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  ליקוט עצמות
  

נתאכל הבשר היו מלקטי� את העצמות וקוברי� אות� , בראשונה היו קוברי� אות� במהמורות

  )ה"ה, א"ירושלמי מועד קט� פ(                                                                   .'בארזי� כו

אלו לשבוע הב� ואלו ; האלו לבית האבל ואלו לבית המשת, כ! היו חבורות עושי� בירושלי�

לשבוע הב� וללקט עצמות , לבית האבל ולבית המשתה בית המשתה קוד�. ללקט עצמות

  .'לשבוע הב� קוד� כו

� מכא� ואלו בראש אפיקרסי, ונות� אלו בראש אפיקרסי� מכא�, מלקט אד� שתי מתי� כאחת

אלא , מות להתערביוחנ� ב� נורי אומר סו$ אפיקרסי� להתעכל וסו$ עצ' ר, עקיבא' דברי ר

  .'מלקטי� עצמות ונותני� בארזי� כו

קברני תחילה בבקעה ובסו$ לקט : ר צדוק כ! אמר לי אבא בשעת מיתתו"אליעזר ב' אמר ר

כש� שעשה לאביו כ! ' וכ� עשיתי לו כו, עצמי ותנ� בגלוסקמא בארזי� ואל תלקוט אתה ביד!

  )ב"פי, שמחות(                                                                                               .עשיתי לו

  
שאירע רק לפעמי� כשמת , לא היה דבר נדיר" ליקוט עצמות"אנחנו כי  מסגנו� הברייתות הללו רואי�

כי א� נהוג היה שקברו זמנית , אד� שלא במקומו ועירו ונקבר ש� ואחרי כ� הובילוהו לקברות אבותיו

בית המשתה , וליקוט עצמות היה רגיל כמו בית האבל, כול הבשר העבירו עצמותיו למקו� אחרואחרי עי

  .ושבוע הב�

ולמה לא הביאו , משו� מה נהגו להרגיז את עצמות הנפטרי� להוציא� ממקומ�: והנה מפליא הדבר

נו אליעזר ב' צדוק את ר' ר הצו הלמ, אות� מיד למנוחה במקו� שיוכלו להשאר עד ימות התחיה

שתחילה יקבור גוויתו בבקעה ולאחר זמ� ילקט עצמותיו וית� אות� בגלוסקמא בלי שהיה לכ! כל הכרח 

כיצד היה בימיה� מנהג הנראה לנו כיו� ". כש� שעשה לאביו כ! עשיתי לו"כפי שמוכח מהביטוי , מיוחד

  ?מוזר כל כ!

בכל זאת יכולי� . � התקופותאמנ� א� כי מועטי� המקורות שבמקרא על מקו� קבורת המוני הע� באות

והנה  .שמנהג האנשי� הגדולי� משק$ את הנוהג הכללי, אנו ללמוד את מנהגי זמנ� מקבורת גדולי הע�

מת כש; )ט, שופטי� ב(מוצאי� אנו ביהושע ב� נו� שקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרי� 

כשפגעו ביואב ב� ; )ה"פ כ"א ר"ש(שמואל הנביא נתקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברוהו בביתו ברמה 

רואי� אנו איפוא כי נוח היה לאד� להקבר בנחלתו וביתו ). לד, א ב"מ(צרויה ומת נקבר בביתו במדבר 

  .ונעמו לו רגבי אדמתו

וכ! , בבקעה והר, בשדה וכר�, ל דורותוהנה ברבות השני� היו נתקלי� בכל מקו� בקברי� עתיקי� ש

. ותקלה רצינית מפני איסור חרישת תפיסת הקבר, נתהוה חשש מיוסד לטומאת התהו� של קבר הנאבד

הנה קברי , וא� בתי קברות מיוחדי� תופסי� רק שטחי� מסוימי�, במאות שני� ה� מתרבי� הקברי�

  .בכל שדמות ותלמי אר) ישראל, ר�קרחת ומחול הכ, משפחה בודדי� היו מובירי� קרקעות הרבה

פ בער! מילי� ער! אר) "ל רפ"רש, כי משרבו הרצחני� בטלה עגלה ערופה, המשנה בסו$ סוטה אומרת

, ט"ראה ירושלמי סוטה פ(ישראל אות טו מנמק בכ! שבתפיסת מקו� העריפה אסורה החרישה והזריעה 

ת הישוב והנה ברור שקברי� רגילי� והיה מקו� לפחוד פ� תשאה האר) שממה ויתדלדלו מקומו) ה"ה

ג קבר יש "ומפני האסור לחרוש ולזרוע ע, י עריפת עגלה"מצויי� פי אל$ ויותר משטחי� המוברי� ע

או כי ישכחו מקומות הקברי� וטומאה בוקעת ועולה , חשש מבוסס שברבות הימי� תרבה השממה

, ולשו� את העצמות בגלוסקמאותלזאת הנהיגו לפני� לפנות את הקברי� שבנחלאות , ותרבה הטומאה

יכלו לסדר עשרות גלוסקמאות עד שיעמדו לתחיה לק) , במערה מצומצמת, אחרי כי בשטח אמות מספר

  ]36�38' עמ, עוללות, הרב ראוב� מרגליות[                                                                                              .הימי�

  
  
  

 


