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בית העלמין העתיק בחברון

נעם ארנון

 אני מודה לידידי הרב זלמן קורן וידידי אריה קליין וזאב )ז'אבו( ארליך
 שעברו על המאמר והאירו את הארותיהם

 )חלקן שולבו בגוף המאמר או בהערות וצוינו בראשי תבות(. 
אריה קליין הואיל גם להוסיף הקדמה. 

הקדמה – מאת אריה קליין
חלק ראשון: תולדות בית העלמין עד השלמת מצבות חללי פרעות תרפ"ט

מבוא
של  עמוקים  רבדים  צופן  ושיקומו,  חורבנו  וסיפור  תולדותיו  בחברון,  העתיק  העלמין  בית 
היסטוריה, מאורעות ואישים שעיצבו את תולדות העיר במשך אלפי שנים. במקום זה טמונים 
תרפ"ט  פרעות  חללי  הטמנת  עם  העתיקה, שהסתיימו  חברון  קהילת  חייה של  מפרקי  רבים 
)1929(, ובו החל הפרק החדש של היישוב היהודי בלב העיר, בלוויית הפעוט אברהם ידידיה 

נחשון ז"ל בתשל"ה )1975(.

גבעת בית העלמין היא השלוחה המערבית של תל חברון )רומידה(, מקומה של העיר הקדומה. 
'מערת  של  ממיקומה  ללמוד  שאפשר  כפי  קדומות,  בתקופות  כבר  לקבורה  שימש  זה  אזור 
עתניאל בן קנז' – מערת קבורה קדומה הנמצאת במורדות הגבעה; מני אז שימש המקום אתר 
על  לערך.  קברים   5,000 בו  היו  רבים;  דורות  לאורך  בחברון  היהודית  הקהילה  של  הקבורה 
נכתבו שמות  ועליהן לא  פי מנהג קדום שנהג בחברון, על הקברים הונחו מצבות סלע טבעי 

הנקברים. אחר קבורת חללי פרעות תרפ"ט שונה נוהג זה )ראו להלן(. 

והוחזר  שוקם  הוא  נהרס.  ורובו  העלמין  בית  חולל   )1967–1948( הירדני  הכיבוש  בתקופת 
לשימוש אחרי שחרור חברון, בשנות ה-80. 

 .2 הקראית;  החלקה   .1 למערב:  ממזרח   – חלקות  לשש  העלמין  בית  חלוקת  מקובלת  כיום 
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חלקת המקובלים; 3. החלקה החדשה; 4. חלקת קדושי פרעות תרפ"ט; 5. החלקה הספרדית1; 
6. )במערב, מעבר לכביש( חלקת חב"ד וציון הרבנית מנוחה רחל סלונים ע"ה.

תוצאות א"י, המיוחסת לאלמוני, תלמיד  באיגרת   ,)1290( נ'  כבר בשנת  מוזכר  בית העלמין 
הרמב"ן: "... בחברון שם מערת המכפלה, קברי האבות. וחברון החדשה הנה היא סמוך למערה 
וחברון הקדומה היתה למעלה בהר, שם בית הקברות לישראל. ושם מצד אחד מערה, שם קברו 

של ישי".2 

האבות  יחוס  באיגרת  נוספים:  מקורות  מעידים  לסה"נ  ה-16–17  במאות  במקום  קבורה  על 
דוד  ישי אבי  נאה שם קבור  בנין  ולפני העיר למעלה בהר,   ..." )1537(, מסופר:  רצ"ז  משנת 
באיגרת  סגל מספר  אליעזר  ב"ר  גרשון  רבי  מישראל...".3  החיים  בית  לו  וסמוך  ע"ה.  המלך 
ארץ הקודש משנת שפ"ד )1624(: "... ובשיפוע ההר קבר ישי אבי דוד, על הבית חיים )בית 
העלמין(, שם מצבות צדיקים אין מספר, באמצע בית החיים ניצב הרב הגדול בעל ספר ראשית 

חכמה, הוא ר' אליהו די וידאש נ"ע".4 

ב. חלקות בית העלמין ותולדותיהן 

החלקה הקראית:
נמצאת בצדו המזרחי של בית העלמין. חלקה זו היא היחידה ששרדה בתקופת הכיבוש הירדני, 
אך מעשי חילול ושפיכת אשפה נמשכים בה גם כיום. אין ידיעה ברורה על שמות הנפטרים 
שנקברו בה )בחקירת החלקה הקראית והקבורים בה עוסק בימים אלה זאב ח' ]ז'אבו[ ארליך; 

עבודתו אמורה להתפרסם בקרוב(.

חלקת הרבנים והמקובלים – 'חלקת הראשית חכמה':
מגדולי  חכמה,  ראשית  הספר  מחבר  וידאש,  די  אליהו  הרב  של  שמו  על  נקראת  זו  חלקה 
המקובלים בצפת, תלמיד הרמ"ק והאר"י. בשנת שכ"ו )1566( התמנה לראש רבני חברון, ובה 
השלים את כתיבת ספרו ראשית חכמה – ספר יסוד במוסר ובמחשבת ישראל. הוא נפטר בשנת 
שמ"ז )1587( ונטמן בבית החיים בחברון. על קברו הוצב ציון גבוה, והוא הפך למקום תפילה 

ליהודים מכל הארץ.

החלקה המכונה כיום "החלקה הספרדית" היתה בעבר חלקת הקהילה ה"רבנית"; התקיימה בה קבורה גם לפני   1
הקמת הקהילה הספרדית בעיר, ועד מחצית המאה הי"ט נקברו בה גם אשכנזים. א"ק

ריבלין, תרפ"ח, עמ' נח. יערי, תש"ו, עמ' 88.   2
3  אבישר, 1978, עמ' 240.

4  שם, עמ' 241.
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בחלקה זו, שהייתה בעבר במרכז בית העלמין, נטמנו רבני ומנהיגי הקהילה הספרדית, ומקובלים 
ורבנים ידועים, ובהם:

• מעדן 	 ישראל  לארץ  עלה  המשנה.  על  שלמה  מלאכת  הפירוש  מחבר  עדני,  שלמה  רבי 
שבתימן במאה ה-16 לסה"נ, ולאחר שהות בירושלים ובצפת עבר לחברון. למרות ייסורים 
קשים ומגפות בהם איבד את משפחתו, הוא דבק בתורה, ובחברון כתב את פירושו החשוב 

והידוע למשנה.

• שע"ה 	 בשנת  ממרוקו  לחברון  עלה  לאברהם.  חסד  הספר  מחבר  אזולאי,  אברהם  רבי 
ואור  חמה  זהרי  הזוהר  על  הפירושים  בהם  רבים,  ספרים  כתב   .45 כבן  בהיותו   ,)1615(
החמה, ואת הספר הקבלי חסד לאברהם, שכתב בו על נושאים רבים, ובין השאר הפליג 
למעמקי מערת  אחרי שנכנס   )1644( ת"ד  בשנת  נפטר  בחברון.  ההתיישבות  גם בשבח 
המכפלה )הסיפור מצורף כנספח בסוף המאמר(; נקבר במערה במעלה ההר. אחר הקבורה 

נפל סלע וכיסה את פי המערה.

• רבי אליהו מני, מחבר הספר מעשי אליהו. נולד בבגדד בשנת תקע"ח )1818(. היה חברו 	
ותלמידו של הרב יוסף חיים )ה'בן איש חי'(. כיהן כרבה הראשי של חברון משנת תרכ"ה 
)1865(, הנהיג את הקהילה ביד רמה והביא לגיבושה העצמאי. התפרסם בצדיקותו וכתב 
בתרנ"ט  נפטר  ישראל.  בארץ  קרקע  לגאולת  רבות  פעל  ובנגלה.  בנסתר  רבים  ספרים 
)1899(. ציווה לקברו כשפניו לכיוון מערת המכפלה, שכן בה תתחיל תחיית המתים. לידו 
נקברו רעייתו ובנו, הרב סלימאן מני, שהיה ראב"ד חברון אחרי אביו ורב העיר אחרי הרב 

חזקיהו מדיני )נפטר בתרפ"ד – 1924(.

• רבי יהודה ביבאס, ראשון מבשרי תחיית ישראל. נולד בתקע"ט )1789( בגיברלטר, נפטר 	
וכללית  1857(. היה אישיות דגולה, בעל השכלה תורנית  או   1852( בתרי"ב או בתרי"ז 
רחבה. כיהן כרבה של קורפו, הגה את רעיון תחיית ישראל בדרך הטבע, וממנו למד מבשר 
הציונות, הרב יהודה אלקלעי. באחרית ימיו )בשנת תרי"ב( עלה לחברון, ואליה העביר את 

ספרייתו העשירה. נפטר זמן קצר לאחר מכן 5.

• תקצ"ג 	 בשנת  בירושלים  נולד  חמד.  שדי  ספרי  סדרת  מחבר  מדיני,  חזקיהו  חיים  רבי 
)1832(. רוב ימיו חי וכיהן ברבנות בקרים שבדרום רוסיה. בשנת תרנ"ט )1899( עלה לארץ 
למען  רבות  ופעל  ישיבה  ובה הקים  חברון,  לרבה של  )1901( התמנה  ישראל, בתרס"א 
שדי חמד – אנציקלופדיה  ולמען לימוד התורה. כאן השלים את סדרת ספריו  הקהילה 

5   ראו: ארנון, תשע"ד 
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תלמודית מקיפה לערכי ההלכה. הרב מדיני )שכונה 'הגאון'( נפטר בערב חנוכה תרס"ה 
)1905(, כעבור שלוש שנות ישיבה בחברון בלבד, אך הספיק להעמיד תלמידים רבים. הוא 

נחשב לאחד מגדולי חכמי ישראל בתקופתו, ונערץ על כל קהילות ישראל. 

• רבי רחמים יוסף פרנקו )ה'חרי"ף'(, מחבר הספר שערי רחמים. נולד ברודוס בשנת תקצ"ה 	
)1835(; כיהן כרבה הראשי של חברון משנת תרל"ח )1878(. נודע בכישרונותיו ובידיעותיו 

הרבות, ופעל רבות גם לפיתוח היישוב. נפטר בתרס"א )1901(.

– רבי  נכדו של רבי אברהם אזולאי  ובהם:  זו,  נטמנו בחלקה  נוספים  דגולים  ורבנים  מקובלים 
אברהם זאבי – מגדולי רבני חברון, וצאצאיו; רבי יצחק ארחא – מתלמידי האר"י, בנו רבי אליעזר 
כגדול  שנודע  ה-16,  במאה  בחברון  היהודי  היישוב  מחדש   – אשכנזי  מלכיאל  רבי  בניו;6  ובני 
וחסיד; רבי חיים כץ – מחבר ארץ חיים, נכד רבי יהושע כץ, מחבר הספר מאירת עיניים )הסמ"ע(.

פירוש  בעל  כ"ץ,  בער  יששכר  רבי  של  קברו  מקום  את  גם  זו  בחלקה  מציינים  מקורות  כמה 
מתנות כהונה על מדרש רבה, שחי בפולין במאה ה-16. גרסה זו מובאת בספרו של רבי דוד 

קונפורטי, קורא הדורות, אך זיהוי זה הוא מסופק, וכיום אין ציון לקברו במקום.7 

מצבת ה'ראשית חכמה' בצורתה הידועה הושלמה ב-1931. בעיתון דואר היום מיום 30 בנובמבר 
1931 הודפסה מודעה תחת הכותרת "זכרו ישני חברון":

ליושבי  מודיע  ישראל  בארץ  הצדיקים  קברי  מצבות  ותיקון  להשגחה  החברה 
ארץ הקודש שהיום יגמר בנין מצבת האוהל על קברו של איש אלקים קדוש 
רבנו אליהו די וידאש זצ"ל בעל ראשית חכמה בעיר קרית ארבע היא חברון ע"י 
וידליקו שמן  יחיאל מארגענשטערין שליט"א  הרב  המנהל  חברתנו שבראשה 
לכבוד נשמת רבנו זצ"ל... וביחד זה אנו מבקשים את אחינו יושבי ארץ הקודש 
השורר  הנורא  הדחקות  על  ולהתפלל  רבנו  של  קברו  על  יחד  אתנו  להתאסף 
שבפולניה  אחינו  בו  שנמצאים  העגום  מצב  ועל  ובחו"ל,  הקודש  בארץ  רח"ל 
ועל גזירות השמד של תוה"ק ברוסיא, וכמאמר ספר חסידים שהצדיקים אינם 
כפויי טובה בטח רבנו הקדוש ימליץ טוב במרום בעד כל כלל ישראל ובפרט בעד 
אחינו המנדבים לדבר מצוה זו, שיוושעו בכל משאלות לבבם לטובה, כדכתיב 
"ויקברו את עצמות שאול וגו' ויעתר ד' לארץ", וישובו בנים לגבולם. )הערה: 

האוטומובילים ילכו כל היום לחברון(.

רבי אלעזר בן רבי יצחק ארחא ובנו רבי אברהם ביקרו ככל הנראה בקבר אהרן הכהן שמעל פטרה, ושם חרטו   6
את שמותיהם על המצבה. ראו: ארליך, תשנ"ו, עמ' 265–303, ובעיקר עמ' 296–297. )ז"א(

ראו: לייכטר, תשע"ד.  7
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החלקה הספרדית
יהודים  נפטרים  נטמנו  ובה  הספרדית,  החלקה  הייתה  הישן  העלמין  בית  של  המערבי  בצדו 
אבושדיד,  אבולעפיה,  משפחות  בני  בהם  שנים,  מאות  במשך  בחברון  הספרדית  מהקהילה 
מזרחי,  לוי,  לביא,  יפה,  חסון,  חביליו,  זאבי,  גבאי,  בורלא,  בג'איו,  אלגזי,  אזולאי,  אבישר, 

מיוחס, מני, פירירה, פרנקו, פרחי, קאריגל, קסטל, רוביו, שמי ועוד.

