בס"ד
!?עשרה הרוגי מלכות ביום הכיפורים
הרב מואיז נבון
]"[קראו את הפיוט של "אלה אזכרה
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.
תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כח עמוד א
 מה פרה אדומה מכפרת: לומר לך-  למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה:אמר רבי אמי
 מה- ? למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה: אמר רבי אלעזר. אף מיתתן של צדיקים מכפרת. אף מיתתן של צדיקים מכפרת- בגדי כהונה מכפרין
תורה תמימה הערות במדבר פרק כ הערה ב
 וי"ל כונת, והנה בכלל לא נתבאר ערך הענין שמיתת צדיקים מכפרת ומה טעם בדבר...
הענין ע"פ מ"ש בפדר"א פרק י"ז בענין מיתת שאול דכתיב ביה (ש"ב כ"א) "ויקברו את
 כיון שראה הקדוש ברוך הוא:] וז"ל [פדר"א,"עצמות שאול ויעתר אלהים לארץ אחרי כן
 שנאמר "ויעתר, כמבואר שם] מיד נתמלא רחמים,שגמלו לו חסד [שצמו ובכו וספדו לו
 מבואר מזה שלא המיתה עצמה מכפרת אלא האבל. ע"כ,"'אלהים לארץ אחרי כן וכו
:' כי כבוד זה הוא כבוד ה,והכבוד שנוהגין במיתת צדיקים
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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 אדם ולא רובוט >> בחירה חופשית:“divine experiment of creation”  גזירת הבריאה: הגזירהR. 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.
 ארך אפים >> הסתר פנים: אפשרות לטוב ולרעR. 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.
 ארך אפיים לרעים >> הסתר פנים לטובים >> צדיקים נפגעים ללא צדק:דילמת האל
R. Eliezer Berkovits, p. 125 -The world is sustained by the suffering of the guiltless.

-

. קבלת הסבל ללא הצדקה או סוף העולם: האולטימטום!?תורה וְ זּו ְשכ ָָרּה
ָ  זּו:ַׂש ְרפֵ י מַׂ עְ לָה צָ עֲקּו בְ מָ ָרה
 לְ תהּו וָ בהּו אָ ִשית הֲ דומַׂ יִ ם, ִאם אֶ ְשמַׂ ע קול ַאחֵ ר אֶ הֱ פְך אֶ ת הָ עולָם לְ מַׂ יִ ם:עָ נְתָ ה בַׂ ת קול ִמ ָשמַׂ יִ ם
גְּ ז ֵָרה ִהיא ִמלְ פָ נַׂי ַקבְּ לּוהָ ְמ ַׂשעְ ְשעֵ י ַׂדת יומָ יִ ם
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.
: עדי ועבדיישעיהו פרק מג (י) ַׂא ֶתם עֵ ַדי נְאֻ ם יְ קֹוָ ק וְּ עַ בְּ ִּדי אֲ ֶשר בָ חָ ְר ִתי לְ ַׂמעַׂ ן ֵת ְדעּו וְ תַׂ אֲ ִמינּו לִ י וְ תָ בִ ינּו כִ י אֲ נִי
:הּוא לְ פָ נַׂי ֹלא נוֹצַׂ ר אֵ ל וְ ַאחֲ ַׂרי ֹלא יִ ְהיֶה
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.
: קבלה מרצוןR. 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.
מי קבל עדות הסבל? עשרה הרוגי מלכות

-

טענתינו לכפרה
יקים וְ תַׂ ְמ ִצית ָד ִמים
ִ ִת ְשּפכֶת ַׂדם הַׂ צַׂ ִד
רומים
ִּ יטה ִּמ ְּמ
ָ ִּחַ ּנּון הַ ב
יושב עַׂ ל כִ סֵ א ַׂרחֲ ִמים
ֵ גּודְך וְ הַׂ עֲבֵ ר כְ ָת ִמים אֵ ל מֶ לְֶך
ָ ִת ְראֶ ה בְּ פַ ְּר
]
אין וידוי
[

-

~ ~ עדות אלטרניבית
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.

