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כמעט א� פע
 אינו , מקו
 הקבורה שנקבע לאד
 למנוחת עולמי
 לאחר פטירתו

 לפני –זאת בי� א
 היה הנפטר עצמו זה שהחליט . פרי החלטה שרירותית או מקרית

ובי� א
 היו אלו קרוביו או חבריו שהחליטו לאחר ,  היכ� ברצונו להיקבר–פטירתו 

יש , בחירת מקו
 המנוחה האחרו�. מותו היכ� ייקבר והיכ� תישא מצבה את שמו

 
 שבו ברצונו של – על פני אחרי
 –שהיא מתייחסת לבחירת בית קברות מסוי

, ברות מסוי
ויש שהיא מתייחסת למיקו
 המדויק בתו� בית ק, האד
 להיקבר


 1.הנבחר א� הוא על פי רוב בקפידה ולא מבלי משי

נושאי
 אופי מורכב , שבהתחשב בה
 נבחר מקו
 הקבורה, שיקולי
 אלו

העדפות , שיקולי נו� וסביבה בבית הקברות, העדפות חברתיות ועדתיות: ומגוו�

ומיקומה של החלקה בהייררכיית החלקות השונות בבית , לקבר' שכני
'בדבר ה

א
 כי מרבית השיקולי
 נוגעי
 לכאורה רק לקבורה במסגרת בתי קברות . הקברות


 –ג
 ביחס לקבורה הנבחרת לאד
 , ולו במידה מסוימת, הרי שה
 נכוני
, מוסדרי

 
 . מחו� לתחו
 בית הקברות ובמקו
 קבורה ייחודי רק לו–בעצמו או על ידי אחרי

מה וכמה אנשי
 במקומות בירושלי
 נקברו במהל� מאה השני
 האחרונות כ


במקומות , בחצרות הבתי
 שבה
 התגוררו עד מות
: שלכאורה אינ
 מוסדרי

לצד , כ�. או במקומות בעלי ייחוד מסוג אחר, היסטוריי
 בעלי משמעות מיוחדת


דומה שיהא זה , העיסוק בגאוגרפיה הפנימית של בתי קברות מוסדרי
 ורשמיי

 
המהווה במובני� , בירושלי�' הר המנוחות'במאמרו על שנותיו הראשונות של בית הקברות  .1

גונ� ' ניסה ע,  מחקר ראשו� על הטופוגרפיה החברתית של בתי הקברות בישראלרבי�

: לסרטט את מערכת השיקולי� המביאה אד� זה או אחר לבחור את מקו� מנוחתו האחרו�

, בחירת החלקה הספציפית בתוכה מעוניי� הוא להיטמ�, בחירת בית הקברות בו ייקבר

 A. Gonen, ‘Choosing the:ראה. ימצא קברוהקרובי� אשר בסמו� לה� י' שכני�'ובחירת ה

Right Place of Rest: The Socio-Cultural Geography of a Jewish Cemetery in Jerusalem’, 

in: H. Brodsky (ed.), Land and Community: Geography in Jewish Studies, Maryland 

1997, pp. 87-104 . של ירושלי� במאה העשרי�לתיאור ספרותי מקי� על בתי הקברות ,

 . 1990ירושלי� , ÂÁÂ�Ó‰ ¯ÈÚ˙, בנבנישתי' מ: ראה
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א� ה
 , ות בחירת
 של מקומות ייחודיי
 אלומעניי� לא פחות לבדוק ג
 את משמע

מדוע נקברו אות
 : תו� הצבת שאלות שונות, מ� הזווית החברתית והתרבותית

 מדוע –לאחר שנקבע שכ� ייעשה ? האישי
 שלא במסגרת קבורה מוסדרת ורגילה

לאחר שנקברו כבר במקו
 החריג שבו : מעבר לכ�? נקברו דווקא במקו
 בו נקברו

הא
 ? משמעת תרבותית קיבל הקבר במהל� השני
 שחלפו מאז כרייתואיזו , נקברו

או שמא נותר הוא , חברתית�מבחינה תרבותית, הפ� למקו
 משמעותי בפני עצמו

הא
 נקברו במתח
 אישי
 ? א� כקבר בודד בתו� מתח
 המנוכר לו לחלוטי�


 ? או שנותר עד היו
 כאחוזת קבר פרטית בלעדית, נוספי

ת� להתייחס במחקר מעי� זה הנ
 מגווני
 ושוני
 זה מזה המקרי
 אליה
 ני


ביניה
 נית� לציי� לדוגמה את בית הקברות הקט� המצוי לצד מבנהו . באופני
 רבי

הג
 שהוא בבחינת מקו
 קבורה (המקורי של בית החולי
 שערי צדק ברחוב יפו 

צד ביתו את הקבר שנכרה לרב יצחק אונא על ידי בני משפחתו ל, )שהיה חצי רשמי

 את קבורתו של ארט� אונא לצד ביתו בשכונת בית וג� 2,ברחוב אוסישקי� ברחביה

את חלקת הקבורה הייחודית שאותה בחר לעצמו נשיא הקר� , באותה התקופה

 את אחוזת קבריה
 של שני 3,במערת ניקנור בהר הצופי
, מנח
 אוסישקי�, הקיימת

כי , מאליו מוב�. יהודה ועודרי
 מגור ברחוב שפת אמת בשכונת מחנה "האדמו

קבורה מתו� כורח אל : המקרי
 השוני
 מייצגי
 סוגי
 שוני
 של קבורה ייחודית

 . וכ� הבדלי
 נוספי
, קבורת קודש וקבורה רגילה, מול קבורה מתו� בחירה

רי גור "במסגרת מאמר זה יידו� רק המקרה של אחוזת הקבר של אדמו


, פוליטיי
 ודתיי
 כאחד, חברתיי
, בותיי
הטומנת בחובה היבטי
 תר, בירושלי

, רי
"שאגב הדיו� בקברי האדמו, ע
 זאת, מוב�. ההופכי
 מקרה זה למעניי� במיוחד

 .יצוינו בהקשרי
 שוני
 א� קברי
 ייחודיי
 נוספי
 המצויי
 במקומות שוני
 בעיר

‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ‰¯Â·˜ ÏÚ :ÂÓ„‡‰ Ï˘ Â˙¯Â·˜Ï È¯ÂËÒÈ‰ Ú˜¯"¯Â‚Ó ¯ 

