהו קסדרש איכה" ולרוב "רבה איכה"
4איכה רבה" .את הפתיחות הביא ולא רשם הסימנים כי לא היו עודלפניו מצוינים,
ואמרתי להביא בפרק הזה כל המקומות אשר המדרש הזה נזכר בו ,עם איזה הערות
 .הדפים אשרציינתי המה
והקונים .גם רשמתי באייה פתיחא נמצא המאמר שהביא
עפ"י דפוסווארשוי (משנת הרצ"ב) הוצאות הרבהמופלג טוהר"רנפתלי טשכיללאית!ז"ל4

צר  7ערך אבא אריכא; במדרש איכה בפסוק ויגרמ בחצץ (א):
ת  * 10ר ,אבא בר כהנא ור' אמי רבה* סוף פתיחתא דאיכה (ב):
עוד שםמשום עולא .פתיחתא דאיכה שם (ג):
א שם
 * 19אבדימא ר' ברכי' בשמו .מררש ריש איכה (ד):
י ברחנינא.ריש פתיהתא דאינה (ה):
 "4 21 4ר' אבדשאמר בשם ר' יוס
 8 28ר' אבין בשם ר' שמעון שיתף הקב"הימינו עם אברהם ומלו .שה"ר
ומדרש איכה עתיד הקב"ה לישב כבנרן (י):
* 4 8אהבה .ברבהאיכהפ' עשה ה' אשר זטם אהבה ב"רזעירא(י):
 4 48רב אחא ר'יודן שאלו .מדרש רבה ריש פתיחתא ראיכה:
 4שם  4שם ר' יהושע בשש ,מדרש רבה ריש פתיהתא דאיכה:
שם רב נהמן בשמו ; מדרש רבה ריש פתיחתא דאיכה:
 4שם "

"י

 %מ ש ש ה ה ;'נהנ)"ש"ן ג'ו היהיר' ,י'ל"עמ,רו,
נ
" 6חווס
;6ס' ':טזיו'1י"ג41גבן:ן::2גףס?ן(:ז)ע ננופק ונג"יתן תולט לכסג
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 .םררש רבה שם (ח) 4
צד שםערך שם ר'נהט" בשמו
מדרש רבה איכהפ' השב ה' להשחית (ט):
47 4
ר' אילים.
 " 61 4אלנתן ,ערן בר אלנתן ,דלתותיו היו פתוחות לרוחה מדרש רבה איכה
" בפתיחהא (י):
ן רבה
"  4 58ר' אלעזר בן הרמום הניהלו אביו אלף עיירות ואלף ספינות.עיי
איכה פ' בלע ד' (יא):
שם וברבה איכה בפסוק בלע ד'כנון ר' ישטעאל וכו' ור"א תרסנה (יב):
שם
 " 61ר' אלעזר בר צדוק .גם ר' צדוקהי כמה שנים אחר החורבן כדאיהא
" במדרש רבה איכה בפ' השך טשחור הארם כף (יג):
ה
כ
י
א
במדרש
א  4 62רי אלעזר המודעי ,מספר סטנו שהרגו בן כוזיבאוסיים
פ'
בלע ד' (יי):
ר' אלעור בר מרינוס .מדרש איכה פ' תקראביום פועך (ט:)1
70
" ר' אמיי רבי שלח לר' אמי ור' אמי דיחקנו א"י .רבה איכה (טז):
71
ש
א  * 75ר'אסיר' אבאבר כהנאור'אמי משוםעולא .מדרשסוףפתיהתאדאיכה(יי):

ב
שלה אש ('ח) ובסוף פ' על

 4 82ר'ביב פרנניא
 .מדרש איכה פ' טמרום
יי בוכיה איתא מנגוריאאילי טעות סופר (יט):
אלהאנ
 4 87ר /ברכ" בר אבא בר כהנא
 .וברבה איכה פסוק טומאתה בשוליה ר'
בשם ר' אבא בר כהנא (כ):
ב'רכב"
רבי' ברסימון בלע שרץ בו/הביא הערוך בשם מדרש איכה,ואינו
שם  ,ר
שם רק בקהיר פ'יש רעה,והעיר באיזה אופן טעה הערוך שהביא מן
מדרש איכה ע"ש (כא):

