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Renovations

ang! Smash! Clop! Boom!”
“Imma, Imma, what is all that loud noise?”
“It is the upstairs neighbors, Chaim. They
are renovating their house.”
“What are they doing? It sounds like they
are tearing all of the walls down and pulling up the floors.”
“They are, Chaim. They are completely
re-doing the entire house from top to
bottom. The contractor is tearing down
the old walls and putting up new ones,
extending the house and adding new
rooms. He will then put down a new
floor and installing a new kitchen. Everything in their house will be big, bright,
new, and modern.”
“It sounds impressive, Imma. Why are
they doing all of this?”
“They feel that their
family has outgrown their
home. They need more
space. Therefore, they are
making their rooms bigger
and adding new rooms.
They also feel that the old
kitchen appliances cannot
cook enough food fast
enough, so they are
installing all new ones.”
“It all sounds so exciting,
Imma. Do you think we
will ever do anything like
that?”
“Abba
and
I
have
discussed it a few times,
Chaim. He is coming home in a few minutes. Together we will tell you the
changes that we decided to make.”
Chaim’s eyes light up. He is bursting with
excitement. A new home! More space!
New closets and floors! How wonderful!
How exciting! He can hardly wait for
Abba to come home.
“Shalom everyone! I’m home.”
“Shalom, Abba! It is great to see you! I
hear that you have great news for us!”
“You must mean the renovations.”
“Yes, Abba. Are we getting a new house
like the neighbors?”
“Well, it won’t be exactly like the
neighbors, Chaim. However, we are
planning to make some changes. I would
like to knock down some walls to make
more room. I would also like to bring
some new furnishings into the home.”
“Hooray! We can hardly wait! Which
walls will we knock down?”
“Let me begin by telling you a little story,
Chaim. I have been in many homes in the
older sections of Yerushalayim, where
families lived in very tight quarters. I was
once menachem ovel (comforting mournPlease direct all inquiries concerning
this publication to (02) 585-2216.

ers) in a tiny home that had only one bedroom. The mother of a family of twelve
children had passed away. She raised all of
her children in this little house.”

“Now you’ve got it, Chaim. I am going
to make you the main contractor in our
construction project.”
“Abba, I accept the job!”

y, those poor children. They must
have suffered so much.”
“You might think so, Chaim. However, I
saw quite a different picture in the house.
All of the sons were talmidei chachomim.
Some were Rabbonim, some were Roshei
Yeshivas, and some were teachers. They
were all very normal, happy people. In
fact, I know one of them personally, and
his love for his fellow Jews knows no
bounds. He is happy with everyone and
everything.”
“How can that be?”
“Because in that family, they focused on a
person’s true home – his heart. The
mother of that family had
enough room in her heart
for all of her children. The
walls of her home may
have been close together,
but her heart was open
wide to love all of her
family. She built her home
on a grand scale.”
“I am beginning to
understand, Abba.”
“Rav Shlomo Volbe spoke
many
times
about
‘building the inner person.’
Our job in this world is to
build our neshama – our
mind, our character, our
middos, our love for
Hashem, and His people. Therefore, we
must constantly be doing renovations.
We must knock down the walls that divide us – the barriers that we put up between others and ourselves. Ignore our
petty differences and focus on unity.
Break the klipos (shells) around our hearts
that separate us from Hashem. Widen our
hearts with more and more love for our
fellow Jews. We need more room in
there – room for another Jew that we
love, and another, and another.”
“What about the new furnishings, Abba?”

Kinderlach . . .
The verse states, “Hashem, your G-d will
circumcise your heart and the heart of
your offspring, to love Hashem, your G-d,
with all your heart and with all your soul,
that you may live” (Devarim 30:6). This is
speaking about the mitzvah of teshuva –
returning to Hashem, with is the main
focus of our efforts this month of Elul. The
Baal HaTurim points out that the first letters of the Hebrew words; “your heart
and the heart of” form the word “Elul”.
Hashem promises to remove the barriers
around our heart that separate us from
Him. We just need to make the first effort,
just as Chaim’s father proposed to do.
Kinderlach, may you all be extremely successful in the renovations business this Elul.
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“Yes, Chaim. Begin each day with a new

approach, a freshness, and a vigor to do
Hashem’s will. Yesterday I made mistakes.
Today is a new day. I begin again. This
time I will succeed. I have a new plan
which will work to beat the Yetzer Hora.”
“Abba, I love it! We can do great home
renovations, without the dust, dirt, and
rubble. We can build a palace, and it will
not cost us a cent! We can have plenty of
room for the whole family, and the food,
guests, and anyone who wants to come.
Our heart is open wide to all of our fellow
Jews, and most importantly – to Hashem!”

Today

“W hat’s that up ahead?”

