What A Welcome
“Come forward, please. We have been

A Beautiful Building
“Good morning my dear husband,

expecting you.”
The man steps forward nervously. He has
never been here before, and does not
know what to expect.
“Yes, after 120 years of doing mitzvos,
you have finally arrived. Now is the time
to receive your reward.”
The man feels comforted. He had
performed many mitzvos in his life.
Perhaps it would be okay after all.
“First, let us hear about your life. The
angels have recorded all of your deeds.
Let them come forward and tells us about
you.”
A huge door swings open and reveals
thousands of angels ready to speak about
this man.
“On the 12th of Teves, he spoke badly
about his neighbor.”
“On the 13th of Teves, he degraded his
relative.”
The man’s heart begins to drop. These
angels heard all of the loshon hora that he
had said. Every word was a separate
aveyra (sin).
“Excuse me. I am so sorry, but may I
interrupt for a second?”
“Go ahead.”
“How many angels are here, recounting
my loshon hora?”
“That is a good question. Let us figure it
out. You spoke many words every day.
You learned Torah; you conducted your
business and personal affairs. You
probably spoke no more that four or five
words of loshon hora each day.”
“Probably. That is not very many.”
“Let’s add them up. Four or five words a
day, is about thirty words a week.
Multiply that by fifty-two weeks of the
year and you have about 1,500 words
per year. By the age of 68 (which is 55
years after your bar-mitzvah) you have
accumulated 80,000 words of loshon
hora.”
The man begins to cry.
“Oh, what have I done. How I have
misused my power of speech. If I had
only known this while I was alive. Now it
is too late.”

how are you?”
“Wonderful, my dear wife. How are
you?”
“Fantastic. Did you have a good talk with
Hashem this morning?”
“Yes dear, my tefillah was wonderful. I
also had another inspiring experience
while I was sitting in our new Beit
HaKinesset
which
is
still
under
construction.”
“What happened?”
“The workers are in the process of
building a wall made of cinder blocks.
After the tefillah, I watched them work
for a few minutes. They were finishing off
one row of blocks. The worker cemented
the last block in the row. He stepped
back for a moment, took a deep breath,
and admired his work. The wall was
straight and strong. He had accomplished
something
important.
Then he
picked up
another
block,

Kinderlach . . .
The Chofetz Chaim zt”l makes this simple
calculation in his book, “Shmiras
HaLoshon”. Our words are never
forgotten. They are stored in Hashem’s
computer (so to speak). Even a few words
a day add up. Every day, another few
words of loshon hora until the numbers
are very large. Now is the time to stop
while we can. Learn the halachos of
loshon hora and stop yourself from
speaking badly about people. Turn off the
calculator today.
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his

trowel
with
cement,
and began to build the next row.”
“That is wonderful! The building is really
progressing. Everyone must be so happy.
However, you said that the experience
was inspiring. What is so inspiring about a
worker building a wall of cinder blocks?”
“The building of the wall reminded me of
Sefiras HaOmer.”
“Please share your insight with me, dear.”
“There is a famous question asked about
the way that we count the Omer. Why
do we count the Omer upward from one
to forty-nine? Why don’t we count
downward from forty-nine to one? After
all, we are eagerly anticipating the arrival
of Shavuos, the day of Matan Torah.
Wouldn’t it make sense to count the days
left until that great event?”
“Yes, it seems so.”
“Rav Shimshon Pincus zt”l relates another
aspect of Sefiras HaOmer which answers
this question. As we all know, this period
of time is a tremendous opportunity for
spiritual growth. We are ‘building our
neshamos (souls)’ up to higher and higher
spiritual levels. That can be compared to
the worker building the wall of cinder
blocks. He builds it one row at a time.

Each row rests upon the previous one.
Each one reaches a higher level than the
row before it. The worker experienced a
feeling of satisfaction when he completed
a row of the wall.
“So too it is with Sefiras HaOmer. We
count upward because we are moving
upward. We are working on our middos
(character traits), trying to perfect
ourselves. Each day is like another block,
another step on the road to completion.
Each week we work on a different
middah. Finishing a week is like finishing
a row of the wall. We can gaze with
satisfaction upon our work. Look at how
much
I
have
built!
What
an
accomplishment! Look at how beautiful it
is! Then we must move on to the next
week, the next middah, the next row of
the wall. Until finally, after seven weeks,
we have finished the structure and built .
. . a complete human being. A person
with superlative middos, who is now fit
to receive Hashem’s Torah. What a
beautiful structure! What a sight to
behold!”
“That is so inspiring! May I add
something to your lovely words?”
“Yes, of course.”
“The middah that we work on this week
is tiferes, which means beauty. Not
physical attractiveness, but spiritual
beauty. During this week we attach
ourselves to beautiful things – Hashem’s
mitzvos. There is nothing in Hashem’s
glorious world that is more beautiful than
a mitzvah. A beautiful person is one who
is always busy with beautiful things. He
has no interest in foolishness. If it is not
beautiful, he wants no part of it. It is not
fitting for him. Therefore he puts his full
energy into glorifying his soul with
Hashem’s wonderful mitzvos.”
“Splendid.”
“There is one more point. When we
beautify our souls with mitzvos, we allow
Hashem to bring more beauty into this
world. He can bestow more and more
Torah and mitzvos upon our nation,
making the world an even more beautiful
place. It is an upward cycle. Row after
row of beauty, glory, and splendor.”
Kinderlach . . .
The Mishna states, “Rebbe says, ‘Which is
the straight path that a person should
choose? Everything that brings tiferes to the
one who does it, and people glorify him for
it” (Pirkei Avos 2:1). Rashi comments that a
person who commits an aveyra (sin) will
surely regret it. However, if he is presented
with the opportunity to take the straight
path and do a mitzvah, he should do it.
This will bring him great personal
happiness. Additionally, others will glorify
and praise him for the wonderful thing that
he has done. Rabbeinu Yona adds that
Hashem glorifies a person when he
performs a mitzvah. This is the only true
beauty that a person can acquire.
Therefore we should all choose this path.
Kinderlach, live a life of beauty. Follow the
advice of our sages and take the mitzvos.
Every one is a true beauty.
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"ברוך הבא!"

