
 

 ת סקווירא בימחת ש
 ה בחצר הקודש סקווירא שת קרישקעס און אנעקדאטן פון די שבעת ימי המ

 
 רכות פאר כלל נשות סקווירארייכע שבע ב

א גאר רייכע און אייגענארטיגע שבע ברכות איז 
רגעקומען דעם פארלאפענעם מוצ"ש ספעציעל פא

געאייגענט פאר כלל נשות חסידי סקווירא, אין א גרויסע 
הויז אין פעסעיק, ניו דזורסי, ווי עס האבן אנטייל -וועיר

גענומען קרוב צו דריי טויזענט פרויען וועלכע זענען 
געקומען צו פארן פון איבער גרעיטער ניו יורק און ניו 

  דזורסי.
 

ם שבע ברכות האט כ"ק אדמו,ר מסקווירא שליט"א ביי
אויפגעטראטן מיט לענגערע דברות קודש חוצבות 
להבות אש. צום ערשט האט דער רבי שליט"א 
ארומגערעדט איבער די גרויסע חשיבות און וויכטיגקייט 
פון די 'קבוצות' וואס דער רבי האט לעצטענ'ס 

ען פון צייט איינגעפירט אז די נשים זאלן זיך צוזאעמנקומ
צו צייט וואס ברענגט שלום און אחדות. דערנאך האט 
דער רבי מאריך געוועהן א לענגערע צייט איבער די 
חשיבות פון די נשים צדקניות וועלכע שטארקן זיך 
איבער די נסיונות בעניני צניעות און טעכנעלוגיע. דער 
רבי שליט"א האט ארומגערעדט איבער דעם 'אל יתבייש 

עיגים' און אז מ'זאל זיך נישט דערשרעקן פון די מפני המל
וואס שפעטן און מאכן ליצנות וויבאלד עס קומט נישט 

 א"שליט רבי דער האט שלוס צום פון גרויס חכמה.
 כסדר הערט ער  ווען  שמחה גרויס זיין  ארויסגעברענגט

 אין דא ס'לעצטענ איז וועלכע התעלות גרויסע די צוריק
 . ענין  דעם

 
געוויזן געווארן א הערליכע פארשטעלונג ווי   דערנאך איז

א חלק זאל איז געוועהן אויסגעשטעלט ווי א בית המקדש 
מיט א מזבח און לוויים און נאך, און מ'האט ארומגערעדט 
איבער די נסיונות ביי אברהם אבינו, ביי יוסף הצדיק און 
שפעטער פון די היינטיגע דור, און ארויסגעברענגט אז 

זענען זיך מקבל קבלות טובות איז דאס ווי א ווען נשים 
 קרבן וואס מ'איז מקריב אויף די מזבח אשה לה'. 

 
די קלימאק'ס איז געוועהן, ווען מ'האט אריינגעברענגט די 
היסטארישע 'דעם רבינ'ס ספר תורה' וועלכע ווערט 
געשריבן דורך עדת חסידי סקווירא וואס זענען זיך מקבל 

נלוגיע וצניעות, ווי דער רבי קבלת טובות בעיניני טכ
שליט"א האט געשריבן דעם פסוק 'שמע ישראל וגו'. 
דערנאך האט זיך דער רבי שליט"א ארויסגעלאזט אין 
פייערדיגע ריקודין עילאין קדישין בעוז ותעצומות און 
איז געטאנצן א לענגערע צייט בדביקות עילאה מיט אן 

טארישע  היס זעלטן  דערהויבענע די התלהבות דקדושה.
מעמד נשגב, האט זיך געשלאסן מיט הויפנס חיזוק 
והשפעות און עמער'ס פון פעסטע החלטות זיך צו 

 שטארקן בעניני צניעות און טעכנולגיע.
 

