
 נוסו וחלופי נומפמע והערורזהגהווז

 שיהעמרי
 הר' אלי וכתב שפרות. פי' שיין נמצא: בכיי שפרות. פי' העמוד:בראש1

 א"ב ע*ם  ספרים  הרבה כתב הסופר : השני( העתק )בעל נראטנערנטנשה
 שפרות. סי ש' ואות הפעמים  אגרת א'אות

_ 
 דעת נם הוא כן וננראה

 הסופר כוונת ואולי - 890. 8. סי' אקספרד ברשימת כמ"ש נייבויערהחכם
 אר פ" כי כתב זה ועל לברצלוני, ש' לפניו: מצא כי שפרות פי'נמיש
 שפרות. היא שי"ן, ר"תהיינו

 בי.  בהעתק וכיה בעתרי. : 1הערה1
 שם. וכיה : והראשים : 8'1
 גראסכערג. הר'ט העיר וכן דמ*רכסא. כתובה 6:'1
 שלש. בה יש שם: שלש. יש 214
 תטורה. צול: חמורה: 24-

 להלן ס'ש וע" היאריה. : ב' בהעתק גם אמנם האריה. : 5בהערה
 184.לע'

 לפאתא. ב': בהעתק לפוותא. 8:בהערה
 כזמן. כי ב': בהעתקבזמן. 811
 בנכסים. שם:הנכסים. 416

 שם. היא ובן 5, והערה 1,בהערה
 הטעתיק. זמן הוא אולי כי נראסבערג הר"מ העיר 6בהערה

_ 
 אחר: והנה

 בי ומל "ותשעין'. ב': ובהעתק ,ותשע", א': בהעתק נסצא מאות',ותשע
 ושטונה כתב: המחבר הרב כי המעתיק, וזמן המחבר זמן פההורכבו
 סאות" ,ושמונה וטחק זמנו לכתוב רצה והטעתיק ושלשה. ושבעיםמאות
 ולם"1 ושלשהי, ,ושבעש נם: לטחוק ושכח ווזשעין, סאות ותשע :וכתב
 כן נהנו וכנר תתק'ץ. בשנת והמעתיק תתע'ג, בשנת הטחברכתב

 האשכטי כישרון כמיש המחברים זטן נסקום זמנם לכתובהטעתיקים
 168. עמוד שיה קאבאק סהר'ילידירי

 סריה. ב': בהעתק מרי,)למפה(62

 כהנא זאב יהודה הרי נייביער( חהכם ידידי )בהשתר~ת בשבילי העתיק תרט"ח בשנת1(
 את העברה בשנה שלחתי כי ואחרי 890. סי' אקספרד כא טתק- שלפניה השפרות ס' אתשפרא
 שני תעתק תרתח( )ניסן קבלתי לטפה, היריעה בשולי והערותי הגהות' עם לדפוס שלוהעתק
 הראותך העתק טחוך הניפם עם בעה אוחו והשויתי גראסבערג. n~sa הר' העתיק אשר הנ"למכ"י
 גם אטגם כי פה, הוספתי אשר וההערות החגחוח בין ב' העתק טנקי הגוסחשת חל51יושטתי
 השנים, שונים המפריס העתקנדבר
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 שורהעטור
79

-25
819

טה
-

6 0

-27
94

 שהיו. שם:שהם.
 ב"ר. ומוסרין : שםומוסרין.
 פלוני. בירח מוסיף: שם פלוני.ביום
 שפרי. מכלל : שם שפר.מכלל
 משריגז. שם:פשרא.

 לנכון. העתקות בכ' כמ"ש כסויה, לא צ"ל:לאכסויה.
 מאחוזתם. להונותם י"ח: ט"ו ביחזקאל הנתוב מלשון אוליהונוה.

-14 
108 

 מינהון. : בי בהעתקמינהא
 ההעתקות. בבי לנכון כמ"ש אירוסין, שמר הוא צ"ל: אירוסין.הוא

 ב'. בהעתק כמ"ש פופסו, צ"ל:מופס.
 לזכו. שם:לזכי.