מנהג חברון היה לחצוב קברים עמוקים מאד - כ – 2 מ'. המלאכה הקשה של חפירת הקברים 
היו  קשה  סלע  לפוצץ  צורך  כשהיה  רק  בעצמם.  קדישא"  ה"חברה  אנשי  ע"י  נעשית  היתה 

משתמשים באומן ערבי שידע את מלאכת פיצוץ הסלעים בלי לפגוע בקברים סמוכים. 

היו משתמשים באבנים שהונחו בצורת  כיום,  בעומק הקבר, במקום מכסי הבטון המקובלים 
ארגז, ומעליהם כמטר וחצי של מילוי עפר.8

)בדיעבד התברר כי המנהג לחצוב קברים עמוקים הציל את הנפטרים מעקירה וחילול כאשר 
נשארו  הנפטרים  זה  בעומק  הירדני.  הכיבוש  בזמן  העלמין  בית  את  השמידו  חברון  ערביי 

במקומם, גם כאשר המצבות נעקרו ופני השטח נחרשו ע"י ערביי חברון ושימשו לחקלאות.(

המצבות בחברון לא היו מסותתות ובנויות, כפי שמקובל כיום. כמצבות שמשו סלעים כבדי 
משקל, באורך של מידת קבר ובגובה של כחצי מ' שנחצבו בהר והובאו על גבי גמלים לבית 
העלמין. במלאת "שבעה" לקבורה היתה המשפחה עולה לבית הקברות עם מנין אנשים שגללו 

את האבן על הקבר ושם נקבעה כמצבה.

"המודיע" י"ד תשרי תשנ"ו 8.10.1995  8

איור 1 – 
מצבת ר’ אליהו דה-וידאש
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על האבן לא חרטו את שם הנפטר כדי למנוע חילול הקבר וסחיטת המשפחה.

בחלקה הספרדית היו - על פי רישומי הקהילה – כ-  3000 – 4000 קברים.9

במשך הדורות, לאחר מאות שנים של קיום הקהילה וקבורת אלפי נפטרים במקום,  צאצאי 
חלק ניכר מהמשפחות נעדרו מהעיר, ורוב השמות שיוחסו למצבות לא נודעו.

בתקופת הכיבוש הירדני הוחרבה ונעלמה חלקה זו, מצבותיה נעקרו, היא הפכה לגן ירק ועומדת 
שוממה עד היום. כיום אין אפשרות לזהות את מקום הקבורה המדוייק.  

לזכר מאות הנפטרים שקברותיהם חוללו ונעלמו הוקמה מצבת זיכרון סמלית. בדרום מערב 
החלקה הוקמה עוד מצבת זיכרון לזכר בני משפחת עזרא שנקברו בסמוך. )ראו הערה 1 לעיל(.

החלקה האשכנזית – חלקת חב"ד
ממערב לחלקה הספרדית הייתה חלקת הקהילה האשכנזית בחברון, שרובה נמנה עם חסידות 
חב"ד. ראשיתה של קהילת חב"ד היתה בעליית ר' ישראל יפה, "המדפיס מקאפוסט" ומשפחתו 
בשנת תקע"ט )1819(. באותה שנה עברו 15 משפחות של חסידי חב"ד מצפת לחברון. בשנת 
תקפ"ג )1823( הצטרפה אליהן קבוצת משפחות שהגיעו מרוסיה, ובתוכם  - נכדתו של אדמו"ר 
הזקן, בתו של אדמו"ר האמצעי - הרבנית מנוחה רחל סלונים עם בעלה הרב יעקב כולי סלונים  

ומשפחתה. 

ובהם הרב שמעון מנשה  גדולי הקהילה האשכנזית בחברון,  בבית העלמין של חב"ד טמונים 

9   "המודיע" שם

איור 2: מפת בית העלמין. שרטוט: אדריכל דן טנאי
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חייקין שכיהן כרב קהילת חב"ד בעיר במשך כ 50 שנה. 

במרכז החלקה ניצב ציון הרבנית מנוחה רחל סלונים, שהייתה אישיות מרכזית בקהילת חברון 
במאה ה-19. היא הייתה נכדתו של האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, ובתו של הרב דובער, 
תרמ"ח  בשבט  ב-כ"ד  פטירתה,  מאז  וחסד.  צדקות  של  מופת  היו  חייה  האמצעי.  האדמו"ר 

)1888(, היה קברה מקום תפילה וסגולה.

על פי עדותו של ר' שלמה קלונסקי ל"המודיע", רובם ככולם של תושבי חברון, החל מגיל בר 
מצוה, היו רשומים להתנדבות בחברה קדישא. בין הקברנים האשכנזים היו ר' נפתלי חיימסון 
ור' זלמן שמרלינג. אחריהם נשאו בתפקיד ר' חיים אורי אורנשטיין, מר משה שלמן ור' זלמן 
ב"ר יוסף אליהו ריבלין. בדרך כלל, בקהילה האשכנזית הקטנה נזכרו ונשמרו השמות הן ע"י 

המשפחות והן ע"י אנשי החברה קדישא על פי רישומים וסימנים שונים.10

ב – 1917, בזמן מלחה"ע ה – 1, היישוב היהודי בחברון, ובעיקר הקהילה האשכנזית, הידלדל. 
אנשי קהילת חב"ד בעלי האזרחות הרוסית גורשו ע"י השלטון הטורקי. נתיני טורקיה נלקחו 
לצבא, וחלקם הגדול לא חזר.  העוני והרעב הפילו חללים, ורבים נאלצו לעזוב את העיר. מצב 
כדי  בו.  שנקברו  הנפטרים  שמות  והיעלמות  האשכנזי  העלמין  בית  נטישת  של  איום  יצר  זה 
לשמר ולהציל את השמות, החלו חברי החברה קדישא מבני הקהילה  - ר' יוסף חיים אורנשטיין 
)מאוחר יותר הוא התגורר בחדרה( ומר משה שלמן )מאוחר יותר היה בעל חנות שעונים בת"א( 
במבצע סימון הקברים בבית העלמין האשכנזי. הם חרטו על האבנים אותיות  לפי הסדר, אספו 
ידיעות מזקני חברון על שמות הנקברים, וחרטו את ראשי התבות של השמות על המצבות. את 
השמות הם רשמו בספר מיוחד בהתאמה לאותיות שנחקקו על המצבות. הם עמלו על מבצע זה 
במשך מספר חדשים. את השמות כתבו בספר שנמסר לועד הקהילה למשמרת. במהלך אירועי 

חורבן וגירוש קהילת חברון אבד הספר, וכיום מקומו אינו ידוע.11 

גם חלקה זו חוללה והושמדה אחרי הכיבוש הירדני, ושוקמה בדור האחרון. פירוט על אירועי 
חלקה זו יובא בחלקו השלישי של המאמר. 

חלקת קדושי פרעות תרפ"ט )1929(
חלקה  נותרה  החדשה  הספרדית  לחלקה  המקובלים(  )חלקת  העתיקה  הספרדית  החלקה  בין 
נקברו  והמרוטשות  המעונות  גוויותיהם  הפרעות.  חללי  הקדושים,  נטמנו  זו  ובחלקה  פנויה, 
מאז   .)1929 באוגוסט   26–25 תרפ"ט,  במנחם-אב  ל-כ'  י"ט  )בין  הפרעות  שלמחרת  בלילה 
פרעות תרפ"ט מהדהדת בחברון זעקת היהודים האומללים, הנטבחים והמעונים, קרבנות אחד 

10  "המודיע" י"ד תשרי תשנ"ו 8.10.1995
11  שם
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ממעשי הזוועה הנוראים שידעה הארץ בדורות האחרונים. 

תיאור המעמד המצמרר של קבורת חללי הפרעות סופר מפי עד ראייה: 

היה זה עם דמדומי הערב. צללי הערב ירדו מראש ההרים והתחילו להאפיל על 
גיא ההריגה – עיר האבות. שם למעלה, על גג בית המשטרה, עומדים מאות 
יהודים ומלווים בעיניהם את ההלוויה חשאית של חמישים ותשעה הקדושים... 
האויר הספוג דממת  פולחת את  ומחרידה,  איומה  יללה  רגע, מתפרצת  אותו 
צלמוות, מתנשאת למרחקים וחוזרת בהד עמום ופושטת על פני עיר האבות, 
עד למערת המכפלה... על צלע ההר המכוסה עצי זית עתיקים, על השביל הצר 
העולה אל בית הקברות היהודי, צועדת לאיטה שורת אנשים שחוחים כשהם 

נושאים על כתפיהם, בתוך מיטת המתים, את גופות הקדושים.

לפניהם מאיר פנס באורו הקלוש את השביל הזרוע אבנים. מסביבם ומאחוריהם 
הקברים,  אל  מגיעה  השיירה  בידיהם.  כשרוביהם  בריטים,  שוטרים  צועדים 
הזית  עצי  צללי  בין  הקברות.  בית  למרגלות  המשתרע  ישר,  מגרש  פני  על 
עומדים ערבים וחופרים חמישה קברים ארוכים. כשהופיעה השיירה עם גופות 
היהודים  את  תוקפת  איומה  הזדעזעות  בשירה...  הערבים  פתחו  הקדושים, 
ודרש  האנגלים  אל  ניגש  ישיבה  בן  אדם?  אוכלי  בין  אנו  הנמצאים  הרצוצים: 
בתוקף להשתיקם. דרישתו נתמלאה. דממת מוות מסביב. ערפל שחור מכסה 
ושם  פה  מנוחות  שנת  והישנה  בעמק,  למטה  שם,  השוכנת  האבות,  עיר  על 
הלבנה  נגלית  סלעים,  לגבעה המכוסה  ושם, מעבר  קלושים,  אורות  מנצנצים 
האבן  בתי  על  עגום  אור  ומפיצה  לאט  לאט  מתרוממת  כשהיא  בחסרונה, 
על  הזיתים  עצי  עפאי  דרך  מסתנן  חיוור  אור  המקודשה.  העיר  של  האפורים 
את  המקברים  מורידים  ומדוכאים,  עייפים  גב,  שחוחי  הרעננים.  הקברות  פני 
וסותמים את  הקדושים אחד אחד לתוך קבר האחים הגדול, מכסים בקרשים 
להרים  מעבר  יוצאת  השמש  היום.  שמאיר  עד  הלילה,  כל  עושים  כך  הגולל. 
והקברים טרם נתמלאו... הנה ממלאים כבר את הקבר האחרון – מספר הששים: 
שלש ידיים קצוצות וחצי זקן עם פיסות בשר סנטר. קול רועד ורוי דמעות חנק 
ומבכה: "יתגדל ויתקדש שמיה רבא..." שיירת הקברנים עוזבת את קבר האחים 

ויורדת העירה. בעשר בבוקר חזרו המקברים אל בניין המשטרה.12 

הקבורה בחלקה זו הייתה שונה מהמנהג העתיק בחברון – לקבור בעומק של 120 ס"מ מתחת 
לפני הקרקע. מפאת קוצר הזמן וריבוי המתים נקברו המתים בתעלות בעומק כחצי מטר בלבד. 

אבישר, 1978, עמ' 74–75.  12
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ובתוכן הונחו הגוויות, כאשר  נחפרו בלילה ההוא חמש תעלות,  על פי עדויות המשתתפים, 
שורת אבנים מפרידה בין שורה לחברתה. הגוויות כוסו בלוחות עץ )או בדלתות עץ שנעקרו 
מבתים לצורך זה, כאשר אזלו לוחות העץ שהיו בהישג יד(. על גבי הלוחות הונחה שכבת עפר 

דקה בעובי של כ-25 ס"מ בלבד.13

כשישה חדשים אחרי הפרעות הגיעה לחברון קבוצת יהודים מתושבי העיר ומבחורי הישיבה 
כדי להשלים את המשימה הנוראה והקדושה – איתור דם הקדושים בבתים, על חפצים ועל 

הקירות, והבאתם לקבורה. תיאור ביצוע משימה קשה זו הובא בכתב העת קול תורה:14 

חברון  מושל  מצד  הרשות  נתנה  לא"י  הראשית  הרבנות  דרישת  עפ"י   ...
להעוסקים בבנין הציונים על קדושי חברון להכנס אל הבתים אשר שם נשפך 

דמם ולהביא את הדם הקדוש בכלים ועל גבי הקירות לקבר ישראל כדתוה"ק.

