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“Comfort the Mourners for Zion and Jerusalem” - Rabbi R. Meyers
(based on an article in Tisha B’av To Go by Rav JJ Schachter)
 ב' אב תשע"זSeattle Kollel

Source 1: R. Hayim David HaLevi, Aseh Lecha Rav Vol 1
Should Tisha B’av Be Cancelled in Modern Times?
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Bottom of line of Rav HaLevi: Do not cancel Tisha B’av – no Mikdash – the
observance stays in place
Additions to the Tefilah on Tisha B’av – Aneinu and Nachem
Source 2: Shulchan Aruch –OC 565:3 Tefilat Aneinu on fast days – “Answer Us”

;  שמא יאחזנו בולמוס ונמצא שקרן בתפלתו, כי אם במנחה,יש אומרים שאין היחיד אומר עננו
 שא"א שלא יתענו קצת, אומרו גם בתפלת שחרית כשהוא מתפלל בקול רם,אבל שליח צבור
 דאפילו יאחזנו בולמוס ויאכל שייך, גם היחיד אומרו בכל תפלותיו,מהקהל; ובארבע צומות
 ונהגו בכל: הגה. כיון שתיקנו חכמים להתענות בו,שפיר למימר עננו ביום צום התענית הזה
. מלבד שליח צבור שאומר שחרית כשמתפלל בקול רם,הצומות שלא לאומרו כי אם במנחה
Shulchan Aruch (R. Yosef Karo)
Personal fasts – Individual says it only at Mincha
Shaliach Tzibur/Hazzan – recites it even in Shacharit
Four Fasts – Individual says even in Shacharit
Remah (Rav Moshe Isserles) – the custom is for the individual only to say it at
Mincha always
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Source 3: Shulchan Aruch –OC 557:1 – Tefilat Nachem on Tisha B’av
(א) בתשעה באב אומר * (ב) <א> בבונה ירושלים[ :א] נחם ה' אלהינו את אבלי ציון וכו'( ,ג)
ועננו בשומע תפלה; ואם לא אמר לא זה ולא זה( ,ד) אין מחזירין אותו .הגה< :ב> והמנהג
פשוט שאין אומרים נחם רק בתפלת מנחה של תשעה באב ,לפי שאז הציתו במקדש אש ולכן
מתפללים אז על הנחמה (רוקח ואבודרהם) .מי שאכל בת"ב ,א יאמר נחם (ה) בברכת המזון
(מהרי"ל)
Addition of Nachem on Tisha B’av – inserted into the prayer for the
rebuilding of Jerusalem; Remah: Only in Mincha, since that’s when the fire
took hold of the Bet HaMikdash
משנה ברורה סימן תקנז ס"ק א
(א) בת"ב אומר וכו'  -מסתימת המחבר משמע דדעתו שיאמרו בכל התפלות [א] וכן הוא המנהג
בירושלים אבל במדינותינו המנהג כמו שכתב הרמ"א:

”Source 4: Jerusalem Talmud – Tractate Ta’anit - "Rachem
יחיד בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע .ומהו אומר? "רחם יי' אלהינו ברחמיך הרבים
ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיר
האבילה ההרוסה השוממה הנתונה ביד זרים הרמוסה בכף עריצים ויבלעוה לגיונות ויחללוה
עובדי פסילים כי לישראל עמך נתתה באהבה לנחלה ולזרע ישורון ירושה הורשתה כי באש
החרבתה ובאש אתה עתיד לבנותה כאמור ואני אהיה לה נאם יי' חומת אש סביב ולכבוד אהיה
בתוכה".
➢ Have compassion on the mournful, destroyed, desolate city, given over
to strangers, dominated and trounced by despots, legions/armies have
swallowed it up and idolaters have desecrated it
➢ Because you gave it to your nation Israel with love as an inheritance

