T I S H A B ’AV R E A D I N G

Rabbi Dr. Hillel Goldberg

Distance
and Closeness
Just as it is spiritual work to enter Tisha B’Av fully, it is spiritual
work to enter the parallel consolation in the season: Shabbat kodesh.
Its soaring spiritual embrace is not diminished by the mourning
that surrounds it in the Tisha B’Av season. Indeed, the two Shabbatot bookending Tisha B’Av are the only Shabbatot designated with a
special name – Shabbat Chazon and Shabbat Nachamu – which serve
as a protective enclosure, a spiritual shelter, amidst the mourning.

עֹוב ֵדי ַאּׁשּורַ ,ה ִּביטּו
יב .לֹוא ֲא ֵליכֶ ם ּכָ ל ְ
נּוח ִתי
נּוחה ּכִ ְמ ָ
ְּוראּו ִאם יֵ ׁש ְמ ָ
לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי

ֲא ֶׁשר עֹונֵ ג ִליֲ ,א ֶׁשר הֹוגָ ה ה' ְּביֹום ְמרֹום ָק ְדׁשֹו.
אשר עולל לי אשר הוגה ה' ביום חרון אפו

ֹאמ ְרנָ ה,
רּוח ְּב ַע ְצמ ַֹתי וַ ּת ַ
יגִ .מ ָּמרֹום ָׁש ַלח ַ
ָּפ ַרׂש ֶר ֶשת ְל ַאנְ ָח ִתי ֱה ִׁש ַיבנִ י ַׁש ֲאנַ ן,
ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה פרש
רשת לרגלי השיבני אחור

נְ ָתנַ נִ י ִׂש ְמ ָחהּ ,כָ ל ַהּיֹום ָׁשוָ ה.
נתנני שוממה כל היום דוה

אריִ ,ה ְרגִ ַיע ּכ ִֹחי,
יד .נִ ַּתר עֹל ְּפ ָׁש ַעי ְביָ דֹו ,יִ זְ ַּדּכְ כּו ,יָ ְרדּו ֵמ ַעל ַצּוָ ִ
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כוחי

נְ ָתנַ נִ י ֲאדֹנָ י ִּב ֵידי ֹלא ֶא ְח ַסר ּכְ לּום.
נתנני אדני בידי לא אוכל קום

טו .נָ ַטע ּכָ ל ַא ִּב ַירי ֲאדֹנָ י ְּב ִק ְר ִּביָ ,ק ָרא ָע ַלי ַׁש ָּבת ִל ְשׁמֹור ָּבנַ י,
סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבור בחורי

גַ ת ִהזְ ִחיל ֲאדֹנָ י ַל ֲע ִׂשּיַ ת דֹורֹות יִ ְׂש ָר ֵאל.
גת דרך אדני לבתולת בת יהודה

טזַ .על ֵא ֶּלה ָאנּו נָ גִ ָילהֵ ,עינִ י ֵעינִ י ָׂש ְמ ָחה ַחיִ ים,
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים

ּכִ י ָקרֹוב ֵא ַלי ְמנַ ֵחם ֵמ ִׁשיב נַ ְפ ִׁשיָ ,היּו
ּלּולים ּכִ י גָ ַבר ַּבּנְ גִ ינָ ה.
ָבנַ י ְב ִה ִ
כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב

יזֵּ .פ ְר ָׂשה ִצּיֹון ְּביָ ֶד ָיהַׁ ,ש ָּבת ְמנַ ֵחם ָלּה,
ּסּופיו,
ִצוָ ה ה' ְליַ ֲעקֹבְ ,ס ִב ָיביו ּכִ ָ

T

isha B’Av is not only a day, it is a season. The Tisha B’Av
season marks exile and alienation from the Divine
presence.

On Tisha B’Av itself the tragedies of Jewish history bear
down on us, generating deep mourning.

Is there a way to live this, yet also to locate a source of consolation,
?without violating the spirit of the Tisha B’Av season

ָהיְ ָתה ְלאֹות ִהיא ֵּבינֵ ֶיהם.
היתה לנדה ביניהם

יחַ .צ ִּדיק הּוא ה' ּכִ י ִפיהּו זָ כַ ְר ִּתיִׁ ,ש ְמעּו
תֹור ִתי,
נָ א כָ ל ָה ַע ִּמים ְּוראּו ָ
צדיק הוא ה' כי פיהו מריתי שמעו נא כל העמים וראו מכאובי