בבוקר יום השלישי, י"ג שבט תר"ץ, יצאו כששים מתושבי חברון, רובם מבני 
עם  בקשר  לחברון  גדולים  אוטומובילים  בארבעה  ישראל"  "כנסת  הישיבה 
הקמת המצבות וקבורת דם קדושי אב תרפ"ט, הבאים הלכו מיד לבית הקברות, 
ומזעזעת.  מחרידה  היתה  התמונה  הקדושים.  לנשמת  קדיש  ואמרו  התפללו 
בחורי הישיבה שרק בנס נצלו מעיר ההרגה שטפו בדמעות את קברות חבריהם. 
כל הבאים געו בבכיה. הרה"ג ר' אריה לוין )מפקח רוחני בהת"ת והישיבה "עץ 
חיים"( נסה להספיד את הקדושים, אך הדמעות חנקו אותו ונשמעו מפיו רק 
קטעי פסוקים: "הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו", "ונקיתי דמם 
מכל  הקדושים שנאסף  דם  את  הישיבה  בחורי  קברו  לאח"ז  ועוד.  נקיתי"  לא 
בסחבות.  ונוגב  במים  שנשטף  רב  דם  נאסף  האחרונים.  הימים  במשך  הבתים 
הפכו  במברשת  לנקות  וניסו  הי"ד  סלונים  דן  אליעזר  ר'  בבית  מים  כששפכו 
המים לנהר דם. המים נאספו בדליים והוכנסו לקבר. הוסר הדם גם מעל הכתלים 
והתקרה יחד עם הטיח. נאספו גם ערמות של בגדים מלוכלכים בדם, ואף אבנים 
גדולות שטופות דם, נמצאו גם קרדומות ונבוטים שהכירו בהם כלי המשחית, 
שבהם נהרגו הקרבנות. כל אלה הובאו לקבורה. שבורים ורצוצים חזרו הנוסעים 

לירושלים.

לאחר הקבורה הוקמה ועדה לתכנון הקמת מצבות על קברי קדושי תרפ"ט. בוועדה היו חברים הרב 

ז' קורן, "בית העלמין היהודי העתיק בחברון בעשור השנים האחרונות", בתוך: קרית ארבע היא חברון – קובץ   13
מאמרים ותמונות במלאת עשור לחידוש הישוב היהודי בחברון פסח תשל"ח )עורך: מ' עוזרי( חברון 1978, 

עמ' 31.
חוברת ב-ג, טבת-שבט תר"ץ.  14
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מאיר ברלין, הרב וובר )שזורי( – מזכיר הרבנות הראשית, רבני חברון והמהנדס קאופמן.15 התכנון 
היה פשוט ומסיבי כדי למנוע פגיעה במצבות )מטרה שלא עמדה בדיעבד במבחן המציאות(. 

בחורף 1930 החלה הקמת המצבות על קברי חללי הפרעות. בעיתון דבר מיום 7 בינואר 1930 
דווח:

בשבוע שעבר החלה עבודת הקמת המצבות על קבורת חללי חברון. העבודה 
איש  כ-15  שם  עובדים  בונים'.  ל'עולים  ונמסרה  העזרה  ועד  ע"י  נעשית 
בבית  איתן  לן  חברון.  יהודי  של  העזובים  הבתים  באחד  דרים  הם  מירושלים. 
שוטר יהודי והמושל ה' מילר קבל על עצמו את האחריות הגמורה לשלומם. 
יוצקים רצפת ביטון ועליה  59 הקברים  תכנית המצבה פשוטה ביותר. לאורך 
עמוד ביטון ליד כל קבר. על העמודים יקבעו לוחות אבן שעליהם יחקקו שמות 

הקדושים. 

עם בוני המצבות נמנה יחיאל אליאש, מייסד תנועת 'בני עקיבא'. הוא היה חבר בקבוצת 'עולים 
בונים', שבנתה את המצבות. להלן תיאורו: 

 הייתי בקבוצת הפועלים שבנו את המצבות על קברי נרצחי תרפ"ט בחברון. היינו 
תשעה פועלים ושוטר יהודי עם רובה, שהמשטרה קבעה כי די בו להגנתנו... 
פנים  בדרך משתדלים להראות  היו הערבים שפגשנו  ברחוב  עוברים  כשהיינו 
על-ידי  מוחזקת  שהיתה  המכפלה  למערת  כשהגענו  מזו,  יתירה  מסבירות. 
הווקף הערבי והיו מרשים ליהודים לעלות רק שבע מדרגות ושם היו מתפללים 
– לנו הרשו לעלות את כל המדרגות כ"פיצוי" כביכול על מה שקרה בחברון... 

היו רבים שהביעו לפנינו את צערם על המעשים שנעשו.

הגשנו  ואנו  חצץ,  לגריסת  מכונה  קבלן  על-ידי  הובאה  קשה.  שם  עבדנו 
ויתר החומר בשביל הבטון  כדי להכין את החצץ  למכונה אבנים שהיו במקום 
הרסניים,  גורמים  לגבי  המצבות  יציבות  את  להבטיח  כדי  המצבות.  ליציקת 
הוכנה קונסטרוקציית ברזל מסיבית שעליה יצקנו את מבני המצבות. כמזכרת 
הבטון.  את  שיצקנו  לפני  הקברים  אחד  יד  על  הצטלמנו  זו  עצובה  לעבודה 
חששנו מאלמנטים הרסניים, אך לא תיארנו לעצמנו שמדינה ערבית מסודרת 
ומאורגנת תהיה מסוגלת לוונדליזם כזה של הרס מצבות אלה כפי שקרה בעת 

שלטונה של ירדן בחברון.

התור, כ"ד בטבת תר"ץ, עמ' 15.  15
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המצבה של קברות הקדושים בחברון היתה בנויה בצורת קבר אחים בעל שלוש 
שורות של קברים, יצוק בטון וברזל. בין השורות והקברים היו חריצים, ועל כל 
קבר פלטת אבן שקועה בתוך הביטון ועליה נחרת שם הקדוש שנרצח. כשגמרנו 
את המלאכה היו צריכים איש אחד שיעבוד יום בצחצוח אבני המצבה שעליהן 
בעיר  יחיד  יהודי  להישאר  שיסכים  מתנדב  וכשביקשו  השמות,  חרותים  היו 
חברון, התנדבתי לכך. עלי לציין שהערבים שעברו על ידי בירכו אותי לשלום 

ושכנים הביאו לי גם מים לשתיה, והיחס היה לבבי.16

הקבוצה  חברי  )תרס"ג-תשמ"ג(.  ארליך  פנחס  היה  ההיא  העבודה  בקבוצת  נוסף  משתתף 
חוויה  שהייתה  פעילות  הקרבנות,  מבתי  הדם  ספוגי  והחפצים  הבגדים  באיסוף  גם  הועסקו 
איומה ומזעזעת. חדשים ספורים אחר טבח פרעות תרפ"ט סיפר ארליך על חוויותיו הקשות 
מתקופה זו בנתיבה. דבריו הובאו שנית בספר פרקים בנחלת יהודה.17 להלן כמה קטעים מדבריו 

המשקפים את הווי חיי הקבוצה בחברון בעת ההיא:

בחפזון אנו פונים בבוקר עם שמש לשביל נסתר בסלעים בכדי לא להפגש עם עינים סקרניות... 
מתחילים  אנו  ההם...  הימים  משא  רובץ  גבנו  כשעל  והגה,  דיבור  ללא   – הקברים  על  שם 
בעבודתנו. בין עצי זית עתיקים-קשישים מעונפים-מצלים מצבת בטון מקימה אומה עתיקה 

לקדושיה.

וכאילו להכעיסנו – יום אביב מבריק לפנינו. אור פנינים שופע על העשב הטרי 
והרך שצמח פה בן לילה; נדמים רסיסי הפז של טל הבוקר על הקברים כאגלי 
דמע על ריסי תינוק יתום הפועה על שדי אמו המתה... ולנגד עיני קלסתר פניו 
היפה והחביב של הרב מזכרון יעקב18 שרגליו הובילוהו הנה יומיים לפני זוועת 
הדמים. זוכרני אותו מאותם הלילות שהיינו אי-אלה בחורים מתאספים אצלו 
לאורו,  להתחמם   – הקדחת  ארורת  'כבארה'  בביצות  מפרך  עבודה  יום  אחרי 
להאזין לשעורי הנופת שלו ולשמוע את דיבורו השקט, שהיה בו מעין ליטוף 
אהבה, אייהו? שאחרי שיחות על עברנו הגלותי, על אבא ואמא ועל יום עבודה 
היה אומר: "מי יתן חלקי עמכם", ומרועננים היינו יוצאים ממנו מלאי אושר... 
בנו  נותנים  והשבים  העוברים  החוצה.  אותנו  מושך  מלא  ירח  של  כסף  ליל 
עינים. מהן עיני זעם, קצתן עינים מצחקות ומסבירות. התגרנים הקופאים על 
סף חנויותיהם שמים בנו עינים תמהות הנהפכות בן רגע לחונפות ומיתממות: 
"יא חוואג'ה, איך אגוטער" )אני איש טוב(. ממולנו מהלך עלי אימים בחשכתו 

אליאש, תשמ"ג, עמ' 77–79.  16
ארליך, תשנ"ה, עמ' 131–137.  17

הרב אברהם יעקב אורלנסקי הי"ד, שנרצח עם אשתו, בתו, חתנו ונכדו – בני משפחת סלונים.  18
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התהומית בית הטבח שנהרגו בו משפחת סלונים וכל אלו שהצטופפו בצלה. מה 
מתרחש שם עתה?

אנו יושבים בבית אחד הפליטים הגובל עם בתי ערבים, בקומה שמעלינו נשחטו כגדיים חמישה 
בחורים. דלת הבית סגורה. דרך החלון מבחינים אנו בפנים חפצים פזורים חמוצים מדם, כתמי 
דם קרוש ומשחיר על הרצפה... יום זה יום איום היה בשבילנו, יום מבעית, מרתיח ומדכא היה 
זה... זהו היום שעברנו את סף ביתו של אליעזר דן סלונים ז"ל. לנגד עינינו חורבן לא יתואר, 

מהפכה שטנית שהדם קופא בעורקים למראה.

עסוקים אנו. מאספים אנו את החפצים ואת הבגדים השותתים דם, מטהרים את הקירות ומנקים 
את הרצפות מדם שווע. רבה כאן העבודה, רבה מאד, חדר הריגה, שבין כתליו נשפך דם ארבע 
כפוף מתעסק, שפתיו  יהודי  גבה  על  הרצפה.  על  סמיכה משחירה  דם  נפש. שלולית  עשרה 
התמימים...  הישרים  "...החסידים  הקטעים:  מגיעים  ולאוזני  פסוקים,  פוסק  הוא  לוחשות, 
נקמת דם עבדיך השפוך... ונקיתי דמם לא נקיתי". בלבי מועקה. בגרוני מחנק. בעיני דמעות. 
הגדלה, מתרחבת  בשלולית  ומתמזגות  נופלות  אדומות,  רותחות  דמעות  מאליהן,  הן  זולגות 

ומתפשטת... 

...אני נתקל בתמונת הרצל, שריד תמוה בזוועת חורבן מוחלט זה. עינים נוגות-
תוגות כאלו זה עתה חדלו לדמוע שלא להכאיבנו. ומבויש הוא מלחית את עיניו 
לוח-קיר  זו צמוד  רחוק מתמונה  לא  בחייך!  זקנו. המסכן! המעט צערונך  אל 

ותאריכו מאיים ומתרה: י"ז אב, 23 אוגוסט. זכור את יום חברון!

איור 3– מצבות קדושי תרפ”ט 1930 
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הקמת המצבות עוררה שאלה הלכתית בנוגע לכתיבת השמות. כאמור, מנהג חברון העתיק היה 
שלא לכתוב שמות על המצבות בבית העלמין; שמות הנפטרים ומקומם נאצרו בזיכרון ובספרי 
הקהילה. הצורך לכתוב שמות במקרה מיוחד זה הובן לכול, מחשש שמקומם יעלם ולא ייוודע. 
הרב מאיר ברלין )בר אילן(, שהיה חבר 'ועד העזרה' וההנהלה הציונית, הפנה שאלה זו אל הרב 
ד' במרחשוון  מיום  ונענה במכתב  זצ"ל,  קוק  הכהן  יצחק  הרב אברהם  ישראל,  לארץ  הראשי 

תר"ץ: 

הצרה שבאה עלינו ע"י הרוצחים הטמאים ימ"ש, שהוא דבר נורא ואיום שלא 
בארצנו הקדושה מימי החורבן, לא שייך לגביה תוכן של מנהג,  נשמע כמוהו 
הקדושים  שמות  עם  הנורא  המאורע  את  עולם  לזכרון  לחקוק  היא  וחובתנו 
הי"ד, ואין שום פקפוק מצד הדין ולא חשש שינוי של מנהג. והשי"ת ינקום לנו 

מצרינו, וחרפת צוררינו אל חיקם ישיב, וירים קרן עמו ונחלתו בב"א...19 

את הרשימה המדויקת של הקברים ואת הנוסח המלא שעל גב המצבות פרסם הרב יעקב יוסף 
סלונים, רבה האשכנזי של חברון, בתקופת המאורעות בירחון התורני קול תורה.20

כדי להגן על המצבות הוקמה סביב החלקה גדר גבוהה, ויהודים המשיכו לפקוד את המקום. 
ביום הזיכרון לפרעות התקיימה אזכרה ליד המצבות. זהו תיאור בן הזמן של התחושות הקשות 

שחשו המשתתפים:

האוירה כבדה, זכרון הטבוחים והאופן הנורא בו נרצחו עוד חי בזיכרון. בלב נשבר 
התקרבנו אל בית הקברות... מורדי ראש ועטופי אבל עלינו בשביל הצר המוליך 
הבטון, חמש  תיכף את מצבות  ראינו  ההר  אל פסגת  בבואנו  בית העלמין.  אל 
שורות וכתובות חקוקות על כל קבר... החלו להישמע אנחות מחרידות ובכיות 
ואבינו מלכנו, לשמע  הרחמים  אב  נאמרו תפילות  איום,  היה  מרות... המראה 
ייחודך" בכה כל הקהל בכי מר... ראיתי את  המילים "עשה למען טבוחים על 
חמישים ותשעה החללים קודם שהובאו לקבורה – מה איום ונורא היה המראה.21 

חלק שני: חורבן והרס בית העלמין 
ערביי חברון לא הניחו גם למתים. מיד לאחר הקמת המצבות החלה פעולת הרס וחורבן בבית 
העלמין, וגזלת חלקים ממנו. השתלטות על אדמת בית העלמין החלה בפינה הצפונית-מזרחית 
לארץ  הראשית  הרבנות  פנתה  תרצ"ד  בסיוון  המקובלים.  לחלקת  הסמוכה  העלמין,  בית  של 

19  דעת כהן, יורה דעה, ירושלים תשנ"ג, סימן ר"י.
20  שנה א חוברת א.

