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מנהגי מוות ,קבורה ואבל בכתבי יוסף בן מתתיהו
בשער המאמר:
אבן גולל של מערת
קבורה בחורבת
בורגין בתחום
פארק עדולם

(באדיבות בועז זיסו)

האגיפטולוג יאן אסמן כתב בספרו על המוות במצרים העתיקה ש'המוות הוא המקור והמרכז של
כל תרבות' 1.קבורה נאותה ומנהגי האבלות הראויים היו חשובים מאוד בעיני סופרי המקרא ובעיני
החכמים בימי בית שני 2.והשקפתם בעניינים אלה היא בעלת משמעות רבה לחקר חיי החברה,
התרבות והדת של הקדמונים.
תכליתו של מאמר זה לנתח מספר מקורות מתוך כתביו של יוסף בן מתתיהו ([טיטוס] פלוויוס
יוספוס) העוסקים במוות ,בקבורה ובאבל 3.אשווה את תיאוריו למקורות מן המזרח הקדום ,המקרא,
הברית החדשה ,הספרים החיצוניים ,ספרות חז"ל והספרות היוונית־הרומית ולממצאי חפירות
ארכאולוגיות .על פי חיבוריו של יוספוס אנו יכולים להניח שהוא הכיר חלקים נרחבים מן המקרא4
וכתבים של סופרים יוונים ורומים 5.אשר לספרות חז"ל ,אף שיוספוס פעל לפני שהתגבשה ספרות
זו ,במחקרים שונים נמצאו זיקות רבות בין חיבוריו לבין מדרשי האגדה וההלכה 6.פעמים זיקות אלה
מצביעות על המשכיות ,ופעמים הן מלמדות על סטיות ,שנתפרשו בדרכים שונות .אנסה ללמוד עד
כמה הושפע יוספוס מן המנהגים היווניים והרומיים ,וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בכתביו .במחקרים
על היחס שבין יוספוס למקרא מקובל לבחון גם את ההשמטות ,שכן הן עשויות ללמד על דרכו ועל
מחקר זה הוכן בתמיכת קרן 'בית שלום' ,יפן .אני מודה למנהלי הקרן על תמיכתם הנדיבה .כן אני מודה למרכז ללימודי
יהדות ביארנטון ,אוקספורד ,שבין כתליו נכתב מחקר זה .ברצוני להודות אף לקוראים מטעם מערכת 'קתדרה' על
הערותיהם המחכימות והמועילות.
1
2

3

4

5
6

J. Assmann, Death and Salvation in Ancient Egypt, trans. D. Lorton, Ithaca, NY 2005, p. 1
על חשיבות הקבורה במקרא ראו :י"ש ליכט' ,קבר ,קבורה' ,א"מ ,ז ,טורים  ;5‑3מ' מלול ,חברה ,משפט ומנהג בישראל
בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום ,רמת־גן תשס"ו ,עמ'  .57‑56לדיון ַּביחס לקבורה בספרות חז"ל ראו :נ'
רובין ,קץ החיים :טקסי קבורה ואבל במקורות חז"ל ,תל־אביב תשנ"ח ,עמ'  .117‑116המקור העיקרי בספרות חז"ל הוא
מסכת שמחות .החוקרים חלוקים באשר לזמנה של מסכת זו .ראוD. Kraemer, The Meanings of Death in Rabbinic :
 .Judaism, New York 2000, pp. 9–10על חשיבותה של הקבורה בספר טוביה ראוN. David, ‘Burial in the Book :
of Tobit and in Qumran’, A. Lange et al. (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls
in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures, II, Leiden 2011, pp. 489–500
ההפניות לכתבי יוספוס מכוונות לתרגומים דלקמן :תולדות מלחמת היהודים ברומאים ,תרגמה ל' אולמן ,עריכה מדעית
י' שצמן ,ירושלים תש"ע; קדמוניות היהודים ,א‑ג ,תרגם א' שליט ,ירושלים תש"ד‑תשכ"ג; נגד אפיון ,תרגם א' כשר,
ירושלים תשנ"ז .על חשיבותה של הקבורה בעיני יוספוס עצמו ראו :נגד אפיון ב( 211 ,205 ,תרגום כשר ,עמ' סג‑סד);
מלחמת היהודים ג( 377 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)349ד( 317 ,שם ,עמ'  ;)399קדמוניות היהודים יז( 60 ,תרגום שליט ,ג,
עמ'  ;)248יח( 236 ,שם ,עמ'  ;)303‑302יט( 237 ,שם ,עמ' .)340
לשאלת אופי הקנון המקראי שהיה בידי יוספוס ראוL.H. Feldman, Josephus’s Interpretation of the Bible, Berkeley :
 .1998, pp. 23–36לדיון מעודכן יותר ראוJ.G. Campbell, ‘Josephus’ Twenty-two Book Canon and the Qumran :
Scrolls: Light from the Dead Sea Scrolls’, G.J. Brooke et al. (eds.), The Scrolls and Biblical Traditions: Proceedings
of the Seventh Meeting of the IOQS in Helsinki, Leiden 2012, pp. 19–45
ראו הדיון במקומות רבים בספרו של פלדמן (שם).
ראו :פלדמן (שם) ,עמ'  .73‑65לדיון בשאלה העקרונית בדבר היחס בין יוספוס לבין חז"ל בענייני הלכה ראו :ד' נחמן,
'ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ד.
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שיטתו לא פחות משמלמדות עליהן ההתאמות בינו ובין המקרא .למיטב ידיעתי עד כה לא נכתב
תיאור שלם של מנהגי הקבורה והאבל על פי כתביו של יוספוס7.

מוות ,אבל וקבורה בעולם היווני־הרומי
התבנית המקובלת בחקר טקסי מוות ,אבל וקבורה בעולם היווני־הרומי תסייע בידי להבין את השינויים
שהכניס יוספוס בטקסט המקראי .את התבנית הבסיסית הציעה ג'וסלין טוינבי בשנות השבעים של
המאה העשרים 8 ,וחוקרים הוסיפו עליה מרכיבים שונים .טוינבי עסקה בעיקר במקורות הרומיים ,אך
כוחה של תבנית זו יפה גם למקורות היווניים 9.התבנית נחלקת לארבעה חלקים עיקריים:
א.
ב.
ג.

ד.

טקסים שקדמו ללוויה :בהגיע רגע המוות קרוביו של האבל ניחמו אותו והשתתפו בצערו .קרובי
המת נשקו למת ועצמו את עיניו .הם קראו בשמו ונשאו קינה.
הלוויה :קרובי משפחה ,מכרים ומוזמנים ליוו את המת ,לבושים בגדים שחורים .המת נישא על
גבי מיטה ,ונושאיה היו גברים.
הטיפול בגופת המת :הלוויות התקיימו מחוץ לעיר ,להוציא מקרים חריגים כלוויות של קיסרים
שרפה של גופת המת .האפר הוטמן
בק ֶר ַמציהֵ ,
ושל אישים רמי מעלה אחרים .הטקס הסתיים ְ
בארונות קטנים .בשלב מאוחר יותר עברו הרומאים (בייחוד העשירים שבהם) לקבורה בסרקופגים.
טקסים לאחר הלוויה :קרובי המת ערכו טקסי טיהור .ביום הקבורה ערכו ליד הקבר סעודה לכבוד
המת ,כחלק מפולחן המתים .טקסי זיכרון למת נערכו במועדים קבועים.

תבנית זו הייתה נתונה לשינויים בהתאם למעמדו החברתי של המת ובהתאם לנסיבות משתנות
אחרות10.

אמירות עקרוניות על הקבורה בכתבי יוסף בן מתתיהו
מעיון בכתביו של יוספוס עולה שהוא ייחס חשיבות לקבורה ראויה .לאחר שסיים לכתוב על דין בן
סורר ומורה ,הוסיף' :וכן חייבים לקבור גם את האויבים ואל תהא אף גופת מת אחת מוטלת ללא
 7לויזון כתב לפני למעלה מעשור מאמר בנושא ,אולם המתודולוגיה שלו ,היקף המקורות שניתח ומסקנותיו שונים
מאלה המוצגים במאמר זה .ראוJ.R. Levison, ‘Roman Character of Funerals in the Writings of Josephus’, JSJ, :
 .33 (2002), pp. 245–277ספרות המחקר הנוגעת לנושא מאמר זה היא בעיקר מחקרים ארכאולוגיים בנושא הקבורה.
ראו הספרות הנזכרת אצל S. Fine, ‘Death, Burial, and Afterlife’, C. Hezser (ed.), The Oxford Handbook of Jewish
 .Daily Life in Roman Palestine, Oxford 2010, pp. 440–462רובין לא דן כלל בספרים א‑יא של 'קדמוניות היהודים'
לענייני קבורה ואבל .ראו :רובין (לעיל ,הערה  .)2וגם קלונר וזיסו לא נזקקו בספרם למקור זה .ראו :ע' קלונר וב' זיסו,
עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני ,ירושלים תשס"ג.
J.C.M. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, Ithaca, NY 1971, pp. 43–55 8
 9ראוM. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition2, Lanham, MD 2002, pp. 4–10 :
 10רובין הוסיף טקסים ומנהגים יהודיים ייחודיים :אונן ,קריעה ,איסור לימוד תורה ,העברת מת ממקום למקום ועוד .ראו:
רובין (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .189‑103

9
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החזית המפוארת
המשוחזרת של
'מערת הארונות'
בבית־שערים

(באדיבות בועז זיסו)

קבורה ,למען לא תיענש למעלה מחומרת הדין' 11.דברים אלה מקבלים חיזוק מביקורתו על האדומים:
'ועד כדי כך הגיעה הפקרותם של האדומים ,עד כי השליכו את גוויותיהם [של הכוהנים הגדולים] ללא
קבורה ,אף על פי שהיהודים כה נזהרים במנהגי הקבורה' 12.בהמשך הוא ביקר גם את הקנאים על
כי 'לא הקצו חלקת אדמה לקבורה' ו'הניחו לגוויות להירקב בשמש' 13.יוספוס גם תיאר בזעזוע רב
את הפקרת הגופות בירושלים בימי טיטוס 14.וכן ביקר את קלאופטרה על שחיללה קברים בעד בצע
כסף15.
ב'נגד אפיון' כתב יוספוס' :החסד [שהתורה] ציוותה לגמול עם המתים אינו כולל טקסי קבורה
מפוארים ולא בניית מצבות ראויות לציון ,אלא ציוותה שרק בני משפחה קרובים ביותר יתעסקו
בענייני הקבורה ,וכי כל הנקרים בדרך יצטרפו אליהם ויתאבלו עמהם' 16.ואכן על פי ישעיה כב ,טז
ֹצבי מרום ִקברו,
נמתחה ביקורת נבואית על ׁ ֶשבנא' :מה לך פה ומי לך פה ,כי חצבת לך פה קבר; ח ִ
ישכיבהו ַּבמשכב אשר
ֻ
ֹקקי בסלע משכן לו' .לעומת זאת בתיאור קבורת אסא מלך יהודה נאמר' :וַ
ח ִ
11
12
13
14
15
16

קדמוניות היהודים ד( 265 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  ;)135השוו :נגד אפיון ב( 211 ,תרגום כשר ,עמ' סד).
מלחמת היהודים ד( 317 ,תרגום אולמן ,עמ' .)399
שם ד( 383‑381 ,שם ,עמ' .)404
שם ה( 518‑512 ,שם ,עמ' .)501
קדמוניות היהודים טו( 90 ,תרגום שליט ,ג ,עמ' .)171
נגד אפיון ב( 205 ,תרגום כשר ,עמ' סג) .יוספוס הדגיש את שותפות העם בתיאור התגובה על מות אריסטובולוס:
'וכשהוגד לנשים דבר האסון ,מיד הפכה (שמחתן) לבכי ומספד מאין הפוגות על המת המוטל (לפניהן) .גם העיר,
כשפשטה הידיעה (בה) ,היתה שרויה בצער גדול מאוד ,מפני שכל משפחה שיתפה את עצמה באסון ,כאילו לא בא על
(איש) זר' (קדמוניות היהודים טו[ 57 ,תרגום שליט ,ג ,עמ'  .)]168להשתתפות של העם בלוויות ראו גם :לוקס ז ,יב.
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הרודיון :שחזור
המדרון הצפוני־
מערבי של ההר
המלאכותי
ועליו המדרגות
המונומנטליות
והמאוזולאון

(באדיבות משלחת החפירות
להרודיון ע"ש אהוד נצר)

מרקחים במרקחת מעשה; וישרפו לו שרפה גדולה עד למאֹד' (דברי הימים ב טז,
ִמלא ְּבשָׂ מים וּ זְ ניםֻ ,
יד) .גם בית הקברות מבית־שערים אינו הולם לכאורה את דבריו של יוספוס17.
אולם אף בכתבי יוספוס יש תיאורי קבורה מפוארת .הוא ציין את המאוזולאום שבנה הורדוס
לעצמו 18,מבנה שעקבות הבנייה היוונית והרומית ניכרים בו בבירור ,והמזכיר את אלה של אלכסנדר
רכ ַלאוֹ ס ,אשר 'לא
ושל אוגוסטוס 19.תיאור טקס קבורתו של הורדוס נראה כתיאור ביקורתי על ַא ֵ
החסיר שום פרט לתפארת הקבורה'; 20הוא ערך סעודת הספד מפוארת לציבור ,ונוהג זה 'רושש כבר
רבים' 21.לדברי יוספוס גם פיליפוס אחי הורדוס וגם שמעון החשמונאי נקברו בקבורה מפוארת22.
17

