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 תהיה פ רבי הרבסבוב

מרעגנשפורנ.

 את שסבב ה י ח ת פ רבי מבב אשר הסבוביםאלה
 שבביהם מפראג ה* ובתחלה : הארצותכל
 ונלך וכרומייא . שברום"א "יוב הצפלין *לפולין
 הנהר ומעבר . דנפהא נהר עי ער קמיםבששה
 י4,ש . ספינות להם וארן : קדר באיץ לי*התחיל
 אחת כפצועה . שנצחין מוסים עושות עשרתארין
 בתוך המשא וכל והעגלא רושבין סביב.בשפה
העורות

 קושריי
 בזנבות העורות שבשפת רצועה

 : המים את עוברין וכן . שמין והמומיםהסנים,
 אורז אלא . הלהם את אותקן אין מדרובארץ
 בשר וחתיכות ? וגבינה וחלב בחיב מבושלודוחן

ן
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 הזיינין האוקע; תחת הסים על תתתיהן.משימין
 ? הבשר 714 הפוכ14 חם והבשר היזיע. המום%4ז
 צך : תיו עי על אם כי קדר בארץ התקיןואין

 מחט טשו לחבשצוי קדר מבני אחדנשבעין
 בדיך עהצ ללכת שיש לאאו ונותן .באצבעו
 שבועה הצר צשרו: כרמו עי והזפ . הרםלבלוע
 כמו מתבות של נחושת כ4 ממלאין הם .אחרת
 המתייר שניהם ושאין ;פרצוף

 והר*
 הקא . עמו

 נשיאים אלא *. להם השין : ~גלם 4ישקר
 2ומשפחות

 בשופה nanb קרר אלץ 714 פתיחה רביועבר
 למזדעק* sm~' השם . והם 14דציץ רזרבי 2 הניםעשר

 חשזש פלח איחלש שאינם מפג* . יפיםועיניהם
 . הם דשים ובשך . אוב ריח שנותמםבעשבים
 714וגיורים

 יוהר יזאק . פרה דליפ בהרי תעי
 יכל אלא הרים להם ואין ושכירין יוםממהלך
 2מא

 המי
 . *ם א הולך קרר ארץ אחר יום

 מנהג חצם 2 כזריא ארץ ובין קרר ארץ ביןומפסיק
 הללא וכל היום כל המילטת מספידותשהנשום

 עד עושין וכן 1 אמותיהן ואת שמתו אבותיהןאת
 המשפחה. מן או מבנאיהם או מבניהםשטותו

 ומלמד*? שמתו. הראשונים את מפפידיםוהאחרונים

- -- -- 
- -
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 . הן~ות מתאנחות ובקלה 1 קינה במתיהןאת
 2 ," וצוקקין בזכיןוהכלבים

 שבעח כזומא ארץ ובסוף : ימנם כשמונהוהלך
 הףהנה וכל * נטןקבשףם השם ימובבונהו נהרותעשר

 ים שם ףשן שמה: ט2ק למרחק יספינהל*
ffאחר העד . אחד לצר 44ם נדי סרחון 
 והוא . ממרח שאינויש

 כס*
 : שמים שנ* בין יום

 וכשהרוח . מת סיר שיחון sff ים אדם עבריאם.
 . קצותו רבים מסיח שאינו לים שממרח מיסבא
 2 אחי לצך שמה כשהרוח אלא היכיןואין

 תולאה הצשם 1 תורמתה בארץ פתחיה רב4ועבר
 במיץ נכנס השזיהמה * מהמם בחופזמאמינים
 השם תהב 1 נידבק עד * שים ובשמונה ?אדרם
 2 4מע טייפ הריגבוהים

 ואמר : מינים שם ויש , יהדכם אין קרר ובארץן
 בדברי מאמינים אינכם ימה פתחיה רבי הרבלהם

 הלחם כל חאכין שבתובערב אבות*מי למוזם שלא בשביל ואמרוחכמים.
 טאצ*

 בשבת.
 . דוום 4ל אחד במזם ףו,שבק . בחהשךואולחן
 הרב להם נשמיפר 2 פחה-ם אלא מתפשכםואינם
 מוב היה * דמ"ק וברכת 1hff רתפלה פתחיהרבי

 הוא מה מעולם שטענו לא ואמרובעיניהם:
 :תלפר
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 חך נשבק עד אדרם בהר ה* אררםצאיץ
 נדהי סלע חומן : יפירוש כיפא חרקעיר

 ובסוף :
 ובנשףבין : שכננדו יעמו יומים רתך אררם הרישל
 בן יהודה רב* של הכנמת ובית 1 נרולה קהילהיש

 רש . דממי טרש שבנה כנסיות בתי ושתיבתירה
 איץ שילך ומנובין . רמקרש בית מאבניש,ח שהבש.,עמו בכותל. נקועה אדומה אבןבאחת
 אחר. לשון ותונרמה . אחד לשון וכזריא :אשור
 : אחר לשון קדר . יון למל מםונותנין

 . ההדשה nu*h עמם בשחצנה *המנציבין
 . הישנה נעוה דכא ימים. שלשה מהלך אחרלצך * דוהך ממעבר צ נעוה a2h* * ח*ונהר
 . כזפת שחביה מנחה איץ וכל : שממהוהיא

 . כמרום נרתך ויער שהיה נינוה של העקרובמקום
 מעבר כצדה החדשה ונינוה ג וצמח עשב בוואין
 כשמון נדי קהל יש החדשה ובנינוה :השני
 רבי שצמו אחר בה, נששים ושני . בוחראלפים
 מפינם בני שנ* חים וממחשל* רבי שמו ואחדדור
 לשנה עעב פק אטט ל *צ רפי הזרעוהם

 ימון דממו מהמגהיק שבא ומה , :מנל~ולת
 . שלמט אם כי מלך צתו ייין שאין אלא .המלר

------
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 ויש : ומשיאין המם וחש * .בלל * תחתוהוא
 ',. : וכרמים שדותלרם

 פרם באמיץ ונם . חזנים הארצות באחזןואין
 הזנים. להם אין הארצות אותן ובכל ובדמשקוגידי
 * רבים ת"ח שולחנם אוכל* לנשיאים ישאלא

 6ה שמר שעמים להתפלל 6ה אומרפעמים
 בו נכובש המוהר. בית להנשיא וישלהתפלל:

 . *חד מתקוממים ויהודי נוי אם : הרשעיםאת
 ה*יב ה*שמיואא* ואם חובשו. חייב היהודיאם

 :חובשו
 המשטרם הכמוז . בנעיה חף4ה היה פתחתיורבי
של

 רם*
 שזרי כל שם מצדע . יזנה שלא

 חשר* 2 * * הפשו חש? . שישתאורח
 ע"א אכלז נזום בנסים לבוש היה פתחיהשרבי
 הכצבן "חת שם היו השלמון ומופרי .הוגש