!"מתי קוראים על עשרה הרוגי מלכות ביוה"כ? אחרי "מראה כהן

-

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".
אֱ מֶ ת מַׂ ה נ ְֶה ָדר הָ יָה כֹהֵ ן גָדוֹל
בְ צֵ את ֹו ִמבֵ ית ָק ְד ֵשי הַׂ ָק ָד ִשים ְב ָשלוֹם בְ לִ י פֶ גַׂע
כְ אֹהֶ ל הַׂ נ ְִמ ַׂתח בְ ָד ֵרי מַׂ עְ לָה מַׂ ְראֵ ה כֹהֵ ן

...

כָל אֵ לֶה בִ ְהיוֹת הַ הֵ יכָ ל עַ ל יְּ סוֹדוֹתָ יו
ּומ ְק ַׂדש הַׂ ק ֶֹדש עַׂ ל ְמכוֹנוֹתָ יו
ִ
ּומ ָש ֵרת
ְ וְ כֹהֵ ן גָדוֹל עוֹמֵ ד
דוֹרוֹ ָראּו וְּ ָשמָ חּו
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מיתתן של צדיקים מכפרת
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"אלה אזכרה" (קינה על עשרה הרוגי מלכות)
אֵ לֶה [הרוגי מלכות] אֶ זְ כְ ָרה וְ נַׂפְ ִשי עָ לַׂי אֶ ְשּפְ כָה
כִ י בְ לָעּונּו זֵ ִדים כְ ֻעגָה בְ לִ י הֲ פּוכָה [בטרם עת]
כִ י בִ ימֵ י הַׂ ָשר לא עָ לְ תָ ה אֲ רּוכָה
ַׂלע ֲָש ָרה הֲ רּוגֵי ְמלּוכָה [של רומי]

לִ ְשּפְך ָדמו ִמהֵ ר כְ שור ּפָ ר
ּוכְ ֶשנ ְֶח ַׂתְך ראשו נְטָ לו ַׂרבִ י יִ ְשמָ עֵ אל וְ צָ ַׂרח עָ לָיו בְ קול מַׂ ר כַׂשופָ ר
ִאי הַׂ לָשון הַׂ ְממַׂ הֶ ֶרת לְ הורות בְ ִא ְמ ֵרי ְשפָ ר
בַׂ עֲונות אֵ יְך עַׂ ָתה לוחֶ כֶת אֶ ת הֶ עָ פָ ר
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

בְ ל ְָמדו סֵ פֶ ר [תורה] ִמּפִ י ְמשּולֵי ע ֲֵרמַׂ ת [כינוי לתלמידי חכמים]
וְ הֵ בִ ין וְ ִד ְק ֵדק [מושל הרומי] בְ ָדת ְרשּומַׂ ת
ּופָ תַׂ ח בִ "וְ אֵ לֶה הַׂ ִמ ְשּפָ ִטים" וְ חָ שַׂ ב ְמזִ מַׂ ת
ּומכָרו וְ נ ְִמצָ א בְ יָדו מות יּומָ ת"
"וְ גונֵב ִאיש ְ
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

מַׂ ה ְמאד בָ כָה עָ לָיו בַׂ חֲ ָר ָדה
בַׂ ת בְ לִ יַׂעַׂ ל לְ קול בְ כִ יָתו ֶשל ַׂרבִ י יִ ְשמָ עֵ אל עָ ְמ ָדה
תַאר יָפְ יו בְ לִ בָ ּה חָ ְמ ָדה
ידה
וְ ָשאֲ לָה מֵ אֵ ת ָאבִ יהָ חַׂ יָתו לְ הַׂ ע ֲִמ ָ

גָבַׂ ּה לֵב בִ גְ דולִ ים [בתלמידי חכמים]
וְ ִצּוָ ה [לאחרים] לְ מַׂ לאת ּפְ לָטֵ רו נְעָ לִ ים
וְ ָק ָרא ַׂלע ֲָש ָרה חֲ כ ִָמים גְ דולִ ים
ּוטעָ מֶ יהָ בְ פִ לְ ּפּולִ ים
ְמבִ ינֵי ָדת ְ

