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   "דבס
 עשרה הרוגי מלכות ביום הכיפורים?!

 נבון ואיזמ ברה
 

 של "אלה אזכרה"[ ט]קראו את הפיו
 

R. Nachman Levine, “Eleh Ezkerah”, Hakira 13, p.251 
None of it is historical; all of it is true. It is not about an historical event. What it is about 
is astonishing. It is about the Yom Kippur Avodah. It systematically and transparently 
describes the martyrdom in terms of the Yom Kippur Avodah’s motifs of preparation, 
priestly purification, lottery, calling out the Name, slaughter, skinning, spilling and 
sprinkling of blood, burning, etc., as its central theological idea. Eleh Ezkerah is about 
the aggregate death of the righteous, which atones for Israel as the sacrifices do. 
  

  א עמוד כח דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד
 מכפרת אדומה פרה מה: לך לומר - אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה למה: אמי רבי אמר 
 מה -? כהונה לבגדי אהרן מיתת נסמכה למה: אלעזר רבי אמר. מכפרת צדיקים של מיתתן אף -

 .מכפרת צדיקים של מיתתן אף - מכפרין כהונה בגדי
 

  ב הערה כ פרק במדבר הערות מימהת תורה
 כונת ל"וי, בדבר טעם ומה מכפרת צדיקים שמיתת הענין ערך נתבאר לא בכלל והנה... 

 את ויקברו"( א"כ ב"ש) ביה דכתיב שאול מיתת בענין ז"י פרק א"בפדר ש"מ פ"ע הענין
 הוא ברוך הקדוש שראה כיון ]פדר"א[: ל"וז, "כן אחרי לארץ אלהים ויעתר שאול עצמות
 ויעתר" שנאמר, רחמים נתמלא מיד[ שם כמבואר, לו וספדו ובכו שצמו] חסד לו שגמלו
 האבל אלא מכפרת עצמה המיתה שלא מזה מבואר. כ"ע, "'וכו כן אחרי לארץ אלהים
 :'ה כבוד הוא זה כבוד כי, צדיקים במיתת שנוהגין והכבוד

 

MAN: Perhaps one could go further and say that in the people’s mourning over their 
loss, they identify with the qualities of the tzadik and thereby do teshuva, atoning and 
elevating themselves.   
 
R. Nachman Levine, p. 269 
In the transfer of guiltless sons atoning for culpable fathers to innocent fathers atoning 
for guilty sons—we the readers—we take responsibility and say (the alliterative 
rhyming) “Hatanu Tzureinu//Selah Lanu Yotzreinu”: “We have sinned, our 
Rock//Forgive us, our Creator,” … 
 

 ~ כיוון חדש ~
 
R. Eliezer Berkovits, Faith after the Holocaust, p. 125 
The very angels in heaven cried out bitterly: “Is this then the Torah? And this its reward?”  
Whereupon a heavenly voice was heard: “If I hear another sound, I shall turn the world back to 

water and my throne’s footstool (i.e., the earth) to tohu v’bohu.  This is a decree (gezeira) from 
before me.  Accept it ye who find your pleasure in the Law, which precedes creation.”   
 

Why did they not utter that one sound, that protesting ‘No’ to the abomination, euphemistically 
called “the footstool of his throne”?  If such is the footstool, by all means let it go crushing down 
into its primordial tohu v’bohu!  The martyrs, Rabbi Akiva and his saintly friends, did not speak 
that condemning ‘No.’  They knew that the real issue was not their suffering; at stake was God’s 
act of creation, his freedom and authority to say, “Let there be!”  The chosen ones know that the 
choice is between tohu v’bohu of non-existence and their acceptance of the yoke of the divine 
experiment of creation.  Without their acceptance, the world would indeed have turned back 
into nothingness.  Only when the chosen ones choose to accept “the decree” does the world 
acquire the moral right to continue to exist.  As they accept the yoke, God may go on being 
long-suffering with the rest of mankind.  The world is sustained by the suffering of the guiltless.  
God’s chosen people is the suffering servant of God.  
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 << בחירה חופשית : אדם ולא רובוט ”divine experiment of creation“ גזירת הבריאה: הגזירה -
R. Eliezer Berkovits, p. 148 - Man is man only if he may choose between alternative courses of 
action, and if can do so in moral freedom. 

