
שלא 
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בעולמו 
דבר

       
     

     
     


     
    



העץ מטיף מוסר לאדם
       


      

     






   
     




     


     

       
       


      
      












      


     
     

      
     
      
     

     




גן  היושבות בחומת  הנשמות 
העדן

     
     


   
      


     
       
     






      


    


     





  
     


    

    
    
   
   
   


    


      


     



     
     


     


      
    




ברכה על אילן שעובדים אותו 
בשמיטה



      
     


ר' חיים עוזר מסביר על הצמחים/ ח. אפיק








    








      
    
     

     
      
     
     





