
 דברפתה
." י "  

 המדרש את לאור להיציא , הוה לומן והניעני וקיימני שההייני עליון אלברוך
 יד כתב עפ"י , עלי הטובה % כיד מקומות ומראה ותקונים הערות עם ן רבתיאיכה
 )ובמבוא .נ ן 4 מסומן Casanala, דגק~את, ברומי הספרים בעקר הנמצא נושןישן
 . זה( יר נתב תכונת הקורא ימצא ט"ופרק

 כמעם והוא / הנרפס איכה מהמרכש הרבה טעונה הזה מהמררש ידהכתב
 , בהנדפם נמצאים ואינם טמנו הקדמונים הביאו אשר המאמרים וכל / תניינאמהדורא
 . מישרים תחוינה רקורא עיני כאשר , וכלשונם מכתבם הזה יד בכתבהנם

 מדרש עם ביהד , ז"ל קאפוי מרדכי ה"ר המנוח ע"י למעני נעתק הוההמדרש
 ראיתי הלום והנה הבר(. בפתח ראגרהא ספרי )עיין עולם לאור הוצאתי אשר נריוןאבא
 , 27089 קובץ בלאנדאן מוועאום בבריטיש הנמצא יר מכתב מהפתיחות העתקהלהשיג התאטצתי לכן , איכה המררש גוף רק ונמצא הפתיחות -הסרוסן הזה בקוב'ו -כי , רואיאחרי

 דפומים לפני הי; כן וכמו . הזה יר מהכתב הנומתאות ~ם מהפתיחות הנוסחאותוהשויתי
 בפיזארו הנדפס טבילות חמש מדרש והוא , ראשון דפוס : במציאות היקריםהראשונים
 . ט"ז( פרק במבוא אורותם )דברתי ר"פ פשנת קאנשטאנטינא ורפוס , רע"ט ,בשנת

 ותקנתי ועטלתי יגעתי בה, ער בה הלכתי אשר דרבי עזבתי לא כעתונם
 המאמרים חלקתי מרובע/ תצאי שני בתוך , הספר בפנים החסר את והוספתי ,השיבושים

 בין המפרידים ונקודות קוים ע"י והפסקות ריוח נתתי גם , והפסוקים הפרשיותעפ"י
 ערכתי וכן , הזה בטדרש המובשמ טהכתובימ מקומות מראה הצנתי גמ , למאמרטאמר
 ומדרשים כשלמורים ההם המאמרים נמצאים אנה , מקומות ומראה , ותקוניםהערות
 , הישרה הגירסא על והכרעתי , זו מול זו המאמרים והשויתי , חי"ל ספרי ושארוילקוט
 הסלית ובארתי תקקתי , טכבר הנדפם ובין יד הכהב בין נוסחאות חלופי על העירותיגם

 , ומדרשים בתלמודים מאמרים הרבה אגב בדרך בארתי גם , בו הנמצאותהזרות

 שם א( : משפטו הוא וזה , פרקים י"ז מכיל , בראשו הכינותי גדול מבואגם
 . איכה המדרש 3וף עם אחר ובזמן אהד ממסדר נמררו ואם הפתיחות תכונת ב( .המפר
 מקום ובאיש ומן באיזה ר( . דרשותיו ואופן לשונו וסגנון איכה המדרש תכונתג(

 המדרשימ ז( . בבלי ותלמוד איכה מדרש ו( . הממדר מהמ שאב אשר מקורות ה( .נסדר
 . הערות עם בו המובאים ואמוראים תנאים שמות ח( . איכה במדרש השתמשואשר
 הדורות סדר בעל אשר המקומות י( . הזה הטדרש את הביאו אשר הקדמוניםט(

 הערוך אשר המקומות מכל רשימה יב( . שלי בהערות מבוארות הן ואנה א"בסרר עפ"י ממודרות הזה במדרש הנמצאות זרות ממלות רשימה יא( . הערות עם ,הביאו
 טביא הילקוט בעל אשר המקומות מכל רשימה ע( הוה, המדרש אח ברםמביא

 ואנת , כלל עליהם רשם ולא מביאו אשר ומהטקומות , מתם רבתי איכה בשםמאמרים
 הכאמרים אלף)מבוא(



 דברפתח2
 מביא הילקום בעל אשר מהמקומות שניה רשימה יד( . לפנינו נמצאיםהמאמרים
 ע"י לאור הוצאתי אשר זחשא' איכה במדרש נמצאים והם מקורם רשם ולאמאמרים
 * לפני היו אשר הכתבי-יד תכונת מ0 : תרנ"ד( )בערלין נרדמים מקיציחברת
 הראשונים מדפוסים ובצאות יו( . איכה ממדרש עור נמצאים יר כתבי איזהפו(

 . איכהמהמדרש
 ההדשה המנחה יקבלו ישרון קדמוניות אוהבי הישרים הקוראים כי אקוהדוקנה

 , המוגמר על ולברך זאת מלאכתי להחל עזרני אשר הטוב והאל , וברצון באהבההזאת
 ולהגריל , הרבים את לזכות , התילותי אשר את עוד להשלים הגדול בחסדו ויוכנייחייני
 ! אמן , ולהאדירה .תורה

 תרנ"ז נימןלענוב

 . באבער הלר אברהם ישוך' גוישלמה