18
16

 נכלל. הוא כתובה תנאי בכלל או אירוסין תנאי שפר : מוסיף שם בכלל.זה
 זוגי. כסף שם:כסף.
 תורה צ"ל: תורת. : 1הערה
 ב'. בהעתק וכ"ה לעילא. . 2הערה
 ממל. בר זירא רי בנמרא: לפנינורבא
 שרי. כותב מוכר שם: שרי.כותב
 חלא במוכר משיה ומכר התם הבעל שהוא לכתוב רחמנא חלאבלוקה
 תלה במוכר מאחוזתו ומכר כתיב התם בנמרא: שם למכור.רחמנא
 המחבר הרב הוסיף ואולי רחמנא. תלה בבעל יקח כי כתיב הכארחמנא
 לפירוש. קצתפה

-15
-23

-80
129

-15

 מדעתה. צ"ל:מרעתא.
 ברי"ף. כמ"ש ולא, הוא שנויי ההוא : צ"ל לא.אשנויי
 ברי"ף. נם ומובא ה"א( )פ"אירושלמי
 דעת. על עלה שלא : ב' בהעתק דעת. עלשלא
 סכני אבל נכי לא ממשעבדי דילמא או מוסיף: שם נבי. לא הוריסנני
 גבי. לא חורי מנני דאפי' הוא וא"ב נביחורי

-17 
182 

 יפרש. כן וכמו : וסם יפרעו.וכסו
 ליה אית אי למ"ר ניחא הא נמי ואמרינן מוסיף: שם ללוקח.המותר
 ) מצי. לא ללוקחזוזי

 למאן. אלא צ"ל: למאן.שלא
-10
-25
-27
145

 לוקח. צ"ל:ליקח.
 פלוני בית שם: פלונית.בית

 לממונו. צ"ל:לממוני.

 ררגילנא. : צ"לדרנילו.
 ונתננו. צ"לונתנו

 האמנתו. צ"להאמנתי.
-11 
154 

 עדים. אנו : כ' בהעתקאנו
 הייב. שהוא שם: חייב,הוא

 ולעלם. "ולעולם
 רישא. הוי " רישאהא21
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 אירהעמוד
186
--16
--26
-31

-84

 דין. בית אנו צ"ל: אין. ניחאלו
 דאיתהייבי. : בי בהעתקדאיתחייב

 אונסי. ב' בהעתקאונם
 השרה. בירו נשתהית לא ואם כך כל בידו שם: השדה.בידו

 לפרשו. "לפרש.
 שעשית. שם: שנעשית.)לטפה(

174 
..

- 
-

4צ
סג"י
198

 השטר. זו : שם השפר.זה
 הוא. וכן : שם הא.וכן

 ב'. בהעתק וכיה בטלתים. 7.הערה
 בזה. לו ודי יותר כתב שלא הכתנה אוליודיו.

 דמשכחנא. : צ"לדמשנחיא.
206 

21
225 

 לרצונו. : שםלרצוני.
 ז'. צ"ל: 5. 12:הערה
 שם. וכנה דמוכר. : 8הערה

 בתראי ירתאי ועל עלי וחומר באחריות שם: וכחוטר.באחריות
 וכחומר.כאחריות

-16 
236 

 מתנת. צ"למתנות.

 *כל : 71 עסוד 36 כרך רעוויע מ"ע עי' ויפעון. שצ'ל נראהויפעה.
 ושהוציא דל להרסב-ם תורה טשנה ס' סכירות בשפרי מערער" וכלפוען
 נ"י. קויפמאן ר"ר החכם ירידילאור
 הגורן בס' באכער רב*ז החכם ידידי ס*ש גם עי' וטשלמנא. 1.הערה
 לר"י יצירה ס' לפי' בהערותיו קויפמאן ר'ד החכם וידידי 71 עמורש"א

 840. עמודברצלוני

249

-10

-21

-28

 ליה. ניחא צ"לניחא.
 חיישינן. אסר אשי ר' בי: כהעתק כס"ש להוסיף צריך חיישינן.לא

 צריכא. צ"לצריננא.
 שייר. שיורי ש"ט צ"לשיורי.
 ב'. בהעתק וכיה מידין 6.הערה

 כ'. בהעתק נם ליתא ,אלא* מלת 4.הערה25
 שם. וכיה 8. 7, 6,הערה

 המחכר והרב ברלין(: טרפוס ע"ב ק"ו )דף הטנהינ בם' נם מונא 1הערה26
 לקח וכנראה - וכו'. הבעל מן לקנות העדים שצריכים כתבטברצלוני

 את הניא לא מה זולת כי ע"א. הנ"ל בדף הביאו אשר העפור מס'זאת
 הטנהיג. בספרו סקוס בשום נרצלוניהריי

20
21

 טפוסה. : צ"למפומיה.
 קטן יתבי רהוו וכל : ברי"ף כס'ש להוסיף יש הנעל" ,חלוץאחר
 בחרא.ענינא

