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Tisha B’Av 5777- Did you long for the arrival of Mashiach today? 

 איכה פרק א (טו) - ִסָּלה ָכל ַאִּביַרי ֲאדָֹני ְּבִקְרִּבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁשֹּבר ַּבחּוָרי ַּגת ָּדַרְך ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ַּבת1.

 ְיהּוָדה:

Eicha 1:15- The Lord has trampled all my mighty men in my midst, He summoned an 

assembly against me to crush my young men; the Lord has trodden as in a wine press 

the virgin daughter of Judah. 

 זכריה פרק ח (יט) - ּכֹה ָאַמר יְיָ ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי2.
 ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו:

Zecharia 8:19- So said the Lord of Hosts: The fast of the fourth [month], the fast of the 

fifth [month], the fast of the seventh [month], and the fast of the tenth [month] shall be 

for the house of Judah for joy and happiness and for happy holidays-but love truth and 

peace. 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנט סעיף ד - אין אומרים3.
 תחנון (ולא סליחות) (הגהות אשירי) בת"ב, ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד.

  ברכי יוסף אורח חיים סימן תקנט - וכתב מהרח"ו שם, דנראה לו ששמע טעם אחר מהרב4.
 זצ"ל, כי במנחת ט' באב נולד המשיח הנקרא מנחם כמשז"ל (ראה איכ"ר א, נא), עש"ב. ומצאתי
 כתוב דמזה הטעם לא מיחו חכמים על רבות בנות דאחר חצות מתעסקות בכל כחן לכבד הבית
 ולתקן המטות, וכיוצא מתקוני הבית, וזה מנהג קדום בערי איטאליא לנשים, ויען שדעתן קצרה

 וחלושי אמונה אדרבא חיזקו ידיהם לקבוע אמונת הגאולה ולא יתיאשו ח"ו.
5) Siddur (Shemoneh Esreh)  

 ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתךָ , ִּכי  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיום  ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה ,
 ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה

 

6) Bereishit Ch. 49 v. 18 

For Your salvation, I hope, O Lord!  -'ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה  
 

7) Bereishit Rabbah 98, 14 

 לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו ( = את שמשון ) וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיון שראה אותו שמת
 אמר: אף זה מת, לישועתך קיויתי ה'. אמר רבי יצחק הכל בקיוּוי, יסורין בקיוּוי, קדושת השם בקיוּוי, זכות

1 אבות בקיווי, תאותו של עוה"ב בקיווי
 

8) Siddur (13 principles of faith) 

 אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבא
 

1http://bit.ly/1pMbqJf "ע"ע באוצרות הרמח"ל, מאמר "הּכֹל בקיווי   

http://bit.ly/1pMbqJf
http://bit.ly/1pMbqJf
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9) Orot, Orot Eretz Yisrael (R. AY Kook, Israel, 1865-1935) 
 צפית ישועה הוא כח המעמיד של היהדות הגלותית (מה שמאשפר ליהדות להחזיק מעמד בגלות זו הצפיה

2 לישועה)
 

10) Talmud Bavli, Shabbat 31a 

Rava said: When a person is brought before the heavenly court, he is asked: צפית לישועה- 

Did you long for Mashiach? 
 

11) Sefer Mitzvot Katan (R. Isaac b. Joseph, France, d. 1280), Mitzvah #1 

I am HaShem your God… Included in this is that which our Sages said (Shabbat 31a) 

that after a person dies, they are asked if they longed for yeshua. Where is this mitzvah 

written? For just as we have to believe that God took us out of Mitzrayim as it is written, “I 

am HaShem your God who took you out”, by the fact that this is one of the dibrot, it 

means to say that- just as I [God] want you to believe in because I took you out [in the 

past], so I want you to believe in me that I am HaShem your God, and I will [in the future] 

gather you and save you 
 

12) Talmud Bavli, Ketubot 75a 

 (תהלים פז, ה) ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון ...אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה
13) Olat RaAya (R. AY Kook, Israel, 1865-1935), vol. 1 p. 279 

 הציפיה הכוללת גם שימת עין תדירית, גם באין שום יחש של הכרה גלויה חיצונית אל הישועה, כמו
 שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש, - וגם שבכל

 מצוא של איזו הערה, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, יחיש פעולתו ולא יעזוב, כמו שהמצפה
 בראותו על פי ציפייתו, שבאה שעת מעשה, לבריחה או הגנה מאיזה אוייב וכאלה, עליו החובה לעשות
 מה שדרוש לעשות לטובת המצב, כן יזרז לעת הנכון בלא איחור רגע וזמן. לאלה שתי התכניות יחדיו,
 הנראות כמתנגדות זו לזו, ההתמדה בציפייה מחשבתית והזירוז בעת הכושר, צריך להתרומם בעומק

 העיון של צפיה לישועה.
 

14) Pri Tzaddik (R. Tzadok HaKohen of Lublin, Poland, 1823-1900), Devarim 
Every year on Tisha b’Av Mashiach is born; for in every generation there is one soul that is 

worthy of becoming Mashiach, if the generation merits. 
 

15) L’Tokfa Shel Tekufa (Rav Yehoshua Weitzman, Israel, present)  3

When a soldier is on guard duty, he/she are given a specified area to observe and any change in 

the environment needs to be analyzed and reported. The fact that at 8:40 a donkey passed 

through the said area, is not a meaningful event. But, the central intelligence collects all of the 

disparate information and paints a full picture, attaching meaning to the mundane report of the 

individual soldier. The role of the tzofeh is to take note of his/her surroundings, and to know that 

  הוספת הרב שלמה אבינר בפירושו לספר אורות, דף 229
3 http://www.yesmalot.co.il/shiurhtml/malotsh1490.asp  

http://www.yesmalot.co.il/shiurhtml/malotsh1490.asp
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at some point, something will occur that will require a redefinition of perspective- be it a war, 

kibbutz galuyot, or the founding of the State, we must take note.  4

 

16) Mishneh Torah (R. Moshe b. Maimon, Egypt, 1135-1204), Melachim Ch. 11, Law 1 
Anyone who does not believe in him or does not await his coming, denies not only the 

statements of the other prophets, but those of the Torah and Moses, our teacher.  5

17) Mei Marom (Rabbi YM Charlap, Israel, 1882-1951), Mi’mayanei HaYeshua 6, Piska 1 

 
18) Shulchan Arukh (R. Yosef Karo, Tzfat, 1488-1575), O”C 1:3 

It is fitting for every person who has fear of Heaven to be anguished and concerned regarding 

the destruction of the Temple. 

19) Sichot HaRan (R. Nachman of Breslov, Ukraine, 1772-1810), #126 
On Saturday night, right before the Sabbath of Repentance, 5570, Rabbi Nachman spoke about 

the Messiah. It is well known that many people were saying that the Messiah would come that 

year, but the Rebbe did not agree with this. Rabbi Nachman said, “When the Messiah is ready to 

come, more than one person will cry out about faith. Many righteous individuals will raise their 

  "אם ראית אומות מתגרות זו בזו - צפה לרגלו של משיח" (בראשית רבה פרשה מב, ד) וע"ע בספר אורות, אורות המלחמה, להרב קוק,4
 וב"קול דודי דופק" של הרב סולובייציק במאמר "השש דפיקות"

  הח"ח בקונטרס ציפית לישועה (פרק ב) כתב, שכונת הרמב"ם למי שהתיאש מבואו, וסבור שלא יבוא כלל, ולכן הרי הוא כופר.5
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voices, just as I do today. They will scream until their throats become hoarse—and it will do no 

good. 