18

19
20
21
22

ראו :י' וי' טפר ,בית־שערים :היישוב והקבורה לצידו ,תל־אביב  .2004ראו עודZ. Weiss, ‘Burial Practices in Beth :
She‛arim and the Question of Dating the Patriarchal Necropolis’, idem et al. (eds.), Follow the Wise: Studies in
Jewish History and Culture in Honor of Lee I. Levine, Winona Lake, IN 2010, pp. 207–231
מלחמת היהודים א( 420‑417 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)166‑165ה( 108 ,שם ,עמ'  .)451על מאוזולאה שהתגלו במקומות
שונים בארץ ראו :י' סטפנסקי' ,שני מאוזוליאה בגבול בית הקברות של טבריה מן התקופה הרומית' ,עתיקות38 ,
(תש"ס) ,עמ'  .90‑73על המאוזולאום במערב שכם ראו :י' מגן' ,המאוזולאום המערבי בניאפוליס (שכם)' ,ארץ־
ישראל ,יט (תשמ"ז) ,עמ'  .91‑72ראו עודP. Richardson & M. Aviam, ‘Josephus’s Galilee in Life and War :
in Archaeological Perspective’, Flavius Josephus, Translation and Commentary, VIII: Life of Josephus, ed.
 .S.N. Mason, Leiden 2001, Appendix A, pp. 177–217על הממצא הארכאולוגי הקשור ב'מונומנט של הורדוס' ראו:
מ' ברושי' ,בריכת הנחשים והמונומנט של הורדוס' ,קתדרה( 55 ,ניסן תש"ן) ,עמ' .7‑3
ראוS. Rocca, Herod’s Judaea: A Mediterranean State in the Classical World, Tübingen 2008, p. 356 :
מלחמת היהודים א( 671 ,תרגום אולמן ,עמ' .)206
שם ב( 1 ,שם ,עמ' .)211
על פיליפוס ראו :קדמוניות היהודים יח( 108 ,תרגום שליט ,ג ,עמ'  ;)291ועל שמעון החשמונאי :שם יג( 211 ,שם,
עמ'  ;)93מקבים א יג ,כז‑ל (תרגום א' רפפורט ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .)299
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לדעת ג'ון לוויזון מקורות ההשפעה של יוספוס היו רומיים :אידאל הלוויה הצנועה עולה למשל
מכתבי קיקרו 23.אולם כאמור דבריו של יוספוס נכונים בעיקרם בכל הנוגע למקורות המקראיים .רק
במקרים מועטים תיאר קבורה מפוארת ולעתים מתוך ביקורת על מי שבנה לעצמו קברים מפוארים,
בעיקר על בעלי אמצעים24.
נראה שבדבריו על מנהגי המוות ,האבל וקבורה בא יוספוס להתמודד עם אמירות מעין אלה שניסח
ֶה ַק ַט ֵאיוּ ס איש ַא ְּב ֶדרה ,כבר במאה הרביעית לפסה"נ .הקטאיוס כתב שמשה 'הביא לכך שהמנהגים
הנוגעים לנישואין ,וכן קבורת הנפטרים ,יהיו שונים מאוד מאלה של שאר בני האדם' 25.סופרים יוונים
ורומים הטיחו האשמות מעין אלה כלפי היהודים וטענו שהם נבדלים משאר בני אדם ושונאי זרים
קסניה) .נגד האשמות מעין אלה כתב יוספוס את 'נגד אפיון' ,שהוא בבסיסו חיבור אפולוגטי26.
(מיזוֹ ֶ

מנהגי מוות ,אבל וקבורה בכתבי יוספוס
שימוש בבשמים בקבורה
במקרא מסופר על טקס הקבורה המפואר שנערך לאסא מלך יהודה' :וישרפו לו שרפה גדולה עד
מרקחים
למאֹד' (דברי הימים ב טז ,יד) .לפני השרפה השכיבוהו ַּ'במשכב אשר ִמלא ְּבשָׂ מים וּ זְ ניםֻ ,
במרקחת מעשה' .על פי ירמיה לד ,ה עתידים היו לשרוף בשמים גם בלווייתו של צדקיהו ,כדי
לכבדו .יוספוס השמיט את שני התיאורים האלה בדברו על אסא ועל צדקיהו( 27על הטעם האפשרי
לכך אעמוד להלן) .אולם במחצית השנייה של 'קדמוניות היהודים' וב'מלחמת היהודים' הוא לא נמנע
מלתאר מנהג זה :בלוויה של אריסטובולוס היו 'המון בשמים' ,ובלוויה של הורדוס היו 'חמש מאות
עבדים נושאי בשמים'28.
בהכנת גופתו של ישו כרכו אותה בתכריכים 'עם הבשמים כאשר נוהגים היהודים לקבור את
מתיהם' (יוחנן יט ,לט‑מ) 29.אף בספרות חז"ל תואר שימוש בבשמים למת 30.מנהג זה ידוע גם
23

24
25
26

27
28

29
30

קיקרו ,על החוקים בCicero, On the Commonwealth and On the Laws, trans. J. E.G. Zetzel [Cambridge( 62‑59 ,
 .)Texts in the History of Political Thought], Cambridge 1999, pp. 152–154ראו :לוויזון (לעיל ,הערה ,)7
עמ' .250–248
אני מקבל בכך את דברי כשר בהערותיו על פסקה זו .ראו לעיל ,הערה .16
ראו :ב' בר־כוכבא' ,האתנוגרפיה היהודית של הקטאיוס איש אבדירה (דיודורוס מ ,')3 ,תרביץ ,עה (תשס"ו) ,עמ' .64
ראוL.H. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to :
 ;Justinian, Princeton 1993פ' שפר ,יודופוביה :גישות כלפי היהודים בעולם העתיק ,תרגם ל' לזר ,בני־ברק ;2010
 .B. Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature: The Hellenistic Period, Berkeley 2010למאסף החשוב
ביותר לדברי סופרים יוונים ורומים על היהדות ראוM. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I–III, :
Jerusalem 1974–1984
על אסא ראו :קדמוניות היהודים ח( 307 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  ;)298ועל צדקיהו ראו :שם י( 106 ,שם ,עמ' .)353
על אריסטובולוס ראו :שם טו( 61 ,שם ,ג ,עמ'  ;)168ועל הורדוס ראו :שם יז( 199 ,שם ,עמ'  ;)262השוו :מלחמת
היהודים א( 673 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)207וראו :ש' ספראי ,בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה :פרקים בתולדות
החברה והתרבות ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .83
המנהג נזכר גם במרקוס טז ,א ובלוקס כד ,א.
ראו למשל :משנה ,ברכות ח ,ו; בבלי ,ברכות נג ע"א.
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מתיאורי מנהגי קבורה רומיים .כך למשל כתב ּ ְפליניוּ ס' :כמויות עצומות של לבונה נשרפות ברומא
מדי שנה בשנה לכבוד המתים .בעת קבורת אשתו פופאיה שרף נירון קיסר לבונה בכמות כזו
שמומחים העריכו כי אינה ניתנת להפקה בערב במשך שנה תמימה'31.

קבורה 'בבית'
בשמואל א כה ,א מסופר ששמואל נקבר בביתו ברמה .וכך ׁ ִשכתב יוספוס את התיאור המקראי:
'באותו זמן מת שמואל הנביא [ ]...קברוהו ברמה מולדתו' 32.יוספוס תרגם  ,ἐν τῇ πατρίδιשפירושו:
בעיר אבותיו ,ולא באופן מילולי' ,בביתו' ,כפי שעולה מתרגום השבעיםκαὶ θάπτουσιν αὐτὸν :
( ἐν οἴκῳ αὐτοῦ ἐν Αρμαθαιμוייקבצו כל ישראל ויספדו לו ,ויקברוהו בביתו ברמתיים).
חוקרים בני זמננו הלכו בעקבות יוספוס בעניין זה 33.מה ההיגיון בפירוש זה? בקריאת הפסוק
באופן מילולי נוצרת סתירה לחוק המקראי ,שלפיו משפחת המת צריכה להישמר מפני מגע עם
הגופה ,פן ייטמאו בטומאת מת (ויקרא כא ,א‑ד; במדבר יט; בספר ויקרא הוגבלו דיני טומאת מת
לכוהנים ,אך בספר במדבר הורחבו דינים אלה לכל העם) 34.אף שיש בידינו תעודות מאוגרית
המלמדות שהיו מי שנהגו לקבור את מתיהם בתוך ביתם ,לא סביר להניח שכך נהגו בישראל35.

נשיאת הספדים
במקרא יש מספר הספדים שנשאו אישים שונים לאחר מיתת קרוביהם 36.על אברהם נאמר:
ֹתה' (בראשית כג ,ב) ,אולם איננו יודעים מה היה תוכן ההספד.
ול ְב ּכ ּ
לספֹד לשרה ִ
'וַ יבֹא אברהם ּ
אחרי מות יעקב נאמר' :וַ יספדו שם מספד גדול וכבד מאֹד' (שם נ ,י) ,אך לא נמסר מה היה
תוכנו של ההספד .על דוד ואנשיו נאמר שהספידו את שאול ויהונתן (שמואל ב א ,יב) .מיד
לאחר מכן באה הקינה שחיבר דוד על שאול ויהונתן ,ומשולבת בה לשון הספד' :צר לי עליך
'ותספֹד את בעלה' (שם יא ,כו) .לאחר מותו
ּ
אחי יהונתן' (שם א ,כו) .על בת־שבע מסופר:
37
של איש האלוהים מבית־אל ספדו לו 'הוי אחי' (מלכים א יג ,ל) .לפי קהלת יב ,ה היו בעלי
31
32
33
34
35

36
37

פליניוס ,חקר הטבע יבPliny the Elder, Natural History, IV, trans. H. Rackham et al. [LCL], London 1954,( 83 ,
.)p. 541
קדמוניות היהודים ו( 293‑292 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)212
ראוR.W. Klein, 1 Samuel (WBC, 10), Waco, TX 1983, p. 247 :
ראו :ליכט (לעיל ,הערה  ,)2טור S.M. Olyan, Biblical Mourning: Ritual and Social Dimensions, Oxford 2004, ;4
pp. 117–120
 .D.T. Tsumura, The First Book of Samuel (NICOT), Grand Rapids, MI 2007, p. 575חז"ל הורו לסלק את המת
אף משטח העיר .ראו :משנה ,בבא בתרא ב ,ט .במגילת המקדש נאמר' :ולוא תעשו כאשר הגויים עושים בכול מקום
המה קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים ,כי אם מקומות תבדילו בתוך ארצכמה אשר תהיו קוברים את
מתיכמה בהמה' ( ,11QTaטור מח ,שורות  .)14‑11ראו :י' קנוהל' ,שכתובים למקרא במגילות קומראן :מגילת המקדש
ופרפרזות לתורה' ,מ' קיסטר (עורך) ,מגילות קומראן :מבואות ומחקרים ,א ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  .161
למנהג זה בספרים החיצוניים ראו :בן סירא לח ,טז‑יז (מהדורת מ"צ סגל ,2ירושלים תשי"ט ,עמ' רמח).
בשכתוב של יוספוס לקטע זה יש תוספת קטנה שעדיין אינה מבהירה מה היה תוכן ההספד' :וכל העם יבכה אותו
ויספדהו בצבור מספד של כבוד' (קדמוניות היהודים ח[ 272 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  .)]295ולגבי יאשיהו הוסיף
יוספוס' :וכל העם עשה לו מספד גדול ובכה ואבל עליו ימים רבים' (שם י[ 78 ,שם ,עמ'  .)]350תוספת זו אינה מופיעה
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קתדרה

קתדרה
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מיכאל אביעוז

מקצוע מיוחדים שנקראו סופדים 38.המקרא אינו מספק אפוא מידע רב על תוכנם של ההספדים.
לאחר תיאור מותו של שמואל וקבורתו (שמואל א כה) הוסיף יוספוס קטע ארוך שאין לו מקור
בסיפור המקראי:
באותו זמן מת שמואל הנביא ,האיש שכבוד בלתי שכיח נודע לו מאת העברים .מידותיו הטובות וחיבת
העם אליו באו לידי גילוי באבלות ,שנהג בו העם זמן רב אחריו וההתעוררות וההתלהבות ,שהראה בקבורתו
ובמילוי המנהגים הנהוגים בה .שכן קברוהו ברמה מולדתו והספידוהו ימים רבים מאד וכאבו עליו לא כאב
פומבי [בלבד] 39 ,שכואבים על מותו של זר ,אלא כל אחד התגעגע אליו ,כמו שמתגעגעים אל איש קרוב .הוא
היה איש צדיק ואציל בטבעו40 .

ליביוּ ס; על פי מנהג זה המספיד היה קרוב
דברי יוספוס מבוססים על הכרת מנהג שהזכיר למשל ּפוֹ ְּ
משפחתו של הנפטר (רק זכר!) ,והוא היה מונה את שבחיו של הנפטר ואת תכונותיו התרומיות:
כאשר נפטר איש מפורסם ברומא ,הוא מובל בשעת הלווייתו בכבוד גדול עד ל'רוֹ ְס ְט ַרא' ,הוא דוכן הנאומים
שבפורום ,לעתים כשגופתו עומדת ונראית לעין ,ולעתים רחוקות יותר ,כשהיא יושבת .כאן מקיף כל העם את
הדוכן ,ואליו עולה בן מבוגר של הנפטר ,אם נמצא כזה במקרה ,ואם אין ,איש אחר מבית האב שלו ,ומדבר
על סגולותיו של הנפטר ועל הפעלים המוצלחים ,שפעל בחייו ,וכך נזכרים הרבים במעשיו ומעבירים אותם
שוב לפני עיניהם .לא רק אלה שהיו שותפים למאורעות עושים זאת ,אלא גם אלה שלא היה להם חלק בהם.
לכן מתעוררת אצלם הרגשת צער כה חזקה ,שדומה ,כי מות האיש אינו רק אבדה למתאבלים הקרובים בלבד,
אלא לעם כולו41 .

במקרה זה הטענה בדבר השפעה רומית על יוספוס סבירה בהחלט 42.עם זאת יש להדגיש את השוני
העקרוני בהתייחסות למות אישיות נערצת ומפורסמת :יוספוס דיבר על אבל אינטימי־אישי ,ואילו
פוליביוס דיבר על אבל לאומי־ציבורי.

38
39

40
41
42

תבה בהשראת הפסוק 'וכל יהודה וירושלם מתאבלים על יאשיהו' (דברי
בתיאור המקראי במלכים ב כג ,ויוספוס ְּכ ּ
הימים ב לה ,כד).
ראו בהרחבה :י"ח טיגאי' ,קינה' ,א"מ ,ז ,טורים .J. Scharbert, ‘sapad, misped’, TDOT, X, pp. 299–303 ;144‑125
אולם ראו להלן דיון בהוראה נוספת של שורש ספ"ד.
הוספתי מילה זו כאן בעקבות תקריי‘with no mere public mourning as for the death of a stranger, but each :
privately grieving as for his own’ (Josephus, V: Jewish Antiquities, trans. H.St.J. Thackeray [LCL], Cambridge,
)MA & London 1935, p. 313
קדמוניות היהודים ו( 294‑292 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)212
פוליביוס ,היסטוריה ו( 53.8‑53.2 ,תרגום ב' שימרון ,ירושלים  ,1991עמ'  .)441‑440על כך שיוספוס הכיר את כתבי
פוליביוס ראוS.J.D. Cohen, ‘Josephus, Jeremiah, and Polybius’, History and Theory, 21 (1982), pp. 366–381 :
אמנם גם בספר מקבים א ט ,כ‑כא (תרגום רפפורט [לעיל ,הערה  ,]22עמ'  )235יש דברי הספד ,ולכאורה הדבר עשוי
ללמד גם על השפעה יוונית על יוספוס .אולם הלשון שם מחקה את לשון המקרא (ראו במיוחד' :איך נפל גבור ישראל'
בהקבלה לשמואל ב א ,יט) ,והיא קצרה מכדי להיות מקור השראה ליוספוס .על יונתן לא נאמר שהספידוהו אלא
'ויתאבל כל ישראל אבל גדול' (שם יב ,נב [שם ,עמ' .)]293
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צום
קיימים מספר סוגים של הימנעות מאכילה ומשתייה ,ואחד מהם הוא בעקבות פטירת אדם 43.בתיאור
טקסי האבלות על שאול מסופר שאנשי יבש־גלעד צמו שבעת ימים (שמואל א לא ,יג) .בשמואל ב א,
יב מסופר שדוד ואנשיו צמו לאחר קבלת הבשורה על מות שאול ויהונתן .לאחר רצח אבנר נשבע דוד
שלא יאכל דבר 'לפני בוא השמש' (שם ג ,לה) .לאחר פרשת בת־שבע נמנע דוד מלאכול ולשתות (שם
יב ,טז) ,אולם לא ברור אם עשה זאת מתוך אבלות.
המקורות היווניים בעניין זה דלים ביותר 44.בספרים החיצוניים ובברית החדשה אמנם מופיעים
צומות ,אך לאו דווקא בזיקה לאבל על מת 45.יהודית צמה על בעלה שלוש שנים וארבעה חודשים46.
בספרות חז"ל אין עדויות על צום במסגרת טקסי אבלות.
יוספוס הזכיר את רוב ההיקרויות של צום בספר שמואל בזיקה לאבל :את הצום של אנשי יבש־
גלעד ,את הצום של אבנר ואת הצום של דוד לאחר מעשה בת־שבע 47.הסיפור היחיד שהשמיט הוא
צומו של דוד לאחר של מות שאול ויהונתן 48,ואין לי הסבר להשמטה זו .בכתבים הלא־מקראיים של
יוספוס לא נזכר צום בזיקה לאבלות49.

