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 מבוא . 1

ר' התנא  , קברו של  14  -מאה הימי הלפחות מאז    מירון נמצא על פי המסורתלמרגלות הר  

    .רבי עקיבאבן הדור הרביעי ותלמידו של   יוחאי או רשב"י,-שמעון בר

בעומר   ל"ג  קברו  מדי  את  רפוקדים  רגל  אלפיםעולי  ומאות  בעבר  אלפים    – )כ    כיום   בים, 

הרשב"י במירון למקום בו נמצאים   נתון זה הופך את קבר.  בל"ג בעומר שנת תשע"א(  400,000

 . ר, מכל מקום אחר בארץ, באירוע שנתי חד פעמיעולי הרגל הרבים ביות

מירון  חגיגות ל"ג בעומר המסורתיות ב  -ואילך    1833מזה כשישה דורות ברציפות, מאז שנת  

של   התורה העתיק  ספר  החגיגי של תהלוכת  בטקס  רשמית  עבונפתחות  מביתם   משפחת 

 במירון. רשב"יאל קבר ה צפתההיסטורי ב

, שעלה ארצה עם  שמואל עבושורשיה של מסורת עתיקת יומין זו נעוצה באבי השושלת בארץ,  

( והשתקע בצפת. הוא שימש בעת ובעונה אחת  1817הוריו ומשפחתו מאלג'יר בשנת תקע"ז )

רה הפך למנהיגה הרוחני של הקהילה היהודית בכל רב ראשי וקונסול צרפת בגליל; עד מה

 האזור.

רכש הרב שמואל בכסף    -  19-שנים ספורות לאחר עלייתו, במחצית הראשונה של המאה ה

מלא את חלקת הקבר של הרשב"י במירון, שהייתה מוזנחת ושימשה מרעה ומרבץ לעדרי צאן  

בנה בית הכנסת ההיסטורי של הכפריים הערבים. הוא גידר את חלקת הקבר והקים שם את מ

הקיים עד עצם היום הזה. הוא גם שיקם את בית הכנסת של האר"י ברובע העתיק של צפת  

 התמסר לבנות את הריסות הרובע היהודי.  הרעש הגדול שפקד את צפתולאחר 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%99
http://abbo.org/family1_4.asp?x_tree=1&y_tree=1הרב
http://abbo.org/family1_3.asp?x_tree=1&y_tree=1
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 ת ההרחבה הראשונות של חצר קבר הרשב"י מראה המקום אחרי התחלת עבודו

על שמו, ובערב ל"ג בעומר תקצ"ג )שנת    ספר תורהלאות הוקרה על פעליו העניקה לו הקהילה  

לבית הכנסת של  בצפת  ( הובל ספר תורה זה לראשונה בשירה ובריקודים מבית עבו  1833

 במירון, וחגיגות ל"ג בעומר המסורתיות נפתחו ברוב עם.  רשב"יה

בצבע    כיפות  ובעל  גדול  הקבר  בפינתו    תכלתמבנה  הגדול,  בחדר  אחדים.  חדרים  וכולל 

יוחאיהדרומית, מצבה המציינת את קברו של   בר  נוספת רבי שמעון  . במרכז החדר מצבה 

של   קברו  את  אלעזרהמציינת  מיועדים    רבי  בבניין  צדדים  חדרים  יוחאי.  בר  בנו של שמעון 

, ונערכות בהם תפילות בכל שעות היום. מקום מיוחד באתר מוקדש להנחת פתקאות  תפילהל

ולהדלקת    )"קוויטלאך"( בקשות  כעין  נרותעם  עמוד,  בנוי  יוחאי  בר  שמעון  רבי  מצבת  על   .

בעומר ל"ג  ליל  בחצות  לזכרו,  ההדלקה  נערכת  ועליו  הגג  מעל  המתרומם  )וילנאי,    ארובה, 

1980). 

במירון   דרשב"י  ההילולא  הגדולה של  אירע  השמחה  הדבר  לאבל.  באחת, משמחה  נקטעה 

, בדקתי וחקרתי, חזרתי לאותם (1988)הגלילי,    בדיוק לפני מאה שנה בל"ג בעומר תרע"א

ימים, נברתי בכתבי עת ובקטעי עיתונות מאותם ימים, קראתי סיפורים מכלי ראשון של ניצולים  

זי שהעלו  צאצאיהם  או  ומהאסון,  שונים  במקורות  הכרונות  סיפור  והתגובות  הרי  מעשה 

 בעקבותיו. 

 ת המחקר וושאל מטרת העבודההצגת . 2

(  2005לרגל היא התנהגות דתית משותפת לבני דתות רבות ושונות )לימור, ריינר,    ההעליי

מתקיימות בארץ ובעולם, ביהדות ובדתות אחרות, תופעות של לאתרים מקודשים  עליות לרגל  

סטוריה כולה. אירוע קריסת המעקה יוכנראה לאורך ההעליות לרגל מתקיימות בכל התרבויות  

http://abbo.org/images/43.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8
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שתוארו באותה    והאסון שנגרם כתוצאה מכך ובעיקר הדיווחים בקבר הרשב"י בשנת תרע"א  

עת ובעקבות האסון מהווים הזדמנות לשים כעין "זכוכית מגדלת" על האירוע ועל התופעות  

 הנלוות העולות מתוך הכתובים מזמן הארוע ולאחריו. 

 קור המסורת לעליה לרגל לקבר הרשב"י?מה מא. 

 ?בנוסף לקבר הרשב"י אלה אתרים נוספים נכללו בעליה לרגלב. 

 מי ומי בעולים? ג. 

 ההסברים לאסון.מכאן מעמד הקבר בעיני העולים לרגל וד. 

 

 מקור היום . 3

במקורות   לא  וגם  בתורה  לחג  אזכור  אין  בעומר   מקורותיהם.  חז"לכאמור,  ל"ג  חגיגות  של 

"אמרו: שנים    :תלמודב  ספירת העומראמנם ישנו אזכור לאסון שאירע בתקופת  מעורפלים.  

מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד,    רבי עקיבאעשר אלף זוגים תלמידים היו לו ל

אצל רבותינו שבדרום    רבי עקיבאמפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שמם, עד שבא  

,  ן שמועאלעזר בורבי    רבי שמעון,  רבי יוסי,  רבי יהודה,  רבי מאירושנאה )לימדה( להם,  

 (  סב ע"ב יבמות.)מסכת והם הם העמידו תורה אותה שעה... כולם מתו מפסח עד עצרת"

"אמר להם: בניי! הראשונים לא מתו אלא )מפני( שהייתה עינם   :ובמדרש יש תוספת לסיפור

  צרה אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם! עמדו ומלאו את כל ארץ ישראל תורה!" 

 פסקה ביום ל"ג בעומר. מגפהאך לא נאמר כאן בפירוש שה " סא(. ית רבהבראש)" 

כל אזכור של היום   , איןספירת העומרב  אבלות שר כבר נהגו את מנהגי ה, כאגאוניםבתקופת ה

לציון מותו של   כיום צום  דווקא  ובכמה מקומות הוא מוזכר  נוןכיום שמחה,  רעש  ו  יהושע בן 

ם  ביו   רבי עקיבאכלשהו. הראשון שמזכיר את הטענה שפסקה המגפה שהרגה בתלמידי    אדמה

. עם זאת לא  13-המאה ה, בסוף  מנחם המאיריזה )אם כי כמסורת מימי הגאונים(, הוא רבי  

 ידוע על מנהגי שמחה ביום זה.

, וכן בשל המסורת רשב"יום זה, בשל המסורת כי זהו יום פטירתו של  נקשרה לי  הילולהשמחת  

.  רפח'(-)אדרא זוטא, זוהר, חלק ג' רפז'  קבלהכי קודם פטירתו גילה לתלמידיו סודות מתורת ה

בספר הזוהר ח"ג רצ"ו מסופר  תאריך פטירתו של רשב"י, לא מוזכר אמנם בספר הזהר, אך  

והתאספו  "היכנסו ובואו  יוחאי שמעו בת קול האומרת:  -שלאחר הסתלקותו של ר' שמעון בר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://pshita.cet.ac.il/sheet.aspx?SheetID=1660
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%A9_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%A9_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-13
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-13
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94


 

 

6 

קיימות עדויות קדומות על חגיגות הילולה בל"ג בעומר על קברו  ו  להילולא של רבי שמעון"

, כתב אודות יום זה: י"ח באייר חיים ויטאל, רבי  האר"י. תלמידו של  14-המאה השבמירון מ

 ".רשב"יהוא "יום שמחתו של 

לאחר שהחל היום להתפשט בעם, התנגדו רבים מחכמי ישראל להפיכת ל"ג בעומר ליום טוב,  

"אין לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס    שנלחם ברפורמה כותב:  ם סופרחת" וה

. לעשותו יום שמחה והדלקה... לא ידעתי אם רשאים לעשות כן"  ובפוסקים בשום מקום...

