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פתחדבר.

א) הטדרש הזה אשראני מוציא כעת לאור עולם ,היא עפ"י כ"י ישן הפובא
מתימן לירושלים ,ומשם קניתיו בהשתדלות הרה'נ מוהר"ר שלטה אהרן ווערט-
הוא בתבנית רביעית קטנה ,כתוב על נייר עב בכתב
היימער נ"י .הכתב
מרובע ,ומחזיק פ"ה דפנם (ק'ע עמודים) ובכל עמוד עשרים שורות .בהתחלתו
כתב ולסופר ,בעזרת אשר לו הגדולה ,אתחיל לכתוב אגדתה דמגלה'.
הגליון האחרון הוא מנוקב ,ובעטור מצר ימין נשלם, :ר' שמואל אומר
גדול הוא השלום שהוא יתר מכל הטתנות הטובות שהבטיח הקב.ה לישראל
באתרית היסים ,דכתיב וישב עסי בנוה שלום ובטשבנות .מבטחים ובסנוהות
שאננגת',
כן יאסר בעל הרחמים ,בריך רחמנא דסייען:
.ובעטוד השני מצד שטאל מטושטש הכתב מאד ורק מלות אחדות יכלתי לקרא:

יי

. .

..

.

.

.......

.

,
חיאל בז [הד]יי,
לי"ב ') בספינת"" י
עסרין וארבעה ..,.שנת אדעת
*

*

*

רב הג ,,,,החבר המובהחכםביר כג"ק מריורבי משה החכםביר.,.,.
רבי שלטה נע'ג יזכהו ה'.למהגי ביה לדקדק בענינו הוא וזרעי'
וזרע זרעיה כחרמ"ש. ., .,.
עוד נמצא כתב יד ~ iffשני הסובא ג"כ מתימן לירושלים ונמכר לאוצר
הספרים בשקטפירד ונסטן שם  Ms. Heb. 0 47והוא מחזיק ס"ה דפים (ק"ל
עמודים) ובהתחלתו כתב הסופר ,אתחיל לכתוב מדרש סגלה ,בעזרת האל ב"ה
יודיע כל נסתר ונגלה" ,והסיום הוא כסו בכ"י שלי ,דכתיב וישב עטי בנוה שלום
ובמשכנות מבטחים ובטנוחוה שאננות אסן .כן יאמר בעל הרתמים ירחם עלינו,
בריך רתסנא דסייען .ואח'כ כתוב:
נשלם מדרש מגלה ,בעזרת האל שבחר בישראל וקראם סגולה ,ונשלם
טעלי בשבא דהוא ראש הודש תטוז שנת אתתממ"ה שניז לשטרות
השצ*ו ליציגה **) במאתא  (ea**lyaבני קרכז*ש' ת"ח ותוי'ט תתב'ע

..

*)  610סגת ט 6ל"מ (6 )1620ו ס" 6לס" )1622( 3כיגיעס  rtpסוטפססי מסירות

:3גמ ג'  o'Pibתרח ונחת קנח סור 3סגמ נ' 56סיס ת'ן:
**) טור סג" 5אתתקמ'ת ווצס הכוסנכ' סור סגין
***) נ5י ספק י"! %ע.6

הטרוח 3ס:ח ג' 6חסה.
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ע-=7111 -
אנם*ל ,והכותב הצעיר קל הקלים _יהודא ליב בירב אבא פרי נאהום
בא"ם דויד בן אהרן במעודד באהרן אלאכלופי י'ש'ל ") ת'ניצ'ב'ה',
אלהים יזכהו להגות בו הוא וזרעו וזרע זרעו טעתה ועד עולם ויקיים
עליו מקרא שכתוב לא ימוש ספר התורה הזה ו,ב'י'ו'ל'ל' ת'ת'א'ב'
רכ'ד' "שיל ברוך סי 'טעזרמ להישליסו כן יעזרמ על ......

.

ובהקובץ הישני הזה נמצאות הוספות מסדרם אבא נריק ,ועוד הוספות
אחרות שאינן בכ"י שלי ,וה"ר שלמה *לפן.רודניצקי המתגורר כעת באקספארד
הוציא לי את כל השנוים וההוספות אחרי אשר שלחתי לו העתקך מהכתב יד
שלי ,גם העתיק למעני דף שלם שהיה חסר אצלי.