 

 הסתר פנים  << אפיםארך  :לטוב ולרעאפשרות  -
R. Eliezer Berkovits, p. 107 - One may call it the divine dilemma that God’s Erek Apayim, his 
patiently waiting countenance to some is, of necessity, identical with his Hester Panim, his hiding 
of the countenance, to others. 

 

 צדקצדיקים נפגעים ללא <<  : ארך אפיים לרעים << הסתר פנים לטוביםדילמת האל -
R. Eliezer Berkovits, p. 125 -The world is sustained by the suffering of the guiltless.   

 

 קבלת הסבל ללא הצדקה או סוף העולם.: האולטימטום -
ְרֵפי ְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה שַׂ  ?! זּו תוָרה ְוזּו ְשָכָרּה: מַׂ

ִים ת קול ִמָשמַׂ ע קול ַאֵחר: ָעְנָתה בַׂ ִיםֶאֱהפְך ֶאת הָ  ִאם ֶאְשמַׂ ִים, עוָלם ְלמַׂ  ְלתהּו ָובהּו ָאִשית ֲהדומַׂ
ֵזָרה י  ִהיא גְּ לּוהָ ִמְלָפנַׂ ת יוָמִים ַקבְּ ְעְשֵעי דַׂ  ְמשַׂ

R. Eliezer Berkovits, p. 125 -Only when the chosen ones choose to accept “the decree” does 
the world acquire the moral right to continue to exist.   

 : יעבדו יעד -
ֶתם( י) מג פרק ישעיהו י ְיֹקָוק ְנֻאם ֵעַדי אַׂ דִּ ַעבְּ ן ָבָחְרִתי ֲאֶשר וְּ עַׂ ֲאִמינּו ֵתְדעּו ְלמַׂ  ֲאִני ִכי ְוָתִבינּו ִלי ְותַׂ

ר ֹלא ְלָפנַׂי הּוא י ֵאל נֹוצַׂ  :ִיְהֶיה ֹלא ְוַאֲחרַׂ
R. Eliezer Berkovits, p. 125 - God’s chosen people is the suffering servant of God. 
R. Eliezer Berkovits, p. 114-6 - God’s [decidedly] unconvincing presence in history is testified 
to through the survival of Israel.  … There is no other witness that God is present in history but 
the history of the Jewish people. … The survival of a people that has lived without power is 
inexplicable in a world that lives essentially by reliance on power. 
 

 : מרצוןקבלה  -
R. Eliezer Berkovits, p. 136 – [The Akeida] was not a command of God, but a request that 
Abraham take upon himself this most exacting of all God’s impositions. 
 

  מלכותבל עדות הסבל? עשרה הרוגי קמי  -
 

 טענתינו לכפרה -
רומִּ ַחּנּון  מְּ יָטה מִּ ִדיִקים  יםַהבִּ צַׂ ם הַׂ ְמִצית ָדִמים ִתְשּפֶכת דַׂ  ְותַׂ

גּוָדְךִתְרֶאה  ַפרְּ ֲעֵבר ְכָתִמים בְּ ֲחִמים ֵאל ֶמֶלְך ְוהַׂ ל ִכֵסא רַׂ  יוֵשב עַׂ
 [וידוי                ]               אין    

 

 אלטרניבית ~עדות ~ 
R. Nachman Levine, p.251 –  
Eleh Ezkerah combines the themes of loss and responsibility in the Avodah’s acrostic form to 
describe a tragic anti-Avodah directly caused by the absence of the Temple Avodah. 