 ללא הסתייגויות. כמעט    בקרב העם היהודי לחוגיו השונים,  למרות האמור, כיום נחגג ל"ג בעומר

 

 בימים ההם ל"ג בעומר 

 

 הדלקת המשואה על ציון הרשב"י . 4

דרשב"י ההילולא  של  הכותרת  לשקועגולת  נוטה  שהחמה  בזמן  היא  ל"   ,  בעומר,  בערב  ג 

יה דרוכה לקראת המעמד הגדול, העלאת האור. אבוקת יכשהמוני בית ישראל עומדים הכן, בצפ

האדמו"ר   הקודש הרב,  ע"י  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  המשואה  בהדלקת 

 .במירוןשל האבוקה  בהדלקה הראשונה זכות ראשונים יש  בויאןכידוע, לחסידות  .בויאןמ

 בוים מרישא מתואר:( לר' משה נוס50)שער ט' מנהגי הארץ, עמ' בספרו "שערי ירושלים" 

ל אשר על עמוד של אבן על גג הכיפה פ  הרבה מאוד, ונותנם בהס  ש מכין בלויי בגדים  מ  "הש  

ש מכריז כמה נותנים מ  ן כמים עליהם. והש  מ  המכוון כנגד ציון רבי שמעון בר יוחאי, ושופך ש  

מלא.  בכסף  אותה  יקנה  ליבו  ידבנו  אשר  וכל  הרשב"י,  של  הראשונה  ההדלקה  בעבור 

רייניש כסף, כי באים לשם עשירים  פעמים יהיה הקניה כעשרת אלפים גרוש שהם אלף  

גדולים מופלגים, ומברכים ברכת מי שברך לכל קונה, ומדליק את כל מה שבספל עד אשר 

 תראה את האור למרחוק. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-14
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-14
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%22%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%22%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%22%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
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אל העמוד השני אשר על הגג, שהוא מכוון נגד ציון רבי אלעזר בנו, וגם עליו  ואחר כך ילכו  

הוא נמכר בממון הרבה, גם שם משליכים  ספל גדול של אבן... על פי הכרזות השמש גם  

 בגדים הרבה. ואחר כך הולכים לציון רבי יצחק... ואחר כך לציון רבי יוחנן הסנדלר..."

רבי מרדכי מקרעמניץ, שעלה ארצה בשנת   ביתו של  ונאמן  סופרו  הורוביץ  חיים    1844רבי 

)מאמר גולת   ים" , מתאר את ההדלקה אצל הציון הקדוש במירון, בספר "חיבת ירושל(תקע"ז )

יג'(   עמ'  ד'  פרק  ל"ג :  עליות,  ביום ההילולא  ויהלל השמחה של מצווה,  יפאר  ימלל  "ומי 

בעומר, כי רבה היא וזמן קהילה לכל. ובבוא כל ישראל לראות בקודש מה נורא המקום  

 הזה ליהודים היתה אורה. 

דים ברעש גדול ויהי בערב אור ליום ל"ג בעומר, בהתאסף חכמי סגולה לבית המדרש, ולומ

הקדוש. בזוהר  הספלים   האדרות  בתוך  הציונים  על  למעלה  ההדלקה  עושים  זה  ואחר 

הנזכרים למעלה מרשב"י. והשמש מכריז כמה נותנים עבור ההדלקה, וקונים בכסף מלא 

כל איש אשר ידבנו לבו, ומברכים 'מי שברך'. וכיצד משיאין משואות ? מביאין מבלאות 

פ או  גפן  צמר  של  האור, בגדים  את  ומצית  הספל  לתוך  ומטילין  בשמן,  וטובלין  שתים, 

וההבערה ללהב יצאה, ומרחוק נראה על כמה פרסאות, כי מירון יושב בהר, והקונה הוא  

המדליק. ואחר כך כל הרוצה מטיל חפץ לתוך הספל ומטילים לשם שמן, ונודרים נדרים 

בוד הנכנסים ביום ל"ג בעומר, ונדבות... ונוהגים לעשות ההדלקה גם בליל ל"ד בעומר, לכ

 שמחו בה' והרנינו כל ישרי לב". 

ין וחבר ביד"צ חסידים  'כך מתאר רבי יהודה לייב אורנשטיין אב"ד פאלטישאן מחשובי חסידי רוז

: "אחיי ורעי, אין אני יכול להעלות על הכתב גודל השמחה, אשרי מי שראה זאת,  בירושלים

ל ספרדים, אחר ההכרזה שמוכרין אותה בדמים  היינו ל"ג בעומר בערב, הוא הדלקה ש 

בתופים  ובכינור,  בנבל  רקיע  רום  עד  גדולה  השמחה  היום  וכל  הלילה  וכל  יקרים... 

ובמחולות, בשירות ותשבחות, ברקידה ובשמחה רבה, בלי הפסק רגע. ובליל ל"ד עושים  

לא   זאת,  ראה  שלא  מי  והנה  כיום.  לילה  והשמחה  שלנו,  האשכנזים  כנ"ל  ראה  הדלקה 

 שמחה מימיו".

ר' מנחם מנדל ראבין את ההדלקה, שמתנוסס  החסיד  מתאר    )עמ' קטז'(בספר "מסע מירון"  

לגמור הסעודה    ימיהרת: "במוצאי שבת קודש הוא ל"ג בעומר,  על נשמת התנא הרשב"י

השלישית, למען אבוא מירון קודם ההדלקה. ובבואי שמה כבר היה כל החצר מלאה אנשים 

כארבה לרוב. עומדים צפופים, מצפים בשמחה לעת ההדלקה. כחצי שעה אחר בואי, אחר  

אשר הכינו את העששית הגדולה, אשר על ראש הגג, מכוון נגד קבר התנא, עלה כל העם 

ד מאשר היה אתו מטפחת יפה, שמיכה נאה, כובע יקרה, השליך אל  מקצה הגגה, וכל אח

תוך שריפת אגן השמן, גם שמן זית כל אחד קנה ויצוק אל תוכו לכבוד התנא. אז נגשו 

המדליקים ברגש שמחה וטוב לב, וידליקו מטפחת משוחה בשמן, וישליכו אל אגן השמן. 
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יהי ברגע הראשון בצאת שביב אש צופיות, עומדים מקוים לאור. ו  םבעינייוכל העומדים  

כעלות הלהב, וירונו העם, ותבקע הארץ, לקול הרינה והשמחה. אלה מזה ואלה מזה. לא  

ארצנו   יואבותיראיתי   יושבי  ביד  הוא  ומקובל  כמוהו.  הנהיתה  אוזן,  לשמע  לי  ספרו  לא 

 . הקדושה, כי נשמת התנא הקדוש הרשב"י תתנוסס על הדלקתו "

ה"אור החיים" הקדוש, בכה כל ליל ל"ג בעומר בעת הדלקת ההילולא,   חיים בן עטר, בעל  הרב

"היאך אגש אל הערפל אשר שם עומדים נשמות האבות הקדושים,    :ועמד מרחוק באומרו

 ".ם עימההם יצחק ויעקב וכל קדושים אבר

,  בויאןאדמורי"ם מהתעוררות מיוחדת היתה למעמד מרומם זה, בשנים בהם ארבעת האחים ה

מירון, והעלו בשלהבת אש קודש את האור על ציון הרשב"י, כחזקתם ב  ההדלקה  עלו לאתר

רבי יצחק פרידמן מבויאן, נכדו של רבי ישראל  הקדושה בזכות ההדלקה, אשר נרכשה על ידי  

 .  מרוז'ין

ה"פחד יצחק" אשר אף הוא כאבותיו התעטר בעטרת נשיאות ארץ ישראל,    בויאןהאדמו"ר מ

שלח מידי שנה בשנה קודם ל"ג בעומר אל שלוחו ואיש שלומו בארה"ק רבי רפאל זילברמן 

)המכונה רבי רפאל דיין(, רבה של צפת, מטפחת של משי וצלוחית של שמן זית להניח על עמוד 

     ההדלקה ולהדליק בשמו את שלהבת הקודש.