רי חסידות "היה השלישי לאדמו, ‡Ó‡ È¯Ó˙בעל הספר , כי אלתררבי אברה
 מרד

רבי אריה יהודה לייב , לאחר פטירת אביו, 1905ר בשנת "הוא הוכתר לאדמו. גור

בעיצומ
 של קרבות מלחמת , 1948ומאז ועד מותו בשנת , ˘Ó‡ ˙Ù˙בעל ה, אלתר


ר החזירה קהילת חסידי גו. הנהיג את עדתו במסירות ובאהבה, העצמאות בירושלי

 
כמו ג� נסיבות העברת הקבר לבית קברות , על נסיבות קבורתו של הרב אונא לצד ביתו .2

, ד"ירושלי� תשס, ·˙ËÚÓ ˘„˜Ó :ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯˙Ò�Â ÌÈ¯ÎÂÓ ˙Ò�Î È, גפני' ר: ראה, מוסדר

 .53�54' עמ

תו של אוסישקי� ומשמעותו התרבותית והחברתית של הקבר שבחר לעצמו על נסיבות קבור .3

הפנתאו� שקד� להר : מערת ניקנור בהר הצופי�, 'שפירא' י: ראה בהרחבה, בטר� נפטר

 .454�462' עמ, ח"תשס,  כח‡¯Ï‡¯˘È ı', הרצל
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ועד היו
 מספרי
 זקני החסידי
 סיפורי
 וזיכרונות אודות , לרב� הגדול אהבה

 .דמותו הנערצת

ומטבע הדברי
 הגיע , ר מגור לראשונה באר� ישראל" ביקר האדמו1921בשנת 


וזמ� קצר , במהל� ביקורו החליט לרכוש קרקע בעיר עבור חסידי גור. א� לירושלי

 4.בי� הרחובות שפת אמת ויהודית, כונת מחנה יהודהלאחר מכ� נרכשה הקרקע בש

אול
 רק , ר באר� עוד חמש פעמי
"במהל� חמש עשרה השני
 הבאות ביקר האדמו

ר מאירופה "הוברח האדמו, לאחר עליית הנאצי
 לשלטו� והשתלטות
 על פולי�

באותו אזור בו , ר להתיישב בירושלי
"אחרי בריחתו החליט האדמו. לאר� ישראל

 באותו מקו
 ייסד ג
 את הישיבה המרכזית של 5.שבו כבר חסידי
 רבי
התיי

 .'שפת אמת'וקרא לה , ישיבה הפועלת בסמיכות מקו
 עד היו
, חסידות גור

במש� חודשי
 . ר" חלה הרעה משמעותית במצב בריאותו של האדמו1948בשנת 

.  יותרח הוחמר מצבו עוד"ולקראת חג השבועות תש, ארוכי
 שכב על מיטת חוליו

אול
 בו , תלמידי הישיבה כול
 קראו בליל החג פרקי תהילי
 לרפואתו של הרבי

מיד ע
 פטירתו החלה בחסידות ההתלבטות . ר לבית עולמו"בלילה נפטר האדמו

 . בדבר מקו
 קבורתו

ר נפטר בימי שלו
 אי� כל ספק כי היה נקבר באחת מחלקות "לו היה האדמו

ק "חלקות אלו נוסדו על ידי משפחת ב. זיתי
החסידי
 בבית הקברות שעל הר ה

ובמהל� השני
 נקברו בה� , הירושלמית בשנות השבעי
 של המאה התשע עשרה

 עוד לפני מלחמת העצמאות נקברו בחלקת 6.רבי
 ממנהיגי העדה החסידית בעיר

וכ� מ� , מטלנה ועוד, מרחמסטריבקה, ני�'רי
 מוויז"החסידי
 בהר הזיתי
 אדמו

 .ר השלישי לבית גור"ה ג
 בגורלו של האדמוהסת
 היה עול

חדלו יהודי ירושלי
 , ארבעה חודשי
 לפני פטירתו, 1948אלא שכבר בפברואר 


מחמת ההתקפות הערביות התכופות על אנשי , לקבור את מתיה
 בהר הזיתי

כ� היה . וקרבתו של ההר לאזורי השליטה הערביי
 במזרח ירושלי
, חברה קדישא

 .ר לאחר חג השבועות"מצוא מקו
 חליפי בו ייקבר האדמועל חסידי גור ל

ר לקבורה בבית הקברות "האפשרות הפשוטה ביותר הייתה להביא את האדמו

מתחת , באדר' באזור שיח' חברה קדישא קהילת ירושלי
'הזמני אותו ייסדו אנשי 

גבעת 'מקו
 שאחד מכינוייו כבר באותה העת היה (לבית המשפט העליו� של ימינו 

היינו כשלושה , )24.5.1948(ח "ו באייר תש"הקבורה במקו
 החלה כבר בט). 'מ"ר

 
ירושלי� לא הייתה המקו� היחיד שבו עודד הרבי את תלמידיו לרכוש קרקעות ולהקי�  .4

התיישבות ומלונאות , 'ליר�' א: ראה, על יזמה נשכחת מסוג זה בחיפה. ונות ויישובי�שכ

 .7�11' עמ, ח"תשס, Ú-ÏÂÓ 197˙', ר"במצוות האדמו

 .129�131' עמ, ג"ירושלי� תשס, �ÈÚ ·Ï· ˙Â‡ÏÁ¯, כליפא�שלו' נ .5

 .97�116' עמ, 1999ירושלי� , ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰Ï ‡Ë¯Î ÍÈ¯„Ó, יזרעאל' ר .6
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נראה שהאפשרות כלל לא עמדה בפני ,  ע
 זאת7.ר"שבועות לפני פטירתו של האדמו