מריטת שֵׂ ער
אבלות50.

בתורה נאסרה תלישת
במספר טקסטים מן המזרח הקדום נזכרה מריטת שער כחלק מטקסי
שער במסגרת טקסי אבלות .תחילה נאסר על הכוהנים לקרוח קרחה (ויקרא כא ,ה) ,ואחר כך הורחב
האיסור ליתר העם (דברים יד ,ב) .מכתובים שונים בספרי הנבואה עולה שהנוהג היה קיים הן בישראל
והן באומות העולם (ישעיה כב ,יב; ירמיה טז ,ו; יחזקאל ז ,יח; עמוס ח ,י; מיכה א ,טז) .מריטת שער
נזכרה גם בעזרא ט ,ג ,אף כי שם הפעולה הזו אינה קשורה לאבל על מת ,אלא תכליתה כנראה למשוך

43

44
45

46
47
48
49
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רשימת הסוגים השונים ראוH.A. Brongers, ‘Fasting in Israel in Biblical and Post-Biblical Times’, idem et al., :
Instruction and Interpretation: Studies in Hebrew Language, Palestinian Archaeology and Biblical Exegesis,
 .Leiden 1977, pp. 1–21ליכט סבר שהמקרה של אנשי יבש־גלעד אינו משקף נוהג כללי ,ואילו המקרה של דוד אינו
משקף אבל .ראו :י"ש ליכט' ,צום' ,א"מ ,ו ,טור .693
צום נזכר אצל לוקיאנוס ,על האבל Lucian, IV, trans. A.M. Harmon [LCL], London & Cambridge, MA 1936,( 20
 .)p. 127הוא נמשך שלושה ימים לאחר המוות ,ובתום תקופה זו נערכה סעודה גדולה.
ראו למשל :מקבים א ג ,מז (תרגום רפפורט [לעיל ,הערה  ,]22עמ'  ;)151מקבים ב יג ,יב (תרגום ד' שוורץ ,ירושלים
תשס"ה ,עמ'  ;)117טוביה יב ,ח‑י (תרגום א"ש הרטום ,תל־אביב תשכ"ג ,עמ' [ 33נוסח קצר]); מתי ו ,טז‑יז; מרקוס ב,
יח‑כ .למקורות נוספים ראו :ספר יהודית ,מהדורת י"מ גרינץ ,ירושלים תשמ"ו ,עמ'  ,132בהערה על פס' ו; J. Behm,
‘νηˆστις’, TDNT, IV, pp. 924–935
יהודית ח ,ו (מהדורת גרינץ [שם] ,עמ' .)132
הצום של אנשי יבש־גלעד ראו :קדמוניות היהודים ו( 377 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  ;)221הצום על אבנר ראו :שם ז42 ,
(שם ,עמ'  ;)229הצום של דוד לאחר מעשה בת־שבע ראו :שם ז( 154 ,שם ,עמ' .)240
שם ז( 5‑4 ,שם ,עמ' .)225
ראו :חיי יוסף ( 290תרגום ד' שוורץ ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  ;)117קדמוניות היהודים יד( 66 ,שם ,ג ,עמ'  ;)122יד,
( 487שם ,עמ'  ;)160יז( 166 ,שם ,עמ'  ;)259יח( 94 ,שם ,עמ'  ;)290נגד אפיון ב( 282 ,יום הכיפורים; תרגום כשר,
עמ' ע).
ראוX.H.Th. Pham, Mourning in the Ancient Near East and the Hebrew Bible, Sheffield 1999, pp. 16–17 :
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תשומת לב .ביוון תוארו טקסים כאלה ביצירות ספרות ובכדים הגאומטריים 51,ומנהג כזה ידוע גם
מרומא52.
יוספוס לא הזכיר את האיסור על הכוהנים לקרוח קרחה 53,ומנגד הוסיף פרט שלא נזכר במקרא
בתיאור אבלו של דוד על אבשלום :דוד מרט את שער ראשו 54,והוא אף הזכיר את מריטת שער ראשו
של עזרא55.

טקס אשכבת
הגופה על ידי
בני המשפחה
ומריטת שערות
של האבלים ,לוח
טרה־קוטה ,יוון,
המחצית השנייה
של המאה השישית
לפסה"נWalters ,
,Art Museum
בולטימור ,ארצות־
הברית

פיזור אפר על הראש
אבלים נהגו לפזר אפר/עפר או אדמה על ראשם כביטוי לאבלם 56.מסופר שלאחר המפלה בעי קרע
יהושע את שמלותיו והוא והעם העלו עפר על ראשם (יהושע ז ,ו) .יוספוס העצים את תיאור האבל הזה
בפרטים שאינם מופיעים במקרא' :ולבשו שקים על בגדיהם והיו שרויים כל היום בדמעות ובמספד,
51

52
53
54
55
56

איליאדה יח( 27‑22 ,תרגום א' ארואטי ,ירושלים תשע"ב ,עמ'  ;)415כב( 406‑405 ,שם ,עמ'  ;)497כד( 707 ,שם ,עמ' ;)551
אודיסאה ד( 198‑197 ,תרגום א' ארואטי ,ירושלים תשע"ג ,עמ'  ;)79אוריפידס ,הלנהEuripides, I:( 1190‑1186 ,
& Iphigineia at Aulis, Rhesus, Hecuba, The Daughters of Troy, Helen, trans. A.S. Way [LCL], Cambridge, MA.
 .)London 1912, p. 567אמנות עיטור הכדים במוטיבים גאומטריים פרחה באתונה בעיקר במאות העשירית‑השמינית
לפסה"נ .וראוR. Garland, The Greek Way of Death2, Ithaca, NY 2001, p. 29 :
טוינבי (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .47‑44
קדמוניות היהודים ג( 279‑277 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)101
שם ז( 252 ,שם ,עמ' .)250
קדמוניות היהודים יא( 141 ,תרגום שליט ,ג ,עמ' .)14
למקורות מן המקרא ומן המזרח הקדום ראוE.F. De Ward, ‘Mourning Customs in 1, 2 Samuel’, JJS, 23 (1972), pp. :
 .1–27, esp. pp. 6–8המקומות האחרים שנזכרה בהם העלאת עפר על הראש הם מספרות הנבואה ולכן אינם בני השוואה
ליוספוס .המנהג נזכר גם באסתר ד ,א ,ג ,אולם מדובר שם על הבעת צער ובקשת רחמים ללא קשר למוות .בשמואל ב
יג ,יט נאמר כי תמר שמה אפר על ראשה ,אך גם שם אין מדובר במנהג אבל.
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ולא ביקשו אוכל לפיהם ,בהגזימם מתוך רוגז על המקרה שקרם' — 57במקום קריעת השמלות והעלאת
עפר על הראש תיאר יוספוס לבישת שק ,דמעות ,מספד וצום.
אף שני המבשרים בספר שמואל העלו אדמה על ראשם :המבשר שבישר את הבשורה הקשה לעלי
(שמואל א ד ,יב) והנער העמלקי בבואו אל דוד (שמואל ב א ,ב) .יוספוס לא הזכיר את האדמה ששם
על ראשו המבשר לעלי 58.ייתכן שסבר שפרט זה לא היה רלוונטי לעלי ,אשר היה עיוור .לעומת זאת
הוא הזכיר את האדמה שהייתה על ראשו של המבשר לדוד על מות שאול ובניו 59.בכל המקרים האלה
תרגום השבעים זהה לנוסח המסורה ,ומכאן שמקורם של השינויים ביוספוס עצמו.
61
המנהג נזכר בספרים החיצוניים 60,וסופרים יוונים ורומים סיפרו אף הם על מנהג דומה .ב'מלחמת
היהודים' נזכר מנהג זה כמה פעמים :ראשי ירושלים לבשו שק ושמו אפר על ראשיהם; כך נהגו גם
הכוהנים הגדולים; ויוספוס עצמו שם אפר על ראשו — אולם אף באחד מן המקרים אין מדובר במעשה
אבל על מת62.

הכאה על החזה
לדעת כמה חוקרים שורשיו של מנהג ההכאה על החזה בטקסי אבלות קדומים מאוד .מנהג זה מתועד
בכמה מקורות מן המזרח הקדום 63.באכדית משמשים הפועל  sapāduושם העצם  sipittuבהוראה
של הכאה על החזה או ֵאבל .בתעודות בבליות ואשוריות מתחום החוק והחכמה יש שימושים דומים
במחווה זו .מכאן שהשורש ספ"ד משמש גם בהוראה נוספת על זו שהזכרתי לעיל.
'וספדו
במקרא יש שמצאו הד למנהג זה במספר מקורות :בהוראתו של דוד לעם לאחר רצח אבנר ִ
לפני אבנר' (שמואל ב ג ,לא) ,בנבואתו של ישעיהו 'על ׁ ָש ַדיִ ם סֹפדים ,על שְׂ די חמד על גפן ּפֹריה'
בב ֶהן' (נחום ב ,ח) .וגם
'ואמהֹתיה ְמנַ הגות כקול יונים ,מתֹפפות על ִל ֵ
(ישעיה לב ,יג) ובנבואת נחום ַ
בספרות חז"ל נזכר מנהג זה בכמה מקורות64.
מנהג ההכאה על החזה נזכר כמה פעמים בשכתובו של יוספוס לסיפורים בספר שמואל65.
57
58
59
60
61
62

63
64
65

קדמוניות היהודים ה( 37 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)148
שם ה( 357 ,שם ,עמ' .)178
שם ז( 1 ,שם ,עמ' .)225
ברוך ד ב ,א (י' ליכט' ,ספר מעשי ירמיהו' ,בר אילן א [תשכ"ג] ,עמ'  ;)73מקבים א יא ,עא (תרגום רפפורט [לעיל ,הערה
 ,]22עמ'  ;)282יהודית ד ,יא (מהדורת גרינץ [לעיל ,הערה  ,]45עמ' .)106
איליאדה יח( 23 ,תרגום ארואטי [לעיל ,הערה  ,]51עמ'  ;)415ורגיליוס ,אינאיס י ( 844תרגום ש' דיקמן ,ירושלים
תשכ"ב ,עמ'  ;)392לוקיאנוס ,על האבל ( 15‑11תרגום הרמון [לעיל ,הערה  ,]44עמ' .)119
ראשי ירושלים ראו :מלחמת היהודים ב( 237 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)247הכוהנים הגדולים ראו :שם ב( 322 ,שם ,עמ' ;)260
ויוספוס עצמו ראו :שם ב( 601 ,שם ,עמ'  .)300וראו דברי שצמן בהערותיו למלחמת היהודים ב( 237 ,מהדורת אולמן,
עמ'  ,247הערה .)237
ראו ;CAD, S, 299–300 :שרברט (לעיל ,הערה M. Gruber, Aspects of Nonverbal Communication ;ANET, p. 367 ;)38
in the Ancient Near East, Rome 1980, pp. 447–456
בבלי ,מועד קטן כז ע"ב; מדרש קהלת ב על קהלת ז ,ב (מהדורת ש' ברוכיhttp://www.schechter.ac.il/.upload/ ,
 .)Midrash/kohelet%20raba/parasha7.pdfוראוG. Stählin, ‘τύπτω’, TDNT, VIII, p. 262 :
מחוץ לספר שמואל נזכר המנהג בתיאור האבל על מות משה .נאמר שם שהנשים הכו על שדיהן (קדמוניות היהודים ד,
[ 320תרגום שליט א‑ב ,עמ'  ,)]140ומופיע שם הפועל .στερνοτυπέομαι
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בנוסח המסורה מסופר על הטקסים שערכו אנשי יבש־גלעד לאחר מות שאול ובניו' :וַ ִ ּיקחו את
ויצמו שבעת ימים' (שמואל א לא ,יג) .יוספוס הכניס שינוי
עצמֹתיהם ויקברו תחת האשל ְּביָ ֵבשה ֻ
בטקסט זה :לדבריו אנשי יבש־גלעד 'הכו על לבם' ( )κοπτόμενοιלאחר מות שאול66.
דוד הכה על לבו לאחר רצח אבנר וגם לאחר קבלת הבשורה על מות בנו אבשלום (κοπτόμενός
ו־ τυπτόμενοςבהתאמה) 67.המקרה של אבנר מעניין ביותר ,שכן עולה ממנו שיוספוס ידע על
ההוראה הנוספת של השורש ספ"ד .לכאורה הוא
התאים כאן את הסיפור המקראי למנהג רומי ידוע,
וא ּפוּ ֵלאיוּ ס ,ושנזכר אף בברית
שהזכירו למשל לוּ קיאנוּ ס ַ
החדשה 68.אולם יש לנקוט זהירות יתר בטרם נחרוץ את
הדין באשר למקורות ההשראה של יוספוס כאן .לא בטוח
כלל שהוא נשען במקרה זה על מנהגים רומיים דווקא;
ייתכן שידע מתוך מסורות שבעל־פה על ההוראה של
השורש ספ"ד בזיקה להכאה על החזה.
גם בתיאור אבל העם לאחר מות הורדוס כתב יוספוס
כי 'החבטות בחזה הדהדו בכל העיר'69.