 
 

 איזרעילי אמבעסאדער אין שיכון סקווירא
הויעכראנגיגע פאלעטישענ'ס און  די פילעווישן צ 

שמחת ביים ט באטייליג האבן זיךאפעצירן וועלכע 
 החתונה בבית סקווירא, איז אויך ערשינען דער 

 הויפן פון די רעבישע 
 תש"פ שקלים –פרשת משפטים 



סולאט גענעראל נבאקאנטער מדינת ישראל קא
נאמענירט געווארן דני וועלכע איז    .אמבאסאדער דני דיין 

דורך פרעימער מיניסטאר נתניהו צו דינען אלץ דער 
קאנסולאט גענעראל פון מדינת ישראל אין ניו יורק, 

און ווי שוין  .פאר א סקווירא חסידאפציעל האלט זיך 
ר האט ער ביי היאפארלאפענעם באריכטעט געווארן פא

געדעדט פון  BPJCC א רעדע אפגעהאלטן געווארן דורך די
אז כאטש ער  זיך אויסגעדרוקטיין קשר צו סקווירא און ז

חסיד. דני פילע סקווירא  אלס אאיז א ציוני האלט ער זיך 
איז מכובד געווארן מיט גרויס רעספעקט און דער רבי 

 שליט"א האט איהם ווארעם געוואונטשן ברכת קדשו.
 
 

 

 
 

 וואו איז דער אבי החתן פארשוואונדן?!
ביים חתונה בבית סקווירא, איז דער  אין אנדערע נייעס

אבי החתן פארשוואונדן געווארן נאכ'ן חופה און מ'האט 
נישט געוואוסט אוואו ער געפונט זיך. שפעטער האט מען 
זיך דערוואוסט אז דער אבי החתן איז אריבערגעלאפן צו 
איינע פון די זייטיגע שטיבלעך און פארגעלערנט זיין 

חסידות יומי'. דער אבי החתן  טעגליכן שיעור אין 'ספרי
הרה"צ ר' חיים מאיר טווערסקי שליט"א בן האדמו"ר 
מסקווירא, טוט פארלערנען יעדן טאג א שיעור 'דף היומי' 
און צום סוף שיעור לערנט מען אויך די טעגליכע לימוד 
אין 'ספרי חסידות' כפי רצון אביו שליט"א. ביום החופה 

צולערנען אויך האט דער מגי"ש נישט עספיעט פאר
-'ספרי חסידות' זיך יאגענדיג צו ערלעדיגן די לעצט

מינוטיגע צוגרייטונגען צום חתונה, און דעריבער האט ער 
 עס משלים געוועהן בעצם החתונה. 

 
 

 די מתנה פון בחורי סקווירא פאר
 כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א

תלמידי ישיבה קטנה דחסידי סקווירא אין בארא פארק 
האבן איבערגעגעבן אן אייגענארטיגע מתנה פאר כ"ק 

רא שליט"א: א היסטארישע גמרא מסכת אדמו"ר מסקווי
נאכמיטאג איז  מאנטאגבבא בתרא דפוס זיטאמיר. 

-פארגעקומען די שבע ברכות בשמחת בית סקווירא
טשערנאביל אין ישיבה קטנה דחסידי סקווירא -לויעב

אין ב"פ ווי דער מחותן הרה"ג ר' שמעון דוב טווערסקי 
 שליט"א איז א מגי"ש.

 
איינע פון די תלמידי הישיבה האט פארגעזינגען גראמען 
און געמאלדן אז די בחורים נעמען זיך אונטער צו ענדיגן 

נאך האט מען איבערגעגעבן גאנץ 'מסכת בבא בתרא'. דער
פאר'ן רבי'ן שליט"א די הערליכע מתנה, אין וועלכע עס 
איז געוועהן אריינגעשריבן א כוללת קוויטל מיט די 

 נעמען פון אלע בחורי הישיבה.
 

ן וועלכע לערנען אין 3פון רבי'עך דאן האבן דריי אייניקל
ישיבה, האבן איבערגעגעבן די הערליכע מתנהנ פאר 
זייער זיידע דער רבי שליט"א. גאר גרויס איז געוועהן דעם 
רבינ'ס התרגשות אויף דעם אומגעראכטענעם טייערע 
מתנה און האט זיך אויסגעדרוקט מיט התפעלות: "א גוטע 

כלל נישט געראכטן זאך קומט בהיסח הדעת. כ'האב זיך ב
 טע דרשה געשאנק!"... אויף דעם. דאס איז ביי מיר די שענ

 

 
 

וואס איז געוועהן די שיחות קודש צווישן האדמורי"ם 
 קיימישא? -מראחמיסטריווקא און וויזניץ 

