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מנהגי קבורה באנוסי ספרד 

 
תיאור פטירת יעקב אבינו, והבעת רצונו על מקום קבורתו1 מובילים אותנו משאלת גלגולם 
והתפתחותם של מנהגי האבלות והקבורה בעדות ישראל לאלו של אנוסי ספרד, שנמצאו נוקטים 
אמצעים כדי ליצור לעצמם תנאים חיצוניים מתאימים לקיומן של מצוות. לאחר המרות הדת 
ההמוניות, בעקבות גזירות קנ"א (1391), חייבים היו שלומי אמוני ישראל שראו את ההמרה כעניין 
של שעה בלבד, ליצור לעצמם תנאים שבהם יוכלו לקיים מצוות. לאחר הגירוש הכללי בשנת רנ"ב 
(1492) ולאחר ההמרה הכללית בפורטוגל בשנת רנ"ז (1497) היה הדבר קשה יותר, בהעדר 

האפשרויות לשירותי קהילה ולימוד דיני ישראל. 
  

ייחודם של מנהגי האנוסים הוא בכך, שחיו בתנאים מיוחדים לעצמם, והמידה שבה קיימו הם 
מצוות היא מידתם שלהם, שהייתה משולבת במסירות נפש לכל דבר שהוא יהודי ובכיסופים 
ליהדות צרופה. עיון בתיקיהם של נידוני האינקויזיציה יש בהם כדי ללמדנו על אורח חייהם של 
האנוסים ועל מנהגיהם ומשאם ומתנם היום-יומי, כהערכתו של ח' ביינארט לסוג זה של מקור: 
"[התיקים] הם בבואה נאמנה לחייה של עדה שנשארה דבקה בדרכי אבותיהם היהודיים, והם 

מאפשרים לנו לעמוד על אופיים החברתי".2 
 

הבאת דוגמאות למנהגי הקבורה כפי שעולים בתיקיהם של "מתייהדים" (judaizantes) תסייע לנו 
להמחיש את דרכם היהודית של אותם אנוסים וגם להתחקות אחר מנהגים וביטויי פולקלור זרים 
ששימשו חלק מאורח חייהם. יש לציין, שעד מחצית המאה הט"ו עדים אנו לקיומן של חברות של 

חסד ואמת שהאנוסים הקימו לצרכים שלהם (בדומה לחבורת הקברים היהודית). ח' ביינארט  
גילה בסיודד ריאל (Ciudad Real) שלוש חבורות כאלה של האנוסים. לדעתו, ייתכן שאלה 
התארגנו בהתאם לכנסיות שבעיר שאליהן הם השתייכו, והיה בכך משום הסוואה כלשהי לדרכם.3 
פרט לטיפול בנפטר נמצאנו למדים שחלק מהחבורות הללו דאגו גם למשפחות האבלות, כפי 
שנמצא בברצלונה, בה נוסדה בשנת 1393 חבורת קברים של אנוסים על שם "השילוש הקדוש".4 
ידוע, שחבורה זו התקיימה עוד בעשור הרביעי של המאה הט"ו, והיו לה אמצעי קבורה ותכריכים 
משלה, והתקנון שלה היה דומה בחלקיו לזה של כת-הקברים היהודית שהייתה בהואסקה 

                                                 
 1  שלש פעמים מודגש רצון זה בדבריו: "אל נא תקברני במצרים" (מז כט); "ונשאתני ממצרים" (מז ל); קברו אתי 

אל אבתי אל המערה … בארץ כנען (מט כט-ל).   
 2  ראו: ח' ביינארט, "תעודות האינקויזיציה: מקור לתולדות היהודים והאנוסים", דברי האקדמיה הלאומיתדברי האקדמיה הלאומיתדברי האקדמיה הלאומיתדברי האקדמיה הלאומית                

הישראלית למדעיםהישראלית למדעיםהישראלית למדעיםהישראלית למדעים ב, ירושלים תשכ"ז, עמ' 163-150.   
 3  ח' ביינארט, "אנוסים בדין האינקויזיציה", תל אביב תשכ"ה, עמ' 50-49. 

    J. M a  .Madurell Marimón,  “La cofradía de la Santa Trinidad de los conversos de     :4  ראו בהרחבה 
         Barcelona ,” Sefarad  18) 1958 .pp ,(60 - 82.     
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(Huesca) במאה הי"ד. לאחר מחצית המאה הט"ו אין אנו שומעים עוד על החבורות הללו. הדעת 
נותנת, שהן חדלו להתקיים בעקבות הפרעות נגד ה"נוצרים החדשים" שנערכו בטולדו ובסיודד 
ריאל (1449; 14671464) ובקורדובה (1473), ובעטיה של הפעילות הנמרצת של האינקויזיציה 

מאוחר יותר. 
 