בכל ספרי הזיכרו� שהודפסו : ר ובני משפחתו כאפשרות ממשית"תלמידי האדמו

נזכרות רק שתי , ו
וכ� בזיכרונותיה
 של החסידי
 כי, ר"לזכרו של האדמו

תו� , או קבורה בהר הזיתי
, קבורה בחצר הישיבה: אפשרויות שנבחנו ברצינות


 :קבלת רשות מאת הערבי
 וחסות ביטחונית מאת אנשי הצלב האדו

, עוד במוצאי החג היו שחשבו אולי דר� הצלב האדו� יוכלו לקברו כעת בהר הזיתי�

, מלחמה יעבירוהו להר הזיתי�על תנאי שאחרי ה, היו שאמרו שבחצר הישיבה

וא� לא תהיה תשובה , 10] השעה[א שנחכה עד "ר שליט"ולבסו� אמר בנו האדמו

  8.מצלב האדו� נקבור אותו בחצר הישיבה

, ר בחצר הישיבה"עוד בטר
 נדו� בהרחבה במשמעות ההחלטה לקבור את האדמו

מעונייני
 לקבור יש להבי� מדוע לא היו אנשי החסידות , כפי שנעשה בסופו של דבר

 . באדר' את רב
 בבית הקברות בשיח

נראה שהסיבה העיקרית להימנעות זו , ג
 א
 ייתכ� שהיו סיבות נוספות לדבר

שהייתה אחת הזרועות ', קהילת ירושלי
'הייתה כי בית קברות זה נוהל על ידי 

 9.'ועד הקהילה של יהודי ירושלי
 '–המבצעות של השלטו� הציוני המרכזי בעיר 

 השתדלו מש� – הקיצוניי
 שבאנשי החברה החרדית כולה –' העדה החרדית'אנשי 

על מנת ', ועד הקהילה'כל השני
 להימנע מכל השתתפות פעילה באירועי
 שארג� 


ע
 החלטותיה ומעשיה של ההנהגה , ולו בהסכמה שבשתיקה, שלא להיות מזוהי

הזדקק לשירותיו המנהליי
 כ� השתדלו ג
 להימנע עד כמה שנית� מל. הציונית בעיר

', חברה קדישא קהילת ירושלי
'בכלל זה מקבורה במסגרת ', ועד הקהילה'של 

 . באדר' שניהלה את בית הקברות החדש והזמני בשיח

חברה 'שימוש בשירותיה של ה' העדה החרדית'לצור� קבורת המתי
 עשו אנשי 

התשע עשרה על שהוקמה עוד באמצע המאה ' קדישא האשכנזית הראשית והכללית


במהל� מלחמת העצמאות פסקה פעילותה של . ידי אנשי היישוב היש� בירושלי

 1948ורק ביולי , למש� כמה חודשי
' חברה קדישא האשכנזית הראשית והכללית'ה

 
 .32�36' עמ, א"תשנ, Ï‡È¯‡ 77', באדר' בית העלמי� היהודי בשיח, 'עאליזר' ר .7

. קס' עמ, ב"ירושלי� תשמ, ÂÓ„‡‰"¯ ¯ 'ˆÊ ¯Â‚Ó ¯˙Ï‡ ÈÎ„¯Ó Ì‰¯·‡"Ï, י ברומברג"הרב א .8

¯ "˙ Ó‡ È¯Ó‡‰ ¯ÙÒ–˘˜Î Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓÂ ÂÈ˙Â¯Â˙ ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ "ÂÓ„‡ Ô¯Ó˙ , לש�' א: ראה ג�

Â ˜È„ˆ ¯ÎÊ ¯˙Ï‡ ÈÎ„¯Ó Ì‰¯·‡ È·¯‰Î¯·Ï ˘Â„˜ ,366�367' עמ, ט"ירושלי� תשנ. 

�כה�' ק: ראה, על ועד הקהילה ויחסיו ע� החלקי� השוני� של החברה היהודית הירושלמית .9

-ÈËÈ¯·‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÙÂ˜˙· ¯ÈÚ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÏÈ‰˜‰ „ÚÂ ˙ÚÙ˘‰)1917 , הטב

מעורבות ועד הקהילה , 'ל"הנ; 1994ירושלי� , האוניברסיטה העברית, עבודת מוסמ�, )1948

 .111�134' עמ, ז"תשנ, 82˜˙„¯‰ ', 1917�1948, בירושלי� בהתפתחותה של העיר
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חברה קדישא האשכנזית הראשית 'שאותו ניהלה , הוק
 בית קברות חרדי למהדרי�

  10.חוב יפובחצר בית החולי
 שערי צדק בר', והכללית

' עדה החרדית'כי אנשי חסידות גור לא השתייכו מעול
 ל, אמנ
, יש לציי�


אגודת 'ר עצמו היה דווקא ממנהיגיה הרוחניי
 של "והאדמו, הקיצונית בירושלי

ר "ואול
 נראה שכאשר המדובר היה בקבורתו של האדמו, המתונה יחסית' ישראל

ועד 'הזדקק לשירותיה
 של אנשי לא רצו מקורביו ובני משפחתו ל, הנער� עצמו

אולי ג
 על מנת ,  הסבר זה אמנ
 לא נכתב במפורש מעול
11.ושליחיה
' הקהילה

בלב מרכז , בי� השאר מסיבות פוליטיות, של הקבר' לידתו'שלא לעורר תרעומת על 

ה� על ידי , ואול
 ע
 זאת הושמע ההסבר בעל פה בהזדמנויות שונות, העיר

 .רי
 שהיו קשורי
 לדברהחסידי
 ה� על ידי אח

הרי , באדר' ר בשיח"א
 אכ� הייתה זו הסיבה להימנעות מקבורתו של האדמו

 –חברתי בבחירת בית הקברות המועד� �שלפנינו מקרה מובהק של שיקול תרבותי

שיקול שונה מאוד מזה המתואר במחקרו הנזכר של גונ� על בחירת מקו
 קבורה 

בהתייחס לבעייתיות הנגזרת מקבורה ,  ש
:דווקא' הר המנוחות'בבית הקברות ב


מתמקדת ההתייחסות בבעיות ביטחו� עתידיות שייתכ� שיווצרו בהר , בהר הזיתי


ולא , בעוד שבמקרה שבו אנו דני
 השאלה הייתה פוליטית כמעט לחלוטי�, הזיתי

12.ביטחונית
 

ר בשו
 אופ� בהר "לאחר שהוברר כי לא נית� יהיה לקבור את האדמו, כאמור

שפת 'בחצר ישיבת , א
 ג
 באופ� זמני, החליטו חסידיו לטמו� את גופתו, זיתי
ה

 ).1ראה איור מספר (בלבה של שכונת מחנה יהודה , של חסידי גור' אמת

 
חברה קדישא הראשית 'ראש ה, ד ע� הרב אלעזר גלבשטיי�"בשיחה שקיימתי בשנת תשס .10

, מסתבר כי בית הקברות בשערי צדק נוסד מסיבה זו בדיוק, בירושלי� כיו�' והכללית

העדה 'ראש , ת הקברות החדש היה נכדו של הרב יוס� חיי� זוננפלדוהנקבר הראשו� בבי

קברו , טוע� גלבשטיי�, מאותה הסיבה. בירושלי� בראשית המאה העשרי�' החרדית

בעוד� מחכות , משפחות שונות את מתיה� בשעת המלחמה בחצרות הבתי� בה� התגוררו

סדר בלא להזדקק להזדמנות הראשונה בה יוכלו להעביר את מתיה� לבית קברות מו

 .לשירותיה� של אנשי הקבורה הכפופי� למערכת המנהלית הציונית

ר בקבורה זמנית "ייתכ� ג� כי אנשי החסידות חשו כי אי� כל טע� בקבורתו של האדמו .11

כפי שעולה מ� הדברי� המצוטטי� בספר הזיכרו� , מאחר שההנחה הייתה, באדר' בשיח

ר להר "יועבר בלאו הכי ארונו של האדמו, לחמהבתו� המ, כי בתו� זמ� קצר, ר"לאדמו

ואול� מנגד יש לזכור כי באותו השלב נחשבה א� הקבורה בחצר הישיבה . הזיתי� עצמו

. ר ע� תו� המלחמה"וא� ממנה תכננו החסידי� להעביר את ארונו של האדמו, לזמנית בלבד

 שולית למדיי בירושלי�  חסידות שהייתה בזמנו–ר מזוועהיל "כמו כ� מעניי� לציי� כי האדמו

וציונו מהווה עד , כמה חודשי� לאחר מכ�, באדר'  נקבר בכל זאת בבית הקברות בשיח–

 .היו� אתר עלייה לרגל בבית הקברות הנשכח הזה

 .87�88' עמ, )1הערה , לעיל(גונ� ' ע .12
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 ,בספרי הזיכרו� של החסידות לא נאמר במפורש מדוע נבחר לבסו� מקו
 זה דווקא

חר� העובדה כי המדובר בקבורה בלבו של אזור שג
 באותה עת היה מאוכלס 

 . אול
 נית� להניח כי בחירה זו התבססה על מקורות יהודיי
 שוני
, בצפיפות

 ע
 יחזקיהו וישכב: "במקרא מתוארת קבורתו של המל� חזקיהו בצורה זו

 שביויֹ יהודה כל במותו לו עשו וכבוד דויד בני קברי במעלה הוויקבר� תיואבֹ


קובעי
 " וכבוד עשו לו במותו"בנסות
 להבי� את המילי
 ). לג, ב"ב ל"דה" (ירושל

 –' וכבוד עשו לו במותו': "ל כי האבל על מותו של חזקיהו קיבל צורה מיוחדת"חז

על מנת לכבד את המל� , היינו). ב"בבא קמא טז ע" (מלמד שהושיבו ישיבה על קברו

הוחלט להקי
 מעי� ישיבה בה ילמדו תורה בסמו� לקברו , חזקיהו בצורה מקסימלית

 . של המל� המנוח

כי א
 רק בבניית , במדרשי
 מסוימי
 משתמע כי המדובר לא בישיבה של קבע

בו היו לומדי
 המתאבלי
 על חזקיהו באות� הפעמי
 בה� היו , מעי� מקו
 כינוס

עד בנו למעלה מקברו של בית ו, רבי יהודה ברבי סימו� אמר: "באי
 לפקוד את קברו

  13".בשעה שהיו הולכי
 לש
 היו אומרי� לו למדנו. חזקיהו

 
 .ב רמז תתרפה"ילקוט שמעוני דה .13

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 :שפת אמת'בחצר ישיבת , ר מגור"האדמו, קברו של רבי אברה� מרדכי אלתר'. 
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, או ישיבה בסמו� לקבריה
 של אישי
 נערצי
 במיוחד' בית ועד'מנהג זה של בניית 

בבית העלמי� הגדול , כ� למשל. נראה שהשתמר שני
 רבות במסורת היהודית

.  קבורה מתקופת המשנה והתלמודוהעתיק בבית שערי
 נמצא מספר רב של מערות

�מעל לשתי מערות שונות נמצאו שרידי
 ארכאולוגיי
 של מבני
 רבי 
ממדי

אחת המערות שמעליה� נבנה מבנה גדול . ששימשו ככל הנראה להתכנסויות וללימוד

ובני , מחבר המשנה, היא ככל הנראה המערה בה נקברו רבי יהודה הנשיא, במיוחד

נית� למצוא ברצונו של משה ,  מ� העת החדשה למנהג זה דוגמה נוספת14.משפחתו

שבה ייקברו ג
 הוא , מונטיפיורי לקבוע באחוזת הקבר המשפחתית ברמסגייט

 . שתיקרא על שמ
', משה ויהודית'את ישיבת , ואשתו

 שא
 אינ
 1948מסתבר שאנשי חסידות גור החליטו בשנת , בהתחשב בכ�

הצורה , כפי שרוצי
 היו לעשות, תי
יכולי
 לקבור את רב
 הנער� בהר הזי

על מנת , המתאימה ביותר בה נית� יהיה לכבד אותו תהיה לקברו בסמו� לישיבה


במקרה זה אי� , אמנ
. שיזכה לכבוד לו זכו בעבר מנהיגי הע
 במש� דורות רבי

 
שהרי הישיבה הייתה קיימת במקו
 כבר מספר ', ישיבה על קברו'החסידי
 מקימי

: א� שהסדר הפו�, אבל ה
 עושי
 דבר מקביל, ר"ירתו של האדמושני
 לפני פט

ג
 , וכ� יוצרי
 מצב בו קיימת, ר מתחת למבנה הישיבה"כורי
 את קברו של האדמו

 .ישיבה על קברו, א
 בדיעבד


או לפחות , ראוי להדגיש כי דברי
 אלו לא נאמרו כול
 בשעת
 במפורש, אמנ

, ר"קבר במקו
 א� בנו השלישי של האדמוואול
 משעה שנ. לא נכתבו למזכרת נצח

נמצא כבר מי שכתב במפורש כי יש בכ� מעי� , 1996בשנת , הרב פנחס מנח
 אלתר

  15".הושיבו ישיבה על קברו"