21  ד' דרבקין, "יום השנה השני לפרעות – י"ט אב תרצ"א", דואר היום, 2 באוגוסט 1931.
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בית  את  הסיגו  הערבים  כי  בהתריעה  ירושלים,  מחוז  למושל  קוק  הראי"ה  בנשיאות  ישראל 
העלמין העתיק ובונים בו גדר, וכי הם מרחיקים מהמקום מצבות; הרבנות דרשה להפסיק מיד 
תופעות אלו. במכתב חוזר הודיע המושל לרבנות הראשית כי קצין המחוז הודיע: "העניין סודר 

לשביעות רצונו של הישוב היהודי בחברון".22

אך בהמשך התברר כי 'העניין לא סודר' כלל. הערבים המשיכו לחלל את בית העלמין, להרסו 
ולהשתלט על חלקים ממנו. בעיתון דואר היום מיום 11 מרץ 1935 דווח: "שכן ערבי מחלל את 

בית הקברות ומגדיל את שטה אדמתו. הועד הלאומי דורש להשיב את הגזלה".

על פי הדיווח, חבר הנהלת הוועד הלאומי, יצחק בן צבי, ומ' אלמליח יצאו לחברון ונפגשו עם 
מושל המחוז, עבדאללה קרדוס, ונסעו עם המושל לבית העלמין. בסיור התברר שהשכן הערבי 
הסמוך לבית הקברות הקים גדר בין אדמתו לאדמת בית הקברות והשתלט על שטח בתוך בית 

העלמין. החפירה פגעה גם בכמה קברים ליד קבר 'ראשית חכמה'. 

בשנת תרצ"ז )1937( הזמין ר' שלמה קלונסקי מחברון את האדריכל פ' לכובצקי להכין מפה 
מפורטת של בית העלמין. המצבות סומנו במפה, ומהן ניתנות כיום לאיכון 225 קברים.23

חילול והרס בית העלמין בחברון המשיך להעסיק רבות את המוסדות היהודיים, את נציגי חברון 
ואת הוועד הלאומי; התכתבות מסועפת בעניין זה שמורה בתיקי הארכיון הציוני )בעיקר בתיק 
J1.( בשל קוצר היריעה לא נוכל להציג כאן את כל ההתפתחויות סביב בנושא,   /7369 מס'  

ונסתפק בדוגמאות מספר. 

במהלך שנת 1944 דווח על המשך ההרס וגזלת שטח מבית העלמין. יהודים שביקרו במקום 
דיווחו על כך לעיתונות, אך הצנזורה הבריטית פסלה את פרסום הידיעה.

1944 פנתה הנהלת הוועד הלאומי למושל מחוז ירושלים בתלונה ובתביעה  ב-19 באוקטובר 
לערוך ביקור במקום: 

הקברות  בבית  הרבה  העזובה  על  מוסמכים  מאנשים  ידיעות  אלינו  הגיעו 
על  תרפ"ט,  קדושי  של  הגדר  פריצת  על  מספרות  הידיעות  בחברון.  היהודי 
הוצאת עצמותיהם מן הקברים, על הסגת גבול בית הקברות ע"י השכנים וכו'. 
מעוניינים פנו במכתבים גלויים לעתונות על השאלות הנ"ל אך הצנזורה פסלה 
את פרסומם. אנו רוצים איפוא לבקר במקום יחד עם ב"ב הממשלה, כדי לבדוק 

את המצב במקום, ולקבוע את אמיתותן.

לצילומי מסמכים והרחבה בנושא ראו: ארנון, תשנ"ב, עמ' 90–91.  22
"המודיע" י"ד תשרי תשנ"ו 8.10.1995  23
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ב-27 בנובמבר 1944 כתבה הנהלת העד הלאומי לקצין המחוז:

 3.5.38 מיום  המחוז  מושל  של  מכתבו  להעתק  לבך  תשומת  את  להסב  הננו 
הרצוף בזה, וכי אז נאותה הממשלה להטיל על עיריית חברון לתקן על חשבונה 
, אלא למעשה  היא את הנזקים שנגרמו למצבות ולגדר בית הקברות בחברון 
חוזרים  שוב  אנו  אז.  עליה  הוטל  אשר  את  הזה  היום  עד  העירייה  קיימה  לא 
ואומרים כי לו היתה העירייה נושאת בעול ההוצאות הללו, כי אז מקרי חלול 

בית הקברות וגרימת נזקים לא היו נשנים וחוזרים.

הדרישה לא קוימה, ומעשי ההרס נמשכו באין מפריע.

ב-י"ג בכסלו תש"ה )29 בנובמבר 1944( הגיעה משלחת הבדיקה לחברון. בראשה עמד שלמה 
זאבי, מזכיר הוועד הלאומי )אביו של השר רחבעם זאבי הי"ד(. המשלחת כללה את הרב חיים 
באג'יו, עו"ד אברהם פרנקו, הצלם ר' יונס והמורה אליהו יהושע לבנון. בחברון הצטרף יעקב 

עזרא, היהודי היחיד שגר בחברון בעת ההיא.

איור 4: תמונת המשלחת

בעקבות הביקור נכתב דו"ח מלא על מעשי ההרס, ואליו צורפו צילומים מפורטים. בין השאר 
דיווחה המשלחת על בית ערבי שהוקם על חלקת האדמה השייכת ליהודים בצד הדרומי-מערבי 
מ' מהשטח   20 של  למרחק  עד  מקומות  בכמה  הועתקה  זה  בצד  הגדר  וכי  העלמין,  בית  של 

המקורי. 
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המשלחת דיווחה כי שער הברזל של קבר האחים נשדד: 
גדרות הברזל מסביב לקבר האחים הרוסות ושדודות. ברזל רב נגזל והוצא מהמקום. פעילות 
הרס זו הצריכה לא מעט זמן כי לא בנקל אפשר היה להוציא את הברזל ולשבר את הגדרות... 
מחה  לא  ואיש  זו  תועבה  במעשה  עסקו  שרבים  ספק  ובלי  זאת  לבצע  אחד  איש  יכול  לא 
בידם... ההרס בקבר האחים מבפנים לגדר. בצילומים האחרונים נראה בעליל עד היכן הגיעה 
ההתעללות. אם לגבי השער אפשר לייחס לשודדים גם כוונת בצע כסף מהברזל הנשדד שהוא 
יקר ערך בתקופת המלחמה, הרי מעשה ההרס מבפנים רק כוונת ההתעללות היתה נגד פניהם 

של המבצעים את מעשה הפשע הנתעב.

המשלחת דיווחה על הרס המצבה של אליעזר דן סלונים הי"ד ועל נזק רב שנגרם למצבות רבות 
נוספות בחלקת קדושי תרפ"ט. כן דווח על נזק חמור למצבת ה'ראשית חכמה' וכי נעקרו עצים 

ונחפרו בבית העלמין חפירות להוצאת עפר.

המשלחת העבירה גם כמה שמות ערבים המתגוררים בקרבת בית העלמין: 

1. חאמיד באהי;
2. צאלח אבו רג'אב;

3. דיב אבו רג'אב;
4. מוסטפה איל עשב;
5. גדאלה אבו רג'אב;

6. סולימן טאזיז.

הדו"ח הוגש לשלטונות המנדט, אך לא ננקטה כל פעולה ממשית – וההרס המשיך. 
חורבן בית העלמין הושלם אחר הכיבוש הירדני. ערביי חברון, בגיבוי שלטון הכיבוש הירדני, 
הרסו את רוב בית העלמין והפכו את המקום לגינות ירק; הגדרות נעקרו, המצבות רוסקו ונופצו, 
והחלקה האשכנזית  קדושי תרפ"ט, החלקה הספרדית  ולגדרות. חלקת  בניין  לאבני  ושימשו 
ושימשה  נעלמה  תרפ"ט  קדושי  חלקת  הוחרבה.  חכמה'  ה'ראשית  מצבת  לחלוטין.  הושמדו 

לגידול ירקות, וליד הירקות בנה ערבי את ביתו. חלקת חב"ד הושמדה וניטעה גפנים.
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החלקות ששרדו הן החלקה הקראית וחלקה הדרומי של החלקה המרכזית. מצבות אלו עדיין 
קיימות כיום.

חלק שלישי: בית העלמין אחרי שחרור חברון
א. גילוי הרס בית העלמין

היקף ההרס בבית העלמין בחברון התגלה במלואו אחרי שחרור חברון במלחמת ששת הימים 
)8 ביוני 1967(. כעשרה ימים אחרי שחרור חברון, ב-19 ביוני 1967, דווח בעיתון מעריב: "בית 

הקברות היהודי בחברון חולל ונחרש", וביתר פירוט: 

בעת  ורהפטיג,  זרח  ד"ר  הדתות,  שר  לעיני  נתגלה  ומחריד  מזעזע  מחזה 
לשם  חברון,  של  העתיק  היהודי  העלמין  כבית  השבוע  בסוף  שערך  ביקור 
המצבות  המערבית:  כגדה  היהודיים  הקדושים  במקומות  סיור  במסגרת  הגיע 
נעלמו כליל, השדה נחרש ונזרע על ידי תושב מקומי. קבר האחים של קדושי 
הקברים.  מן  אחד  אף  למצוא  ניתן  לא  הרבנים  בחלקת  ואיננו.  נעקר  תרפ"ט 
אנשי חברון לשעבר, שליוו את שר הדתות בעת ביקורו, לא הצליחו להצביע 
ניצבו הקברים. בהמשך הביקור נתגלתה חומת אבן קטנה  על המקומות בהם 
שנבנתה מאבני הקברים וטויחה בעפר, שבו היו מעורבות עצמות בני אדם. שר 
הדתות, שהזדעזע מן המחזה המחריד, הורה לקצין הקשר של משרד הדתות 
ליד הממשל הצבאי לטפל מיד בליקוט העצמות וקבורתן בדרך כבוד במקום, 

לגדר את השטח ולהפסיק את העבודה החקלאית במקום.

למראה היקף ההרס בבתי העלמין בירושלים ובחברון מינה משרד הדתות ועדה לבדיקת הנושא. 

איור 5: החלקה הספרדית כגן ירק
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הוועדה פירטה את מצבו המחריד של בית העלמין בדו"ח מפורט הכולל צילומים. לאחר חקירה 
יסודית בשטח ותשאול הערבים באזור, הגיעה הוועדה למסקנה ברורה: 

השלטונות הירדניים – האזרחיים והצבאיים – נושאים באחריות מלאה וברורה 
לכל מעשי התועבה וחילול הקודש בבתי העלמין בחברון. נעלה מכל ספק הוא 
היו  אלו  שמעשים  אלא  והחורבן  ההרס  מעשי  על  ידעו  רק  לא  שהשלטונות 
ביותר של  הגבוהים  בדרגים  ומדוקדק  מכוון  תכנון שיטתי  ישירה של  תוצאה 
הדרג  דרך  בראש הממלכה  החל  הירדניים-  ירדן. אשמת השלטונות  ממשלת 
המרכזי, האזרחי והצבאי, ועד לדרגים המקומיים – ברורה ומוכחת מעל ומעבר 

לכל ספק.24

לטפל  הסמיכם  הצבאי  שהממשל  הדתות,  ומשרד  דתות  מטה  קצין  אך  זעזוע,  עורר  הדו"ח 
במקום, לא נקטו כל פעולה ממשית לטיפול במצב. 

ורהפטיג  זרח  ד"ר  הדתות  ולשר  דיין  משה  הביטחון  לשר  פנתה  מכן  לאחר  חדשים  כארבעה 
קבוצת ניצולי מאורעות תרפ"ט בחברון, ובהם הרב הראשי של זיכרון יעקב, הרב י' עזריאלי, 
בבית  לטפל  )"מבקשים  שחולל  בחברון  היהודי  הקברות  בית  קדושת  למען  לפעול  בתביעה 
לבתי  המחלקה  כי  השיב  הדתות  שר   .)1967 בספטמבר   21 מעריב,  בחברון"  שחולל  העלמין 
עלמין במשרד הדתות תטפל בגידור בית הקברות בחברון ובזיהוי הקברים, ואולם בית הקברות 
בחברון נכלל עדיין בשטח הממשל הצבאי, ומשום כך "אפשרות הפעולה שם מוגבלת". שר 

הביטחון משה דיין לא השיב לפניית הוועד. 

לאחר עוד כחצי שנה פנו חברי 'הוועד למען יהודי חברון' והאפוטרופוסים על הרכוש היהודי 
הנטוש בחברון לראש הממשלה לוי אשכול ולשרי הביטחון והדתות, ותבעו להרוס לאלתר את 
כל המבנים שנבנו בידי הירדנים בשטח בית הקברות היהודי בחברון. על הפנייה חתמו עורכי 
הדין אברהם פרנקו ויוסף חסון, יוצאי חברון, שהוסמכו לטפל בנושא זה באמצעות בית הדין 
הרבני בירושלים – הממונה, על פי חוק ההקדשות, על רכוש הקהילה היהודית בחברון. בפנייתם 
הם מחו על שהממשלה טרם נקטה כל עמדה שהיא בנוגע לחילול בית הקברות היהודי בחברון 
ומצה"ל  מהממשלה  תבעו  הם  ל"י.  מיליון  בשלושה  הנאמד  הנטוש,  היהודי  הרכוש  ולגורל 
לפתוח בחקירה דחופה לגילוי עצמות יהודי חברון שנהרגו במאורעות תרפ"ט ושקברותיהם 

ומצבותיהם נהרסו בידי הירדנים.

במכתבם שאלו עורכי הדין פרנקו וחסון: "האם הכביש מהר הזיתים ליד מלון 'אינטרקונטיננטל' 
בירושלים, שניתנה הוראה להרסו, קדוש יותר מבית הקברות היהודי בחברון?" הם תבעו להקים 

24  אבישר, 1978, עמ' 443.
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בשטח בית הקברות, שכל מצבותיו נחרבו ועליהם הוקמו גן ירקות ובנייני מגורים, מצבה ו'יד 
ושם' לזכר קדושי חברון שנטבחו במאורעות תרפ''ט.25 

בחלקה  הן  כי  התברר  ומהן  יותר  יסודיות  בדיקות  נערכו  תשכ"ח,  בשנת  בעיקר  זמן,  לאחר 
האשכנזית הן בחלקה הספרדית המאוחרת נפגעו המצבות, אבל הקברים עצמם נשארו בעומק 
הקרקע. ואולם מדאיג יותר היה המצב בנוגע לקברות קדושי תרפ"ט; קברים אלו לא היו חפורים 
בעומק רב )כאמור לעיל(; ועל כן היה חשש סביר שמא חוללו ונעלמו נוסף על המצבות גם 
עצמות הקדושים בשעה שהשטח יושר והוכשר לצרכים חקלאיים )מן השטח נעקרו בעבודות 
ההן גם עצי הזית העתיקים שהיו בין הקברים, נתון שהצביע בעליל על ביצוע עבודות עפר 
יסודיות(. ואכן בחפירות שנערכו בשטח זה כבר בשנת תשכ"ח לא נמצאו עצמות אדם. לעומת 
זאת נמצאו בשטח עמודים מספר שזוהו כשרידי הגדר שהקיפה את החלקה. בדיקות אלו נתנו 
יסוד להנחה כי עצמות קדושי תרפ"ט אכן חוללו והוצאו ממקומן. ואמנם חקירת ערביי המקום 
רמזה לקיום אפשרות כזו, אך לא היה מי שידע לספר היכן נמצאות עצמות הקדושים. בעקבות 
ולבנות  במקום  החפירות  את  להפסיק  הוחלט  רבנים,  כמה  עם  התייעצות  ולאחר  זו,  בדיקה 
דתות  קצין מטה  ערבי המועסק מטעם  עליו  ושומר  גודר,  כולו  מצבה סמלית קטנה. השטח 

באמצעות מפקדת יו"ש.26 

מצבו המחפיר של בית העלמין המשיך להיות פצע פתוח וכואב לבני משפחות קרבנות הטבח. 
1969 כתבה רחל ברוש, בתו של הרב יעקב אורלנסקי  דבר מ-13 באוגוסט  במכתב למערכת 

ואחותה של חנה סלונים – מחללי הטבח: 

בית הקברות חרב. לא נשאר כל שריד וזכר מבית הקברות. המקים היה זרוע 
עגבניות ושומר ערבי עם משפחתו גר במקום. פנינו לכל הגורמים בממשלה, 
למשרד הדתות ולמשרד הבטחון.  בקשנו לנקות את המקום מהצמחיה, לגדרו 
ביום חמישי ט"ז באב  זכרון.  בו מצבת  ולהקים  בפני אוכלי עשב שטיילו שם 
מצאנו במקום גדר, אך גם את הערבי ומשפחתו. העזובה גדולה. רוצחי תרפ"ט 
מסתובבים חופשים. אני שואלת: במה חטאו קדושי חברון? הנני בת למשפחת 
נרצחו  ממנה  קדושים  קורבנות  שחמישה  הי"ד,  אורלנסקי  א"י  והרבנית  הרב 
אנוכי  פונה  הכואבות  כל שאר המשפחות  ובשם  פראי אדם אלה. בשמי  בידי 

למשרדי הדתות והביטחון: אנא שקמו את בית העלמין בחברון. 

העלמין'.  בית  את  'לשקם  החלטה  התקבלה  רבים,  ולחצים  תחינות  פניות,  לאחר  סוף-סוף, 
בעיתון דבר מ-9 ביולי 1968 דווח: 

25  דבר, 26 בינואר 1968.
26  קורן, תשל"ח, עמ' 31–32.
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עבודה  חוזה  אלה  בימים  שנחתם  לאחר  ישוקם  בחברון  היהודי  העלמין  בית 
בין הממשל הצבאי לבין קבלן חברוני, שהחל בהכשרת המקום לקראת ביצוע 
עבודות השיקום. שיקום המקום יכלול את שטח בית הקברות, קבר האחים של 
טבוחי חברון משנת 1929 וכן את בית הקברות הקראי, שחולל עם בית העלמין 
השבוע  חולקו לחקלאים מקומיים.  וקרקעותיו  ירדן  ידי שלטונות  על  היהודי 
יגש הקבלן הערבי לגדר את שטח בית העלמין ולנקותו מגלי האבנים והצמחיה 

שגדלה פרא במקום. 

עם התחלת העבודה במקום התגלה גילוי מרגש: שרידי מצבות עבריות. בעיתון מעריב מ-16 
באוגוסט 1968 דווח: "שרידי מצבות עבריות נתגלו אתמול בשטח שבו היה קיים קבר האחים 
במסגרת  במקום  שביקרו  ישראלים  גילו  המצבות  שרידי  את  המדווח,  לפי  האבות".  בעיר 
את  החברונים  שהפכו  לפני  כי  הוסיף  הכתב  היהודיים.  הקברים  אחרי  הנערכים  החיפושים 
בית הקברות לאדמה חקלאית, ישרו בולדוזרים את השטח וניפצו בסכיניהם את המצבות. כל 
המצבות ההרוסות פונו מהשטח, אולם שברים שלהן נותרו לפלטה פה ושם. במקום היו מאות 

מצבות, לא רק של טבוחי הפרעות.

בעקבות הגילוי הגיע למקום ישראל ליפל, קצין המטה לענייני דתות בממשל הצבאי, ואסף 
את שברי המצבות. 

העיתון דבר מ-16 באוגוסט 1968 הוסיף: 

רבנים  הספרדי משלחת של  העלמין  בית  לחלקות  ימים תעלה  כעשרה  בעוד 
בלווית המושל הצבאי כדי לבדוק את השרידים שנתגלו עד כה ולדון בהצעה 
לאחר  מיד  האחים.  בקבר  נקברו  אשר  הטבוחים  ל-59  מצבה  במקום  להקים 
השלמת הכשרת קבר האחים בחלקה הספרדית תתחיל העבודה לגילוי קברים 
בחלקה אשר שימשה בית עלמין לאשכנזים. על חלקה זו נטועים מאות עצי גפן 

ועצי פרי, וכן נבנה עליה בית ערבי בודד.

בעקבות מציאת שרידי המצבות הוחלט להקים מצבת זיכרון במקום המשוער של חלקת חללי 
הפרעות. המצבה הוקמה בתשל"א )1971(, והוצבו עליה מצבות אבן שנכתב בהן הנוסח המקורי 
שהיה על המצבות הקדושים. המצבה הייתה יד זיכרון ומקום מפגש בעצרות השנתיות לזכר 
קדושי תרפ"ט; עם זאת הבית שנבנה בשולי חלקת חללי הטבח נשאר במקום, ובו גר שומר 

ערבי.
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איור 6: תמונה מצבה ישנה

אך זה היה רק שלב ראשון; שכן הן מתנחלי חברון הן משפחות הקרבנות לא שכחו ולא ויתרו על 
הרצון ועל הצורך לגלות את מקומם האמתי של קברי הקדושים, לגלות האם שרידיהם נותרו 

במקום, ולבנות מחדש את המצבות. 

מול בקשות אלו נותרה הממשלה אטומה. יתר על כן הממשלה אסרה לחלוטין קבורה וחידוש 
הפעילות במקום. 

החלטה זו הגיעה לשיא של עוול ואבסורד כאשר מנע הממשל הצבאי את קבורתו במקום של 
אברהם בן יהושע הללי ז"ל, יליד חברון ו'זקן המתנחלים', שנפטר בקריית ארבע בהיותו בן 98. 

בעיתון מעריב מ-19 בינואר 1972 דווח: "הממשל הצבאי דחה את בקשת אנשי קרית ארבע 
לקבור את הללי בבית העלמין היהודי הישן של חברון, כדי למנוע מתיחות וסערת רוחות בקרב 
תושביה הערביים של חברון". במקום זאת הוקצה שטח לבית עלמין בקריית ארבע, אך הללי 
נקבר בסופו של דבר בחדרה. בדרכו האחרונה ליווהו בני משפחתו, ניצולי הטבח ביהודי חברון 

בתרפ"ט ונציגי קריית ארבע.
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איור 7- מוחמד זכה – אברהם לא זכה – 
מעריב 28 ינואר 1972

ב. מלוויה לילית לשיקום בית העלמין
בתמוז  ב-כ"ב  שהתרחש  מצמרר  לילי  אירוע  בעקבות  התרחש  העלמין  בבית  הכיוון  שינוי 
תשל"ה )1 ביולי 1975(, עת נטמן הפעוט אברהם ידידיה נחשון ז"ל. הוריו, הצייר ברוך נחשון 
ארבע.  בקריית  היום  עד  וגרים  חברון  מתנחלי  ראשוני  עם  נמנים  חב"ד,  חסידי  שרה,  ואמו 
בחורף תשל"ה נולד להם בן. עקב מזג האוויר הקשה לא היה אפשר לנסוע לירושלים, והילד 
נולד במרפאה בקריית ארבע. הוא היה היחיד מתשעת ילדי משפחת נחשון שגם נולד בחברון 
וגם נימול בה: הילד הוכנס בבריתו של אברהם אבינו במערת המכפלה למרות איסור הממשל 
בחשאי,  התבצעה  והברית  למבנה,  והכלים  המוהל  התינוק,  הוכנסו  לא-דרך  בדרך  הצבאי. 
למרות ניסיונות למנעה ולהפסיקה. שמו בישראל נקרא אברהם ידידיה, על שמו של אברהם 
אבינו. כעבור ארבעה חדשים באחד הבקרים גילתה שרה את בנה מוטל במיטתו בלא רוח חיים. 
היא הזעיקה את גורמי הרפואה, והגיעה הרבנית מרים לוינגר, שהיא גם אחות. הם הוסעו לבית 
החולים 'ביקור חולים' בירושלים, ושם ניסו לבצע בילד החייאה; אך לבסוף לא נותר לרופאים 

אלא לקבוע את מותו.
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ברגע זה, מתוך תחושה פנימית עמוקה, גמלה החלטה בלבה של שרה: הילד נולד בחברון ונימול 
בה, והוא יישאר בחברון; הוא ייטמן בבית העלמין העתיק שבעיר. היא התייעצה עם הרב גדליה 
לדבוק  המשיכה  היא  אותה.  ועודד  בה  תמך  אותה,  חיזק  והוא  ברסלב,  חסידות  מראשי  קניג, 
בהחלטתה, וגם מול דיונים וניסיונות שכנוע בנימוקים שונים ומשונים היא לא שינתה את דעתה.

איתרה  לוינגר  מרים  קבורה.  ולרישיון  פטירה  לתעודת  נזקקה  היא  ההחלטה  את  לבצע  כדי 
נחשון  נכנסה שרה  )עולה מברית המועצות( שחתם על התעודה. לעת ערב  רופא  בירושלים 
לרכב, הניחה את בנה מאחור והורתה לנהג לנסוע לחברון. לפני 'צומת הזכוכית' הוצב מחסום; 
חיילים בדקו את המכוניות כדי לראות אם באחת מהן נמצאת גופת תינוק. שרה הורתה לנהג 
להעמיד את הרכב בצד. היא פתחה את הדלתות ואמרה לחיילים: "אינכם צריכים לחפש, הילד 

נמצא כאן".

קצין הגיע וניסה לשכנע אותה לוותר על הרעיון. הוא אמר לה: "קיבלתי פקודה למנוע ממך את 
המעבר. וחוץ מזה, הרי את חברון 'יחזירו', ומה תעשי אז?".

שרה לא ויתרה. היא התחננה לקצין שייתן לה לעבור: "נכון, קיבלת פקודה", אמרה לקצין, "אך 
גם אני ממלאת פקודה, פקודה מגבוה". משלא נענתה, לקחה את הילד בידיה והחלה ללכת. 
החיילים עמדו כמאובנים, בלי יכולת לנוע. שרה המשיכה בדרכה. נחישותה של האם השכולה 
בקעה את הלבבות. אחרי כמה עשרות מטרים הגיעה הוראה משר הביטחון לאפשר לה לעבור 
ולהגיע לבית העלמין. רכב צבאי )כנראה קומדנקר( הגיע, והחיילים העלו אותה על הרכב ולקחו 

אותה לבית העלמין.

בה-בעת יצאו מאות מתושבי קריית ארבע למסע הלוויה, וחלפו על פני מערת המכפלה והרובע 
היהודי החרב. בפאתי בית העלמין ההרוס – מעל שרידי הגדר, במקום ריק מקברים קודמים – 

נכרה קבר קטן, ובו נטמן הפעוט אברהם ידידיה נחשון. 

אחרי סתימת הגולל אמרה שרה נחשון: 

שהיו  ובנו  אב  על  מספר  המדרש  לחברון.  ארבע  מקרית  נכנסים  אנחנו  כעת 
מהלכים בדרך; הבן שאל את אביו: האם העיר קרובה? האב ענה לו: אם ראית 

בית הקברות - סימן שהעיר קרובה.

לפני אלפי שנים קבר אברהם את שרה אשתו במערת המכפלה, וכך קנה את 
חברון; היום, אני שרה, קוברת את בני אברהם, וכך נקנה את חברון שוב, בימינו. 

מאות הנוכחים הדומעים חשו שהם נמצאים במעמד היסטורי מרטיט, שבו שב היהודי הראשון 
ללב העיר. 
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איור 8: מצבת הפעוט אברהם ידידה נחשון ז”ל

ג. איתור מקום המצבות 
בעקבות קבורת הפעוט אברהם ידידיה נחשון התגלה צורך לשמור על בית העלמין. בשבועות 
בשמירה  הצורך  התברר  בהמשך  אך  ארבע;  בקריית  'ניר'  ישיבת  תלמידי  שמרו  הראשונים 
קבועה. צורך זה הביא למקום את מי שעתיד היה להביא לשלב מכריע בגאולתו – פרופ' בן ציון 
טבגר ז"ל, פרופסור בעל שם לפיזיקה, פעיל ציוני שעלה מברית המועצות. הוא החל לשמור 
במקום בקיץ 1974 על פי הצעת אחראי הביטחון של קריית ארבע, אדי דריבן. בן זוגו לשמירה 
היה בניהו שאלתיאל. הם לא הסתפקו בשמירה בלבד אלא החלו בחיפוש שרידי מצבות ועדויות 

על מקומו המדויק של בית העלמין. 

את האחריות הכוללת על בית העלמין קיבלה המועצה הדתית בקריית ארבע בניהול הרב עמרם 
יפרח. הרב זלמן קורן, ר"מ בישיבת קריית ארבע וחוקר בעל שם בנושא הר הבית, היה אחד 

הפעילים המרכזיים באיתור מקום הקברים ובגאולת בית העלמין:

כחודש לאחר פטירתו של הפעוט אברהם נחשון, ביום י"ח אב תשל"ו, נערכה 
כבכל שנה אזכרה ביום הזיכרון לקדושי תרפ"ט, ושוב עלה הצורך לשוב ולחפש 
קדושי  עצמותיהם של  מקום המצאות  או  קבורתם  מקום  את  בכל האמצעים 
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בנם  אורלנסקי מפתח תקוה,  ר' שבתאי  היה  הנושא  מי שהעלה את  תרפ"ט. 
של הרב יעקב הכהן אורלנסקי ורעייתו הרבנית יענטל, ואחיה של חנה, אשת 
בני  את  עוררו  דבריו  תרפ"ט.  אב  בי"ח  בחברון  שנהרגו  סלונים  דן  אליעזר 
המאמצים  את  ולחדש  לשוב  הקריה,  תושבי  ואת  במקום,  שנכחו  המשפחות 

לגילוי תעלומת קברות קדושי תרפ"ט, בכל הדרכים האפשריות.

ברובו  מכוסה  היה  אשר  ישן  בטון  גוש  של  קצהו  נראה  האזכרה  טכס  בשעת 
מתחת לפני הקרקע, ועל פי מקומו היה מקום לחשוב כי לפנינו שריד מחלקת 
קדושי תרפ"ט. בתחילת חודש אלול תשל"ה יצאתי עם מספר אנשים מן הקריה 
לי  סיפרו  להפתעתי  הבטון.  גוש  את  ולחשוף  בבית-העלמין,  לחפור  מנת  על 
"תלמיד".  המילה  עליה  שכתובה  אבן,  שבר  מצאו  יום  באותו  כי  השומרים,27 
ברור היה כי שבר אבן זה אינו אלא שבר מצבה ממצבת קדושי תרפ"ט, אשר 
היתה  "כנסת-ישראל" סלבודקא, אשר  ישיבת  הוו תלמידי  ניכר מתוכם  חלק 
בחברון בימים ההם. ובנוסח שהיה כתוב על מצבתם, הופיעו המילים: "תלמיד 
הישיבה". ואכן בדיקה הראתה כי על גבי אותה אבן שבורה, היתה גם תחילתה 
"הישיבה"  המילה  כאשר  הי..."  "תלמיד  דהיינו  בכתובת  השניה  המילה  של 

שבורה ונותרו ממנה שתי האותיות הראשונות בלבד.

מציאה זו, באותו יום ממש, היתה סימן מעודד.28
לבירור  עד  הצבאי,  הממשל  ע"י  זמנית  החשיפה  הופסקה  זה  נסיון  לאחר 
מדוייק יותר ומוסמך יותר של מקום הקברים. לעומת זאת הוחלט כי השומרים 
במקום,  הנמצאות  האבן  גדרות  את  שיטתי  באופן  יפרקו  במקום,  העובדים 
בתקוה כי ימצאו בהן שרידים נוספים של מצבות קדושי תרפ"ט. )אף השבר 
הראשון שהוזכר, נמצא בגדר אבנים(. לפעולה זו לא היתה התנגדות השלטונות. 
והיא נתמשכה בצורה שיטתית במשך כל שנת תשל"ו. במהלכה של פעולה זו, 
נחשפו שברי מצבות רבים. מהם שברים גדולים, שנשתמרו כמעט בשלמות, 
ומהם שברים קטנים הכוללים אותיות בודדות. נעשו נסיונות מוצלחים לקבוע 
על פי שאריות הכתובות, לאיזו מצבה השתייכה כל אבן. ובמקרים אחדים אף 
נוצרה אפשרות להדביק מחדש חלקי מצבה שנשברו. לעומת זאת לא חלה כל 

הכוונה לפרופ' טבגר.  27
אמנם בדיעבד התברר כי גוש הבטון שהתגלה היה קברה של אסתר בת הרב חיים בג'איו, שנקברה בין שורה   28
ג' לשורה ד' של קדושי תרפ"ט לאחר שנפטרה בימי שיבתם הראשונה של יהודי חברון לעיר בראשית שנות 
ה-30. השערה זו העלה זמן קצר לאחר החשיפה אברהם פרנקו, מוועד פליטי חברון, והיא אומתה עם השלמת 

פעולת החשיפה ואיתור המקום המדויק של הקברים.
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התקדמות בשטח הקברות עצמם במשך כל חורף תשל"ו.29 

כאמור, את משימת גאולת בית העלמין בשטח קיבל עליו פרופ' טבגר. הוא ראה חובה מוסרית 
אישית ולאומית לפעול למען גאולת בית העלמין. ב-12 באוגוסט 1976 הוא ציטט אותו בעיתון 

מעריב העיתונאי החברוני, גרשון אלינסון:

בזמן השמירה הרהרתי, כי אילו היו מחללים בית עלמין יהודי ברוסיה, היתה 
רועשת כל יהדות העולם ודעת הקהל היתה מזדעזעת; ואילו כאן, בחברון, בית 
ואיש אינו אומר דבר. עוברים לסדר היום. הממשלה  העלמין היהודי מחולל, 
לא נוקפת אצבע, כדי לשקם את בית העלמין. שלחתי מכתבים לשר הביטחון, 
לשרי ממשלה ועוד אישים, ובהם תבעתי מהממשלה לגאול את חרפת אתרי 
נופלות על  ולשקמם. לאחד שראיתי, שכל בקשותי  היהודיים בחברון  הזכרון 
אוזניים אטומות, החלטתי שאני וחברי נקים זכר לקדושים. וכך פתחנו בעבודת 
השיקום. יום אחד, לפני כעשרה חודשים, כשבדקנו אני וחברי את גדר האבנים 
של בית הקברות בדיקה שגרתית, ראיתי אבן מרובעת בתוך אבני הגדר, שאינה 
דומה לחברותיה. הרמתיה וראיתי שחרוטות בה אותיות עבריות. מיד לקחתי 
המקורית  המצבה  כדוגמת  שנבנתה  החדשה,  האחים  קבר  למצבת  האבן  את 
לי, שמצאתי חלק מהשורה  ואכן, התברר  כדי להשוות את הכתוב.  שחוללה, 
התחתונה של המצבה המקורית המחוללת. דבר זה נתן לי דחף להתחיל לפרק 
מצבות  חלקי  כעשרה  מצאתי  היום  עד  העלמין.  בית  מגדרות  אבן  אחר  אבן 
אבן השייכת  כל  להכיר  עין  כבר טביעת  לי  יש  מנותצות מקבר האחים. עתה 

למצבה שחוללה. 

לפי גודל המצבות שגיליתי, חישבתי ומצאתי, שקבר האחים המקורי היה על 
על  דורכים  שאנו  יתכן  עליו.  עומדת  החדשה  שהמצבה  מזה  יותר  גדול  שטח 
קברות הקדושים, בלי שנדע. על פי מפות וצילומים ישנים, התחלנו אני וחברי 
לחפור מסביב למצבה החדשה ובאמת גילינו את יסודות המצבה הישנה, כפי 
אנו  אלה  בימים  המדויק.  במקומה  מוצבת  אינה  החדשה  המצבה  שחשבתי. 

ממשיכים בחפירות.  

פרופ' טבגר ושאלתיאל החליטו לטפל גם בגידולים החקלאיים שמוקמו בשטח בית העלמין 
נהג  ֵּפרות, בעיקר תאנים. את הפרות   – ובאשכנזי  וירקות,  – בבית העלמין האשכנזי כרמים 
לקטוף השומר הערבי חוסיין. טבגר ושותפו השמידו את הענבים וכרתו את העצים מהחלקה 
האשכנזית. בהמשך הם עקרו את שורשי הגפנים משטח בית העלמין וניקו את חלקת הרבנים 

קורן, 1978, עמ' 32–33.  29
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תוך כדי פינוי האשפה למקום שממנו הושלכה. נוסף על כך בעזרת השומר חוסיין הם המשיכו 
לפרק את הגדרות ואת הטרסות שסביב בית העלמין, וכך התגלו עוד ועוד שברי מצבות עם 

אותיות בעברית. לאחר הדבקת חלקי מצבות שוחזרו 26 מצבות שחזור חלקי.30 

גילוי שברי המצבות ומדידתם הביא את פרופ' טבגר למסקנה ברורה: חלקת קדושי תרפ"ט 
השתרעה על שטח גדול הרבה יותר מהמצבה הסמלית שהוקמה. נוסף על כך הוא גילה עמודי 

בטון שהיו חלק מהגדר סביב חלקת תרפ"ט.

להלן המשך תיאורו של הרב זלמן קורן:

תרפ"ט  קדושי  קבורת  מקום  את  לקבוע  נסיון  נעשה  )תשל"ו(  חורף  באותו 
את  שונות  ומזוויות  בדייקנות  המתארים  צילומים  נמצאו  אחרות.  בדרכים 
אויר סטריאוסקופיים, אשר  גם תצלומי  נמצאו  מצבות קברי קדושי תרפ"ט. 
גבי מפת  על  סימון של הקברות  נמצא  וכן   .1945 הבריטים בשנת  ע"י  בוצעו 

ערים מנדטורית.

כאשר  המקורי.  המצבות  מקום  את  למצא  רציני  נסיון  נעשה  אלו  כל  פי  על 
באמצעות תצלומי האויר המנדטוריים, הכינה חברת "פנטומט ישראל בע"מ" 
מפה פוטוגרמטרית של האזור בטרם חיללוהו הערבים. וכך באמצעות המפות 

השונות סומן השטח ע"י מודד, בחודש אדר תשל"ו.

סימון השטח עדיין לא היה סוף הדרך, אלא למעשה תחילתה. לאחר הסימון, 
תחת פיקוחם של אנשי "חברא קדישא" מירושלים, שהתמחו במיוחד בחשיפת 
קברים עתיקים )בעיקר בשטח הר הזיתים( החלה בקיץ תשל"ו חשיפה לעומק 

של הקברים.

בתחילה נחשפו עמודי הגדר בשלמות מכל רוח. ולאחר מכן, נעשה נסיון לחשוף 
)או  ליסודות  תשומת-הלב  הופנתה  העבודה  בתחילת  ואמנם  הקברים.  את 
עמודים( הפזורים בתוך החלקה עצמה )לא בשטח הגדר(, דבר שהגביר את החשש 
שמא מדובר בשטח זה בבניה מאוחרת אשר לא השאירה זכר לקברות הקדושים. 
אולם לאחר מכן נתברר כי עמודים אלו לא היו אלא יסודות שנבנו במיוחד לצורך 
בנית מצבות קדושי תרפ"ט. הדבר אושר מפיו של מר מיצמכר ממושב שדה-

יעקב, אשר השתייך בשעתו לפלוגת העבודה של ההסתדרות הפועל-המזרחי, 
אשר בנתה את מצבות הקדושים. עמודים אלו עמדו כמובן בצידי הקברות.

30  טבגר, 1999, עמ' 85–99.
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אל  החופרים  את  הביאה  וביניהם  לעמודים  בסמוך  שנעשתה  לעומק  חפירה 
מקום  בצד  לעומק  חפירה  תחתיו.  וקרס  הזמן  במשך  שנרקב  עץ  לוח  שרידי 
הקבורה המשוער )דהיינו חשיפת חתך לעומק במקום שבו ניצבים עמודי היסוד( 
שהפרידה  האבנים  שורת  גבי  על  העץ  לוח  קרס  כיצד  בברור  לראות  אפשרה 
בין נפטר לנפטר ואפשרה גישה והצצה מן הצד אל השלדים עצמם. יש לציין 
ששרידי לוחות העץ נמצאו במקום זה בעומק של 80 ס"מ מתחת לפני הקרקע, 

דבר המלמד כי פני הקרקע כיום גבוהים משהיו בזמן קבורת קדושי תרפ"ט.

מודד שהוזמן בשנית, בחודש אב תשל"ו, יכול היה לסמן בדייקנות, ועל סמך 
ממצאים בשטח, את מקום קבורת קדושי תרפ"ט.

שתוכננה  לעצרת  עד  הקדושים  קבורת  אתר  את  לקבוע  מיוחד  מאמץ  נעשה 
הובאו  תשל"ו(  מנחם-אב  י"א  )ביום  ארוע  אותו  לפני  כשבוע  הזכרון.  ליום 
קדושי  בקבורת  בפועל  שהשתתפו  כאלו  חלקם  חברון,  מזקני  כמה  למקום 
תרפ"ט, וחלקם כאלו שהשתתפו בחיפושים ובחפירות שנערכו במקום לאחר 
מלחמת ששת הימים. זקנים אלה פקפקו מאוד באפשרות שאכן נמצא דבר-מה 
מקברות קדושי תרפ"ט. אולם, בבואם לשטח ובראותם את שרידי לוחות העץ 
שנרקבו וקרסו על הקברים ובהציצם מן החתך שנעשה בצד הקברים אל פנים 
הקבר לראיית העצמות אשר בו, אישרו בהחלט כי אלו קברות קדושי תרפ"ט, 
ובמקומם הם עומדים. חפירה זו הביאה למסקנה כי התוצאות השליליות של 
הבדיקות הקודמות נבעו מכך שהחופרים בשנת תשכ"ח לא דייקו באתר החפירה 
ולא העריכו נכונה את העומק. התגלה כי למעשה לא נפגעו קברות הקדושים 
פרט אולי לכמה קברים משורה א' אשר בית קטן נבנה עליהם בתקופת השלטון 
הירדני. מתוך קבוצת יוצאי חברון יש להזכיר במיוחד את ר' דניאל מזרחי ור' 
פנחס רביץ ז"ל, שהשתתפו בפועל בקבורת קדושי תרפ"ט. )פנחס רביץ, דודו 
של הרב ח"כ אברהם רביץ, המשיך לשהות בחברון במהלך ביצוע עבודות הבניה 
של המצבות המקוריות, ולאחר מכן גר יחד עם גולי חברון הספרדיים על ידי 
מחנה יהודה. דניאל מזרחי ז"ל, היה האיש אשר סיפק את לוחות העץ לצורך 

הקבורה בליל כ' מנחם-אב תרפ"ט(. 31

בה-בעת איתר נח קיסר )צסרק(, שעלה מברית המועצות והצטרף לעובדים בבית העלמין, את 
והופיעו  הסלעים שנותרו מסביב  וצורת  אוויר  צילומי  בעזרת  חכמה'  ה'ראשית  מקום מצבת 
בצילומים. קיסר וטבגר איתרו במדויק את מקום הקבר; הם חפרו וגילו את יסוד המצבה ובנו 

31  קורן, 1978, עמ' 33–34.
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אותה מחדש בעזרת חיים זילבר, קבלן ירושלמי שסיפק חומרי בניין ובטון.32 

לקדושי תרפ"ט בהשתתפות שר  רבת משתתפים  אזכרה  נערכה   )1976( באב תשל"ו  ב-י"ט 
הפנים, ד"ר יוסף בורג, שהיה קשור קשר אישי לאירוע: אחיה של רעייתו, אליעזר דן סלונים 
הי"ד, ובני ומשפחתו נמנו עם הנרצחים. שרה נחשון, שבזכותה נגאל בית העלמין, הוזמנה אף 

היא לבמת המכובדים.33 

הפעם  הייתה  זו  והמנותצות;  המקוריות  המצבות  שרידי  הקברים  על  הונחו  האזכרה  לפני 
הראשונה שמקומו של קבר סומן בשם הנקבר בו. לקראת האזכרה התקיימה פעולת הסברה 

מקיפה, ובמהלך העצרת נקראה ממשלת ישראל נקראה לשחזר את קברי הקדושים. 

ד. קבורת ספרי התורה
התורה  ספרי  ושרידי  גווילי  תרפ"ט  לקדושי  בסמוך  נקברו   )1976 )אוקטובר  תשל"ז  בתשרי 
במערת  פוגרום  שביצעו  ערבים  פורעים  בידי  תשל"ז  הכיפורים  יום  בערב  וחוללו  שנקרעו 
בעיתון  הראשית  הכותרת  קודש.  ספרי  ומאות  תפילין  תורה,  ספרי  וחיללו  קרעו  המכפלה, 

מעריב ב-6 באוקטובר 1976 הייתה: "המונים נוהרים לחברון ללוויית הגווילים שחוללו". 

איור 9: פרופ’ בן ציון טבגר ונח קיסר מקימים מחדש את מצבת ה”ראשית חכמה”

יינשאו  יצחק רבין; שגווילי ספרי התורה  כי בטקס ישתתף גם ראש הממשלה,  בעיתון דווח 
בידי חיילי צה''ל בתוך שמונה כדים, ושפתחי הכדים ייאטמו בחומר שקוף מיוחד כדי שכל מי 

32  טבגר, 1999, עמ' 163–165.
33  שם, עמ' 170.
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שיבקר בבית העלמין יוכל לראות את הגווילים המחוללים. הכדים ייטמנו בבית הקברות העתיק 
לוינגר,  והרב  קוק  יהודה  צבי  דבריהם הרב  יישאו  לפני צאת המסע  כי  הוסיף  בחברון. הכתב 
ובתום ההטמנה ישמיעו דבריהם הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן ואחד השרים. בפועל 
לא השתתף בלוויה ראש הממשלה רבין, אך שר הביטחון שמעון פרס השתתף בה וגם נאם מעל 
גבי במה שהותקנה על המדרגות העולות למערת המכפלה. בלוויה השתתף גם הראשון לציון 

והרב הראשי לישראל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

לאחר הלוויה התחוללה בכנסת תקרית חמורה בין השר שמעון פרס לחבר הכנסת מנחם בגין. 
בגין אמר כי הוא שב מן הלוויה שהזכירה לו את שבי ארון הברית ביד פלישתים ואת נכדו של 
עלי הכהן, שאמו קראה לו 'אי-כבוד'; על כך הוסיף כלפי פרס: "ואני קורא לכם "אי-ממשלה".

אחר כך הוקמה על קברי הספרים מצבה מיוחדת בצורת ספר תורה, שתוכננה בידי האדריכל 
יעקב בן שבת. בקרקעית המצבה הושארו פתחים עגולים מכוסים בחומר שקוף, שדרכם היה 

אפשר לראות את גווילי הספרים הקרועים. 

ה. שיקום מצבות חללי תרפ"ט
בקיץ תשל"ז )1977( הגישה המועצה הדתית בראשות הרב עמרם יפרח תכנית לשיקום חלקת 
קדושי תרפ"ט ובניית שערי כניסה לבית העלמין, שהכין האדריכל דן טנאי. ואולם לא היה אפשר 
לשחזר את מצבות חללי תרפ"ט בטרם זוהה מקומן המדויק וסומן בידי גורם רשמי המקובל על 
הממשל. בשלב זה נכנסו לתמונה מומחי ניתוח צילומי אוויר של מחלקת המדידות בראשות 
המהנדס עמנואל מרקוזה. הם השתמשו בצילום סטראוסקופי של בית העלמין שביצעה מחלקת 
המדידות, ונעשה אחרי סימוני האבנים שבוצעו בשטח. בשלב פיתוח התמונות הן הפכו למפת 
'אורתופוטו' בקנה מידה מדויק )בצילום קווים במרחק 50 מ', מתואמים לרשת הארצית(. על 
גבי מפה מדויקת זו חזרו והציבו – על סמך התצלומים הישנים – את מצבות קדושי תרפ"ט, 
וכך התקבל מיקומן המדויק. התברר כי אכן השורה הצפונית ו'קבר הדם' שבצדה סומנו במקום 
באבנים בדיוק מוחלט, וגם במצבות הדרומיות הייתה הסטייה בין הסימון המחודש ובין המיקום 
האמתי בטווח של עשרות סנטימטרים בלבד. הגבולות המזרחיים של המצבות לא נראו בצילום 
הישן, שכן הסתירו אותם עצים שהיו בזמנו בשטח, והם נוספו במפה החדשה, על פי מפת העיר 
המנדטורית ושרידי הגדר. בשקלול כל הנתונים בניסן תשל"ט סומנה חלקת הקדושים סופית.
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איור 10: לווית ספרי התורה

המצבה  של  המשוער  המקום  של  הדרומית-מזרחית  בפינה  זאת  בעקבות  שנעשתה  חפירה 
שבשורה הצפונית, אכן חשפה בדיוק במקום המשוער את פינת היסוד של המצבה המקורית.

העבודה בשטח החלה בחורף תשל"ט )1979(. תחילה הוקם שער בכניסה לבית העלמין, וממנו 
בית העלמין. במהלך חפירת  גדרות אבן התומכות את המפלס המוגבה של  מתמשכות שתי 
היסודות למצבות, ותוך כדי הריסת הבית שעמד על שורת הקברים הראשונה, נתגלו כל עמודי 
הנוסח  עליהן  ונכתב  נבנו המצבות מחדש במקומן המקורי,  מכן  בחודשים שלאחר  היסודות. 
המקורי. את העבודה ביצע קצין מטה דתות של הממשל הצבאי מטעם משרד הביטחון, על ידי 

הקבלן חיים זילבר, בפיקוח האדריכל דן טנאי.34 

החלקה  גילוי  ומעמד  האזכרה  התקיימו   ,)1979( תשל"ט  באב  לפרעות,  ה-50  הזיכרון  ביום 
והמצבות המשוחזרות בהשתתפות יושב ראש הכנסת, יצחק שמיר.

בו שישה  ונרצחו  הדסה,  בית  ליד  טרור  פיגוע  1980( התרחש  במאי   2( באייר תש"מ  ב-ט"ז 
יהודים. אחד החללים, אלי הזאב הי"ד, נטמן ליד חלקת קדושי תרפ"ט, ועל קברו הוקמה מצבה 
הדומה למצבה צבאית. אחר כך נטמן בחלקה זו גם החייל סמ"ר אלעזר ליבוביץ, תושב חברון, 
שנרצח בידי מחבלים ב-י"ז אב תשס"ב )26 ביולי 2002. בחלקה זו מתקיים בימי הזיכרון טקס 

צבאי מלא.

זכר קדושי תרפ"ט מועלה בכל חמש שנים בטקס ממלכתי שעורך מרכז ההסברה, בהשתתפות 

34  חבר, תשל"ט, עמ' 117.
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נציגים רשמיים מטעם המדינה וצה"ל. טקסי אזכרה כאלו נערכו בשנת ה-75 לפרעות, בתשס"ד 
)2004(, ובשנת ה-80 לפרעות, בתשס"ט )2009(.

בזמן  ערבים  בידי  ונהרסה  נחרבה  זו  חלקת  כאמור,  המקובלים.  חלקת  גם  שוקמה  בה-בעת 
הכיבוש הירדני. בשנות ה-70 גילה נח קיסר את מקום מצבת ה'ראשית חכמה', ושיקם אותה 
ועוצבה  )1997( שופצה החלקה  בנו אליהו טבגר. בשנת תשנ"ז  ועם  ציון טבגר  בן  עם פרופ' 
מחדש, בנדיבות משפחת גג' מצרפת. אלפי מוזמנים נכחו באירוע המרגש שנערך בהשתתפות 
פריד  אברהם  של  שירתו  את  לשמוע  התכנסו  ואחריו  סטרוק,  יוסף  צרפת,  של  הראשי  רבה 

ברחבת מערת המכפלה. 

בחלקה הספרדית הוצבה מצבת זיכרון לזכר מאות הנפטרים שקברותיהם חוללו ונעלמו. שרידי 
המצבות המקוריות של חללי תרפ"ט הוצבו כגלעד לקדושים במוזאון קהילת חברון שבבית הדסה. 