האיש פסע קדימה בעצבנות-מה .הוא אף פעם לא היה במקום
הזה ,ולא ידע למה לצפות.
"כן ,כן ,אחרי  120שנה של קיום מצוות ,סוף סוף הגעת אלינו.
כעת הגיע הזמן שתקבל את שכרך".
האיש החל להרגע .הוא הרי קיים מצוות רבות בחייו .אולי הכל
יהיה בסדר בכל זאת.
"קודם ,בוא נשמע על חייך .המלאכים רשמו את כל מעשיך .בואו,
מלאכים ,וספרו לנו על איש זה".
דלת ענקית סבה על צירה ואלפי מלאכים נגלו לעיניו של האיש,
כולם מחכים לספר את סיפורם עליו.
"בי"ב טבת הוא דיבר דברים רעים על שכנו".
"בי"ג טבת הוא לעג לקרובו".
לבו של האיש פג בקרבו .המלאכים האלה ידעו על כל מילה של
לשון הרע שאמר בחייו .כל מילה כזו היתה עבירה בפני עצמה.
"סליחה ,האם אני יכול לומר משהו?"
"בבקשה!"
"כמה מלאכים יש שם ,שתפקידם להזכיר את כל דברי לשון הרע
שאמרתי?"
"זוהי שאלה טובה .בוא נעשה חישוב .דיברת הרבה
כל יום :למדת תורה ,וניהלת את עסקיך ואת ענייניך
או
הפרטיים .יש להניח שלא דיברת יותר מארבע
חמש מלים של לשון הרע כל יום".
"זה לא נשמע הרבה כל כך".
"הבה נסכם את כולם .ארבע או חמש מלים
של לשון הרע ביום ,פירושם שלושים מלים
בשבוע .כפול חמישים-ושתיים שבועות
בשנה ...מגיעים לכ 1,500מלים של לשון
הרע בשנה .עד גיל ) 68כלומר 55 ,שנים
לאחר שהגעת לגיל בר מצווה( ,כבר
צברת לך  80,000מלים של לשון הרע.
האיש החל לבכות.
"אוי ,מה עשיתי? השתמשתי לרעה בכוח הדיבור שלי .אם רק
הייתי יודע זאת כשהייתי בחיים! אך עכשיו מאוחר מדי"...
ילדים יקרים . . .
החפץ חיים זצ"ל עשה חישוב פשוט זה בספרו "שמירת הלשון".
המלים שלנו אינן אובדות .הן נשמרות ב"מכונת החישוב" של
הקב"ה .אפילו מלים ספורות מדי יום מצטברות עם הזמן לסכום
גדול .כעת הזמן לעצור ,כשאנחנו עדיין יכולים לעשות זאת .לימדו
הלכות לשון הרע והפסיקו לדבר סרה באנשים .כבו עוד היום את
מכונת החישוב!
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"בוקר טוב ,אישי היקר ,מה שלומך?"
"מצויין ,אשתי היקרה .ומה שלומך את?"
"פשוט נהדר ,ב"ה .האם היתה לך שיחה טובה עם הקב"ה
הבוקר?"
"כן ,יקירתי .התפילה שלי היתה נפלאה .וקיבלתי חיזוק רב ממשהו
שראיתי כאשר ישבתי בבית הכנסת החדש שלנו ,שנמצא עדיין
בתהליך בנייה".
"מה קרה?"
"הפועלים בונים עכשיו קיר בלוקים .אחרי התפילה ,הבטתי
בעבודתם לכמה דקות .הם סיימו לבנות שורה אחת של בלוקים.
הפועל הניח את הבלוק האחרון בשורה .הוא צעד אחורה לרגע,
נשם נשימה עמוקה והביט בהנאה במעשה ידיו .הקיר היה ישר
וחזק .הוא הגשים משהו חשוב .לאחר מכן הוא הרים בלוק אחר,
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מילא את המרית בבטון ,והחל לעבוד על השורה הבאה".
"ממש נהדר! הבנייה ממש מתקדמת .כולם ודאי שמחים מאוד .אך
אמרת שהדבר נתן לך חיזוק רב .מה כל כך מרשים בפועל שבונה
קיר בלוקים?"
"בניית הקיר הזכירה לי את ספירת העומר".
"הכיצד?"
"ישנה שאלה ידועה על ספירת העומר .מדוע אנו סופרים מאחד
עד ארבעים ותשע? מדוע איננו סופרים בסדר יורד ,מארבעים