-וועלכע כ"ק אדמו"ר מוויזניץ צווישן די אדמורי"ם 
קיימישא שליט"א האט באזוכט איז געוועהן כ"ק אדמו"ר 
מראחמיסטריווקא שליט"א ווי עס האט זיך פארצויגן גאר 

-א שיינע שמועס. בתוך הדברים האט האדמו"ר מוויזניץ 
ברילן -קיימישא שליט"א דערמאנט איבער די נייע זון 

ענומען דעם וואס ער טראגט, זאגענדיג אז ער האט ג
ברילן פון ראחמיסטריווקא -געדאנק פון זיך אנטוהן זון 

רבי שליט"א וועלכע איז געגאנגען אנגעטוהן מיט די 
פעלד אין כינע אויפן וועג קיין -שווארצע ברילן אין לופט

אוסטראליעלטובת מוסדותיו. דער ראחמיסטריווקא רבי 
שליט"א האט געזאגט אז ער האט גענומען דעם געדאנק 

ון החסיד המפורסם רבי משה בטלן ז"ל וועלכע האט זיך פ



אנגעטוהן שווארצע ברילן כדי מ'זאל נישט באמערקן ווי 
 ער גייט אויפן גאס מיט פארמאכטע אויגן...

 

 
 

די רבי'ס האבן ארומגעשמוועסט די מעלות פון דעם 
'באהאלטענעם שטעטל קיימישא' וועלכע איז עטוואס 

געהיטן ברוחניות פון די רוהיגער בגשמיות און מער אפ
רוישיגע שטאט. דער וויזניצ'ער רבי שליט"א האט זיך 
אויסגעדרוקט אויף די שטעטל 'קיימישא': "דארט איז א 
באהאלטענע גן עדן!"... צווישן אנדערע האבן די רבי'ס 
ארומגערעדט מיט ווייטאג איבער די אומריינע גאסן אין 

"ק מטאהש שטאט מונטריאל וואס צוליב דעם האט הרה
 זצ"ל אויפגעבויעט אן אייגענעם שטעטל. 

 
אויף די פראגע פון האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א 
ביז ווען דער וויזניצ'ע רבי פארבלייבט דא, האט דער רבי 
געענטפערט בצחות לשונו: "דא אין שטוב בלייב איך 
נישט מער ווי נאך צוויי מינוט"... ווען דער 

ט"א האט געזאגט אז ער וויל ראחמיסטריווקא רבי שלי
וויסן ביז ווילאנג דער רבי וועט בלייבן אין אר"י כדי 
צוריקצוקומען אויף א ביקור גומלין, האט דער וויזניצע 
רבי געענטפערט אז דער אויבערשטער וועט שוין מזמין 
זיין אז מ'זאל זיך טרעפן אין ניו יורק לפונדק אחד"....  

 ונפרדו לשלום.
 

 45-נויטיגע פערמיטן ערהאלטן אין באבוב טייל 
ווען מ'זעהט  45-גרויס פרייד הערשט ביי חסידי באבוב

צוביסלעך דעם מעט האור הדוחק הרבה מן החושך, ווען 
די פארלאפענע וואך זענען ערהאלטן געווארן די נויטיגע 
פערמיטן אויפצובויען די 'בארא פארק וויי' אויף די פלאץ 

'  45-יעצט די בנין פון 'מתיבתא ד'באבובווי עס געפונט זיך  

. ווי באקאנט זענען דא ערענסטע 52אויף ניו יוטריק און 
פלענער אריינצונעמען די בנין פון 'ב"פ וויי' וועלכע 

אלס א חלק פון דעם גיגאנטישן  14-50געפונט זיך אויף 
'. די פארלאפענע יאהר האט די קהלה 45-'ביהמ"ד באבוב

בתנאי אז זיי וועלן שאפן א צווייטע   אפגעקויפט דעם בנין
בנין וואו מ'וועט סטינאנצירן די 'ב"פ וויי'. אין די יעצטיגע 
טעג איז ערהאלטן געווארן די פערמיטן וועלכע ערלויבן 

.  52לאגאל אויפצובויען די 'ב"פ וויי' אויף ניו יוטריק אין 
יעצט ווארט מען אויף פערמיטן וואס זאלן ערלויבן די 

ע פלענער וועלכע זענען פארהאן ווי אזוי צו פארשידענ
 בויען דעם בנין.