Source 5: Nachem – Nusach Ashkenaz
בתשעה באב במנחה אומרין כאן נחם :
נַחֵ ם ה' אֱ להֵ ינּו ֶאת אֲ בֵ לֵי צִ ּיון וְ ֵאת אֲ בֵ לֵי יְרּושָׁ ַליִם וְ ֶאת הָ עִ יר הָ אֲ בֵ לָה וְ הַ חֲ ֵרבָ ה וְ הַ בְ זּויָה
עונותיהָ  .וְ הַ בְ זּויָה ִמכְ בודָ ּה .וְ הַ ּׁשומֵ מָ ה מֵ ֵאין יושֵ ב.
ֶ
וְ הַ ּׁשומֵ מָ ה .הָ אֲ בֵ לָה ִמבְ לִי בָ נֶיהָ וְ הַ חֲ ֵרבָ ה ִמ ְמ
ִירשּוהָ עובְ דֵ י פְ ִסי ִלים.
וְ ִהיא יושֶ בֶ ת וְ ראשָ ּה חָ פּוי כְ ִאּׁשָ ה ע ֲָק ָרה שֶ ּלא ָילָדָ הַ .ויְבַ ּלְעּוהָ לִגְ יונותַ .וי ָ
ִשר ֵאל לֶחָׁ ֶרבַ .וּיַהַ ְרגּו בְ זָׁדון חֲ ִסידֵ י עֶ לְיון .עַ ל כֵן צִ ּיון בְ מַ ר ִתבְ כֶה .וִ ירּושָׁ ַליִם ִת ֵתן
ַוּי ִָׁטילּו ֶאת עַ ְמָך י ָׁ
קולָּׁה .לִבִ י לִבִ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם .מֵ עַ י מֵ עַ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם .כִ י ַא ָׁתה ה' בָׁ ֵאש ִהצַ ָׁתּהּ .ובָׁ ֵאש ַא ָׁתה עָׁ ִתיד
נותּה .כ ָָׁׁאמּור וַאֲ נִי ֶא ְהיֶה לָּׁה נְאֻ ם ה' חומַ ת ֵאש סָׁ בִ יב ּו ְלכָׁבוד ֶא ְהיֶה בְ תוכָּׁה :
לִבְ ָׁ
בָׁ רּוְך ַא ָׁתה ה' ְמנַחֵ ם צִ ּיון ּובונֵה יְרּושָׁ ָׁליִם :
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Comfort the Mournful, destroyed, disgraced, desolate city.
Mournful without its children
Destroyed – from its place
Disgraced of its honor
Desolate without inhabitants
Its head is turned downwards and head is covered as a barren woman
Legions/armies have swallowed it
It has been inherited by idolaters

Source 6: Nusach Edot Hamizrach/Sephardic
 מבלי.החרבה והבזויה והשוממה
ֵ
 ואת העיר,נחם ה' אלהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים
 ויטילו, ויבלעוה ליגיונים ויירשוה.וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה, בניה היא יושבת
. על כן ציון בְ מֶ ֶרר תבכה וירושלים תתן קולה. ויהרגו בזדון חסידי עליון,את עמך ישראל לחרב
 כי אתה ה 'באש הצתה ובאש אתה עתיד, מעי מעי על הרוגיהם,לבי לבי על חלליהם
,' ברוך אתה ה.ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה: ככתוב. לבנותה
 מנחם ציון ובונה ירושלים: (יש גורסים.מנחם ציון בבנין ירושלים
➢ They have subjected your nation to the sword and have murdered lofty,
righteous people
Source 7: R. Baruch Halevi Epstein, “Baruch She’amar”

Rav Baruch HaLevi Epstein (the Torah Temima) asks in 1938 how we can
still say Nachem with the original words when Jerusalem is already so
beautifully built up? He answers that Nachem will still be applicable until
Jerusalem is under Jewish government
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Source 8: Rav HaLevi – Aseh Lecha Rav – Vol. 1 – after the Six Day War
Is it possible to omit “Nachem”?
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Bottom line: R. Chaim David Halevi (Chief Rabbi of Tel Aviv from 19731998) felt that it was too soon to change the prayer. However, one cannot
now honestly say that the Yerushalayim is in a state of destruction and
denigration. Therefore, he suggested adding the word “shehaita” (‘that
was’) before words of destruction, indicating that the city had been
destroyed etc. (See Aseh Lecha Rav 1:14, 2:36-39, 7:35; HaTzofeh, 9 Av
5753, p. 4)
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Source 9: Rav Shlomo Goren, Terumat HaGoren