קינה

קינת המלך דוד על
מות בנו אבשלום,
תחריט של גוסטב
דורה ()1866

קינה היא חיבור שירי המביע צער ,בעיקר על מות מת,
אך לא רק עליו 70.יש קינות שבהן אדם מקונן על מות
קרוב משפחה ,ידיד או עם ,ויש קינות שבהן ציבור מקונן
על אסון שקרה לו .סוגה ספרותית זו הייתה קיימת כבר
קהת' סופר
במזרח הקדום .במיתוס האוגריתי 'עלילת ַא ָ
שדנְ ִאל ,שביכה את בנו אקהת ,הזמין מקוננות שתספודנה
ַ
לו ,ורק אחר שבע שנות בכי ומספד הוציא אותן מביתו .מקוננות נזכרו גם ביצירה 'אהללה את אדון
החכמה' וב'עלילת ֶּכ ֶרת'71.
מן המקרא עולה שמקוננים היו אנשים מיומנים — גברים או נשים .עמוס הזכיר 'יודעי נהי' (עמוס
ושרות' (דברי הימים ב לה ,כה) .ירמיהו קרא למקוננות
'שרים ׁ ָ
ה ,טז) .לאחר מותו של יאשיהו הובאו ׁ ָ
66
67
68
69
70
71

שם ו( 377 ,שם ,עמ' .)221
שם ז( 41 ,שם ,עמ'  ;)229שם ז( 252 ,שם ,עמ' .)250
כך לויזון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .253‑252
מלחמת היהודים ב( 6‑5 ,תרגום אולמן ,עמ' .)212
טיגאי (לעיל ,הערה  ,)38טור .126
ראו :ש' שפרה וי' קליין ,בימים הרחוקים ההם :אנתולוגיה משירת המזרח הקדום ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ' ,563‑544
 ;729‑726אוליאן (לעיל ,הערה  ,)34עמ'  ;50ש' יולזרי־נתן' ,דרכי הסיפור ועיצוב הדמויות ב"עלילת אקהת" מאוגרית',
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תש"ע ,עמ'  .199אני מודה לד"ר יולזרי־נתן על שהעמידה לרשותי עותק
מעבודתה ,העתידה להתפרסם בהוצאת 'גורגיאס' בארצות־הברית.
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לשאת נהי על יהודה ועל ירושלים (ירמיה ט ,טז‑יט) ,ולפי הנבואה שם מטרתן הייתה לגרום לנוכחים
לבכות .דוד בקינתו על שאול ועל יהונתן הזמין את בנות ישראל לבכות (שמואל ב א ,כד) .ביוון היה
לנשים תפקיד קבוע לשאת קינות 72.וארוֹ סיפר שהמקוננות נשכרו כדי לבצע את קינתן 73.ייתכן
שתפקיד זה יוחס לנשים בגלל מעמדן החברתי ומשום שדמעתן מצויה74.
יוספוס בדרך כלל לא הביא שירות משום סוג שהוא ב'קדמוניות היהודים' .אמנם באפוסים שהיו
ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה היוונית והרומית לא נמנעו המחברים מלהביא דברי שירות וקינות,
אולם המדובר בחיבורים הכתובים — שלא ככתבי יוספוס — בלשון שירית 75.לפיכך הוא דילג על
שירת הים (שמות טו) ,על שירת דבורה (שופטים ה) ,על תפילת חנה (שמואל א ב) וכן על כל הקינות
המקראיות .הוא לא הביא את קינת דוד על שאול ועל יהונתן (שמואל ב א ,יז‑כז) כלשונה ,אלא
הסתפק בציון הכללי 'ודוד חיבר קינות ודברי שבח על מות שאול ויונתן' 76.הוא גם לא הביא את
קינתו של דוד על אבנר (שם ג ,לג‑לד) כלשונה ,אלא ציין שדוד 'חיבר קינות על מותו' 77.רק את
קינתו של דוד על אבשלום (שם יט ,א) הרשה יוספוס לעצמו להביא בפרפרזה' :והוא עלה למקום
הגבוה שבעיר והספיד את בנו ותופף על לבו ומרט את (שערות) ראשו וגרם לעצמו ייסורים שונים
וקרא :״ולואי ובא המות עלי ,בני ,ומתי יחד אתך׳ 78.אפשר שפעלה כאן מגמתו לדרמטיזציה של
הסיפור המקראי ,שבעבורה היה מוכן לחרוג ממנהגו79.
לאחר מות הורדוס החלו העם 'באבל וקינה משלהם; הם קוננו על [האנשים] שהומתו במצוות
הורדוס [ ]...לדבריהם קוננו על אנשים אשר הסתכנו למען חוקי האבות' 80.בחגיגת חג המצות
בימי אגריפס ביצע חייל רומי פרובוקציה שגררה הרג רב של יהודים ,ויוספוס כתב בסיום תיאור
האירוע' :והחג הפך לאבל בעם כולו ולנהי בכל בית ובית' 81.המילים הרלוונטיות ביוונית הן
( πένθοςאבל) ו־( θρῆνονקינה) ,ואפשר שהשימוש בהן בתקבולת הושפע משימוש דומה בספרות
ההלניסטית82.
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ראו למשל :ורגיליוס ,אינאיס ט( 499‑472 ,תרגום דיקמן [לעיל ,הערה  ,]61עמ'  ;)340יובנליס ,הסטירות י( 264 ,תרגום
ר' בירנבאום ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  ;)241הורטיוס ,האודות א( 4‑2 ,24 ,תרגום ר' בירנבאום ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .)211
וראו בהרחבה :אלקסיו (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .31‑29 ,14‑10 ,7‑4החליל נזכר אצל לוקיאנוס ,על האבל ( 19תרגום
הרמון [לעיל ,הערה  ,]44עמ'  ;)125פליניוס ,חקר הטבע י( 121 ,תרגום רקהם [לעיל ,הערה  ,]31ג ,1940 ,עמ' .)371
וארו ,על הלשון הלטינית Varro, On the Latin Language, I, trans. R.G. Kent [LCL], Cambridge, MA 1938,( 70 ,7
.)p. 329
על פי בבלי ,בבא מציעא נט ע"א.
על הקינות היווניות ראוK. Derderian, Leaving Words to Remember: Greek Mourning and the Advent of Literacy, :
Leiden 2001
קדמוניות היהודים ז( 6 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)225
שם ז( 42 ,שם ,עמ' .)229
שם ז( 252 ,שם ,עמ' .)250
על הדרמטיזציה אצל יוספוס ראו :פלדמן (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .185‑179
מלחמת היהודים ב( 6‑5 ,תרגום אולמן ,עמ' .)212‑211
שם ב( 227 ,שם ,עמ' .)246
ראו Flavius Josephus: Translation and Commentary, Ib: Judean War 2, ed. S.N. Mason, Leiden 2008, p. 187,
 .n. 1420מייסון הזכיר את אוריפידס ,אפלטון ,אריסטו ואחרים .שתי מילים אלה מופיעות גם במלחמת היהודים ב6 ,
(תרגום אולמן ,עמ'  ;)212ה( 32 ,שם ,עמ' .)442

19

קתדרה

קתדרה

20

מיכאל אביעוז
בנגינתם'83.

לאחר קבלת הידיעה על גורלה של יודפת הזכיר יוספוס 'חלילנים שליוו את הקינות
מחללים וחלילים נזכרו במסגרת טקסי לוויה ובקשר לקינות כבר בברית החדשה (מתי ט ,כג; יא ,יז)
ובספרות חז"ל 84.בספרות התנאית מופיעות תמיד מקוננות ולא מקוננים85.

קריעת בגדים
הקדום86,

החיצוניים87.

בכל
במקרא ובספרים
קריעת בגדים הייתה חלק ממנהגי האבלות במזרח
הקשור לתיאורי מנהג קריעת הבגדים במקרא נצמד יוספוס בדרך כלל ללשון המקרא ותיאר את
המנהג ככתבו וכלשונו :כך בקריעת בגדיו של דוד לאחר מות שאול (שמואל ב א ,יא) ולאחר רצח
אמנון (שם יג ,לא) 88.במקרה של אבלו של יעקב על יוסף (בראשית לז ,לד) קריעת הבגדים אמנם לא
נזכרה אצל יוספוס ,אבל יש מעין פיצוי על כך בדמות תיאור נרחב יותר מזה המצוי במקרא של אבלו
של יעקב :הוא 'היה נוהג בעלם כבמת ומקונן עליו .וכאילו לא היה אב אלא לבן אחד זה [ ]...והיה
יושב באבל כבד לבוש שק'89.
יוספוס תיאר כוהנים שקרעו את בגדיהם 90,דבר המנוגד ללשון הציווי בוויקרא י ,ו .מפתיע לגלות
שגם בשכתוב של יוספוס לציווי בוויקרא י אין הד לאיסור על הכוהנים לקרוע את בגדיהם 91.הדבר
מפתיע במיוחד לאור המקום הרב שהוקדש לכוהנים בכתביו של יוסף בן מתתיהו ,שנמנה עם משפחת
כוהנים 92.גם בברית החדשה סופר על כוהן אשר קרע את בגדיו במהלך משפטו של ישו (מרקוס יד,
סג) .אולם פרשה זו סבוכה ,ואין כאן המקום לדון בה 93.מנהג קריעת הבגדים נזכר גם אצל חז"ל
ובמקורות יווניים ורומיים 94.אולם במקרה זה אין כל ספק שיוספוס יכול היה להישען על המקרא
כמקור המנהג.
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94

מלחמת היהודים ג( 437 ,תרגום אולמן ,עמ' .)355
משנה ,שבת כג ,ד; תוספתא ,שם יז ,יד (מהדורת ליברמן ,עמ'  ;)83בבלי ,בבא מציעא מו ע"א.
ראו למשל :משנה ,מועד קטן ג ,ט; תוספתא ,יבמות יד ,ז (מהדורת ליברמן ,עמ'  .)53וראו :ספראי (לעיל ,הערה ,)28
עמ'  ;82רובין (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .194
ראו למשל עלילת אקהת  .CAT, 1.19, I: 36–37אולם לא הכול מסכימים שמעשה קריעת הבגד כאן הוא סימן לאבלות.
לדיון בכך ראו :יולזרי־נתן (לעיל ,הערה  ,)71עמ' .313‑312
ראו :פאם (לעיל ,הערה  ,)50עמ'  .25‑24לקריעת הבגד בספרים החיצוניים ראו :דברי איוב יט ,ב (מהדורת א' כהנא ,א,
תל־אביב תש"ך ,עמ' תקכו); יהודית ט ,א (מהדורת גרינץ [לעיל ,הערה  ,]45עמ'  ;)139מקבים א ב ,יד (תרגום רפפורט
[לעיל ,הערה  ,]22עמ' .)125
קדמוניות היהודים ז( 4 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  ;)225ז( 177 ,שם ,עמ'  .)243בשמואל ב יג ,יא נאמר שתמר קרעה
את כתונת הפסים אשר עליה לאחר שאמנון אנס אותה ,ויוספוס הביא בדבריו פרט זה (קדמוניות היהודים ז[ 171 ,שם,
עמ'  .)]242אולם כלל לא בטוח שמדובר במנהג אבלות.
שם ב( 38 ,שם ,עמ' .)42
מלחמת היהודים ב( 316 ,תרגום אולמן ,עמ' .)259
קדמוניות היהודים ג( 207 ,תרגום שליט ,א ,עמ' .)94
ראו  M. Tuval, ‘A Jewish Priest in Rome’, J. Pastor et al. (eds), Flavius Josephus: Interpretation and History,
Leiden 2011, pp. 397–411
לדיון בפרשה זו ראו :א' רגב ,הצדוקים והלכתם :על דת וחברה בימי בית שני ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  307‑296והספרות
הנזכרת שם.
לדיון בספרות חז"ל ראו :רובין (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .167‑163לספרות היוונית־הרומית ראו למשל :קסנופון ,חינוכו
של כורש ג ;)Xenophon, Cyropaedia, trans. W. Miller [LCL], Cambridge, MA 1914, p. 225( 13 ,1 ,סווטוניוס,
ק ת ד ר ה  ,1 5 2ת מ ו ז ת ש ע " ד  ,ע מ ' 3 6 - 7

מנהגי מוות ,קבורה ואבל בכתבי יוסף בן מתתיהו

לבישת בגדים שחורים
מן התיאורים המקראיים לא ידוע לנו על לבישת בגדים שחורים במהלך תקופת האבלות על
מת 95.תמר לבשה 'בגדי אלמנות' (בראשית לח ,יד) ,אך לא ידוע מה היה צבעם ,וכן הדבר באשר
לבגדי האבל של האישה החכמה מתקוע (שמואל ב יד ,ב) .רבים סבורים שמקורו של הבגד השחור
כבגד אבלות הוא רומי (וכינויו  96.)lugubriaאולם בגד שחור בהקשר של אבלות מופיע לראשונה
ב'איליאדה' :סופר שם על תטיס האוחזת בבגד שחור ,כחלק מן האבלות 97.אנו מוצאים אותו גם
בחיבורו של ַא ֶ
רטמידוֹ רוּ ס על פתרון החלומות 98.גם אייסכילוס הזכיר בפתיחת 'נושאות הנסך' בגד
99
אלמנות שחור ( .)φάρεσιν μελαγχίμοιςוכן בדברי ְק ֶסנוֹ פוֹ ן' :ביום כינוס האספה הם ארגנו הפגנה
של אנשים ,שהופיעו באספה כקרובי הנופלים ,לבושים בגדים שחורים וראשיהם מגולחים לאות
אבל'ַ ּ 100.פאוּ ַסניאס סיפר שלפני חורבן קורינתוס בידי הרומאים גזזו ילדים קורינתים את שערם
ליגדמוּ ס
טיבוּ לוּ ס כתב בשירו על ַ
ולבשו שחורים לזכר הריגת ילדיה של מדיאה 101.המשורר הרומי ּ
שהוא מבקש ששתי נשים ילבשו שחורים102.
יוספוס ציין שדוד לבש בגד שחור בשעת אבלו על הבן הראשון שנולד לו מבת־שבע' :ואלהים
שלח מחלה רעה על הבן ,שנולד לדוד מאשת אוריה .והמלך התעצב־על זה ולא טעם מאכל במשך
שבעה ימים ,אף־על־פי שעבדיו הפצירו בו (מאוד) ,ולבש בגד שחור [ ]μέλαιναוהשתטח על שק ושכב
על הארץ' 103.תוספת זו לטקסט המקראי (שמואל ב יב ,טז) נבעה ככל הנראה מן הרצון לשבר את
אוזני קוראיו של יוספוס שכבר הכירו מנהג כזה 104.לבישת בגד שחור נזכרה בהקשר דומה ב'מלחמת
יוליוס האלוהי ( 33חיי שנים־עשר הקיסרים ,תרגם א' שור ,תל־אביב תשט"ו ,עמ'  ;)26פלוטרכוס ,קיקרו 1 ,31
(פלוטארכוס ,חיי אישים :אנשי רומי ,תרגם י"ג ליבס ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .)327‑326
 95גם בספרות חז"ל נדיר למצוא התייחסות לצבעם של בגדי האבלות .למקורות ראו :לויזון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' ,255
הערה .26
 96ראו .M. Pastoureau, Black: The History of a Color, Princeton 1999, p. 35 :לדברי פסטורו צבעו של בגד האבלות
הרומי היה כהה ,ככל הנראה בין אפור לחום.
 97איליאדה כד( 94 ,תרגום ארואטי [לעיל ,הערה  ,]51עמ' .)532
 98אוניירוקריטיקה ב ,3 ,שורות Artemidorus, The Interpretation of Dreams, Oneirocritica, trans. R.J. White,( 25‑22
)Park Ridge, NJ 1975, p. 84
 99אייסכילוס ,נושאות הנסך ,שורה ( 10איסכילוס ,שבע הטרגדיות ,ב ,תרגם ש' דיקמן ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' .)111
 100קסנופון ,הלניקה א( 8 ,7 ,תרגום נ' שפיגל ,אמנות השכנוע :הנואם וקהלו ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .)55
 101פאוסניאס ,תיאורה של יוון בPausanias, Description of Greece, trans. W.H.S. Jones [LCL], Cambridge, MA( 7 ,3 ,
 .)1918, p. 263ראוR. Buxton, ‘The Significance (or Insignificance) of Blackness in Mythological Names’, M. :
Christopoulos, E. Karakantza & O. Levaniouk (eds.), Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion,
 .Lanham, MD 2010, pp. 3–13בוקסטון ניסה לסייג את הייחוס של הצבע השחור לאבל וטען שלא תמיד כך היה.
 102טיבולוס גCatullus, Tibullus, and Peruigilium Veneris, trans. F.W. Cornish, J.P. Postgate & J.W. Mackail( 16 ,2 ,
 .)[LCL], London 1913, p. 259מקורות נוספים ראו :יובנליס ,הסטירות י( 245 ,תרגום בירנבאום [לעיל ,הערה ,]72
עמ'  ;)240טקיטוס ,ספרי השנים ג ,ב (תרגום ש' דבורצקי ,ירושלים תשכ"ב ,עמ'  .)84‑83הדעות חלוקות בשאלה אם
בגד האבלות ( )toga pullaשהזכיר קיקרו צבעו שחור .ראו :נגד וטיניוס M. Tullius Cicero, The Orations( 32‑30
 ;)of Marcus Tullius Cicero, trans. Ch.D. Yonge, London 1891, p. 240וכןJ. Heskel, ‘Cicero as Evidence for :
Attitudes to Dress in the Late Republic’, J.L. Sebesta & L. Bonfante (eds.), The World of Roman Costume,
Madison, WI 1994, pp. 133–145, esp. p. 141
 103קדמוניות היהודים ז( 154 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)240
 104כאן אני מקבל את דברי לויזון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .256‑255
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היהודים'' :בתים חרבים אשר נשדדו בידיהם ,נשות הנטבחים ובניהם לובשים
השחור נזכר במקומות נוספים בכתבי יוספוס ,אם כי לאו דווקא בזיקה