שיטה מיוחדת בקיום מצוות הקשורות בנפטר, מתגלה בעדויות המתארות את מנהגי הקבורה של 
ה"מתייהדים". על כמה מהאנוסים מסופר שהיו מקבלים את וידוייהם של גוססים, ועל כך כונו 
בשם confesor de los confesos. על אחרים נאמר, שהיו נוהגים להוציא את כל הזרים מחדרו של 
הגוסס, וכמובן גם את הכומר שבתוכם, כדי שהגוסס יוכל לפחות לסיים את חייו באווירה של אמת 
וכנות. ייתכן שמכאן מקור השמועה המגוחכת, שרווחה בין הפורטוגלים, שהאנוסים מחישים את 
מיתת הגוסס על ידי חניקה. האינקוויזיציה נתנה דעתה בייחוד על אלו שהיו מסבים את פניהם אל 
הקיר ברגעיהם האחרונים. מנהג זה היה נפוץ בקרב יהודי ספרד בימי הביניים,5 ויסודו במה 
שנאמר על חזקיהו המלך כאשר עמד בפני המות: "ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'".6 גם 
נמצא שקיימו בנפטרי אנוסים מנהגים של טהרת המת, ואין תיק שעניינו פטירת המת, שבו לא 
תתואר טהרתו של המת על ידי בני המשפחה. וכך כפי הנראה היה מקובל עליהם: אחר הפטירה 
היו רוחצים את המת במים חמים ומגלחים את חלקי הגוף, ואם מדובר באיש, מגלחים גם את זקנו 
ומלבישים אותו בתכריכים חדשים. הגברים טיהרו גברים, והנשים - נשים . ישנן גם עדויות על 
אנוסים שדרשו שינהגו בקבורתם מנהג רחיצה ותכריכים, ויש אף שתבעו זאת דוגמת המקרה של 
מרינה ג'נטיל,  שבשעה ששכבה על ערש-דווי תבעה מבעלה שיתן 30 מידות בד לתפירת 

תכריכיה.7 
 

לפני הקבורה היו נותנים בפי הנפטר מטבע זהב, כסף, או אבן טובה, שכר העברתו על פני הירדן – 
שריד משובש מאוד של המיתולוגיה הקלאסית, שאין לו שורש ביהדות, ויש ששמו בפי המת 
חתיכת לחם או גרגירי שעורים, כדי שהנשמה לא תרעב עד למציאת מנוחה נכונה. במקרה של 
תינוקות נפטרים, היה נהוג שהאם שופכת מעט מחלבה לפי התינוק או על מצחו, מהטעם שהוזכר 

לעיל. 
  

מנהגים נוספים - היו מכינים כרית מאדמה בתולה כדי להניחה למראשות המת, ושופכים את המים 
מהכדים שבבית הנפטר. כמו כן השתדלו לקבור אותו בבית הקברות בחלקה נפרדת, או בקרקע 
בתולה מחוץ לבית הקברות הנוצרי, כיוון שזה היה רצונם של האנוסים. הקבורה בקרקע בתולה 
הייתה עבור האנוסים לאובססיה של ממש. בימים הראשונים לפעולתה של האינקוויזיציה 
הלאומית הספרדית, נפוצו שמועות שלמעשה נקברו רבים מהאנוסים בחלקות היהודים, ואילו 
בארונות הקבורה ובקפלות בכנסיות הוכנסו עצים ואבנים.8 כן נמצאו לנפטרים מקוננות, כנהוג 

ביהדות ספרד,9 אלא שהללו היו מהאנוסות או מבני המשפחה של הנפטרים.  
 

אמנם העדויות שנשתמרו והגיעו לידינו בדבר כרית האדמה הן מעטות, אך נראה מעצם המשכיותו 
של המנהג עד לאמצע המאה הי"ח, שמדובר ביצירת קשר ישיר בין הנטמן בתוך ארון המתים - 

                                                 
 R. Santa María, “Ritos y costumbres de los hebreos españoles ,” BRAH 22) 1893 .pp ,(188-181. 5 

 6  מל"ב כ א-ב; יש' לח א-ב.   
 7  על מרינה ג'ינטיל עיינו ח' ביינארט (לעיל, הערה 3), בפרק הדן בדמותם של אנוסי סיודד ריאל.   

  A. C. Floriano Cumbreño , El Tribunal del Santo Oficio en Aragón , Madrid 1925 .pp ,38-36.   8

    אפילו על "נוצרים חדשים" חשובים ובעלי עמדות בכנסייה, כגון חואן אלברז זפטה, אביו של ברנרדינו זפטה 
הממונה על הקתדרלה של קורדובה והדוקטור הירירה שכיהן שם נאמר, שלקבריהם בתוך כנסיית המושיע 

בטולדו הוכנסו אדמה ואפר במקום גופות הנפטרים. 
9  למנהג יהודי אראגון עיינו שו"ת הריב"ש, סימנים קנח, תקח. 