 כך כל להעבירו פתחיה רב* הרב ואמר :כשימות
 רתע-ן וזון . רחב והנהר 2 חי הנהר אתחולה
 המשקא * חד חדל הנהר כי . בספינהאותו

 ושקווין רפמורות קנים עהשים אא,פ .רלמפינדה
 . בריאים והמים : והאדם המשא ועליהם .ולו'ט
 : נתרפאוסיף

 מהא תרן* בולס ראשו ואין פיל: היהובנינוה
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 ופיו 2 אחת בפעם תבן עגלות כשתי ואוכל .ברחל
 כאמתיים. שפתו מושא לאכל וכשחפץבחזה:

 אדם וכשנתחייב בפיוס סוכנים התבןשלמקבץ
 והש נתחייב. זה לפל, אומרים * הרגה -זן,
 וכמו וממיתוג למעלה הלשתכו. בשפתוקחהו
 ומשצה * בשפתו עהשה הוא כך ביד,. עהשהשארם
 נקשר ושנים עיר. בניין הפיל ועל הואוומפואר
 בו ועלסן ,שפהו הצערא . וחייבים עם עליופורשים
 .י- 2כנשר

 רבי השמו בכוכבים חהה א-פ היהובנינוה
 החכמים ובבל אבהי ארץ 1% צנינוה .שלמה
 פתחיה רב* 4י 'השאל י בע61ת בקי כמהואין
 בשולח ראיתי כבר לו מטר . משיח יבאמתי
 לא החםהש יהויה הבי אבל בבירורו פעמיםכטה
 :שימה רב* ברברי מאמין שהוא יהשרוחו פן . לכתבורצה

 בדלמשה המים במורר וירד . Spnn אתשבר
 שבבבל.2 הישיכה רה"ש של גן עד יוכםעשר

והולכיי
 ומנינוה אחדו בחרש

 ואי*
 בכל קהילת

 . הישיבה ראש של אחד לנן ובא 2 ובכפר ועירעיר
 מאש נדוף והנן י פירות מים כלובנן

 %ו 1
 : רחבים שלהם ועשבים להם אדם ותרצוף .דהראים
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 בבבלי בנדת עד אחד ביום הי שילומשם
 . ועזים שחדים מפני חדקל בנהר עקה אדםוא~ן
 הנהיות קהשרין ביבשה. ובפרדות בנמליןאל4
 : הנמלאחורי
 . השלמת דלופי וכה מלוכה. עיר היאובנדת
 הנרי המלהוא

 2 העמים כל על ושב"מ המהשל

 ער ffN~b יום ממהל יותר מאוד גריהובגרת
 בגדת כעיר : ימים משלשה יגער וכהיקף .סוף
 רואה אדם ונוין : במוררים והלכים . יהודיםאלף
 לבית ה* מהם אחד שהם ונין : שם אשהשום

 אהמר ה"ה הצהר תבקשוג ארשע יראה שמאתבירו.
 *תא פיא . בארל אבה אלא . באת למה פריץלו

 ימר של יהחגתות מעומפים והם : עמוופרבר
 רבי בבנדת ישיבה רזים בדם: והיכיממ'צ'ת.
 חצותו שר וההן . ישיבה ראש ע4 כן ה4ישמואל
 וכל פה שבעל ותורה שבכתב בתורהחכמה
 . maff ויודע . ממנו נעלם דבר ואין . פצריםחכמת
 : בנירטא יקע התלמתיוכל

 אקצר תקפיץ בבל איץ בכל האיץ עםואע
 חשרבעה ישפם כל יודע עא,ש . ופרם מריובארץ
 ההזן כי . ויתירדו וחמירתו וזיק וניקוטמפרים
 חח-ה למפר שיעמוס מי 'אלא בתוה קוראאינו
 : קוראהוא
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 . אחת ב4עמ תלמידים כאלהים ישיבה לראשויש
 במוב: מכינים וכים פותר. מאא כחמשבביביו
 . אהריכצ לומיים לפנ* בעפי להצדין שירעוקוים

 ורבי ו הישיבה ראש לפנ* יבואו אזוכשיודעים
 4 הישיבה ראש ותחתיו ו הגולה ראש הואאליטר
 1 במעיקם "פהופה . הישיבה לראש .יש גדולובית

 למעלה. יושב והוגש זהב. בנף מנוכשוהוא
 אומד  והוגש : רקוקט  טל יושביכצולתלמידים
 : לתלמיד'כש ושומר  תהמתורנמןימתורנמן.
 ישע אינו ואם . רמתורגמן מן שואליןוהתלמידים

 אחד ומתורנמן : הנתיבה להקש המתורגמןישאל
 קהו ושתורחק . אתת ממלתא אהד לעראומר
 הוקטר כל אסר: לצר  אחית ממכתאאומר
 : להמ מפגש שפרמק ואחרבגינון.
 מת פתחיה רבי הרב שבא קמים אחתופנה
 מראש שר יותר והוא י הגולה ראש דניאלרבי

'

 השבפענש. עד היחם מפר  יש ולכלם ה'שיבהי
 ah טוק המלך ואין : רח' מכית היה דניאלורבי
 נפם ושון : הישיים 2צץ פו על אלא הנלהראש
 נעורתם שני אמען אקא נלה ראש להיותהראוי
 . ראי ברב* בחורים האג"ם השקצת . דורמבית
 והם 1 ההשוו לא וכדיין ישמחשי: ברביומקצת

----- -  
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 כי בנים היו לא רניאל ולרבי 1 חכמיםתלמידי
 עד 1SW היחם מפר לו יש שמואל ורבי י בנותאם

 בת אלא בנים 4 ואין : אלקנה בן הרמתישמואל

 והיא . אחר חלון דרך לבחורים הקצייהמלמדת והיתי ובתלמוד* בקרייה בקיאה והיאאתתי
 ואייעץ לסמה בחוץ והתימירים בבנין.סגורה
 בערי ובדמשק אשור ארץ ובכל : אותהרואים
 מ* אלא דיין להם אין בבל ובארץ ומדיפרם

 רשות ונותן י נשיכה ראש שמואל רבישסוטר
 בכל הלך ותוחמו ולהמץת. לרון עירבכל

 : כננו *ראים - והגל . ישראל ובארץהארצורה
 העם את עשירים 2 כבשרתים עבדים כששים לוויש

 הח~שהאכם עמידת לאהד ושלמכש :במקלות
 מיני 1 השאך רוחקת חכמת ממנושואליכם
 ' :חכמה

 יהרתם המעט . אררם בארץ הם גדוליםוערים
 בים* ריבה יהודים שם היו מתחלה כי .שם
 בבל לערי והלכו ונפרדו . זה את זה והרגו .קדם
 מששים יותר בבל ובארץ כוש ~ארץ 1 ופרםמדי
 שעבתי ובפרם פרם: בארץ וכן יהורים,רבא
 פתחיה רבי בא לא ולכן . ליהודים גדולוצער
 שבבבל יהודי וכל פרם: של אחת בעיראלא

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



20

 לצנה זהובנותן
 לנו~לתו..

