
''‡…רח „ו„''
‰ופיע ויˆ‡ ל‡ור ‰ספר

כ-700 עמו„ים ˘ל:
‰נ‰‚ו˙, ‰ליכו˙, חי„ו˘ים, 

מנ‰‚ים ופר˜י חיים 
˘ל עמו„ ‰‰ור‡‰

‰‚‡ון רבי „ו„ ב‰ר''ן זˆ''ל
ז˜ן ור‡˘ מורי ‰‰ור‡‰ בירו˘לים ˙''ו

ומ‡ביו ‡י˘ ‰‡לו˜ים ‰‚‰''˜ רבי נחום מ˘‡„י˜ זˆ''ל

וב˙וכו ˜ונט' ח„˘ מכ˙''י ˘ל ˘מועו˙ מ‰‚‡ון זˆ''ל
˘נכ˙ב ע''י ‰‚ר˘''ז ‡ויערב‡ך זˆ''ל בימי חורפו ורו‡‰ ‡ור לר‡˘ונ‰

ני˙ן ל‰˘י‚ ‡ˆל:
052-7682413
052-7680034

adratkodesh@gmail.com

י˘מח לב מב˜˘י „'







 
  

 
 

    
 

        
  

  
  

    

 
  



 

            

              

            

     


  

 

     

    



 

    

 





            

           

    

    





      

             

           

            

            

           

            

           

           

            

              

             

             

             

           

            

               

             

            

           

             

             

              

              

              

  

           

             

          

            

       



              

  

             

             

            

             

            

    



     

  

            



            

            

           

            

       

        

      

   

     

             

       

      



            

            

           

            

          

     

          



  
             
             
             
              
             
            
             

              
             

    

            
              

    

                
            
              

            

             
               

             

            
            

            
            
             
               
              

          

              
            
              

         

             
              
              

             



  

  

 
            

          

   
               

  

 
             

            

 
               

       

 
               

                

                

              

               

  

  
                 

              

   

  
               

             

  
               

   



   

 
              

              

               

                 

                

                 

               

 

 
             

             

              

               

             

              

               

             

  
          

 
               

              

                

               

            

    
               

             

        

  
             



  

              

              

     

  
              

              

               



   
              

             

               

               

 

 
              

         

 
             

  
    

  
        

  
      

  
           

 
      



   

 
                

  

 
           

  
             

  
             

               

  

 
              



  
        

 
          

 
          

  
    

 
              

  
             

    



  

 
   

 
               

              

 

 
             

               

               

  

 
             

       

  
            

   

    
               

  

 
               

             

     

   
              

   

   
         



   

  
         

       
               

             

               

             

              

          

 
                

               

               

              

         

   
           

             

  

             

   

       

             

          

         

            

              

       

 
   

    

   

   



  

    

             

            

      

   

    

    

            

           

            

            

             

     

           

  
   

   

   

   

    

   

   

       

     

   

   

    

     
                

               

              

             

             

              



   

              

           

 

     
                

               

             

     
            

               

              

   

      
             

               

  

     
              

    
             

             

              

             

      

    
            

             

                 

               

               

           



  

      
        

    
  

    
             

    
     

      
               

               

              

   
              

               

           

    

       
               

            

       
             

               

    
               

                

            

 



  

 
           

          
 

          

  
      

      
      

      
       

   

    
      
      
      
    
      
      
         
      
      
     
       
      
      

    

     
      
       
        

      
     

      

      
     

      

     
      

        
      
        
      
       
      
       
       
        
       
       

        
     
       
       

   

    
      

      
 

      

       



   

          


          
            

           
            
             

  
        
       
       
     

   
      
       

     

      
     

      
      
       
       
     
       
       
       
     
      
      
     
     
       
       

       
  

     
      

     
      

      
      

     
       
       
       
      
     
        

      
       
       

       
      

     
     
       

     

     
     
      

      
        