  

 
 

 מאל בחירות בארה"ק   צום דריטן
 די אויף שוין  זיך מען  גרייט ישראל ארץ   אין 

 אפגעהאלטן ווערן  וועלכע בחירות בעפארשטייענדע
 בלויז פון  אפשניט צייט א פון  לויף אין  מאל דריטן  צום

 פארגעקומען  איז נאכמיטאג מאנטאג נעכטן '. יאהר איין '
א 'מועצת גדולי התורה' ווי כ"ק אדמורי"ם שליט"א וואס 
זענען אנגעשלאסן אין 'אגודת ישראל' האבן דיסקוסירט 
די ווייטערדיגע פלענער ווי אזוי אנצועווארעמען דעם 

 דעת הקהל ארויסצוקומען שטימען.
 

 
 

לויטן פלאן וועלן פארקומען מערערע כינוסים איבער 
מענדיגע צוויי וואכן, און גאנץ אר"י אין לויף פון די קו

יעדע כינוס וועט ווערן באשיינט דורך א טייל אדמורי"ם: 
דעם קומענדיגן זונטאג אין שטאט אלעד בראשות 

בעלזא.  -האדמורי"ם מגור, בעלזא, וויזניץ, מאחנובקא
מאנטאג אין בית שמש בראשות האדמורי"ם מוויזניץ, 

ת וויזניץ. דינסטאג אין חיפה בראשו-באיאן, סערט
האדמורי"ם מצאנז, ביאלה, נדבורנא. אזוי אויך אין ביתר 



בראשות האדמורי"ם מבעלזא, מרכז וויזניץ, זוויהעל.  
דארנעשטאג אין קרית גת בראשות האדמורי"ם מסלונים, 

 ערלוי און פיטסבורג שליט"א.
 

 אכטער סאטמאר'ע ביהמ"ד אין בארא פארק 
בביתו נאוה קודש פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א 
 אין וויליאמסבורג, איז נעכטן אפגעהאלטן געווארן 

 הקהלה  ראשי די מיט לחיים ומסיבת אסיפה אן 
 נתייסד צ "בשטומ איז עס ווי, פארק בארא פון  והמוסדות

 וועט וואס, קהלה די פון  ד"ביהמ אכטער דער געווארן 
 די און. עוו זעכצענטע די אויף סטאנציאנירט זיין  ה"אי
 געקרוינט א"שליט רבי דער האט דערביי. גאס סטע'49

ה"ג רבי צבי אלימלך טייטלבוים הר ד"הביהמ דיין  אלס
שליט"א זוהן פון הגה"צ אבד"ק בית אהרן שליט"א און 
איידעם פון הרה"צ ר' דוד משה טווערסקי שליט"א בן כ"ק 

 א "שליט רבי דער  אדמו"ר מ'ראחמסטריווקא שליט"א.
 תפילה ד"ביהמ" ד"ביהמ ן 'פאר געווען  שם קורא האט

הגה"ק הישמח   מרן  זקינו פון  ש"ע "לב יטב קהל'ד למשה
משה זי"ע, און דערביי מאציל געווען הדרכת וברכת 

 קדשו. 
 

 
 

מיט הבה"ח יואלי רוקח ני"ו  בעידן חדותאהאדמו"ר מספינקא 
 בעלזא -נכד האדמו"ר ממאחנובקא

 
  

 קביעת מזוזה אין מוסדות בית לפליטות
אין די יעצטיגע טעג איז באנייט געווארן ברוב פאר והדר, 

פליטות' וועלכע די נייע אפטיילונג אין מוסדות 'בית ל
 גרויס מיט '.כוכב משפחת אגף' טראגט דעם נאמען:

 באזוכט וואך פארלאפענע די האבן התרגשות

 ם"האדמורי מרנן " לפליטות בית" מוסדות אינערהאלב
, בוהוש, ערלוי, בעלזא-מכנובקא, דושינסקיא, מבויאן 

 ש"בי ויזניץ און  קרלין  פינסק, לויצק, מאקאווא
ספעציעל געקומען קלאפן  זענען  וועלכע ,א"שליט

מזוזות אויף די נייע אפטיילונג וועלכע איז 
 די. מקסיקו פון  כוכב משפחת בייגעשטייערט דורך