בהקשר זה ראוי לעמוד על משמעות
 המיוחדת של חזקיהו המל� ורבי יהודה 

המעמד לו זכה הרי ש, באשר לחזקיהו המל�. ר מגור מאיד�"ושל האדמו, הנשיא מחד

ה לעשות "ביקש הקב"ל כי "עד שעליו אמרו חז, במסורת היהודית הוא כה גבוה

ובתלמוד , ג
 רבי יהודה הנשיא זכה למעמד מיוחד). א"סנהדרי� צד ע" (חזקיהו משיח

ואת אשר התרחש מיד , הבבלי נית� למצוא אגדות רבות המתארות את מסכת חייו

,  יהודה הנשיא היה מצאצאי דוד המל�בי� השאר מודגש כי רבי. לאחר מותו

רי
 בעול
 החסידות הנו "המעמד לו זוכי
 אדמו, מ� העבר השני. משושלת המלוכה

, ר למעמד של מעי� מל�"בחסידויות רבות זוכה האדמו. א� הוא גבוה במיוחד

לפיכ� אי� להתפלא על כ� כי . 'מלכות'ובחסידויות שונות מכונה החסידות כולה 

את הכבוד לו זכו , ג
 א
 רק בשעת מותו, ור החליטו להעניק לרב
אנשי חסידות ג


אליה
 ביקשו החסידי
 להקביל את רב
 , במהל� הדורות רק יחידי סגולה בודדי

במוב� זה נית� לומר כי הבחירה בקבורה בחצר הישיבה אמנ
 לא הייתה . המנוח

 
 .45' עמ, ב"ירושלי� תשל, ‚ ˙ ˘È·ÌÈ¯Ú, אביגד' נ .14

 .ל�כו' עמ, א"ירושלי� תשס, ‚Ú˙ È˘Ù�ֹ¯: בתו�', הושיבו ישיבה על קברו, 'אלתר' הרב ש .15
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ואול
 , טובאשר העדיפו את הר הזיתי
 היש� וה, הבחירה הראשונה של החסידי


ר לכבוד "נבחר האתר החלופי בו יזכה האדמו, משנחסמה הדר� לקבורה בהר הזיתי

 . בדומה לחזקיהו המל� ורבי יהודה הנשיא בשעת
, מתחת לבניי� ישיבה: המקסימלי

בחירת
 של אנשי חסידות גור מוכיחה כי א� במקרה בו אי� אפשרות לקבור 

יכולה א� , וי
 שבו ייקבר המת הבודדהרי שבחירת המקו
 המס, בבית קברות כלל

מעצ
 ההשוואה לאישי
 אחרי
 שנקברו , היא לרמוז למעמדו הגבוה של הנפטר

 . באופ� זהה או דומה לאור� הדורות

"Â˙È· Ô‚· ¯·˜ÈÂ " 

היוותה במקביל ג
 , ר בחצר הישיבה שאותה הקי
 עוד בחייו"קבורתו של האדמו

כמו ג
 במסורת היהודית (במקרא . קיו
 של מסורת יהודית מעניינת נוספת

להביא , אנו מוצאי
 מקרי
 רבי
 בה
 השתדלו בני המשפחה או האבלי
) לדורותיה

או במקו
 , סמו� למפעל שאותו ייסד והקי
, את הנפטר לקבורה בחצר ביתו

נקבר ארונו של , כ� למשל. שהייתה לו משמעות מיוחדת במהל� חייו של הנפטר

שהייתה הנחלה הראשונה שאותה קנה , א בעיר שכ
יוס� ע
 כיבוש האר� דווק

בשלהי ימי ,  דוגמה נוספת לכ� היא קבורתו של המל� מנשה16.יעקב אביו באר� כנע�

ב "מל" (וישכב מנשה ע
 אבֹתיו ויקבר בג� ביתו: "בחצר ביתו, בית המקדש הראשו�

 ). יח, א"כ

 במהל� ימי .אול
 הדוגמה החשובה ביותר לענייננו הנה דמותו של דוד המל�

 מידי הע
 – העתידה להיות ירושלי
 –מלכותו כבש דוד המל� את העיר יבוס 

למרות שבית המקדש נבנה רק על ידי . וא� הקי
 בה את בירת ממלכתו, היבוסי

עיר , 'הרי שכבר בימי דוד ברור היה לכול כי מכא� ואיל� תתפוס ירושלי
, שלמה בנו

משנפטר . סמלית בממלכה היהודית כולהאת המקו
 החשוב ביותר מבחינה ', דוד

 קבורתו זו של דוד 17.היא העיר אותה הקי
 במו ידיו', עיר דוד'נקברה גופתו ב, דוד

ההלכה שנתגבשה לאור� : מעוררת בעיה הלכתית לא פשוטה, המל� בתחומי העיר

וכי יש להרחיק את הקברי
 , הדורות קובעת כי אי� לקבור איש בתו� תחומי העיר

ועל מנת להסביר כיצד נקבר דוד וא� רבי
 , משו
 כ�. עצמה מרחק רבמ� העיר 

קבעו חכמי המשנה כי אמנ
 אי� קבורה בתו� ', עיר דוד'מבניו אחריו בתו� תחומי 

18.הנקברי
 בתו� העיר, אלא למלכי בית דוד בלבד, העיר
 

 
 .לב, ד"יהושע כ .16

 .י', א ב"מל .17

הסבירו חוקרי� שוני� את , אגב, כ�. 625' צוקרמאנדל עמ' מהד, ב"ו ה"תוספתא נגעי� פ .18

