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cucx
vhj,p hcr crv
1
drucabdgrn
,t ccxa vhj,p hcr ccx rat ohcucxv vkt
ovhcca dtrpn

lkv vkj,cu :,umrtv kf
lkv thhxurnu /thhxurca 2cuhek ihkupnu /ihkupk
rvbv rcgnu /trpbs rvb sg ohnh vaac
tkt /,ubhpx ovk ihtu :rse .rtc lkhk khj,v
,jt vgumru /ihjuya ohxux ,urug rag ihrpu,
lu,c tanv kfu ,ukdgvu ihcauhu /chcx vpac
,ucbzc ,urugv ,paca vgumr ihraueu ,urugv
:ohnv ,t ihrcug ifu /ihya ohxuxvc /ohxuxv
zrut tkt /ojkv ,t ihkfut iht rse .rtcu
rac ,ufh,ju :vbhcdu ckjc kaucn ijusu

[1] drUCxb)dhr*
[2] vbhtreutc uhamg 'cIHe. ut c)He.

Rondreis
van rabbi Petachia
uit Regensburg
Dit zijn de reizen gemaakt door rabbi Petachia die rondreisde door al de

/

/

landen. Om te beginnen reisde hij uit Praag in Bohemen naar
5.

5

Polen, en van Polen naar Kiev in Rusland, en van Rusland ging hij in zes
dagen tot aan de rivier de Dnjepr, en over de Dnjepr begon hij zijn reis

/

door het land Kedar. Ze hebben daar geen schepen maar ze naaien tien

/

vlakgelegde paardenhuiden (aan elkaar) en een riem door de zoom

/

eromheen, en gaan zitten met de wagens en al de bagage midden op

/
10
/
/
/

10.

de huiden en binden de riem die door de zoom van de huiden (loopt)
aan de staarten van de paarden, en de paarden zwemmen, en zo steken zij
het water over. In het land Kedar eten ze geen brood, maar rijst en gierst
gekookt in melk, met melk en kaas. Stukken vlees
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ihgdhhnu /;futv ,j, xuxv kg ivh,j, ihnhan
:racv ,t ihkfutu oj racvu /ghznu xuxv ,t
ifu :ruh, hsh kg ot hf rse .rtc ihfkuv ihtu
yjn .gub :urhcjk rse hbcn sjt ihgcab
lrsc ung ,fkk aha u,utk i,ubu /ugcmtc
vguca sugu :uracu unsf uk tuvu /osv gukck
unf ,uf,n ka ,aujb hkf ihtknn ov /,rjt
tku /ung lkuvvu rhh,nv ovhba ih,uau /;umrp
ohthab tkt /lkn ovk ihtu :okugk uk reah
:,ujpanu
vaac vcjrk rse .rt ,t vhj,p hcr rcgu
/eujrnk ohtur ovu :ov ihkvut hcauhu :ohnh rag
obuvu jkn ohkfut obhta hbpn /ohph ovhbhgu
/ov ohmj hkgcu /cuy jhr ohb,uba ohcagc
r,uh ihturu :jrp tes hsvc ;ugv ,t ohrunu
kfv tkt ohrv ovk ihtu ihrhfnu ouh lkvnn
/oh iuak lkuv rse .rt rjt ouh lkvnu :thd
dvbn oau :thrzf .rt ihcu rse .rt ihc ehxpnu
vkhkv kfu ouhv kf ,ukkhnu ,ushpxn ohabva
sg ihaug ifu /ivh,unt ,tu u,na ivh,uct ,t
/vjpanv in ut ovh,ubcn ut ovhbcn u,unha
ihsnknu :u,na ohbuatrv ,t ohshpxn ohburjtvu
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1.

moe zodat het gaat zweten, en (als) het vlees gaar (is) eten ze het. Ze

/

reizen door het land Kedar alleen onder begeleiding. Als volgt zweert

/
/

leggen zij onder zich op het paard onder het zadel, en maken het paard

een bewoner van Kedar aan zijn naaste: hij steekt een naald in zijn
5.

5

vinger en hij laat degene die met hem op weg zal gaan het bloed
drinken; deze wordt hem zo tot vlees en bloed. Ze hebben nog een

/

andere manier van zweren: ze vullen dan een bronzen drinkbeker in de

/

vorm van een mensenhoofd en drinken er beiden uit, de begeleider en

/

degene die met hem mee gaat. En de gids zal hem van zijn van zijn leven
niet bedriegen. Ze hebben geen koning, alleen leiders en (aanzienlijke)

/
10

10.

Rabbi Petachia trok door het land Kedar in de (volle) breedte in zestien

/

dagen. Zij zijn tentbewoners, ze zien op grote afstand en hun ogen zijn

/

uitstekend, doordat zij geen zout eten maar gebruik maken van kruiden

/
/

die een heerlijke geur geven. Ze zijn (goede) boogschutters,
15.

en schieten de vogel in volle vlucht3. Ze zien meer dan een dagreis ver
en herkennen (dingen); ze hebben daar geen bergen maar het is allemaal

15

vlak terrein. Een dagreis voorbij het land Kedar loopt een zeearm die een

/

afscheiding vormt tussen het land Kedar en het land Chazarije. Daar is

/

het de gewoonte dat de vrouwen rouwen en weeklagen, heel de dag en

/
/

families.

heel de nacht, om hun
20.

voorvaders die gestorven zijn en hun voormoeders, en zo doen ze totdat

20

er mensen sterven van hun zonen of van hun dochters of van de familie;

