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שרולי איז געלאפן דאס שנעלסטע וואס ער האט נאר געקענט. "איך דארף עס מסדר 

זיין..." האט ער גערעדט צו זיך.

פון דערווייטנס האט ער באמערקט ווי דריי גנבים בארויבן א באנק און טראגן זיך אפ 

פון דארט מיט א ריזיגע מיסט זעקל, אנגעהאנגען אויף זייער אקסל. עס האט אויסגעקוקט 

ווי ס'איז אנגעפילט מיט קעש געלט. שרולי האט אויפגעהויבן א שטיין און עס געווארפן צו 

זייער ריכטונג. איינער פון זיי האט זיך אויסגעגליטשט און אראפגעלאזט זיין זעקל געלט, 

געווען  זענען  גנבים  צוויי  אנדערע  די  ווען  גאס.  גאנצע  די  איבער  קעש  צעשפרייטנדיג 

זייער קאלעגע און צאמנעמען די אראפגעפאלענע רויב, האט שרולי  פארנומען צו העלפן 

אויסגעניצט די געלעגענהייט צו אנכאפן די גנבים און זיי פעסט פארבינדן מיט א שטריק.

שטערקער  נאך  זיי  האט  וועלכער  שרולי,  צו  געבעטן  זיך  זיי  האבן  גיין!"  אונז  "לאז 

פארבינדן איינער צום אנדערן.

זיך  האבן  קארס  פאליציי  ווען  לופט,  די  אנגעפילט  האבן  סיראנעס  פון  קול  דאס 

דערנענטערט צום סצענע. דער הויפט פאליציי שעף איז צוגעקומען צו שרולי מיט א גרויסע 

הייסטו,  אזוי  ווי  לאנג!  אזוי  שוין  זוכן  מיר  וואס  רויבערס  די  געכאפט  האסט  "דו  שמייכל, 

אינגל?

"ישראל מאיר קאפלאן, און מיינע חברים רופן מיר שרולי."

אינטערעסאנטן  דעם  מיטצוהאלטן  מענטשן  מאסן  פארזאמלט  זיך  האבן  אינצווישן 

צו  אויסגעשריגן  געוואלדיג!" האבן אלע  "געוואלדיג שרולי!"  וואס קומט פאר.  ספעקטאל 

אים.

"ישראל מאיר!" דו ביסט דא?" האט זיך געהערט א קול פון רבי בראנדער, וועלכער איז 

געשטאנען אויבן-אן פון כתה.

שרולי האט זיך אויפגעוועקט פון זיין חלום, "יא רבי, איך הער מיך צו..."

דער גלאק האט געקלינגען. אלע קינדער זענען געלאפן צום טיר.

"ישראל מאיר, איין מינוט," האט רבי בראנדער גערופן צו שרולי, "איך דארף רעדן מיט 

דיר."

זיך  האב  איך  חרטה,  האב  "איך  טיש.  רבינ'ס  צום  דערנענטערט  זיך  האט  שרולי 

פארחלומ'ט אינמיטן לערנען."

"איך פארשטיי, עס מאכט זיך אמאל אבער ס'איז א שאד וואס דו ביסט אוועקגעפלויגן 

אינמיטן דעם שיעור פון פרשת השבוע. מיר האבן געלערנט פון די מכות. קען זען זיין אז 

דיין חלום איז געווען מער אינטערעסאנט פון דעם?" האט רבי בראנדער געפרעגט.
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"איך האב מיך פארגעשטעלט ווי איך כאפ דריי באנק רויבערס, אזוי ווי די אינגל, אין די 

ביכל וואס איך האב געליינט, "האט שרולי מיטגעטיילט באגייסטערט. "די מכות האבן מיר 

שוין געלערנט אין קינדערגארטן, און כאפן רויבערס איז מער אינטערעסאנט."

"המממ... איך מעג פרעגן אויב דיינע עלטערן האבן דיר א נאמען געגעבן ישראל מאיר 

נאך דער הייליגער חפץ חיים זצ"ל?"