כשההסבר , ו� תחומי עיר דוד של ימי בית המקדש הראשו�הימצאותה של מערת קבורה בת

היחידי� שאות� נית� , אותו נתנו היה כי מערה זו היא מערת הקבורה של מלכי בית דוד
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ר מגור בחצר הישיבה שאותה הקי
 "אי� כל ספק כי קבורתו של האדמו, אמנ

, לו הייתה אפשרות אחרת. הייתה קבורה שבדיעבד, יו לאחר בריחתו מפולי�במו יד

אלא שנראה . לא היו חסידיו קוברי
 אותו בלבה של העיר בשו
 פני
 ואופ�

ומשנבחרה הישיבה , שמשנגזרה הגזרה כי לא יובא לקבורה בהר הזיתי
 כאשר חפ�

שוואתו של הרבי ה: עלה בידי החסידי
 להשיג דבר נוס�, כמקו
 מנוחתו הזמני

ע
 מלכי בית דוד , לפחות ברמה הסמלית, בלבה של ירושלי
, הקבור בחצר ביתו

ושנקברו באחוזת קברי
 בסמו� , שהנ
 היחידי
 אות
 נית� לקבור בלבה של העיר


או לפחות לא נכתבו ,  א� א
 דברי
 אלו לא נאמרו במפורש–ושוב . לבית מלכות

יש להניח כי היו א� ה
 לנגד עיניה
 , ר"דמובספרי הזיכרו� השוני
 שהוקדשו לא


בייחוד לאור העובדה כי עצ
 ההחלטה לקברו בלבה הסוא� של , של המחליטי

 .היה בה מ� ההעזה והחידוש, העיר

 
מעניי� לציי� כי משבוצע בזמ� מלחמת העצמאות התקדי
 של קבורת אד


ה בו שימוש נעש, א� א
 המקו
 מצוי בתוככי העיר, בחצר המפעל שאותו הקי

מייסד בית החולי
 , ר משה ואל�"משנפטר לבית עולמו ד: לפחות פע
 אחת נוספת

, הוחלט לקברו בחצר בית החולי
 שאותו הקי
 ובו התגורר, 1956בשנת , שערי צדק

במש� חודשי
 ' העדה החרדית'בתחומי בית הקברות הקט� ששימש את אנשי 

 מלחמת העצמאות לא נקבר זאת למרות שמאז. אחדי
 בזמ� מלחמת העצמאות

ולמרות שבשל היותו בית קברות המצוי א� הוא בתו� , בבית הקברות א� אד
 נוס�

יועדו מראש הנקברי
 בו להיות מועברי
 בשלב מאוחר יותר למקו
 מנוחה , העיר

ר ואל� לבי� בית החולי
 שאותו הקי
 היה כה עמוק "דומה כי הזיהוי בי� ד. של קבע

עד כי לא רצו לנתק ביניה
 א� לאחר מותו של הרופא , 
בעיני אנשי ירושלי

  19.הדגול

 Ú·˜ ˙ÊÂÁ‡Ï È�ÓÊ ¯·˜Ó–ÂÓ„‡‰ ¯·˜ "ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯ 

לאחר . ר בחצר הישיבה כקבורה זמנית"בראשונה נתפסה קבורתו של האדמו, כאמור

יועברו המתי
 הקבורי
 בקברות חלופיי
 להר הזיתי
 , כ� הניחו כול
, המלחמה

 

ÏÚ ‡˙¯ ', קברי בית דוד! אכ�, 'אליצור' י: לעניי� זה ראה בהרחבה. לקבור בתו� העיר עצמה

 .15�27' עמ, ג"תשס, יא

ר ואל� בבית הקברות הקט� לא רק "מייחסי� את קבורתו של ד' יתהעדה החרד'אנשי , אמנ� .19

כי א� א� לקרבתו של ואל� עצמו כל ימי חייו לאנשי , להיותו צמוד לבית החולי� שערי צדק

שנפטר במהל� , ובאופ� מיוחד למנהיג העדה הרב יוס� צבי דושינסקי, בכלל' העדה החרדית'

, ·Ú‰ :˙È„¯Á‰ ‰„Ú‰ ÔÂ‡ËÈ„‰: יי� זה ראהלענ(המלחמה וקבור במקו� א� הוא עד היו� 

 ). טז�יב' עמ, ב"הוספה לגיליו� ערב פסח תשס
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 כ� לגבי הנקברי
 בהר המנוחות בשלוש 20,באדר' לגבי הקבורי
 בשיחכ� : הנכס�

22.ר מגור" וכ� לגבי קברו של האדמו21,השני
 הראשונות להיווסדו
 

א� לאחר שחרורה של מזרח ירושלי
 . אלא שהנחה זו לא עמדה במבח� הזמ�

וקברו קיבל , במלחמת ששת הימי
 לא פונה קברו של הרבי משכונת מחנה יהודה

 .ה של קבעגושפנק

 1977נפטרו בשני
 , רות"שמילאו את מקומו באדמו, ר"שניי
 מבניו של האדמו

1992�ו ,
ואול
 למרות זאת לא הועבר קברו . ונקברו בהר הזיתי
 בחלקת החסידי


בלב שכונת , ונשאר בודד בחצר ישיבת חסידי גור, של אביה
 לצד
 להר הזיתי

ייתכ� שהיו אלו הסיבות שפורטו .  צורכ�הסיבות לכ� אינ� ברורות כל. מחנה יהודה

ובסמו� , המבהירות מהי משמעותו החברתית של קבר הנכרה מתחת לישיבה, עד כה

, ואול
. וייתכ� שהיו אלו סיבות דתיות ואידאולוגיות אחרות, לביתו של הנפטר

חסידי גור התרגלו לראות את רב
 : במידה רבה נראה שהיה זה א� ההרגל הפשוט


התרגלו להתפלל לצד הקבר ולבקש על עצמ
 ועל , מתחת לישיבה, האהוב לצד

 
א� משנית� , ונראה שלא חפצו לשנות מצב דברי
 זה, )2ראה איור מספר (משפחת

 נית� מקו
 חשוב , כמו בקהילות שמרניות ודתיות אחרות, בחסידות. הדבר להתבצע

  

