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נחם לט' באב

נַחֶם יָהּ אֱלֹהֵינוּ אֶת אֲבֵלֵי בֵּית בְּחִירָתֶ ָך
וְאֶת יושְׁבֵי יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַבִּירָה שֶׁל מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
רֵאשִׁית צְמִיחַת גְאוּלָתֵנוּ
כִּי אַף שֶׁהִיא בִּיְדֵי יִשְׂרָאֵל עֲדַיִין אֵין לָנוּ בֵּית הַבְּחִירָה
וְעוד פּוחֲדִים בָּהּ יושְׁבֶיהָ מִמִינֵי מַשְׁחִית וְהַתְקָפַת הַבַּרְיונִים
עוד לֹא הִסְכִּימוּ שְׂאָר הָעַמִים עַל תִּפְאַרְתָּהּ
וְעוד יֵשׁ בָּהּ מִשִׂנְאַת חִינָם בֵּין אֲחִים יְהוּדִים
וּבֵין שְׁאַר הָאוּמות וְדָתות שֶׁגַם הֵם רוצִים לִהְיות
הַיְחִידִים שֶׁעִיר הַקודֶשׁ הִיא שֶׁלָהֶם
אָנָא יָהּ אֵל גָדול וְנורָא נַחֲמֵנוּ כּוּלָנוּ
ְּב ִחזַיון הַקודֶשׁ בְּבֵית תְּפִילָה לְכָל הָעַמִים
תֵן בִּלְבָבֵנוּ רִגְשֵׁי כָּבוד וָאַחֲוָה,
דַת וְעַם אֶחָד אֶל חֲבֵרו וְיֵדְעוּ כּוּלָם
כִּי הֵם פְּעוּלֶיךָ יָהּ וּשֶׁאַתָּה פְּעַלְתָּם וּשֶׁכְבודְךָ נֶעֱתַּר
עַל יְדֵי שִׁירִים שׁונִים הַמִתְיַחֲדִים בְּמִזְמור שִׁיר לְיום שֶׁכּוּלו שַׁבָּת.
יְהִי רָצון מִלְפָנֶיךָ שֶׁכָּל הַנִּכְנָסִים בְּשַׁעֲרֵי עִיר הַקודֶשׁ
יִרְווּ בְּנִשְׁמָתָם נְחָמָה שְׁלֵמָה נְחָמָה בְּכִפְלַיִים:
בָּרוּךְ אַתָּה יָהּ מְנַחֶם צִיון וּבונֶה יְרוּשָׁלַיִם .אָמֵן
Comfort Yah our God, those who mourn Your sacred House,
those who live in Jerusalem, capital of the State of Israel,
the beginnings of our redemption.
Although now in the hands of Israel we have no Temple
and there is fear of terrorism and attack, in the hearts of her inhabitants.
Other nations have yet to consent to her government,
Jews have yet to learn to live in peace with each other,
as well as with other religions and peoples

who bring their claims to possess her exclusively .
Comfort us Yah, Great God, awesome One,
with that holy vision of the House of Prayer for all peoples.
Place into our hearts feelings of respect and brotherhood
of each people and creed for its counterpart.
May we all become aware that we are Your creation
and that Your Glory is exalted through diverse hymns
which form harmonies to the Anthem of the Sabbath.
May it be granted us that anyone entering the gates of the Holy City
!be fully comforted, doubly consoled
!We praise You Yah, who while consoling Zion builds Jerusalem! Amen
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נַחֶם-נָא יָהּ אֱלֹהֵנוּ אֶת אֲבֵלֵי בֵּית בְּחִירָתְךָ הַמִתְאַבְּלִים עַל מִקְדָשֶׁיהָ.
נַחֶם-נָא בְּכִפְלַיִם הַמִתְלונְנִים בְּצֵל זִכְרונותֶיהָ.
בֵּין נִצּוצֵי קְדוּשָׁתָהּ שֶׁנָפְלוּ לִשְׁבִירָה.
נַחֶם נָא אֶת יושְׁבֵי עִיר הַקּודֶשׁ ,עִיר הַבִּירָה שֶׁל מְדִינַת יִשְׂרָאֵל,
רֵאשִׁית צְמִיחַת גְאוּלָתֵנוּ ,אַל-קוּדשׂ ,בַּת-עֵין הַפַלֶשְׂתִינָאִים:
נָא תַּשְׁקֵט אֶת חֲמָתָם וְאֶת פַּחֲדָם מֵהַתְקָפות.
נָא תַּשְׁפִּיעַ עֲלֵיהֶם רוּחַ חָכְמָה וְהַשְׂכֵּל לְחֲזֵק אֶחָד אֶת רֵעֵהוּ
ְלכַנות אֶחָד אֶת הַשֵׁנִי בִּשֵׁמות וְכִנוּיֵי הֶעֲרָצָה.
נָא תַּעֲמוד בְּעֶזְרָתָם לְהָקִּים מֶמְשָׁלות הַשְׁקֵט וָבֶטַח וְיושֶׁר הֲדָּדִי.
נַחֲמֵנוּ נָא יָהּ הָאֵל הַגָדול הַגִבּור וְהַנורָא
ְּב ִחזָיון הַקודֶשׁ שֶׁל בֵּית תְפִילָה לְכָל הָעַמִים.
תֵן בִּלְבָבֵנוּ רִגְשֵׁי כָּבוד וְאַחֲוָה,
דָת וְעַם אֶחָד אֶל חֲבֵרו וְיֵדְעוּ כוּלָם
כִּי הֵם פְּעוּלֶיךָ יָהּ וְשֶׁאַתָּה פְּעַלְתָּם וְשֶׁכְבודְךָ נֶעֱתַר
עַל יְדֵי שִׁירִים שׁונִים הַמִתְיַחֲדִים בְּמִזְמור שִׁיר לְיום שֶׁכּוּלו שַׁבָּת.
יְהִי רָצון מִלְפָנֶיךָ שֶׁכָּל הַנִּכְנָסִים בְּשַׁעֲרֵי עִיר הַקודֶשׁ
יִרְווּ בְּנִשְׁמָתָם נְחָמָה שְׁלֵמָה ,נְחָמָה בְּכִפְלַיִם:
בָּרוּךְ אַתָּה יָהּ מְנַחֵם צִיון וּבונֶה יְרוּשָׁלַיִם ,עִיר הַשָׁלום יְרוּשַׁת הָעולָם.
Comfort, Yah our God, all who mourn your sacred house,
who grieve the holy wholeness it contained.

Comfort especially those who live most closely in the shadow of its memory,
amidst the shattered sacredness of your Holy City,
the city of many names and owners; Yerushalayim, Capital of the State of Israel,
the beginnings of our redemption, Al Quds, the apple of the eye of Palestine.
Calm those who dwell in it from their anger at each other
and their fears of terrorism and repression.
Give them the wisdom to affirm each other's names and stories.
Help them to work for forms of government through which each can keep safe
its inner life and meet its worthy needs.
Comfort us Yah, Great God, awesome One,
with that holy vision of the House of Prayer for All Peoples.
Place into all hearts feelings of respect and kinship
of each people and creed for its counterpart.
May we all become aware that we are Your creation
and that Your glory is exalted through diverse hymns
which form the harmonies to the Anthem of the Shabbat.
May it be granted us that anyone entering the gates of the holy city
be fully comforted and doubly consoled.
We praise You, who in consoling Zion builds Jerusalem, Ir HaShalom, the City of
Peace,
Yerushat Olam, the inheritance of all the world