ה
ובמדרשסוףפתיחהאדאיכה רב הונא רבהדציפורין(כב),
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 4 105ר' הונאצפוראי.
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רב הונא בריוסף.ירושלמיתענית פ"ד ה"חוענין הד"א ברבה
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י (כג):
א
נ
ו
ה
בשם
ב
ר
'
ר
ה
כ
י
א
ד
יוס
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צד  121ערך ר'זכרי'בן אבקולם .ברבה איכהפ'בניציון במעשה דבר קמצא במעודה
היה ר'זכרי' בן אבקולם והיהסיפק בידו למהות ולא מיחה בו':

ה

מ

ר'הייא קרא בש"ר שמואל ברנהמן .טדרשאיכה בפ'בניציוןהיקרים(כר):
י  ,וי"ר פט"ו,וענין ההוא ברבה
חלפא ברא ור' הייא בשם ר'יו
סור' ברכי' בש"ראיסי (3ה):
יריטמא ,ר' חלפו בר זביר
איכה פ' סורו
רב חלקיה עם ר' פנחס בש"ר הושעיא .פתיחתא דאיכה (כ~):
ר' חנינא בר פפ ור' סימון מריש רבה בפתיהתא דאיכה (כז):
יןר,,מדרשאיכהפ'ויגרספ;מסופר סבנו שיצאלתרבית רעה:
ר' חנינאב תרריו
ןריה ד
א,יכה ויגרס בחצץ שני (נח):
ו
ה
ב
א
רבה
.
חנניה ב
רב חסדא ,ומבואר ברבה איכהפ בלע ד' ,פ' אחים כהנים כו' 1

ש י,

.

ט

מאבי בשם ר ,יאשיה .פתיחתא ד,איכה (כט):
%

יהורה בר שמואל .איכה פסוק גלתה יהודה:
ר' יהודה בר סיננא
ר' יודן בראייבו .ירושלטי ברכות פ"ב וסררש שמואל פי"ז,וענין ההוא
ברבה איכהפ'על אלה אני בוכיה ר'יודן בשמר' איבו (לא):
ר'יורן בר נחס" בשמר"ל .מדרש איכה פסוק וסרוב עבודה (לנ):
בש"ר אחא ,מדרש אינהפ' כל עסה נאנחים (ל) ?

ע

:ןש~לי:ו:,::ןל:גג?

"פי ל א4
",
אנ בוכיה:
'ייהושע דמכנין בשם ריב"ל ,רבה איכה בפ'העיר רבתי עם(לי):
ר
ר' יהושע בראבין .סוף מדרש איכה פ' למה לנצה תשכהני:
ר' יהושעור'נהמי' בשם ר' אחא .מדרשריש פת'חתא דאיכה,ר'יהושע
זה לא ידעתימי הוא (לה):

עב"
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צד  207ערך ר'יוחנן בן הורתא ,ברבה איכה פ' בלע ד' שאמר לר"עיעלו עשבים
בלחייךוערייןאינו בא:
ש  222ר'יומימטלהייא .פדרש איכהפ' ותררפלאים:
א ף אחא ור' חנינא ,ור' טיאשהבשמו .מדרשאיכה פסוק זנה ד':
282
" ר'ינ
" 284 4
יקב דנפר הנן איכה פמוק איכהישבה ופסוק כל רעיהבנדו גה
" ר' יע
ופסוק עשה ה':
 240א ר' יצחק פסקאה .מדרש איכה פמוק מומאתה בשוליה:
ציון מ- :),
ר' יצחק ברמימון .טררש איכה פסו
248
קלד
הרכעימרת ראשנולז):
שם " ר'ירמי' דשבשב ,מדרש איכה פ' נפ

.

.