/

de laatsten bewenen de eersten die stierven (degenen die hen zijn

/

voorgegaan in de dood). Ze leren

[3] de uitdrukking jrp te2 s3 is Aramees; Hebreeuws: (j rIp
* :ut) ;t2 tUvJ. F3
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/,ukkhnu ,ujbt,n vkhkcu /vbhe ivh,ubc ,t
:ikuek ihetumu ihfuc ohckfvu
vgca thrzf .rt ;uxcu :ohnh vbunaf lkvu
vmurv kfu /ohmce,n oau uvbuccuxh ,urvb rag
oh oa ahu :vna tch eujrnk vbhpxc lkhk
rjt smku /sjt smk oan kusd iujrx vkgna
:ohnh hba ihc ouh lkvnf tuvu :jhrxn ubhta ah
jurvafu /,n shn iujrx ka oh ost rcg otu
/u,unh ohcr jhrxn ubhta ohk jhrxna ohn tc
:rjt smk vyub jurvaf tkt ihfkuv ihtu
vtkvu oanu :vndru, .rtc vhj,p hcr rcgu
.rtc xbfb vnrdu,nu /4ynjn ,eujc ohbhntn
ohrv czgu /ihchmb sg lkv ohnh vbunacu :yrrt
:ihnhk yrrt hrv ohvucd
rntu :ohbhn oa ahu /ohsuvh iht rse .rtcu
hrcsc ohbhntn ofbht vnk vhj,p hcr crv ovk
:ubh,uct ousnk tka khcac urntu /ohnfj
/,cac ihkfuta ojkv kf ihf,uj ,ca crgcu
/ouhv kf sjt ouenc ihcauhu /laujc ihkfutu
crv ovk rphxafu :ohrunzn tkt ohkkp,n obhtu
cuy vhv /iuznv ,frcu ubka vkp,v vhj,p hcr
tuv vn okugn ubgna tk urntu :ovhbhgc
:sunk,

[4] sN2 j n9
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1.

de honden huilen en blaffen als ze hen horen.

/

Hij reisde zo'n acht dagen. Aan het eind van het land Chazarije zijn

/
/

hun dochters klaagliederen, en in de nacht zuchten en weeklagen ze, en

achttien rivieren die eromheen lopen en daar komen ze bij elkaar. Al wie
5.

5

met een schip wil reizen van verre komt daar. Er is daar een zee waaruit
een enorme stank opkomt aan de ene kant, maar aan de andere kant is

/

(een zee) die niet stinkt. Het is ongeveer een dagreis tussen de twee

/

zeeën. Als een mens de stinkzee overgaat, sterft hij meteen. Als de wind

/

komt van de zee die stinkt richting de zee die niet stinkt, sterven er
velen;

/
10

10.

men reist alleen wanneer de wind de andere kant uit staat.
Vervolgens reisde rabbi Petachia door het land Torgama; vanaf die plaats

/

en verder geloven ze in de wet van Mohammed. Vanuit Torgama ging

/

hij het land Ararat binnen. In acht dagen reisde hij tot aan Nesibin en liet

/

de hoge bergen, het bergland van Ararat, aan zijn rechterhand.

/

In het land Kedar zijn geen joden, maar er zijn wel ketters.

15

15.

woorden van de wijzen, zeiden zij: omdat onze voorvaders (ons) niet

/

over hen hebben onderwezen. Op vrijdag snijden ze het brood dat ze op

/

sjabbat eten, en zij eten dat in het donker, en dan zitten ze op één plaats

/
/
20
/
/
/

Toen de heer rabbi Petachia hen vroeg: waarom geloven jullie niet in de

heel de dag, en ze bidden alleen psalmen. Toen de heer
20.

rabbi Petachia (hun) onze gebeden vertelde en het gebed na de maaltijd
waren zij blij. Ze zeiden: wij hebben nog nooit van de talmoed gehoord.
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sgu ihchmb sg yrrt hrvc lkv yrrt .rtcu
;uxcu :(kusd gkx ixuj :aurhp) tphf ixuj rhg
ihchmbcu :usdbfa smk ohnuh lkv yrrt hrv ka
ic vsuvh hcr ka ,xbfv ,hcu /vkusd vkhve ah
ahu /rpuxv trzg vbca ,uhxbf h,c h,au vrh,c
ung thcva /k,ufc vguce vnust ict ,jtc
.rt lkhtu ihchmbnu :asenv ,hc hbctn jeka
/sjt iuak vnrdu,u /sjt iuak thrzfu :ruat
:sjt iuak rseu /iuh lknk xn ihb,ubu
/vasjv vubhbk ohnh vbunac lkv ihchmbnu
lkv rvbv rcgnu :vubhb hbpk lkuv kesj rvbu
/vbahv vubhb thv /ohnh vaka lkvn rjt smk
/,pzf vruja vubhb .rt kfu :vnna thvu
/ousxf lpvb rghv vhva vubhb ka rehgv ouencu
rcgn vsdbf vasjv vubhbu /jnmu cag uc ihtu
,aaf kusd kve ah vasjv vubhbcu :hbav
hcr una sjt /vc ohthab hbau :r,uhu ohpkt
ohjt hbc hba ovu /ktuna hcr una sjtu sus
vbak cuvz i,ub ost kfu :lknv sus grzn ovu
iuykak uhmj ohsuvhvn tca vnu /,kudkdn
/iuyka ot hf lkn u,ut ihrue ihta tkt /lknv
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1.

tot de stad Chosen Kefa (verklaring: sterkte van de grote rots). Aan het

/

eind van het bergland van Ararat reisde hij in twee dagen naar de

/

tegenovergestelde kant. In Nesibin is een

/
5

In het land Ararat reisde hij door het bergland van Ararat tot Nesibin en

grote gemeente

(joodse

gemeente) en de synagoge van rabbi Jehuda ben
5.

Batarja, en twee synagoges gebouwd door Ezra de Schrijver. In de ene is

/

een rode steen vastgezet in de muur, welke hij had meegebracht (en) die

/

hij had genomen van de stenen van de Tempel (in Jeruzalem). Vanaf

/

Nesibin en verder is het het land Assyrië. Chazarije heeft een (eigen) taal,
en Togarma heeft een (eigen) taal, - ze

/
10
/

betalen

belasting

aan

de

koning van Griekenland - en Kedar heeft een (eigen) taal.
10.