ב) מסדר המדרש אשר לפנינו אסף לאספה מאמרים קונים והרכיבם יחד,
מהם סגסרא בבלית מגילה ,ועוד טשאר מסכתות ,וביהור טטדרש פנים אחרים
שהוצאתי לאור בספרי דאגדתא (ווילנא תרס'ז) ,וגם שאב מהמכילתא כמו( :ד'
י"ר) ,זה אחר מארבעה שניתן להם רמז' שהוא במכילתא סוף בשלח .וגם המדרש
ב"ר היהלו לסקור ,כמו( :ד' א') "ר' פנהם בש"ר הושעי' כו'" שהוא מב"ר פפ"ד.
(עוד שם) .א"ר אייבו כו'" ,שהוא ג"כ שם( .עוד שם) "ד"א ויזעק סאן ראטר
רחמנא ותרן" שהוא בב"ר פם'ז אות ד'( .ד' ו') ,ללמדך שלא יהיו שנים מתיעצים
כו" שהוא בב"ר פע'ד( .ה' י"ב) ,ארבעה פתחו באף" שהוא בב"ר פייט אות ב'.
(ו' ו') ,הרשעים ברשות לבם ,.ב"ר פל'ד אותי'( .ח' ב') "א"ר יודן בש"ר לוי
כו" פ"ר פפ"ז אות ו'( .ט ד) .א"ר ברכי' בש"ר חלבו כו'" ב"ר פל'פ אות "א.
גם הביא טאמר הנובע ממררש רות( .פיט) ר' חלבו ור' שמואל בר נחמן
שמונים והמשה זקנים ומהם כטה נביאים כו" הוא מטדרש רות פ"נ .כן היתה
לפניו הפסיקתא דר"כ ,כמו( :ו' א') בלילה ההוא ר' חייא בש ר יוחנן אטר אכילת
הפסה שאכלו ישראל במצרים בלילה כו'" הוא בפסיקתא פסקא החודש (נ"ה ע"ב).
נם הביא דברים מטדרש תהלים ,כסו( :ה א) ,אליג
 .פעמים כו'" הוא במדרש
תהלים סזטור ב"ב אות טיז( ,עוד שם) "ד"א אלי כך אסרה אסתר" ,שהוא ג"כ
שם( .ז י) זש*ה אלהים ה' תילי כו' שהוא בטזמור כיב אות א' ואות י"ד .גם
לקח דברים סטדרש טשלי ,כמו( :ה' א') זש"ה בוטת בעשרו כו' אמר ר' לוי
כו' שהוא בטדרש טשלי פי"א אות כ'זי ( '1י"א) עזש"ה טבחה טבחה א"ר אבהו
כו'* שהוא במדרש משלי פיט אות ב' .וגם הרבה מאסרים לקה מן פדר"א ,כמו:
(א' ו') ר' תחש אומר בוא וראה עשרו כו'" שהוא בפדר"א פשט( .א' ה') "ר'
אליעזר אוסר חצי שנה עשה אהשורוש סעידוה גרולות כוי שהוא ג"כ שם( .א'
י"א) ,ר' שטעון אוסר כך סנהנגו של טלכי סדי כו'" שהוא ג"כ שם שם( :ב' ה')
"ר' שמעון אומר כו'* שהוא שם פינ( .ב' כ"ב) "ר' שמעון אוסר בוא וראה כו"
שהוא ג"כ שם( ,נ' א') "יאמר ר' פנחס שני עשירים כוי" שהוא ג"כ שם( :ג' ב')
"מה עשה הטן כוי .הוא ג"כ שם( .ג' י"ב) .ר' יוסי אומר אסטרוגלוס גדול היה
המן" הוא ג"כ שם( .ד' י"ג) ,ד"א כיון שהרגו כו'* שם שם( .ד' י"ז) "אמר לה
מרןכי והלא יום השלישי פמת' גם הוא שם( .ה' ה') "איפתי עשתה לה
מעודה" הוא שם שם( .ה' ו') "באותה שעה אמר המןבלבו" ,היא שם שם(.וי א')
*) כ"ס יפי סעו (צולם.
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"ד"א נדדה שראה בחלומו כו'" שם שם( .ז' א') "יום ט"ז בניסן היה" שם
(ז' ט') "א"ל אדוני הסלך יש עץ בביתו של המן מבית קדשי הקדשים" שם שם.
כו,

שמר

שם שם (ט'י.בז

(ח' מ"ו) "רי פנתם אטר
שם שם( .ט' א') "בטזל אריה*.
ה
י
ה
שם
ם
י
נ
ב
ם
"ר' אלעזר אומר ארבעי
ו
י
נ
פ
ל
.
ם
ש
ם
ג
להמן"
הי'
יוסיפין ליהודים
(ד' ח') ע"ש בהערה מ"ב.