 הטחבר הרב הוספת הוא וכו' כותבין שאיןלפי28
 "ב. פרק צ"ל י'נ. פרק %:הערה
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___טרח

 מיד. : ב' בהעתקסירי.5
 לי. ליטלע לא ואי צ"ל ליפלע. 1.הערה

 אתיא. : ב' בהעתק אחא.8
 הך. צ"להם.10
 פלונית. צ"ל פלוני.)למפה(4
 למעלה זצ"ל בטעות, פה שנרפם 5( ציון למחוק צריךפה18 12שורה בטעות פה שנדפם 5( ציון למחוק צריךפה18

 שאומרים. מי וישאחר:
 שלם. בלב צ"ל שלים.בלב20
 ליתא. שם לעצמך.)למטה(8
 ליתא. שםנבי.8
 שם. כמ"ש ארעא. בל כאורה צ"ל ארעא.כל14
 להתפרעא. שם: להתפירעא.)למטה(9
 פ"ט. דף קמא בבא עי' וכו'. לאדם אסור)למטה(6
 שם. כמ"ש כתובת, כי צ"ל כתובת.)למטה(8
 דרוצה. הוא סובה שם: דרוצה. הוא)למטה(.4
 .אין". מלת למחוק ריש נראה צוואתו.אין4
 ליתא. ב' בהעתקוחתומין.7
 דככתיבין. צ"ל:דכתיבין.18
 לפנינו. שם:לפניהן.16
 ונתננו. שם: ונתנו.27
 וזמן. שם:ומזמן.18
 ונתננו. שם: ונתנו.27
 לו. יש אם שם: לו. אם85
 מממון. שם:טמון.18
 בו. וינכה שם:ויגבה.19
 להנצל. צ"ל להתנצל.)למטה(11
 לה. צ"ללו.6
 למיקניא. שם: למיקנא.)למטה(8
 דנתוני. צ"ל:דנתיני.4

עוז
 ב'. בהעתק וכיה 4.הערה

 וכשבאת. צ"לוכשנמת.6
 שנתננו. צ"לשנתנו18
 זה דין פסק ב': בהעתק דיןפסק18
 ונתננו. וחתמנו שם:וחתמנו.19
 מטני. וקנו שם:וקנו.29
 שקנה. שם:שקונה.8
 סמונו. : שם טמוני.9

לו  שכאב ופעמים רמיו חצי על  העבר מוסיף: שם לו.שכותב16
 מינו. שם: סיגה.22
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 שיי"עטי
898

-8
4010
417
-5
4211
-11

-
4

ע48
-2

 לשום. : שם לשם.)למפה(
 רבנן. צ"ל רבן.)לטפה(
 דנהני. צ"ל רנהני.)לספה(
 ערים. ב': ובהעתק ובר"ף. בגמרא כם'ש שנים צ"ל ביד.)לטפה(
 ב'. בהעתק כמ"ש זימנין צ"ל זימנא.)למפה(
 בעת. צ"לבעי.

 ואטיננא. ב': בהעתקואמינא.
 לפרישו. שם: לפרוש.)למפה(
 שם. וכיה 11. 9,הערה
 ופשרה. : צ"לפשרה.
 עהשנ: נראםכערנ ר"מ דויר כ' כהעתק - ישראל כארץ)לטפה(.
 שאין ונראה וויל: 1408 נו' אקספרר שפרות תיקון כנייואיתי
 להם אין בה שההדקו שהנוצרים באיי קרקע לו שאין מישראל אחדכל
 אנו שאין אפי' עומדת ובחזקתיגו לעולם ננזלת אינה קרקע קיי'לחזקה

- בה.שולפים  אמות ד' זהו בשטרות כותבים שאנו אמות ד' והאומר 
 קברו המוכר כתובות במפ' בברייתא דסצינו כירם היא פעות קברושל

 78. לעמור להלאה טיש ועי' ע'כ' ר~מכר. וחזר סכור אינווטעטדו

442

4616
-12
468

4710
-1
484

-8
491

-19

609

 ויחוב. : שם 5.הערה
 ההעתקות. בכ' כם'ש לוי, והסחה צ"ל לו.והטחה
 2. וצול: 1, צוון: בפעות נדפס לספה השניתבהערה
 לנו. צ"ללו.

