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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?

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 Shabba-

tot 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.

Distance

and Closeness

לֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל עֹוְבֵדי ַאּׁשּור, ַהִּביטּו  יב. 
ּוְראּו ִאם ֵיׁש ְמנּוָחה ִּכְמנּוָחִתי

לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי

ֲאֶׁשר עֹוֵנג ִלי, ֲאֶׁשר הֹוָגה ה' ְּביֹום ְמרֹום ָקְדׁשֹו.
אשר עולל לי אשר הוגה ה' ביום חרון אפו

ִמָּמרֹום ָׁשַלח רּוַח ְּבַעְצֹמַתי ַוֹּתאַמְרָנה,  יג. 
ָּפַרׂש ֶרֶשת ְלַאְנָחִתי ֱהִׁשיַבִני ַׁשֲאַנן,

ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה פרש 
רשת לרגלי השיבני אחור

ְנָתַנִני ִׂשְמָחה, ָּכל ַהּיֹום ָׁשָוה.
נתנני שוממה כל היום דוה

ִנַּתר ֹעל ְּפָׁשַעי ְבָידֹו, ִיְזַּדְּככּו, ָיְרדּו ֵמַעל ַצָּואִרי, ִהְרִגיַע ֹּכִחי,  יד. 
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כוחי

ְנָתַנִני ֲאֹדָני ִּביֵדי ֹלא ֶאְחַסר ְּכלּום.
נתנני אדני בידי לא אוכל קום

ָנַטע ָּכל ַאִּביַרי ֲאֹדָני ְּבִקְרִּבי, ָקָרא ָעַלי ַׁשָּבת ִלְשׁמֹור ָּבַני, טו. 
סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבור בחורי

ַגת ִהְזִחיל ֲאֹדָני ַלֲעִׂשַּית דֹורֹות ִיְׂשָרֵאל.
גת דרך אדני לבתולת בת יהודה

ַעל ֵאֶּלה ָאנּו ָנִגיָלה, ֵעיִני ֵעיִני ָׂשְמָחה ַחִיים,  טז. 
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים

ִּכי ָקרֹוב ֵאַלי ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי, ָהיּו 
ָבַני ְבִהּלּוִלים ִּכי ָגַבר ַּבְּנִגיָנה.

כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב

ֵּפְרָׂשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיָה, ַׁשָּבת ְמַנֵחם ָלּה,  יז. 
ִצָוה ה' ְלַיֲעֹקב, ְסִביָביו ִּכּסּוָפיו,

פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה ה' ליעקב סביביו צריו

ָהְיָתה ְלאֹות ִהיא ֵּביֵניֶהם.
היתה לנדה ביניהם

ַצִּדיק הּוא ה' ִּכי ִפיהּו ָזַכְרִּתי, ִׁשְמעּו  יח. 
ָנא ָכל ָהַעִּמים ּוְראּו תֹוָרִתי,

צדיק הוא ה' כי פיהו מריתי שמעו נא כל העמים וראו מכאובי

ַּבת ּוֵבן ְּכֶאָחד ָאְמרּו ָׁשַמְרִּתי.
בתולתי ובחורי הלכו בשבי

ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי, ֵהָּמה ְמִעיִדים, ֹּכֲהַני  יט. 
ּוְזֵקַני ְּבִׁשָּׁשה ִנְבָראּו ִּכי ָׁשְבתּו,

קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו

ֹנַעם ָלמֹו ְוָיִׁשיבּו ֶאת ַנְפָׁשם.
אכל למו וישיבו את נפשם

ָרָאה ה' ִּכי ָרַחב ִלי, ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו, ִלִּבי  כ. 
ֲהָפָכם ְוִהְרַויִני, ִּכי ָׁשתֹו ָׁשִתיִתי,

ראה ה' כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי

ִּבְפִנים ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְּבבֹואֹו ְּכֵצאתֹו.
מחוץ שכלה חרב בבית כמות

ָׁשְמעּו ִּכי ִלְרָוָחה ָאִני, ַהְּׁשִביִעי ְמַהֵּלל  כא. 
ִלי, ָּכל ֹאְיַבי ָׁשְמעּו ְׂשָכִרי,

שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל אויבי שמעו רעתי

הֹודּו ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת, ֵהֵבאָת יֹום ָקָראָת, ְוִיְהיּו ָכמֹוִני.
ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני

ָּתֹבא ָּכל ְמֻהָּמָתם ְלָפֶניָך, ְועֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי, כב. 
תבוא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי

ִעם ָׁשֹלׁש ְסעּודֹוָתי, ִּכי ַרּבֹות ְיִדידּוַתי, ְוִלִּבי ָחי.
על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי
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ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָּברּוְך, ִנְׁשָמִתי ַרָּבִתי אֹור, ָהְיָתה ְּכַכָּלה,  א. 
איכה יׁשבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה

ַרָּבִתי ַבָּיִמים ָׂשָרִתי ַּבְּזַמִנים, ָהְיָתה ְלַמְלָּכה.
רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס

ָקֹדש ְּתַקֵּדׁש ַּבַּלְיָלה, ְוֵייָנּה ַעל ְׂשָפָתּה,  ב. 
ֵאין ָלּה דֹוֶמה ְלַׁשָּבת ִמָּקָדֶׁשיָה, 

בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה

ָּכל ֵרֶעיָה ִנְפדּו ָבּה, ָהיו ָלּה ְלֹאֲהִבים.
כל רעיה בגדו בה היו לה לאויבים

ָגְלָתה ְמָלאָכה ִמִׂשְמָחה וֵמֹרב ֹעֶנג, ְיהּוָדה  ג. 
ָּבֲחָרה ִמָּכל ָיִמים, ָמְצָאה ָמנֹוַח,

גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח

ָּכל ְמַעְּנֶגיָה ִהִּשֹיגּוָה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.
כל רודפיה השיגוה בין המצרים

ַּדְרֵכי ִצּיֹון ְמֵלאֹות, ְּבִׁשיר ֹּבִאי ַכָּלה, ָּכל ְׁשָעֶריָה ִיְראּו,  ד. 
דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין

ֹּכֲהֶניָה ִמְתַנְּׂשִאים, ְּבתּוֹלֶתיָה ָׂשׂשׂות, ַעִין ְּבַעִין ָלּה.
כהניה נאנחים בתולותיה נוגות והיא מר לה

ָהיּו ַמֲחַמֶדיָה ְלֹראש, ָצֶריָה ִנְׁשַּתְּלוּו, ִּכי  ה. 
ֵמה' ַהְׁשֵקט ַעל ֹרב ֲעגּוֶמיָה,

היו צריה לראש אויביה שלו כי ה' הוגה על רוב פשעיה

עֹוָלֶליָה ָרוּו ֶּדֶׁשן ִלְפֵני צּור.
עולליה הלכו שבי לפני צר

ַוִּנְכַנס ְלַבת ִצּיֹון ָּכל ִזְמָרּה, ָהיּו ְמַרְּנֶניָה  ו. 
ְּכיֹוִנים ָמְצאּו ְמנּוָחה, 

ויצא מבת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה

ַוַּיֲעלּו ִעם ֹּכַח ִלְפֵני ְמרֹוֵמם.
וילכו בלא כח לפני רודף

ָׁשְכָחה ְירּוָׁשַלִם ְיֵמי ָחְׁשָכּה ְוַהְזָנָחָתּה,  ז. 
זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה

ָּכל ֵנרֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם ִּבְנֹפל טֹוָבּה ְּבַיד ָנִביא,
כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר

ְוֵאין עֹוֵכר ָלּה, ָראּוָה ַמְדִליִקים, ָׂשְמחּו ַעל ַׁשְּבתֹוֶתָה.
ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה

ִצוּוי ִצְוָתה ְירּוָׁשַלִם ַעל ֵּכן ְלֹהדֹות ָהָיָתה, ח. 
חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היתה

ָּכל ְמַכְּבֶדיָה ִחְּבקּוָה ִּכי ָראּו ְבִריָתּה, ַגם 
ִהיא ִּבְׁשָעֶריָך ַוָּתִׁשיב ַרְגֶלָך.

כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור

ִחּיּוָתּה ְּבַמְלּבּוָׁשּה, ֹלא ָׁשְכָחה ַאֲחִריָתּה ַוִּתְקַדׁש ְּפָלִאים,  ט. 
טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים

ֵאין ְמַחֵּלל ָלּה, ְרֵאה ה' ֶאת ְגֻאָּלִתי ִּכי ִהְגִּדיל ַהְּׁשִביִעי.
אין מנחם לה ראה ה' את עניי כי הגדיל אויב

ָּידֹו ָּפַרׂש ִחַּבת ַעל ָּכל ַמֲחַמֶדיָה ִּכי ָרֲאָתה ַמְטַעִמים, י. 
ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים

ָּבָאה ַמְלְּכָתא ֲאֶׁשר ִצִּויָתה ֶׁשָּתֹבא ַבָּקָהל ָלְך.
באו מקדשה אשר צויתה לא יבואו בקהל לך

ָּכל ַעָּמּה ְמַמֲהִרים ְמַבְּקִׁשים ְלָחִמים, ֵעְרבּו  יא. 
ַמֲחַמֵדיֶהם ְּבֹאֶכל ְלָהִׁשיב ָנֶפׁש,

כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו 
מחמדיהם באכל להשיב נפש

ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ִּכי ָהִייִתי ְׂשֵבָעה.
ראה ה' והביטה כי הייתי זוללה

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. Close-

ness 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 

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.
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