 

 !"מראה כהן""כ? אחרי הקוראים על עשרה הרוגי מלכות ביומתי  -
 

R. Soloveitchik - Why the happiness in reciting the 'mar'eh kohen'? Why was it sung with such a 
happy tune? The answer is that the Kohen Gadol reflected the radiance of the Shechina. 
Through witnessing the radiant appearance of the Kohen Gadol, there could be no doubt about 
Hashem's acceptance of Klal Yisrael's prayes". 

 

ה ֱאֶמת  ָגדֹול ֹכֵהן ָהָיה ֶנְהָדר מַׂ
ָקָדִשים ָקְדֵשי ִמֵבית ְבֵצאתוֹ  ע ְבִלי ְבָשלֹום הַׂ  ֶפגַׂ
ח ְכֹאֶהל ִנְמתַׂ ְעָלה ְבָדֵרי הַׂ ְרֵאה מַׂ  ֹכֵהן מַׂ

... 

סוֹדוָֹתיו ַעל ַהֵהיָכל ִבְהיֹות ֵאֶלה ָכל  יְּ
ש ֹקֶדש ּוִמְקדַׂ ל הַׂ  ְמכֹונֹוָתיו עַׂ

 ּוְמָשֵרת עֹוֵמד ָגדֹול ְוֹכֵהן
ָשָמחּו ָראּו דוֹרוֹ   וְּ

 

  בל עדות הסבל? עשרה הרוגי מלכות!התקמתי  -
 

 מכפרת צדיקים של מיתתן -
 

 ביוה"כ לתשובהריץ מ"אלה אזכרה" כת -
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י ֶאְשְּפָכה]הרוגי מלכות[ ֵאֶלה   ֶאְזְכָרה ְונְַׂפִשי ָעלַׂ
  ]בטרם עת[ פּוָכהְכֻעָגה ְבִלי הֲ  ִכי ְבָלעּונּו ֵזִדים

ָשר לא ָעְלָתה ֲארּוָכה  ִכי ִביֵמי הַׂ
ֲעָשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה  ]של רומי[ לַׂ

 
 

ת ִמִּפי ְמשּוֵלי]תורה[ ְבָלְמדו ֵסֶפר   ]כינוי לתלמידי חכמים[ ֲעֵרמַׂ
ת]מושל הרומי[ ְוֵהִבין ְוִדְקֵדק   ְבָדת ְרשּומַׂ

ח בִ  ִמְשָּפִטים ְוֵאֶלה"ּוָפתַׂ ת "הַׂ ב ְמִזמַׂ   ְוָחשַׂ
 "מות יּוָמת ְוגוֵנב ִאיש ּוְמָכרו ְוִנְמָצא ְבָידו"

ֵרנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ

 
ּה  ]בתלמידי חכמים[ ֵלב ִבְגדוִלים ָגבַׂ

לאת ְּפָלֵטרו ְנָעִלים]לאחרים[ ְוִצָּוה   ְלמַׂ
ֲעָשָרה  ֲחָכִמים ְגדוִלים ְוָקָרא לַׂ
 ָעֶמיָה ְבִפְלּפּוִליםְמִביֵני ָדת ּוְט 

 
 ִמְשָּפט ֶזה לֲַׂאשּורו ִדינּו]ציווה המושל:[ 

ְּותּוהּו ְבָכָזב ְלָאְמרו  ְוַאל ְתעַׂ
 :הוִציאּוהּו לֲַׂאִמתו ּוְלאורו ִכי ִאם

ֶמר בו  ִכי ִיָמֵצא ִאיש גוֵנב ֶנֶפש ֵמֶאָחיו" ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִהְתעַׂ
 ..."ּוְמָכרו