שחורים'105.

הבגד

לאבל106.

שבעה ימי אבלות
אין במקרא ציון מדויק של משך ימי האבלות .היא יכולה להימשך שבעה ימים (בראשית נ ,י; איוב
ב ,יג) ,חודש (דברים לד ,ח; השוו :במדבר כ ,כט)' ,ימים' או 'ימים רבים' (בראשית לז ,לד; שמואל
ב יג ,לז; יד ,ב; דברי הימים ב ז ,כב) 107.במזרח הקדום נזכרה תקופה של שבעה ימים של אבלות
בקללת אכד ובתעודות מימי נַ ּבוּ נַ איד 108.בברית החדשה סופר על מרים ומרתא שהתאבלו על לעזר
(לזרוס) ארבעה ימים (הבשורה על פי יוחנן יא ,יז‑יט) .בעל 'קדמוניות המקרא' (פסידו־פילון) ציין
שבני ישראל התאבלו על דבורה שבעים יום 109.בספרות הרומית היו ניסיונות לקבוע כללים באשר
לתקופה המרבית שמותר להתאבל על אדם ,בהתאם לגילו ,למינו ולמעמדו110.
הן המקרא (שמואל א לא ,יג) והן יוספוס ציינו שאנשי יבש־גלעד התאבלו על שאול ובניו שבעה
ימים 111,ואבל כזה נזכר גם בקשר לדוד (שמואל ב יב ,יח) 112.לדברי יוספוס התאבל ארכלאוס על
אביו שבעה ימים' ,שכן חוק אבותינו מצווה (עלינו) מספר זה של ימים' 113.אף שקדמו ליוספוס
כמה מקורות מן הספרים החיצוניים 114,אפשר לראות בדבריו את העדות הראשונה לקיומו של
מנהג זה באופן מחייב .בתקופה מאוחרת יותר למדו חז"ל את משך האבל בלימוד מיוחד 115.ניסן
רובין ציין כי 'העובדה שיוסף בן מתתיהו ,הכותב אל הקורא הנוכרי ,מציין הנמקה כי זו מסורת
אבות ,מעידה שנוהג של אבל שבעה לא היה קיים בחברה הרומית ,כי הרי דבר מקובל אינו זקוק
 105מלחמת היהודים ד( 260 ,תרגום אולמן ,עמ' .)263
' 106אלא כל אדם יהיה מי שיהיה ,שבא לפני הסנהדריה הזו להישפט ,עומד בהכנעה ומראהו מראה אדם השרוי בפחד,
ומבקש רחמים מכם ,שערו מגודל ולובש בגד שחור [( ']καὶ ἐσθῆτα μέλαιναν ἐνδεδυμένοςקדמוניות היהודים יד,
[ 172תרגום שליט ,ג ,עמ' ' ;)]132פרורס התרצה והכין עצמו להופעה מעוררת חמלה; לבוש שחורים ובדמעות נפל
לרגלי הורדוס וביקש סליחה' (מלחמת היהודים א[ 506 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)]179ארכלאוס לובש בגדים לבנים על מות
אביו (שם ב[ 1 ,שם ,עמ'  .)]211בקדמוניות ד  257יוספוס פירש את הביטוי 'שמלת שביה' (דברים כא ,יג) בהוראה של
'בגדי אבלות' ( ;ׁπένθιμοςקדמוניות היהודים ד[ 257 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  .)]134אולם פירוש זה שגוי ,שכן רק
קריעת הבגד היא סמל לאבלות (ראו למשל :יהושע ז ,ו; ירמיה מא ,ה) .מילה זו נזכרת גם בקדמוניות היהודים ז182 ,
(שם ,עמ'  )243בקשר לאישה החכמה מתקוע ,ושם יט( 146 ,שם ,ג ,עמ' .)332‑331
 107ראוA. Baumann, ‘abhal, abhel, ebhel’, TDOT, I, p. 45 :
 108ראו ההפניות אצל פאם (לעיל ,הערה  ,)50עמ'  ;24‑16וכןG.A. Anderson, A Time to Mourn, A Time to Dance: :
The Expression of Grief and Joy in Israelite Religion, University Park, PA. 1991, p. 77
 109קדמוניות המקרא לג ,ו (תרגום א"ש הרטום ,תל־אביב תשכ"ז ,עמ' .)96
 110למקורות ראוV.M. Hope, Death in Ancient Rome: A Source Book, London & New York 2007, pp. 173–180 :
 111קדמוניות היהודים ו( 377 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)221‑220
 112שם ז( 155‑154 ,שם ,עמ'  .)240יש הרואים במעשיו של דוד ביטוי לתפילה ולא לאבל .ראו למשלP.K. McCarter, II :
Samuel (AB), New York 1984, p. 301
 113שם יז( 200 ,שם ,ג ,עמ'  ;)262השוו :מלחמת היהודים ב( 1 ,תרגום אולמן ,עמ' .)211
 114יהודית טז ,כד (מהדורת גרינץ [לעיל ,הערה  ,]45עמ'  ;)180בן סירא כב ,יב (מהדורת סגל [לעיל ,הערה  ,]36עמ' קלא).
 115ראו המקורות שציין רובין (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .282 ,108אבל כזה היה נהוג גם במזרח הקדום .ראו המקורות אצל
P.A. Holloway, Coping with Prejudice: 1 Peter in Social-Psychological Perspective (WUNT, 244), Tübingen
2009, p. 88, n. 76
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להנמקה' 116.אף שדבריו באשר לקהל היעד של יוספוס אינם מקובלים על דעת כל
קביעתו שהמנהג לא היה קיים בחברה הרומית סבירה בהחלט.

החוקרים117,

מנהגים לאחר הקבורה :זיכרון ומצבה
אחד השימושים של המצבה במקרא הוא כאבן זיכרון למת .בימי בית שני ,החל במאה הראשונה
לפסה"נ ,כינו את המצבה נפש 118.יעקב הציב מצבה על קבורת רחל (בראשית לה ,יט‑כ) .אולם
יוספוס לא הביא את דבר המצבה בשכתובו ,וכתב שיעקב 'קבר שם את רחל' 119.את המידע השלים
 116רובין (שם) ,עמ' .108
 117יש מחלוקת אם קהל היעד היה נכרי בלבד או שיוספוס כיוון את דבריו גם ליהודים .לספרות בנושא זה ראוG. Sterling, :
Historiography and Self-Definition: Josephos [sic!], Luke-Acts and Apologetic Historiography, Leiden 1992,
pp. 298–306
 118ראוR. Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices, and Rites in the Second Temple Period, Leiden, Boston :
 ;& Köln 2005, p. 339י' ליכטנשטיין ,מטומאה לקדושה :תפילה וחפצי מצווה בבתי הקברות ועלייה לקברי צדיקים,
תל־אביב תשס"ז ,עמ' .197‑191
 119קדמוניות היהודים א( 343 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)36
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יוספוס בשכתוב שלו לספר שמואל .שמואל הנחה את שאול(' :ותלך) משם ותבוא אל המקום הקרוי
מצבת רחל' 120.המילה היוונית כאן היא ( μνημεῖονזיכרון) ,ובכך סטה יוספוס מתרגום השבעים,
שתרגם כאן( τάφοις Ραχηλ :מקום קבורת רחל) .המילה מוכרת מן הברית החדשה (כגון מרקוס טז,
ב ,ה; לוקס כג ,נה) וממקורות יווניים נוספים 121,והשימוש בה הפך את קבר רחל מקבר רגיל למקום
שיש לזכרו לאורך ימים.
122
על אלעזר הוסיף יוספוס כי 'מצבתו וקברו נמצאים בעיר גבעה' .הוא תיאר גם את המצבות
שבנה שמעון החשמונאי:
שמעון בנה גם מצבה גדולה מאוד לאביו ולאחיו משיש לבן ומשופה ,והעלה אותה לגובה רב ,נראה למרחוק,
ובנה סביבה סטווים והקים עמודים (חצובים) מאבן אחת ,חפץ מרהיב־עין; נוסף על כך בנה שבע פירמידות
להוריו ולאחיו ,אחת לכל אחד ,עשויות להפליא בגודלן ויופין ,והן נשתמרו עד היום הזה .עד כדי כך שקד
שמעון ,כידוע לנו ,על קבורתו של יונתן ועל בניין המצבות לבני משפחתו123 .

תיאור מרשים אחר קשור במצבות הזיכרון של הלני 124.התיאורים האלה עשויים להיות מושפעים מן
המנהגים המוכרים לנו מן הספרות ההלניסטית והרומית125.

מצבות שיש
ביופיו'126.

במקרא נאמר
יוספוס כתב שמצבות האבות במערת המכפלה היו 'עשויות שיש מרהיב
בח ָ ּיו את מצבת אשר בעמק המלך' (שמואל ב יח ,יח) ,ויוספוס
על אבשלום' :ואבשלֹם לקח ויצב לו ַ
הוסיף' :ואבשלום הקים בעמק המלך במרחק של שני ריסים מירושלים מצבת שיש []μαρμάρινος
שקרא לה יד אבשלום ואמר ,שאם גם יאבדו (כל) בניו אחריו ,יישאר (זכר) שמו במצבתו'127.
בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בעמק קדרון לא נמצאו עדויות לשימוש בשיש 128.ונראה שהתוספת
היפיקוֹ ס ,פצאל
על השיש הושפעה מן התיאורים של יוספוס את המצבות שהשאיר הורדוס :מגדלי ּ ִ
ומרים .מגדלים אלה היו עשויים שיש לבן 129.במקרא נזכר שיש רק בקשר להכנות שעשה דוד
 120שם ו( 56 ,שם ,עמ' .)187
 121ראו .Carmina Epigraphica Graeca, I–II, ed. P. A. Hansen, Berlin & New York 1983–1989 :לדיון מפורט במילה
 μνημεῖονבכתובות אלה ,שזמנן המאה הרביעית לפסה"נ ,ראוC.C. Tsagalis, Inscribing Sorrow: Fourth-century :
Attic Funerary Epigrams, Berlin & New York 2008, pp. 150–158
 122קדמוניות היהודים ה( 119 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)156
 123שם יג( 212‑211 ,שם ,ג ,עמ'  ;)93השוו :מקבים א יג ,כז‑ל (תרגום רפפורט [לעיל ,הערה  ,]22עמ' .)299
 124מלחמת היהודים ה( 147 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)457לדיון במצבה זו ולספרות נוספת עליה ראו :חכלילי (לעיל ,הערה
 ,)118עמ' .37‑36
 125ראו המקורות שהזכירה הופ (לעיל ,הערה  ,)110עמ' .79‑71
 126מלחמת היהודים ד( 532 ,תרגום אולמן ,עמ' .)421
 127קדמוניות היהודים ז( 243 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)249
 128הציון המכונה 'יד אבשלום' אינו של אבשלום בן דוד .זהו מבנה המתוארך למאה הראשונה לסה"נ .לייחוסים השונים
ראו :נ' אביגד ,מצבות קדומות בנחל קדרון ,ירושלים תשי"ד ,עמ'  .4‑3לדיון מעודכן ראו :קלונר וזיסו (לעיל ,הערה ,)7
עמ' .143‑140
 129מלחמת היהודים ה( 176‑166 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)460‑459השיש נזכר שם בסעיף ( 174שם ,עמ'  .)460הורדוס בנה
גם מצבת אבן שיש לבנה ,כפיצוי על כך שפתח את קבר דוד ,ובלשונו של יוספוס 'מפני פחדו' (קדמוניות היהודים טז,
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לבניית המקדש (דברי הימים א כט ,ב) ,ויש חוקרים הסבורים שהמילה 'שש' באסתר א ,ו 130ובשיר
השירים ה ,טו פירושה שיש 131.מכל מקום אין ערך היסטורי לדברי יוספוס בעניין זה ,שכן הסחר
בשיש ותעשיית השיש החלו בארץ־ישראל רק במאה השנייה לסה"נ132.