Vanaf Nesibin reisde hij in acht dagen naar het nieuwe Nineve; de rivier
Chidekel (Tigris) stroomt (nog) vóór Nineve. Vanaf de oever van de

/

rivier maakte hij een reis van drie dagen, daar lag het oude Nineve, het

/

was verwoest. Heel het land van Nineve is zwart als pek, en op de

/

precieze plaats van Nineve waar de stad was, was het verwoest zoals
Sodom.;

15
/

15.

ertegenover op de andere oever. In Nieuw-Nineve is een grote

/

gemeente, zo'n zesduizend of meer, en in deze (gemeenschap) zijn twee

/

vorsten, de een heet rabbi David en de ander heet rabbi Samuel, zij zijn

/

neven en van het geslacht van koning David. Iedereen geeft een

20
/

er is daar geen gras of kruid (te vinden). Het nieuwe Nineve ligt

goudstuk per jaar
20.

per hoofd, en (van) wat er komt van de joden (gaat) de helft naar de
sultan-koning - maar ze noemen hem geen koning maar sultan
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ahu :ihthabk xnv hmju /kcc lkn ,j, tuvu
:ohnrfu ,usa ovk
xrp .rtc odu /ohbzj ,umrtv i,utc ihtu
/ohbzj ovk iht ,umrtv i,ut kccu eanscu hsnu
/ohcr jww, objkua hkfut ohthabk ah tkt
vzk rnut ohngpu kkp,vk vzk rnut ohngp
uc acuju /rvuxv ,hc thabvk ahu :kkp,vk
/sjh ohyyue,n hsuvhu hud ot :ohgarv ,t
chhj hktgnahv otu /uacuj chhj hsuvhv ot
:uacuj
ohtpurv urntu :vubhbc vkuj vhv vhj,p hcru
hsuvh kf oa dvbnu /vhjh tka lknv ka
hbpnu :iuykav jeuk iunnv hmj /,unha jrut
rhag urnt ohtb ohsdc auck vhv vhj,p hcra
iunnv ,jek oa uhv iuykav hrpuxu /tuv
lf kf urhcgvk vhj,p hcr crv rntu :,unhaf
ihrcug ihtu /cjr rvbvu :kesj rbvb ,t vkuj
lpvnu keu sj kesj rvbv hf /vbhpxc u,ut
ihruea ,usuxpr ohbe ohaug tkt /vbhpxv
/ohthrc ohnvu :ostvu tanv ovhkgu /xwwuku
:tpr,b shnu
tuvu /.uj ykuc uatr ihtu :khp vhv vubhbcu
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1

belasting (gaat) naar de vorsten. Ze hebben akkers en wijngaarden.

/

Er zijn in die landen geen chazaniem (voorzangers), ook in het land

/

Perzië en Medië en in Damascus en in al die langen hebben ze geen

/
5

hij is de plaatsvervanger van de koning van Babel - en de helft van de

chazaniem,
5.

maar de vorsten hebben veel kostgangers t''ch , en soms zegt men tot de

/

een om te bidden en soms zegt men tot de ander om te bidden. De

/

vorsten hebben een gevangenis, waarin ze de misdadigers vastzetten. Als

/

een niet-jood en een jood samen slaags raken: als de jood schuldig is, sluit
hij hem op en als de Islamiet schuldig is

/
10

10.

Rabbi Benjamin werd ziek in Nineve; de artsen van de koning zeiden

/

dat hij niet beter zou worden. Het gebruik is daar dat iedere jood die er

/

als gast verblijft en sterft: de helft van zijn vermogen neemt de sultan. En

/
/

omdat rabbi Petachia gekleed was in mooie kleren zeiden ze: hij is rijk;
15.

als hij was de rivier de Tigris moesten overbrengen. De rivier is heel

/

breed, en ze staken hem niet met een boot over, want de rivier de Tigris

/

is onstuimig en snel en werpt het schip omver - maar ze maakten van riet

/

20
/
/

De schrijvers van de koning waren daar om het geld te mee te te nemen
zodra hij zou sterven. Toen zei de heer rabbi Petachia dat ze hem zo ziek

15

/

sluit hij hem op.

vlotten die men
20.

"vlos" noemt, en daarop (zet men) de bagage en de reiziger. Het water
(aan de overkant) was gezond en dadelijk genas hij.
In Nineve was een olifant. Zijn hoofd steekt niet uit, en hij is

-13-

uhpu :,jt ogpc ic, ,ukdg h,af kfutu /kusd
/ohh,ntf u,pa thmun kuftk .pjafu /vzjc
ost chhj,bafu :uhpc xhbfnu ic,v .cen vcu
tuvu /chhj,hb vz /khpk ohrnut /vdhrv iuykak
unfu :u,hnnu vkgnk ufhkanu u,pac uvjeh
vbuanu :u,pac vaug tuv lf /shc vaug osta
rag ohbau /rhg ihhbc khpv kgu :tuv rtupnu
uc ihkugu u,pa thmunu /ohbuhra og uhkg oharp
:radf
hcr unau ohcfufc vzuj aht vhv vubhbcu
ohnfjv kccu ruat .rt kccu vubhbcu /vnka
vhj,p hcr uk ktau :,ukznc hec uvnf iht
,ukznc h,htr rcf uk rntu /jhan tch h,n
tk shxjv vsuvh hcr kct :rurhcc ohngp vnf
hcr hrcsc ihntn tuva uvusajh ip /uc,fk vmr
:vnka
vanjc ohnv srunc srhu /kesj ,t rcgu
:kccca vchahv atr ka id sg ouh rag
kfc ,ukhve lkhtu vubhbnu :sjt asjc ihfkuvu
/vchahv atr ka sjt idk tcu :rpfcu rhgu rhg
ucu :sutn kusd idvu :,urhp hbhn kf idcu
:ohcjr ovka ohcagu ovk ost ;umrpu /ohtsus
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1.

borst, en wanneer hij (iets) pakt om te eten steekt hij zijn lip zo'n twee el

/

uit, en daarmee grijpt hij het hooi en brengt het in zijn mond. En

/

wanneer iemand zich schuldig maakt bij de sultan tot de dood, zeggen ze

/
5

groot, en hij eet zo'n twee wagens hooi in één keer. Zijn mond is in zijn

tot de olifant: "deze is schuldig" en hij
5.

pakt hem dan met zijn lip en werpt hem omhoog en doodt hem. En

/

zoals een mens doet met zijn hand, zo doet hij met zijn lip, en dit is

/

bijzonder en heel mooi. Bovenop de olifant is een gebouw als een stad,

/

met twaalf ridders met hun wapens, en steekt hij zijn lip op, dan lopen
zij daarop als (over) een brug.

/
10

10.