ַלחָחָטאנּו  ֵרנּו צּוֵרנּו סְּ  .ָלנּו יוצְּ

 
ָנב"ֵהם ְכָענּו לו  גַׂ הּוא ."ּוֵמת הַׂ  הַׂ

ֵיה :ָנם  ֲאבוֵתיֶכם ֲאֶשר ֲאִחיֶהם ְמָכרּוהּו אַׂ
ת ִיְשְמֵעאִלים  ְסָחרּוהּו ְלאְרחַׂ
ִים ְנָתנּוהּו ֲעלַׂ ד נַׂ  ?ּוְבעַׂ

 
ְבלּו ִדין ֶתם קַׂ ִים ֲעֵליֶכם ְואַׂ  ָשמַׂ

 א ִנְמָצא ָכֶכםִכי ִמיֵמי ֲאבוֵתיֶכם ל
ִיים ָהִייִתי ָדָנם ִלְפֵניֶכם ְוִאם ָהיּו חַׂ  .בַׂ

ֶתם ִתְשאּו ֲעון  ֲאבוֵתיֶכם ְואַׂ
ֵרנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ

 
ן]החכמים ענו:[   ְתָנה ָלנּו ְשלֶשת ָיִמים ְזמַׂ

ָדָבר ר הַׂ ע ִאם ִנְגזַׂ ד ֶשֵנדַׂ  ִמְמרוִמים עַׂ
ָיבִ  ֲאֵשִמיםִאם ָאנּו חַׂ  ים וַׂ

ת ָמֵלא ֲחִמים ִנְסבל ִבְגֵזרַׂ  רַׂ

 
 ָחלּו ְוָזעּו ְוָנעּו ֻכָלמו

ִבי ִיְשָמֵעאל כֵהן ל רַׂ  ָגדול ָנְתנּו ֵעיֵנימו עַׂ
ֵשם  ְזִכיר ֶאת הַׂ  לֲַׂאדוֵנימו לֲַׂעלות]המפורש[ ְלהַׂ

ְגֵזָרה ֵמֵאת ֱאלֵהימו ת ִאם ָיְצָאה הַׂ עַׂ  ָלדַׂ
ַלח ָחָטאנּו ֵרנּו צּוֵרנּו סְּ  .ָלנּו יוצְּ

 
ְצמו ִבי ִיְשָמֵעאל עַׂ ֵשם ְבִסלּוִדים ִטֵהר רַׂ  ְוִהְזִכיר ֶאת הַׂ

ִדים ְוָעָלה לַָׂמרום ְוָשַאל ֵמֵאת ָהִאיש בַׂ  ְלבּוש הַׂ
לּו: ְוָנם לו ִדיִקים ִויִדיִדים ַקבְּ  ֲעֵליֶכם צַׂ

ְעִתי ֵמֲאחוֵרי  ִכי גודָשמַׂ ֶתם נִ  ַהַפרְּ  ְלָכִדיםִכי ְבזאת אַׂ

 
ד ר ֵאל ָירַׂ ֲאמַׂ ֲחֵבָריו מַׂ  ְוִהִגיד לַׂ

ל ְלָהְרָגם ְבכחַׂ  ְבִליַׂעַׂ  ְוָלֵאל ְוִצָּוה הַׂ
 ִיְשָרֵאל ּוְשנִַׂים ֵמֶהם הוִציאּו ְתִחָלה ֶשֵהם ְגדוֵלי

ְמִליֵאל ָבן ִשְמעון ֶבן גַׂ ִבי ִיְשָמֵעאל כֵהן ָגדול ְורַׂ  ְנִשיא ִיְשָרֵאל רַׂ
ַלח ָלנּו ָחָטאנּו ֵרנּו צּוֵרנּו סְּ  .יוצְּ

 
 ְכרת ראשו ְתִחָלה ִהְרָבה ֶמנּו ִלְבען

ת ְמָשֵרת ְלָדר ְבָמעון ְוָנם לו  ָהְרֵגִני ְתִחָלה ְוַאל ֶאְרֶאה ְבִמיתַׂ
ִּפיל  גוָרלות ִצָּוה ִצְפעון ְלהַׂ

