פרשת פנחס ,כ"ג תמוז תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון פ"ה

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

זמנים
)(Liberty

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

בלעטל

שטעטל
אין
נייעס
שמחות אין שטעטל

א

6מנשה איצקאוויטש

פון

א) איך האב געדארפט ארויפדרייוון א באס פון בארא פארק צו די קאנטרי ,דער
וואס האט מיר געגעבן דעם באס האט מיר געזאגט אז ער האט נישט די שליסל פון די
באס  -איך זאל זעהן צו שאפן א שליסל ,וואו שאפט מען אזא שליסל? איך האב געבעטן
דעם אייבערשטן איך זאל וויסן פון וואו איך קען דאס האבן ,דער אייבערשטער האט מיר
אריינגעגעבן א געדאנק צו שיקן א מעסעדזש אין די גרופ וואס די באס דרייווערס האבן,
אויב איינער האט אפשר אזא שליסל.
איינער וואס וואוינט אין מאנסי און דרייווט שוין לאנג נישט קיין באס  -האט זיך
אנגערופן אויפן גרופ אז ער האט א שליסל ,איך רוף אים אן פרעגן וואו ער איז ,זאגט ער
מיר ער איז יעצט אין בארא פארק ממש אפאר גאסן פון וואו איך וואוין ,איך בין נישט
געווען אינדערהיים ,האב איך שנעל אהיימגערופן מען זאל אראפשיקן מיין זוהן ער זאל
נעמען די שליסל פון דעם דרייווער ,שכח אייבערשטער אז די שליסל איז טאקע געווען
די ריכטיגע שליסל .אזוי האב איך זיך נאכאמאל איבערצייגט אז מיט תפלה קען אלעס
געשעהן.
ב) פארגאנגענעם שבת פרשת קרח האט מיר איינער געפרעגט אויב עס גייט נאך זיין
אפן די היכל הקודש בית המדרש אין בארא פארק ,איך האב אים געזאגט אז יא.
למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט פרייטיג צונאכטס אז ס'איז נישט געווען גענוג
מענטשן צו קענען לאזן אפן דעם בית המדרש ,אבער דער איד האט נישט געוויסט פון
דעם ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל אים קענען טרעפן שבת אינדערפרי
און אים זאגן אז די שול איז פארמאכט  -כדי ער זאל זיך נישט דארפן אהין שלעפן
אומזיסט ,שכח אייבערשטער איך האב געטראפן דעם איד אינעם בית המדרש וואו איך
האב געדאווענט.

6יצחק אייזיק ראטה
פארגאנגענעם שבת פרשת בלק פינף אזייגער פארטאגס האט זיך די לעקטער
אפגעהאקט אין שטעטל ,מיינע קינדער האבן זיך אויפגעוועקט  -ווייל די מאשין מיט
וואס זיי שלאפן האט זיך אויסגעלאשן צוליב דעם וואס די לעקטער האט זיך אפגעהאקט,
איך האב גלייך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן די לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן אזוי
אז איך מיט מיינע קינדער זאלן קענען צוריק גיין שלאפן ,און אז אלע עסן זאלן נישט
ווערן פארדארבן ,און ס'זאל נישט אנהייבן ווערן הייס צוליב וואס די עירקאנדישן האט
זיך פארלאשן( ,מן הסתם איז געווען נאך אפאר אינגעלייגט וואס האבן געבעטן דעם אייבערשטן די
לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן ווי אמשנעלסטן) שכח אייבערשטער אז ס'האט נישט גענומען צו
לאנג ,און די לעקטער האט זיך צוריק אנגעצינדן .שכח אייבערשטער!
טייערע אינגערמאן שיק אריין דיין מעשה פון תפלה צו 845-379-1161

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א
הערצליכן מזל טוב פאר

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א
הערצליכן מזל טוב פאר

הערשי בוים נ"י וזוגתו שרה תחי'

יחזקאל שארף נ"י וזוגתו רחל תחי'

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

הדלקת הנרות8:18.............................
מוצאי שבת9:49...................................