Nineve en heel het land Assyrië en onder alle wijzen is er niemand als hij

/

zo deskundig in de gesternten. Toen rabbi Petachia hem vroeg wanneer

/

de Messias zal komen, zei hij: "ik heb het al heel wat keren duidelijk in

/
/

de sterren gezien". Maar rabbi Jehuda de Vrome
15.

wilde dit niet opschrijven, anders zouden ze hem ervan verdenken dat hij
gelooft in de woorden van rabbi Salomon.

15

Hij ging (scheep) op de Tigris en ging stroomafwaarts in vijftien dagen

/

tot de tuin van het hoofd van de academie (talmoedschool) in Babel; dat

/

reist men in een maand. Vanaf Nineve en verder zijn er gemeentes in

/
/

In Nineve was een sterrenwichelaar met de naam rabbi Salomon, en in

iedere
20.

stad of dorp. Hij kwam in een tuin van het hoofd van de academie, en in

20

die tuin (waren) allerlei soorten vruchten. De tuin was zeer groot, en

/

daarin (waren) ook alruinplanten. Ze hebben een mensengezicht en hun

/

bladeren zijn breed.

-15-

:kccc ,sdc sg sjt ouhc lkv lkhtu oanu
/ohzgu ohsja hbpn kesj rvbc vkug ost ihtu
,usubv ihraueu /vachc ,usrpcu ihkndc tkt
:kndv hrujt
/iuykav hphkj vcu /tfukn rhg thv ,sdcu
:ohngv kf kg ykuau kaunv kusdv lknv tuv
sg atrn ouh lkvnn r,uh sutn vkusd ,sdcu
,sdc rhgcu :ohnh vakan r,uh ;ehvcu /;ux
vtur ost ihtu :ohrsuxc ohfkuvu /ohsuvh ;kt
,hck lkuv ovn sjt oua ihtu :oa vat oua
rnut vhv shnu /urhcj ,at vtrh tna /urhcj
tmuh tuvu /khscc vfn tkt /,tc vnk .hrp uk
rnm ka ,u,hkyc ohpyugn ovu :ung rcsnu
hcr ,sdcc vchah atru :ovc ohfkuvu /,hmhmu
tknu ra tuvu /vchah atr hkg ic hukv ktuna hcr
kfu vp kgca vru,u c,fca vru,c vnfj
/,una gsuhu /ubnn okgb rcs ihtu /ohrmn ,nfj
:txrhdc gsuh sunk,v kfu
ruat .rtcu kcc .rt kfc .rtv og ihtu
vgcrtu ohrag kf gsuh tka /xrpu hsn .rtcu
izjv hf /,ur,uhu ,urhxju euhsu suehbu ohrpx
vru, rpxk sungha hn tkt vru,c true ubht
:true tuv
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1.

niemand de rivier de Tigris op vanwege dat (het water) onstuimig en

/

krachtig is, maar met kamelen en muildieren over het droge, en ze

/
/

Vandaar reisde hij in één dag tot aan Bagdad in Babylonië. Daar gaat

binden (opgeblazen) huiden op het achterste van de kamelen.
5.

5

Bagdad is een koningstad; daar (resideren) de kaliefs van de sultan. Hij is
de grote koning die heerst en regeert over al de volkeren. Bagdad is een

/

zeer grote stad, meer dan een dagreis van begin tot eind, en in omtrek

/

meer dan drie dagen. In de stad Bagdad zijn duizend joden, die

/

rondlopen in omslagdoeken. Geen mens ziet daar

/

10.

ook maar één vrouw, en er is er niet één van hen die het huis van zijn
buur binnengaat, om te voorkomen dat hij de vrouw van zijn buur zou

10

zien, want dan zou deze meteen

/

tegen

hem

zeggen:

"schurk,

waarom loop je binnen", maar hij slaat met de tinnen klopper (tegen de

/

deur) en dan komt de ander naar buiten en spreekt met hem. Ze zijn

/

gewikkeld in talliets (gebedskleden) van wol met tsietsiet (kwastjes) en

/

daar lopen ze in rond. Het hoofd van de academie in Bagdad is

15

15.

is de baas, vervuld van kennis van de wet, zowel de schriftelijke als de

/

mondelinge, en van alle kennis van Egypte, en niets is voor hem

/

verborgen, hij kent de Namen, en heel de talmoed kent hij van buiten.

/
/
20
/
/

rabbi Samuel de leviet, de zoon van Ilai het hoofd van de academie. Hij

Er zijn geen domme mensen5 in heel Babylonië en Assyrië en
20.

in Medië en Perzië die geen weet hebben van de vierentwintig boeken,
met de punctuatie en de grammatica en de overtollige en de ontbrekende
tekens; want het is

niet de chazan die de tora leest maar degene die

opstaat (wordt opgeroepen) naar het boek van de tora, die leest.

/

[5] .r)t2 v2 og : gewone mensen; vaak neerbuigend: dom volk
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/,jt ogpc ohshnk, ohpktf vchah atrk ahu
:cuyc ohbhcn okufu :r,uhu ,utn anjf uhchcxu
/ohrjt ohsnuk hbpk rhgc ihsnuk ugsha osueu
hcru :vchahv atr hbpk utuch zt ohgsuhafu
:vchahv atr uh,j,u /vkudv atr tuv rzghkt
/ohkhgnc vpujnu /vchahv atrk ah kusd ,hcu
/vkgnk cauh tuvu /cvz hsdc acukn tuvu
rnut tuvu :gerev kg ohcauh ohshnk,vu
:ohshnk,k
rnut
indru,nvu
/indru,nk
gsuh ubht otu /indru,nv in ihktua ohshnk,vu
sjt indru,nu :vchahv atrk indru,nv ktah
rjt indru,nu /,jt t,fxn sjt smk rnut
sunk,v kfu :rjt smk ,rjt t,fxn rnut
:ovk
arpn
ihxruda
rjtu
/iudhbc
,n vhj,p crv tca osue ,jt vbau
atrn ra r,uh tuvu :vkudv atr kthbs cr
/ohycav sg xjhv rpx ah okfk :vchahv
ovk i,ub lknv ihtu :sus ,hcn vhv kthbs hcru
oa ihtu :ohsuvhv hra hp kg tkt vkudv atr
ohthab hba i,ut tkt vkud atr ,uhvk hutrv
/sus hcrc ohrjuc ohrav ,menu :sus ,hcn
ovu :uuauv tk ihhsgu :ktuna hcrc ,menu
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1.

om hem heen zo'n vijfhonderd of meer, en allen met goede kennis van

/

zaken. Voordat ze (voldoende) kennis hebben studeren ze in de stad bij

/

andere studenten, en als ze (voldoende) kennis hebben dan pas komen ze

/
5

Het hoofd van de academie heeft zo'n tweeduizend leerlingen tegelijk en

bij het hoofd van de academie. Rabbi
5.