 די  פון התפעלות זייער ארויסגעברענגט האבן  ם"אדמורי
 אין   געעוארן  אריינגעלייגט  איז  וואס  שיינקייט  און  פראכט

ת ברכ  איבערגעגעבן  האבן  און  המפואר בנין  נייעם דעם
 די  האבן   אויך  אזוי.  המוסד  בנות קדשם פאר די הנהלה און 

 הגונים סכומים ווארימע מיט אנגעשלאסן  זיך ם"אדמורי
 מגילת' א אויף אונטערגעשריבן  האבן  און  המוסד לטובת

 .המוסדות וביסוס חיזוק למען  'יסוד
 

 
 

 שבת התאחדות דורך חסידישע יונגעלייט 
יונגעלייט פון אלע שיכטן און נאענט צו טויזנט חסיד׳שע   

קרייזן, פון ב״פ וומסבג, מאנסי און לעיקוואוד, וועלכע 
לערנען דורך די יאר די טיפזיניגע ספרי חסידות חב״ד, 
האבן מיטגעלעבט א היסטארישן און זעלטן 
דערהויבענעם שבת התוועדות אין ראלי האטעל, אין 
שפיץ פון אויסגערופענע משפיעים וועלכע זענען 

פעציעל געקומען צו פארן פון א״י און בעלגיע און נאך.  ס
שבת בייטאג ביים סעודה האט דער משפיע הרה״צ ר 
נחמן יוסף טברסקי אראפגעלייגט די גאנצע השתלשלות 
וויאזוי ער איז נתקרב געווארן צום אור תורת חב״ד און די 
הימלישע קשר פון אביו און זקנו זי״ע מיט כ״ק אדמו״ר 

, די חסיד׳שע פארברענגענס האבן זיך געצויגן מחב״ד זי״ע
שעה״ פונעם לעכטיגן הייליגן שבת  24במשך ״די גאנצע 

 שכולו חסידות!
 

באטייליגט שליט"א האט זיך ויזניץ מרן אדמו"ר מ ויזניץ:
שבת צופרי ביים קידושא רבא לרגל הולדת הבת ביי  דעם

הי"ו וועלכע אאיז געהאלפן געווארן הנגיד ישראל שטערן  
בברכתו. דער רבי שליט"א האט פארגעזונגען 'אודה' מיט 
בכיות און אויפגעטראטן מיט ווארימע דברי שבח והודאה 

 יסע ישועות. אויף די גרו
 

 אדמו"ר ממכנובקא בעלזא כ"ק  בעלזא:-מחנובכקא
שבת צופרי אין ביהמ"ד דעם געדאווענט  שליט"א האט

איז עס ווי אין בני ברק, ספינקא אויף רח' דונולו 
אזוי אויך  .קומען די שבע ברכות פון אן אייניקלגעפאר

ביים שבע ברכות  באטייליגטדער רבי שליט"א זיך האט 
 מו"רעריכת שוה"ט פון האד םג צונאכטס בייאפרייט

 .מספינקא



 בני ציון יגילו במלכם: 

 מסע הקודש פון  

 שליט"א  אדמו"ר מבאבוב  כ"ק 
 קיין ארה"ק 

 
גרויס פרייד נעמט ארום חסידי באבוב אין ארץ 

מקבל פנים  זיך גרייטענדיג מיט התרגשותהקודש 
וועלכע וועט  מבאבוב שליט"א    "ר מרן אדמו  כ"קזיין  
דעם קומענדיגן דינסטאג אויף א מסע קומען אנ

לחזק עדת מרעיתו און קודש קיין ארה"ק 
אלס הכנה דרבה  איבערלאזן חיזוק און השפעות.

האבן די בחורים אין ישיבת קדושת ציון זיך 
צוגעגרייט מיט א פראגראם 'ראשנו למלכנו' 

ווי באקאנט איז וואס , אויפצושטיין פארטאגס
אזוי אויך,  ן באבוב.יפון די יסודות א 'פארטאגס'

חסידי באבוב האבן זיך ליל שישי ם פארגאנגענע
ע 'באבוב צעהן איבער  דיצוזאמגעקומען אין 

הכנה לקבל 'אסיפת צו אן  איבער ארה"קשטיבלעך 
  '.פני צדיק

 

 