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

די זומער סעזאן האט זיך אנגעהויבן ברוך השם מיט
שמחות איינס נאכן צווייטן .אנגעהויבן ביי משפחת נחמן
שמואל יאקאבאוויטש שיחי' ,וואס איז ביי זיי געבוירן געווארן
א אינגל למזל טוב ,די שלום זכור  -וואכט נאכט און ברית איז
פארגעקומען אין שטעטל ,ביים ברית איז מכובד געווארן מיט
סנדקאות הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א ,וואס וויילט במשך די
זומער טעג אין מיידל קעמפ  -וואס איז הארט נעבן דעם שטעטל,
כדי צו קענען מיטהאלטן די שמחות ביי די אייניקלעך און איר
אייניקלעך.
פארגאנגענעם וואך איז געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב
ביי משפחת יחזקאל שארף שיחי' מחשובי האברכים פונעם כולל
אין קרית ברסלב ליבערטי ,און מרת שארף תחי' איז א געטרייע
טיטשער אין בית פיגא ברסלב ליבערטי סקול ,די שמחה איז
געפראוועט געווארן אין שטעטל אויף גאר א שיינעם אבער
באשיידענעם אופן ,אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט"א חזר'ט מיט
אונז כסדר נישט צו אויסגעבן ביי שמחות איבעריגע געלט פאר
אביסל כבוד המדמה.
ביים ברית איז מכובד געווארן מיט סנדקאות די עלטער זיידע
פונעם רך הנימול הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א.
אזוי אויך איז געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב ביי
משפחת הערשל בוים שיחי' מחשובי האברכים פונעם כולל
אין קרית ברסלב ליבערטי ,און מרת בוים תחי' פירט אן מיט
די ארגאנעזאציע פון צושטעלן עסן פאר קימפעטארענ'ס אין
שפיטאל .די שמחה איז געפראוועט געווארן אויף זייער א
פרייליכן אויפן ,אן אויסגעבן איבריגע געלט ביי שלום זכור -
וואכט נאכט און ברית.
ביים ברית איז מכובד געווארן מיט סנדקאות די זיידע פונעם
רך הנימול הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א.
דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדריקט" :עס וועט
קומען א צייט דא אין שטעטל וואס מען וועט שוין נישט קענען
זאגן תחנון אינדערפרי ביי שחרית ,ווייל עס וועט זיין יעדן טאג
א ברית".
פארגאנגענעם מוצאי שבת איז אריינגעקומען די נייעס אז
ס'איז געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב ביי משפחת שלמה
יאקאבאוויטש שיחי' וואס געבן זיך אוועק מיטן גאנצן הארץ
פארן שטעטל ,בפרט מיטן צושטעלן עסן ווען עס פעלט זיך נאר
אויס.
דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדריקט
פארגאנגענעם מוצאי שבת בלק :ברוך השם דא אין שטעטל איז
א שמחה און א שטאלץ צו האבן נאך א קינד און נאך א קינד ,און
נישט ווי געוויסע דרוקן זיך אויס :אויף וועמענ'ס חשבון האסטו
קינדער? אדער" :ס'איז נישט קיין שפיל צו האבן קינדער".
די הנהגות אין שטעטל ווערט נישט געפירט דורך די
געפירעכטס פון די גוי'אישע גאס ,נישט זיי וועלן אונז זאגן ווי
אזוי זיך אנצוטוהן ,ווי אזוי צו פירן א שטוב ,ווען צו חתונה האבן
און אזוי ווייטער ,קרית ברסלב איז געשטעלט אויף די יסודות
ווי אזוי דער הייליגע רבי האט עס אראפגעשטעלט פאר אונז,
אז געפעלן דארף מען נאר דעם אייבערשטן ,און צו אים דארף
מען זיך ווענדן ווען מען דארף עפעס ,און דאס געבט מען ווייטער
איבער פאר די קינדער.