 אין כי 1 הישיבה לראש
 ושלום . הישיבה ראש אלא מם מהם מבקשהמלך
 : בבל שבארץליהורים
 של אביו עמימה רבי בימי קורם שהיהורשלך
 מפני . שלמה רבי את אוהב היה דניאלרני

 מרוד טלה היאש מהמס מזרע הידהשרמלך
 לראות רוצה שהוא . שלמה לרבי ואמרהמלר:
 רבי לו ואמר : נסים שעשה הנביא יחזקאלאת

 ולא . הוא קדדם כי לראותו תוכל 'לא .שלמה
 שהוא . רשל % אמר : קברו את לגלותתוכל
 ושרבי . התכיים שלמה רבי לו אמר : לרעתרוצה
 משך קמד ה16דו מיה בן ברוך הנה .המלך
 Awi הוכל אם . קברו לה תנ' תהפיך אםלהצרו.
 כל קבץ הלך רבו: את הראה כד אחרתלמידו
 של בקברו שהפר מי וכל לחפור. וצוההשרים
 אהד זקן שם היה מת: נפל מיד נריה בןברוך

 שיחשרו ליהודים אמהי לסלד. ואמרישמעאלי
 רשלך. אמר יראים: אנו היהודים. ואמרואהריוי
 לא נריה בן ברוך של תורתו תאמים אתםאם
 כל כי . לכםיזיק

 ישמעאלי
 אמד : מת נפל שהפר

 שנתענה 1 ימים שלשה אצן לנו תן . שלמהרבי
 הפרו שיכם שלשה ואחר לנו. שימהול3די

 נריה בי ברוך gff וארון הוחנו: יא .היהודים
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 ומלות . שניהם בתוך והוא . w*w אבני שניבתוך
 אמר י האבנים מבין יצאהמלית

 הס*
 שני אין 1

 לצדק נאה ואין . אחד בכתר משתמשיםמלכים
 להביאו~ום רוצה אני 1 יחזכןאל אצל להיותזה
 ומשבאו י דושיח עם השיש אבני ונשאו יאחר
 . ממקומם % יוכנף לא מל 'ח~אל מקברברחק
 הארון להוט יכלו לא הפרדות וכל <D~DIDוכל

 הצדיק בחר כאן שימה. רבי ואמר :ממקומו
 יפה פלמין ובנו . הארון את שם וקברו :ליקבר
 ? קברועל

 לקבי וחותמו כתב יששה השש ששאל רביונתן
 2 שם שיבוא מקום בכל אותו שיתיירו 1פתחיה
 ובנ"צ( : והצדטן*ם חכמים תלמתם קבורת לוויראו
 מכל שעשה מעריה רבינו פירוש להודיםבבל

 ואמרו האי, ורב מעריה רבינו הר תחת קבוריםוהם י גאון האי רב ושרוש ~ מררים ומששההקרטה
 כקוב והוא . מיני הד ער משם אחר הרשבלץ
 : ממנו ויראש , עושין הע מבקש שהיה וכל .ימו שמואל רבי bff~ תוהם פתחיה רבי והייך :לנדת

ור*
 . W1*b ששמה אחת עיר עד פתחיה רבי.
 והכל חשוב. כהן החם מבנדת: אחד יוםמרעך
 ואם מאב הכהן אהק מזרע שהוא Su*1מעידין
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 עיר אותה ולפמ ! 'חס מפר לו ויש . ראיבלי
 בא כי לו. ואמרו עליו: בנוי 'פה וביתקבר.
 משרי ברוזק ששמו אני יהודי . עשיר לאישבחלום
 בנים. י ואין צדיק. ואני בלולה, שהלכויכניה
 ובנה ? בנים לו יהיו יפה בית קברי על תבנהואם
 מי , חלום שאלת ועשו ? בנים יו והיו בית,עליו
 שם לי ואין 1 ברוזק אני ואמר . שם הנקברהוא
 ?אחר

 ובכלי ברמחים בחורים כחמשים הכהן יוונתן
 ואין בבל. אצל אחת אהמה כי אותו: ותיירו .זען

 חרמים ונלראים במדבר. והם ? רשלך עלחהצשין
 אזניהם אומה: סבל וחוסמים שנהלים שכשעל

 *הקאגל באלהי 484 כמשמימם השין . גרונאכעשב
 : ר:*שמעא4ם כל 4 קריאיםוכן

 הבמי
 או יו1

 וישנו במדבר, 'חקאל של קברו מבגרת יוםחצי
 וביד . *ר כמיל קרובה והעיר : החרמיםביד

 מקף יחזקאל למבר ומביב 2 רמפתחותא,הודים
 שקך אין ולהומה : גדול והצר . גדולה ועירחומה
 . השער פותהק הדהדכם . קצר קמק שקך אםב*

 2 ההר נפך כי רנ4הם הל עיהם עי בוגננםין

 והפתח ; שמה ר4וצות מכל בקע הפוכות~חג
 בו שנכנמין ער . עצמו את מאשו ומנביהמרחיב
 א* כשמונים או כששים שם ובאין : הגמליםעם
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 בחצרו מוכות ועושין מישמעאלים. לבדיההיים
 וכל י קברו ע5 ונדבות גררים כותנין . רואיםוכלם ן כבתחילה הפתח מקטין כד ואחר : יחזקאלשל
 שההרמי

~py 
 נהיר סקרה.  ברשהר או עגןה או

  שהיה  פחחיה. ש"כ*  וחמיו  קברו: עלהיתפלי
 והיה . ונתעקרה סוגיא אחרלשר

 כס*
 ארבעה

 יתן המושא תלד אם : ונדר : יחזקאל מקברימים
 הו14 כי וראה . ילדה גצים ואחר :' ליחזקאלהלר
 הולך לו צרח ליחזקאל: נתנו %א ~יו וחמלמוב
% ונכנס . מעצמו המגמיאשל  *bff SNptn הצתו 

 בכל מחפש השך טיה . שנכנס עד השערונהרחב
 . הטו 5ט אל ששם של , מצא הקש ~aaמקום
 ברח הצדה; ,דמקא5 5תת שנדרתיהובשבל
 אלא אינו * אחד יההץ ימצר : נסוד הפתח כייכיל הקש לרוואג ההצה שם. ומצאו שם *,ברו:
 לצדיק: אותו נדרת שמא * הנה שנכנם הנםעל