 
 .33' עמ, )7הערה , לעיל(יזרעאל ' ר .20

 .89' עמ, )1הערה , לעיל(גונ� ' ע .21

 ).8הערה , לעיל(י ברומברג "הרב א .22

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 :הצילו� באדיבות(ר מגור בשנות החמישי� "ידי� מתפללי� לצד קבר האדמוחס

 ).עיריית ירושלי�, הארכיו� ההיסטורי
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וכ� הפ� הקבר , העבררי "ביותר לתפילה ולבקשות אישיות ליד ציו� הקבר של אדמו

עד כי לא נית� היה עוד לשנות את , למקו
 כה חשוב מבחינה חברתית ודתית כאחד

במוב� זה נית� לומר שמשמעותו החברתית של הקבר בעבור החסידי
 . המצב


למרות העובדה , וכ�. גברה על חשיבות מקומו של הקבר בעיני הנפטר, החיי

הרי שג
 בשעה שבה נית� , הר הזיתי
ר עצמו הניח מ� הסת
 שייקבר ב"שהאדמו

על האינטרס האישי , גבר האינטרס החברתי והדתי החי, היה כבר לקיי
 את רצונו

 .של המת עצמו

נתפסת על פי , על כל אלו יש להוסי� ג
 את העובדה כי פתיחת קבר באשר היא

בו וכי בדר� כלל נזהרי
 מאוד שלא להגיע למצב , של אי� בֵררה, רוב כמוצא אחרו�

 .תהא הסיבה אשר תהא, יש לפתוח קבר

 
מעט מחשיבותו של הקבר לאור� השני
 אנו מוצאי
 בדברי אחד האישי

 :מעל אחוזת הקבר, ששימש ראש ישיבת חסידי גור

שזכינו , תמיד השתבחתי בכ� ואחזתי דבר זה לשבח ולזכות ישיבת שפת אמת

לתו לרדת תמיד לציו� ביכו, שכאשר יש לאחד מחבורתינו דבר קשה המעיק על ליבו

יש לו תמיד בהישג יד מקו� קדוש להתפלל , אויס בעט� זי�, הקדוש ולשפו� ליבו

  23...בו

ה� שהביאו להשארתו של , נראה שחשיבות וזכות זו שבה� חש ראש הישיבה, ואכ�


 . הקבר במקומו הנוכחי עד היו

"ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô· Ò�ÎÈ "–ÂÈ·‡ „ˆÏ Ô·‰ Ï˘ Â¯·˜ ˙ÙÒÂ‰  

החלי� את ,  של הרב אברה
 מרדכי אלתר וקבורתו בחצר הישיבהלאחר פטירתו

לאחר . ·Ï‡¯˘È ˙Èהמכונה על ידי חסידיו על ש
 ספרו , ישראל, מקומו בנו הבכור

המכונה על , שמחה בוני
, מילא את מקומו אחיו הצעיר, 1977פטירתו שלו בשנת 

יר ביותר נבחר אחיה
 הצע, 1992כאשר נפטר א� הוא בשנת . ÁÓ˘ ·Ï‰ש
 ספרו 


, רבי פנחס מנח
. רות"לשמש באדמו, ÌÁ�Ó È�Ùהמכונה על ש
 ספרו , פנחס מנח

ובילדותו נקשר אליו אביו בעבותות , היה ב� הזקוני
 של הרב אברה
 מרדכי אלתר


 .אהבה מיוחדי

נפטר הרב פנחס מנח
 , בעודו כב� שישי
 בלבד, לאחר כארבע שני
 בתפקיד

הימי
 היו ימי פיגועי . דיו המומי
 וכואבי
והותיר את חסי, באופ� מפתיע


והחסידי
 מספרי
 כי לאור� כל , 1996בחור� , ההתאבדות הראשוני
 באוטובוסי

שהתייחס באופ� אישי לכל , ר"חודשי חייו האחרוני
 הידרדר מצב רוחו של האדמו

 . וכאב את כאב הנרצחי
, פיגוע ופיגוע

ובתו� זמ� קצר מאוד הוחלט כי , ומשנפטר היה על החסידי
 להחליט היכ� לקבר

 
 .כח�כז' עמ, )15הערה , לעיל(אלתר ' הרב ש .23
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ר הב� אצל "ייקבר האדמו, 1948אשר נפטר בעצ
 ימי הקרבות בשנת , בדומה לאביו

 . בחצר ישיבת גור במחנה יהודה, אביו


, בראש ובראשונה: הסיבות להחלטה זו מורכבות מכמה וכמה אלמנטי
 שוני

, היקבר לצד אביונראה שלפחות בהזדמנות אחת רמז הרב פנחס מנח
 כי ברצונו ל


, כאמור.  ואול
 נראה שהיו עוד סיבות לדבר24.למרות שהוא אינו קבור בהר הזיתי


ונראה שחסידי
 רבי
 , היחסי
 בי� האב לבנו הצעיר ביותר היו קרובי
 ומיוחדי

באחד מספרי הילדי
 אשר , כ� למשל. רצו לסמל זאת באמצעות קבורת
 זה לצד זה

 :מתוארת ההלוויה כ�,  רבי פנחס מנח
,נכתבו לזכרו של הב� הצעיר

התנהל ההמו� עד הגיעו אל חצר ישיבת , בי� שלוליות הדמעות, תחת גש� שוט�

, הרבי הקדוש]. ג"ר, כינוי לקבר חסידי[' אהל'מש� הוכנסה המיטה אל ה. 'שפת אמת'