שליט"א רב  ער דעם שב"ק ביי שלש סעודות האט ד
גענע נסיעות קיין אזוי ווי ביי די פארגאנ -לן יבאפו
אז מען זאל זינגען די לאנגע ניגון פון אביו  - אר"י

בעל דברי שלמה זי"ע אויף די קאפיטעל 'מזמור   'הק
זאגט די פסוק 'ינחנו במעגלי צדק למען מ'ווי  ,לדוד'

שמו' און דערביי אויך מעורר זיין זכות אבות מיט א 
ניגון פון אביו ז"ל אז די נסיעה זאל ברענגן כבוד  

"ק ווען שמוצ  רמת קרן התורה וחסידות.השמים און  
די בחורים פון ישיבת עטרת שלמה אין מאנסי האבן 

אז  ,רב שליט"א געזאגט ער דזיי האט  ,זיך געזעגנט
ט ער מען זאל זאגן הפון די בעלי בתים בע

די  פון  נסיעה, אבער ה תהצלחלקאפיטלעך תהלים 
שעות   לערנען אז מען זאל פארדערט ער בחורים 

 להצלחתו. לימוד התורה 
 

 
 

יטעל ואין קרית באבוב האט מען געבויט א 'קו
לכבוד דעם שטעטל שטוב' ליד ביהמ"ד הגדול אין 

אזוי אויך איז געבועט געווארן א  .גרויסן נסיעה
 אפרעכטןרב שליט"א וועט  ער ריזיגע שאטער ווי ד 

 די שלחנות הטהורות דורכאויס די נסיעה.
 

צום צופארן רי וועט דער רב שליט"א דינסטאג צופ 
און זיך דארט אויפהאלטן דורכאויס 'סביון'  שטאט

בעל דברי שלמה   'אין די אכסניא ווי אביו הק  די טאג,
זי"ע איז איינגעשטאנען בשעת זיין נסיעות קיין 

מיטוואך וועט די רב שליט"א ערשיינען ברבים   אר"י.



ן יבאבוב א  אין קרית באבוב ווי די בחורים און חסידי
ביינאכט וועט  אר"י וועלן קענען שלום נעמען.

 פארקומען די גרויסארטיגע 'מעמד קבלת פנים'.
 

 

 
 

דארנעשטאג וועט פארקומען די 'מעמד חנוכת 
הבית' פאר די נייע באבוב'ע שטיבל אין אלעד. און 
זונטאג נאכט וועט פארקומען אין א זאל אין 'פתח 

כינוס פאר כלל נשות באבוב  תקוה' א ספעציעלע
 אין שפיץ פון הרבנית מבאבוב תליט"א.

 
רב שליט"א באזוכען ער דורכאויס די נסיעה וועט ד

בנין חכמת שלמה וואס   גיגאנטישן די בוי ארבעט ביי  
שטאק לשם   4אין בלויז עטליכע חדשים שטייט שוין  

שטאק וועט נאך געבויעט   2-3ולתפארת און נאך 
אין די קומענדיגע חדשים. אזוי אויך וועט   רן ווע

הפנה פאר א נייע  הנחת אבן פארקומען אן 
נדבת משפחת  - הערליכע מקוה אין קרית באבוב 

עליאס בני הרה"ח ר' משה עליאס ע"ה וואס כל ימיו 
  איז ער געווען מקושר מיטן שטעטל.

 
שב"ק שקלים וועט געפראוועט ווערן אויף א גאר 

איבער ט הונדערטע געסט פון גרויסע פארנעם מי
ווי עס  .קרית מלך רב 'קרית באבוב' ן גאנץ אר"י אי

אדר הבעל"ט ווערט באריכטעט וועט ראש חודש 
נאך שחרית פארקומען א טיש פאר בחורי באבוב 

נען אין אר"י. ביינאכט וועט  יוואס לערנען און וואו
ל לכפאר  פארקומען א גרויסע ראש חודש אדר טיש  

, ווען דערנאך וועט מען פארן צום חסידי באבוב
 רבבראשות דעם  און דערנאך צום 'קבר רחל' כותל

מיטוואך  שליט"א להתפלל בדבר ישועה ורחמים.
ן לביתו ר עקרב שליט"א צוריק  ער דזיך  וועט  תרןמה  

צהלו ורוני יושבת ציון  נאוה קודש אין בארא פארק.
 כי הנה מלכך בא.

 
 

 
 