ותשע לאחד? הרי אנו מסתכלים קדימה בשמחה לחג השבועות,
יום מתן תורה .האם לא היה יותר הגיוני לספור את הימים שנותרו
עד למאורע הגדול הזה?"
"נראה לכאורה שכן".
"הרב שמשון פינקוס זצ"ל מביא עוד צד של ספירת העומר
שמספק תשובה לשאלה זו .כפי שאנו יודעים ,תקופת זמן זו מהווה
הזדמנות כבירה לצמיחה רוחנית .אנו 'בונים' את הנשמות שלנו
בכוונה להגיע למדרגות רוחניות גבוהות יותר ויותר .הדבר דומה
לפועל הבונה קיר בלוקים .הוא בונה אותו שורה-שורה .כל שורה
מונחת על קודמתה .כל אחת מגיעה לדרגה גבוהה יותר
מקודמתה .הפועל חש תחושת סיפוק כאשר הוא משלים שורה
אחת.
"כך הוא הדבר בספירת העומר .אנו סופרים בסדר עולה כי אנחנו
מתקדמים .אנו עובדים על המידות שלנו ,ומנסים לתקן את עצמנו.
כל יום הוא כמו עוד נדבך ,או בלוק ,בדרך לשלימות .כל שבוע אנו
עובדים על מידה אחרת .סיום שבוע הוא כמו סיום העבודה על
שורת בלוקים בקיר .אנו יכולים להביט בסיפוק על פרי עמלנו.
תראו כמה הצלחתי כבר לבנות! איזה הישג! תראו כמה יפה הוא!
ואז אנו עוברים הלאה ,לשבוע הבא ,למידה הבאה ,לשורה הבאה.
עד שלבסוף ,לאחר שבעה שבועות ,סיימנו
לבנות את המבנה .בנינו ...בן אדם מושלם.
בן אדם בעל מידות תרומיות ,המוכן לקבל
את תורת ה' .איזה מבנה יפהפה! איזה
מראה נאה!"
"אכן הדברים מחזקים מאוד! האם אני
יכולה להוסיף משהו לדבריך המעוררים?"
"כן ,ודאי".
"המידה שאנו עובדים עליה בשבוע זה היא מידת התפארת,
שמשמעותה יופי .לא יופי פיזי ,אלא יופי רוחני .במשך השבוע הזה
אנו מקשרים את עצמנו לדברים יפים – למצוות ה' .אין דבר
בעולמו המפואר של הקב"ה שהוא יותר יפה ממצווה .אדם יפה
הוא אדם שתמיד עסוק בעשיית מעשים יפים .אין לו עניין
בשטויות .אם הדבר איננו יפה ,אין הוא רוצה להתעסק בו .אין זה
מתאים לו .ולפיכך הוא משקיע את כל המרץ שלו בפיאור נשמתו
באמצעות מצוות ה' הנפלאות".
"איזה רעיון מקסים!"
"יש עוד נקודה אחת .כאשר אנו מפארים את נשמותינו במצוות ,אנו
מאפשרים לקב"ה להביא עוד יופי ותפארת לעולם .הוא יכול
להשפיע עוד ועוד דברי תורה ומצוות על עם ישראל ,מה שמפאר
את העולם עוד יותר .זהו מעגל קסמים ההולך ועולה .עוד שורה
ועוד שורה של יופי ,תפארת והדר".
ילדים יקרים . . .
נאמר במשנה" ,רבי אומר 'איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? כל
שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם) "'.אבות ב' ,א'( .רש"י
מעיר על כך שמי שעובר עבירה ודאי יתחרט עליה .ובניגוד לכך ,אם
מזדמן לאדם ללכת בדרך הישר ולקיים מצווה ,כדאי לו לקיימה.
הדבר יביא לו אושר גדול .ובנוסף לכך ,אחרים יהללו אותו על
המעשה הנפלא שעשה .רבינו יונה מוסיף שגם ה' מפאר את האדם
המקיים מצווה .זהו היופי האמיתי היחיד שאדם יכול לרכוש .ולפיכך
עלינו לבחור בדרך זו .ילדים יקרים ,בחרו בחיים יפים .הילכו בעקבות
חז"ל ובחרו במצוות .כולן בעלות יופי אמיתי – ממש יפהפיות!
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