Eliëzer is de exilarch en onder hem staat het hoofd van de academie. Het

/

hoofd van de academie heeft een groot huis, dat is behangen met

/

tapijten, hijzelf gaat gekleed in kleren van goudbrokaat. Hij zit hoger, en

/

de leerlingen zitten op de vloer. Hij spreekt tot de tolk en de tolk spreekt
tot de leerlingen, en de

/
10

10.

tolk het aan het hoofd van de academie. Één tolk zegt aan de ene kant

/

een masechta en een andere tolk zegt een andere masechta aan een

/

andere kant. Heel de talmoed gaat op melodie, en nadat ze hem uit het

/
/

hoofd hebben geleerd, verklaart hij het aan hen.
15.

Een jaar voordat de heer rabbi Petachia aankwam, stierf rabbi Daniel de
exilarch; hij is een hogere autoriteit dan het hoofd van de academie.

15

Allemaal hebben ze een sefer hajachas (stamboom) tot de (twaalf)

/

stammen; rabbi Daniel was van het huis van David. Het is niet de koning

/

die de exilarch aanstelt maar (dat gebeurt) op gezag van de leiders van de

/
/

leerlingen stellen vragen aan de tolk, en als hij het niet weet vraagt de

joden. En niemand daar
20.

komt in aanmerking om exilarch te worden behalve deze twee vorsten

20

uit het huis van David. Een deel van de leiders kiest voor rabbi David, en

/

een deel voor rabbi Samuel. En ze zijn nog niet tot een vergelijk

/

gekomen. Zij zijn (beiden)

-19-

hf ohbc uhv tk kthbs hcrku :ohnfj hshnk,
sg uka xjhv rpx uk ah ktuna hcru :,ubc ot
,c tkt ohbc uk ihtu :vbekt ic h,nrv ktuna
thvu /sunk,cu vhhrec vthec thvu :,jt
thvu /sjt iukj lrs ohrujck thhrev ,snkn
obhtu vynk .ujc ohshnk,vu /ihbcc vrudx
hrgc eanscu ruat .rt kfcu :v,ut ohtur
hn tkt ihhs ovk iht kcc .rtcu hsnu xrp
,uar i,ubu :vchah atr ktuna hcr rxuna
kfc lkuv un,uju /,uruvku iusk rhg kfc
:ubnn ohtrh kfvu /ktrah .rtcu ,umrtv
ogv ,t ohsura :oh,ran ohscg ohaaf uk ahu
ohshnk,v ,shng rjtk ohbezvu :,ukenc
hbhn kf rtau ,ukznv ,nfj hbnn ohktua
:vnfj
ohsuvh ygnu :yrrt .rtc ov ohkusd ohrgu
hnhc /vcrv ohsuvh oa uhv vkj,n hf /oa
kcc hrgk ufkvu usrpbu /vz ,t vz udrvu /ose
ohaan r,uh kcc .rtcu auf .rtcu :xrpu hsn
sucga xrpcu :xrp .rtc ifu /ohsuvh tucr
vhj,p hcr tc tk ifku :ohsuvhk kusd rgmu
kccca hsuvh kfu :xrp ka ,jt rhgc tkt
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1.

Samuel had zijn sefer hajachas tot aan Samuel uit Ramataim de zoon van

/

Elkana. Hij had geen zonen maar alleen een dochter, en zij was zeer

/
/

geleerden. Rabbi Daniel had geen zonen maar alleen dochters. Rabbi

bekwaam in het tora-lezen en in de talmoed, en zij
5.

5

onderwees de schrift aan jongemannen door een venster. Zij was
opgesloten in het gebouw en de leerlingen (stonden) buiten beneden en

/

zagen haar niet. In heel Assyrië en Damascus, in de steden van Perzië en

/

Medië en in Babylonië hebben ze geen andere rechter dan die is

/

aangesteld door rabbi Samuel het hoofd van de academie, hij is degene
die de macht verleent

/
10

10.

in iedere stad om recht te spreken en te onderwijzen. Zijn zegel gaat (is
geldig) in alle landen en (ook) in Erets Israel. En iedereen heeft ontzag

/

voor hem. Hij heeft zo'n zestig man personeel in dienst, die het volk

/

eronder houden met stokken. De ouden, na het staan van de leerlingen

/

(d.w.z. na hun lessen), vragen hem naar kennis over de sterren en alle

/

overige soorten

15

15.

De steden zijn groot in het land Ararat, maar er zijn daar weinig joden,

/

want in het begin waren er veel joden, in de dagen van weleer, maar ze

/

doodden elkaar en gingen uit elkaar en trokken naar de steden van

/

Babylonië, Medië en Perzië. In het land Kus (Nubië, Ethiopië) en in

/
20
/
/

kennis.

Babylonië zijn meer dan
20.

zeshonderdduizend joden, en zo ook in Perzië. In Perzië is er zware
slavernij en onderdrukking van joden, en zodoende ging rabbi Petachia
daar slechts naar één stad van Perzië. Iedere jood in Babylonië

-21-

iht hf /vchahv atrk u,kdkudk vbak cuvz i,ub
oukau :vchahv atr tkt xn ovn aecn lknv
:kcc .rtca ohsuvhk
ka uhct vnka hcr hnhc osue vhva lknvu
hbpn /vnka hcr ,t cvut vhv kthbs hcr
susn vkud atru ynjn grzn vhv lknva
,utrk vmur tuva /vnka hcrk rntu :lknv
hcr uk rntu :ohxb vaga thcbv ktezjh ,t
tku :tuv ause hf u,utrk kfu, tk /vnka
tuva /lknv uk rnt :urce ,t ,ukdk kfu,
hbust /ohbezvu vnka hcr uk rnt :,gsk vmur
lunx ruce ushnk, vhrb ic lurc vbv /lknv
,utrk kfu, ot /urce vkd, .upj, ot /urmjk
kf .ceu lkv :ucr ,t vtr, lf rjt ushnk,
ka urcec rpja hn kfu :rupjk vumu ohrav
sjt iez oa vhv :,n kpb shn vhrb ic lurc
urpjha ohsuvhk runt /lknk rntu hktgnah
/lknv rnt :ohtrh ubt /ohsuvhv urntu :uhrjt
tk vhrb ic lurc ka u,ru, ohxpu, o,t ot
rnt :,n kpb rpja hktgnah kf hf /ofk ehzh
vbg,ba /ohnh vaka inz ubk i, /vnka hcr
urpj ohnh vaka rjtu :ubk kunjha hsf
vhrb ic lurc ka iurtu :uezuv tku /ohsuvhv
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1.