“It looks like a fork in the road.”
“You’re right. Which road do we take?
Left or right?”
“I’ll look at the map. Have you noticed
that we have encountered many forks in
the road on this trip?”
“Yes, we have a lot of choices and a lot
of decisions to make.”

“Behold,



I have placed before you
today life and good, death and evil.”
(Devarim 30:15). “Today?” Rav Moshe
Feinstein asks, “Why does the Torah use
the word ‘today’?” The Torah does not
need to give a date to this choice between good and evil. Perhaps the reason
is that a person is faced with this decision
every day. There are many forks in the
road. Even if he chose the wrong path
yesterday and the day before, he need
not despair. He can choose the right path
today. The opposite is also true. His correct choices until now do not guarantee
that he will choose correctly in the future.
Every day is a new decision.
Kinderlach . . .
Yesterday you made mistakes – you did
not pray well, you got upset for no reason, or you did not learn well. Do not
give up! Today is a new day! Hashem
gave you a new chance to get it right.
Even if everything went well yesterday, do
not rest on your laurels. Keep plugging
today to keep things going well. Make the
right decisions . . . TODAY!
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"מה אני רואה בדרך שלפנינו?"
"נראה שאנחנו עומדים להגיע לצומת דרכים".
"אתה צודק .לאן כדאי לפנות? ימינה או שמאלה?"
"אסתכל במפה .שמת לב שכבר הגענו להרבה צמתים בנסיעה
הזאת?"
"כן  -היינו צריכים לקבל בדרך הרבה החלטות".
"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע"
)דברים ל' ,ט"ו( .היום?  -שואל הרב משה פיינשטיין זצ"ל .מדוע
משתמשת התורה במילה "היום"? התורה איננה צריכה לקבוע
תאריך לבחירה שבין טוב ורע .אולי הסיבה לכך היא שהאדם
עומד בפני בחירה זו מדי יום ביומו .יש הרבה צמתים בדרך .אפילו
אם אדם בחר בדרך מוטעית אתמול ושלשום ,אל לו להתייאש.
הוא יכול עדיין לבחור בדרך הנכונה היום .וגם ההיפך נכון:
הבחירות הנכונות שלו עד היום אינן מבטיחות שגם בעתיד יבחר
נכונה .בכל יום ניצב האדם בפני מצבי בחירה חדשים.
ילדים יקרים . . .
אתמול שגיתם – לא התפללתם היטב ,התרגזתם ללא סיבה ,או
לא הצלחתם ללמוד היטב .לא להתייאש! היום הוא יום חדש -
הזדמנות חדשה לעשות דברים כמו שצריך .וגם אם אתמול היה
בסדר גמור ,אין לשקוט על השמרים .המשיכו להתאמץ גם היום
להתנהג ולפעול כיאות .קבלו החלטות נכונות ...היום!
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בום! טרח! דפיקות חזקות וקולות של שבירה וניפוץ נשמעות
ברמה.
"אמא ,אמא ,מה זה כל הרעש הזה?"
"אלה השכנים שמלמעלה ,חיים .הם משפצים את הבית שלהם".
"משפצים? נשמע שהם שוברים את כל הקירות ומוציאים את כל
המרצפות".
"אכן כן ,חיים .הם משפצים את הבית לגמרי ,מן המסד ועד
לטפחות .הקבלן שובר את הקירות הישנים ובונה אחרים במקומם,
מרחיב את הבית ומוסיף עוד חדרים .לאחר מכן הוא ירצף את
הבית מחדש וירכיב מטבח חדש .יהיה להם בית גדול ,חדש ,נקי
ויפה".
"נשמע מאוד מרשים ,אמא .אך מדוע הם עושים זאת?"
"הם הגיעו למסקנה שהם צריכים להרחיב את הבית ,מאחר
שהמשפחה שלהם גדלה .ולפיכך הם מגדילים את החדרים
ומוסיפים חדרים חדשים .הם גם החליטו שהמטבח אינו מתאים
להם כבר – הם צריכים מטבח משוכלל יותר שבו יהיה אפשר
לבשל ביעילות רבה יותר ,ולכן הם קונים גם מכשירי חשמל
חדשים".
"איזה יופי ,אמא .האם את חושבת שגם אנחנו נעשה דבר כזה ביום
מן הימים?"