 לנו. צ"ל לו.)לספה(.
 בסתמא. צ"ל כסתסא.)לטפה(
 28(. עמור )למעלה לשיר צ"ל לשער. 1הערה
 ויה. צ'ט יה-לספה(
 סאן. : ב' בהעתק טאי.,לטפה( ששפר. צ"ל שפר.)לספה(
 לה. להיות שם: להיות.לטפה(
 יורשי. או : שםויורשי.
 נביה. צ"לנבי.
 בלא. שם: בלי. : 7הערה

 אשצ~אמסקי( ה' המדפיס של לחתנו והססרר המניה החכם לדעתטאטיתו.
 הטחכר. אצל זה לשון מצינו לא אך מעמיתו. gty: הורוויפץ, מאיררי

 חבירו. אצל חבירו, את תבירו, על אח"כ: כטיש מחבירו צ'טואולי
פו

-*0

-
3

616

-14
--

 1. שורה 67 עטור להלן כמ"ש כלל צ"לוכלל.
 שחלקנו. : ב' בהעתק שהחלקנו.)לספה(.
 סטנו. ואחר : שםואחר.
 ושם ס"א. רף לבוב וד' ע"ב דף ויניציא ד' העפור בס' עי' וכוייודעים
 ארסי.בל'

 פלוני. בר פלוני צ"לפלוני.14
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 שורהעמור

51
5211 
--.01 
5313

 ומפלוני. צ"ל: וממלוג, אחרונה:שורה
 אחרים. כי: בהעתקתבירו.
 וכתכנו. שצ'ל הנ"ל הורוויטץ מאיר הר' העיר וכותבין.)למטה(
 לטירפא. קרעיניה וכוי לשטרא קרעיניה צ"ל קרעיניי. וכו' לפירפאקרעיניה

 8. עי לעילועי'
 הלוואה שמר 9( ע' לעיל )שהבאתי הפסגה בם' גם עי' הוב. שמרוהוא17

 48.עמוד
 ולא פושעים אנו אין כ"ח: סי' שבעה נחלת בם' גם עי'משרפו.25

 ז'. דף תניח( )פיוררא שטרות הקון בסי וכ"המשרפים,
 שפר קיום בי: בהעתק קיום.שטר 5412

 ויבם. שם: ליבם. 6:הערה,
5521 
--23 

 דכתובה. שם:דכתובהה.
 מ'נ: דף לבוב די בעטור ועי' 10. עמוד לעיל עיי ומלנא. חזיהריסר
 לאלמנה או זוזי וחמש עשרים בכתובותיהן שכותבין ספרדי מנהגוגה

 וכו'. עשרשנים
 בס' אמנם מדרבנן. צ"ל נראסבערג הר"מ לדעת אורייתא. טן להדחזו23

 ראורייתא לא הנכיר ולא ופלגא, עשר שנים לה ויהיב : רק מביאהעטור
 לכי וחזי לכתוב נהגו בבבל אכל מ"נ: דף שם ס'ש ועי' ררבנןולא
 בשם מ"ו דף העפור בס' שם מ"ש והנה _- מדאורייתא. כותביןואין
 נטצא היה אולי או המקצר השמיטו אולי פה. נמצא לא הטחברהרב

 העטור. הריב לקחו ומשם כתובותבהלכות
 מ"ג. רף כעטור ועיי'ש _

 סדברי אינה סופרים מדברי ומ"ד ממש, התורה מן אינה התורה מןדט"ר
 וכוי. ממשסופרים

.--25
568
588

 46. עמור הפסנה בסי נם עיי כתובה.שטר
 שעשה. ב': בהעתקשנעשה.
 זביד א"ר ליה תימרו לא להו אמר כ': ובהעתק ברי"ף טה להו,אמר
 ליה. תימרו לא קאמריהא
 5918 לי. אניס צ"ל ליה.אניס

-22 
 לי. אניס צ"ל ליה.אנים
 ליקני. ב': בהעתקליהני.
 תובעו צ"ל תובע.)למטה(

6018 
 אמינא. ב':  בהעתק אמונא. 4:הערה
 לבתר.  שם:בתר.
 שם. וכיה רשות. 8.הערה

6110
-14

-19
-10
-10

 תיבה. איזה פה הסר כנראה או.ררך
 סוצאין. צ"לטוציאין
 נתן. : ב' בהעתקנותן.