want het is niet de koning die van hen belasting vraagt maar het hoofd

/

van de academie, en de joden hebben een goed leven in Babylonië. De

/
/

geeft een goudstuk per jaar per hoofd aan het hoofd van de academie,

koning die er vroeger was in de dagen van rabbi Salomon de vader van
5.

5

rabbi Daniel, was een goede vriend van rabbi Salomon, omdat de koning
een nazaat was van Mohammed en de de exilarch (een nazaat) van

/

koning David. Hij zei tegen rabbi Salomon, dat hij Ezechiël de profeet

/

wilde zien, die wonderen deed. Daarop zei rabbi Salomon: "U kunt hem

/

niet zien, want hij is heilig, en u

/

10.

weten. Rabbi Salomon en de ouden zeiden tegen hem: "Heer koning,

10

hier (ligt) Baruch ben Neria, zijn leerling, begraven dicht bij zijn hof. Als

/

u wenst, ontbloot dan zijn graf. Als u zijn leerling kunt zien, kunt u

/
/

kunt zijn graf niet blootleggen". Daarop zei de koning dat hij het wilde

daarna ook zijn meester zien." De koning ging en verzamelde al de
15.

vorsten en gaf bevel te graven. Maar al wie groef aan het graf van Baruch

/

ben Neria viel meteen dood neer. Er was daar een oude man - een

15

Islamiet - en die zei tegen de koning: "Zeg tegen de joden dat zij
moeten graven naar hem". Daarop zeiden de joden: "Wij zijn bang".

/

Toen zei de koning: "Als jullie de leer van Baruch ben Neria aanhouden,

/
/

zal
20.

hij jullie niet deren" - want iedere Islamiet die had gegraven was door

/

neergevallen. Daarop zei rabbi Samuel: "Geef ons drie dagen tijd, dat wij

20

vasten, opdat hij mededogen met ons krijgt", en na drie dagen groeven

/
/
/

de joden, en ondervonden geen kwaad. De kist van Baruch ben Neria

-23-

,menu /ovhba lu,c tuvu :aha hbct hba lu,c
hba iht /lknv rnt :ohbctv ihcn tmh ,hkyv
ehsmk vtb ihtu /sjt r,fc ohan,an ohfkn
ouenk uthcvk vmur hbt /ktezjh kmt ,uhvk vz
utcafu :iurtv og ahav hbct utabu :rjt
/onuenn zuzk ukfuh tk khn ktezjh rcen eujrc
iurtv zhzvk ukfh tk ,usrpv kfu ohxuxv kfu
ehsmv rjc itf /vnka hcr rntu /unuenn
vph ihykp ubcu :iurtv ,t oa urceu :rcehk
:urce kg
hcrk un,uju c,f vchah atr ktuna hcr i,bu
:oa tucha ouen kfc u,ut urhh,ha /vhj,p
.rtcu :ohehsmvu ohnfj hshnk, ,ruce uk utrhu
kfn vaga vhsgx ubhcr aurhp ohsnuk kcc
:iutd htv cr aurhpu :ohrsx vaanu vhhrev
urntu /htv cru vhsgx ubhcr rv ,j, ohruce ovu
cure tuvu /hbhx rv sg oan sjt rv okfa
ktuna hcr ka o,uj vhj,p hcr lhkuvu :,sdck
:ubnn ohtrhu /ihaug uhv aecn vhva kfu /ung
/aukup vnaa ,jt rhg sg vhj,p hcr lkvu
kfvu /cuaj ivf oau :,sdcn sjt ouh lkvn
otu ctn ivfv iurvt grzn tuva uhkg ihshgn
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1.

talliet stak uit tussen de stenen. Daarop zei de koning: "Geen twee

/

koningen gebruiken samen één kroon; en het is niet gepast voor deze

/
/

tussen twee marmeren stenen, en hij lag ertussen in, en een stuk van zijn

tsaddiek om naast Ezechiël te liggen. Ik wil hem overbrengen naar een
5.

5

andere plek." Ze namen de twee marmeren stenen met de kist. Toen ze
op een mijl afstand kwamen van het graf van Ezechiël konden ze zich

/

niet meer van hun plaats verroeren, en al de paarden en al de muildieren

/

konden de kist niet van zijn plaats bewegen. Daarop zei rabbi Salomon:

/

"Hier verkiest de tsaddiek begraven te worden", Toen begroeven ze daar
de kist, en ze bouwden een mooi paleis

/
10

10.

op zijn graf.
Rabbi Samuel, het hoofd van de academie, gaf aan rabbi Petachia een

/

document met

zijn zegel, dat men hem moest begeleiden op alle

/

plaatsen waar hij zou komen, en dat men hem het graf moest laten zien

/

van de geleerden en de tsaddieks. In Babylonië leren ze het commentaar

/

van rabbenoe Saädia, dat hij heeft gemaakt over heel de

15

15.

van rav Hai Gaon. Dezen liggen begraven aan de voet van de berg van

/

rabbenoe Saädia en rav Hai. Ze zeiden dat het één groot bergland is van

/

daar tot aan de berg Sinai. Dit is nabij Bagdad. Rabbi Petachia nam het

/

zegel van rabbi Samuel met zich mee op reis, en alles wat hij vroeg dezen

/
20
/
/

schrift en de zes sedariem (delen van de Misjna) en ook het commentaar

ze, en ze hadden ontzag voor hem.
20.

