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Dovid Lichtenstein: The message of Tisha Bav- Put together the unraveling of ourselves.

טור אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא
כ' רבי' שב"ט דה"ה נמי כלים חדשים אסור לתקן בשבת שחל ט"ב להיות בתוכה דגרסי' בירוש' בפ' מקום
שנהגו נשי דנהיגי דלא למשתי עמרא מגו דעייל אב מנהגא ופירש רבי' ניסים מלשון או בשתי או בערב וכיון
שהשתי אסור כ"ש תיקון בגדים חדשים וראוי להחמיר בזה מר"ח דהיינו נמי בכלל מיעוט שמחה .ובב"י שם ודע
דהתם בירושלמי יהיב טעמא למנהגא דלא למשתי מפני שבו פסקה אבן השתיה מהטעם כי השתות יהרסון
)תהלים יא ג(.

רמב"ם ריש פרק ב מהלכות בית הבחירה
המזבח מקומו מכוון ביותר ,ואין משנין אותו ממקומו לעולם ,שנאמר זה מזבח לעולה לישראל ,ובמקדש נעקד
יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר
המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי .ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו
דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק ,והוא המקום שבנה בו
נח כשיצא מן התיבה ,והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל ,ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם
נברא ,אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא.

בעל התניא -איכה
כשהיה אדמו"ר הזקן בעל "התניא" חבוש בבית האסורים ,ב"מועצה החשאית" )"טיני סוביט"( בפטרבורג
הבירה ,בא אליו שר הז'נדרמים לחקירה ודרישה .ראה השר את אדמו"ר כי איום הוא ,וכולו שקוע בהרהוריו,
והבין ,כי איש מורם מעם לפניו .והשר היה גדול בחכמה וגם בקי בתורה .אמר לו השר לאדמו"ר:
שאלה אחת בתורה יש לי לשאול ממך .האם תשיב לי על שאלתי?
השיב לו אדמו"ר :שאל מה תשאל.

שאל השר :אמר נא לי פרוש הפסוק" :ויקרא ה' אל האדם ויאמר לו איכה" .הקדוש ברוך הוא לא ידע איה הוא
האדם?
אמר לו אדמו"ר :האם מאמין אתה שהתורה היא נצחית ,וישנה בכל זמן ובכל דור ובכל אדם?
השיב לו השר :כן ,אני מאמין בזה.
אמר לו אדמו"ר :פרוש הפסוק הוא ,שבכל זמן קורא השם לכך אדם )על דרך "בת-קול שמכרזת בכל יום"(
ואומר לו :איכה? איה אתה בעולם? הנה לאדם נקצבו ימים ושנים ,שבכל יום ובכל שנה יעשה הטוב עם השם
ועם אנשים,ועל כן התבונן ,איה אתה בעולמך ,כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן השנים :הרי היית,
למשל ,כך וכך שנים )אדמו"ר תפס בדיוק את מספר השנים שהיה אז לשר( מה עשית בשנותיך ,האם היטבת
למישהו?...
השר נתפעל מאד ,טפח לו בידו על כתפו ואמר" :בראבו!" )יישר כחך!(

)סיפורי חסידים על התורה ,-כרך  ,1עמודים (12-13
חזון איש

ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג אות קלט
והנה אבק הרציחה  -הלבנת פנים ,כי פניו יחורו ונס מראה האודם ,ודומה אל הרציחה .וכן אמרו רבותינו
זכרונם לברכה )בבא מציעא נח ,ב( .והשנית ,כי צער ההלבנה מר ממות ,על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה
)בבא מציעא נט ,א( :לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .ולא אמרו כן בשאר
עבירות חמורות ,אכן דמו אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו )סנהדרין עד ,א( כי יהרג ולא ירצח .ודומה
לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים .ולמדו זה מענין תמר ,שנאמר )בראשית לח,
כה(" :היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'" ,הנה כי אף על פי שהוציאוה לישרף ,לא גלתה כי היתה הרה
מיהודה ,שלא להלבין פניו.

"Mr. Avrumi Klein father of "Malky
לזכר נשמת מלכה בת אברהם שלום ע"ה

משנה מסכת מכות דף ז עמוד א
סנהדרין ההורגת אחד בשבוע  -נקראת חובלנית; רבי אליעזר בן עזריה אומר :אחד לשבעים שנה .רבי טרפון
ורבי עקיבא אומרים :אילו היינו בסנהדרין  -לא נהרג אדם מעולם.

Selected audio from our listeners
Was listening to last night's show with my parents- both were very moved by Mr. Klein.
My mother is a teacher in Machon and was affected positively by it.
Samuel Obstfeld
--------------------Dear Dovid,
I have listened to your last podcast regarding children who face challenges in school. I
was surprised to hear from you that some children were kicked out of school because
they didn't perform scholastically on the same level as other students and the school
didn't have the proper resources to deal with those children. I really hope that is not the
case and no child was ever thrown out of school for performance issues. There are both
state and federal money available for students who need supplemental help. Help is
also available for social and various disability issues again through various federal
programs. Currently in Lakewood alone approximately 50M is being spent on
supplemental help for non-public students.
Isaac Zlatkin
Member Lakewood Board of Education
--------------------Hi there. I have a son who was an OTD boy, BH he is still living and doing well, but we
had many scary years filled with drugs and horrible things.
I'm wondering if the Kleins need me to help them in any way, i.e. I would be very open
to talking in public about everything we went through, as the Munkatcher Rebbe told me
to go for it, and my son said he does not have a problem for me speaking about it. He
never fit into the school system and suffered tremendously. It's time for us to be open
about what we go through, and most of all spread a message of loving our OTD
children, and accepting them as they are now. Please feel free to pass this on to the
Klein's and they can feel free to reach me if they need my help. May we be zoche to
help all of our amazing kinderlach so that no family and no child suffer ever again.
Thank you, Tanya Klein
--------------------Regarding the yeshiva that punishes kids for parent's lack of payment and compared
themselves to a real estate company. If a school looks at themselves as a business, not
as a tool in creating the next generation of Bnei Torah. They then cannot solicit

donations. Just like if a real estate company had a shortfall, if your Yeshivah can't make
payroll- close down. 50 years ago all Yeshiva's knew they were not in it for themselves
their kids or the like. The Rosh Yeshiva's gave up a good business to teach Klal Yisrael.
Now it is really good to be a rosh yeshiva you kids are guaranteed jobs and free tuition.
David Kolodny
--------------------Hi,
The Menahel's comparison, throwing out a kid from school and throwing out a tenant, is
no shaiches.
You would throw out a whole family of tenants, including the kids, for defaulting on their
payments. But you would never throw out only a kid who is renting from you, which is
comparable to throwing out a kid from school; the parents don't go to school; it's only
the kid.
Thanks,
Yaakov M. Berger
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Be careful when you're dealing with kids- Elisha and Gaichazi click here
Girls don't have to go to school click here
Tosher Rebbe about throwing out kids click here
Reb Yaakov Kamenetsky on throwing kids out of school if parents don't pay tuition click here
Malky- have a discussion about a parents role click here
Are all OTD Anusim click here

