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פנינים ומרגליות  
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  7 ...............  חוכמת הקבלה

8   ..  .............קנאת האדם
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    11       ...............הקדוש ברוך מזווג זיווגים
      12..   ‘חייו של משה רבנו פרק ו

  14          .. "עם ישראל זכו בתורה הקדושה
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  :כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה
  " זוהר הקדוש"מדי שבוע יופיע הפרשה מתוך ה
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דברי הקדמה מהמחבר והעורך ב .1
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...................................השטןקנאת  .3
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רבי אליעזר בן הורקנוס -פינת הצדיק  .7
חוכמת הקבלה-פינת הקבלה .8
קנאת האדם –פינת המוסר  .9

ההתגוננות  –פינת הרוחניות   10     
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חייו של משה רבנו פרק ו :פינת הזהב. 14     
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  גבורתו של הקב" ל הקב  גבו
"גן עדן 
  שבעה רקיעי גן עדן"
  
  
  


