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ספר

יוחטין השלם

אשר הכינו גם חקרו החבם המפואר והתוכן המהולל הרברבי
אברחם זכות ז"ל
המז-ע כשט ו"קוטי

מקידי סאלמאנקא באוץ ספרד ועיר מנורו ת1נים בארן אפהקא
בשנת חכהשת אעפימ ומאתים הששים וארבעליצירה

בזכרון כל הדורות מימות משה רבינו ע'וה עד דור המחבר
גם הביא בתוך הספר כל רגרי םפר ה-קבלה להחכם הראב"ד ז"ל ורוב
סרר עהם זומא ,ונם הומיף מעמ מדברי הימים למלכי המים
אשר לא מכני "שראק המה כמו שהעתיקם
ספרי
י
ת
מ
היונים ומתוך ספרי11יפ1ס הנדל ,ומלבדכל
אלה נמצאו בו לקוטים רבים כה וכח.
בקונטטנטינא שנת השט"ו,
מהדייא הראשונה יצאהלאיי
מהדורא השנית בקראקא שנח

הש"ם ,

וטהדורא השלישית באמשטרדמ שנת התע."/
המטרר
טחב המהבר לנורימ,
והשני השל
הראשוויךנזגים הואריב דגרים.
והשלישי עור

שהת טש:ים האחייםי

1עתהיצא ראש1נה בתמימ1ת כעצם העתקת כ"י המחבר הנטצאת באקספורד.
ינ4

א'5ו

הנהות יעב"ץ

הכתבותעל נלק ספרי חסק דמום קוסטנמעא
הנמצא בבית המדרש דעיר לונדק.
טררי והערימו

לרמוס בער חברת

טעוררי ישנים

החכם השלם רבי צבי פיליפאווסקי
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יעדינבורג

נ~ס1ס סתפ6,ר לסננין רני 5נ' כיליפ116סוך

בשנת חמשת אלפים שש מא1ת 1שבע עשרה ליצירה
1867.
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אלהמוריכם.

משט קשתיו
וביגם הפעם
ושים שפנים ,אמנם5א אאם שס.
הןכזבובים אך בשר המת יבחת
החי והטוב5א שהבו %אימעמו

כן אתמ הטוהם בפמ~פמכם תרטו
המוב5א חקב .15אך הרע השחרו