"אבא ואני שוחחנו על האפשרות הזאת כמה פעמים ,חיים .אבא
חוזר הביתה עוד כמה דקות ,וביחד נספר לך על השינויים
שהחלטנו לעשות".
עיניו של חיים אורו .הוא 'מתפוצץ' מרוב התרגשות .בית חדש!
נרחב יותר! ארונות חדשים ומרצפות חדשות! כמה נפלא! כמה
מרגש! הוא בקושי מצליח להתאפק עד לשובו של אביו.
"שלום לכולם ,הגעתי הביתה!"
"שלום ,אבא! נהדר לראות אותך! שמעתי שיש לך חדשות נהדרות
בשבילנו!"
"אתה ודאי מתכוון לשיפוצים".
"כן ,אבא .האם נקבל בית חדש כמו של השכנים?"
"זה לא יהיה בדיוק כמו השכנים ,חיים ,אך אנחנו מתכננים כמה
שינויים .הייתי רוצה להרוס כמה קירות כדי שיהיה יותר מקום ,וכמו
כן אני רוצה להביא רהיטים חדשים לתוך הבית".
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"איזה כיף! אני כל כך מצפה לזה! אילו קירות אנחנו מתכוונים
להרוס?"
"קודם כל ,אני רוצה לספר לך סיפור קטן ,חיים .הייתי בהרבה
בתים בשכונות הוותיקות של ירושלים ,שבהם משפחות חיו
בצפיפות רבה .באתי פעם לנחם אבלים בבית קטנטן ,שבו היה רק
חדר שינה אחד .אמא למשפחה של שנים עשר ילדים נפטרה .היא
גידלה את כל ילדיה בבית הקטן הזה".
"אוי ,ילדים מסכנים .הם ודאי סבלו מאוד".
"אולי לך נראה שסבלו ,חיים .אך אני ראיתי משהו אחר לגמרי
בבית הזה .כל הבנים היו תלמידי חכמים .חלקם היו רבנים ,חלקם
ראשי ישיבות ,וחלקם מורים .כולם היו אנשים שמחים ונורמליים.
אחד מהם אני מכיר אישית ,ואהבתו לכל אדם מישראל היא ללא
גבולות .הוא שמח עם כולם ועם הכל".
"כיצד זה יכול להיות?"
"כי במשפחה הזאת ,הם התמקדו בבית האמיתי של האדם –
בלבו .לאם המשפחה היה די מקום בלבה לכל ילדיה .יכול להיות
ששטח הבית היה קטן מאוד ,אך לבה היה פתוח ורחב כדי לאהוב
כל בני משפחתה .היא בנתה בית גדול".
את
מתחיל להבין ,אבא".
"אני
דיבר
וולבה
שלמה
"רב
פעמים רבות על
האדם'.
'בנין
תפקידנו בעולם
הזה הוא לבנות
הנשמה
את
שלנו – את
את
מוחנו,
אישיותינו ואת
מידותינו ולפתח
בליבנו אהבה לה'
ואהבה לעם ישראל.
ולפיכך עלינו לבצע
שיפוצים כל הזמן :לשבור
את הקירות המפרידות בינינו
לבין אחרים ,להתעלם מההבדלים הקטנוניים ולהתמקד באחדות.
עלינו לשבור את הקליפות שסביב ליבותינו ,שהן המפרידות בינינו
לבין ה'; לפתוח את ליבותינו ולהוסיף עוד ועוד אהבה לאחינו
היהודים .יש צורך במרחב גדול בתוך הלב ,מרחב שיוכל לקלוט
עוד יהודי שאנו אוהבים ,ועוד אחד ,ועוד אחד".
"ומה עם הרהיטים החדשים ,אבא?
"כן ,חיים .יש להתחיל כל יום עם גישה חדשה ,רעננים ומלאי מרץ
לעבוד את ה' .אתמול טעיתי ,אך היום הוא יום חדש ,ואני מתחיל
מן ההתחלה .הפעם אצליח .יש לי תוכנית חדשה איך לנצח את
היצר הרע".
"אבא ,אני ממש אוהב את הרעיון הזה! אנחנו יכולים לעשות
שיפוצים נהדרים בבית ,בלי כל האבק והלכלוך .אנו יכולים לבנות
ארמון ,והדבר לא יעלה לנו אגורה אחת! יהיה לנו הרבה מקום
לכל המשפחה ,ולאוכל ,לאורחים ולכל מי שירצה לבוא .ליבנו
פתוח לכל אחינו היהודים ,והחשוב ביותר – הוא יהיה פתוח
לקב"ה!"
"קלטת את כוונתי ,חיים .אני חושב שאמנה אותך לקבלן
השיפוצים הראשי במבצע זה".
"אשמח לקבל את המישרה הזאת!"
ילדים יקרים . . .
נאמר בפסוק" :ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את
ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" )דברים ל' ,ו'( .פסוק
זה עוסק במצוות החזרה בתשובה ,שהיא עיקר כל מאמצינו בחודש
זה ,חודש אלול .בעל הטורים מציין שהאותיות הראשונות של "את
לבבך ואת לבב" יוצרות את המילה "אלול" .ה' מבטיח להסיר את
המחיצות שבלבותינו שמפרידות אותנו ממנו .עלינו רק להשתדל
ולעשות את המאמץ הראשוני ,כפי שאביו של חיים מציע שנעשה.
יהי רצון שמבצע השיפוצים שלכם יצליח מאוד בחודש זה!
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