“God, let her shake off her dust….”
Source 10: Rav JJ Schachter: “On Changing the Text of Nachem”
Already in November 1978, Rabbi Goren wrote that he withdrew his new text of Nahem and
felt that after the “ethical, moral and national decline” that took place in the wake of the Yom
Kippur War and in light of the preparations then being made to return parts of Eretz Yisrael
to the Palestinians, he saw no reason to change the existing form of the prayer. In 1967, he
wrote, he believed that he had witnessed the realization of the millennia-old dream of the
Jewish return to Zion and wanted the language of the prayers to reflect that new reality. A
short 12 years later, he was no longer so sure.

Source 11: Similar approach by R. Yisrael Ariel
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Source 12: R. Yitzchak Etzshalom – Modern day Torah educator in Los
Angeles – focus on the absence of the Mikdash

Source 13: Rav Ovadia Yosef, Yechave Da’at 1:53 – A Staunch Traditional Stance

שאלה :האם לא הגיעה השעה לשנות את הנוסח שבתפלת נחם הנאמרת בתשעה באב? ובמיוחד מה
שאומרים על ירושלים :העיר החרבה והבזויה והאבלה והשוממה ,שאינו תואם את המציאות כיום,
כי לשמחתינו עינינו הרואות שירושלים הולכת ומתפתחת בקצב מהיר ,והולכת ונבנית ומתיישבת עם
בניה בונ יה לאלפים ולרבבות מישראל ,כן ירבו ,ואל הכותל המערבי נוהרים מכל קצוי תבל ,אלפים
ורבבות בקול רנה ותודה המון חוגג .
תשובה  :תפלת נחם שהיא מעין המאורע בתשעה באב ,נזכרה בירושלמי (בפרק ד' דברכות הלכה ג').
ובסידור רב סעדיה גאון (עמוד שי"ח) ,ובסידור רב עמרם גאון חלק ב' (דף קל"ב ע"א) ,תוך שינויים
קלים ע"ש  .והנה מבואר בסידור רב סעדיה גאון (במבוא עמוד י') ,שבתפלות ובמטבע הברכות אנו
סומכים על המקובל בידינו במסורה מנביאי ה' ואנשי כנסת הגדולה ,שהיו להם שני סדרים בתפלות,
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סדר אחד לזמן מלכות ישראל ,וסדר אחר המיועד לזמן הגלות ע"ש .וזה על פי מה שאמרו (בנזיר ל"ב
ע"ב) ,שיודעים היו שעתיד המקדש ליחרב[ .ובספר סדר היום דף ח' ע"ב ,כתב ,נוסח ברכת אמת ויציב
נתקן ע"י בני הגולה שהיו רחוקים מירושלים ,וכששלח אחריהם עזרא ,לא רצו לעלות ,באומרם ,הואיל
ובית המקדש השני עתיד ליחרב ועתידים לגלות פעם אחרת ,למה לנו להכפיל יגוננו ,טוב לנו לעמוד
במקומנו ולעבוד את ה' ,וכדי שלא יחזיקום ברשעים ומחוסרי אמונה ,כתבו זה השבח הגדול והקדוש.
וכן הובא בספר שלמי צבור (דף ק' ע"ב) ע"ש] .נמצא שגם הנוסח של תפלת נחם המקובל בידינו מדורי
דורות יסודתו בהררי קודש ,על ידי רבותינו אנשי כנסת הגדולה .ורבי דוד אבודרהם (בדף ס"ט ע"ד)
כתב ,בביאור תפלת נחם :את העיר האבלה ,על שם הכתוב דרכי ציון אבלות (איכה א' ,ד') .החרבה ,על
שם אשר ירושלים חרבה ושעריה נצתו באש (נחמיה ב' ,י"ז) .וכן נאמר ניחם כל חרבותיה .והבזויה ,על
שם ראה ה' והביטה כ י הייתי זוללה .והשוממה מבלי בניה ,על שם כי רבים בני שוממה ,ונאמר כל