[ 182תרגום שליט ,ג ,עמ'  .)]221לדיון במקורות שמהם נטל יוספוס סיפור זה ראו :ב' בר־כוכבא' ,אנטיוכוס "החסיד"
והורקנוס הטיראן — פרק בהיסטוריוגרפיה של מדינת החשמונאים' ,ציון ,סא (תשנ"ו) ,עמ' .44‑7
 130מעניין שבשכתוב שלו לאסתר תרגם יוספוס' :עמודי זהב וכסף' במקום 'עמודי שש' (קדמוניות היהודים יא[ 187 ,תרגום
שליט ,ג ,עמ'  .)]18כנראה שלא הבין את המילה 'שש'.
 131ראו למשלS. Japhet, I & II Chronicles (OTL), London 1993, p. 507 :
 132ראו .M. Fischer, Marble Studies: Roman Palestine and the Marble Trade, Konstanz 1998 :על מהימנותו של
יוספוס בכל הנוגע לדיווח על מבני השיש שנבנו בימי הורדוס ראוM. Fischer & A. Stein, ‘Josephus on the Use of :
 .Marble in Building Projects of Herod the Great’, JJS, 45 (1994), pp. 79–85לדעת פישר ושטיין אין ערך היסטורי
גם למקורות האמוראיים על השימוש בשיש במקדש בימי הורדוס.
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מנהגים שלא נזכרו בכתבי יוספוס
נשיקת המת
מתיהם133.

משמעותו של מנהג זה הייתה סמלית ותכליתו הייתה כנראה
הרומאים נהגו לנשק את
134
ללכוד את נשימתו האחרונה של המת .מנהג כזה נזכר במקרא פעם אחת :יוסף נשק לאביו המת
(בראשית נ ,א) 135.הנשיקה הזו מתועדת גם בתרגום השבעים על אתר ( ,καὶ ἐφίλησεν αὐτόνויישק
לו) .אולם יוספוס השמיט נשיקה זו ולא מצאתי זכר למנהג זה בשום מקום אחר בכתביו 136 .סביר
להניח שההשמטה נבעה מן הרצון לבדל את מנהגי ישראל ממנהגי יוון ורומי.

קבורה בארון
באלונקה137.

הקבורה בארון (עץ
בתקופת המקרא לא נהגו לקבור בארון אלא במיטה ,כלומר
או אבן) ידועה לנו רק מימי בית שני 138.והנה בבראשית נ ,כו נאמר ששמו את יוסף בארון ,וכך
תורגם בתרגום השבעים ( )σορόςואצל עקילס ( 139.)γλωσσόκομονאולם יוספוס לא הזכיר כלל
ארוןְ ,ובמקום זה ציין שצאצאי יוסף וצאצאי ֶאחיו נשאו את עצמותיו לארץ כנען 140.כיצד אפשר
להסביר את ההשמטה הזו של יוספוס? צורת קבורה בארון הייתה ידועה לו 141,ובכל זאת הוא
נמנע כאן מלציין שיוסף הושם בארון .קשה לתלות את הדבר בנוסח אחר של המקרא שעמד לפניו,
 133ראו למשל :סנקה ,תנחומים למרקייה הSeneca, To Marcia on Consolation, trans. J.W. Basore [LCL],( 60 ,
 ;)Cambridge, MA 1932, p. 13טיבולוס ,אלגיות א( 68‑59 ,1 ,תרגום קורניש ,פוסטגייט ומק'קייל [לעיל ,הערה ,]102
עמ'  ;)197אפולאיוס ,מטמורפוזות בApuleius, The Golden Ass, trans. W. Adlington, ed. S. Gaselee, London,( 26 ,
.)1915. p. 89
 134ראו :טוינבי (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;G. Stählin, ‘φιλἑω’, TDNT, IX, p. 122 ;43הופ (לעיל ,הערה .)110
 135רקעה המקראי של נשיקה זו אינו ברור ,אך יש לשער שהוא אינו זהה לרקע הרומי .היו ששיערו שהנשיקה במקרה זה
הביעה חיבה בלבד .ראוA.P. Bender, ‘Beliefs, Rites, and Customs of the Jews, Connected with Death, Burial,:
 .and Mourning (as Illustrated by the Bible and Later Jewish Literature)’, JQR, 7 (1894), p. 104לדעת מאיר מלול
(שיחה בעל־פה) מדובר במעשה פורמלי ,שסימל מעבר ממעמד אחד למשנהו ,במקרה זה את היאספותו של יעקב אל
אבותיו.
 136מנהג זה נזכר גם בספר היובלים כג ,ה (תרגום מ' גולדמן ,מהדורת כהנא [לעיל ,הערה  ,]87א ,עמ' רסו) .לדברי סרנה ייתכן
שהמנהג היה רווח בבית שני .ראו.N.M. Sarna, Genesis (JPS Torah Commentary), Philadelphia 1989, p. 318 :
לפי המדרש יעקב נשק ליצחק לאחר מותו (בראשית רבה סה ,כב [מהדורת תאודור‑אלבק ,עמ'  .)]740בתלמוד הירושלמי
יש סיפור דומה על ר' יהושע שנשק לר' אליעזר לאחר מותו .ראו :ירושלמי ,שבת ב ,ז (ה ע"ב; טור  .)382ראו :א' קוסמן,
'נשיקת המתים :לגלגוליו ותהפוכותיו של מנהג' ,תרביץ ,סה (תשנ"ו) ,עמ'  .503‑483
 137יוספוס הזכיר מיטה בחיי יוסף ( 323תרגום שוורץ [לעיל ,הערה  ,]49עמ'  )121ובקדמוניות היהודים יז( 197 ,תרגום
שליט ,ג ,עמ'  .)262ראו גם :משנה ,ברכות ג ,א; מסכת שמחות י ,ה (מהדורת מ' היגר ,ניו־יורק תרצ"ז ,עמ' .)181
 138ראו :חכלילי (לעיל ,הערה  ,)118עמ' D. Teitelbaum, ‘The Jewish Ossuary Phenomenon: Cultural ;xxxviii
 .Receptivity in Roman Palestine’, Ph.D. dissertation, University of Ottawa, 2005, pp. 22–28קבורה בארון
( )σορόςנזכרה גם בצוואות השבטים :צוואת ראובן ז ,ב (תרגום י' אוסטירזיצר ,מהדורת כהנא [לעיל ,הערה  ,]87א,
עמ' קנו); צוואת שמעון ח ,ב (שם ,עמ' קנט); צוואת לוי יט ,ה (שם ,עמ' קע); צוואת זבולון י ,ו (שם ,עמ' קפז); צוואת
בנימין יב ,ג (שם ,עמ' רטו).
 139על המונחים היווניים ראוD. Teitelbaum, ‘The Relationship between Ossuary Burial and the Belief in :
Resurrection during the Second Temple Period Judaism’, M.A. thesis, Ann Arbor 1998, pp. 8–11
 140קדמוניות היהודים ב( 200 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)57
 141ראו למשל :שם ז( 394 ,שם ,עמ'  ;)264טו( 46 ,שם ,ג ,עמ' .)167
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שכן אין כל תימוכין להשערה כזו .משום כך נראית עדיפה ההשערה שההשמטה הייתה מכוונת,
ואפשר שהטעם לכך היה אפולוגטי .בימי בית שני היו מי שזיהו את יוסף עם אל הפריון והמתים
ֶס ַרפיס־אוֹ סיריס 142.במצרים נפוץ החל מהאלף השלישי לפסה"נ המנהג לקבור את הנפטר בארון
עשוי עץ ,חרס או מתכת .מהאלף השני ,בייחוד בתקופת הממלכה החדשה ,עוצב הארון בדמות
אוסיריס ,ועוטר במוטיבים הלקוחים מהמיתוס על אודותיו 143.אמנם היו שהתייחסו בחיוב לסיפור
על אוסיריס 144,אך זהו סיפור על אלילות ,וייתכן שמשום כך נמנע יוספוס מלתאר את יוסף כמי
שהושם בארון .נראה שיוספוס ,שהעלה על נס את עדיפותה של דת ישראל על פני דתות אחרות,
לא היה מעוניין להבליט עניין שהיה עשוי לסייע לטענתם של מתנגדי היהדות145.

 142לדיון בארונו של יוסף בספרות חז"ל ראוR. Ulmer, Egyptian Cultural Icons in Midrash, Berlin 2009, pp. 112–141 :
 143ראו :נ' שופק' ,מנהגי לוויה וקבורה בסיפור יוסף' ,בית מקרא ,נה (תש"ע) ,עמ'  ,93‑84בייחוד עמ' .90‑89
 144ראו ;Plutarch, Moralia, V, trans. F.C. Babbit (LCL), Cambridge 1936, p. 131 :ולדיון ראו :ג' בוהק' ,דתות מצרים
ופניקיה בספרות הקלאסית' ,מ' קיסטר ואחרים (עורכים) ,אלי קדם :הפוליתאיזם בארץ ישראל ושכנותיה מן האלף השני
לפסה"נ ועד התקופה המוסלמית ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .123‑111
 145ברקליי ציין שביקורתו של יוספוס (נגד אפיון ב[ 254‑240 ,תרגום כשר ,עמ' זס‑סח]) כוונה לא נגד פוליתאיזם באופן
כללי ,אלא ספציפית כנגד דת יוון .ראוJ.M.G. Barclay, ‘Josephus v. Apion: Analysis of an Argument’, S. Mason :
(ed.), Understanding Josephus: Seven Perspectives, Sheffield 1998, pp. 194–221
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מומיה מצרית חנוטה
מן המאה השביעית
לפסה"נ ,מוזאון
אלסטר ,בלפסט,
צפון אירלנד

חניטה
ראשיתה של החניטה כאמצעי לשימור המת במצרים העתיקה ,והיא תוארה בפירוט בכתבי ֵהרוֹ דוֹ טוּ ס,
ִדיוֹ דוֹ רוּ ס ,קסנופון ְ
וס ְט ַר ּבוֹ ן 146.במקרא מסופר שלאחר מות יעקב ציווה יוסף את עבדיו לחנוט את
147
אביו (בראשית נ ,ב) ,ואף הוא עצמו נחנט לאחר מותו (שם ,כו).
אין כל ספק שיוספוס הכיר
148
את מנהג החניטה ,שכן הוא סיפר על אריסטובולוס שגופתו נשמרה בדבש .אולם כאשר ׁ ִשכתב
את הסיפור המקראי ב'קדמוניות היהודים' לא הזכיר לא את חניטתו של יעקב ולא את חניטתו של
יוסף 149.במקורות הרומיים מן המאות הראשונות לסה"נ נזכרו מקרי חניטה מועטים ,ובהם חניטת
ופריסקילה .החניטה נחשבה סימן היכר של זרים שהרומאים החשיבו
פופיאה ,אנטוניוס ְ
גופותיהם של ּ ֵ
 146ראו :טוינבי (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;42‑41גרלנד (לעיל ,הערה  ,)51עמ' .34
 147על סיפור זה ראוR.B. Redford, A Study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 37–50) (VTSup, 20), Leiden :
1970, pp. 240–242; P. Galpaz-Feller, ‘And the Physicians Embalmed Him (Gen 50,2)’, ZAW, 118 (2006), pp.
 ;209–217שופק (לעיל ,הערה .)143
 148קדמוניות היהודים יד( 124‑123 ,תרגום שליט ,ג ,עמ'  ;)128מלחמת היהודים א( 184 ,תרגום אולמן ,עמ' .)121
 149ראו :פלדמן (לעיל ,הערה  ,)4עמ' Flavius Josephus: Translation and Commentary, III: Judean ;364‑363
Antiquities 1–4, eds. S. Mason & L.H. Feldman, Leiden 2000, p. 185, n. 554; S. Brayford, Genesis (Septuagint
 .Commentary Series), Leiden 2007, pp. 448–452חז"ל נחלקו אם יוסף נהג כהלכה .ראו :בראשית רבה ק ,ג (מהדורת
תאודור‑אלבק ,עמ'  .)1286ראו עודF. Rosner, ‘Embalming and Cremation in Judaism’, Koroth, 8, 11–12 (1985), :
 ;pp. 218–235אולמר (לעיל ,הערה  ,)142עמ' .65‑64
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את עצמם נעלים מהם .בעיני קיקרו הייתה החניטה המצרית 'טעויות העמים' (nationum varios
הברברים151.

 150,)erroresובניסוח זה יצר הבחנה בין הרומאים לבין
קשה להניח שיוספוס השמיט אך במקרה את תיאורי החניטה במקרא .הוא כנראה ביקש למנוע כל
לחצי ביקורתם של סופרים יוונים ורומים ושנואי
השוואה בין היהודים לבין המצרים ,אשר היו מקור ִ
נפשו שלו עצמו 152.אם כן המניע להשמטה גם במקרה זה היה אפולוגטי.

