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 נוסחים לתפילת נחם 

  כבר אמרו חז"ל במקומות רבים שאל לו לאדם להוציא דבר שקר מפיו, וכך גם בעומדו בתפילה לפני הקב"המים ראשונים:  

. זאת ועוד, אם שמע הקב"ה לתפילתו ונעתר לבקשתו, גם אם חלקית,  "ושפתי מדבר מרמהנצור לשוני מרע  "  : ומבקש

ואם תאמר: נוסח    1יכפור בטובה וימשיך למלל את אותם מילים קודם שזכה באותה מתנה? ונתן לו מתנה גדולה, היאך  

תפילת אבותינו בידינו ואנו אומרים מה שהם אמרו מתוך שאנו מעלים בזכרוננו את הקורות אותם, הלו דבר פשוט וברור  

ן: מה הם התפללו מתוך רגשותיהם  שימור מנהג האבות הנכו  ו וזה  .הוא שזכותו וחובתו של דור להתפלל מתוך המיית לבו

וממשיכים    שהם התפללו וייחלו לה  אינם מכירים בטובהשזכו  רוחם כאשר יראו שהבנים  עכר  י תמה  וומצבם, אף כך הבנים.  

  שמח ליבם כאשר הם רואים שבניהם זכו לשיבת ציון י ומה , לומר אותם מילים שהם אמרו מתוך צרות הגלות ומכאוביה

 ומודים על כך לקב"ה.

 , ברכות פרק ד הלכה גירושלמי תענית פרק ב הלכה ב

רחם יי' אלהינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו    :ומהו אומר  .בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע

ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיר האבילה ההרוסה השוממה הנתונה ביד זרים  

ויחללוה עובדי פסילים  הרמוסה בכף עריצים ולזרע    .ויבלעוה לגיונות  כי לישראל עמך נתתה באהבה לנחלה 

ואני אהיה לה נאם יי' חומת אש  "  : כאמור,  כי באש החרבתה ובאש אתה עתיד לבנותה  ,ישורון ירושה הורשתה

 2" )זכריה ב ט(. סביב ולכבוד אהיה בתוכה 

 נוסח עמוס חכם

ך ועל ירושלים עירך הנבנית מהריסותיה ועל ארצך ונחלתך אשר רשעי  רחם ה' אלוהינו עלינו ועל ישראל עמ

גויים זוממים רע עליה. ולישראל עמך נתתה נחלה ולזרע ישורון ירושה הורשתה, על הרוגי עמך ישראל שניספו  

בידי הצרים הצוררים, ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה; לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגיהם; נקום  

' אלוהינו את דמם ושמור והגן על נחלתך; נערה ה' אלוהינו מעפרה והקיצה מארץ דוויה ופרוש עליה ועלינו  ה

סוכת שלומך, אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ככתוב על יד נביאך "ואני אהיה לה נאום ה' חומת  

 אש סביב ולכבוד איה בתוכה, ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים 

 בךרח פרופ' אלימלך אונוס

ֵנית ֵמח     ַרֵחם ה' ֶאֹלֵהינּו בְּ ָך, ַהנִּ ירְּ ם עִּ רּוָשַליִּ ַעל יְּ ָרֵאל וְּ שְּ ָך יִּ ַעל ַעמְּ ים ָעֵלינּו וְּ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהֶנֱאָמנִּ ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ָבָנּה,  בְּ רְּ

מּוָתה.   שֹומְּ יּוֶשֶבת מִּ ַהמְּ יסֹוֶתיָה וְּ קֹוֶמֶמת ֵמֲהרִּ ב  ַעל ֲחִסיֵדי ע  ַהמְּ ר  הּוַטל ַלח  ֵאל ש  דֹון ְוַעל ַעְמָך ִיְשרָּ ְרגּו ְבזָּ ה  נ  ְליֹון ש 

יהָּ  ל  ם עָּ מָּ ְפכּו דָּ ם ְושָּ ְסרּו ַנְפשָּ ר מָּ יהָּ ֲאש  נ  ֵליֶהם, ֵמַעי  ְוַעל בָּ י ַעל ַחלִּ בִּ י לִּ בִּ ֵתן קֹוָלה, לִּ ם תִּ ירּוָשַליִּ ֶכה וִּ בְּ ַמר תִּ ּיֹון בְּ , צִּ

ֲחָלֵליֶהם.   ַעל  ה וְ ֵמַעי  ְירּושָּ ְישּורּון  ַרע  ּוְלז  ה  ַנֲחלָּ ה  ַתתָּ נָּ ַעְמָך  ֵאל  ּוְלִיְשרָּ ְוִלְגיֹונֹות  ֲעִריִצים  ִמיֵדי  ִדיתָּ  פָּ ר  ֲאש  ִעיר  הָּ

לֹום יהָּ ֻסַכת ְשלֹוְמָך ִכְנַהר שָּ ל  ה ְנֵטה עָּ ם ה' חֹוַמת ֵאש ָסבִּ  הֹוַרְשתָּ א  י ֶאֱהֶיה ָלּה נְּ ַקֵּים ַמה ֶשֶנֱאַמר: ַוֲאנִּ ָכבֹוד  לְּ לְּ יב ּוְּ

ם.  רּוָשַליִּ ּיֹון ּובֹוֶנה יְּ ַנֵחם צִּ תֹוָכּה, ָברּוְך ַאָתה ה' מְּ  בְּ

 נוסח הרב גורן

אלוקינו, את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה. ציון במר תבכה, וירושלים תתן קולה.    'הנחם,  

