
9 AV 5780 Keep the Books

Sponsored by Phyllis & Buzzy Green to commemorate the yahrzeit of Phyllis's father, 
Yaakov ben Moshe, Jerry Waldman, z”l

7:15-7:45pm - Shiur by Rabbi Baum on "What to do with the Kinot books this year?
”Kinot books are available for pickup outside of the Shul for anyone who would like to 
have them to help prepare for or to use on Tisha B'Av. There is no charge, and they do 
not have to be returned.

A) What is the thinking behind this?

a) Safety
https://www.slj.com/?detailStory=IMLS-CDC-offer-guidance-for-disinfecting-returned-
books-library-journal-coronavirus-covid19
A study, published in March in the New England Journal of Medicine, showed that the 
virus "remained active on plastic and stainless steel surfaces for two to three days under 
the conditions in this experiment. It remained infectious for up to 24 hours on cardboard." 
A study published in The Lancet on April 2 showed "no infectious virus could be 
recovered from printing and tissue papers after a 3-hour incubation.”

b) Emunah in its disuse
The Lord is Righteous in his Ways- Introduction 

אֲ י ּומָתִי ּבְכָל ׁשָנָה אֹומֶֶרת הִיא הַׁשָּנָה 
הַּזֹאת.

c) No Cancel Culture- Ganus> Shevach

Maintaining Memory  & Transforming 
Tragedy- Cycle & Shuls from Galut to 
Israel…..

אוצר יד החיים
באבד, יששכר דב בר בן 

אברהם,-1938

https://www.slj.com/?detailStory=IMLS-CDC-offer-guidance-for-disinfecting-returned-books-library-journal-coronavirus-covid19
https://www.slj.com/?detailStory=IMLS-CDC-offer-guidance-for-disinfecting-returned-books-library-journal-coronavirus-covid19
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/study-suggests-new-coronavirus-may-remain-surfaces-days
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
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d) Emuna in its Perpetual & Redeemed use

Sefer Siach Nechaman- RCK 5777

איכה רבה (בובר) פתיחתא יז
 ד"א ישיחו בי יושבי שער, אלו ישראל שהן יושבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. 
 ונגינות שותי שכר. מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרים בסעודת תשעה

 באב יושבין וקוראין קינין

Second Mikdash
עטרת זקנים סימן תקנב

 ג*] [מג"א ס"ק יב] אבל בירושלמי הגירסא כו'. נראה לי דגם במדרש י"ל הפירוש…
 ונראה לי דודאי בסעודת תשעה באב עצמו מיירי בשעת מקדש שני דאז היה תשעה
 באב לששון ולשמחה, כדאיתא בגמרא דראש השנה דף י"ח [ע"ב] דמקשה כתיב

 [זכריה ח, יט] צום וכתיב לששון ולשמחה, ומתרץ בשעה שיש שמד צום וכו', אם כן על
 כרחך בשעת מקדש שני היה תשעה באב לששון ולשמחה, ועל זה דורש המדרש ישיחו
 בי יושבי שער ונגינות שותי שכר [תהילים סט, יג], והיינו ר"ל הפסוק מיחס לישראל

 שהקב"ה אומר להם ישיחו בי יושבי שער, ר"ל שמדברים בי היושבים בשער, גם
 המנגנים בשתיית שכר מדברים בהקב"ה את דבריו, ועל זה אמר המדרש ונגינות
 שותי שכר אלו ישראל, מאחר שהיו אוכלין ושותין ומשתכרין בסעודת תשעה באב

 והיינו ר"ל בסעודת תשעה באב עצמו שהיה אז לששון ולשמחה, מכל מקום אחר זה
 היו יושבין וקורין קינות, והיינו אחר אכילתם ושתייתן היו קורין קינין קינות איכה
 אשר נתייסד, והוא הנבואות והקינות על חורבן בית ראשון ואמרו הם בבית שני
 הקינות, אף שהיה תשעה באב לששון ולשמחה מכל מקום היה לזכרון לפניהם

 קינות איכה על בית ראשון. אם כן אין להביא ראיה על אכילה בזמן הזה אחר חורבן
 בית שני שהוכפלו בו צרות ויש צום, פשיטא ופשיטא דבוודאי י"ל דאסור בסעודה

 .לגמרי, ואין לך אלא מה שהתירו חכמים תבשיל אחד ולא יותר
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 אבל לפי זה מתורץ דמשם אין ראיה, די"ל דאף בזמן שבית המקדש קיים היו יוצאין
 מפני התענית, דהיינו שהיה לזכרון שלאחר אכילתן היו קורין קינות איכה, לכך

:אינו מוכח מהתם וצריך הוכחה אחרת (הגהת מוהר"ר צבי שפיץ)

Messianic Times!

וְהַחֶֹדׁש אֲׁשֶר נֶהְּפְַ לָהֶם מִּיָגֹון לְׂשִמְחָה