אבל אח הטדרש אמהר רבה הנמצאלפנינו ברפוס לא ראה המסדר ולא הביאו *.%

גם לא הביא טאמרים הנטצאים בטדרש אבא גריון ,רק בכ"י שני מן המדרש
הזה הנמצא באקמפארד נוכפן הרבה מאמרים מן מדרש אבא גריון ואני הוספתי
אותם עפ"י כ"י ההוא באמצע ההדרש בין שני חצאי עגולה.

ג) לפני מסדר הפדרש הזה הי' הרבה נומחאוה אחרות בגטרא סכילה,
ובמאמרים שהביא נמצאו הרבה שניים טאשר 'הם לפנינו ,והנוסחאות שהביא
שוים עם נוסחת גטרא כתב יד המונח באוצר הספרים בסינכען כפי שהוציא
הרה"ג טוהר"ר רפאל נטע ראבינאוויץ ז"ל במפרו "דקדוקי סופרים" ,ועל כלם
העירוהי במקוטם בהערוה שלי ,עוד מצאתו כי באיזה לנאסרים שהביא מגמרא
מנילה הביא ג"כ סימנים ,כסו( :א א) ויהי בימי אחשורוש סימן יונתן קם כוי.
(עוד שם) סיטן יסס"ג( ,עוד שם) סימן כנמ"ר( .א ז) מדנז"ק סימן (כיה בהוספה
שהוספתי טכ"י שני הנמצא באקספארד) .גם בפ"ב הערה ב' הבאתי מכ"י שני
הנ"ל לבש ברכה כמים בשם צדיק זה עטרה מימן( .ה ר) עזר ישועה כו' מימן.
ובהערוהי בארתי כוונתם ותקנתי הש.בושים אשר נפלו בהם ע"י המעתקים ,והנה
) רויות סמןום רכס על כסהר 37יחי כסתח סנר לספרי ד6גיח 6שפרס ס' וס63תי סם
י
כי סוודרם ) rrל 6סי' לסגי רם" ומערוך ומילקוט ,וים למוסיף על מס סכתנהי סס .סעס סגניה
סרכ סגנון עסר"ן חיות  S~rכסוית עסר"ן דף כ" 6ע"ד "11ל :רס"י (נו" 6י"ס) וכגס תרגום
5קתר 3סס מזרם קסתי ,נקעת וס היגו ,כי רס"' כיון  636 D~7WSגריון ,ודורי כתלגיס (ולעיס
ן עורס 6כ 6גריון .גס 'ס עוד לתוס.ף גוס  b')ODסעווך נערך  :5")1 ptu"V'fססיל קי;עחו
וי
ועסויו )יטייטוס סי' מעתו קסתו ,ורוגעתו 3תררס תסלים ואווררם הגילח כסחר ותלתם כסתר
עלכוח ותענוד 3ח5ר ג'ת מעלך וגו' "6ל סק"3ס רסס ונס cnhיוסב נפגים וקוגעתך מפחון עיכ.
סונלות "חודלם עגות תסתר" סי 6סוקפס 3טרוך תצחר סונעחיקיס  16סתרסיסיס ססם 3ססערוך
כיון 3ת6תל  crלגיירם 6קתר ,ונס דיגו ,כי ל 6גע 65סמן רגר ווזת כמורס 6קתר רכס ,ותערוך
ו ~ tSSועת
מעדרם ססליס סו 5עזעור כ'נ 5ות כ"ז וכיפ עם מספירותי יסערס
ל6סגיני
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ס
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י
ר
ס
ש
ופיורפ
גריון ופפררמ פגים
לטסו55תי
3פתס יתמי
מרגספירפהיפכלתייר
י סילסולילנספרי5יזס פקים ס5נ היסס ,ופס פגפל35ילקי 9לך רפז כ" 3עלוין
,
ר
י
ר
'
י
?
פגלתיס
ר
ת
ס
י
ו
ונ"ר
סו5
ספיפר
סו5

