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נמצא קברת ר׳ שמעון בן יוחאי ור׳ אלעזר בנו ,ור׳ יצחק נפחא,
ועל קברם בנו הספרדים ילידי עיח״ק צפת חצר נדול בתהחיים
ושניים אשר עלה לפך עצום ,ובהמ״ד מפואר הוא בתוך החצר
אשר בו קבור ר׳ שמעון בן יוהאי ,ובאנסדרה מבהמ״ד זה נכצא
בית נדול ישם קבור ר׳ אלעזר בנו ,ובשער החצר קבור ר׳
יצחק נפחא ,והמנהג לאנשי עיה״ק צפת ללכת על קברם ביום
ל״ג בעומר ,כאשר יתבאר בספרי הארץ — למטה בשיפולי ההר
המתפשט למי מגידו ,נמצא מערה נחצבת מאבן אחת ,ובה קבור
הלל הזקן ותלמידיו ,וכוכין רבים נמצאים בתוך המערה ,ועל פתח
המערה נמצאים עצים חרבים כבירים לימים ,ואצל המערה מבחוץ
נמצאים שני מערות קטנות ,ושם נקברים השמשים מבית הלל
הזקן ,ותבות רבות אשר להקראים מרוב ימים נמצאים על קבריהם
— מעבר למי מגידו על הר תבור נמצא פערה נחצבת מאבן
אחת ובה קברת שמאי הזקן ותלמידיו ,ואצלה נמצא עוד מערה
א׳ ובה קבורים הכהנים אשר היו מתלמידי בית שמאי ובית הלל
— למעלה ממקום זה נמצא קבורת כלתו של הלל הזקן ,ודבר
נפלא הי׳ ענין קבורתה ,כי היתה מעוברת וידעה שתמות בלדתה,
והכינה לה קבר זאת בחי׳ ,ובהקשותה ללדת ילדה תאומים ומתה
כנזכר בתלמוד ,ויקברוה שמה ,ואבנים גדולים על קברה בנוים
כמו מגדל ,ואמבטיות קטנות נחצבות עומדות בין האבנים ,אשר
הכינה לילדים לרחוץ אותם — למעלה מקברה נמצא אבן גדול,
תבניתו כמו חביות ,גבהו  15מעטעס י^ק׳ כסא של אלי' ,כי
לפי קבלת הרי״ל נשארו בגדי אלי׳ בעלות השמימה על אבן זאת,
ואין דעתי נוטה לזה ,כי לפי דברי כה־ק הי׳ התעלותו אצל עיר
חברון מעבר לירדן ,ואיך יתכן שהניח מלבושיו על תבור והלך
דרך רחוק כזה ערום ,ואם קבלה היא נקבל ,והערביים מכבדים
את האבן ,ולא יתנו לעלות לשום איש על ראשו ,באפרם כי
אנחנו טמאים וראש האבן קדוש וטהור — למערב הר תבור
נמצא מערה גדולה נחצבת מאבן אחת ,ובה קבור ר׳ המנונא
סבא ,ורחוק מעט משם קבור ר׳ בנימין בן גפת ור׳ יוסי בן
הטיפא ור׳ יופי בן קיסמא הנזכר בתלמוד — וברגלי חהר
מתפשט מי מגידו הנזכר בשופטים ד׳ במלחמת סיסרא וברק כן
אבינועם ,וגנות ופרדסים ועצי תפוחי זהב ואתרוגים נמצאים לרוב
בעמק אשר לבני ישראל המה ,ובמקום אשר מי גירו מתפשטת
נמצא מקום הנק׳ מקות דבורה ,כי לפי המסורה טבלה עצמת
דבורה אשת לפידות במקום הזה — מישור הנמצא סביב לכפר
מרון הי׳ עד עתה קנין כסף לאחינו הספרדים ,וכעת קנוהו אחינו
ילידי רוסי׳ וייסדו שפה קולוגי׳ — כפר סמראי הנזכר במס׳
גיטין דף ע״ב נק׳ בל״ע םא?י:ע׳ מקומה על הר תבור ,ורחוקה
היא מכפר מרון ומעבר למי מגידו שעה א׳ ,ונמצאים שמח חרבות