 : שאהמאט אעשה הצה . לו נדרתי ואמר לווהורה
 תשים אם קברו. ע5 ושים כקש קח היתורי.אמר
 raff ער מעם. מעם הכקש ונתן המום! ויצאשויו
 : ויצא רפתח ונתרחבשויו

 בודו וזומא 1 'חזקאל גסך על תלד פתחיהורבי
 ואמר. . הנרעינין סירו ונכלו 4 זהב של ונרעיניןזהב
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 הנרע'נין ממני ועא4 באתי. לכבודך יחזקאלארוני
 נראה והיה ש*, יהיו שהן מקום בעלונאבדו.
 שמא מבור והיה כוכב. כמין ממנו 'רחוקבעיניו
 על ונתנם . הגרעינין ומצא וראה והלך טובה.אבן
 לשר על ה* שהיה ישמעאלי וכל יחזקאל?קבר
 ונדבה מתנה ונתן . יהזקאל קבר דרך *מחמס
 יחזקאל. אדונינו ואפצר. l)t)bnbl ונורר :ליחזקאל

 הלכים מדבר ודרך וכרי כך לך אתן אשובאם
 בעשרה' הולך בררך שיודע הצי יום'. בארבעיםשם
 מי וכל ? המבמיון נהר עד יחזקאל מקבךימים

 שום או כימו מפקיר מרחקים בארץ לי*שרוצה
 4 שמו יחזקאל אדונינו האומר . ליחזקאלחפץ
 "חתו אדם שום תניח ואל . שאשש ער זההפץ
 שם מונחים ממון של כשים צמה יושע:אלא

 שם והיו 2 שם מונחים שנים שכמה לפי .שנרקבו
 נע אחד להברא הריקים מן אחד ורצה .מפרים
 . המרם יםה"ם אחזוהו כי יכול היה ולא .המפרים
 העלם כל מתיראיםולכן

 מיחו*
 של4 מי וכל 2

 רמשה י4ש קנינו. על דצרול שלו * בניןראה
 לקבר חיל 2 זהב מזעופה ובפגש 2 מעקים יפהבנין
 בנק נביו ועל מכיב המהי הל . כאדם גבוהמיד
 לו רש ! רוגמתו ראתה לא ועין : מוזהב אוזשל

 ולמעלה 2 ומתפש ראשו מכנש שאדם .חלונות
 גדולה כשהעשויה

~ff 

 ש*כצ מעילכם זהב
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 נרותושישים 1 מאוד שים בתשו זכוכית וכ4 . מבפניםמקיפים
~ff 

 . הקלה יומם שם רוקקים זית שמן
 1 הזית שמן שכש שנותנים המתנורך מןוקונים

 על ממונים ויש : הנרגע שלערם עליוומדליקין
 זה . פרנמין כמאתים קברו על שנותניםהמתנות
 גשרו על שנאנים ממן ומאותו זה: אחרממונה
 בו ומשיאין . תיקון שצריר הכנמת ביתמתקנים
 להם שאין התלמידים שרנמין . ויתומותיתומים
 ? להתפרנסבמח

 הכנסת מבית לכד כנסיות בתי שלשה ישובבנדת
 היאחז שפת על רמלאר שעמר במקום דניאלשבנה
 2 דניאל בספר שכתוב כמו . אחד הצה אחדמיה

 בביתו ראה יחזקאל. קבר על פתחיה רביובהיא

 מצמער. השוער הסרנם ואיה ? ארם כפני שפניועי
 הצף שזה בית כל מאבותינו. בידינו ממורתואמר
 לצנת העוף שכשרצה וראה 1 חרב יהיה בונמצא
 כשהשר המינם הצמח . ומת העוף נהפךמהחלן
 נ השזיהה נהפכה העוף משע מ14חר ואמרמאוח.
 ה"ה קהם שב"מ . פתהא ליב* ההעבה ראשואמר
 פיצים בו שבאו אלא יהקאל* קבר על אשעמור

 ונמת, . הגונים שאינם אנשים ביניהם והיו4. כשמנים לרגל הסוכות נחג באים שהע .וחי~והו
 בית ואצל שכא עושין חצך מ:אאו : הששעמוד

 2הכפרות

- -
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 : וניכרים בזה זה נלשין כבר ונהר פרתונהר
 קברי יחזקאל קבר נגד כמיל פרת לנהרוניעבר
 ועזרא . לבד אחד וכל . ועזריה מישאלחנניה
 ימים בשני ובא ההזר ? שם קבור הוא )גםהספר
 והכל . ימים שלשה כמהלה והעיר : נהרדעאעד
 של תאם והראה : קהילה יש העיר וכקצה .חרב
 ויחיב: רשף כנישתא לו והראו . הישיבהראש
 נהר על מערבית וחוצה . מאבנים חוצותיהושלש
 אלא . לכינה יא אבן לא לה אין החוצה כלפרת
 בית לאותו גג ואין י יכניה עמו שהביא מעפרהכל

 היההחיכצ. לו ואמרו חרב: הכל כיהכנמת.
 עף והיך משם יהוא אש עמור רואיםשביילה
 לסיר ובא שמה וחזר :' לעיל שכתבנו ברוזקקבר

 הא מאיר. רבי של קברו השם מילה.ששמה
 המים אצל העיר לפני ויש י דמתנ*תין מאיררבי
 הפרת והנה : הקבר יש השדה ובאוהו .שדה
 שנודדין הממון מן *חו . קברו על לעלוערבה

 סביב עיר עליו ובנו . והישמעאליכםהיהוףיכם
 כךרו: על יפה ובית דגנים. בתוך ומנדלים,ברו

 אחת שפעם מפג* ; הצק אותו קשיןוהישמעאלים
 בהן שילין 'ממעלות אחת אבן וחמם השלמוןבא

 ותפס . בחלום מאיר רבי אליו בא ובלילה :~כרו
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 מלת למה לו ואמר . לחננן ורצה בגרונואותו
 שאני יורע. איגר וכי sw~*אבן

 צד"
 ואהוב

 אעשה לא ואמר מחילה? ממנו בקש אזלמקום:
 כל. לעין כתיפה על בעצמך אתה שתשאנהעד

 נשא למחר : הצדיק אדוני שגזלתי רשעתיותאמר
 ואמר . .תמה והחזירה 1 לעין כתשו עלהאבן
 ממנו ויראיכם : הצרים ושדוני שנזלתירשעתי

 לל  ונותנין  קברו. על שם  ומשתחויםהישמעאלים
 לו נותנין בשלוכם יחזרו שאבם ונודריםבנזנות
 י וכךכך