לי

פייזס תגיס
י3ל
,ינריפ
תע6מרמלי
 3~DDשות מ מליין ופיער מלפגיו ,תם%ף כינ
סל6חריו סלט מתות גקר6ו לו
כנ"ר טע""3ות ר' .וכן בילקוט נמלת רוו ,רג"ו ד'ס כ?י 3יפמי  TDנגוס תישים ימס ,ועלוין
"עררפ שסתרי כוולתו לפררם סלים כסריס וסוף טס דף ל"ו ע"נ וע"ס 3מררס פחס 6חריס מערס
ן פ"ר '1 onJbל 3ססרו ר3
קמו ,ובתמירתי יריעימ סלפי לר  14מעירותי טל רבויסג5י
יטליט חן "PD 3גע 65ונורם מסתר וווו D1pi') 63כסלח ,ו63עת כווגחו לעזרם פנים .ot~nh
וכן נילקוט 'חזקאל רעו  btpDגרמם 6גןת 6קחר גטעוח ול 5אגדת רוח  6101סס רפ"ג.
טס

סו 6ג"כ סס.
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לפמנו בגמרא לא נמצאו הסימנים האלה ,גם לא בגטרא כתביד הנמצא במינכן,
זבגמרא מגילה נ"י נמצאים סימנים אחרים אשר אינם נמצאים בגמרא לפנינו,
.כסו' :מגילה (י4ד ע-א) מקום נתבצר להם בגיהנם ועטדו עליו שבע ,נסבא בגמרא
כ4י סימן ע0ר"ו גל*ב,עיין דברי סופרים דף ל"ד ע"א ובהערהפ' .וכן (ט"ו ע"א)
ואחת של ושתי נמצא שם סימן לכולים רשה אבי"ו וניה'ם. .עיין ד'ס דף סיר
ע"א ובהערה י'( .כ"ז ע"ב) מימי לא השתנתי סים נסצא שם סימן אכ'ב ,עיין
דים דף ע' ע"ב ובהערה ד'( .שם שפ) לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ,נמצא
שם קפ"ו סימן( .שם שם) איל סיסי לא קדמני ,נטצא שם(קדים אכיל בלא
"
כ
ר
ב
סימן( .כאח ע"א) סיסי לא קבלתי מתנות ,נמצא שם קע"ו סימן( .שם שם) סיסי
לא הקפדתי ,נמצא שם פצה"ה יש*ן סיסן.עיין דברי סופרים ע"ב ע"ב הערה ר'.
ולעוסת זה נמצאים סימנים בגמרא מגילה לפנינו אשר איננם בגמרא סגילה כתב
יד ,כמו( :י"א ע"ב סימן שסריך( .כיה ע"א) בלית עק"ן נשפ"ה סימן( .שם ע"ב)
הגר
רעבד"ן סיסן( .כ"ז ע"ב) זלפ'ן סימן( .ל"א ע'א) מאפ"ו סיטן( ,ובגמרא כ"י
שאפ"ו סימן):ל
ע
מהם,
המסדר
המקורות
ל
כ
ב
אשר
שאב
זאת
נמצאים
ד) למעלה העירותי
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נ
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הרבה טאסרים אשר
ו
י
ה
טדרשים
נאברו
ובידאי
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ש
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ל
ע
כאנתנו .כמו( :א' ב')
הכתוב ,כסא
מי
מלנות נו'( .שם) ד"א על כסא טלכותו ,זה כסא שלמהכי'
( .א' ד') ימים רבים
עשה סעורה ששה חדשים( .א' ו') בכ"י שני סהסדרש הזה הנמצא באקספארד
והוספתי ההוספה בפנים ושמואל אמר חור כרפם חי"ת גדולה רמז יש בה מלסד
נשראה הקב.ה ישראל טסובין בסעודתו של אהשורוש חתר להן חור אחד מגיהנם
כו'( .א' י"ג) דת זו הסלמות ודין זה הטשפט( .א' ט'ז) יש אוסרים שאמר עליה
שם המפורש כו'( .ב' ב') אלו אחד מששה שהיע.לה עצתן כו'( .ב' ה') ד"א
למה נקרא שסו מרדכי( .שם) ד"א בן קיש שהיתה זכותו שקולה כו'( .ב' ט')

