
   

 

כל המצטרף ומצרף אחרים למליוני קוראי ברכת כהנים,
משיח יצביע ידו עליו ויאמר בזכותך הגעתי.

טל: 052-651-911   להשארת הודעה: 072-33-72-978

הכונו!!!

לביאת המשיח 

ע"י כוונת 

ברכת כהנים 

בכל יום

ְסֻגָלָתּה - ְקֻדָשָׁתּה – ֲאִמיָרָתּה

סוד הגאולה - מי ינצל

ספר

איך להנצל
במלחמת
גוג ומגוג

זֹוַהר ִבְרַכת כֲֹהִנים

הוצאה שלישית

זוהר ברכת כהנים מחולק בחינם למוסדות, לחברת תהילים, לבתי מדרשים, לבנות יעקב ולכלל ישראל.

לשמיעת הדרשות של זוהר ברכת כהנים נא להתקשר: קו שומרי החומות  072-33-72-978



ּכהנים  ּברּכת  זהר  מּספר  ּכהנים ּברּכת  ִ ֲֹ ַ ְ ִ ַֹ ֶ ֵ ִ ִ ֲֹ ַ ְ ִ ַ ֻ ְסגּלת

וכב וֹ ד  לעׁש ר הצלחה להיג - כּ הנים בּ רכּ ת סגלּ ת
ואר כּ ים. טוֹ בים לאלפי)וחיּ ים דּ בר(חסד ׁש ראה מי . ֲִֶֶַָ

לׁש מוֹ ע  יכוּ ן רע, חלוֹ ם ׁש חלם אוֹ  בּ חלוֹ ם, מצער
לרחמים מ דּ ין  ויתהּפ בּ ר כּ תם, את כּ הנים בּ בר כּ ת

(דה .(הר ַַָֹ

להם  אמ וֹ ר ישׂ ראל בּ ני את תברכוּ  על כּ ה  
ועל  ישׂ ראל, את  לבר מצות לקיּ ם לכוּ ן  ה כּ הן

 להתבּ ר הּמ צוה  לקיּ ם לכ וּ ן ישׂ ראל קכ"ח , (מ"ב  ְֵ

(חרדי –ספר  על . הפע יח וּ ל כּ הנים בּ ברכּ ת ֲִֵֵֶ
מהם אחד כּ ל הכנת כּ פי העריה ּמ תבּ רכים (ספר  ִִֵֶָָ

פי "ט ) ד' .מאמר ֲַָ

:חיּ ים,יברכ בּ שׂ מחת בּ בריא וּ ת, בּ חכמה, בּ ּת וֹ רה, 
וּ בממוֹ ן. בּ בנים,

שמו]יהוה:  וברו הוא  ברו הוה[לענות היה ה כּ ל, אדוֹ ן 
רגע. בּ כל הכּ ל את וּ מהוּ ה ויהיה,

:מגּ זלנים,וי ׁש מר – ּת ׁש מרני וּ בנ וֹ תי, בּ ני ּת ׁש מוֹ ר  
וׁש א הרע, מיּ צר מאבדה, הם, מח לּ וּ ל מ ּמ חלוֹ ת,

מהבּ רכה. רעה ּת בוֹ א
יאהדונהי]אמן  קרב [לכ נא אל – רצוֹ ן  יהי כּ ן  ְֵַ

מצּפ י אנקת ")ּת ׁש וּ עת – לכ) ְֵַ

בּ ניםיאר: לי ּת ּת ן  מזּ לי, ּת צליח בּ ּת וֹ רה, עיני ּת איר  
(וחתני). בּ ּת וֹ רה ׁש יּ איר וּ  חכמים ּת למידי ֲִַָ

שמו]יהוה:  וברו הוא  ברו הוה[לענות היה ה כּ ל, אדוֹ ן 
רגע. בּ כל הכּ ל את וּ מהוּ ה ויהיה,



ׁש הׁש גּ חת ּפ ניו: יכּ ירוּ  כּ לם  שׂ וֹ חקוֹ ת, בּ ּפ נים לי ּת איר  
אוֹ תי. מלוּ ה ה'