  

           
           
            

      

  
     
     
      
      
      
      

      
     
      
       
        
      
     
      
      
      

    
      

  

      
     

     
       
      
      
      

     
        

    
     

       

       
      
      

      
     
      
       
        
      
      
       
        
       
       
       
      
      
      
      
       
     
      
       
      
       
       
       
       
        
       

   



  

          
      

          
        

  
     

     
       

    
     
      
       
       
      

     
       

      
       

     
      
       
      
       
       
     

      
       
      

     
    

     

       
 

     
      

     
   

    
     
       

      
        
     
       
    
      
    

        
    

      
 

      
      

      
      

 

      
      

      
       

      
       

       
   

      
      
       
       
       
       



   

          

        
      

          
      

  
       
          

       
    

      
        
       
       
      

     
      
       

  

      
   

    
     
       



      
      

     
      
      
       
        
       
      
       
      
       

      
       
       
        
       
      

      
      

        
       
      
       
      
       
      

    
      
     
       
      
      
     
     
        

  

      
     

       

        
       

      



  

          
     

          
      

         
     

  
      

        
      

      
   

    
     

      
      
     

      
       
      
      

       

       

     
      

      
      
      
      
      

      
        
       

       

     
     

       
        
       
       
     

  

  
       
    



     
     

      
      

     

     
     
     

   
     

       
      
       
      

      
       

     



   

           
           

      

            
           



  
    
     

    
        
       
       

     
     
       
      
       
       
     
       
      
     

     

     

       
      

      
      

     
      

        
      
       

      
     

     
       

       
       

    

      
      
      
        
       
      

     


   
        
      
       
       
      
       
      
      

     
       
       
     
      
       
       

   

      
    



  

          
    

     

  
      

      
        

      

    
     

     

      
     
      
      
      
       

      

     
       
      
      
      
       

      
      
       
       
        
     
       

      
   

     
     

      
       

      

       
      
      

    
     

     
     

     

       
     

    
       

    
     

      

      
      

        
     

      
      

    
      

      
     

      

     
       
       
      
        
       
      
        



   

           
   

          
           

  
      
       
      
        
       
        
       
        
       
     
       
     
      
        

  

      
     

      
       

       
       
     
      
      

     

       
      

      

      
 

    
       

       

        
       
      
        
        
        
       
        
      
      
       
       

       

    
     

       
       
       
      

    

   

        
      
      
      
        
      
         
      

     

    
   

     





        
   



   

   

             
             

      

               
              
              

        

             
                
               

             


             
              
             

             

             
              
              
              
              
               
               

   

          



    

 

      


      
    
      
      
       
     
      
      
      
      



       


     
     
     
     
      
       
      
       
      
      

      

     
       

     

      
       
      
       

  

      


      
      
      

 

    

     
     
        
      
     
      
        
      
       
       

       

                 

               

                

            



  

 

 
     

             
              

               
         

            
             

        

 
   

           
            

            
             



               

                 

                  

               

                  

               

              

                

              

   

               



  

 

             
              
             

             
               
              
            
             
             
             

          

              
             

             
 

               

                

                 

              

                 

         

               

                

                  

                 

                  

     

               

                  

               

                

          

           

         



      

             
               

                

             
             
             
             
              
              

            
            

        

             
              
            
               
               
               
              

       

                

            

               

               

           

                

      

               

                     

            

               

                 

                  

               



   

           

              

  

           

             

               

              

 

            
            

              
               
          

             
            

 

             
             

          
             
             

  

              
           

             
             

           
              

     

                

               

          



   

            

             

         

            

             

             

         

           

             

            

            

           

           

           

           

              

              

              

             

             

  

             

   

 

            

            

            

              

              

             

           

     



   

   

            

            

              

            

             


   

           

          

       

           

            

              

           

              

                

                

                 

                 

           

              

                   

                 

                  

              

                 

                

               

         




