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פספ תשפשב
דעומה  וח תב  ידבכמ

"שלום שימי, שלום איצי! חול המועד שמח!"

שכנם,  עבר  אל  הביטו  הכנסת,  מבית  עתה  זה  שחזרו  גרינבוים,  משפחת  ילדי 
בחולצת  לבוש  המשפחתי,  רכבם  של  האחורי  מהמושב  שיצא   – ריסניק  סטיבי 

טריקו, כובע שמש וילקוט ענק.

"גוט מועד, סטיבי," ענו שני הילדים בחיוך.

"אז לאיפה הלכתם היום?" שאל סטיבי.

"הלכנו לבית הכנסת ללמוד תורה," אמר שימי. "ומה איתך?"

"ללמוד???" שאל סטיבי בתדהמה, "בחול המועד?"

"כן, למה לא?" שאל איצי בבלבול. "וחוץ מזה, היום אנשל הולצבכר סבסד את 
ה'אבות ובנים', הוא חילק פרסים מדהימים והוא אפילו הביא את האדמו"ר מהורקי 

לדבר לפני כל הילדים."

"אבל זה חול המועד!" ענה סטיבי. "אתם אמורים לצאת לטיולים! היום אנחנו 
שהופיעו   – ודולפינים  לוויתנים  כרישים,  שם  ראיתי  הענק'!  הים  ל'עולם  יצאנו 
הולכים  אנחנו  מחר  המוזיקה!  לקצב  במים  רקדו  הם   – מדהימה  בהצגה  ביחד 
למפעל החמץ! וליום אחר כך אבא שלי כבר רכש לנו כרטיסים לתחרות הצלחות 
המעופפות! יש לנו את הצלחת המעופפת שלנו שעליה עומד לחתום איבן שטונק, 

אלוף הצלחות המעופפות העולמי!"

"רגע, אתם הולכים למפעל החמץ בפסח?" שאל שימי מופתע.

"כן, מה הבעיה?" שאל סטיבי. "זה לא שאנחנו הולכים לאכול את זה. רק שבכל 
המקום יש ריח מדהים ותהיה שם הצגה המראה כמה מדהים החמץ. יש להם גם 
שיר קצבי כזה על החמץ וזה מתנגן במהלך כל הסיור. זה הדבר הכי קרוב לאכילת 

חמץ שניתן לעשות בפסח!"

ילדי משפחת גרינבוים חשבו שזה הדבר המטופש ביותר עליו שמעו אי פעם, 
וזה כנראה גם אסור, אך הם המשיכו להקשיב בנימוס לסטיבי שהמשיך בסיפוריו.
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"המשפחה שלי תמיד דואגת לצאת לדברים הטובים ביותר ולטיולים המרתקים 
ביותר – במשך חול המועד בכדי שהחופשה לא תהיה משעממת. למה שלא תבואו 
מאשר  מרגש  יותר  הרבה  זה  חוויתם.  לא  שמעולם  חמץ  חווית  זה  מחר?  איתנו 

ללכת ללמוד באבות ובנים. עכשיו זה זמן של חופש – לא הזמן ללמוד תורה!"

"זה לא מה שאמר האדמו"ר מהורקי היום," אמר שימי. "למעשה, הוא דיבר על 
הגמרא האומרת ש'המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה'. והדרך הטובה 

ביותר לכבד את המועד היא ללמוד בו תורה."

"טוב, זה לא הגיוני," אמר סטיבי. "איך בדיוק לימוד של יום שלם – מכבד את חול 
המועד? אני הייתי חושב שטיולים מהנים ומאתגרים הם דרך הרבה יותר טובה 

לעשות זאת."

את  להטעין  הדרך  הינם  הטובים  שהימים  אמר  "האדמו"ר  איצי.  אמר  "ובכן," 
ה'בטרייה הרוחנית'. במהלך כל השנה ישנם כל מיני דברים שגורמים לנו להיות 
עסוקים מאד, כמו תור לרופא שיניים וקניות למיניהם ומבוגרים צריכים לעבודה. 
אבל עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות כלום מכל הדברים השגרתיים האלה, אז זו 
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הזדמנות בשבילינו לחזור ולהתחבר אל השם בשימוש נכון בזמן – על ידי לימוד 
התורה שלו."

גדולה  קופסה  מחזיק  שימי,  הוסיף  מהנה,"  להיות  יכול  לא  שזה  אומר  לא  "זה 
בידו. "תראה איצי ואני זכיתי בהגרלה וקיבלתי מצלמה היום אחרי הלימוד! ומחר, 
מהורקי,  האדמו"ר  עם  הקרוב  ליער  טיול  בשבילנו  מארגנים  הולצבכר  משפחת 
מיני  כל  שם  יש  ברא.  שהשם  המדהימים  הדברים  כל  את  לנו  להראות  שעומד 
צמחים וחיות כשכל אחד מופלא יותר מהשני. יש להם אפילו עצים שמייצרים עץ 

יקר ואיכותי שבו השתמשו כדי לבנות את ארון הקודש שבבית מדרש הורקי!"

עיניו של סטיבי התעגלו, "שמעתי שיש גם צפרדעים ביער. האם זה נכון?"

גם ראשנים שוחים שם בבריכות! שנה  יכול לראות  "ואתה  איצי.  "בטח!" אמר 
שעברה האדמו"ר מהורקי הסביר לנו כמה חשובים הצפרדעים האלה ליער ולחיות 
הנמצאות שם. הם אוכלים יתושים ובכך קיימים פחות יתושים העוקצים אותנו, 
הם מהווים אוכל עבור חלק מהצפורים, והראשנים מסננים את המים בכדי לשמור 
את  לראות  ניתן  בהם  המדהימות  מהדרכים  טיפה  טיפ  רק  וזה  נקיים!  המים  על 

נפלאות הבריאה בהליכה דרך היער!"

"ההממממ," חשב סטיבי. "זה נשמע יותר מעניין מאשר מפעל החמץ. נראה לכם 
שיהיה אכפת לאדמו"ר אם גם אני יגיע איתכם?"

"בטח שלא!" אמרו שני הילדים באדיבות.

חול  את  מכבדים  בה  הדרך  על  עוד  ללמוד  מסוקרן  "אני  סטיבי.  אמר  "תודה!" 
המועד! גם אני רוצה לעשות זאת!"

פסח כשר ושמח!

צידה לדרך
חול המועד הינו הזמן להטענת הרוחניות 
שבאדם ולהעמקה בענייני הפסח ובאמונה.
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