 ראש של חותם פחחיה רבי שהראה מקוםובכל
 : אותו ומתיירן ברמחים יחפנים מיד .הישיבה

 רחק 0יה בן ברוך קבר עד יחזקאלהוקבר
 כארבע ר*ושי נחום לקר עד ברוך ומקבר .מיל

 . אריכא אבא של קבר באמצע ובינתיים :פרמאהע
 מן וחמשה אמה: עשרה שמנה ארוךקברו

 רבא שששה ורחיים שם: קבוריכםהאמוראים
 בה מחינין והיו מים. בלי שם היאלתלמידים
 שיתאים . ממהית להם ויש : עליה שה ובית 1בימיו
 . וחמשים מאות חמש ואמוראים הנביאיםקברי
 של 4ר סמוך קהילה וכשיש : שרי"םכמנין
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 הקבר: עי מילרע כלי פורשיכם אחרצדיק
 שאין הקבר על מחצלת פורשים משםוכשרחהקימ

 או בנד שעליהם הקברים רוב ועל 2 עליובית
 ששומר 1 רמהצלת תחת כרוך נחשמחצלתם
 שמו המחצית כשתגביה ל4. ואומריםהקבר:
 אזק הס % לו כתב הישיבה וראש ? הנחשמן

 : בביהם הכתב ושכח : שם שקבוריםהאמוראים
 שהלך מה שכי וסיפר . הנה סביהם באוהוא
מביהם

 ה~
 מזרח ביהם 1 עולכם של למורחו

 פנה ושטם : לפול'ן מזרח רומייאלרעגנ"פורג.
 אדונינו של קברו גאי ימים בששה והלך .למזרח
 של נקרו היה קדם ביס* כי , ואמתו : דסופרעזרא
 תל יידה . אחר רועה ובא : נשבר המופרעזרא
 אני לשלמון אמור נחילם. 4 %א עליוןוישז
 ורוקמני היהודים ירי על שקחני הסמר.עזרא
 ולא : ימוחו עמו בני כל לאו ואם . פלוניבמקהם
 . יהבתם והביאו : הרבה ומתו 1 דבר לאותוחש
 השיש המי 1 שיש באבני והיה : בכבורוחפרו
 ורף2יוהו הסופר. עזרא אני ע4ו חקוקלוח

 : נקרו על פלמץ ועשו : לרועה שאטיבמקום
 עד מקברו 'המש אש עמוד עשיה אחתובשעה
 שתיכם ושעה ביום עשרה אחרה שעה .לרמיע
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 1 יילדה שי ראשונה בשעה נראה ונם יעשרה

 העמוד: של באחי פרמאות ארבע או שלשוהולכין
 מן והמפתחט יממה: משתחוים הישמעאליםוכל

רנתיכמ
~uw 

 , שהערכם ביץ המדה רקבהים

 *חומים בהם ומשיאין הנדרים לקחים,והיהודים
 כנמיה; בתי ומתקנין רוזלמירים טפרנמין .ויתומט
 : ענייםשל

 בשמונה הלך עזרא של ירו שהעדוקודם
 יהדכם שני אלא בה ואיך . הבירה לשהשןימים

 ורדרד* . הקצבה השש ש5 חותם והראה י)צבעים(
 קנחי דוה המשחילה י דניאל של ארונו אתלו
 נרהב שצבע שם עדה . דגחר על שוחדבצד

 האחר בששי דוהר בעבר וזניו 2 וברכהוהצלחה
 בחלך קבתי הצחק שאק בשביל .אומריכם
 נדשנה מלחמות והיו : מבורכת ארצנו איןלפיכך
 אוי הורו גם הארק את אלו וגזלו . ביניהםתריר

 : ב*נ.הם פשרה ועשו וקמם שבאו ערוט~הו.
 ברצך גבוהים ברזל עמודי ועשו הארון.יקחו
 : ברזל של בשלשלאות עליהם ותלוהוהנהר.
 הנהר באמצע וההן . קלל נחושת הואוהארון
 למרחק אותו ורואין . המים מן גבוה אמאשמר

 ספינתה כל . היהודיכם ואמרו : יפהנזכוכירע
 . לשלום ילכו וכאין הן אם הארון תחתההולכת
 ואוביי : שם לעבהי ויראים : במים תמבע לאוואם
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 של נזמים רנים יש דניאל של ארונו שתחת .לו
 אלא . ארונו תחת עבר לא והוא ? באזמהםזהב
 : הארון וראה הנהר שפת עלעמד
 דנמיד . פרחא נמלא יו והראו . לבנדתוחזר
 עשו. לשכוב האדם וכשחפץ . דקין ורגליוהוא

 מדה מהלך והרוכב ?' יפול שלא עליואושרו
שאדם

 הוי
 נמלא על הולך 1 ימים עשר בחמשה

 אלא . לרכוב יכיל היה ויותר ? אחד ביוםפרחא
 : מיל מדלג אחר וברגע * למבול יכוץ האדםשאין
 מאה גבוהים והשערים . בנדת שערי לווהראו
 קלל נהושת של והם אמות: עשר ורחבםאמות
 ומממר : רוגמתו לששות יכול אדם שאין 1ומצוייר
 אותו בו * יודע שנק ואין . ממנו נפלאחד
 לאחוריהם נרתעים הבהמים היו ומתחלה :מסמר

 הנהרגת זוהר שרואין מפני .( )השעריםכשרואין
 : וביהו *אתם כרצים להסוסים נראיםוהמשים

 , שמעורבם שי הגחכו 1nwr וי חומץוהחי
 בשביל * רקלל נהושת של הזהב זוהרלהעביר
 למעלה הנחהשתז )זעו ונראה שיכנסו:הסומים
 האלו הישערים ע~ו: ההפצץ נשפד שלא *מעם
 כמה לו "ש הישיבה וכתיש : ירושלים משעריהם

 . יכוהו הציווי במהרה יינשה שלא הני .עברים
 : תורה תפלא ועניו צריק והוא : ממנוייראיכם

-------- - . . - -  
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 שעו ומימין : כמלך וצבעונין זהב בנדיולגבש
ביריעות

~ff 

 : כמלך מילת

 . הישנה בבל קצה עד מבגדת ימים בשניוהלך
 ביתו ויוצל . ע4 חרב נבוכדנצר של ביתווהנה
 ובמקום 2 חדש הוא כאילו דניאל של וביתועסור
 . ש"ח רגליו ובמקום . אבן יש רניאל שלמושבו
 שכתב ע4ו מונח שדפתר . למעלה אחדואבן
 נבוכדנצר לבית דניאל )בית( שבין מכותלמשם:
 ואצל : כשרים הכמים שלשים לפניו יושביםשהיו ן להמה המעכלת . כתבים בו משליך שהיה קמןחלון
 ממות ואמרו . אבן וקשה לישע מושבומקם
 אחת ופעם : ממומם שמקרש בית כו4 ששםבידינו
 וכ*חו . להם שהוגר מפנן לחפפי שלמוניםבאו
 נפויהאבן