ַׂש ְרפֵ י מַׂ עְ לָה צָ עֲקּו בְ מָ ָרה
תורה וְ זּו ְשכ ָָרּה
זּו ָ
אורה
עוטֶ ה כ ַַׂׂשלְ מָ ה ָ
נורא
אויֵב ְמנָאֵ ץ ִש ְמָך הַׂ גָדול וְ הַׂ ָ
תורה
ּומג ֵַׂדף עַׂ ל ִדבְ ֵרי ָ
ּו ְמחָ ֵרף ְ

[ציווה המושלִ ]:דינּו ִמ ְשּפָ ט זֶ ה לַׂאֲ שּורו
ָאמרו
וְ ַאל ְתעַׂ ּוְ תּוהּו בְ כָזָ ב לְ ְ
הוציאּוהּו לַׂאֲ ִמתו ּולְ אורו:
כִ י ִאם ִ
"כִ י יִ מָ צֵ א ִאיש גונֵב נֶפֶ ש מֵ אֶ חָ יו ִמבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ִה ְתעַׂ מֶ ר בו
ּומכָרו"...
ְ
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

עָ נְתָ ה בַׂ ת קול ִמ ָשמַׂ יִ ם
ִאם אֶ ְשמַׂ ע קול ַאחֵ ר אֶ הֱ פְך אֶ ת הָ עולָם לְ מַׂ יִם
לְ תהּו וָ בהּו אָ ִשית הֲ דומַׂ יִ ם
גְ זֵ ָרה ִהיא ִמלְ פָ נַׂי ַׂקבְ לּוהָ ְמ ַׂשעְ ְשעֵ י ַׂדת יומָ יִ ם
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

הֵ ם כְ עָ נּו לו "ּומֵ ת הַׂ ַׂגנָב ".הַׂ הּוא
נָם :אַׂ יֵה אֲ בותֵ יכֶם אֲ ֶשר אֲ ִחיהֶ ם ְמכָרּוהּו
ארחַׂ ת יִ ְש ְמעֵ אלִ ים ְסחָ רּוהּו
לְ ְ
ּובְ עַׂ ד ַׂנ ֲעלַׂיִ ם נְתָ נּוהּו?

ידים נֶהֶ ְרגּו מֵ ַאחֲ ֵרי ֶשבֶ ת בָ ֵתי כְ נ ִֵסיות
ּפְ ִק ִ
ְמלֵאֵ י ִמ ְצות כְ ִרמון ּוכְ זָ וִ יות
אותיות
דורש כִ ְת ֵרי ִ
הוציאּו אֶ ת ַׂרבִ י ע ֲִקיבָ א ֵ
וְ ִ
וְ סָ ְרקּו בְ ָשרו בְ ַׂמ ְס ְרקות ּפִ יפִ יות

וְ אַׂ ֶתם ַׂקבְ לּו ִדין ָשמַׂ יִ ם ֲעלֵיכֶם
כִ י ִמימֵ י אֲ בותֵ יכֶם לא נ ְִמצָ א ָככֶ ם
יתי ָדנָם לִ פְ נֵיכֶם.
וְ ִאם הָ יּו בַׂ חַׂ יִ ים הָ יִ ִ
וְ אַׂ ֶתם ִת ְשאּו עֲון אֲ בותֵ יכֶם
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

הוציא ַׂרבִ י חֲ ַׂנ ְניָא בֶ ן ְת ַׂר ְדיון ִמבֵ ית אּולָמו
ִצּוָ ה לְ ִ
ּובַׂ חֲ בִ ילֵי זְ מורות ָש ְרפּו גָלְ מו
ּוספּוגִ ין ֶשל צֶ מֶ ר ָשמּו עַׂ ל לִ בו לְעַׂ כֵב עַׂ ְצמו
ְ
תורה עִ מו
ּוכְ ֶשנ ְִס ַׂתלְ קּו ִמיָד נ ְִש ַׂרף וְ סֵ פֶ ר ָ
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

