
                                                                                                                                              

  אריה  .ב: ל"המחבר העורך ומו

  זוהר זוהר                                                               

  הקדושהקדוש

  והשבוע  פרשת                 

  מי שלא ראה אור ספר הזוהר
  לא ראה אור מימיו              

שבכתר                       

                                                                   זוהר הקדושה מתוךפנינים ומרגליות 
   א"זיע ייוחא בר שמעוןרבי  :יהאלוק מהתנא
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מי שלא ראה אור ספר הזוהר     
            

                     

פנינים ומרגליות  
מהתנא 

היהלום

  עמוד            שם הפרק

  1       ........ יהלומי פז על ראש מלך המשיח
..................     2  

....................       3  
   4    .........באש לבנה זהב

............................       5  
  5        ..........  האבא והמלך של עם ישראל

  6     .. ......רבן יוחנן בן זכאי
6     . ............תורת הקבלה

7  .........    ..שערי הדמעות
 7 ......... בריאות האוכל

  8,9... ‘ ם פרק ג"חייו של הרמב
  .מדהים  10       ......... ושלושה שרביטי אש בידיהם
   12 ...‘בפרק ...אליהו הנביא

   14....‘חפרק חייו של משה רבנו 
      .................15     

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

   ..עודו מלכים, נביאים, קבלה
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שם הפרק                          
  

יהלומי פז על ראש מלך המשיח .1
................................המאור הקדוש .2
................... כוח של דיבור .3
באש לבנה זהב אותיות מרוקמות .4
..................איה מקום כבודו .5
האבא והמלך של עם ישראל .6
רבן יוחנן בן זכאי –פינת הצדיק  .7
תורת הקבלה –פינת הקבלה .8
שערי הדמעות -ינת המוסר פ .9

בריאות האוכל –ם "רפואת הרמב. 10
חייו של הרמב :פינת הזהב. 11

ושלושה שרביטי אש בידיהם .12     
אליהו הנביא: פינת הנביאים  13     

חייו של משה רבנו : הזהבפינת . 14     
.................      שמירת השבת הקדושה. 15     

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

קבלה, , יקהצד, הזהב :כמו כן פינות   

המחבר העורך ומולקריאה מענגת מ
ת החוברת הקדושהניתן להשיג א        

       lB.ARYE@NETO.NET.i               למינויים
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  גבורתו של הקב" ל הקב  גבו
"גן עדן 
  שבעה רקיעי גן עדן"
  
  
  