 ויתרפא. לכשישתטה צ"ל לכשישתטה.)למפה(.
 ברשות. שלא נ"ל: ברשות.)למטה(
 שנשתפה  שבמי שני  ומאי אחר ורבר ב': בהעתק אחר. ורבר)למטה(

 במזון, : אוליבזמן. 10ע6
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 שיה.י
628
678
7510

 ממש. שום נדבריו יהא ולא ממש : ב' נהעתק ממש.)למפה(
 מימזר(. שהיא  הוווויטז סויר הר' )העיר הוא אם)לטפה(
 נתינה לשון הזכיר ולא העברה שהזכיר בי: בהעתק שהזכיר)למטה(
 יש. שמפרש מיויש

7612 
772 

 יעבירא. . . . גליותא שם: לעבירא. . . .נליוהא
 הרכבי הרא'א שאויל הנאונים בתשובות גם כצ"ל ליה מביראכשמואל
 ז'. הערהועי"ש
mpn7 .ב'. בהעתק וכיה  נשאל 
 1 1812 של עה'ג נראסכערנ הרש העיר לי. ומשמש לפני שיעטור מי ואין11

 אקפפרד. בכיי הנמצא שפרות בתקון מצאתי זה כעין שלו: ב'העתק
 לעיל ועי' דרבע.' השטרות ס' לפניו היה ואולי בקולוניא. היההטחבר
 1408. סי' שהוא 48 לעמודמיש

821
-10
884
8411 

 אבא. : צ"לרבא
 הערבות. צ"להערב.
 שפרי. צ"ל: זה שפרי)לטפה(
 סורה הורוויפץ שאול חיים ר' הרב ידידי העירני בה. שהובפכדי
 מקרוב זה פה בהיותו - נברסלא הרבנים סררשבבית

_ 
 אפציל:

 107. לעמור להלאה ועי' בה. שחובפטי
 )טדשפ עיד לשה דף דיספור בס' ע"  רינו.  את ולנמור אחרונה.שורה
 מילי הני יהודה ר' הרב וכתב לבוב: טדפופ ע"נ ט ורףויניציא(
 וכו'. רינאלמינמר
 בע בהעתק וכיה אסי. רי 2הערה

85
86
874 

 שם. וכיה דין. בעל 6הערה
 שם. וכיה 7הערה
 כתב. שנא ולא ריינין וחתטו מהרי בלשון כתב שם: בלשון.כתב
 שם. וביה  רין.  בית דהערה

%%18
9022 

 לכתוב. שנהגו ויש לסטה החתומים אנו העדות, שם:העדות.
 כל. ביי להיות פלוני מבוי בני כל כיר שם: כל.ביר

 שם. וכיה שכותבין. 8:הערה
 ש קציה פ" הוכבר הרנ"א שחסל הגאונים בתשובות עי' שימוש.שטר 918

 415 ש נובפפתח 890 עי ועי"ש לנ( סי' הר"ף בתשו' )נם 291 וש62
 , 14 ש נם שימושא שפרא 68: ע' למעלה ועי' 889( בטעותנדפם
,88,84 .86 

 מפני או השעה פירוף פפני השימוש ב': בהעתק עיונא,השימוש 14-

945 
97
98
9916 
-18 

 ב'. בהעתק ונ"ה 12 2, 1,דקרה
 ושינון. סלעים שני להו פשו דיריה מנאתא שם: 10הערה
 תנאין. שפרי כל כרין כראוי וחזק ומקויים שם:ומקויים,
 לפב'פ. ומפב"פ פלוני שם:פלוני.
 לדברינו. צ"ל אולי דצרוויפץ: מאיר הרי העיר 8:הערה



 ונופפותהערות
שרה
 בנמרא כן נמצא לא אבל נכסי. לכלתי : שצר המל העיר לנכסיה.ליכי12

 .ליכח. מלת ליתא בי בהעתק וגם סופרים. בדקדוקי ולא ברי"ףולא
 ב'. בהעתק וכש כל. 6הערה

 סופרים. דקדוקי ועי' מינה. וקנו שם: כרי"ף)למפה(4
 הראשון. צ"ל:הראשונות3
 והשלשה. צ"לוהשליש.4
 ניפו. הונא א"ר הכי בי: בהעתק ניסו.הכי18
 מיתה. מחמת מצוה בלא או טיחה סחטת : שם מיתה.מחמת2
 כט"ש והוא 84 עמור למעלה ע" חבפים. כמה עליה חנפנו)למפה(2

 נרגא. ביה שרא י"נ: דף השנהבראש
 ונותר. כ': בהעתק ונותן.)למפה(10

 בשיפה גם נרפסה זאת תשובה קע'פ. סי' הרי"ף שו"ת 2.הערה
 מהעתקה אך אמשפרדם( מרפוס קנ*נ )דף מ"ח לרף מציעא בבאמקובצת
 בלשונה. קצת טשונה היא ולכן ערבי מלשוןאחרת