לשת י ִָמים
[החכמים ענו ]:זְ מַׂ ן ְתנָה לָנּו ְש ֶ
רומים
עַׂ ד ֶשנ ֵַׂדע ִאם ִנגְ זַׂ ר הַׂ ָדבָ ר ִמ ְמ ִ
ִאם ָאנּו חַׂ יָבִ ים וַׂ אֲ ֵש ִמים
נ ְִסבל בִ גְ זֵ ַׂרת מָ לֵא ַׂרחֲ ִמים

דושים עַׂ ם לא ַאלְ מָ ן
קונְנּו ְק ִ
כִ י עַׂ ל ָדבָ ר מּועָ ט ִנ ְשּפַׂ ְך ָדמָ ן
לְ ַׂק ֵדש ֵשם ָשמַׂ יִ ם מָ ְסרּו עַׂ ְצמָ ן
בַׂ הֲ ִריגַׂת ַׂרבִ י חֻ ְצּפִ ית הַׂ ְמתֻ ְרגְ מָ ן

חָ לּו וְ זָ עּו וְ נָעּו ֻכלָמו
עַׂ ל ַׂרבִ י יִ ְשמָ עֵ אל כהֵ ן גָדול נ ְָתנּו עֵ ינֵימו
לְ הַׂ זְ כִ יר אֶ ת הַׂ ֵשם [המפורש] ַׂלעֲלות לַׂאֲ דונֵימו
ל ַָׂדעַׂ ת ִאם י ְָצָאה הַׂ גְ זֵ ָרה מֵ אֵ ת אֱ להֵ ימו
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

ְרעָ ָדה תֶ אֱ חז כָל שומֵ עַׂ ִשמּועַׂ
וְ ִתזַׂ ל כָל עַׂ יִ ן ִדמּועַׂ
וְ נ ְֶהּפַׂ ְך לְ אֵ בֶ ל כָל ַׂשעֲשּועַׂ
בַׂ הֲ ִריגַׂת ַׂרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ַׂשמּועַׂ
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

לּודים
ִטהֵ ר ַׂרבִ י יִ ְשמָ עֵ אל עַׂ ְצמו וְ ִהזְ כִ יר אֶ ת הַׂ ֵשם בְ ִס ִ
וְ עָ לָה לַׂמָ רום וְ ָשַאל מֵ אֵ ת הָ ִאיש לְ בּוש הַׂ בַׂ ִדים
ידים
יד ִ
יקים וִ ִ
וְ נָם לוַ :קבְּ לּו ֲעלֵיכֶם צַׂ ִד ִ
חורי הַ פַ ְּרגוד כִ י ְבזאת אַׂ ֶתם ִנלְ כ ִָדים
כִ י ָשמַׂ עְ ִתי מֵ אֲ ֵ

ּומעַׂ נָי
ִשחֲ תּונִי צָ ַׂרי ְ
ּומלְ אּו כְ ֵרסָ ם מֵ ע ֲָדנָי
ִ
וְ ִה ְשקּונִי מֵ י רוש וְ ַׂל ֲענָי
בַׂ הֲ ִריגַׂת ַׂרבִ י חֲ נִינָא בֶ ן חֲ כִ ינָאי

י ַָׂרד וְ ִהגִ יד לַׂחֲ בֵ ָריו מַׂ אֲ מַׂ ר אֵ ל
וְ ִצּוָ ה הַׂ בְ לִ יַׂעַׂ ל לְ הָ ְרגָם בְ כחַׂ וְ לָאֵ ל
הוציאּו ְת ִחלָה שֶ הֵ ם גְ דולֵי יִ ְש ָראֵ ל
ּושנַׂיִ ם מֵ הֶ ם ִ
ְ
ַׂרבִ י יִ ְשמָ עֵ אל כהֵ ן גָדול וְ ַׂרבָ ן ִש ְמעון בֶ ן ג ְַׂמלִ יאֵ ל נ ְִשיא יִ ְש ָראֵ ל
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