א בריוו

ְבּ ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַרְך – יֹום ג' לְ ֵס ֶדר ִּפנְ ָחס ,כ' ַּתמּוזְׁ ,שנַ ת תשע"ה
ארק.
ער ִטי נְ יּו יָ ְ
יּב ְ
ּתֹורה ְּב ֶר ְסלֶ ב – לִ ֶ
לִ ְפ ָרט ָק ָטןּ ,פֹה ַמ ֲחנֶ ה ִּת ְפ ֶא ֶרת ַה ָ
יּבער ַּתלְ ִמיד  ...נ"י
לְ ָכבֹוד ַמיין לִ ֶ
קֹודׁש
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ֶ
יידט ִדיְך צּו זֶ ען ָ
עפ ֵר ְ
ייער גֶ ְ
ִאיְך ָהאּב זִ יְך זֵ ֶ
עּפט ַא
עׁשלֶ ְ
רֹויסגֶ ְ
אסט זִ יְך ַא ְ
עמּפ ,דּו ָה ְ
ַּביי ְמלַ ָוה ַמלְ ָּכה ָדא ִאין ֶק ְ
עּודת ְמלַ ָוה ַמלְ ָּכה – ָדאס ַווייזְ ט
ֶוועג פּון ְצ ֵוויי ָׁש ָעה ְּכ ֵדי צּו זַ יין ַּביי ְס ַ
עדענְ ֶקען  ...נֵ רֹו יָ ִאירָּ ,כל זְ ַמן
ַא ַסאְךַ ,ווייל ָדאס זָ אלְ ְסטּו גּוט גֶ ֶ
ער ַמאן ָא ֶדער ָּבחּור ַהאלְ ט זִ יְך ַּביים ֶר ִּבי'ן אּון ֶער ָהאט ַא
ַא ִאינְ גֶ ְ
יכער ִאיד,
וערן ַאן ֶע ְרלִ ֶ
עפיל ִאין ֶר ִּבינְ 'ס ְס ָפ ִרים ְוכּו'ֶ ,וועט ֶער ֶו ְ
גֶ ִ
יׁשט
נָ אר ֶדער ַס ֶמ"ְך ֶמ"ם טּוט ָא ְּפ ִקילְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטׁש ַאז ֶער זָ אל נִ ְ
עדט ִאים
קֹודׁש ,אּון ֶער ֶר ְ
יכל ַה ֶ
ויׁשן ֲח ֵב ִרים ַּתלְ ִמ ֵידי ֵה ַ
קּומען ְצ ִו ְ
ֶ
עצטֶ ,עס ִאיז ַא ָׁשאד ִדי ַצייט
ערנֶ ען יֶ ְ
ַאיין' :קּוק ,דּו ֶקענְ ְסט ָדאְך לֶ ְ
אּפט
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען'ָ ,א ֶּבער ֶדער ֶמענְ ְטׁש ַכ ְ
קּומען אּון ַפ ְ
ארןֶ ,
צּו ָפ ְ
ערנְ ט ֶער נָ אְך אּון
עצט לֶ ְ
אס ְט ֶקע; יֶ ְ
יׁשט ַאז ֶער גֵ ייט ַא ַריין ִאין ַא ַּפ ְ
נִ ְ
אּפט ֶדער ֶמענְ ְטׁש ַא
קּור ֶצע ַצייט ַכ ְ
אוונְ ט נָ אְך ָא ֶּבער ִּביז ַא ְ
ֶער ַד ְ
יׁשט ַקיין ִה ְת ַחזְ קּות.
ְקלַ אּפ אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין נִ ְ
ויׁשן ֲח ֵב ִרים
קּומט ַארֹויף ְצ ִו ְ
רֹויסע זַ אְך ַאז ֶמען ְ
ֶ
ער ַפאר ִאיז ַא גְ
ֶד ְ
אר ְקט זִ יְך.
אּון ֶמען ְׁש ַט ְ
מֹוסד ,אּון ַא
אר'ן ִמיר ֶהעלְ ְפן ִמיט ִדי ָ
רֹויסן יְ יַ ֶׁשר ּכ ַֹח ַפ ְ
ְ
ַא גְ
עּבן ִׁשיְך ַפאר ַמיין ַווייּב אּון ִקינְ ֶדער;
אר'ן גֶ ְ
ערע יְ יַ ֶׁשר ּכ ַֹח ַפ ְ
ַּבאזּונְ ֶד ֶ
פֹור ָטה ֲא ִפילּו ָׁש ֶוה
'ע ְצ ָד ָקה ַווייל ְו ֵאין ְּביָ ִדי לְ ְ
ָדאס ִאיז ַאן ֱא ֶמ ְת ֶ
רּוטה.
ְּפ ָ
ַה ְצלָ ָחה ַר ָּבה.
יבה.
פּון ַדיין רֹאׁש יְ ִׁש ָ
~~~
ְבּ ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַרְך  -יוֹם ה' ַפּ ְר ַשׁת ִפּנְ ָחס ,כ"ב ַתּמוּזְ ,שׁנַ ת
תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבוֹד  ...נֵ רוֹ יָ ִאיר.
יכע ְבּ ִריוו.
ערלִ ֶ
ִאיְך ָהאבּ ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ֶה ְ
יסט
ייּב ְסט ִמיר; דּו ִּב ְ
עדעס ָמאל דּו ְׁש ַר ְ
ִאיְך ִּבין זִ יְך ְמ ַחיֶ ' יֶ ֶ
עדעס ִחיזּוק
וארט ,יֶ ֶ
עדעס ָו ְ
יּפה ,יֶ ֶ
ַמ ֶמׁש ַא ּבֹור ִסיד ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַא ֵּבד ִט ָ
ייּב ְסטּו ַא ָראּפ ַאזֹוי ֵׁשיין; ִמי יִ ֵּתן ַאז ֵאיינֶ ער
ער ְסט ְׁש ַר ְ
ָוואס דּו ֶה ְ
עּבן ֶוועלְ ן נָ אְך
עמען אּון ַארֹויס גֶ ְ
אמנֶ ֶ
קּומען אּון ָדאס ֵׁשיין צּוזַ ְ
זָ אל ֶ
ֶמענְ ְט ְׁשן זִ יְך ְמ ַחיֶ ' זַ יין אּון ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
עטל ְוכּו';
קּומען וואֹוינֶ ען ִאינֶ עם ְּב ֶר ְסלֶ ב'ן ְׁש ֶט ְ
ְּבנֹוגֵ ַע ַארֹויס ֶ
ָדאס ִאיז ָּתלּוי ִאין ִדיר אּון ִאין ַדיין ַווייּבִ ,ווי ַאזֹוי ִאיר ֶוועט ַמ ְחלִ יט
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָימן רסט):
זַ יין ֶוועט זַ יין גּוטֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ִ
ּובלְ ַבד ֶּׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ַרע
עֹוׂשין ִ
עֹוׂשין ִ
יכין לְ ִה ְת ַּבלְ ֵּבל? ֵאיְך ֶׁש ִ
"מה ְצ ִר ִ
ַ
יׁשט"ִ ,ווי
ארנִ ְ
יׁשט ְמ ַבלְ ֵּבל זַ יין פּון גָ ְ
ארף זִ יְך נִ ְ
ַחס ְו ָׁשלֹום"ֶ ,מען ַד ְ
עכ ְטס ַחס ְו ָׁשלֹום";
יׁשט ַקיין ְׁשלֶ ְ
ֶמען טּוט טּוט ֶמעןַ ,א ִּבי ֶמען טּוט נִ ְ

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

יׁשט ַפאר ֵקיינֶ עם פּון ִדי ַּתלְ ִמ ִידים ִצי ֶמען זָ אל זִ יְך
ִאיְך ֶענְ ְט ֶפער נִ ְ
עטל.
יען ִאינֶ עם ְׁש ֶט ְ
רֹויס ִצ ֶ
ַא ְ
ויסן ָוואס צּו טּון;
עס ֶטע זַ אְך ַפאר ֶענְ ק אֹויּב ִאיר ִווילְ ט ִו ְ
ִדי ֶּב ְ
ייּבן וואּו ִאיר וואֹוינְ טַ - ,אז
קּומען וואֹוינֶ ען ָדא ָא ֶדער ְּבלַ ְ
יָ א צּו ֶ
עדן ָטאג ִּביז ִאיר
ער ְׁש ְטן יֶ ְ
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
מּוע ְסן ִמ ְ
אֹויס ְׁש ֶ
ְ
ִאיר זָ אלְ ט ָדאס
ׁשּובה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ .מאְך זִ יְך ַא ְּת ִפילָ ה ַפאר ִדיר
אקּומען ַא ְּת ָ
ֶ
ֶוועט ַּב
עפער,
אׁש ֶ
"היילִ יגֶ ער ַּב ֶ
עדן ָטאגֵ :
אּון ַדיין ַווייּב אּון ֶּבעט ָדאס יֶ ְ
ויסן וואּו זָ אל ִאיְך וואֹוינֶ ען ,זָ אל ִאיְך זִ יְך
ֶהעלְ ף ִמיר ִאיְך זָ אל ִו ְ
ייּבן וואּו ִאיְך וואֹוין";
צּוען ַקיין ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב ָא ֶדער ְּבלַ ְ
רֹויס ֶ
ַא ְ
מּועס אֹויס ַאלֶ ע ֶח ְסרֹונֹות אּון ַמ ֲעלֹות פּון ִדי ְּפלַ אץ וואּו דּו
ְׁש ֶ
יען,
עצט אּון ַאלֶ ע ַמ ֲעלֹות אּון ֶח ְסרֹונֹות פּון זִ יְך ַא ִהין ִצ ֶ
וואֹוינְ ְסט יֶ ְ
וערן ַפאר ַדיין ַווייּב
וערן אּון ְקלָ אר ֶו ְ
דּור ְכ ֶדעם ֶוועט ִדיר ְקלָ אר ֶו ְ
ְ
ָוואס ִאיר זָ אלְ ט טּון ,אּון ַאזֹוי זָ אלְ ט ִאיר טּון.