שעריה שוממים .וראשי תיבות של אבלה חרבה בזויה שוממה ,אחבש ,לרמוז ביום חבוש ה' את שבר
עמו ע"ש .ולכן מי הוא זה ואיזהו בדורות אלו שיכול להרהיב עוז לתקן ,ולשנות מנוסח התפלה שנתקן
ע"י רבותינו הק דושים ,אשר רוח ה' דבר בם ומלתו על לשונם .ובכל תיבה ותיבה ובכל אות ואות
שתיקנו במטבע הברכות והתפלות ,גנוזים בהן סודות נשגבים ומופלאים ,ודברי קדשם מיוסדים על
אדני פז ברזין עילאין טמירין .וכמ"ש מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (סוף סימן י"א) :כי נודע שכל
עניני התפלו ת בנויים ומיוסדים על אדני רזי עולם כמו שנראה מהזוהר הקדוש וכתבי רבינו האר"י
זצ"ל ,שהכל מתוקן ומסודר בכוונות עליונות ,ובזה נבין מ"ש (בברכות כ"ח ע"ב) :אמר להם רבן
גמליאל הזקן לחכמים ,כלום יש בכם אדם שיודע לתקן ברכת המינים ,עמד שמואל הקטן ותיקנה,
ולכאורה יפלא על גדולי ישראל רבן גמליאל וחכמים שבדורו ,כי מה חכמה היא זו לתקן דברות שתים
בלשון הקודש וכו' ,אלא שלהיות וכל אות ואות מנוסח הברכות סוד שתו ביחוד וזיווג מדות העליונות,
לפיכך צריך חכם גדול שרוח הקודש שורה עליו לכוין הדברים לפי סודן ,לדעת פגם המינים והמשכת
הא ורות לדחות יניקת הסט"א =הסטרא אחרא= וכיו"ב ,דברים העומדים ברומו של עולם( .ועמד
שמואל הקטן ותיקנה ,כי לו נגלו כל תעלומות חכמה ,וכל רז לא אניס ליה ,כמבואר בסנהדרין י"א ע"א)
עכת"ד .וכן כתב הפני יהושע בחידושיו לברכות (כ"ח ע"ב) .וכ"כ הגאון יעב"ץ בספר מגדל עוז .והגר"ח
מואלוז'ין בספר נפש החיים (שער ב' פרק י"ג) ע"ש .ואם כן מה כוחנו לשנות הנוסח שבתפלת נחם ,שהוא
מעין המאורע בתפלות תשעה באב ,ואין אתנו יודע עד מה .
ובאמת שגם לפי פשוטו יתבאר הנוסח של תפלת נחם ,שהוא על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו .כי
מקום המקדש וסביבותיו נתונים ביד זרים שונאי ישראל ,וירושלים העתיקה עודנה מלאה גילולים של
עכו"ם ,בכמה כנסיות טמאות ,ואשר על ידי כמריהם ומנהיגיהם דם ישראל נשפך כמים בכל הדורות,
ובסביבות המקדש קבורים ישמעאלים ,סביב רשעים יתהלכון ,ולכל עם ישראל אסור מן התורה להכנס
להר הבית משום ט ומאת מת ,והערבים מכניסים פגרי מתיהם אל המקום המקודש לנו ביותר( .וכמ"ש
בזוהר חדש פרשת ויצא ,פעם אחת ראו חכמים את רבי אלעזר בן ערך שהיה יושב ובוכה ,וכשנשאל
לפשר הדבר ,אמר ,אני בוכה על אבן השתיה שבתוך בית המקדש ,והמשיך :הוי אבן הקדושה העולה על
כל קדושה! היאך עתידים אומות העולם לזלזל בך ,ולהושיב מתיהם הטמאים עליך ,לטמאות המקום
המקודש ,כי אנכי הרואה שעל אבן השתיה עתידין לתת האומות את פגרי מתיהם ,מי לא יבכה על כך,
אוי לאותו הדור שיתרחשו בו דברים אלה! וכתב על זה בספר אלה מסעי (דף י"ב ע"א) ,ועינינו הרואות
שחזיון נב ואתו של רבי אלעזר בן ערך נתקיים כעת בעוה"ר =בעוונותינו הרבים= ,שהישמעאלים
מכניסים מתיהם קודם קבורה על אבן השתיה ,שהיא בכפת קודש הקדשים .וכ"ה בספר חבת ירושלים
עמודים רס"ד  -רס"ה) .ועיקר יישובה של ירושלים בזמן הבית שהיה בצד דרום של בית המקדש,
מאוכלס עדיין על ידי הערבים שונאי ציון ,ישליו אהלים לשודדים ובטוחות למרגיזי אל( ,ראה סוכה נ"ב
ע"ב) .וכמה בתי כנסת שהיו לתפארת עמנו בעיר העתיקה ,עודם חרבים ושוממים ,מעת נפילת ירושלים
העתיקה בידי הלגיונות של ירדן .ועוד כהנה וכהנה ,היש לך בזיון וחורבן ושממה גדולים מאלה? על זה
היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו .וכבר אמרו חז"ל בירושלמי (יומא פרק א' הלכה א') :כל דור שלא
נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו .ואמנם אנו שרים ורוקדים על שזכינו לחזור לכותל
המערבי ,שהוא שריד בית מקדשינו ,שכולו זכר לחורבן ,וכמ"ש זכור תזכור ותשוח עלי נפשי ,וכמ"ש
בספר כפתור ופרח (פרק ו' דף י"ט ע"ב) ,שגם העליה לרגל בזמן הזה כדי להרבות עגמת נפש וכו' ע"ש.
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 על,) המגיד מדובנא בספר אהל יעקב (פרשת וילך ס"א ע"א,וידוע המשל של הרה"ג ר' יעקב קרנץ
.  ועדיין רחק ממנו מנחם משיב נפש. כי שבעה ברעות נפשי וכו' ע"ש,הפסוק הטה אזנך לרנתי
 אזכרה: כמו שפירשו במאמר,ומלבד זה גם הרוחניות של ירושלים היא בעוה"ר בשפל המדרגה
 כי מה מאוד ידאב. וירושלים מושפלת עד שאול תחתיה,אלקים ואהמיה בראותי כל עיר על תלה בנויה
 חינוך אלפים ורבבות מילדי ישראל ללא,לב כל החרד לדבר ה' על התפרקות הדור מחיי תורה ומצוה
 ועוד, והפרת סדרי הכשרות, וריבוי חילולי השבת, והרס חומת הצניעות והמוסר,תורה וללא מצוה
 ותפלתינו. אלו הארמונות של תורתינו הקדושה, בושנו וגם נכלמנו כי שודדו ארמנותינו.כהנה וכהנה
 וצום החמישי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. ישוב ינחמנו יכבוש עוונותינו,להבורא יתברך
 שישו אתה משוש כל המתאבלים, ויקויים בנו שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה,ולמועדים טובים
. כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו.עליה

Source 14: Rav Soloveitchik – Mesorah 1992
Rav JJ Schachter: Rabbi Joseph B.
Soloveitchik also took a very strong position
against emending the text but adduced a very
different rationale for his position, one that
reflects the lens through which he viewed the
world in general. After also expressing an
aversion against changing texts hallowed by
virtue of their rabbinic authorship, he quoted
the Rambam who, in a number of different
places in his Perush ha-Mishnayot,
maintained that the city of Jerusalem had the
halakhic status of mikdash. For example,
when the shofar was sounded on Shabbat in
the bet ha-mikdash, it was also sounded in
Jerusalem. In addition, for the Rambam, the
mizvah de-orayta of arba minim on Sukkot in
Jerusalem was for all seven days, like in the
mikdash. 6 Also, the sanctity of the city of
Jerusalem was never abrogated because it,
again like the mikdash, drew its holiness from
the Shehinah.7 Since, concluded the Rav,
Jerusalem according to the Rambam has the
halakhic status of mikdash, as long as the
mikdash is destroyed, Jerusalem is
considered halakhically destroyed as well.
What was relevant for Rabbi Soloveitchik is
the conceptual halakhic status of Jerusalem,
not how many hundreds of thousands of
people may regularly stream to the Kotel.