ּובן ּכְ ֶא ָחד ָא ְמרּו ָׁש ַמ ְר ִּתי.
ַּבת ֵ
בתולתי ובחורי הלכו בשבי

אתי ַל ְמ ַא ֲה ַביֵ ,ה ָּמה ְמ ִע ִידיםּ ,כ ֲֹהנַ י
יטָ .ק ָר ִ
ּוזְ ֵקנַ י ְּב ִׁש ָּׁשה נִ ְב ָראּו ּכִ י ָׁש ְבתּו,
קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו

נ ַֹעם ָלמֹו וְ יָ ִׁשיבּו ֶאת נַ ְפ ָׁשם.
אכל למו וישיבו את נפשם

כָ .ר ָאה ה' ּכִ י ָר ַחב ִליֵ ,מ ַעי ֳח ַמ ְר ָמרּוִ ,ל ִּבי
ֲה ָפכָ ם וְ ִה ְרוַ ינִ יּ ,כִ י ָׁשתֹו ָׁש ִת ִיתי,
ראה ה' כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי

ִּב ְפנִ ים נְ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ְּבבֹואֹו ּכְ ֵצאתֹו.
מחוץ שכלה חרב בבית כמות

כאָׁ .ש ְמעּו ּכִ י ִל ְרוָ ָחה ָאנִ יַ ,ה ְּׁש ִב ִיעי ְמ ַה ֵּלל
ִליּ ,כָ ל אֹיְ ַבי ָׁש ְמעּו ְׂשכָ ִרי,
שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל אויבי שמעו רעתי

את ,וְ יִ ְהיּו כָ מֹונִ י.
את יֹום ָק ָר ָ
הֹודּו ּכִ י ַא ָּתה ָע ִׂש ָיתֵ ,ה ֵב ָ
ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני

עֹול ְל ָּת ִלי,
עֹולל ָלמֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ַ
כבָּ .תבֹא ּכָ ל ְמ ֻה ָּמ ָתם ְל ָפנֶ יָך ,וְ ֵ
תבוא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי

ידּותי ,וְ ִל ִּבי ָחי.
עּודֹותיּ ,כִ י ַרּבֹות יְ ִד ַ
ָ
ִעם ָׁשֹלׁש ְס
על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי

פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה ה' ליעקב סביביו צריו
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that, exile and tragedies notwithstanding, our Creator has never
suspended the tranquility and Divine presence of Shabbat. Two
sets of verses. Eicha and Shabbat: in parallel.

Rabbi Dr. Hillel Goldberg is the editor and publisher of Intermountain Jewish News.

אֵ .איכָ ה יָ ְׁש ָבה ָּברּוְך ,נִ ְׁש ָמ ִתי ַר ָּב ִתי אֹורָ ,היְ ָתה ּכְ כַ ָּלה,
איכה יׁשבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה

ַר ָּב ִתי ַבּיָ ִמים ָׂש ָר ִתי ַּבּזְ ַמנִ יםָ ,היְ ָתה ְל ַמ ְלּכָ ה.
רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס

בָ .קדֹש ְּת ַק ֵּדׁש ַּב ַּליְ ָלה ,וְ יֵ ינָ ּה ַעל ְׂש ָפ ָתּה,
דֹומה ְל ַׁש ָּבת ִמ ָּק ָד ֶׁש ָיה,
ֵאין ָלּה ֶ

As we read Eicha, which both encapsulates and deepens our
mourning, we may perceive its verses with a parallel set of eyes,
a Shabbat set of eyes. Distance from the Creator: Tisha B’Av. Closeness to the Creator: Shabbat. Two sets of eyes in one season.
I have set above of the verses of the first chapter of Eicha a parallel
poetic expression of Shabbat, so that we may fully enter into the
lamentation of Tisha B’Av and simultaneously remind ourselves

רֹומם.
וַ ּיַ ֲעלּו ִעם ּכ ַֹח ִל ְפנֵ י ְמ ֵ
וילכו בלא כח לפני רודף

רּוׁש ַלִם יְ ֵמי ָח ְׁשכָ ּה וְ ַהזְ נָ ָח ָתּה,
זָׁ .שכְ ָחה יְ ָ
זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה

טֹובּה ְּביַ ד נָ ִביא,
רֹות ָיה ֲא ֶׁשר ָהיּו ִמ ֵימי ֶק ֶדם ִּבנְ פֹל ָ
ּכָ ל נֵ ֶ
כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר

בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה

תֹות ָה.
אּוה ַמ ְד ִל ִיקיםָׂ ,ש ְמחּו ַעל ַׁש ְּב ֶ
וְ ֵאין עֹוכֵ ר ָלּהָ ,ר ָ

ּכָ ל ֵר ֶע ָיה נִ ְפדּו ָבּהָ ,היו ָלּה ְלא ֲֹה ִבים.

ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה

כל רעיה בגדו בה היו לה לאויבים

הּודה
ומרֹב עֹנֶ ג ,יְ ָ
ג .גָ ְל ָתה ְמ ָלאכָ ה ִמ ִׂש ְמ ָחה ֵ
נֹוח,
ָּב ֲח ָרה ִמּכָ ל יָ ִמיםָ ,מ ְצ ָאה ָמ ַ

רּוׁש ַלִם ַעל ּכֵ ן ְלהֹדֹות ָהיָ ָתה,
חִ .צוּוי ִצוְ ָתה יְ ָ
חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היתה

גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח

קּוה ּכִ י ָראּו ְב ִר ָיתּה ,גַ ם
ּכָ ל ְמכַ ְּב ֶד ָיה ִח ְּב ָ
ִהיא ִּב ְׁש ָע ֶריָך וַ ָּת ִׁשיב ַרגְ ֶלָך.

ֹיגּוה ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות.
ּכָ ל ְמ ַעּנְ גֶ ָיה ִה ִּש ָ

כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור

כל רודפיה השיגוה בין המצרים

דַּ .ד ְרכֵ י ִצּיֹון ְמ ֵלאֹותְּ ,ב ִׁשיר ּב ִֹאי כַ ָּלהּ ,כָ ל ְׁש ָע ֶר ָיה יִ ְראּו,

ּבּוׁשּהֹ ,לא ָׁשכְ ָחה ַא ֲח ִר ָיתּה וַ ִּת ְק ַדׁש ְּפ ָל ִאים,
ּיּותּה ְּב ַמ ְל ָ
טִ .ח ָ
טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים

דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין

ֵאין ְמ ַח ֵּלל ָלּהְ ,ר ֵאה ה' ֶאת גְ ֻא ָּל ִתי ּכִ י ִהגְ ִּדיל ַה ְּׁש ִב ִיעי.

תּוֹלת ָיה ָׂשׂשוׂתַ ,עיִ ן ְּב ַעיִ ן ָלּה.
ּכ ֲֹהנֶ ָיה ִמ ְתנַ ְּׂש ִאיםְּ ,ב ֶ

אין מנחם לה ראה ה' את עניי כי הגדיל אויב

כהניה נאנחים בתולותיה נוגות והיא מר לה

הָ .היּו ַמ ֲח ַמ ֶד ָיה ְלרֹאשָ ,צ ֶר ָיה נִ ְׁש ַּת ְּלוּוּ ,כִ י
גּומ ָיה,
ֵמה' ַה ְׁש ֵקט ַעל רֹב ֲע ֶ
היו צריה לראש אויביה שלו כי ה' הוגה על רוב פשעיה

עֹול ֶל ָיה ָרוּו ֶּד ֶׁשן ִל ְפנֵ י צּור.
ָ
עולליה הלכו שבי לפני צר

ו .וַ ּנִ כְ נַ ס ְל ַבת ִצּיֹון ּכָ ל זִ ְמ ָרּהָ ,היּו ְמ ַרּנְ נֶ ָיה
נּוחה,
ּכְ יֹונִ ים ָמ ְצאּו ְמ ָ
ויצא מבת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה
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יּ .יָ דֹו ָּפ ַרׂש ִח ַּבת ַעל ּכָ ל ַמ ֲח ַמ ֶד ָיה ּכִ י ָר ֲא ָתה ַמ ְט ַע ִמים,
ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים

ָּב ָאה ַמ ְלּכְ ָתא ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָיתה ֶׁש ָּתבֹא ַב ָּק ָהל ָלְך.
באו מקדשה אשר צויתה לא יבואו בקהל לך

יאּ .כָ ל ַע ָּמּה ְמ ַמ ֲה ִרים ְמ ַב ְּק ִׁשים ְל ָח ִמיםֵ ,ע ְרבּו
ַמ ֲח ַמ ֵד ֶיהם ְּבאֹכֶ ל ְל ָה ִׁשיב נָ ֶפׁש,
כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו
מחמדיהם באכל להשיב נפש

יטה ּכִ י ָהיִ ִיתי ְׂש ֵב ָעה.
ְר ֵאה ה' וְ ַה ִּב ָ
ראה ה' והביטה כי הייתי זוללה