 משם: כלום ,תו לא לפינך מתים.
 החומה בעובי והעלטתו . חרר מאותוויצרעו

 . דניאל בה מתפלל שהיה לעיליתהבמדריגות
 נעשה וכך . ירהשלים ננד שמכוון מאהוהפתח
 2 להנקר יכחל ארם היה שלאבאהננהע

 שדוה 4מן כל אשה ראה שלא ואמרוחזר
 אחר וקל הן2 הצתות שמכומא מפניבבבל.
 ער מתפלל ואינו , בחצרו מקהה לו ישואחד
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 מפמ בלילה הלכים שם דרכים והלכי 2שימבהל
 כבימות שם הכל נדל החורף ובימותהחמימות:
 ממש ובבל : בקילה רובה ומלאכתם י בכאןהקיץ
 ואף י יפמים וביהמת בתורה ועסקיהם . אחרעולם

 מתן שמה ה* וכשהסוחר ! נאמניםהישמעאלים
 אתעה חמכיזפץ 141  והולך אחד. בביתהסחורה
 לועז רתום אם והשקים. על מקום בכלהמחיה
 ירשע לאו ואכם מוב. הרי המותר שדברכמו

 ש*"לי רואה ואם ? התגרים לכלהמחורה
 2 בנאממת והכל : אותהימכור

 מ"א[ לבד . כננוות בת* שלשיכם "פובנבל
 וששובזה רומש ושטמפו ה"מ* ישם. רנן הפין ירניאל
 בןעםשע. rk~b מתקי אצו אהד מהפ'%:להתפ%
 , נישמר אחד יעשור כך ונסחר : אמן אחריוועונין

 כל ויאמר אחר ויעמוד . רם בקול שאמרברוך

 נשמע וקלו דקהל: אותו הצמייעיןהשבחורע~
 2 אהוגה וה% . קנ"4ו שלא כדי מכהלמלמעלה

 מתפלל. כך ואחר . ויהשע קהים ישתבחואומר
 עם אהד ידבר ולא ? יעמם יכמה ההפלהוחולקים
 בלא ורנל : בתרבות קומרים הכנסת בביתתבירו
 ומוע*ם וכשלומדים ( יחים הכשת בביתמנעלים
 . באצבע הישיבה ראש להם מראה בניגוןעצמם

---- 4 ,
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 קול לו שיש בחור רש : הניגון הוא היאךחבינים
 מועד של בהלו : נעים בקול מזמור ואחמר .נעים

 באיזה ממורות ויש . שיר בכלי המזמוריםאומרש
 ואל . ניגונים עשר להם 'ש עשור( )ואל .ניגונים
 כמה יש מזשר כל ועל . ניגונים שמונההשמינית
 :ניגונים

 לו הראו דדניאל בעילית'ה פתחיה רביוכשהיה
 מלא חציו האש וכבשן מאוד. עמק אריאגוב
 בו. הצובל רוחץ קרחת הה* לו שיש הצי ימיס
 : מהרפאוהוא
 מלכי של שללזים ראה בבנדת כשהיהועוד
 . מצים עשרעע כמהלו משם רתק מנב כ'משך.
 ההפך לרוץ תועבר אושך. הר' עד מושךוהארץ
 מלאך בא משך מלכי ולשבעה : רכב בן וכדבבני

 בתורת ויתפשו והזקותיהם דתיהם שיניחו .בחלום
 : ארצם את 'הריבו לא ואם . עמרם בןמשה

 שהתחיל עדונשתהו
 רם*

 ארצם: את לשתת
 לגשש הפלחו . אעצם וכל משך מלכיונתגררו
 מי וכל י חכמים תלמידי לקם שהצרףהישיבה
 ואת ללמדם : ערמה י חכם ותלמיד ענישהוא
 מצריכם המארץ : הלדלי ותלמהא התורהבניהם
 נם ראה והוא ללמוד: שמה התלמידיםהולכים
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 הנסים כששמעו . יחזקאל ,בר הולכיםהשלוחים
 : נענים שםוהמתפללים
 רחקים אורם שהרי . פתחיה רבי הרבואמר
 . נבוהים אררם והרי : ימים חמשה מהלךמבבל
 שמם . תרים ארבעה ממנו ולמעלה גבוה אחדוהר
 . ההרם אונע בין נח תיבת ונכנמה ? שניםכנגד
 אלא . שם התיבה ואין : משם לצאת יכלהולא

 . ועשביכש קמשוניכצ מלאים וההריגה :נרקבה
 דהצמש וחבם , ~יהם מן ירד עליהם המלוכשירד
 ממתין הוא אכר . בלילה שמ~ין הצה :ונמם
 אלא : ממוםהוא

 לקחיי
 ועם הכטמטומם עם רמן

 : מאור הם קשים כי . אוחם וחותכין *העשביק
 מעצד משרשפים מששבים : כשלג לכןוהוא
 מתקין יהנו רמן עם אאם וכשמבשלין ימרים
 אותו מבשלין היו ואם . מתיקה מיג* הוכלמדבש
 מרוב מת"רדורע היו איבריו . קמשוניםבלא

 ל14כול 6 ונתנו קמנים. כגרעינים והם .המתיקה
 : דצשע"קה למבול יכול היהיא איבריה בכל ונכנס . מתק והיה . בפיו ונמם .מעם

 ראה . *חזקאל קבר על פתחיה רב*וכשהלה
 גבוה הר והויך . נצל וכ6 רשלנה. דור שלמברל
 : חרבה לעניו והעיק . עולם חי)מאוד(

----------- 
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 רבי bw אביו שימה רבי בימי שהיהוהמלך
 מקבר שיצא הגרנה כשראה נולה. ראשדמאל
 אבני שני בין מעם נראה ומליתן . נריה בןברוך
 קבר ששם מק לעיר הלך . גדול וזוהר יפהקיש
 מובס פגר הוו" והנה . בקברו לראותומחמם
 אדם היה שלא מקברו עלה יע וריח .ונרקב

יכוי
 לא ממשות שאיו . עמו לכי טומר לטבול:
 נריה בן שלרוך רואים והם ברתו. %אבמחמס
 . ללביא תלמיד והוא . מקברו יוצא ומליתושלם

 והיהודיכם . מתים היו חמרים שהיווהישמעאלים
 תורה תופסים שה*התים ייענו לכך 1 התקולא
 לנייר שרצה הנזקיה ונתבמלה שמת. ערעמו וכי ההש לנייר הספק הקש נריה: בן בהקששל
 : עמובל