 האסון הנורא בליל ל"ג בעומר. 5

בשנת תרע"א חל ל"ג בעומר ביום שלישי, אלפים הגיעו למירון להשתתף בהילולא, שיירות 

שיירות יצאו מירושלים, מיפו ומן המושבות, וכן הגיעו תיירים רבים מחוץ לארץ. המונים, אנשים  

יום כיפור, דמעות נשפכו נשים וטף גדשו את החצר העליונה, התחתונה, וגג המערה. בפנים  

 כמים, בחוץ שמחת תורה. מעגלי רוקדים פזזו ורקדו בכל עוז. 

לערך, הצטופפו על גג ההדלקה מאות   9.00בהתקרב שעת ההדלקה, בליל שלישי, בשעה  

איש. בית המדרש שבמערה היה זרוע אור, חסידים ואנשי מעשה ואברכים עולי ימים, סיימו  

ש כבר  דוש, והתכוננו  בדריכות, בדחילו ורחימו להילולא. השמ  את לימוד האידרא והזוהר הק

לכבוד  יצק את השמן לאגן שעל עמוד האבן, הניח את הסחבות ובלויי הבגדים שהציבור הקדיש  

, רבה של צפת, הרב זילברמן המתין לרגע ההדלקה, ואף הצית גפרור ומסרו לאיש  הרשב"י

 שקנה את זכות ההדלקה הראשונה. 

וזעקה נוראה פילחה את  אך נראתה שלה ו בעת  . הבניין רעד והזדעזע כמרהאוויבת האש, 

אדמה.   מנסה  רעידת  מהחצר    טלהימלההמון  נשמעות  אימים  זעקות  נוראה,  בערבוביה 

לאוזן מספרות אודות מעקה   רק שמועות שעוברות מפה  יודע מה קרה,  איש  ואין  העליונה, 

ועמם המון רב שנשען על המעקה.   הברזל שעל הגג שהתמוטט, יחד עם הכותל שמתחתיו,

ועד מהרה    האנשים והאבנים נפלו במערבולת על ההמון הצפוף שעמד בחצר, ליד התזמורת.

 . אזור אסוןהפך המקום ל
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פורסם מברק שנשלח (,  19/5/1911)  יע בירושלים ביום ששי כ"א באיירבעיתון "החירות" שהופ

יוחאי במירון, קרה אסון גדול, שנפל המעקה אצל רבי שמעון בר  "כי    מצפת ביום שלישי,

אף מחיפה הגיע מברק על   ."שאצל ההדלקה, שבע נפשות מתו והרבה נפצעו, רובם צפתים

הוסיפה: המערכת  במירון.  דרשב"י  בהילולא  גדול  מכתבים  "  אסון  נקבל  לא  אשר  זמן  כל 

יב הדיבור, ברורים שיספרו לנו את כל פרטי האסון הנורא הזה, אי אפשר לנו כעת להרח

 . "ולחפש הסיבות למאורע האיום הזה

פרטים על האסון, שהיה (  1911",  החירות" )  ןבעיתו פורסמו  (,  22/5/1911)ביום שני כ"ד באייר  

הקונה את זכות ההדלקה מן החכמים, נטל את אבוקת ההדלקה והחל "כרוך באי זהירות.  

לנפנף במהירות על פניהם ובגדיהם של העומדים סביב, למען יתרחקו ממנו. אלה נדחקו  

זה על זה, מיראתם פן ישרפו בגדיהם מניצוצות האש. דחיפת ההמון היתה כה גדולה, עד 

עם   יחד  נהרס  החצר,  מן  מטר  שבע  גבוה  שהיה  ממאה  ןהבניייסודות  שהמעקה  יותר   .

אנשים נגררו אחרי האבנים ונתגלגלו אל החצר, על ראשי ההמון שעמד אף הוא, צפוף 

 . "ודחוק

סיבת הקריסה של המעקה, כפי שמתועדת ברוב העיתונים ומפי עדי ראיה, היא כאמור לפיד  

ישנה   אך  החוגגים.  לעבר  שכוון  ימי  גרסהההדלקה  באותם  בעיתונות  שפורסמה    ם, אחרת 

האסון קרה בעיצומם של הריקודים. רוח שנשבה באורח פתאומי, הגדילה את הלהבה,  "

עמוד   סביב  בצפיפות  שרקדו  החוגגים,  אל  והתקרבו  לצדדים  התפשטו  האש  ולשונות 

ההדלקה. באופן טבעי נסוגו החוגגים שבמעגל הקרוב אחורנית. אלה דחפו את המעגלים  

וגררה עמה את האנשים שנפלו אל תוך הציבור    הרחוקים יותר וכך התמוטטה גדר האבנים

העומד למטה. אנשי התזמורת ניצלו, כי נצמדו לקיר הבניין, אך אלו שעמדו רחוק מן הקיר 

    ."נפגעו

מתוך עיתון "החרות" של    ר' מנחם מנדל ראביןהחסיד  מתאר  )עמ' קטז'(  בספר "מסע מירון"  

הבהלה היתה נוראה, כל אחד חיפש אחר קרוביו. אבות ואמהות חיפשו אחר " אותם ימים:

והעומדים למטה, מצאו את   כל הנופלים  כי  נוראים,  רגעים  באותם  כולם חשבו  ילדיהם. 

כל איש את  לעיי המפולת. במהומה הרבה שפרצה בקרב הקהל, דחק  קבריהם מתחת 

 ."י שיגיש עזרה רפואית לפצועים, ולא היה מבאזוררעהו. ולמרבה המבוכה לא נמצא רופא  

מפקד המשטרה הטורקית בצפת, הקיימקאם חסין אפנדי אלאחדאב שעמד על הגג מול  "

גילה   ההדלקה,  הגג  התושיי עמוד  מעל  קפץ  על ,  ופקד  החצר,  את  חסם  החצר,    לתוך 

החיילים לבל יכנס איש אל המקום, כדי שלא ירמסו את הפצועים וגופות ההרוגים. חייל 

נשלח לצפת הרחוקה כשלש שעות ממירון, להזעיק את הרופאים והרוקחים ולהביא אחד  

 . "סמי מרפא

הזקנים  מושב  לבית  הובלו  והפצועים  מיוחד,  לחדר  נאספו  במספר,  שבעה  המתים,  גויות 

הסמוך, כדי לחבוש את פצעיהם. הרופאים והרוקחים שהגיעו מצפת והחלו לטפל בפצועים, היו  

"ר משיוף )שהגיע לבקר בני משפחה בצפת(. במקום לא שררו תנאים ד"ר דוד, ד"ר ברדש וד
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מיטות  םמינימאליי מיטות. מקרשים שנמצאו במושב הזקנים, הכינו  ולא  לא כלים  אוכל  לא   ,

להובלת הפצועים. בראות הקיימקאם, שלא יספיקו הנגרים, לייצר את המיטות, החל בעצמו 

תושבי מירון, הפלאחים הערבים, להוביל את לסייע להם, עד שסיימו את המלאכה. כן הורה ל

הפצועים לצפת, על חשבונו. כדרכם של בני ישמעאל שהעיזו לדרוש עשרה פראנק, כתשלום 

על השירות. הקיימקאם השיב להם בשפה המובנת להם "ענה להם ברצועות על כתפם, והכריח  

ד הטורקי לא עזב את  אותם לשאת את הפצועים". לכל פצוע נלווה יהודי להשגיח עליו, והמפק

"רוטשילד" שהיה סגור מיום   המקום, עד שכל הפצועים הועברו לצפת. בית החולים החדש 

 היווסדו נפתח בו ביום, ואליו הובלו החולים והפצועים. 

שבוע לאחר האסון, נכתב בעיתון, כי המכתבים מצפת ומחיפה טרם הגיעו, אולם נוסעים שהיו 

הרב ר'  את פרטי המאורע הנורא, ומסרו את שמות ההרוגים: במירון, בהילולת הרשב"י סיפרו 

ב, תושב צפת, בן ארבעים, הניח אלמנה ושבעה יתומים. הבחור מרדכי  דוב ב"ר צבי מברדיטש

איסר ב"ר נתן מילנר מצפת, בן י"ג שנה. הנער בן ר' משה לייב מלודז' בן ח' שנה. הבחור משה 

מרת   ההאישישראל מטיס מצפת, בן ס"ה שנה.  יוסף ב"ר שמחה שפר מצפת, בן י"ד שנה. ר' 

 קליריל מרמרש מצפת, בת ששים. העלמה יהודית ב"ר זידיל לודמיר מצפת, בת י"ג שנה. 

למחרת נפטרו במירון עצמה שניים מהפצועים: ר' משה ב"ר חיים דוד, מלמד במושבות משמר  

ר ממושבת ראש פינה, בן  , הניח אלמנה ויתומים. ור' לייב שפיניםשנארבעים וארבע  הירדן, בן  

 חמישים. לאחר מכן נפטרו ארבעה פצועים נוספים מצפת.

שבעה אנשים נהרגו במקום, חמישים נפצעו מהם כמה פצועים אנוש, שנפטרו כמה ימים לאחר  

מכן. ר' זיידל לודמיר מצפת, חש לסייע לפצועים, ולפתע נפלה עליו אבן, שפגעה בראשו פצעה 

, השיב את נשמתו לבוראה. למשפחת לודמיר היה  םייסורייים של  אותו אנושות. לאחר כשבוע 

: "בשבת העברה  ן בעיתוזה שבר על שבר, שכן בתו יהודית נהרגה אף היא במפולת. כך נספד  

מת אחד מפצועי מירון, לשברון לב כל יושבי צפת, ר' זיידל ב"ר שמעון לודמיר. זה היה אברך  

ומותו הסב באמת צער עמוק לכל בני העיר. בן ל"ג   משי שווה לכל נפש, אהוב למקום ולבריות. 

עירוני, בורח מן המחלוקת, ולא העלה על עצמו קנאת   ן ענייהיה במותו, מימיו לא התערב בשום  

 אחרים. השאיר אחריו לאנחות, שלש משפחות אומללות, ללא משען לחם".

הנמצאים במקום  ביום חמישי נערכה הלווית ההרוגים במירון, כשהמפקד הטורקי הורה לכל  

להישאר, וללוותם בדרכם האחרונה. שבעת ההרוגים הוכנסו אל אולם בית הכנסת, ורבני צפת,  

, קרע בגדיו  ה בבכייהספידו אותם תמרורים. כל העם געה    'ס ורבי יוסף קנוביץ'רבי נפתלי חנהל

ובירך ברכת "דיין האמת". הנספים הובאו לקבורה בסמוך לציון הרשב"י. כיום, ליד המדרגות  

הרשב"י. במקום זה נמצאים גם קבריהם של כמה מחוסי מושב    תקריי היורדות לבתי הארחה  

 הזקנים שהיה במירון. 
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 חלקת הנספים באסון המפולת, משמאל למבוא אל מערת הרשב"י במירון 

בריה, הגיע מברק מיד בבוקרו של ל"ג בעומר, עם ידיעה כוללת על מפולת גדולה במירון,  בט

בעיתון  נכתב  כך  פצועים.  ועשרות  הרוגים  שבעה  ל"ג עם  ביום  ורעשה  רעדה  עירנו  "כל   :

לאחדים  השמועה  הגיע  השכם  בבוקר  כבר  מירון.  של  המפולת  מאורע  על  בעומר, 

עיר. מה נורא היה לראות במחזה המרגיז הזה, מהתושבים, ובמהירות הברק פשטה בכל ה

די לעבור בתוך השוק לראות, איך אגודות אגודות   כל העיר כמעט, קמה בצעקה אחת. 

בקרן   ומשוחחים  תזווי מתאספים  השוק  בתוך  או  ונזעמים.    ןבעניי,  קודרים  בפנים  זה, 

והנשים מרימות קול צעקה וזוועה בתוך הרחובות, כי כמעט אין בית אשר אין לה קרוב 

 במירון". 
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ובני   קרוביהם  על  להתעניין  הדואר,  דלתות  על  הקהל  התדפק  מידע,  מרכזי  בהעדר 

בניהם  משפחותיהם על  לשאול  התלגרף,  בית  דלתות  על  וידפקו  בצעקה,  הלכו  "רבים   :

(, המתון והישר מאן לשמוע בקולם, באומרו כי לא  הדואררוביהם. אך פקיד הפוסטה )וק

(, ויודיעו הדבר בפרטות. ובאמת ממירוןתספיק התשובה לבא, עד שיבואו אורחים משם )

צדק בדברו, כי לא עברו שעות אחדות, עד שבאו והודיעו את פרטי המאורע. כל ההרוגים 

, ורק תלמיד חכם אשכנזי מעירנו, במבחר ימיו מצא  והפצועים הם אשכנזים מצפת עצמה

 דובייחואת קברו תחת עיי המפולת. המקרה המעציב הזה, השאיר רושם רע על התושבים,  

 על האורחים". 
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 לטובת נזקי אסון מירון . 6
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 זוננפלד ז"ל מאותם ימים  אהרון א. עיתון "מוריה" של הרב 

האסון זעזע את הישוב בארץ ישראל, ובכל הערים והמושבות, נאספו תרומות לטובת האלמנות  

והיתומים. תושבי ירושלים התגייסו לעזרתם של תושבי צפת, ובכרוז מיוחד שפורסם בירושלים,  
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יכולתה   לפי  הגון  פראנק, סכום  כאלף  נאספו  מיידית. במשך שלושה שבועות  עזרה  נדרשה 

זמנים ההם. גם יהודי בוכארה הושיטו יד עזרה לאחיהם האומללים, ושלחו  הדלה של ירושלים ב

זו.   למטרה  הגונים  כסף  כוח    דבייחוסכומי  בא  הורביץ,  הלוי  בנימין  יהונתן  ר'  פעילות  גילה 

פקוא"מ )פקידי ואמרכלי אמשטרדם(, ששהה במירון בעת האסון. התנדב לכל הנצרכות לטפל 

ם. כן השאיר עבור שתי אלמנות ויתומים אחדים, שמונה בחולים, וכן למבשלת מיוחדת עבור

 פראנק לכל אחד בשבוע.

קריאה "ירושלים תשתתף", בו   ןבעיתו  פרסם רופא בבית החולים רוטשילד, ד"ר יעקב סגל,  

"עודנו נרעשים מהאסון הנורא והמזעזע, שלא היה עוד כמוהו      :קרא לירושלמים, לבוא לעזור

הר בארצנו.  האחרונים  ועזובים.  בדורות  אומללים  נשארו  ויתומים  אלמנות  הרוגים,  בה 

 ויישאר עשרות פצועים מפרפרים עדיין בין החיים והמוות, בבית החולים בצפת, ורבים מהם  

 ."בעלי מומים כל ימי חייהם 

ברגעים  מגודל האסון.  נכון  מושג  לתת  יכולים  אינם  בעיתונים,  שנתפרסמו  כל הפרטים 

לב כל אומה רגש האחדות והערבות החברתית. ועל אחת  כאלה, מתעורר בלב כל אדם, ב

עמנו,   בני  בקרב  זו,  בשעה  להתעורר  זה  רגש  צריך  וכמה  ומעולם   ושנצטווינכמה  מאז 

 גדולה זו, ושנקראנו בשביל זה רחמנים בני רחמנים.  הבמיד

עזרה מיידית נחוצה כדי להחיש ישע מהיר להאלמנות והיתומים, של אותם שכבר שבקו 

לכל חי, ולאותם הפצועים שנשבר עתה מטה לחמם ועולם חשך בעדם. אין ספק בדבר  חיים  

כי היהודים הירושלמים יראו שאינם פחות חומלים ופחות נדיבים, משאר האומות. אין ספק 

ידע למלא את  וכל אחד מכם  נימי לבכם  ירעיד את  שהד כל זעקת שבר של האומללים 

 תונים רשימת מתנדבים לטובת נזקי האסון במירון. . במשך תקופה ארוכה פורסמו בעיחובתו"

 האם היתה רשלנות מצד הגבאים והמפקחים במקום . 7

היו שהאשימו את האחראים במקום, שלא בדקו את תקינות המבנה והמעקה. ואדרבה, לפי 

עדויות שונות, חוסי מושב זקנים הסמוך, התלוננו שהמעקה רעוע מידי, אך הדברים נפלו על 

 לות, ולא התייחסו ברצינות לתלונתם.אוזניים ער

בעיתון הראשונות,  הידיעות  נכתב"החירות"   באחת  האסון,  על  המברקים  קבלת  עם   ,  :

)חגיגה(  הזיירה  מירון, של מקום  של  בדברי הימים  זוהי הפעם הראשונה  כי  "כמדומני, 

ים הזאת היהודית, שקרה בה אסון, בפרט כל כך גדול. היתה בזה איזו פשיעה, מצד הגבא

המפקחים על המקום הזה, שלא השגיחו היטב כראוי לפני החגיגה, אם הכל כתיקונו, אם 

המעקה די חזק לשאת עליו אנשים במספר רב. מי יוכל עתה לדעת, ברגעי האבל על האסון  

הגבאים  את  יעיר  האיום,  האסון  כי  נקווה  אבל  בו.  החייב  מי  לבקש  ברצוננו  אין  הזה, 

ועל הסדרים בעת    םהבניינימעתה השגחה יותר תקינה על    המפקחים על מירון, להשגיח

החגיגה, כדי למנוע בעתיד, הישנות אסון כמו הפעם". עוד מלפני זמן מה הרגישו אחדים  



 

 

16 

כי הגדר הזאת היתה רעועה, ויעירו באזני הממונים על בית הכנסת של הרשב"י לתקנה. 

 ידועות אך להם..." אך הממונים דחו את התיקון לזמן בלתי קבוע מפני סיבות ה

"עוד טרם החגיגה, יום אחד קודם, העירו האנשים היושבים במושב    שים:נקורא אחר הא

הזקנים אשר שם, לאחד... כי צריך לחזק את בדקי המעקה ולתקן אותה. אך הם לא שמו 

   לב לזה והניחוה כמות שהיא עד שקרה האסון הנורא הזה".

א של  תגובה  פורסמה  האסון,  לאחר  נכונים, כחודש  הבלתי  הדברים  על  צפת,  מתושבי  חד 

בע מאישנתפרסמו  מצפת,  הכתבה  בעל  לאסון.  בנוגע  הירושלמים,  רבני  תונים  את  שים 

שידעו   הבעיההקהילה,  דבריו,    על  ולפי  עין.  ועיניהם " והעלימו  הזה,  הדם  את  ידיהם שפכו 

 " ראו...

האשמות שאינן מבוססות, הנני להביא    מה , שפרסתון  יהע  מערכתכבוד    כהגנה עלמנגד,  אך  

כשבועיים לפני ההילולא, "  נשמע ההסבר הבא:    את תשובת החכמים, נגד המרננים האלה

שלחו הרבנים שני חרשי עץ ואבן, בלווית השמש, לתקן את בדק הבית. ולו נמצא שמה 

קיר   חשש של סכנת רעיעות המבנה, כי אז היה נתקן תיכף, או נבנה מחדש. נוסף לכך, כל

לא נפל, ורק מצבת האבנים שאחזה את קורות המעקה, היא היא שניזוח ממקומה מעצם  

 . "הדחיפה ותיפול

 הנפלאותהמסורות והסיפורים על הנסים ו. 8

, היו רבים שעמדו ליד הגדר, נשענו עליה, נפלו על החוגגים שבחצר,  מהומה ואסוןבתוך כל ה

 ממוות. כל אחד ונס הצלתו האישית בנס אך נצלו

, כי בנו ניצל מהמפולת ב"חאלקה" () עמ' רנ"ב  יץ מספר בספרו "עדן ציון" ווהורהלוי  הרב ישעיה  

"ראיתי אז דבר פלא, כי אז חלה התגלחת של בני שניאור זלמן נ"י, והיינו מוכנים    שלו:

ני איזה דבר, וקפץ  לנסוע עמו, ביום ל"ג בעומר בהשכמה. ונזדמן אשר הילד נתכעס מפ

ואמר איזה פעמים: בשום אופן לא אסע למירון לעשות התגלחת! וכך היה. כי התגלחת 

'מיום   שלו נעשה בבית כנסת חב"ד בצפת ת"ו. ונתקיים מאמר חז"ל )בבא בתרא יב:( 

 שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות'". 

 

י ירושלים, התגורר בשכונת "ימין משה", והתבקש לפני ל"ג בעומר, ר' חיים גוטליב מיקיר   בהר

. בשעת ההדלקה ביקש לעמוד  אותו למירון על חשבונם  חשייקממשפחה שיש לה בן מוגבל,  

עם הילד קרוב לתזמורת ולריקודים, אך הילד משך אותו לכיוון המערה, בכוח ובעקשנות 

 ללא כל סיבה, וכך ניצלו מן המפולת.

 

, מחסידיו של האדמו"ר מלעלוב, רבי דוד צבי שלמה סיפר, שעמד ליד הגדר שהתמוטטהאחד  

   לפתע חש דחיפה שפשוט העיפה אותו לצד השני של הגג, וכך ניצל.
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ר' זישא ברנדויין, שעמד על הגג ליד הקיר, הצליח להיאחז בדבר מה, כשהקיר התמוטט   רבה

 ה בו והובילה אותו למקום מבטחים.הרגיש מעין יד על גבו שהחזיקוניצל. לדבריו, 

 

סיפר ש  בהר בירושלים,  קארלין  חסידי  הכנסת של  בית  גבאי  הויזמן,  לא  יוסף שאול  למזלו 

הצליח להידחק בין העולים לגג, לכן נשאר בחצר למטה. במהומה הכללית ששררה במקום 

כל  נעל ביתלאחר האסון, איבד פנטופיל ) ונאלץ לעשות את  הדרך ( אחד שנעל לרגליו, 

 הארוכה לירושלים עם נעל אחת... 

 

כמה   עם  יחד  ירושלים,  מלעלוב  צבי שלמה  דוד  רבי  עמד האדמו"ר  לעמוד ההדלקה,  סמוך 

ואכן,  כל מי שחפץ להינצל ולחיות יאחז בבגדי"."מחסידיו. כשהתחילה המפולת הכריז הרבי:  

כל אלו שנאחזו בשולי גלימתו יצאו ללא פגע. הרה"ח ר' ישראל שמעון קסטלניץ מעיד בספרו  

כורני, שרבי דודיל עמד על הגג בשעת מעשה בדביקות עצומה, עמדתי  "ז"מזקנים אתבונן":  

לידו, וכשהתחילה המפולת נתעורר באחת מדביקותו ואמר לכל הנמצאים בקרבתו, שלא 

יזוזו ממקומם ושיעמדו על ידו. ואכן, כל אלו שעמדו לידו, לא נפגעו כלל. וזה היה בגדר 

 .נס, שכן אנשים נסחפו עם הנופלים בזה אחר זה"

בל"ג בעומר, לכבודו של יום. אולם    שטריימלמקורביו סיפרו, כי רבי דוד צבי שלמה, נהג לחבוש  

 היפה כמנהגו. השטריימלבאותה שנה, קדרו פניו, ומרוב דאגה שכח לענוד לראשו את 

כשבא לקבל את פניו של רבי דוד צבי שלמה הרה"ח ר' שמואל אהרן שזורי וובר סיפר, כי  

נפש על האסון  כשחזר   ועגמת  פניו שחורות מרוב צער  ורצוץ.  אותו שבור  ממירון, פגש 

 .הגדול

 

רבי שלום הלוי סגל מצפת, המכונה "רבי שלום פדהייצר" שנודע כקדוש עליון בעל רוח הקודש.  

חלם בליל ל"ב בעומר, שרבי שמעון בר יוחאי מגיע אליו ומזהירו שהשנה יקרה אסון במירון,  

עות במקום. בבוקר הזהיר רבי שלום את ילדיו, לא לנסוע למירון בשנה זו. בנו  בגין חוסר הצני

גם   לנסוע  באביו  הפציר  למירון,  לעלות  השנים  כל  שהורגל  יהודה,  שלמה  ר'  הבחור  הגדול 

השנה. האח הצעיר ר' צבי אריה הצטרף לאחיו הגדול ושניהם נסעו למירון. באמצע ליל ל"ג 

אל לשלום הילדים שנמצאים במירון. היא הבינה את משמעות  בעומר, פנה ר' שלום לאשתו וש

השאלה, ורצה במהירות את הדרך מצפת למירון, ומצאה את שני ילדיה, שנפצעו, ושכבו תחת  

 ההריסות כל הלילה. 

שנה לאחר מכן, נאסרה הנסיעה למירון לנשים, אספה הרבנית פדהייצר את שכנותיה ואמרה: 

. הלכו והקימו אהל במעלה הדרך,  דרך למירון, מותר ללכתלמירון אסור לנו להגיע, אבל ב

 . להילולה האכילו והשקו את העוברים ושבים בדרכם
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 רשב"י יהיה בטבריה השנה ולא במירון . 9

בספר "הסבא קדישא" תולדותיו והליכותיו בקודש של ה"בבא סאלי" רבי ישראל אבוחצירא,  

, בא )שכיהן כדיין באלכסנדריה, מצרים(  ילחתנו הרב דוד יהודיוף מסופר שרבי יחיא לחייאנ

תרע"א   ב(  1911)בשנת  ישראל.  בארץ  הקדושים  במקומות  ללבקר  התאכסן  הגיעו  טבריה 

. בי"ד באייר  (ה"אביר יעקב" יעקב אבוחצירה שכונה  בנו של  )בביתו של רבי אברהם אבוחצירא,  

לעלות למירון, להילולת רבי  נערכה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ומשם התכוננו  

 שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר.

ר' יחיא שכר עגלה ובא בערב ההילולא להיפרד מרבי אברהם ולקבל את ברכתו. אך ר אברהם  

בביתו ויערכו את ההילולא של רבי שמעון בר   ריישא, רק  ןמירול  עייס סרב וביקש ממנו, לבל  

ם במיוחד כדי להשתטח על קברי הצדיקים, : אדם נוסע ממצרייוחאי בטבריה. ר' יחיא השיב

  נמצא סמוך למירון ביומא דהילולא דיליה, ואינו משתטח על קברו ? ומה יאמרו הבריות ?! 

  כי הרשב"י יהיה בביתו בלילה הזה, ואין צורך לנסוע למירון.נענע רבי אברהם והבטיח לו,  

 אך ר' יחיא לא השתכנע והחליט לנסוע ויהי מה. 

ר ולהגיע בצער רב נפרד  זירז את העגלון למהר ככל האפשר,  והלז  יחיא,  בי אברהם מרבי 

, רבי אברהם ןהייתכלמירון מבעוד יום. באמצע הדרך, חלפה מחשבה בדעתו של רבי יחיא,  

אבוחצירא,  יעקב  רבי  בניסים  המלומד  של  בנו  אבות,  ובן  ובשנים,  בחכמה  ממני  גדול 

חיצתו, ואני לא אשמע בקולו, ואסע  עמו במ  רלהישאהמבקש ממני בכל לשון של בקשה  

וביקש מהעגלון שיחזור לטבריה.   למירון למרות הבטחתו שהרשב"י יהיה בביתו שבטבריה.

העגלון סרב, כי לא רצה להפסיד את שכר הנסיעה וההמתנה. שילם לו רבי יחיא את כל אשר 

יושב בחברת חכמי ופגש את רבי אברהם  וחזר בחצות הלילה לטבריה,  לו  טבריה    התחייב 

 ולומדים בזוהר הקדוש. 

יחיא:   רבי  נפשךרבי אברהם שאל את  והשתטח כאוות  לך לקבר הרשב"י   מדוע חזרת? 

חלפה מחשבה במוחי, כי איך לא אשמע בקול כבוד תורתו המיוחס והגדול השיב רבי יחיא:  

יחד עד עמוד השחר, טבלו במקווה טהרה ולכן חזרתי  ןובמנייממני בחכמה   ולמדו  ישבו   .

 . ןכוותיקיתפללו תפילת שחרית וה

אנשים    9עם סיום התפילה, הגיע הבשורה המרה, כי גג המערה בקבר רשב"י התמוטט, נהרגו  

ורבים נפצעו. נישק רבי יחיא את ידי רבי אברהם וביקש את סליחתו. אז גילה לו רבי אברהם, 

, וכשהתעקש  עייסלא  כי אם היה נמצא במירון, בוודאי היה נמנה בין ההרוגים, לכן הפציר בו ש

השי"ת,   לפני  ובתחנונים  בתפילה  עמד  ה'   ןשיית לנסוע  ברוך  לטבריה.  לחזור  מחשבה  לו 

נתקבלה תפילתו, ובזה נמנע חילול ה', שלא יאמרו אדם בא ממצרים לקיים מצות השתטחות  

 על קברי צדיקים, ונהרג 

"כי לא היה לי  השיב ר' אברהם:    מדוע לא אמרת לי בפירוש, כי חיי בסכנה ?שאל ר' יחיא,  

נו 'בכל ביתי נאמן הוא', אדם נאמן וזה כוונת הקב"ה בשבחו את משה רב  רשות לגלות.
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הוא זה אשר לו אפשרות לגנוב, להסתיר ולהעלים חפצים מכסף וזהב, והוא אינו נוגע בהם.  

אך מה יש לגנוב אצל הקב"ה ? לפעמים מתגלים לצדיקים גזירות קשות על אדם פלוני,  

תעשה כך וכך  או על כללות ישראל, והם יכולים לגלות לו בפירוש 'כך וכך נגזר עליך, אם  

יומתק או יתבטל גזר הדין'. אך כאשר הקב"ה אינו חפץ, שאותו אדם ידע את אשר נגזר  

עליו, הצדיקים אינם מגלים לו בפירוש, כי אם ברמז. אם יבין מוטב, ואם לאו לאו. ולכן לא 

 גיליתי לך בפירוש, כי אם ביקשתיך להישאר עמי. ברוך פודה ומציל, השם חלקך בחיים". 

 יחיא סעודת הודאה להקב"ה, על נס הצלתו בהשתתפות רבני טבריה וחכמיה. ערך רבי

 האסון נגרם בגלל העדר צניעות במקום הדעות כי . 10

דורות על דורות השתתפו אלפים בהדלקה, מעולם לא נמעך אדם בצפיפות הגדולה, וכל שכן 

"וגם בימי נעורי  :  שלא נהרג אדם במקום. וכפי שמציין הרב ישעיה הורביץ בספרו "עזר ציון" 

היה דבר מפורסם, שרואים נסים ונפלאות במירון. אבל לדאבוננו בזמן האחרון, בעוונותינו 

"יש שאמרו אז שהיה מן גמר של עשרה  ומוסיף:  הרבים נהפך הדבר, כי בשנת תרע"א"...

הרוגי מלכות, הנרמז בפסוק 'וכל מעשר בקר וצאן', שבפרשת בחוקותי, שנקרא בשבוע 

בעומר, כמבואר בספר 'שפתי קדושים', בשם המקובל רבי שמשון מאוסטרפוליא. של ל"ג  

פלא הדבר שבשנה ההיא בשבוע פרשת וישב, בני הבכור הר' שמואל, כשהיה בן חמש  

  ה הבכיירבה. ובחקירתי ממנו מה זו    הבבכיי שנים ועשרה חודשים, בא מן החדר מלימודו  

לערלים,  ימכרו את אחיהם  לי בגניחה, מה זה הדבר אשר השבטים הקדושים  ? השיב 

כנראה מנבואת הילד, אשר בשנה ההיא נתחדש הקטרוג בשמים. איזה מהם תיכף, והשאר 

 אחר כך, איזה ימים על מיטתם בצפת תוב"ב, והשמחה נהפכה לתוגה ואבל רח"ל"

יץ,  בר' חיים הלוי הורו  ההילולא, כסיפורו של  שונים להגביל את  תניסיונו במשך הדורות נעשו  

מקרעמניץ מרדכי  רבי  רבו  איך ששמע מפי  ז"ל,  מוהר"מ  מו"ר  מפי  "ונהירנא ששמעתי   :

ונשים, שהיה   וקיבוץ אנשים  ל"ג בעומר,  שגדול הדור אחד רצה לבטל או ביטל שמחת 

מדומה לי שלא ן, וכנדמה בעיניו כהוללות ח"ו, ולשמחה מה זו עושה, ונגזר עליו גזר די

ישראל קדושים הם, וזכות הקדושים האלה מסייעתם    ךכורח. על  צלןלמנה  השלים שנתו רח

 שתקובל תפילתם, כי וודאי כוונתם רצויה לשמים".   

רבני צפת החליטו בשנה ההיא, להשתדל בדבר ביטול ההדלקה במירון, ולפחות לאסור על 

הזה   הביקור  שכן  בעומר,  בל"ג  שם  לבקר  שאיננה הנשים  צורה  האחרונות,  בשנים  קיבל 

מתאימה לרוח התנא השוכן במקום הזה. זה נעשה מקום אוסף לאנשים ריקים ופוחזים, גברים  

 ונשים יחד... 

, עלו  ההשניי  ההעלייהצניעות למופת. בגלי    כלליתם של עדי ראיה, נשמרו עד אז  על פי עדו

הרשב"י, בתערובת גברים ונשים, ותלבושת לארץ חלוצים מרוסיה, שבאו להשתתף בהילולת  

 רחוקה מגדרי צניעות. מלבד זאת, שרו שירים משלהם... 
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"להרחיב הדיבור על האסון  בעיתון "החרות" פרסם אחד מרבני טבריה, בעילום שם כמובן:  

במירון איננו שווה כעת. זה היה אסון כיתר האסונות והמקרים הנוראים המתערים בעולם,  

עלי  כעת, היא השאלה האם ושמתאבלים  מיוחדת  לב  הם בשעתם. מה שראוי לתשומת 

להמשיך עוד להבא, את מנהג ההדלקה במירון, או לבטלו כליל. לפי דעתי אסור לבטל  

מנהג קדום זה, שנתחבב כל כך על בני עמנו, ושמאות אלפי יהודים באים מכל קצווי הארץ, 

ל קיבוץ גלויות. כי שם רואים מכל ליום זה, עד שכמעט נדמה בעיני, המקום הזה כמקום ש 

העדות ומכל חלקי העם המפוזרים בגולה. וממילא חגיגה כזו, היא לא רק יקרה בעיני העם,  

 כי אם גם קדושה ונהדרה. ולכן צריכה היא להתקיים תמיד לדורי דורות. 

כי הביקור העממי הזה, קיבל לצערנו בשנים האחרונות,  אולם, מה שיש להעיר על זה, 

אחרת לגמרי. במקום התנא הקדוש השוכן כבוד במירון, נעשה מקום של פריצות  צורה  

בשנה זו,    דבייחו, הנוהגים שם בקלות ראש יתירה.  לבלייעלאנשים ריקים ופוחזים, אנשי  

רבה הפריצות כי הרבה שעזבו את דמשק, באו הנה לטמא את ארצנו, ופשטו את הנגע. 

ועתה, חובה מוטלת על ראשינו וגדולינו, לקדם את פני הרעה הזאת, לשים לב אל התוצאות  

 של כל מאורע או מקרה, וללמוד מהם ולקיים מה שכתוב 'ושכנתי כבוד בתוככם'".

נמס בעיתון  הידיעות  האשכנזים ר,  באחת  הרבנים  כל  התאספו  החולף,  הראשון  ביום  כי 

בצפת, ויטילו חומר נידוי ושמתא, על הנשים שלא תבואנה למירון ביום ערב ל"ג בעומר,  

ביום ל"ג ול"ד לעומר. ואפילו הנשים שתהיינה במקרה בפנים מושב בית הזקנים, יוציאו  

 בכלי זמר.אותן משם בעת החגיגה. וגם אסרו על המנגנים לנגן שם 

חסידי צאנז בצפת, בראשות רבם הרב יצחק ראבין, רצו לעשות חרם שנשים לא תסענה במשך  

"אז נתעוררו הרבה מחסידי צאנז שבע שנים בל"ג בעומר למירון, כפי שממשיך הרב הורביץ:  

ובראשם הרב שלהם הגאון החסיד הר' יצחק ראבין, ואמרו שזה עונש מן השמים, מפני  

ים והנשים שבל"ג בעומר במירון. ודרשו לגזור איסור וגזירה )כמדומה  התערובות, האנש 

בל"ג בעומר למירון. והרבה עמדו לנגדם, שלא להרהיב   וייסעלי גם חרם( על הנשים, שלא  

לעשות זאת, על פי מה שכותב בספר, ששמע מרבו האדמו"ר רבי מרדכי מקרעמניץ, איך 

חת ל"ג בעומר, וקיבוץ אנשים ונשים  ששמע שגדול הדור אחד, רצה לבטל או ביטל שמ

שהיה נדמה בעיניו כהוללות ח"ו, ולשמחה מה זו עושה. ונגזר עליו גזר דין, וכמדומה לי 

 לא השלים שנתו. 

ובשנת   פעולתו,  את  פעל  צפת  רבני  של  להשתתף תרע"בהחרם  נשים  הגיעו  ולא  כמעט   ,

של אותה מפולת, בכמות    בהילולת הרשב"י. מובן מאליו שבשנים לאחר מכן, ניכרה רישומה

 האנשים שהגיעו למירון. 

האיסור הנזכר את  הסוף היה, כי חסידי צאנז ניצחו, ובאסיפת החכמים והזקנים שבעיר גזרו   

האיסור,   את  קיבלו  לא  הספרדים  שנים.  שבע  השמחה על  נשבתה  כך  אחר  אשר  כמובן 

יה בזעיר אנפין,  הגדולה, אשר היתה רגילה להיות בל"ג בעומר במירון. וגם התגלחת ה

כיון שהאבות בלתי האמהות, היו צריכים לטפל בתינוקות. ובפרט אחר כך, בשנת תשע"ד  
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כשפרצה המלחמה הראשונה, ערבה כל שמחה. אחר כך נחלה הרב ראבין במחלת הראיה,  

ונסע לעיר וויען להתרפאות וחזר במעט רפואה והיה איש חלוש, עד שנקטף בימי עלומיו  

 בה אמרו ובפרט הנשים, שנענש מפני האיסור הנ"ל. בשנת תרע"ו. והר

אף ה"בבא סאלי" השיב על השאלה, מה גרם להתמוטטות הקיר ולהריגת כמה נפשות מישראל  

כי באותם השנים היה הקטרוג של שר ישמעאל בשמים על הפריצות  "ופציעת אחרים ?  

היו לבושים  שחלה בארץ. והנה באותה שנה השתתפו בהדלקה חלוצים פורקי עול, שלא  

כראוי, ובעת שהחלה ההדלקה, במקום אשר תמיד שרו שם חסידים ואנשי מעשה את השיר  

הקדוש "בר יוחאי נמשחת אשריך", החלו לשיר שירי חולין. כאן מצא בעל חוב לגבות את 

 חובו וקטרג, וקרה האסון הגדול.

 

 מהאסון עוררו סערה רבה הדיווחים אוקראינה.  בה, וכותרתו של עיתון 'המודיע' בפולט

מעולם לא אירע  כי    צוין"המודיע" שהופיע בפולטובה,    ןובעיתוהדים למאורע היו גם בגולה,  

של  מדרשו  לבית  הכניסוהו  מוחו.  ונזדעזע  הגג,  מן  אחד  נפל  אחת  פעם  במירון.  אסון 

חי:  אולם. ומציין הסיבה לאסון הנוכ  הרשב"י, לן שם כל הלילה, ובבוקר עמד על רגליו בריא

( לקולוניות  שבאו  האחרונות,  בשנים  תועבה מושבות"והנה  כל  ועושים  רוסיה  אנשי   )

בפרהסיא. התחילו לבא גם כן למירון ויהיו לשמצה בעיני יראי ה'. בשנה זו באו יחדיו... 

וגם נשים שוררו השירים המיוחדים לציונים. ותמיד בעת ההדלקה שנעשה על הגג, עומדים 

טה בחצר קהל גדול עומד גם כן צפוף, והגג מוקף במעקה של שם צפופים עם רב, ולמ

יוחאי'.  'בר  הפזמון  משוררים  שהיראים  המנהג  ההדלקה,  לאחר  תיכף  גדולות,  אבנים 

ובשנה הזאת, התחילו נשים לשיר שירים שלהם, וברגע הזה, באה רוח סערה גדולה מאד 

נופלים   האבנים  עם  יחד  האנשים  והתחילו  האבנים,  מעקה  למטה, ונשבר  העומדים  על 

נהרגו כמה אנשים והרבה נפצעו קשה. גם הגויים הערבים אומרים, שהצדיק אינו רוצה 

שיבואו היהודים הללו, בפריקת עול לטנף את החצר שלו". ומספר על הנס האישי שלו: 
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"בתי עם בני שיחי' יצאו מן החצר קודם האסון, כג' מינוטין )דקות(. תודה לקל על חסדו, 

 ב והמטיב"! ברוך הטו

מליובאוויטש התייחס להדלקת המדורה    )רבי שלום דובער שניאורסון(  יצוין כי האדמו"ר הרש"ב

רצוני לקנות, אך על קשר רשב"י לא יקנה )תיבנה ותיכונן(  " ההדלקה בחברון ת"ו  בחברון:  

לקנות  ב"אוצר מנהגי חב"ד" לרב יהושע מונדשיין מציין, הטעם לאי רצונו של הרש"ב  עבורי".  

 ים". יאת ההדלקה במירון, הוא כנראה מפני שעל קבר הרשב"י חגגו ה"חופש

"פעם היו בארץ ישראל האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש בתרצ"ט השמיע דברים בנידון:  

והיראים סבלו מאד כשעלו לקבר הרשב"י במירון   מעט חופשים אולם לאחרונה נתרבו. 

 זורקים אבנים, והיו צריכים ללכת חבורות חבורות...  בל"ג בעומר. הם היו מלגלגים ואף 

החופשים מבלים על קבר הרשב"י ואינם ש  רבי שמואל שניאורסון  ,פלוני סיפר לאבי הרש"ב

"אם היום היה חי הרב מברדיטשוב, היה מכין נברשת נרות . נענה ואמר:  מניחים תפילין

מישראל,   ואחד  אחד  כל  על  זכות  מלמד  שהיה  מלבד  יחזור תלויה...  שהלה  פועל  היה 

  בתשובה..."

( מביא יוסף הגלילי עדות מפיו של ש"י עגנון אשר לימים כתב כך על 110" )עמ'  "בספר מירון

 האירוע: 

"אני מוסיף כאן את הנס שנעשה לי לפני חמישים שנה ויותר בהילולא של רבי שמעון בר  

מישראל ואני שעמדתי שעה קלה יוחאי במירון, שנפלה גזוזטרא ונהרגו עשרים ושבעה  

 קודם לכך כל הקודשים נותרתי חי הרי באמת זכות היום נתגלגלה לי. 

כהוויית אני? אספר דברים  ניצלתי  יראה  םהיאך  כלומר אשר  כלומר הסיבה החיצונית,   ,

 . םהאדם לעיניי

כ בי  ולא היה  וכשהגעתי למירון עייף הייתי עד מאוד  ח עוד  וברגלי הלכתי מיפו למירון. 

 שכזה לא ידעתי קודם לכן ולא אחרי כן.  ןצימאולעמוד. קשה מכל צמא הייתי. 

ירדתי מן הגזוזטרא לבקש מים. אמר לי זקן אחד שעדיין הוא עומד לנגדי, באהל הקיימקאם  

 תמצא מים. הלכתי לאהל הקיימקאם לבקש מים. נתנו לי מים ושתיתי.

זה הקול של ההדלקה ולבסוף    שמעתי פתאום קול רעש גדול הולך וחזק מאוד. חשבתי 

כשהגעתי למירון ועמדתי בסמוך למקום ההדלקה הנחתי את מקומי בשביל כמה טיפות 

אותן  ובתוך  ההילולא.  בשמחת  ורואים  זוכים  ביניהם  שעמדתי  אותם  כל  עכשיו  מים. 

נראתה לי דמות דיוקנו של זקן אחד רבי שמחה שריקד ריקודים נוראים ונפלאים   המחשבות

 דיק.לכבוד הצ

נטלתי את רגלי וחזרתי לחצרו של ר' שמעון וראיתי מה שאירע ושמעתי שאומרים לו לזקן 

אחד שהיה מוטל על הארץ כשהוא פצוע, "גאט איז מיט אייך רב שימחה" פירוש, אלוקים  

עמך רבי שמחה. נטלתי עיני וראיתי שהוא אותו רבי שמחה שריקד שעה קלה קודם לכן.  

אלונקות והניחו עליהן את המתים, ואני שעמדתי שעה קלה ביניהם בזמן ביני וביני הביאו  

 שהיו חיים נושא מתים נעשיתי" 
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 הגג שקרס כפי שהוא היום 

 

 

 . סיכום ומסקנות 11

לרגל למירון    ה העלייא. מכל הנאמר כאן ניתן ללמוד כי למרות מקורותיו המעורפלים של מנהג 

רווח לעלות  מנהג  ביום ההילולה לר' שמעון בר יוחאי, ולמרות שיש בידנו עדויות קודמות כי היה  

,  14-לנבי סמואל, מקום קברו עפ"י המסורת של שמואל הנביא. במהלך המאה ה בל"ג בעומר  

יש לנו עדויות ההולכות ורבות על כך שקבר רשב"י במירון    ואילך,  16-ת במאה הוביתר שא

הופך להיות המקום המועדף לעליה לרגל במועד ל"ג בעומר וגם אם נשמעים קולות המתנגדים 

לעליה זו או לחלק ממנהגיה, בסופו של דבר "העם מצביע ברגליים" ומירון זוכה בבכורה במועד  

יזה בפרט,   גם בשאר  לרגל,  אך  עליה  לכך שבתקופתנו קבר  מות השנה מתקיים אליה  עד 

רשב"י במירון מהווה המקום עליו מתקיימת העלייה לרגל הגדולה ביותר בארץ במועד אחד  

 . י"א באייר, ל"ג בעומר  – מוגדר
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ב. מהתיאורים של עולי רגל רבים העולים למירון מכל קצווי הארץ )מטבריה, צפת, ירושלים  

נ ועוד(,  נוספים  ומעכו  לקברים  לעלות  בכדי  נוצלה  למירון  לעלות  ההזדמנות  כי  ללמוד  יתן 

ולא רק לקברו של   יוחאי הטמון )עפ"י המסורת( -אלעזר, בנו של ר' שמעון ברר'  בסביבתה 

ר'  בסמוך לו, אלא לקברים רבים ונוספים בסביבה כמו: קבר ר' מאיר בעל הנס, בטבריה. קבר 

ר' יוחנן הסנדלר, קבר נחמן חטופא וקבר הנביא עובדיה בכפר  , קבר  בצפת  יצחק לוריא )האר"י(

שבאזור מירון   אחריםלקברים רבים ברעם, קבר אלקנה, אבי שמואל הנביא בסמוך למירון וכן 

ניטס" של קומוהוק והדבר מחזק את תפיסת ה" -התקיימה בקבוצות שנאספו אד  ההעליי  .וצפת

 (1974החברתיים הכרוכים בעליות לרגל )טרנר, ויקטור טרנר במאמרו על התהליכים 

ג. מקרה האסון במירון בשנת תרע"א והדברים שפורסמו בעקבות האסון בעיתונים ובמאמרים  

מלמדים כי חלק מהפולמוס שהתעורר היה תוצאה של קבוצות של "עולי רגל" חדשים שנוספו 

גם איכרים מראש ו לומדים כי  לעולי הרגל שנהגו להגיע להילולה בעבר. בין ההרוגים באסון אנ

 היו בין עולי הרגל.   פינה ויסוד המעלה

עולי רגל אלה, שזה לא מכבר עלו לארץ החלו להשתלב במנהגי הארץ ולקחת בהם חלק. יחד  

נוכחותם  את  יפה  בעין  רואים  שלא  יש  הישן,  היישוב  הוותיקים,  הארץ  יושבי  בין  זאת,  עם 

  חלק מהנשים לא היו ונרמז כי  יעו גברים ונשים,  המתריסה ומוצאים טעם לפגם בעובדה שהג

לטעמם.  מספיק,  צנוע  בלבוש  אחרים"   לבושות  "שירים  שרים  שהם  לכל,  שאינובנוסף  ם  , 

בות אלה  סימוצאים בשכך  עד כדי    ,המזמורים המסורתיים שנוהגים לשיר בהילולה של רשב"י

   אשונה.יה הריהמבקרים את החלוצים, אנשי העלאלה לאסון בעיני  את ההסבר

 

ד. עקב העובדה כי רשב"י נתפס כ"אבי תורת הקבלה" וכתיבת ספר "הזוהר" מיוחס לו, בין  

עולי הרגל העולים לקברו יש מידה רבה יותר של פתיחות ונכונות קבלתם של אותות ומופתים  

  וראיה כדבר סביר אירועים שאינם בהכרח כדרך הטבע.

ניצולי האסון בהם מרומז ל"תשבי" או דמות הדבר נראה גם בתיאורי הניסים שקרו לחלק מ

מופתית אחרת שהצילה חלק מהניצולים או גם את ההתפתחות בהסבר לאסון שהחל בכך  

שהמעקה לא חוזק לקראת ל"ג בעומר ולא הוכן כראוי לקליטתם של עולי הרגל הרבים, וההסבר 

ת, וגם הנשים ששוררו  מתחלף תוך זמן קצר לכך שהגורם לאסון הם "עולי רוסיה, אנשי הקולוניו

רחוקה  ונשים שתלבושתם  גברים  ל"תערובת  ביחס  או ההסבר  לציונים"  המיוחדים  השירים 

 מגדרי הצניעות...".  
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כוחו של רשב"י שמושך עליו מדי שנה רבבות עולי רגל מכל העדות והזרמים ומקווים לזכות  

גם הכוח שמי שלא מתייח הוא  זכותו במרומים,  אליו בקדושה בחסדים שהם תוצאה של  ס 

 המתבקשת, עלול לגרום לו לנזקים קשים ואף למוות. 
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