 דינרין. וכך כך פלוני ואני פלוני אני : ב' בהעתק פלוני. אני24
 נפשיה. : צ"ל נפשה.22
 והנעת כירה ניטה בקבלת ירו שתהא זה בי: בהעתק לידו. ןה)לטפה(4

 לידו.הנפ
 שם. וכיה קרע. 7.הערה

 מאותן שנובה שאומר מי יש אחרות שרות שם: אחרות. שדות)למפה(8
 אחרות.השדות

 28. לעטור בהנוותי למעלה כם'ש הואויפעון.19
 ליתא. ב' בהעתק גם 8.הערה

 דעת. על שם: דעתי. על)למפה(10
 בעבדותו. שם: בעבדות.)לטפה(6
 מאית. רילמא ניל: מאי.רילסא18
 לא. ואם : אולי ואם.)למפה(11

 ליתא. נ' בהעתק נם 1.הערה
 שם. ליתאשניי.4
 חסרון. איזה פה שיש נראה עירי.אם17
 בספרנו זו שמועה פירשנו וכבר ולפוגמת. בי: בהעתק ולפונמת.)למפה(5

 רכרין. בנין וכתובת כתובות בהלכותהשני
 ג'. בהעתק וכיה 4.הערה

 ולא חמסין טן לא ואטרי ססרמפין ולא ב': בהעתק טפורמסין.ולא17
טפורמפין.

 כך. היו שם: כך.כל19
 חיים ף הרב ירידי לי כתב ופאת הסלה פתרון דבר על האריה.כהב18

 והוראתו ערבי, בלשון אדא טן היא אולי כי מברסלא, הורוויפץשאול
 )כר'(. האדיה פה: להניה צריך היה ולפי"ז )אונפערשפיפצען(.חזוק
ואב"כ
. 

 חזוק ג"כ היא )בר'( 11 ארי ערבי בלשון כי לי, לכתוב הוסיף
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  שורהעטור
 פה להניה צריך אין ולפי'1 האריה. פז": כי ויתכן)בעפעפמינען(,

מאומה.
 כ'. בהעתק וכיה 8. 1,הערה184
 וכו'. נ"ל:זכו.1862
 כותבין. שעה ויצורך כותבין צ"ל: אולי כותבין.1874
 חג. ד' שרא, והלך בלוומנרה16-

 בי. בהעתק וכיה 6. 8,הערה
 בקצרה. ויל טהברצילוני שם: טהכרצילוני. אחרונה: שורהבסוף188
 שם. וכ"ה 4. 1,הערה-

 יפיק. נהדר"ת בשנה תשריכיה
 ה'. חי. ו:שי.

 שפרות ובו ספר, לירי בא הדפוס לבית אלה הערותי את שלחתי כיאחרי
 תרמנו, בשנת לונרון בעיר דאוים התכם ע"י לאור ויצאו אנגליא בארץ נכתבואשר

 158 וע' כ"ז( ה'א כשנת נכתבו אשר )בשטרות 48 וע' 145 בעטור שםומצאתי
 לטעלה שהנהתי כפו ויערער, וידיעון כן: גם ליה( )היא 167 וע' ליב()היא
 48, 9, בעסורים: ונם 146( עמור )עי' 123 ע' שנמצא וכמו 28, בעטוד 141עי
,60100 -  ויפעון. נ"כ: צ"ל ויפעה, 128: שורה 74 ובע' 

_ 
 שם מצאתי עוד

 לטעלה למ"ש קצת דומה והיא ותרמית' ותאנה עילה סבה יבקש "שלא 159:עמוד
 תאנות. פה גם צ"ל ואולי 140( עטור )עי' הונות 9:עמור

_ 
 69 בעטור והנה

 בשמרות נם כן מצאתי וכעת _ לפצאה לזכאה לשפאה הגהתי: 6 5, 4,הערה
 כהערה שם כתבתי ואנכי ולמדקה, למעלה: שנמצא במקום אמנם 258. עמודהנ"ל
 טציעא בבא עי' נכון, נ"כ והוא )בר'( ולמרקא שם מצאתי - ולמדכה אולי7:
 ואשפי ואסריק ואירכי ט"ו:רף

 ולכאן. לנאן פנים ,יש ולפי"ז _