 C. Carrete Parrondo , El tribunal de la Inquisición en el obispado de Soria) 1502-1486(, :10 עיינו

 Salamanca 1985 .p ,30  ; R. Gracia Boix , Autos de fe y causas de Inquisición en Córdoba,
  Córdoba 1983 .p  ,133.

11 לעניין זה של הנשמה הטובלת, עיינו מה שנאמר ב"לבוש" (סימן רצ"א) על השותה מים בשבת שהוא כאילו  

     גוזל את המתים שנשמותיהם באות להצן במים, ועיינו גם בסידור "אוצר התפילות", תי"ד. על-פי השו"ע (ס"ס 
של"ט) מנהג לשפוך כל המים שבשכונת המת, והטעם לפי שמלאך המוות מפיל במים טיפת דם המוות, 
והאיסור הוא שתי בתים מכל צד. ודין שפיכת המים נוהג גם במת גוי, בין שמת בבית ישראל כגון עבדו 

ושפחתו, ובין שמת בביתו שבשכונת ישראל (נהר מצרים ה' אבלות אות ג'). 
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לאדמה, ובכך לקיים אפילו בחלקו את המנהג היהודי שיסודו בכתוב: "ואל עפר תשוב" (בר' ג 
יט).  

 
למסורת שפיכת המים בבית הנפטר עולים מהתיקים כמה טעמים: א. למנוע מהנשמה לטבול 
במים אלה במשך ימי האבלות, ועל כן כעבור תקופה זו היו מניחים גיגית מים באותו מקום 
שהנפטר נפח את נשמתו.10 ב. להרחיק מהמקום את מלאך המוות שלא יבוא לרחוץ את חרבו 
במים לאחר ביצוע משימתו ויפגע בנמצאים סביבו. באראגון (ופחות בקסטיליה) נהגו לשים כוס 
מים במטבח שבבית הנפטר או על אדן החלון, ביום השבת ובכל ימי האבלות, כדי שנשמת הנפטר 
תבוא לטבול ולהצן עצמה בכוס זו.11 במהלך השבוע, האבלים שתו מים שהובאו מבתים אחרים, 

הרחוקים לפחות שבעה בתים מבית הנפטר.12  
 

בעניין מנהגי ה"שבעה" כמעט כל העדויות דנות בתשעה ימי אבלות של קרובים, והדעת נותנת, 
שכנראה נצטרפו כאן שני ימים שעברו מיום פטירתו עד לקבורתו של הנפטר. בימים אלו אכלו 
האבלים על הקרקע או על גבי דרגשים נמוכים, בעיקר דגי ביצים, ירקות ופירות אך לא בשר 
ומאכלי בשר. 13 לעומת זאת האנוסים במאיורקה (Mallorca), המכונים צ'ואטס (Chuetas), ניזונו 
בימי האבלות שלהם  ממאכלי ביצים בלבד, ויש מהם שהתקיימו במשך שנה שלמה מלחם וזיתים 
בלבד. היו שהקצינו בהארכת ימי האבלות, דוגמת המקרה של אנטון רואיז, שכאשר נפטר נכדו, 

עזב את הבית לחמישה-עשר יום שבהם לא רחץ כלל ולא החליף את בגדיו.14  
 

לסיכום ייאמר, שבדרך קבורת מתיהם ובמנהגי האבלות שקיימו אנוסי ספרד בתנאים המיוחדים 
להם, השתקף יחסם העמוק אל אורח החיים היהודי, ורצונם לעשות חסד של אמת כדרכם של 

יהודים. 
 
 

פרופ' משה אורפלי 
ראש המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

 
 
 
 

  
13  קונסטנסה דיאס שנכנסה לבית אבלים כדי לנחמם והשתתפה בסעודת אבלים שאכלו בה דגים וישבה איתם  על 

הארץ, קיבלה על כך מהאינקויזיציה עונש כפרת עוונות ב-8 בינואר 1485. ראו: ח' ביינארט, "דרכם של אנוסי 
אלמגרו ודאימיאל עד לגירוש ולאחריו", ציון להציון להציון להציון לה (תש"ל), עמ'  83. 

 P. Sanchez Moya, “Sentencia judicial del Santo Oficio de la Inquisición contra        14

 Antón Ruiz, jurista, y Alfonsina, su hija, habitantes de Teruel ,” TER 22) 1959.pp ,(
  201-195.

 
 
 

                                                 
 J. M. García Fuentes , La Inquisición en Granada en el siglo XVI ,Fuentes para su estudio,   12

 Granada 1981.p ,435
 
 