Rabbi Petachia reisde naar een stad met de naam Polos, een dagreis van
Bagdad. Daar (woont) een belangrijke koheen, en iedereen bericht over
hem dat hij een nazaat is van Aäron de koheen, zowel van vaders- als van
moederskant,

-25-

rhg v,ut hbpku :xjh rpx uk ahu /hpus hkc
tc hf /uk urntu :uhkg hubc vph ,hcu /rce
hran ezurc unaa hbt hsuvh /rhag ahtk oukjc
/ohbc lk ihtu /ehsm hbtu /vkudc ufkva vhbfh
vbcu :ohbc uk uhvh vph ,hc hrce kg vbc, otu
hn /oukj ,kta uagu :ohbc uk uhvu /,hc uhkg
oa hk ihtu /euzrc hbt rntu /oa rcebv tuv
:rjt
hkfcu ohjnrc ohrujc ohanjf ivfv uk i,bu
ihtu /kcc kmt ,jt vnut hf :u,ut urhh,u /ihhz
ohnrj ohtrebu /rcsnc ovu :lknv kg ihaauj
ovhbpu :vnut kfn ohxnju ohkzuda oa kg
/ktezjh vuktc tkt ihbhntn ihtu :tburd cagf
ut ouh lkvnfu :ohktgnahv kf uk ohtrue ifu
ubahu :rcsnc ktezjh ka urce ,sdcn ouh hmj
shcu :rcek khnf vcure rhgvu :ohnrjv shc
;eun ktezjh rcek chcxu :,uj,pnv ohsuvhv
rga iht vnujku :kusd rmju /vkusd rhgu vnuj
/rgav ihj,up ohsuvhvu /rmeu iye rga ot hf
:tuv lunb hf ovhkdr kgu ovhsh kg uc ihxbfbu
j,pvu /vna ,umrtv kfn ihtc ,ufuxv djcu
uc ihxbfba sg /unmg ,t uhktn vhcdnu chjrn
;kt ohbunaf ut ohaaf oa ihtcu :ohkndv og
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1.

met een mooi huis erop gebouwd. Ze zeiden tegen hem, dat er in een

/

droom bij een rijk man iemand kwam (die zei:) "Ik ben een jood met de

/

naam Brozak, één van de prinsen van Jechonia die (met hem) in

/
5

zonder blaam, en hij heeft een sefer jachas. Vóór deze stad ligt een graf,

ballingschap zijn gegaan. Ik ben een tsaddiek. Jij hebt geen zonen,
5.

maar als je op mijn graf een mooi huis bouwt, zal hij (zul je?) zonen

/

krijgen." Toen bouwde hij daarop een huis, en hij kreeg zonen. Toen

/

stelden ze een droomvraag: "Wie is daar begraven" en daarop zei hij: "Ik,

/

Brozak, een andere naam heb ik niet."
De koheen gaf hem zo'n vijftig jonge strijders met speren en

/
10

10.

wapengerei, en dezen begeleidden hem. Want er leeft een volk in de
buurt van Babylonië dat niet bang is voor de koning. Zij wonen in de

/

woestijn en heten Charamiem, zo genoemd omdat ze roven en met

/

geweld stelen van alle volk. Hun gezicht is als het kruid 'grona', en ze

/

geloven in niets anders dan de God van Ezechiël; en alle Islamieten

/

noemen het vok zo (Charamiem). Zo'n dagreis of een

15

15.

handen van de Charamiem. De stad is op een afstand van een mijl

/

ongeveer van het graf. De sleutels zijn in handen van de joden. Rondom

/

het graf van Ezechiël loopt een muur, en een grote stad (gebouwen) en

/

een grote hof. In de muur is geen (gewone) poort maar alleen een kort

/
20
/
/
/

halve dagreis van Bagdad is het graf van Ezechiël in de woestijn; dit is in

(=laag) poortje. De joden openen het poortje, en dan kan men
20.

naar binnen op handen en voeten want het is laag. Op Loofhuttenfeest
komt men uit alle landen daarheen, en dan wordt de ingang breder en
hoger, geheel vanzelf, zodat

men er met kamelen naar binnen kan.

Dan komen daar zo'n zestig of tachtig duizend

-27-

urmjc ,ufux ihaugu :ohktgnahn sck ohsuvh
:vkhj,cf j,pv ihyen lf rjtu :ktezjh ka
kfu :urce kg ,ucsbu ohrsb ihb,ubu /ohtur okfu
rsub /vreg u,nvc ut vreg ut reg tuva hn
vhva /vhj,p hcrk urntu :urce kg kkp,nu
vgcrt lkvnf vhvu :vreg,b thxux sjt rak
i,h thxuxv sk, ot /rsbu :ktezjh rcen ohnh
tuv hf vtru /vskh ohnh rjtu :ktezjhk skuv
skuv uk jrcu :ktezjhk ub,b uku uhkg knju cuy
/ktezjh ka urmj lu,k xbfbu /unmgn thxuxv ka
kfc apjn rav vhvu :xbfba sg rgav cjr,bu
/rntu uck kt oaa sg /tmn tku xuxv ouen
jrc ehsmv ktezjhk ,,k uvh,rsba khcac
tku :uthmuvk vmru /oa utmnu oa lkv :urcek
tkt ubht /sjt hsuvh rnt :lunb j,pv hf kufh
:ehsmk u,ut ,rsb tna /vbv xbfba xbv kg
:ubthmuta vagt vnu /uk h,rsb rntu uk vsuvu
oha, ot :urce kg ohau ;xf je /hsuvhv rnt
i,ba sg /ygn ygn ;xfv i,bu :xuxv tmhu uhua
:tmhu j,pv cjr,bu uhua
ushc thcvu /ktezjh rce kg lkv vhj,p hcru
/rntu /ihbhgrdv ushn ukpbu /cvz ka ihbhgrdu cvz
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1.

van Ezechiël. Daarna wordt het poortje weer klein zoals eerst, ten

/

aanschouwe van hen allen. Ze leggen votief-offers en goede gaven op

/

zijn graf. En al wie onvruchtbaar is, man of vrouw of wiens vee

/
5

joden behalve nog de Islamieten, en ze vieren loof- huttenfeest in het hof

onvruchtvaar is, legt een gelofte af en
5.

