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 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 206 * אב תשע"ג
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 קטעים חשובים
מתוך דרשה

]נחלקו ספרים החדשים זוהר תהילים, 
זוהר שעה באב, תיקון מג, ותיקון מח[

י' באב תשע"ג
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