הקשר העמוק והקרבה העצומה לא . נטמ� לצד אביו', אמרי אמת'ב� זקוניו של מר� ה

  25...נותקו

היו הנסיבות , ר הצעיר לצד קברו של אביו"סיבה נוספת לקבורתו של האדמו


: בשני המקרי
 היה הדבר בעת צרה. הדומות שבמהלכ� הלכו האב והב� לבית עולמ


והב� בימי הפיגועי
 , האב בשעת מלחמת העצמאות וימי המצור על ירושלי


ה� האב וה� , פרט לכ�. ו
פיגועי
 שהותירו את הע
 כולו המ, הקשי
 באוטובוסי

 
האב טע� : ביו
 שלפני פטירת
 על פטירת
 הצפויה' רמזי
'הב� פיזרו אלו שה

ארבעי
 ושמונה שני
 לאחר ,  בעוד הב�26',לעלות למעלה'לפני פטירתו שברצונו 

ועלה על מיטתו ללא הכנת מי
 , נפרד מאשתו ומכמה מתלמידיו באופ� מפתיע, מכ�

 נראה שדמיו� זה היה א� הוא אחת הסיבות לקבורת
 27.אלנטילת ידיי
 בבוקר הב

 ביו
 שלאחר פטירת הרב פנחס ‰ÚÈ„ÂÓבכתבת הספד שפורסמה בעיתו� . זה בצד זה


 : נכתבו הדברי
 הבאי
, מנח

כי ליתדותיה , לא בבית עלמי�, לא בבית עול�... ע נטמ� ש�"הרבי האב זי

בשעת חירו� בעת , ח"ות תשבמוצאי חג השבוע, וליסודותיה של ישיבת שפת אמת

כשדרכי ציו� נשמו מאי� , הוצפ� בתו� מערת ישיבה זו, בימי� של צר ומצוק, מלחמה

נטמ� , ב� הזקוני� של ראש גולת אריאל, ל"א� הרבי הב� זצוק. אד� וממוראות מוות

', מחו� תשכל חרב ומחדרי� אימה'בשעה ש, במקו� קדוש זה ולמחרת יו� הפורי�

אשר קרעו את , ורצוצי� מפגיעות ואסונות, כשהלבבות שבורי�, בעת צרה ליעקב

  28...לב בני ישראל, ליבו

 
 . קעב' עמ, ש� .24

 .391' עמ, ז"אשדוד תשנ, ‰ÌÁ�Ó È�Ù, הלמ�' ר .25

 .קעט' עמ, )8הערה , לעיל(י ברומברג "הרב א .26

 .387' עמ, )25הערה , לעיל(הלמ� ' ר .27

 . 1' עמ, ו"ז באדר תשנ"י, ‰ÚÈ„ÂÓעיתו�  .28
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כסיבה , היינו הדמיו� שבי� פטירותיה
 של האב והב�, א
 אכ� נתמקד בסיבה זו

הרי שנית� , המשמעותית שהביאה לקבורתו של הב� ליד קברו החריג של אביו

 
דמיו� באווירה : קבורה אחרו�להוסי� עוד שיקול לשיקולי
 בדבר בחירת מקו

 .כמאי� את קבורת
 של הנפטרי
 הדומי
 זה לצד זה, ששררה בשעת המוות

ÌÂÎÈÒ 

רי חסידות גור ברחוב שפת אמת בשכונת "עד היו
 ניצבי
 שני הקברי
 של אדמו


, אלו ה
 הקברי
 היחידי
 המצויי
 ממש בלבה של העיר. מחנה יהודה בירושלי

אשר א� אותו מתכננת , צמוד לבניי� שערי צדק היש�פרט לבית הקברות הקט� ה

29.לפנות א
 יינת� הדבר' חברה קדישא הפרושית והכללית'
 

, לפני שני
 מספר הפכו שני הקברי
 לאתר תיירותי מבוקש עוד יותר מבעבר


קיר המהווה דג
 מוקט� של , ע
 קביעתו של קיר עשוי לבני
 אדומות לצד הקברי

ראה איור (בפולי� ) Góra Kalwaria(קלָווריה  ר בעיירה גורהבית המדרש של חסידי גו

 מעידה שכפי הנראה אי�, במחיר גבוה למדיי, הוספת הקיר והדג
 המוקט�). 3מספר 

  

 
 ). 10הערה , ראה לעיל(על פי הרב אלעזר גלבשטיי�  .29

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡3 : רי�" חזית המבנה שנבנה על קברי האדמו–משמאל : 'שפת אמת'חצר ישיבת

 .קלָווריה  דג� בית המדרש של חסידי גור בעיירה גורה–מימי� . מגור
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כפי . בכוונת
 של חסידי גור לפנות את שני הקברי
 ממקומ
 בעתיד הנראה לעי�


ר מגור "את האדמומשעה שהובהר שלא נית� יהיה לקבור , שראינו במהל� הדברי

הייתה ההחלטה על קבורתו בחצר הישיבה החלטה , בהר הזיתי
 בעצ
 ימי הקרבות

בבית קברות המנוהל על ידי הוועד : היכ� לא ייקבר(בעלת משמעות פוליטית 

כפי שאמר בדבריו ראש , וא� חברתית, )מושיבי
 ישיבה על קברו(דתית , )הציוני

30.מיד בקרבת תלמידי הישיבהעל משמעותו של קבר המצוי ת, הישיבה
 

בתוספת הסיבות השונות שהביאו לקבורתו של , שילוב
 של כל הנימוקי
 הללו


הביאו ליצירת מצב , ולבניית קיר הזיכרו� לישיבת גור שבפולי�, הב� הצעיר במקו

, דתיות: בו הפ� הקבר מאתר קבורה רגיל למקו
 בעל משמעויות רבות בו זמנית

אי� להתפלא על כי למרות , במצב זה. תרבותיות� ותודעתיות31,תיירותיות, פוליטיות

, אי� להניח שהקברי
 יפונו ממקומ
 בעתיד הנראה לעי�, התקדי
 והייחוד שבדבר


 .ולא על ידי עיריית ירושלי
, לא על ידי החסידי

 
 .23הערה , ראה לעיל .30

 כאלו שאי� לה� כל קשר ע� החסידות או א�, קבוצות רבות של מסיירי� מבקרות במקו� .31

 . ע� הנקברי�


