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גאלבוים ביי משפחת  נאכמיטאג  דינסטאג 

נייעם  דעם  פון  הבית  חנוכת  די  פאר  קומט  נאכט  היינט  פרייליך.  זייער  איז  שמואלי 

בימה.  די  אויף  זינגען  גייט  קרויס  הערשי  ווי  אנדערער  קיין  נישט  און  המדרש  בית  הורקי 

וואס  ווי שמואלי און ער האט א הערליכע שטימע  יאר עלטער  הערשי קרויס איז נאר איין 

מען זעט נישט אזאנס. מענטשן זאגן זייער מבינות אז בסייעתא דשמיא וועט הערשי קרויס 

וועלט. אידישער  דער  אין  תפילה  בעל  צוקונפטיגער  דער  אויסוואקסן 

וואלט  יעדער  זיך.  צו  שמואלי  טראכט  הערשי,'  ווי  אזוי  זיין  צו  חלש  איך  ווי  'אוי 

שמואלי  אטראקציע.  פון  צענטער  דער  געווען  וואלט  איך  שעצונג.  מיט  מיר  פון  גערעדט 

זינגט  און  בימה  די  אויף  שטייט  ער  ווי  פארגעשטעלט  זיך  און  אויגן  זיינע  צוגעמאכט  האט 

זיין  ענדיגט  ער  ווען  און  אים.  פון  קוועלן  און  שטייען  צוהערערס  די  ווען  שטיקל  חזנות  א 

זייטן. אלע  פון  קלאטשערייען  זיך  הערט  בימה  די  פון  אראפצוגיין  אן  הייבט  און  שטיקל, 

מיט  האלסטו  וואו  "שמואלי, 

דיין היימארבעט?" האט זיך געהערט 

טיר. פון  שטימע  טאטנ'ס  דער 

אויפגעשפרינגען  איז  שמואלי 

אזוי  געווען  איז  ער  פלאץ.  פון 

ווי  דמיונות,  זיינע  אין  אריינגעטון 

האט  ער  אז  קרויס,  הערשי  איז  ער 

האלט  ער  אז  פארגעסן  אינגאנצן 

יעצט אינמיטן איבער'חזר'ן די גמרא 

פארהער. מארגנ'דיגער  דער  פאר 

ס'גייט  אהמ...  "איך... 

ער  האט  געשמירט..." 

ארויסגעשטאמלט.

נאר  האב  איך  גוט,  "זייער 

געוואלט מאכן זיכער אז דו ענדיגסט 

אז  טון  צו  דארפסט  דו  וואס  שנעל 

צום  נעמען  קענען  דיר  זאל  איך 

הבית!" חנוכת 

פרשת כי תשא

די גרעסטע כבוד
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הבית  חנוכת  די  פון  קארטל  איינלאדענונג'ס  די  אראפגעלייגט  שנעל  האט  שמואלי 

וואו עס איז געשטאנען מיט גרויסע אותיות, "מיר וועלן האבן די זכי' אז הערשי קרויס, דער 

חזנות!" זיין  מיט  זיין  מהנה  אונז  און  אויפטרעטן  וועט  מנגן,  בעל  באקאנטער 

פארהער  זיין  אויף  חזר'ן  היינט  נישט  דארף  קרויס  הערשי  אז  פאר  מיך  'איך שטעל 

געמאכט  נאכט' האט שמואלי  היינטיגע  די  צו  הכנות  די  מיט  זייער פארנומען  איז  ער  ווייל 

אים.' מיט  טוישן  צו  זיך  גליסט  איך  ווי  'אוי,  חשבונות,  די 

הבית חנוכת  ביים  ביינאכט 
פון  פלאץ  זייער  אויף  איינזיצן  געקענט  נישט  שוין  האבן  יוסי  חבר  זיין  און  שמואלי 

וועלכע  עסקנים  די  באדאנקען  געענדיגט  שוין  האט  רעדנער  לעצטער  דער  איבעראשונג. 

המדרש. בית  דעם  בויען  ביים  לעבן  און  לייב  מיט  אוועקגעבן  זיך  האבן 

"דאס איז עס!" האט שמואלי אויסגעשריגן די שטילסטע וואס ער האט נאר געקענט, 

וועט ער  וועט ער ארויסקומען?  ווי אזוי  וועט הערשי קרויס ערשיינען אויף די בימה.  "יעצט 

וועט ער מאכן א קאדאטשקע?! שמואלי האט שוין קוים געקענט  לויפן?  גיין? אדער  סתם 

מנגן." בעל  אויסגערופענער  דער  קרויס,  הערשי  מאל,  ערשטן  צום  זען  צו  ווארטן 

אלעמען  דער  קרויס  הערשי   " אויסגערופן,  הויכהילכערס  די  האבן  קרויס!"  "הערשי 

זיך  זַאל האט  פון  זמר!..."  א  מיט  זיין  צו  אונז מהנה  געבעטן  ווערט  מנגן  בעל  באקאנטער 

שפילן. צו  אנגעהויבן  האט  מוזיק  די  בשעת  פאטשעריי  הילכיגן  א  געהערט 

בעסער  קענען  צו  פיס  שפיץ  זייערע  אויף  געשטעלט  זיך  האבן  יוסי  און  שמואלי 

קרויס  הערשי  אבער  בימה.  די  אויף  ארויף  גייט  ער  ווי  קרויס,  הערשי  אויף  בליק  א  כאפן 

זיינע אייגענע פוס... א  איז נישט געלאפן... נישט געטאנצן... און ניטאמאל געגאנגען אויף 

רעדער-בענקל! א  אויף  געפירט  אים  האט   – טאטע  זיין  אפשר   – איד 

מאכן  צו  איבערגעפרעגט  שמואלי  האט  בענקל???"  רעדער  א  אויף  איז  ער  שאק. 

