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להניחג' ^י5יך ע1ם חוץ יהעיר הרבתי על קכר עתניאי כן קנו .ואצרו »וגחים ח»עה
; :תיטידים מונחים בחומה אחד העוטר בכרם ,והטה םינחיס כבונין בביתי הבית
ונחתי .עשרים *ארעם יבעל הכרם .עוד נמצא שם חוסה בכרם ישם ב׳ קברים
 .א׳ של .ישי אבי דוד וא׳ של רות המואבי׳ ינחחי לגעל הכרם כ׳ פארעם .עוד
הלכתי על קבר א׳ שאווורים שהוא קבר היב החסיד גער ראשית חכמה ו
^ י ר ו ש לי ם שם חייתי על קברי סנהדרי גדולה שובבים בכוכין שורות שורות שורה.
' לפג׳ משורה תוך מערה אחת גרולה חוץ לעיר וצריך לילך שם כאור
'
הגר )הטה ע״א ביבין( אח״כ הלכתי עי קכר שמעון הצריק ועליו בנין ואצלו
 .מעיין נובע אח״ב הלכתי עד קבר כלבא שבוע .ועל קברו נחקק שגי בכרות לחם
 - .ושני אשכולות ענבים והחצר שלו הוא חיב .אח״כ הלכתי להר הזיתים לקבר חולרה
 ,הנביאה .עוד שם סמוך להר הזיתים הוא קבר של זכרי׳ אנביה ועל קברו מונח
אבן גדול ויש בחובו נקע גדול :עוד שם םטוךטערה גדולה ולא נודע שעור ארבה
ושטה מונחים חגי זגריה מלאני ועל הר הזיתים הוא ביח חיים של העיר ירושלים
שם נקבר הרג בעל אור החיים עם יבטחו שיבמה ועל קברו מצבה נחקק ש&ם
עליה ובשפולי ההר הוא קכר רביגו עוברי׳ ב״»ז ועליו מצבה נחקק שמו עליה t
ב ח ל ס ח השדה אשר בשכם שקנהו יעקב אבינו ע״ה לצר שכנגד ירושלים נקבר
■■■ שם יוסף הצדיק ועליו חיטיז ’ ) צ  £ת( בנית עולם של צפת שהיא בשיפולי
ההר של העיר במ״ש לעיל נגד הר חבור יש שם בור עמיק ואומרים ששם מונח
ראש ר׳־ חוצפיח המתורגמן ,וסמוך לבית עולם הוא קבר הושע בן באיי הנביא
וקבר ד׳ פנחס בן יאיר בשפולי ההר ,קבר הינוקא המוזכר כזוהר עם אמי .קבר
 :שר האר״י זיל והרב ביח יוסף והרב אלשיך ועל קבריהם עומדת טצכה ונחקק
) שמם עליה ,וכחיך העיר עצמה הוא קבר ר׳ גנאי שהי׳ מציין המערות ושם בכפר
־ אחד סמוך לצפת הייתי על קבר יתרו ח תן משה ,נכפר עין זיתים מהלך ב׳ שעית
מן העיר הוא קבר ר׳ אילעאי ורבי יהורה בר אירעאי ור׳ כרומפראי ,בכפר אחר
מהלך ארבע שעות מן העיר צפת היא קבר חיני המעגל ואנא חלקיה ,ועור באמצע
הדרך הוא קבר בניהו בן יהוידע ,ובפר טיראן מהלך ב׳ שעות מן העיד הוא קבר
רשב״י ור׳אלעזר בנו במש״ל וסמוך להם מונח הלי ותלמידיו חוך מערהבביכץ
ושמשיו המה מוגחין חוץ ימערה ,והבוכיןכלאחד מנוסת כאבן א׳ ובין הקברים
הולבי׳ מעיינות נובעים והולכים שמה באור גר^ ומשם ולהלן קבר ר• יוחנן הסנלר
י ושם סמיך לקברו נמצאין בורות אומרים ששם היה טתקן העורות ,וכשעוכרין טי
מגילו נמצא שם־ מונח בית שמאי ותשעה תלמידיו ,וסמוך לזה קבר כלתו ש/־
ביח שסאי ועל קברה מונח אבן אחד נעשה כשני עריבות וחסיד נמצא בהם
מים אף אם שסשהסשים מהם לא נחסר ואמרו שבשעת מיתת שמאי המיה בכתה
היג ה והפילה שם תאומי׳ בשרה ולא היה שם מים לעשות כגהונ ונעשה נם
ונטיאו אבנים הללו עם מים ואחר בך הניחום  .על קברה ממוך לזח נראה אנן
גדולה אומרים שעליה  .ישב אליהו ז״י :
\
ט ג ר י א הלכתי שם עם כל נ״ב להתפלל על קברי הצדיקים רשם ושם סטוך
,להעיר קבר )הרב הרמב״ם ו״ל והרג השל״ר .ז״י( ססוך להם הוא קבר )י'
יוחנן בן ובאי עם חמשה תלמידיו( וס&וך להר הישימון הוא קבר )ר׳ בהנא( עם
תלמידיו בגובין ,וסנווך לחמי שכריא הוא קבר ש ל) ך׳ מאיר געל הגם( ,והאהל