ולזרע ישורון הורשתה.  ולישראל עמך נתתהלבי לבי על חלליהם, מעיי, מעיי על הרוגיהם.    'הנערה,    נחלה, 

באש הצתה   'האלוקינו, מעפרה, והקיצה מארץ דוויה, נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים. כי אתה  

 
ותוכחת ישעיהו בהפטרת    ."כאילו מעיד עדות שקר בעצמו -הקורא קריאת שמע בלא תפילין : "כל ברכות דף יד עמוד בראה גמרא   1

" כפירוש מצודות שם:  אי הכרת הטוב,  ", עיקרה על  וכו'  קונהו  "ידע שור  הזה המכיר בטובהחזון:  ראה   ".ואינם אפילו כחמור 
ֶנֶגד ֵעיז: "תהלים קא  הדרשות והפרשנים על הפסוק ב ִרים ֹלא ִיּכֹון לְּ קָּ ִמיָּה ֹדֵבר שְּ ֶקֶרב ֵביִתי ֹעֵשה רְּ יֹלא ֵיֵשב בְּ גַּם  : "איוב יג טז" וכן  נָּ

בֹוא ֵנף יָּ יו חָּ נָּ פָּ ה ִּכי ֹלא לְּ  ". הּוא ִלי ִלישּועָּ
זה המקור תפילת נחם או רחם שאנו מוסיפים בברכת ירושלים בתפילת מנחה של תשעה באב. משם התגלגל הנוסח בתפוצות    2

ירושלים לצד הרג 'חסידי עליון'. ראה הערך  ישראל השונות ונגרעו ממנו קטעים ונוספו לו תיאורים על חורבנה ושוממותה של  
 בויקיפדיה. ומעניין שהמילה "באהבה" שבירושלמי, לא מצויה באף לא אחד מהנוסחים המתחדשים שלהלן.  תפילת נחם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9D
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. ברוך אתה  ", חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה'הובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור: "ואני אהיה לה נאום  

 מנחם ציון ובונה ירושלים. 'ה

  דוד שלוש נוסח הרב 

נחם ה´ אלוקינו את אבלי מקדשך ואת הר ציון ששמם מבלי בניו הוא יושב, שפחה תירש גברתה, בני הגר בנו  

ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך בנווה הדרך בבית הגדול והקדוש עליו מסגדם,  

לבי לבי על הר המוריה, מעי  ונותינו שרבו למעלה ראש ובאשמותינו שגדלו עד לשמים.  , בעשנקרא שמך עליו

, כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה ככתוב ואני אהיה  מעי על קדש הקדשים שטמאים הלכו בו

 מנחם ציון ובונה ירושלים.  'ברוך אתה ה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה.

 י גיסרנוסח הרב אב

ּיֹו -ַנֵחם יי אֱ  ַהשֹוֹלֵהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי צִּ ָדש ָהֲאֵבל ֶהֳחֵרב ַהָבזּוי וְּ קְּ ֶאת ַהמִּ יר ָהֲאֵבָלה וְּ ם, ֶאת ָהעִּ רּוָשָליִּ ֶאת ֲאֵבֵלי יְּ ֵמם.  ן וְּ

ַהשֹוֵמם ֵמֵאין ּפֹו בֹודֹו וְּ כְּ ַהָבזּוי מִּ עֹונֹו וְּ מְּ ֶהֳחֵרב מִּ י ָבָניו וְּ לִּ בְּ יֹו   ֵקד.ָהֲאֵבל מִּ גְּ עּוהּו לִּ ַבלְּ ילּו ֶאת  ַויְּ ים ַוָּיטִּ יָרשּוהּו ָזרִּ נֹות ַוּיִּ

ֵתן   ם תִּ ירּוָשַליִּ ֶכה וִּ בְּ ַמר תִּ ּיֹון בְּ יֹון. ַעל ֵכן צִּ יֵדי ֶעלְּ ָזדֹון ֲחסִּ גּו בְּ ָרֵאל ֶלָחֶרב ַוַּיַהרְּ שְּ ָך יִּ ֵליֶהם,    קֹוָלּה.ַעמְּ י ַעל ַחלְּ בִּ י לִּ בִּ לִּ

ַצָתּה ּובָ   ֶהם.ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגי י ַאָתה יי ָבֵאש הִּ ָתּה. כִּ ָשה הֹוַרשְּ ר  שּורּון יְּ ֶזַרע יְּ ַתָתּה ַנֲחָלה ּולְּ ָך נְּ ָרֵאל ַעמְּ שְּ יִּ ֵאש  ּולְּ

תֹוָכּה". ֶיה בְּ ָכבֹוד ֶאהְּ יב ּולְּ ם ה' חֹוַמת ֵאש ָסבִּ א  ֶיה ָלּה נְּ י ֶאהְּ נֹוָתּה. ָכָאמּור: "ַוֲאנִּ בְּ יד לִּ ַנֵחם  בָ  ַאָתה ָעתִּ רּוְך ַאָתה יי מְּ

ם.  רּוָשָליִּ ּיֹון ּובֹוֵנה יְּ  צִּ

 לנחמת ציון ובניין ירושלים  לגאולה השלימה,  שנזכה  

 מחלקי המים 

 וכל המכיר נוסחים נוספים, אנא ימהר שמועתו הטובה אלינו ונוסיפם.  מים אחרונים:


