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  זוהר זוהר                         

  הקדושהקדוש
               

                      

והשבוע  פרשת                                                                                                                          

  מי שלא ראה אור ספר הזוהר
  לא ראה אור מימיו              

שבכתר                       

                                                                   זוהר הקדושה מתוךפנינים ומרגליות 
   א"זיע ייוחא בר שמעון רבי :יהאלוק מהתנא
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המחבר העורך ומו!!  בברכה חמה
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מי שלא ראה אור ספר הזוהר       

              

                     

פנינים ומרגליות  
מהתנא 

היהלום

  עמוד               שם הפרק

  מרתק  1    ........ סודות הקבורה במערת המכפלה
  2    זוכה להאיר את העולם

.........................       3  
   4    .........ה"חוכמת האומנות שצייר הקב

.................     5  
  5           ...........היין

  6  ....... ‘רבי עקיבא חלק א
6     ..... ‘הארת אור חלק א
7   .......‘דוד המלך פרק א
 8,9 .......‘פרק ד

             10 ‘פרק ב..אליהו הנביא
  11    ‘פרק אמרן יוסף קארו 

  13    .............השכר הגדול לחידוש בתורה
 ..........           14   

.............................         15   
כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת 

  " זוהר הקדוש"מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה
מלכים , נביאים, קבלה

הרב : ל"לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו

  תוכן הפרקים הקדושים

  :   כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה
   " זוהר הקדוש"מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה

   ..מלכים ועוד, נביאים, קבלה

  : ל"לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו

   0544-577956: בטלפון ניתן להשיג את החוברת הקדושה
  !!!בבית כל שבוע אצלך : למינויים

  ..מזוזות, פטום הקטורת,לעם ישראל הקדוש

  
                        

                         
  
  

                   
                     
                    

  
   

                                   
  
  
  
  

                                                    
                                           

  
  
  
  
  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

         
       

שם הפרק                  
  

סודות הקבורה במערת המכפלה .1
זוכה להאיר את העולם -צניעות האשה .2
.........................האדם לפני המלך .3
חוכמת האומנות שצייר הקב .4
.................קרח רדף אחרי שלא שלו .5
היין חחלומות הענבים וכו .6
רבי עקיבא חלק א –פינת הצדיק  .7
הארת אור חלק א –פינת הקבלה .8
דוד המלך פרק א –מלכים ה פינת .9

פרק דם "הרמב: פינת הזהב.10
אליהו הנביא: פינת הנביאים.11

מרן יוסף קארו  :פינת הזהב.12    
השכר הגדול לחידוש בתורה. 13    

זהירות עליונה מיצר הרע. 14     
.............................יכי קדוש אנ. 15     

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת   
  :  הקדושה

מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה         
קבלה, , הצדיק, הזהב: כמו כן פינות    

   ..ועוד

לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו

תוכן הפרקים הקדושים 
 

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה 
מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה

קבלה, , הצדיק, הזהב: מו כן פינותכ

לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו         
  אריה  .הרב ב

ניתן להשיג את החוברת הקדושה    
       lB.ARYE@NETO.NET.i               למינויים

   

לעם ישראל הקדוש:16 בעמוד
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  גבורתו של הקב" ל הקב  גבו
"גן עדן 
  שבעה רקיעי גן עדן"
  
  
  