 וכשעמוד : בבי ארץ במץ )קבור( המשרועזרא
 עליו. בנוי אשר הבית רואין אין קברו עלהאש
 דדניאל עילותיה ואחורי : קברו שעל הזוהרמפני
 הבאר נם עומדים עדיין והתמרם . נאהפרדם
 לשכם. מבין היה מעמ שם שהיה )ממנו( המי :שלו
 דרוך כגון . לתרגום או ~שוננו הוא קרובכי
 הזהב גדל ישמעאל שארץ : לקם לחוכם ,דרך

 :כעשבים
 ובליל"

 בעפר מימן ועושין . זוהרו רואין
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 שהזהב העשבין לוקמין באין ולמחר . בסידאו
 זהב להם ו"8 . שם מצויים והזחובים :עליהכם
 :הרבה

 האבן ועל עזרא, שבנה הכנמת בית ה8ם .לנציב'ן ומנינתי 2 לנינוה וחזר . למערב פמווהחזיר
 יארשו לתרן והל : ר פ ו ם דה 4י י ז עחקק
 : יהורכם מאות כשמונה בנובין רש ינהרייה
 ימים וכמה . ישמם הגיד הערים וכל : לחמתומשם
 . לחלב ומשם 2 לכתוב צורך ואין . לזו מזוהל
 בהר כי חלב. אותה קורין הקמה צובה: ארםהיא
 מן יורדות המשלות פכינו. אברהם bff צאנוהיה
 הול י חלצ לקנאם מושהי הגה ושמשם :ההר

 מששכם bff * . נדגלה עיר והיא 1לדמשק
 תשיא יהודים. אלפים כעשרת ושם : ליהמהשל
 תורה. מלא עזרא רבי שלהם ישיבה וראש :להם
 ודמשק : מבבל הישיבה ראש שמואל רבי ממכוכי
 נכוצות וסילונות . ופרדסים גנא בתוך סובהארץ
 מאחי, נרה~רע ובריכות מיכר *חששמהן
 : שם המגרים *רגע מ*נ* וכל מאחי מוכיםוהמים
 דמשק אז בארץ עדן גן אם הישמעאלם.ואוצרים
 עומד דמשק אז הוא בשמיכם ואם * עדן גןהוא
 רואה לרמשם שהולך המי : מלסמה בארץכנגרו
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 שעירהר
 לצדדיי
 ובארץ 1 הלבנון והר חרמון והר .

 ועמורה: מדהם כמהפכת . וצמח עשב אין ועוגסיחון
 קבר שהוא ואמרו . אמה שמונים ארוך קברוראה
 : זה אמרו לא היהודים אבל : נח יבן שםשל

 במערה הירדן ועמר . שים שמ כמהלךולמוריא
 המם למבריה ובא : פמ'ש ממערת שאמרובמו

 אלא . קהילא יש ישראל בארץ גם כי .קהילה
 כשלש או כמאתים או כמאה אלא בהןשאין
 הכנמת בית יש וכמבריה בתיכמי בעלימאות
 הקדושי רבינו קבור ובצפורי : נון בן יהושעשבנה
 משכם מיל וכשרחקים . מקברו 'וצא מ"כוריח
 bff ההברים : מקברו היוצא המזב הריחמריחין
 שבבבל 46 בבל. bff לא ן בכהוין ישראלארץ
 בן לו ויש 1' נהוראי רבי ושמו בחי 'ש רביומורט י עמוקות  מירות להמור  יבולים  ואינם . מצוייםנצמ
 ויש 1 הנשיא יהוסה רבי שם על יהודה רביושמו
 ומוכר רתעא נהוראי ורבי : רבי ער היחם מפרלו

 ישלא ומבהיין . בחנותו לפניו ובמו : בשוקבשום
 : ייורק חירם תלמיד ור41ש . איכאן לכאןיראו

 גליכ( . שבמתמו רפאים וכר( וציפנתיומבריה
 רבן שהידה השפרעם: אושא וראתההתחתון:
 יידויים יש ובעכו מנהדרין: בסמוםנמלי4של
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  ובשבת . הימים ששת כל שנובע מעיין ישוביבנה
 התחתון ובנלים ? בו נמצאת לא אחת מיפהאפילו
 אחד מצר . ונבטיה רחבה היא ובפנים . מערה*ש
 אחר ומצד ותלמידו. שמאי קבורים המערהשל

הי~
 נרושף אבן המערה ובאמצע ותלמידיו:

 כארבעים קיבולה בבית ונכנס כום. כמוחלויה
 יראה הגונים אנשים שמה כשבאין ? ויותרסאה
 ויבקש 1 ומתפלל ידיו וירחץ , עמם מים מלאהאבן
 המיס כי . מתחת חלולה האבן ואין 2 שירצהמה
 אדם לכבוד נעשה אלא הקרקע. מן באים14ינם
 ואם ? רמים יראו לא הגון שאינו ולאדם *הבון

 חטר יהיה לא מים. כדים * האבן נקישאבק
אלא

 מ,
 : כהורתו לא

.

 כתא* השם 2 בהרים ועמד . העליון ל~יי ור*
 קבבי ובו . מאוד גבוה געש והר : בארבלהאהביי
 : בהר שששויין במעלות בו ועולין . הנביאעובדיה
 בן כלב ואצלו . נק בן יהושע קבור ההרובאמצע
 . ההר נע מובים מים מעיין נובע ואצלם :*פכה
 במן כל י קקבר*ם אצל נאים היכלותובנויים
 ניכרת אחר ~ץכל המצל 2 אבנים של ישראלארץ
 שדרך היא וזו בשלג. הפוסע כארם אחתפסיעה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 מות לאחר *שראל ארץ ונתגעשה המלאר.בה
 היא ישראל ארץ שכל . פתחיה רבי ואמר :יהושע

כס*
nehw בן יונה ,בר משם ורשך : עצים 

 פררם: אצלו ויש ? עליו בנוי שה והיכל .אמיתי
 : נוי הוא הפרדם ושהמר י שם פיזיות מיניומל

 מן מאומה להם נותן אינו שמה גויםוכשבאים
 אותם מקבל שמה באים וכשהיהודיםהפירות.
 אמיתי בן יונה להם ואומר . יפות פניםבסבר
 את הקאמל . משלו לכם ראוי לכד . היהיהודי

 חצי מהלך לאפרת. רחל ,בר ובא :היהודים
 אבנים עשרה אחת ללרה ~ל : מירושליםיום

 סלד יא ששיין ולפי 1 שבנרם עשר אחדכמניין
 כפרו:( אבן שם )אץ פשה. בצאת אלאבנימין
 על הדא אחד שיש יעקב של ואבן . שישוהם
 . אדם בני הרבה משא מאחי היא וגדולה .פלם
 האבן את *תו 1 כומרים יש אחד מילומשם
 עבודה בבנין אותה קבעו הקבר מעלהגדולה
 . בתחלה כאשר הכלר על אותה ראו ולמחר :זרה
 . פעמים כמה עשוכן