כמה טרחות כו' ,וכן המאסר מה הוא ויבהל( ,ב' י"ג) ובזה הנערה באה כו' .קב'
י"ד) א"ר חייא בר ווא מלכי סדין תמימים היו כו'( .ב' י"ז) זש"ה שקר התן כו'.
'(נ' א') 12א וראה מה היתה אחריתו כו'( .ג' ה') זה אחד מששה שראו ובושו,
(שם) ד"א וירא הטן א"ר אייבו כו'( .ג' ז') התחיל מפיל גורלות כו' ער לכך נאמר
מיום ליום( ,ד' א') א"ר יצחק נפחא שבטים קרעו על בנימין( .שם) זש"ה בך
בטחה (רן ב') ד"א זה מלכי המלכים( .ד' ג') למה נקרא אבל גדול כו'( ,ה' א')
שמא שכתתני כעומר הלכות( .ה' ב') והיו בני פלטין מבור-ן כור (שם) אסרו
עשו לה כשפים וכיערו אותה לפני אחשורוש( .ה' ט') אמרו לא לתנם היו
(מתקטטין כו'( .ה' הז) מכאן אסרו חכמים יש עושר שנעשה רע לבעליו( .ה'
י"ר) זו אחד מששה שלא הועילה עצתן( ,שם) אמרו סאתים ושמונה כוי ער סוף
,השרשה '1( .א') ד"א בלילה ההוא פה כתיב לטעלה מן הענין כו' '1( .י') סיד

:שתמה המןלפניו כו'( ,וןי'ב)וכן אתה מיצא שכל זמן שישראל יוצאין למלתסה
כו' ער סוף הפסוק( .ז' ד') ר' טאיר אומר היו סחזירין לבן ישראל לסכרו כו'.
'(ז' ") ד"א למה נמשלה אסתר בשחר כו'( .ח' ב') מינתה אותו אפטרופוס כוי'.
חק
כל אותן שבעים יום שבין אגרת לאגרת ,כו'( .ח' ט*ז) חילופם
הקב"ההי
(:נחת'ן להםא"ר אב
כן' (ew) .ששן חסר כו'( .ט' ר') חמשה שכתיב בהם הולך
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וגדול( .ט' י*ב) ועליהם( אסר-הכתוב והי' אור ישראל כו',עד סוף
""ד) המן ובניו נתלו על עץ עתד כיצד כו'( .ט'
שלשה דברים .תקע ב"ר
שלמטה כו' ,ומקרא מגילה דרשו בק"ו כו'
*ח
כ"
( .ט' כ
") וזכרם לא יסוף מזרעם ר'
נתן אוסר כו'*).
ה) שם המסדר והזמן והמקום אשר נמדר המדרש הזה קשה לברר ,אבל
ראה זה מצאתי כי כבר היה לפניו האלפס? והרססים כמו שתראה (ט' כ"ו) ,סנהגא:
רחז לן דמאן רקארי לה למגילה קורא ופושט.כאגרת ,אבל קורא ובוהך בספר
ן שם בהערה ס"א..
תורה לא חזי לן" הוא לשון רב האי גאון הובא באלפסי,ועיי
וכן (סי כ"ז) ד"ה ולא יעבור האנא באלו אמרו מקדימין ולא מאתרין בקריאת.
ה כף,
.המגולה ובתרומת שקלים כו' אבל מעודת פורים וסעודת ר"ח וספקמיל
הערה ע'( .ם' כ"ח) סירוגין קמועון הדא פרא הדא,
לקוח מהאלפסי ,עיין
פירוש בגון שקרא פיסוקו של פסוק וקרא פיסוק השני לו והזר וקרא פיסוק
ששכח המאסר סירוגין קטועין חדא פרא חדא ,הוא לשון הירושלמי סגילה פ-נ
ה*ב (דף ע"ג ע"אז ,ועל זה הביא הפירוש ,והפירוש לקוח מהאלפמיעיין שם הערה
פ'( )**.מ' כ"ח) ר"הלקיים אתימי הפורים אבל חכמים אוסרים בנמן הזה הואיל
ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא כזמנה ,כלומר הואיל ואין עיניהם של'עניים
נשואות'אלא למקרא מגלהכדי לחלק להם טעותפוריםאיןקודין אורטב אלא בזמנה.,
ויש שגורםין הואיל ומסתכנין בה ,כלומר באותו הזמן שהיו ישראל יכולין להעפיד
דיניהם ואין באין לידי סכנה ,כו' וכן הלכתא .הוא לשון האלפסי ריש סגילה ע*ע4
הערה קי*ז קייה :וגם דברי הרסב"ם ז"ל הזו לו לסקור ,כמז שתפאה( :ט' כ'ח4
ויטי הפורים לא יעברו לימד כל ספרי הנביאים וכל הכתובין עתידין ליבטל לימודו
המשיח כו' עד סופו ,הוא לשון הרמיתם סוף ה' מגילה ע"ש הערה ק"ג,
( t w t f i h a
השמוק( ,סג