האט שרולי  הייס,"  איך  וועמען  נאך  צדיק  דער  איז  דאס  צוגעטראפן,  האט  רבי  "דער 

געענטפערט מיט שטאלץ.

"וועל איך דיר דערציילן א מעשה פון דעם צדיק. איינמאל האט איינער אריינגעקוקט אין 

שליסל לאך פון דער חפץ חיים'ס צימער. פארשטייט זיך אז ער האט דאס נישט געמעגט 

חיים פראוועט  ווי דער חפץ  צו מיטהאלטן  נייגעריג  זייער  געווען  איז  איד  טון, אבער דער 

זיינע עבודות. און וואס האט ער געזען? ווי דער חפץ חיים זיצט אויף זיין בעט מיט א חומש, 

און לערנט פון די מכות.
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און דער חפץ חיים האט נישט סתם געליינט די פסוקים, נאר האט דערציילט די מעשה 

ווי גלייך ער האט  יעצט געליינט צום ערשטן מאל,  וואלט דאס  ווי ער  מיט לעבעדיגקייט, 

נאך קיינמאל פון קיין מכות נישט געהערט. און פון צייט צו צייט האט ער זיך  אנגערופן, 

"גוט פאר די מצריים...! ס'קומט זיך זיי...!"

"ווי קען דאס זיין?" האט שרולי נישט פארשטאנען, "דער חפץ חיים איז דאך געווען א 

ריזיגער תלמיד חכם, איך בין זיכער אז ער האט שוין לאנג געהאט געלערנט פון די מכות!"

"זיכער אזוי!" האט רבי בראנדער באשטעטיגט, "אבער דער חפץ חיים האט געשטרעבט 

אז די הייליגע מעשיות זאלן אים ברענגען צו אמונה, דורך מיטלעבן די מכות לעבעדיג, ווי 

דאס וואלט נאר יעצט פאסירט. מיר מוזן געדענקן, אז די תורה איז נישט סתם א מעשה 

ביכל, חס ושלום. די מכות און אנדערע געשעענישן וואס די תורה דערציילט אונז איז פאר 

אונז צו לעבן דערמיט!

ער האט  חיות.  און  געשמאק  מיט  מכות  די  געלערנט  חיים  חפץ  דער  דעריבער האט 

זיך פארטיפט אין דעם און הנאה געהאט דערפון יעדע מינוט. און דו קענסט זיכער זיין אז 

ער האט געהאט מער לעבעדיגקייט, ווי דו ביי דיין חלום ווען דו האסט געכאפט די באנק 

רויבערס.

דו  "ווען  פארגעשלאגן,  בראנדער  רבי  האט  שרולי?"  פרובירן,  עס  ווילסטו  אפשר 

לערנסט פון די מכות, טראכט נישט אז ס'איז אן אלטע מעשה וואס דו האסט שוין געהערט 

דיינע  מיט  זעסט  דו  און  מצרים  אין  עכט  ביסט  דו  ווי  פאר  זיך  שטעל  נאר  מאל,  טויזנט 

 אייגענע אויגן ווי די מצריים טרינקען בלוט, פארטרייבן פרעש, און שטופן אוועק פייערדיגע 

האגל!"

רבי בראנדער האט אנגעהויבן ארויסצוגיין פון צימער און ער האט באמערקט ווי שרולי 

גייט צוריק צו זיין פלאץ. ער לאנט אן זיין קאפ איבער זיינע הענט, ווי ער גייט יעצט אריין 

אין 'חלום לאנד'.

"איז אלעס אין ארדענונג מיט דיר?" האט רבי בראנדער געפרעגט, "פארוואס גייסטו 

נישט ארויס אין הויף צו שפילן מיט דיינע חברים?"

דער  וואס  טון  איך  וויל  יעצט  קינדער.  די  מיט  פאליס-גנבים  איך  שפיל  טאג  "יעדן 

אין  געווען  באמת  וואלט  איך  ווי  מכות,  די  מיטלעבן  און  געטון  האט  חיים  חפץ  הייליגער 

מצרים!"
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