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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  תורה רלד- מהדורא קמא -ן "ספר ליקוטי מוהר
                                  

                                

                                  

                        

              

                                     

                             

                

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 