ו. החלקה החדשה
חלקת  גבולות  המדויק של  הזיהוי  ועם  תרפ"ט,  קדושי  חלקת  המדויק של  גילוי מקומה  עם 
הרבנים, התברר כי בין שתי החלקות נמצא מקום פנוי; חלקה זו הוקדשה לבית עלמין חדש. 
לוחמת  יהודית שטארק-אלכסנדרוני,  בקבורתה של  בחנוכה תשל"ח,  החלה  במקום  הקבורה 
תשל"ח(.  )כסלו  חברון  ומראשונות  בוקר  שדה  קיבוץ  מראשונות  בצה"ל,  וקצינה  בנאצים 
בהמשך הובאו בה למנוחות נפטרים מקריית ארבע ומחברון. בחלקה נטמנו גם כמה מראשוני 
בית  בגאולת  מרכזי  חלק  לו  שהיה  ז"ל,  טבגר  ציון  בן  פרופ'  ובהם:  המתחדשת,  חברון  בוני 
העלמין ובית הכנסת אברהם אבינו )אב תשמ"ג(; חיים מגני ז"ל, מורה הדרך הראשון בחברון 
)אייר תשס"א(; אברהם נחליאל )בוגנים(, מראשוני היישוב המתחדש )אדר תשס"ו(; ד"ר לאה 
גולדשטיין-מושניק )'סבתא לאה'(, שניהלה את 'מוזאון חברון' שבבית הדסה )ניסן תשס"ה(; 
ציפי לבו-אורזי, מראשונות בית הדסה )אדר תשנ"ב(; דב בנטוב – לוחם הלח"י )אייר תשמ"ו(; 
יהודה נובוסלסקי, מעולי רוסיה שהתמסר לארץ ישראל ובמיוחד לחברון )תשרי תש"ס(; יונה 
וצדיקי  אוריאל, מראשוני  יאיר  הרב  )כסלו תשנ"ב(;  ליישוב חברון  ומסור  רוח  גיבור  חייקין, 
חברון )שבט תשס"ז(; בעל התשובה ד"ר מישע משכן, שובת הרעב מימית )חשוון תשס"ט(. 

איור 11: צילום אויר של חלקת קדושי תרפ”ט 
לפני שיקומה. על הצילום נראה שרטוט מקום 

המצבות והבית שנבנה בדרום החלקה
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הרב ציון צדוק, איש תורה וחינוך )אב תשס"ט(; אייל נוקד-לוריא, איש חברון, מלוחמי חברון 
ומבוניה בדורנו )סיוון תשע"א(; שלמה שחר, מראשוני קריית ארבע )ניסן תשס"ז(; משה לוי, 
מפעילי חברון, בן יליד חברון בכור יהודה לוי, )אייר תשע"ב(. מצבה נוספת בחלקה זו היא של 
אברהם אבוטבול ז"ל, שקנה חלקת קבר משליח של קהילת חברון עוד בהיותו במרוקו בשנת 

עת"ר )1910(, ונטמן בחברון בתשמ"ג. 

בחלקה זו גם נטמנו חללי הטרור שנרצחו בידי מחבלים ערבים, ובהם: איגור גורגול הי"ד, עולה 
מברית המועצות שנפל על משמרתו )אלול תשנ"ג, אוגוסט 1993(; מרדכי לפיד הי"ד, לוחם 
ציוני בברית המועצות וחלוץ התיישבות, ובנו שלום הי"ד, תלמיד ישיבת פוניבז' שבבני ברק 
)ומשם גם יצאה הלוויה בהסכמת הרב שך זצ"ל בכסלו תשנ"ד, דצמבר 1993(; גר הצדק רפאל 
1994(; פעיל ההתיישבות איש חברון נחום הוס הי"ד ויהודה  יאירי הי"ד )סיוון תשנ"ד, מאי 
בירי על אוטובוס בפאתי חברון באדר תשנ"ה,  )שנרצחו  הי"ד, מעולי צרפת לחברון  פרטוש 
מרץ 1995(; התינוקת שלהבת פס הי"ד, שנרצחה בידי צלף-מחבל ליד ביתה בשכונת אברהם 
אבינו שבחברון )ניסן תשס"א, מרץ 2001(; נתנאל עוזרי הי"ד, חלוץ שנרצח בליל שבת בביתו 
בגבעה שבנה מצפון לקריית ארבע )שבט תשס"ג, ינואר 2003(; יוסי שוק הי"ד, תושב בית חגי, 
מבוני הר חברון )כסלו תשס"ו, דצמבר 2005(; אשר פלמר הי"ד ובנו התינוק יונתן הי"ד שנרצחו 
ידי פורעים )אלול תשע"א, ספטמבר 2011(. כאמור, סמל  כשמכוניתם הותקפה באבנים על 
אלעזר ליבוביץ הי"ד, תושב חברון שנרצח על ידי מחבלים בעת שירותו הצבאי )אב תשס"ב, 

יולי 2002( נטמן בחלקה צבאית ליד חלקת קדושי תרפ"ט.

ז. חלקת חב"ד
יצחק  קיסר,  נח  ברויאר,  אליעזר  אליהו,  בנו  בהשתתפות  טבגר,  פרופ'  של  עבודתו  כדי  תוך 
בחלקה האשכנזית,   – בית העלמין  נוספים, התגלה במערב  ופעילים  בניהו שאלתיאל  אדרי, 
שהייתה ברובה בשימוש בידי חסידי חב"ד – מקום קברה של הרבנית מנוחה רחל סלונים ע"ה. 

בעיתון מעריב מ-12 באוגוסט 1976 דווח: 

בחברון נתגלה בית עלמין יהודי נוסף. בשעת סלילת כביש סמוך לבית העלמין 
היהודי בחברון נתגלו עצמות אדם ושרידי מצבות. בהיוודע הדבר הורה המושל 
הצבאי לעכב את המשך העבודה. תושבי קרית ארבע הביאו למקום מומחים 
היהודי.  העלמין  מבית  חלק  זהו  אכן  כי  אישרו,  והללו  חברון  מזקני  עדים  וכן 
כן  באזור.  רבים  בתים  בקירות  קבועים  יהודים  של  מצבות  שרידי  נתגלו  כן 
התברר, שתושבי המקום השתמשו במצבות הללו כדי לסתום בורות שופכין. 
זקני הישוב בחברון טענו, כי אחדים מהבתים הסמוכים לבית העלמין בנויים על 

שטח בית העלמין עצמו.
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למעשה מקומה של חלקת חב"ד היה ידוע כבר לפני כן גם לשר הדתות ד"ר ורהפטיג ולאנשיו, 
ואף הועבר לקצין מטה דתות כבר בתשכ"ז. פרופ' טבגר וחבריו גילו את המקום המדויק של 
האדמו"ר האמצעי מחב"ד,  ובתו של  הזקן  האדמו"ר  נכדת  סלונים,  רחל  מנוחה  הרבנית  ציון 
שנקברה שם בשנת תרמ"ח )1888(. היא עלתה לחברון עם משפחתה בשנת תרמ"ה )1845(, 
והנהיגה את קהילת חב"ד בחברון במשך 40 שנה לערך. הערבים חיללו קבר זה חילול מחפיר. 
חב"ד  חסידי  החלו  בהמשך  זמנית.  מצבה  קברה  על  נבנתה  מחדש  החלקה  שהתגלתה  לאחר 
לפקוד את הציון בעיקר ביום פטירת הרבנית, כ"ד בשבט. עולים למקום גם רבני חב"ד הנמנים 

על צאצאי האדמו"ר הזקן בעל ה'תניא וצאצאי הרבנית.

 איור 13: פרופ’ בן ציון טבגר משקם
 את מצבת הרבנית מנוחה רחל סלונים ע”ה

בין  שנחתם  חברון'  'הסכם  מפות  התפרסמו   )1996 )ספטמבר  תשנ"ז  הכיפורים  יום  בערב 
ממשלת ישראל לאש"ף )ויושם בשטח בשבט תשנ"ז – ינואר 1997(. עם פרסום המפה התברר 
שחלקת חב"ד נמסרה לאש"ף. מתיישבי חברון ורבני חסידות חב"ד בארץ וברחבי העולם הרימו 

קול זעקה, ובעקבותיה שונתה מפת ההסכם, וחלקת חב"ד נשארה בצד הישראלי של העיר. 

שיקום  סיום  לציון  חגיגי  אירוע  נערך  רבים,  ואורחים  רבנים  במעמד   ,)1998( בשבט תשנ"ח 
חלקת חב"ד ומצבת הרבנית מנוחה רחל, בתרומת הנדיב היהודי מאוסטרליה, איש חב"ד, הרב 
יוסף יצחק גוטניק. במקום זה שוקמו ביזמת 'בית חב"ד חברון' גם בית המדרש וחדר אירוח. 
ביום הסתלקותה של הרבנית – כ"ד בשבט – נוהגים חסידי חב"ד רבים לעלות לתפילה במקום.

השארת המקום בידי ישראל הייתה רבת משמעות ביטחונית בשנות מלחמת 'אוסלו' )2000–
2003, האינתיפאדה השנייה(; שכן אז התברר כי המקום – שאפשר לצפות ממנו על מרחבי 

חברון – הוא חיוני לאבטחת העיר.

סמוך למצבת הרבנית סלונים צוינו שמותיהם של שניים מהיהודים שנקברו בחלקה זו ומקום 
וחב"ד,  קוצק  חסיד  זצ"ל,  גלבשטיין  מעשיל  משה  המקובל  הרב  נודע:  לא  המדויק  קברם 
מלכה  חיה  והרבנית  תרס"ח;  בחשוון  בחברון  שנפטר  יעקב,  לאביר  משכנות  הספר  מחבר 
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גרודז'ינסקי, רעייתו של רבי יצחק )איטשה( גרודז'ינסקי, מגדולי בעלי החסד בוורשה )אמו 
של רבי משה, שהוא, בנו יעקב וכלתו לאה נספו בפרעות תרפ"ט(, שנפטרה בחברון בניסן 

תרפ"ח )אפריל 1928(.

בית העלמין העתיק בחברון אוצר בקרבו סיפורים ואישים מרתקים שחיו בחברון מאות שנים. 
במעמקיו טמונים אורות גנוזים, ותולדות חייו של היישוב היהודי בחברון עיר האבות, חורבנו 

ותקומתו מחדש.

נספח: האגדה על רבי אברהם אזולאי – ה'חסד לאברהם' וחרב הפחה

פעם אחת בא הפחה מאיסטנבול לעיר הקודש חברון ת"ו, ונכנס למבנה מעל מערת המכפלה, 
והרכין עצמו לראות את פנים המערה, ונפלה החרב שלו למטה לתוך המערה. גזר הפחה על 
וכיון  מתים.  שהוציאום  עד  הספיקו  ולא  בחבלים,  אותם  והורידו  שיוציאוהו,  הישמעאלים 
שראה הפחה כן גזר על היהודים להוציא החרב. ופחדו מאוד, ועשו תעניות ותפילות, ואחר כך 
נפל הגורל על הצדיק רבי אברהם אזולאי זיע"א. ותכף ומיד טבל ולבש תכריכים, וכל הלילה 
דרש להם דברי קבלה מאברהם אבינו ע"ה, ואמר להם שיתפללו בעדו. והלך למערת המכפלה 
והכניסו אותו בחבל וירד בתוכה, והחזיר להם החרב בחבל, ואמר: הגיע העת שאראה בתוכה. 
והלך בתוך המערה וראה אדם אחד ונתפחד ואמר "שמע ישראל". ואחר כך שאלו: "מי אתה?" 
והשיב: "אני אליעזר עבד אברהם, המתן כאן עד שאשאל רשות מהאבות זיע"א אם תיכנס". 
נתנו רשות להיכנס – ונכנס, ומרוב הפחד נתעלף ולא אמר להם "שלום עליכם". נתנו לו ריחות 
להריח, וקם וסיפר להם המעשה. וכיון שראה שהגיע לגן עדן לא רצה לצאת, ואמרו לו: "אתה 
מוכרח לצאת, ומחר תהיה הנשמה שלך כאן". ויצא ובא לביתו שמח, וכל ישראל חיכו לו ושמחו 
לראותו. וגילה להם מה נאמר לו, וכך רצונו. נצטערו כל ישראל כי אבד חסיד, אך מה יעשו? וכל 
הלילה היו יושבים אצלו והוא היה דורש להם דברי קבלה עד קודם אור הבוקר, וירד בטבילה, 
ויצאה  וכו'  ישראל"  "שמע  אמר  הבוקר  אור  וקודם  קבלה,  הקהל  עם  ולמד  תכריכים,  ולבש 
נשמתו, ועלתה לגן עדן, וגופו נטמן בבית החיים העתיק. ואחר שנטמן נפל סלע וכיסה את פי 

המערה. ויהי רצון שבזכותו יגאלו כל ישראל, במהרה בימינו אמן.35

35  על פי מנדלוביץ, תרל"ו, עמ' יא ומקורות נוספים.
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י"י ריבלין, ירושלים – לזכר לונץ, ירושלים תרפ"ח.ריבלין, 1975
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נספחים למאמר נעם ארנון

 נספח 1: מכתב תלונה של הרב חיים בג’איו
J1/7369 על הרס בית העלמין מיום י”ד אדר ב’ תרצ”ח  )19 במרץ 1935(. אצ”מ



קית העלמין העתיק ק קרון   נעם ארנון56

.J1/7369 נספח 2: תגובת מושל המחוז הבריטי על חילול בית העלמין מיום 18.10.43. אצ”מ
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 נספח 3: דיעות שנאסרו לפרסום בעיתון “הבוקר” מחודש אב תש”ד )אוג’ 1944( 
J1/7369 המדווחות על חילול והרס בית העלמין. אצ”מ