קרמציה
שרפה (קרמציה) צורת הקבורה המקובלת ,וכונתה ברומא המנהג
בעולם היווני־הרומי הייתה קבורת ֵ
הרומי ( 153.)mos Romanusגופות הנפטרים נשרפו ,ואפרם הוטמן בכדים שנועדו לכך (.)urnae
בחפירות ארכאולוגיות באתרים שונים בארץ ובעולם נתגלו שרידים של קבורת שרפה המתוארכים
לתקופות קדומות ,כך למשל באתרים פניקיים וכן בבית הקברות הקדום של אזור ,שהיה כנראה
פלשתי ,ומכאן שמקורו של המנהג לא היה רומי154.
במקרא נזכרה שרפה בכמה מקרים כחלק מעונש מוות :יהודה ציווה לשרוף באש את תמר כלתו
מפני שחשב שזנתה (בראשית לח ,כד) ,ונדב ואביהוא נשרפו בעודם בחיים משום שהקריבו אש זרה
ומ ָסרפוֹ ' (עמוס ו ,י) נדון בהקשר זה ,אף שאין הסכמה בקרב
(ויקרא י ,א‑ב) .גם הפסוק 'וּ נְ שאו דוֹ דו ְ
החוקרים על פשרו .התיאור הבולט ביותר של שרפת מתים במקרא נמצא בסיפור מותם של שאול
ובניו (שמואל א לא ,א‑יג) 155.בקרב האחרון של שאול בפלשתים נחל צבא ישראל תבוסה ,והפלשתים
הרגו את שאול ואת בניו ותקעו את גוויותיהם בחומת בית־שן 156.כשנודע הדבר לאנשי יבש־גלעד הם
יצאו לבית־שן ,הורידו את הגופות מהחומה ,לקחו אותן ליבש־גלעד ושם שרפו אותן.
 150קיקרו ,שיחות בטוסקולום א.)Cicero, Tusculan Disputations, trans. A.P. Peabody, Boston 1880, p. 79( 108 ,45 ,
 151ראוD.B. Counts, ‘“Regum Externorum Consuetudine”: The Nature and Function of Embalming in Rome’, :
Classical Antiquity, 15 (1996), pp. 189–202
 152ראוJ.M.G Barclay, ‘The Politics of Contempt: Judaeans and Egyptians in Josephus’s Against Apion’, idem :
 .(ed.), Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the Roman Empire, London 2004, pp. 109–127לסקירת
התופעה באופן רחב יותר במכלול הספרות הקלסית ראו :בוהק (לעיל ,הערה  ,)144עמ' .128‑102
 153ראו למשל :פליניוס ,חקר הטבע ז ( 187 ,54תרגום רקהם [לעיל ,הערה  ,]31ב ,1942 ,עמ'  ;)633לוקיאנוס ,על האבל 21
(תרגום הרמון [לעיל ,הערה  ,]44עמ'  ;)127קיקרו ,על החוקים ,ב ( 22מהדורת זצל [לעיל ,הערה  ,]23עמ' 57‑55 ,)39
(שם ,עמ'  .)52‑51וראוI. Morris, Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity, Cambridge 1992, :
 ;pp. 31–69הופ (לעיל ,הערה  ,)110עמ' .110‑107
 154ראוP.A. Bienkowski, ‘Some Remarks on the Practice of Cremation in the Levant’, Levant, 14 (1982), pp. :
80–89; T. & M. Dothan, Peoples of the Sea: The Search for the Philistines, New York 1992, pp. 114–115; G.
Gilmour, ‘Aegean Influence in Late Bronze Age Funerary Practices in the Southern Levant’, S. Campbell & A.
 . Green (eds.), The Archaeology of Death in the Ancient Near East, Oxford 1995, pp. 167–169לשרידי קרמציה
בירושלים ראו :קלונר וזיסו (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .224 ,212 ,167 ,69‑68 ,34היו שסברו שראשית הקרמציה ביוון
במאה השמינית לפסה"נ ,אולם אחרים הקדימו מנהג זה לתקופה המיקנית .ראו למשל :גרלנד (לעיל ,הערה ,)51
עמ'  ;34ולעומתוM.P. Nilsson, The Minoan‑Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion2, Lund 1950 :
 155ראו הדיון וההפניות לספרות המחקר במאמריM. Avioz, ‘The Incineration of Saul’s and His Sons’ Corpses according :
 .to Josephus’, JSPs, 18 (2009), pp. 285–292לדיון ַּביחס לשרפת גופות בספרות חז"ל ראו :שם ,עמ' .290‑289
 156הלוא היא בית־שאן .על השמטת האל"ף בכתיב המקראי ראו :י' אהרוני ,ארץ ישראל בתקופת המקרא :גיאוגרפיה
היסטורית ,בעריכת י' אפעל ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  .100
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עיון בשכתוב שערך יוספוס לסיפורים מן המקרא מעלה שהייתה לו רגישות מיוחדת לסיפורי
שרפה .הוא השמיט לגמרי את סיפור יהודה ותמר (בראשית לח) 157,ולדבריו רק חזיהם ופניהם של
נדב ואביהוא נשרפו ולא כל גופם 158.לפי יוספוס העונש על גילוי עריות הוא 'עונש מוות' 159,ולא
כנאמר בתורה' :באש ישרפו אֹתו' (ויקרא כ ,יד) .הוא השמיט גם תיאורים הנוגעים למותם של צדקיהו
(ירמיה לד ,ה) ושל אסא (דברי הימים ב טז ,יד) ,כנראה משום שבשניהם נזכר השורש שר"ף בקשר
לקבורתם 160,וכן השמיט את הסיפור על שרפת גוויות שאול ובניו .נראה לי שההשמטות האלה נבעו
אף הן מטעם אפולוגטי :יוספוס ביקש להציג את מנהגי היהודים כעדיפים מאלה של היוונים ושל
עמים פגניים אחרים ,ותיאורי שרפת גופות עלולים היו לפגוע במטרה זו161.

עצימת עיניים ,רחיצת המת וליקוט עצמות
לאחר שנקבע מותו של אדם ,היו נוהגים לעצום את עיניו .אזכורו הראשון של מנהג זה בתיאור
מיתתו של יעקב' :ויוסף ישית ידו על עיניך' (בראשית מו ,ד) 162.המנהג תועד אצל חז"ל 163וגם בקרב
היוונים והרומאים 164.יוספוס לא הזכיר את המנהג .באשר ליעקב הוא כתב' :חייך סופם להסתיים
בזרועותיו של יוסף'; 165כנראה לא הבין את הצירוף הייחודי 'השית יד על'.
אין בכתביו של יוספוס כל התייחסות לרחיצת המת ולליקוט עצמות 166.מנהג רחיצת המת נזכר
במקורות חז"ל 167ובברית החדשה (מעשי השליחים ט ,לז) ,וייתכן שהיעדר ההתייחסות של יוספוס
 157השמטת הסיפור אינה קשורה לשרפה דווקא ,אלא לרצונו של יוספוס להימנע מסיפורים מביכים באשר לשורשיו של
דוד המלך .ראו בהרחבהM. Avioz, ‘Josephus’s Portrayal of Lot and His Family’, JSPs, 16 (2006), pp. 3–13 :
 158קדמוניות היהודים ג( 209 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)94
 159שם ג( 275 ,שם ,עמ' .)101
 160שם י( 106 ,שם ,עמ'  ;)353ח( 306 ,שם ,עמ' .)298
 161בנאומו השני של אלעזר לאנשי מצדה הובאו ההודים כדוגמה למוכנות למות מוות קדושים' :ולאחר שהם מקשיבים לכל
הבקשות שהם מתבקשים להעביר ,הם מוסרים את גופם לאש כדי שהנפש תיפרד מן הגוף טהורה ככל האפשר' (מלחמת
היהודים ז[ 355 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)]598נראה שדברים על אלה על ההודים מקורם בכתביהם של סופרים יוונים ורומיים.
ראו :ב' בר־כוכבא' ,אריסטו ,היהודי המלומד ,וה"קלנים" ההודים' ,תרביץ סז (תשנ"ח) ,עמ'  481‑435ובמיוחד הערה  59שם.
 162לפירוש הפסוק באופן זה ראו :מ' ויינפלד ,ספר בראשית (עולם התנ"ך) ,רמת־גן תשמ"ג ,עמ' V.P. Hamilton, The ;238
 .Book of Genesis: Chapters 18–50 (NICOT), Grand Rapids, MI 1995, p. 624בעל ספר היובלים ייחס פעולה זו
לאברהם ,אשר לפני מותו הניח את שתי אצבעותיו על עיניו של יעקב .ראו :ספר היובלים כג ,א (תרגום גולדמן [לעיל,
הערה  ,]136עמ' רסו).
 163משנה ,שבת כג ,ה .ראו :ספראי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .82
 164לאזכורים בחיבורים יווניים ראו :אודיסאה יא( 426‑424 ,תרגום ארואטי [לעיל ,הערה  ,]51עמ'  ;)199אפלטון ,פיידון
( 118כתבי אפלטון ,ב ,תרגם י"ג ליבס ,ירושלים תש"ם ,עמ'  ;)90ובחיבורים רומיים ראו :ורגיליוס ,אינאיס ט487 ,
(תרגום דיקמן [לעיל ,הערה  ,]61עמ'  ;)341פליניוס ,חקר הטבע יא( 55 ,תרגום רקהם [לעיל ,הערה  ,]31ג ,עמ' .)527
 165קדמוניות היהודים ב ( 175תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)55
 166על מנהג רחיצת המת ראו :י' אדלר' ,הארכיאולוגיה של הטהרה :עדויות ארכיאולוגיות לשמירת הלכות טהרה בארץ־
ישראל מהתקופה החשמונאית עד סוף תקופת התלמוד ( 164לפנה"ס —  400לסה"נ)' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
בר־אילן ,תשע"א ,עמ'  .101‑100על ליקוט עצמות ראו :ג' פרסטר' ,למקורות ולמשמעות מנהג ליקוט העצמות
( )OSSILEGIUMוקבורתן בארונות אבן קטנים (גלוסקמאות) בקרב היהודים בארץ־ישראל בסוף המאה הראשונה
לפסה"נ ובמאה הראשונה לסה"נ' ,מ' מור ואחרים (עורכים) ,לאוריאל :מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה ,מוגשים
לאוריאל רפפורט ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .545‑539
 167משנה ,שבת כג ,ה; מסכת שמחות א ,ג (מהדורת היגר [לעיל ,הערה  ,]137עמ' .)98
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למנהג זה מלמד שהוא לא היה רווח בימי בית שני .אשר למנהג ליקוט העצמות ,יש הסבורים שעם
חורבן הבית הוא נעלם בהדרגה 168,ואולי משום כך לא הזכירוֹ יוספוס.

שריטת הבשר
אחד ממנהגי האבלות שנאסרו בתורה הוא שריטת הבשר ,ושני השורשים הרלוונטיים לעניין זה הם
שר"ט וגד"ד (ויקרא יט ,כח; כא ,ה; דברים יד ,א) .המנהג נזכר גם בדברי הנביאים (למשל ירמיה
טז ,ו; מא ,ה; מיכה ד ,יד) 169.גם חז"ל אסרו מנהג זה 170,ומטרת האיסור הייתה ככל הנראה הרחקה
מדרכי הגויים ,שמנהג זה היה חלק מפולחן המתים שלהם 171.יוספוס לא הזכיר מנהג זה אף לא באחת
מהיקרויותיו בתורה .הוא הזכירו רק בקשר למאבקו של אליהו בנביאי הבעל בהר הכרמל (מלכים
א יח ,כח) 172,אך גם שם השמיט את המילים 'עד ׁ ְש ָפך דם עליהם' ,המופיעות בתיאור ההתגודדות
במלכים .מכיוון שהוא לא ׁ ִשכתב את ספרי נביאים אחרונים ,אין בידינו לקבוע מה חשב על דברי
הנביאים בהקשר זה.
 168ראו :ל"י רחמני' ,גלוסקמאות וליקוט עצמות בשלהי תקופת בית שני' ,קדמוניות ,יא (תשל"ט) ,עמ' .112‑102
 169ראו :אוליאן (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .113‑112
 170ראו למשל :משנה ,מכות ג ,ה; בבלי ,שם כ ע"א‑ע"ב.
 171לעדויות מן המזרח הקדום ראוB.B. Schmidt, Israel’s Beneficent Dead: Ancestor Cult and Necromancy in Ancient :
Israelite Religion and Tradition, Winona Lake, IN 1996, p. 168
 172קדמוניות היהודים ח( 340 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  .)302המקבילה היוונית ל'ויתגדדו' היא .τέμνω
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מעניין שגם על פי החוק הרומי ,המופיע ב'שנים־עשר הלוחות' ,אסור היה לשרוט את הבשר
במהלך לוויות 173.אם כך ,אפשר היה להציג דווקא הסכמה בין חוקי היהודים לחוקי הרומאים בעניין
זה ,אף על פי שהטעמים שונים .אולם יוספוס ,מסיבות שאינן ידועות לנו ,לא הביא חוק זה174.

השמטת סיפורי תלייה
על פי המסופר בשמואל הגבעונים דרשו מדוד למסור להם צאצאים של שאול על מנת שיוכלו לקחת
נקמתם מהם' :יֻ תן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה'' (שמואל ב כא ,ו) .יוספוס ׁ ִשכתב את הדברים
כך' :קרא [דוד] לגבעונים ושאלם ,מה הגמול שהם מבקשים ,והם אמרו שהם דורשים שיסגירו בידם
שבעה בנים ממשפחת שאול לענשם .חיפש המלך אחרי אלה ומסרם להם ,אולם חס על מפיבושת,
בנו של יונתן .והגבעונים לקחו את האנשים והענישום כרצונם' 175.יוספוס לא השתמש במקבילות
היווניות לשורש תל"ה או לשורש יק"ע .על פי גרסתו הגבעונים הענישו את צאצאי שאול ,אך פשרו
של העונש נותר עמום .השמטת תיאור התלייה של צאצאי שאול חייבה את יוספוס להשמיט גם את
המעשה האצילי של רצפה בת איה (שמואל ב כא ,י) ואת קבורת הגוויות (שם ,יא‑יד) .על פי המסופר
בפסוקים אלה רצפה בת איה 'לא נתנה עוף השמים לנוח עליהם [על גוויות צאצאי שאול] יומם ואת
חית השדה לילה'; בעלי חיים עשויים להיות ניזונים מגוויות כאשר הן מופקרות לעין כול ,והמוות
היחיד המתאים לכך הוא מוות בתלייה176.
במקרים אחרים תיאר יוספוס ב'קדמוניות היהודים' מעשי צליבה .במספר מקומות מופיע בשכתוב
של יוספוס לסיפורים מקראיים הפועל היווני ( ἀνασταυρόωלצלוב או להוקיע על צלב) .בסיפור על
שר האופים נאמר בספר בראשית' :ואת שר האֹפים תלה' (בראשית מ ,כב) .יוספוס לא תרגם 'תלה'
אלא 'הוקיע על צלב' 177.לפי במדבר כה ,ד היה על משה להוקיע את ראשי העם בעקבות פרשת בעל
פעור ,ויוספוס החליף צו זה בדברי מוסר שאמר משה לראשי העם 178.בדברים כא ,כב‑כג נאסרה
הלנת תלוי על העץ ,אך לפי יוספוס מדובר לא בתלייה אלא ברגימת הנידון באבנים ,ונקבע שהוא
'יישאר לראוָ ה לעיני כל' 179.בתיאור כיבושיו של יהושע נאמר שתלה את מלך העי על העץ ולעת
ערב הסיר את נבלתו מעל העץ (יהושע ח ,כט) ,ובדומה לכך עשה למלכי הדרום (שם י ,כו‑כז).
ב'קדמוניות היהודים' אין זכר לתלייתו של מלך העי 180.יוספוס לא הזכיר גם את תליית מלכי הדרום,
 173לוח י (.)Roman Statutes, II, ed. M.H. Crawford, London 1996, p. 707
 174לדברי נחמן אין להסיק דבר מהיעדרם של דינים שונים מקבצי החוקים שערך יוספוס ,שכן 'החלטתו מה לכתוב ומה
לכתוב נראית לרוב מקרית לחלוטין' (נחמן [לעיל ,הערה  ,]6עמ' .)90
 175קדמוניות היהודים ז( 296 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)255
 176ראו למשל :הורטיוס ,מכתבים ,א Horace, Satires, Epistles, and Ars Poetica, trans. H. Rushton Fairclough( 48 ,16
.)[LCL], Cambridge, MA 1942, p. 355
 177קדמוניות היהודים ב( 73 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ'  .)46שליט תרגם כאן וביתר המקרים הדומים 'תלה' ,אולם יש
להסתייג מתרגום זה .אולמן בתרגומה ל'מלחמת היהודים' תרגמה בכל מקום 'הוקיע על צלבים' .גם מייסון במהדורתו
ל'מלחמת היהודים' (לעיל ,הערה  )82תרגם .crucified
 178קדמוניות היהודים ד( 144‑142 ,תרגום שליט ,א‑ב ,עמ' .)123
 179שם ד( 264 ,שם ,עמ' .)135
 180שם ה( 44 ,שם ,עמ' .)149
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אלא רק שיהושע 'נפרע מכולם' 181.לפי שמואל א לא הפלשתים תקעו את גווייתו של שאול בחומת
בית־שן ,ויוספוס השתמש כאן בפועל  ,ἀνασταυρόωשפירושו כאמור הוקעה על צלב 182.גם המן
לפי יוספוס הוקע על צלב ( 183.)σταυρόωלעומת זאת התרגומים הארמיים תרגמו בכל המקרים הללו
את השורש תל"ה באמצעות השורש צל"ב.
184
צליבת מתנגדי שלטון נזכרה מספר פעמים בכתבי יוספוס .אלכסנדר ינאי ציווה להוקיע על
צלבים  800ממנהיגי הפרושים המורדים 185,ווארוס צלב  2,000איש 186.באסוס התכוון להוקיע
על צלב את אלעזר ובכך להמיתו 'במוות העלוב ביותר' 187.וטיטוס השתמש בעונש זה רבות כנגד
המורדים היהודים 188.יוספוס סיפר גם שהנציב פליקס הוקיע על צלבים את הליסטים 189,ושהנציב