 ונמני
 : עתי *תחוה

 שעל האבן לאה יעקב: שם האבן עלוחקוק
 מזיזין אין אדם בני ואתבלם . חין אצלהבאר
 . אמות מאות כשלש עמק ההבא"פ ? ממקהיואותה
 : שם מצויים מיםואין
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 אבררגם רבי אלא שם ואין . לירושליםוהלך
 2 שם שמניחו ים* הרבה מם נותן והוא .הצבע
 ריצפה שהמעזיבה וראה . הזיתים הר לווהראו
 שם נאה והיכל 2 רחבה והיא 1 אמות שלםגבוהה
 ירושלים כשהיתה . קדם ביש הישמעאליםשבנו
 שיגרע בינינו יש אחד זקן ואמרוהישמעאלים, למלך והלשינו פריצים יונאו : הישמעאליםבידי
 שהראה עד המי. ארעו ודחק י ועזרה היכלמקהם
 רוצה אני ואמר . יהודים אוהב היה והמלך :לו

 אבני מן נאה בנין שיש. מאבני ההיכףובנה י יההיע2 אלא שם יתפלכ* הקש . שם הצלללנתי
 נוים ובאו ? מראה מיני וכל וירוקים אדומיםש"ש
 בעוב* הצלם ולבש 1 נופלים המו . צלמים בוושמו
 יכל היה לא לקדשים קדשי בבית אבל .הכתעל
 . אחד מצד שם שהענייכ2 והשפימל :לעמור
 בית ושם הינהם. בן גיא ונקרא מבוקעת.והארץ
 : שלהםקבורה

 השראל ארץוכי
 כמ*

 ים היאה : ימש שלשה
 מלח פשיב עשב: בו pm תמוה. 'מדוםהמלח
 שהעמיר האבנים ונם . בעולק ואיש ראה שלאאמר
 המערה על וראה ~ לחברון ו* : ראה לאיהושע
 אבנים בו ויש : אבינו אברהם שבנה גדולהיכל
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 . אמות ועשרים שמונה או ולשרים שבעגרולות
 למי ונתן י אמות שבעיכם כמו פינה ראשוכל

 אותו להביא זהוב. בירו המערה שלשהמפאה
 צלם דפתח על והנה לו. ופתה האבות:*ברי
 שבעכו. היהודים ואמרו : בפנים כוכיןושלשה
 ואמרו המערה בתחלת פגרים שלפה שמו כיהזהר
 לו אמר המערה וישומר ואינכם: האבות.שהם
 : למערה להכניסו . זהוב עוד לו והחניף :שהם
 גוי לשום הנחתי לא מעולם ואמר 4.ופתה
 : ~נים והכניסו . נרות והביא : הששיי בזהלהכנם
 ירדו מבחוץ המערה זאת ולקורם . במעלותוירדו
 רהבה מערה לתוך שאו מעגלת: עשרהבחמש
 והקרקע בךרקע: פתה המערה כאמצע .מאוד
 ועל ' י המלע בהלל הם הקברנם וכל . סלעכלה
 עבין ברזל חתיכות מונחים שכאמצע פתהאותו
 בידן ליא אם כזה לעשות יכול אדם ואין .ביותר
 ברזל שבין הנקבים מן יוצא מערה ורוהשמים:
 והגץ ישמה: בנרות לבוא יכול היה ולאלברזל.
 על שוהה ובשהיה : שם והתפלל האבות.שום
 הישליכו *המגש מעהה רחץ היה . המערדע%

 , ולאהבי

---- ---- . ----
- - -  
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 ואותו : הרחמים שער ושמו שער. "שוכירהטל~מ
 שכן וכל *הורי ש"מ השין ומיד. אבנים ממלואשער
 הטים רצו אחת אעם : שמה לבוא רשאי גוישאין
 * ישראל ארץ ונתרעשה . השער ולפתוחלהמיר

 בעץ מסורת ויש שחדלו. עד בעיר מהחוהוהיהה

 ובו . השכינה גלתה השער אוהו שררך .היהודים
 והר . הזייתכם הר ננד מכוון והוא 4שצ.עתידה
 : רואהו הזה בהר והעומד 1 ממנו נמוךהזיתים
 בעין עין . הזיתים הר על ההוא ביום רגליוועמדו
 : קיים דור ומנדל .שם ומתפללי * שער אותו דרך : ציון ה' בשביראו

 . jcni)at שצנה אימץ הכנמת בית "שובדמשק
 נדגלה תדא , טריה בן שהילר רבי שבנהואחת
 2 מהפלאןובה

 אהד. וקן יחטב היה משם רחק ממראבאילוני
 הטה למוג: הזקן נמה שמה פתחיה רביוכשבא
 בו שנשעט העץ פתחיה ~בי להראותלגנו,

 פחוא . יפה זצ,ך זירה 6 והראה *המלאכיכם
ncbwbבידם: וקבלה . באמצע ש"ש ואבן 1 חשקם 
 c*Ih 1 לשלשה רמץ נ, ראלאכיכצשכשישבו

 . האבן על ורטבו אחר, ען על נשען אחדשכל
 של בארה העץ ואצל . מאוד מתוקים העץופירות
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 אוהל דואי ואצל . הלולין מתק'ן חישהשרה.
 כמאה האחר ומצרו 4 מישו ממרא ואצל .שרה
 אברהכם של בארו עד שרה של מבארהאמות
 )נריה( אכן לו והראו מאוד: יפים ומימהאבינו.
 אמות. ועשריםשמונה

 אביע: אברהם עליו שנשי
 משכר. ואינו לעולמו ה* הוא הנה הזקן.ואמר
 ראה כפוף בצום אחת שפעם . בשבועהוהגיד
 : שרה של בארה אצל אש ומנו 4ש שלמלאך

שהי"
 4 שם מתפך

 אשועבדיכם גדול. נקות להם יש יוןובארץ
 בשמורז. בקיאים בחוים יבהם( וישבגופם.

 ויש : כעברים להם וממשרתים השדיםומשביעים
 יפיה אינה ישראל שאפץ 1 רבות קדקדתמהם
 : עליה היו אם אותןלשאת
 של ובבצרה . אמיתי בן יונה קבור עוזאובכפר
 שכתוב בגדתאה חנא ורב המופר: עזראבבל

 שכהוב כמו הגדולה העיר מבנדת הואבתלמוד
 : לבנים של הכל אלא אבן אין ובבבל :לעיל
 של אחיו פתחיה רבי דבריתמו

 בעל הלבן יצחק רביהרב
 רבי הרב ושלהתוספות
 מרעגנשפורג:נחמן
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