: אוֹ תי.אלי ּת וֹ ׁש יע 

בּ עת ויחנּ ךּ : בּ ּק ׁש תי ּת מ לּ א  וכב וֹ ד, בּ חן חנּ ם , בּ מּת נת 
הבּ ר יּ וֹ ת וּ בעיני  בּ עיני חן אמצא הג  )צרה, ,(לזג ְִָ

הּת וֹ רה. ללּמ וּ ד וחבּ ה וּ בינה דּ עת לי  ּת ּת ן

יאהדונהי]אמן  – סר[לכ ּפ חוּ די – רצוֹ ן  יהי כּ ן ְֵַ
מּמ אסר  פסת ")ּת וֹ ציאם – לכ) ְֵַ

גּ םי א : אלי ּת פנה עוֹ נתי, ּת מחל ּת פלּ תי, ּת קבּ ל 
עלי. ותח וֹ ס מּמ נּ י כּ עס ּת כבּ ׁש  כּ ׁש אחטא,

שמו]יהוה :  וברו הוא   ברו הוה[לענות היה  הכּ ל , אדוֹ ן 
רגע. בּ כל הכּ ל את וּ מהוּ ה  ויהיה,

ּפ נים.ּפ ניו : בּ הסּת ר אהיה ׁש א 

: יהיוּ אלי מקוֹ ם  וּ בכל וּ ממ ׁש לה, עׁש ר  לי ּת ּת ן  
ּפ תח סוֹ עים ּפ דה – אלי. נשׂ וּ אוֹ ת הרחמים מ דּ וֹ ת

מצּפ ים, יׁש ע פספסי")סוּ מים, – לכ). ְֵַ

לי.וישׂ ם: ו ּת עזור  ּת ּת ן, 

:וּ ב ׁש לוה.ל הּמ דּ וֹ ת בּ ׁש למ וּ ת להיוֹ ת 

הבּ רכוֹ ת ׁש לוֹ ם: כּ ל יחוּ לוּ  ידוֹ  ועל ׁש לוֹ ם, לי ּת ן 
ה בּ רכוֹ ת. כּ ל הּמ חזיק כּ לי הוּ א ׁש הל וֹ ם עלי,

יאהדונהי]אמן –  רצוֹ ן[לכ יהי תכ כּ ן אמ לענות  (יזהר  ְֵַ
(שלו גומר  יּה –שהכה  סמ נפוּ צים וקבּ ץ יוֹ קׁש ים דּ לה

דיונסי")מוּ פלגים – לכ) ְֵַ



סגולות כוונת 

ִבְרַכת כֲֹהִנים
סוד הגאולה – מי ינצל? איך להנצל במלחמת גוג ומגוג

המשחק נגמר מהיום לא צריך ללכת לשקרנים לקבליסטים ומכשפים שיודעים 
איך להוציא ממכם כסף העיקר לשלם הוראת קבע וכו', - אם אתם רוצים לתת 
תרומות תדפיסו את העלון הזה – תשלמו ישר לדפוס – 0527-651911 - כל אחד 

יכול להוושע לבד – הישועות בידכם.

אנו במלחמה של כפתורי אש!
אש ברכת כהנים מול אש גשמית

כנגד לחיצת כפתור
להפעלת פצצת אטום

כל ישראל עוטפים עצמם בלבושים של הגנה אלוקית שנקראת ברכת כהנים, 
פצצת אטום חומר גשמי, מתבטל מול כח אלוקי של ברכת כהנים,
כשעם ישראל באחדות וערבות הדדית, ניסים מעל הטבע קורים,

זרע ˘ל ˜יימ‡

‡ו˘ר ועו˘ר

ברי‡ו˙
הˆלחה

פרנסה
˘מחה

הכונו!!!
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ברכ˙ כהנים

כוונ˙ ברכ˙ כהנים
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‡נ˘ים, נ˘ים, וטף
וכך נבי‡ ‡˙ ה‚‡ולה

ב‡ר
הי˘ועו˙

עם כוונ˙ 
זוהר ברכ˙ כהנים 

בכל יום
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