הצעות לשחזור
הצליבה של
יהוחנן בן חגקול,
שעצמותיו התגלו
במערה בשכונת
גבעת־המבתר
בירושלים

 181שם ה( 61 ,שם ,עמ' .)150
 182שם ו( 374 ,שם ,עמ' .)220
 183שם יא( 268‑260 ,שם ,ג ,עמ' .)25‑24
 184בדרך כלל הפשיטו את הנאשם ,הלקו אותו ,ואחר כך הניחו על צווארו קורת עץ ,מתחו את ידיו וקיבעו אותן אליה
במסמרים .הצלוב הובל למקום הצליבה ,שם הורם עץ הצלב עם הגוף שעליו ונקשר לעץ מאונך ,ואליו נקשרו או
מוסמרו רגליו ,או שהן נשארו תלויות ומידלדלות באוויר .ראו :ר' ניר ,הנצרות הקדומה :שלוש המאות הראשונות,
רעננה תשס"ט ,עמ' .266
 185מלחמת היהודים א( 97 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)105החוקרים חלוקים באשר למהימנותו של תיאור זה ,ויש הסבורים
שיוספוס הושפע מניקולאוס איש דמשק .לדיון ראו :ח' אשל' ,אלכסנדר ינאי בעיני סופרי קומראן :שתי הערות על פשר
נחום ופשר הושע ב' ,ג' ברין וב' ניצן (עורכים) ,יובל לחקר מגילות ים המלח ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .230‑220אשל
הביא שם גם את העדויות מפשר נחום וממגילת המקדש.
 186קדמוניות היהודים יז( 295 ,תרגום שליט ,ג ,עמ'  ;)271מלחמת היהודים ב( 75 ,תרגום אולמן ,עמ' .)221
 187מלחמת היהודים ז( 203 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)585אולמן תרגמה כאן 'מוות כה עלוב' ,אולם הצורה  οἴκτιστοςהיא
סופרלטיב ,ומדויק יותר לתרגמה 'העלוב ביותר'.
 188שם ה( 451‑449 ,שם ,עמ'  .)495‑494וראוFlavius Josephus: Translation and Commentary, IX: Life of Josephus, :
 . ed. S. Mason, Leiden 2001, p. 167, n. 1734צ'פמן דן בשמואל ב כא במונוגרפיה שכתב על הצליבה ,וניתח שם את
האמור בעניין זה בתרגומים העתיקים ,בכתבי פילון ,בכתבי יוספוס ובספרות חז"ל .ראוD.W. Chapman, Ancient :
 .Jewish and Christian Perceptions of Crucifixion (WUNT, 2, 224), Tübingen 2008, pp. 154–155הנגל כתב על
עדותו של יוספוס' :מה היינו יודעים על הצליבה בארץ־ישראל ללא עדותו של יוספוס?' .ראוM. Hengel, Crucifixion :
in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross, Philadelphia 1977, p. 47
 189מלחמת היהודים ב( 253 ,תרגום אולמן ,עמ' .)251
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מערת קבורה גדולה
בחורבת בורגין
בפארק עדולם

(צילום :ד"ר אבישי טייכר)

גֶ סיוּ ס ְפלוֹ רוּ ס ציווה להלקות יהודים אזרחי רומא בני מעמד הפרשים ואף לצלבם 190.במערת קבורה
בגבעת־המבתר שהתגלתה בשנת  1968נמצאו שלדים של שבעה־עשר נקברים ,ואחד מהם (יהוחנן)
הוצא להורג בצליבה ועצמותיו לוקטו בגלוסקמה191.
מסקירה זו עולה שיוספוס היה מוכן לתרגם את מעשי התלייה הנזכרים במקרא כמעשי צליבה
רק כאשר התולים היו גויים (המצרים תלו את שר האופים ,הפלשתים הוקיעו את גווייתו של שאול,
ואנשי אחשוורוש תלו את המן) ,והשמיט רק את הוקעת צאצאי שאול על ידי הגבעונים .לעומת זאת
כאשר התולים היו ישראלים (משה ויהושע) ,הושמט הסיפור או שיוספוס שינה את לשונו.

סיכום ומסקנות
במאמר זה ניתחתי מקורות מתוך כתבי יוסף בן מתתיהו שתוארו בהם מוות ,אבל וקבורה .חלק מן
המקורות הללו הם בגדר שכתוב של הטקסט המקראי ,על כל המשתמע מכך :חזרה על הנאמר בטקסט
המקראי ,הוספות עליו והשמטה מכוונת של חלקים שלא היו נוחים לשיטתו הכוללת של יוספוס.
דברים אלה רלוונטיים במיוחד לספרים א‑יא של 'קדמוניות היהודים' .אמנם יש מקומות שבהם
 190שם ב( 308 ,שם ,עמ' .)258
 191ראו :קלונר וזיסו (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .283לדיון בשאלה אם הרומאים התירו לקבור את גופות הנצלבים ראוJ.G. Cook, :
‘Crucifixion and Burial’, NTS, 57 (2011), pp. 193–213
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המניע לכתיבתו (או לאי־כתיבתו) של יוספוס היה אפולוגטי ,ואף על פי כן נראה לי שאין לבטל את
ערכו כמקור היסטורי לדיון בנושאי מוות ,אבל וקבורה; ערך זה ניכר במיוחד כאשר יש לעדותו סמך
ממקורות מן המזרח הקדום ,מן המקרא או ממקורות בני זמנו.
הערכת התיאורים בספרים יב‑כ של 'קדמוניות היהודים' וב'מלחמת היהודים' מורכבת יותר.
בחיבורים אלה מדובר במאורעות מימי הבית השני ,ויוספוס נשען בחלק מהמקרים על מקורות זרים,
כגון ניקוֹ לאוּ ס איש דמשק ,שהיה יד ימינו של הורדוס .מכיוון שכך הערכת מהימנותו של יוספוס בכל
הנוגע לעדויות על מוות ,אבל וקבורה בימי בית שני ובפרט בימי הורדוס צריכה להיות זהירה יותר192.
הדברים אמורים במיוחד באשר למקורות על אלכסנדר ינאי ועל הורדוס שהובאו במאמר.
שלא כפליניוס הזקן ,שהקדיש מקום רב בתיאוריו לטקסי המוות ,הקבורה והאבל ,לא הותיר לנו
יוספוס מסה ארוכה ונרחבת על נושאים אלה .עובדה זו אפשר להסבירה בכמה דרכים :לפליניוס כאזרח
רומי היה פנאי רב יותר מאשר ליוספוס לכתוב ספרים בנושאים שונים; הייתה לו גישה למקורות רבים
יותר מאשר ליוספוס; העובדה שהוא ביקר בספרד ,באיטליה ובגרמניה אפשרה לו מבט השוואתי על
אוכלוסיות שונות ברחבי העולם ,מה שאין כן במקרה של יוספוס; ולבסוף ,מטרות הכתיבה והסוגות
של חיבוריהם של שני סופרים אלה היו שונות בתכלית193.
עיקר עניינו של יוספוס היה במגוון נושאים בתולדות עם ישראל שהיו נתונים בפולמוס מתמשך.
בחלק העוסק במקרא הוא נצמד בדרך כלל לטקסט המקראי .בחלק הבתר־מקראי של חיבוריו תיאר
את תולדותיהם של אישים ושל מאורעות מרכזיים בימי בית שני ,ואם היה לו מה לומר על הקבורה,
אמר זאת ,אף כי לא בהרחבה .לעומת זאת פליניוס כתב למעשה אנציקלופדיה שנועדה לכל שוחר
ידע בתחום מסוים.
נראה שיש להבחין בין יחסו של יוספוס למנהגי קבורה לבין יחסו למנהגי אבלות .כאמור הוא היה
מוכן לאמץ מנהגי אבלות זרים מסוימים ,אך נרתע מלאמץ מנהגי קבורה ,כפי שעולה מן ההשמטות
שלו בענייני חניטה ,נשיקת המת וקרמציה194.
לכאורה אפשר לקשר את עמדתו של יוספוס כלפי מנהגי מוות ,קבורה ואבל לתפיסתו הכוללת
בדבר הישארות הנפש 195.לדבריו הפרושים 'סבורים שנפש האדם אינה מתכלה ,אך רק נפשות הטובים
 192ראו :אשל (לעיל הערה  ,)185עמ'  .11‑1על היחס בין ניקולאוס ליוספוס ראו :מ' שטרן ,מחקרים בתולדות ישראל בימי
הבית השני ,ירושלים תשס"ה ,עמ' D.R. Schwartz, ‘Josephus and Nicolaus on the Pharisees’, JSJ, 14 ;464‑445
(1983), pp. 157–171; B.Z. Wacholder, ‘Josephus and Nicolaus of Damascus’, L.H. Feldman & G. Hata (eds.),
Josephus, the Bible, and History, Detroit 1989, pp. 147–172
 193על פליניוס הזקן ראוT. Murphy, Pliny the Elder’s Natural History: The Empire in the Encyclopedia, Oxford 2004 :
 194מעניין שגם בארכאולוגיה של הקבורה אפשר למצוא הבחנות מעין אלה .רונן הראה ש'אולמות הקבורה במרשה ובהם
קברי הכוכים נעשו כנראה בהשראה הלניסטית אלכסנדרונית ,אבל מנהגי הקבורה שנהגו במרשה ההלניסטית —
הנחת הנפטרים בכוך ,ולאחר זמן פתיחת הכוך ופינוי העצמות לחדרון ,ושימוש בכוך לקבורה חדשה — מנהגי קבורה
אלה דומים למנהגי הקבורה שרווחו בירושלים וביהודה כבר בתקופת הברזל ,וגם בתקופות מאוחרות יותר' (י' רונן,
'הממצאים מחפירות מרשה וגיור האדומים' ,א' אופנהיימר ואחרים [עורכים],יהודים ונכרים בארץ־ישראל בימי הבית
השני ,המשנה והתלמוד ,ירושלים תשס"ג ,עמ' .)127
 195פלוסר הבחין בין הישארות הנפש לבין תחיית המתים :תחיית המתים פירושה השתמרות הן של הגוף והן של הנפש,
בעוד שהישארות הנפש אינה מותירה מקום לגוף .ראו :ד' פלוסר' ,תחיית המתים' ,א"מ ,ח ,טורים .516‑511
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עוברות לגוף אחר' 196.היו שהסיקו ממקורות שונים בכתבי יוספוס שהוא היה פרושי ,אולם כיום אין
הסכמה במחקר בשאלה אם השתייך לפרושים ,לצדוקים או לאיסיים197.
מסקנה אחרת העולה מדיוני היא שאין להיחפז להסיק מסקנות בדבר ההשפעה היוונית או הרומית
על יוספוס ,אלא יש לנתח כל מקרה לגופו 198.בחלק מן המקרים מצאתי אמנם השפעה ישירה של
התרבות היוונית והרומית על הדרך שבה ִשכתב יוספוס את הסיפורים המקראיים 199.במקרים אחרים
הכרת מנהגים יווניים ורומיים הביאה אותו דווקא להציג את דת ישראל ואת הדתות האחרות כשונות
בתכלית זו מזו .ובמקרים שבהם ייתכן שבדבריו של יוספוס משתקפות מסורות פנים־ישראליות
שהכיר ,אין כל הכרח לדבר על השפעה יוונית או רומית.
הדו־ערכיות והמורכבות האלה אינן צריכות להפתיע ,שכן יוספוס חילק את חייו בין ירושלים
לרומא :הוא נחשב אזרח רומי ונמנה עם יהודי התפוצות 200,וגם יחסו לשלטון הרומי היה דו־ערכי201.

 196מלחמת היהודים ב( 163 ,תרגום אולמן ,עמ' .)234
 197ראו :א' רגב וד' נחמן ,'יוסף בן־מתתיהו וההלכות של הכיתות בימי הבית השני' ,ציון ,סז (תשס"ב) ,עמ' .433‑401
הפסקה הרלוונטית בחיי יוסף ( 12תרגום
לדעתם יש בכתבי יוספוס 'אקלקטיות הלכתית' .לאור ניתוח מחודש של ּ ִ
שוורץ [לעיל ,הערה  ,]49עמ'  )12דחה מייסון את השיוך של יוספוס למחנה הפרושי .ראוS. Mason, Flavius Josephus :
on the Pharisees: A Composition-Critical Study, Leiden 1991
 198ראו גישתו המאוזנת של ברקלייFlavius Josephus: Translation and Commentary, X: Against Apion, ed. J.M.G. :
Barclay, Leiden & Boston 2007, Appendix 6: ‘Judaism in Roman Dress?’, p. 369
 199על השפעת מנהגי הקבורה הרומיים על היהודים ראו :ר' חכלילי' ,רישומן של יוון ורומי על מנהגי קבורה יהודיים
בימי בית שני' ,א' כשר ואחרים (עורכים) ,יוון ורומא בארץ־ישראל :קובץ מחקרים ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' ;257‑250
י"ל לוין ,יהדות ויוונות בעת העתיקה :עימות או מיזוג? ירושלים תש"ס ,עמ'  62והספרות הנזכרת שם.
 200ראוT. Rajak, ‘Josephus in the Diaspora’, J. Edmondson, S. Mason & J. Rives (eds.), Flavius Josephus and :
Flavian Rome, Oxford 2005, pp. 79–97
 201ראוM. Goodman, ‘Josephus’ Treatise Against Apion’, M. Edwards et al. (eds.), Apologetics in the Roman :
Empire, Oxford 1999, pp. 45–58; J.S. McLaren, ‘A Reluctant Provincial: Josephus and the Roman Empire in
Jewish War’, J. Riches & D.C. Sim (eds.), The Gospel of Matthew in Its Roman Imperial Context, London 2005,
pp. 34–48
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