ָבן ִשְמעון ל רַׂ גוָרל עַׂ ל הַׂ  ְוָנפַׂ

 

 ָּפר ָדמו ִמֵהר ְכשור ִלְשּפְך
ִבי ִיְשָמֵעאל ְך ראשו ְנָטלו רַׂ שוָפר ּוְכֶשֶנְחתַׂ ר כַׂ ח ָעָליו ְבקול מַׂ  ְוָצרַׂ

ֶהֶרת ְלהורות ְממַׂ ָלשון הַׂ  ְבִאְמֵרי ְשָפר ִאי הַׂ
ָתה לוֶחֶכת ֶאת ֶהָעָפר ֲעונות ֵאיְך עַׂ  בַׂ

ֵרנּו ָחָטאנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .צּוֵרנּו סְּ

 
ה ְמאד ָבָכה ָעָליו  ֲחָרָדהבַׂ  מַׂ

ִבי ִיְשָמֵעאל ל ְלקול ְבִכָיתו ֶשל רַׂ עַׂ ת ְבִליַׂ  ָעְמָדה בַׂ
 תַאר ָיְפיו ְבִלָבּה ָחְמָדה

ָיתו ֲעִמיָדה ְוָשֲאָלה ֵמֵאת ָאִביָה חַׂ  ְלהַׂ

 
ֲעשותו ל ָדָבר ֶזה לַׂ עַׂ  ִנֵאץ ְבִליַׂ

ְפִשיט עורו ל ָּפָניו ָשֲאָלה ֵמִאתו ְלהַׂ  ֵמעַׂ
ֲעשותו ָבר ֶזהְולא ִעֵכב דָ   לַׂ

ר ְליוֵצר ח ְבקול מַׂ  ִנְשָמתו ּוְכֶשִהִגיעַׂ ִלְמקום ְתִפִלין ָצרַׂ
ֵרנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ

 
ְרֵפי ְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה שַׂ  מַׂ

 זּו תוָרה ְוזּו ְשָכָרּה
ְלָמה שַׂ  אוָרה עוֶטה כַׂ

נוָרא ָגדול ְוהַׂ  אוֵיב ְמָנֵאץ ִשְמָך הַׂ
לּו ֵדף עַׂ  ִדְבֵרי תוָרה ְמָחֵרף ּוְמגַׂ

 
ִים ת קול ִמָשמַׂ  ָעְנָתה בַׂ

ע קול ַאֵחר ִים ִאם ֶאְשמַׂ  ֶאֱהפְך ֶאת ָהעוָלם ְלמַׂ
ִים  ְלתהּו ָובהּו ָאִשית ֲהדומַׂ

ת  ְגֵזָרה ִהיא ְעְשֵעי דַׂ ְבלּוָה ְמשַׂ  יוָמִיםִמְלָפנַׂי קַׂ
ַלח ֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ  .ָלנּו יוצְּ

 
 ְכֵנִסיות ְּפִקיִדים ֶנֶהְרגּו ֵמַאֲחֵרי ֶשֶבת ָבֵתי

 ְמֵלֵאי ִמְצות ְכִרמון ּוְכָזִויות
ִבי  ֲעִקיָבא דוֵרש ִכְתֵרי אוִתיות ְוהוִציאּו ֶאת רַׂ

ְסְרקות  ִּפיִפיות ְוָסְרקּו ְבָשרו ְבמַׂ

 
ְדיון ִמֵבית ְנָיא ֶבן ְתרַׂ ִבי ֲחנַׂ  ָלמואּו ִצָּוה ְלהוִציא רַׂ

ֲחִביֵלי ְזמורות ָשְרפּו ָגְלמו  ּובַׂ
ְצמו ּוְספּוִגין ֶשל ֶצֶמר ָשמּו ֵכב עַׂ ל ִלבו ְלעַׂ  עַׂ

ף ְוֵסֶפר ְלקּו ִמָיד ִנְשרַׂ  תוָרה ִעמו ּוְכֶשִנְסתַׂ
ֵרנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ

 
ם לא ַאְלָמן קוְננּו  ְקדוִשים עַׂ

ל ָדָבר מּוָעט נִ  ְךִכי עַׂ  ָדָמן ְשּפַׂ
ְצָמן ִים ָמְסרּו עַׂ ֵדש ֵשם ָשמַׂ  ְלקַׂ

ִבי ֲהִריגַׂת רַׂ ְמֻתְרְגָמן בַׂ  ֻחְצִּפית הַׂ

 
 ִשמּועַׂ  ְרָעָדה ֶתֱאחז ָכל שוֵמעַׂ 

ִין ִדמּועַׂ  ל ָכל עַׂ  ְוִתזַׂ
ְך ְלֵאֶבל ָכל ֲעשּועַׂ  ְוֶנְהּפַׂ  שַׂ

מּועַׂ  ִבי ֶאְלָעָזר ֶבן שַׂ ֲהִריגַׂת רַׂ  בַׂ
ֵרנּו נּוָחָטא ַלח ָלנּו יוצְּ  .צּוֵרנּו סְּ

 
י ָני ִשֲחתּוִני ָצרַׂ  ּוְמעַׂ

 ּוִמְלאּו ְכֵרָסם ֵמֲעָדָני
ֲעָני ְוִהְשקּוִני ֵמי רוש  ְולַׂ

ִבי ֲחִניָנא ֶבן ֲחִכיָנאי ֲהִריגַׂת רַׂ  בַׂ

 
 ָצרות ִמְצות ְלָהֵפר ָתְקפּו ָעֵלינּו

ת הון ָוכֶפר חַׂ  ּוֵמֲאנּו ָלקַׂ
 ֲההוגות ִאְמֵרי ָשֶפר ִכי ִאם ְנָפשות

סוֵפר ִבי ְיֵשָבב הַׂ  ְכמו רַׂ
ֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו ַלח ָלנּו יוצְּ  .סְּ
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שוֵמָמה ִיֲחתּונּו ְבֵני ֲעִדיָנה  הַׂ
ְלֵכי ֲאָדָמה  ֵהֵרעּו ָלנּו ִמָכל מַׂ

ָמה ְוָהְרגּו ִמֶמנּו ָמה ְוכַׂ  כַׂ
ִבי ְיהּוָדה ֶבן ָדָמה ֲהִריגַׂת רַׂ  בַׂ

 
ֲעקב ֵאש ּוֵבית יוֵסף ֶלָהָבה ְרָת ִדבַׂ   ֵבית יַׂ

ש אּוָרם ָכָבה ָתה קַׂ  ֵהן עַׂ
י ָבא חַׂ יום הַׂ  ְזעְך קוָמָתם ְבִבעּור הַׂ

ֲהרג ֲעָשָרה ִבי ְיהּוָדה ֶבן ָבָבא ִכי ִהְסִכימּו לַׂ ִדיִקים ִעם רַׂ  צַׂ
ַלח ָלנּו ֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו סְּ  .יוצְּ

 ְרנּו ְבִשנּוןזאת ְקָרַאְתנּו ְוִסּפַׂ 
ְכנּו  ֵלב ָשפּול ְוָאנּון ְוָשפַׂ

ֲחנּון ְסֵכת תַׂ  ִמָמרום הַׂ
חּום נּון ה' ה' ֵאל רַׂ  ְוחַׂ

 
ים רומִּ מְּ יָטה מִּ  ַחּנּון ַהבִּ
ִדיִקים צַׂ ם הַׂ ְמִצית ָדִמים ִתְשּפֶכת דַׂ  ְותַׂ

גּוָדְךִתְרֶאה  ַפרְּ ֲעֵבר ְכָתִמים בְּ  ְוהַׂ
ל  ֵאל ֶמֶלְך ֲחִמיםיוֵשב עַׂ  ִכֵסא רַׂ

 ]               אין וידוי                [
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