260

ל

 .ר' יהודה ברמימת אמר בשמו ,מדרשאיכהפםוק ויצא
ר'לוי בר מרפון
" מן בתציון,אכןענין רומהבמ"פ אחריבן פרטא ,ה"ה באיכהפ' משאהה
בשוליה ופסיקירו פרש צרבן פלטאנצילבן פרמא] (לח):

נ

8

4

ש
א

):
 " 282ר' נהסי' בןאלעזר .מדרש איכה פ' ולאזכר הדוםרגליו(ימ
שם " ר' נהמי' ור' יהושע בשם ר' אהא .רבה ריש
הוא ר' נהמי' ברב יהושע (מא):
 4 289נימיםהגררי .בפתיהתאדאיכה לא עטדופילוסופיםלאוזיהכבלעםוכאבנימום
הנרדי (טכ):
 " 290ר' נסה דקסרין .איכה רבהסוף פתיהתא ראיכה (מג):

פהיההא דאיכה (מ)אולי

ם

4

296
ר'  ItD'Dבשם ר'לוי .מדרש רבה אינה פ' ויצא מן בתציון:
"

ע

802

4

520

א

.

856

ר'עזרי' בשגריהודה בר חיסון ,מדרש איכה פ' גרע בהרי אף (מד):
ר' צדוק* במדרש איכה הי' צריה לראש ריב"ז בקש מאספסיאנוס כו':

ש
דראביכשהמי(אמהל):בר יצהק ,רב הונא ור' ירמ"

בשמו .מדרש ריש פתיההא

י,

י( :לו)כ"ס 3גזסס,
ל' יסולע נב נמתי / ,גתוססי 6לפ"ז פסוקויגד( עון  /וכנוזלטמ,ית  b"eפסוקתסיג

כסב"

מיפות,ות" זטנסת( :6לח) כ"ס 3גדטק,
ניווע(ת' קועס פ"ע  trrt~1זף כ"לומעפ"ק3י,קתוןכקמ trrtעסוק
snfגכ'יי סגי ד' (ויכל טלע6
פ"קיקן קטימות (קקיע"נ) ג6תר ר' יסקס 3ל קיתון 3טס ל'(וי
לסקן טשו
פרטך( ,כן גגזפק גל עלפון סו 6נעמיס( :לט) 3ל'י ג6מכ כ' 'רנ:י' 3ר 1rDifi
יי
3
תדפסר'נמעי'כןקלטור( :ס)סו36פתיח65ומס'( :מא)("(6ו(י סו6כ''ריעע ג'ל וי
" ע"ן (עי( יקולס
ס
"
(/,:מג)סו6נפת'מ5ק"נ'( 1מג) ט6סי'ג"( :1מר)כן 610נגזפס(36 ,נג"י נימגומתע"םל'יגסו גססריע
יi'p
s
ןק6"3גל'גוגסעססני'ל'עזלי' ול
יסוגעהכיס(ניע(:מה)סו6
נכ
ת'וע
יסע6ער נונעמפסיקמ6וכ"כותלתלעיו
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י ט"מ
צד שם ערך ורצ'"לשמרע'וןשבטרואנלהטבניר .ברבה(סיא)י:כה פסוק ויהמוםכגן סוכו ,נראהל
נחסני
מ 876
ר' שטעון בן לקיש בשם ר' יהושע .מדרש איכה פסוק ויצא מן
בתציון (מז):
מ  " 877ר' שמעון בר אבא ר' סיטון בשמו .מררש איכה פ' ויצאמן בת ציון:

.

ת

א

 " 885ר' תנחום בר חנילאי ר' אבא בר ובדאי ור' יאשי' גזרותענית
רבה איכה פ' נחפשה ררכינו (מח):
שם " ר' תנחום ברירמי' .טדרש איכה פסוק הכשיל כהי (מט):
'א)רשימה סמלות ורוה הנמצאים במדרש איכה ע"פ מדר א"כ
ואנה הם מבוארות בהערות:

ודרשו 4

בהטדרש הזה נמצאים הרבה טלות זרות ובארתי כולם בהערות שלי סקורם
ומחצבתם והצגתי כולם ברשימה ורשטתי אנה הם נמצאים במדרש באיזה פרשה ובאיזה
פסוק וגם באיוה הערה נמצא באורם (א):
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אגוגא
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אנשתון
אדר

ארריינוס
---

סאדרנטס

0או"וניא

אוסירי
אוני
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אונקיא

אונקלי
אוריך

אטמתא

איזייא

אילם
איקונין
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