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לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת ויקהל
ב"ה

מתוק מדבשוילנאיום
א-ה סז ע"א ראשון'

ה-יא סז ע"ב שני
יא-טז סח ע"א שלישי
טז-כג סח ע"ב רביעי
כג-כח סט ע"א חמישי
כח-לג סט ע"ב שישי
לג-מב ע שב"ק

חלק ו - פרשת יתרו
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שבח דא שירתא

ספר הזוהר הקדוש - מקור לכל ספרי יראים
הנה ספר הזוהר בו דבוקה נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתי, לא נח ולא שקט לבי, כי באמת הספר הלזה

ידוע ומפורסם סגולת העסק בו, והוא מקור לכל ספרי יראים וממנו נובעים כל המוסרים ואהבת ה' התמימה.
)העטרת צבי מזידיטשויב זיע"א במכתבו לרבו האוהב ישראל מאפטא זי"ע(
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