יׁשט ָוואס צּו טּוןִ ,איְך גֵ יי אֹויף ַא
ָדאס טּו ִאיְך ֶווען ִאיְך ֵווייס נִ ְ
ער ְׁש ֶטער
ייּב ְ
"א ֶ
ער ְׁש ְטןֵ :
ייּב ְ
אציר אּון ִאיְך ֵוויין זִ יְך אֹויס צּום ֵא ֶ
ְׁש ַּפ ִ
יׁשט ָוואס צּו טּון ,יָ א ִצי נֵ יין?" ִּביז ֶעס
ָוואס טּו ִאיְך? ִאיְך ֵווייס נִ ְ
יׁשט ֵאיין
וערט ִמיר ְקלָ אר ָוואס ִאיְך ָהאּב צּו טּוןַ .אזֹוי טּו ִאיְך  -נִ ְ
ֶו ְ
קּומט
יׁשט ְצ ֵוויי ָמאל נָ אר ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאלִּ ,ביז ֶעס ְ
ָמאל אּון נִ ְ
ער ְׁש ֶטער ִוויל.
ייּב ְ
אֹויס צּו טּון ָוואס ֶדער ֵא ֶ
עדן צּו
ועסט ֶר ְ
ֵאיין זַ אְך זָ אג ִאיְך ִדיר יָ א ְקלָ ארַ ,אז אֹויּב דּו ֶו ְ
אטע
ענּומען פּון ְּבלָ ֶ
ֶ
רֹויסגֶ
ַמיינֶ ע ַּתלְ ִמ ִידים ָ -וואס ִאיְך ָהאּב זֵ יי ַא ְ
ֹאבה ה'
יצנּות אֹויף ִמיר ְוכּו' ,אֹויף ֶדעם ֹלא י ֶ
ואׁשן  -לֵ ָ
עו ְ
אּון ָא ְּפגֶ ַ
יׁשט ָאן ָוואס דּו
יׁשט ַאלְ ץ ִמיר אֹויסַ ,ווייל ִמיר גֵ ייט נִ ְ
ֹלח לֹו; נִ ְ
ְס ַ
יׁשט אּון ִאיְך
ארנִ ְ
ּומה ַחיֵ יִ ,איְך ִּבין גָ ְ
זָ אגְ ְסט אֹויף ִמיר; ֶמה ָאנִ י ֶ
ּוּפ ָׁש ִעים;
ׁשּובה טּון אֹויף ַמיינֶ ע ַח ָט ִאיםֲ ,עוֹונֹות ְ
ארף ַא ַסאְך ְּת ָ
ַד ְ
ייער גַ אנְ ֶצע
עדן צּו ַמיינֶ ע ַּתלְ ִמ ִידים ָוואס זֵ ֶ
ועסט ֶר ְ
ָא ֶּבער ַאז דּו ֶו ְ
ערן פּון ֶר ִּבי'ןַ ,אז
יּבּורים ָוואס זֵ יי ֶה ְ
יׁש ֵקייט ִאיז ָּתלּוי ִאין ִדי ִד ִ
ִא ִיד ְ
יפין אּון פּון
עקט ָא ֶדער ַּב ֲע ִק ִ
אכן פּון ִמיר ִד ֶיר ְ
ועסט חֹוזֶ ק ַמ ְ
דּו ֶו ְ
ייער ַא
אצאלְ ן זֵ ֶ
ועסטּו ַּב ָ
טּוען  -אֹויף ֶדעם ֶו ְ
אכן ָוואס ִמיר ֶ
ִדי זַ ְ
ייע ֶרע ְּפ ַרייז.
ַט ֶ
ארק.
זַ יי גֶ עזּונְ ט אּון ְׁש ַט ְ
~~~
דער הייליגער רבי האט געזאגט :מיין סדר אינדערפרי איז.

ג) צו רעדן צום אייבערשטן
וועלכע פון די פיר א) צו קיקן צום הימל
תירוצים זענען
ב) צו איבערגעבן די טאג צום אייבערשטן ד) צו לערנען תורה
ריכטיג?

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן פארקאש ני"ו
קרית יואל
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט ער אלעס פאררעכטן

בית התבשיל  -קרית ברסלב ליבערטי

בשם אלע משפחות טוען מיר זיך באדאנקן פאר אונזער געטרייער חבר

מו"ה ליפא שווארץ הי"ו

פארן אהערשטעלן א גרויסע חלוקה פארן שטעטל פארגאנגענעם וואך.
דער אייבערשטער זאל העלפן אין דעם זכות זאל ער זעהן אסאך אידיש נחת
פון אלע קינדער געזונטערהייט.

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער
געטרייער חבר מנהל בית התבשיל

שלמה יאקאבאוויטש נ"י וזוגתו רבקה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן אין זכות פון צושטעלן עסן פארן שטעטל אזוי געטריי,
זאלן זיי זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