ָת ְקפּו עָ לֵינּו צָ רות ִמ ְצות לְ הָ פֵ ר
ּומֵ אֲ נּו ל ַָׂקחַׂ ת הון וָ כפֶ ר
כִ י ִאם נְפָ שות הֲ הוגות ִא ְמ ֵרי ָשפֶ ר
כְ מו ַׂרבִ י יְ ֵשבָ ב הַׂ סופֵ ר
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

כְ רת ראשו ְת ִחלָה ִה ְרבָ ה מֶ נּו לִ ְבען
וְ נָם לו הָ ְר ֵגנִי ְת ִחלָה וְ ַאל אֶ ְראֶ ה בְ ִמיתַׂ ת ְמ ָש ֵרת לְ ָדר בְ מָ עון
גורלות ִצּוָ ה צִ פְ עון
לְ הַׂ ּפִ יל ָ
גורל עַׂ ל ַׂרבָ ן ִש ְמעון
וְ נָפַׂ ל הַׂ ָ
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נִאֵ ץ בְ לִ יַׂעַׂ ל ָדבָ ר זֶ ה ַׂלעֲשותו
לְ הַׂ פְ ִשיט עורו מֵ עַׂ ל ּפָ נָיו ָשאֲ לָה מֵ ִאתו
וְ לא עִ כֵב ָדבָ ר זֶ ה ַׂלעֲשותו
ּוכְ ֶש ִהגִ יעַׂ לִ ְמקום ְתפִ לִ ין צָ ַׂרח בְ קול מַׂ ר לְ יוצֵ ר נ ְִשמָ תו
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ
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"אלה אזכרה" (קינה על עשרה הרוגי מלכות)
יִ חֲ תּונּו בְ נֵי ע ֲִדינָה הַׂ שומֵ מָ ה
הֵ ֵרעּו לָנּו ִמכָל מַׂ לְ כֵי אֲ ָדמָ ה
וְ הָ ְרגּו ִממֶ נּו כַׂמָ ה וְ כַׂמָ ה
הּודה בֶ ן ָדמָ ה
בַׂ הֲ ִריגַׂת ַׂרבִ י יְ ָ

ַאתנּו וְ ִסּפַׂ ְרנּו בְ ִשנּון
זאת ְק ָר ְ
וְ ָשפַׂ כְ נּו לֵב ָשפּול וְ ָאנּון
ִממָ רום הַׂ ְסכֵת ַׂתחֲ נּון
ה' ה' אֵ ל ַׂרחּום וְ חַׂ נּון

ִדבַׂ ְר ָת בֵ ית ַׂיעֲקב אֵ ש ּובֵ ית יוסֵ ף לֶהָ בָ ה
אּורם כָבָ ה
הֵ ן עַׂ ָתה ַׂקש ָ
חַׂ י זְ עְך קומָ תָ ם בְ בִ עּור הַׂ יום הַׂ בָ א
הּודה בֶ ן בָ בָ א
יקים עִ ם ַׂרבִ י יְ ָ
כִ י ִה ְסכִ ימּו לַׂהֲ רג ע ֲָש ָרה צַׂ ִד ִ
צּורנּו ְּסלַח לָנּו יוצְּ ֵרנּו.
חָ ָטאנּו ֵ

רומים
יטה ִּמ ְּמ ִּ
חַ ּנּון הַ בִּ ָ
יקים וְ תַׂ ְמ ִצית ָד ִמים
ִת ְשּפכֶת ַׂדם הַׂ צַׂ ִד ִ
גּודְך וְ הַׂ עֲבֵ ר כְ ָת ִמים
ִת ְראֶ ה בְּ פַ ְּר ָ
יושב עַׂ ל כִ סֵ א ַׂרחֲ ִמים
אֵ ל מֶ לְֶך ֵ
]
אין וידוי
[
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