יה

י נעגול תלוי לסריס הלקנן ז"ל
(וף '5ע ע* )6וז"לנ ומ"ר יוכף 5נך
*) רייח
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נ
יסייד ז"ל כמג  stflווו 55כממוז מסועומ יכוסע 1גי15ח6יוגי וזולחס עסוולכיסו  bS,ירכתי
עניןלו .סו 6נכ"י לסגינו ס"נ  .'5עוד מס (דף קעת)סכינן וס"ר יוסףיחייב  sffrע 65גכסלו
וטנממגיחו סימוןועיג וסנקסלו כל יסלסל ,וניצול לפס עמס פנס כל סחורם  hS .)ffDירעגר
ן לו ,ונס סו 6ג"כ ככ"י לפגינו ,ולסגינו כחדם מנע גקסלו גל יפלבל וניקל לסם עמס ר3ס
עניי
 SQמסורס:
**) 6ת סילוסלעי ל 6סנים סעקרר וולס סגגי(6ס'י'
) 6ער רנ יסורס 6מר רנ מילח
סיס ומילח דנולס נכתניס בריק על ג3י לנוגס כו' ,זעוף סס 5פר ליס ר'זית לר' הגיגו
ד
נ
פגילס פ"נ ס"ס רף ע"ר ע"ג_
צחיו סל ל' מוסע" גו' סני 6נגוסח 6במרת פסס ססו 6נירופלעי
י לקס זס עונרי סנ6וניס.
טיס נסטרות סליויול
י סיפן סיו פולריס נסלכום רנ.
* )*4פוס נרפס כי נסרר ספירפ ס4ס נסרךסיין ,כיכו
י 6סר נ6ס קליפס ס5נרס בידוע נסס לגרם סיפן פיקל לעודם סיס נספר
נלעסי דל וגסיסר
סיר לסרכנ*ס הלי וטיין נס סולר נספר סיג רף ר' כי סרפנ'ס 6יר נ6נרסו לסכעי לוניל נכל
סיפן מעט טופקיס נסלפוד פנל  ollbפנינים 5ל 5סררופ וקנל פכר ,וכנר נפגרנו ימס 6נפיס
כפליפיון וסלחו פלוחים וקנו סלפ יוספ5וס ען סמרור ,ומסט גקסס נכל ננול וננול סו 6סס5י?
טיגיסס ומקן מעסיסם עד סודו .וגס כרים  1mahלקמל ערסיל 6תעיר סרמג"ס'1ל נעלנו סנמספנר
תנורונסיין .ופיין 5כן ספיר פ*( 6ליק סרכ'ס) 6סר סקר ובמג פל ספר 6מ שלנס ופפפדמ

פל s)bסיין.
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 )1כל זאה מצאתי לדבר מתכונה הספר ,ועתה עלי לתת דין וחשבון
'מטלאכהי .,העמסתי על שכסי להגיה ולתקן .את המדרש הזה ,כי הרבה שגיאוה
נפלו בו ע"י שגגות מעתיקים .גם הצגתי בגוף הספר ציונים לפרשיות ולפסוקים,
גי בכתב יד לא היו מצוינים כלל ,וכן עשיתי מראה מקומוה סכל הכהובים
שהובאו בו .וציינהים בפנים הספר ,גם נתתי ריוח והפסקה בין ענין לענין ובין
מאמר למאמר ,גם ערכתי הערות ותקונים ומראה מקומות מדברי חז"ל בתלמוד
ומדרשים ,והעירותי על שנויי ניסחאוה ,והוספתי איזה מאמרים לפ"י הכ"י השני
מהמדרש הזה הנמצא באקספארד.
ואקוה כי חובבי דברי חז"ל ישמחו על גוף המדרש המובא ממרחק ,וגם
וצל מלאכתי,ויהי נוע 6ה' עלי ומעשהירי יכונן סלה!
לבוב ,ר"ת כסלו תרנ"ז,
שלזקיק ונאבעך,
..