גוט. זעט  ער  אז  זיכער 

"האסט  מוזיק,  הויכע  די  איבער  שטיל  געענטפערט  טאטע  דער  האט  אוודאי,"  "יא, 

נישט געוואוסט אז הערשי קרויס איז געבוירן געווארן נישט געזונט? ער קען ליידער נישט 

רירן זיינע הענט, זיין מאמע דארף אים געבן דאס עסן אין מויל. און ער קען נעבעך נישט גיין 

נאר ער דארף זיצן אויף א רעדער-בענקל. מיר דארפן דאנקן דעם אויבערשטן אז מיר האבן 

זיך אליינס באדינען!" האט דער טאטע צוגעלייגט. געזונטע הענט און פוס און מיר קענען 

זמירות,  די  פון  געהאט  הנאה  האט  יעדער  געענדיגט.  זיך  האט  הבית  חנוכת  די 

מחשבות,  זיינע  אין  פארזינקען  טאט'ן,  זיין  מיט  אהיימגעגאנגען  איז  ער  שמואלי.  אויך  און 

אינגלעך. אלע  פאר  אויסגעטיילט  האט  מען  וואס  סידי  די  צוהאלטנדיג 

דיר?  מיט  ארדענונג  אין  אלעס  "איז  אויפגעוועקט,  אים  דער טאטע  "שמואלי," האט 

וואס מען האט דארט  ניגונים  די  פון  נישט הנאה געהאט  זייער שטיל. האסט  ביזטו  עפעס 

געשפילט?"
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אפילו  האט  קרויס  הערשי  שיין.  הערליך  געווען  זענען  זמירות  די  טאטי,"  יא  "אה.. 

זיין  געעפנט  שמואלי  "האט  צומישט,  זייער  בין  איך  אבער  ניגון,  באליבסטע  מיין  געזינגען 

ווי הערשי קרויס,  זיין  נאר  געוואלט,  איך גארנישט  יעצט האב  "ביז  זיין טאט'ן,  הארץ פאר 

מיך  האב  איך  חלומ'ן.  געקענט  האב  איך  וואס  פון  זאך  איינציגסטע  דאס  געווען  איז  דאס 

פארגעשטעלט ווי איך שטיי אויף די בימה און יעדער האט הנאה פון מיין הערליכע שטימע.

ווען איך  אבער... אבער, הערשי קרויס קען אפילו נישט שטיין אויף די אייגענע פוס! 

האב געזען הערשי קרויס אויף זיין רעדער-בענקל האט דאס מיר אויפגעשאקלט. איך האב 

שושקען  זאלן  מענטשן  אבי  וועלט  דער  אויף  אלעס  אויפצוגעבן  זיך  לוינט  עס  אז  געמיינט 

חזן!  בארימער  וועלט'ס  צוקונפטיגער  דער  איז  גאלדבוים'  'שמואלי  אז  ריקן  מיין  אונטער 

דער  זיין  ענדערש  וויל  איך  ווערד.  נישט  ס'איז  אז  מיין  איך  מסופק,  איך  בין  יעצט  אבער 

פוס!" און  הענט  געזונטע  מיט  גאלדבוים  שמואלי  שטילער 

שמואלי, דו דערמאנסט מיר וואס הגה"צ רבי אביגדור מיללער ז"ל לערנט אונז אויף 

סדרה. וואכעדיגע  די 

נישט שמואלי  האט  זינגער?"  קיין  זיין  נישט  זאל  מען  אז  זאגט  ער   "וואס? 

פארשטאנען.

זיין א הערליכע  דיר, מיט אויבערשטינ'ס הילף מסביר  וועל איך  "ווארט מיט געדולד 

ווארט. אין די וואכעדיגע סדרה זאגט משה רבינו, "ועתה אם מצאתי חן בעיניך... און יעצט, 

אויגן..." דיינע  אין  חן  געטראפן  האב  איך  אז 

רבי אביגדור איז מסביר אז ס'איז נארמאל פאר א מענטש צו וועלן אויפמערקזאמקייט. 

חזנים. אבער  אויסגערופענע  די  ווי  אזוי  ביי אנדערע,  און באליבט  זיין געשעצט  וויל  יעדער 

ער  אז  ווילן  מיר  השי"ת.  פון  כבוד  איז  האבן  עכט  ווילן  מיר  וואס  כבוד  איינציגסטע  די 

דיין  אויס  זיי שרייען  ווען   - פון מענטשן  קיין שום אנדערע כבוד  אונז!  זאל שטאלצירן מיט 

כבוד  די  נאר  צופרידן.  מאכן  נישט  דיר  וועט   - גרויסקייט  דיין  איבער  רעדן  אדער  נאמען, 

אייביג. אויף  באפרידיגן  און  מאכן  פרייליך  דיר  וועט  השי"ת  פון 

אויסדרוקליך  ניין!  גארנישט!  דער   - גאלדבוים  שמואלי  נישט  ביזט  דו  אהער,  קוק 

נישט! דו ביזט 'שמואלי גאלדבוים דער העלד'! דו טוסט א סך מצוות, דו לערנסט פלייסיג 

אויס  נישט  ס'מאכט  און  אסאך!  ווערד  ביזט  דו  מאמע,  און  טאטע  פאלגסט  דו  חדר,  אין 

דאס  און  אלעס  דאס  ווייסט  השי"ת  אז  איז  עיקר  דער  דערפון,  נישט  ווייסט  קיינער  אויב 

וועלט! יענע  אויף  און  וועלט  דער  אויף  איד  א  פרייליך  מאכט  עס  וואס  איז 
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