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שבח דא שירתא

 ובענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר' אהרן מזיטאמיר 
כי התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך.

)שארית ישראל שער התקשרות שער א'(
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