
 

  

  

  

    

        



  "העיקר הבריאות" !

  א) א, ברא" (בראשית "בראשית

        

          

 






         



  


        

   
          




בשעה אדם הארס שמתפשט בגוף ה - מדהים
  מקנא בחבירוש

  השדה" (ג, א) חית מכל ערום היה "והנחש

          
    

 
  



        

 
      




      





        
          


          





 






         



          


    

     

         





           
         
         


      


   


 

 
 



 


  בעל הטורים פירוש ב ההליצנות שנשתרבב

  בך" (ג, טז) ימשול "והוא
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בס"ד

  בראשיתפרשת
 זתשע" ה' תשרי 187גליון   מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זצוק"לנ"העלון מוקדש לע

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 עפיה בת הדיה ירימי ע"ה
 אברהם בן גרסיה עמריליו ז"ל
 ישראל בן בתיה קוש ז"ל

 עזרא בן ראובן כהן ז"ל
 יקוט בת מרים דהן ע"ה

 חנה בת שמעה ע"ה ע"י ירימי



 

 


         




   
          


         
          




          
         





  
         


          

    
         



  סוד מכונות הכביסה של אברכי הכוללים...

  לחם" (ג, יט) תאכל אפיך "בזעת
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  מכאן... מה שלא רואים

  לעולם" (ג, כב) וחי ואכל החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן "ועתה
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טובה בת שמחה ע"ה ע"י חילייהו
 איבון בת יסמין אסאד ע"ה
 אברהם בן יוכבד גורן ז"ל

 חילייהו ע"השמחה בת אסתר
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

 י איתח "שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע
 י בריגה "יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע

 אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה

 סלמה בת לאה חיון ע"ה♦  גולןהגב' זהבה בנימין בן סלחה ז"ל ע"י ♦אליהו אליהו בן רבקה ז"ל ע"י שלום ♦ שלמה בן יפת ז"ל ע"י גדסילע"נ