bidt op zjin graf. Ze vertelden rabbi Petachia dat een aanzienlijk heer een

/

merrie had die onvruchtbaar was geworden; dit was zo'n vier dagreizen

/

van het graf van Ezechiël. Hij legde de gelofte af: als de merrie werpt, zal

/

hij het veulen aan Ezechiël geven. Na verloop van tijd wierp ze. Toen
hij zag dat het een mooi (veulen) was, kreeg hij spijt en gaf het niet aan

/
10
/

Ezechiël. Toen vluchtte het veulen
10.

van deze merrie vanzelf bij hem vandaan en ging de hof van Ezechiël
binnen, en de poort werd wijder toen het binnenging. De heer zocht

/

overal naar zijn paard maar vond het niet, totdat hij erover ging

/

nadenken en zei: omdat ik hem onder ede heb beloofd te geven aan

/

Ezechiël de tsaddiek is hij naar zijn graf gevlucht. Hij ging erheen en
vond het daar, en hij wilde het eruit halen maar

15
/

15.

kon niet want de ingang was te laag. Toen zei een jood: het is alleen
door een wonder dat hij hierbinnen is gekomen, misschien omdat je het

/

hebt beloofd aan de tsaddiek. Hij biechtte het op en zei: ik heb het onder

/

ede beloofd, maar wat moet ik nu doen zodat ik het eruit krijg? Toen zei

/

de jood: neem geld en leg dat op zijn graf; als je de tegenwaarde ervan

20

neerlegt komt het paard naar buiten. Hij legde het geld beetje voor
beetje neer, totdat hij de

/
/

20.

waarde had gegeven; toen werd de ingang wijd en kwam het (veulen)
naar buiten.
Rabbi Petachia ging naar het graf van Ezechiël, en hij had bracht goud
en goudkorrels mee, en zei:

-29-

ihbhgrdv hbnn ukphu /h,tc lsucfk ktezjh hbust
vtrb vhvu /lka uhvh iva ouen kfc :usctbu
tna rucx vhvu /cfuf ihnf ubnn eujr uhbhgc
kg ob,bu /ihbhgrdv tmnu vtru lkvu /vcuy ict
rce kg lkuv vhva hktgnah kfu :ktezjh rce
vcsbu vb,n i,bu :ktezjh rce lrs lkv ynjn
/ktezjh ubhbust /rnutu kkp,nu rsubu :ktezjhk
ohfkuv rcsn lrsu :lfu lf lk i,t cuat ot
vragc lkuv lrsc gsuha hnu /ouh ohgcrtc oa
hn kfu :iuhycnx rvb sg ktezjh rcen ohnh
oua ut uxhf shepn ohejrn .rtc lkhk vmura
hk runa ktezjh ubhbust rnutu /ktezjhk .pj
u,jek ost oua jhb, ktu /cuata sg vz .pj
oa ohjbun iunn ka ohxhf vnfu :uharuh tkt
oa vhvu :oa ohjbun ohba vnfa hpk /ucerba
in sjt thmuvk ohehrv in sjt vmru /ohrpx
/iurugu ohruxh uvuzjt hf kufh vhv tku /ohrpxv
tka hn kfu :ktezjhn okugv kf ohtrh,n ifku
vtr tk /urce kg kusdv uka ihykp ihbc vtr
rcev kgu :cvz vpujn ohbpcu :okugn vph ihbc
ihbc uhcd kgu chcx shxv kgu /ostf vucd shx
uk ahu :u,ndus v,tr tk ihgu /cvzun zrt ka
vkgnku :kkp,nu uatr xhbfn osta /,ubukj
ohph ohkhgnu cvz ka vkusd vphf vhuag
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1.

goudkorrels uit mijn handen gevallen en zijn kwijt. Op welke plaats ze

/

ook zijn, ze behoren aan u toe. Toen verscheen er iets in zijn ogen ver

/

van hem vandaan, als een soort ster. Hij dacht dat het misschien een

/
5

Heer Ezechiël; om u te eren ben ik gekomen, maar nu zijn de

edelsteen was, en ging kijken en vond de goudkorrels, en legde ze op het
5.

graf van Ezechiël. Iedere Islamiet die naar het graf van Mohammed

/

reisde, ging langs het graf van Ezechiël, en gaf een gift en offerande aan

/

Ezechiël, sprak een gelofte uit en bad en zei: onze heer Ezechiël, als ik

/

terugkeer zal ik u zus en zo geven. Door de woestijn reizen ze daarheen
in veertig dagen. Wie bekend is met de weg, reist in tien

/
10

10.

dagen vanaf het graf van Ezechiël tot aan de rivier de Sambation. Al wie
naar verre landen wenst te reizen vertrouwt zijn beurs of een of andere

/

kostbaarheid toe aan Ezechiël, en zegt: "onze heer Ezechiël, bewaar voor

/

mij deze kostbaarheid totdat ik terugkeer, en sta niet aan welke mens ook

/

om het weg te nemen, behalve de erfgenamen." Heel veel beurzen met

/

geld liggen daar tot ze

15

15.

toen een of andere nietsnut een van de boeken eruit wilde halen, kon hij

/

dat niet want pijnen en blindheid grepen hem aan; zodoende was

/

iedereen voor Ezechiël. Al wie

/
/

wegrotten, omdat ze vele jaren daar liggen. Er lagen ook boeken, en

niet zijn grote paleisgebouw heeft

gezien op zijn graf, heeft
20.

van zijn leven nog geen mooi gebouw gezien. Van binnen is het bekleed

20

met goud. Op het graf is een kalkheuvel zo hoog als een mens, en op en

/

rond de kalk een gebouw van verguld cederhout, geen oog heeft ooit iets

/
/
/

dergelijks gezien. Het heeft ramen, waardoor een mens zijn hoofd steekt
en bidt. Er bovenop is een grote koepel gemaakt van goud en prachtige
tapijten.

-31-

:sutn ohph ufu,c ,hfufz hkfu /ohbpcn ohphen
/vkhku onuh oa ohekus ,hz ina ka ,urb ohakau
/,hzv ina oa ohb,uba ,ub,nv in ohbueu
kg ohbunn ahu :,urbv ohaka uhkg ihehksnu
vz /ihxbrp oh,tnf urce kg ohb,uba ,ub,nv
urce kg ohb,uba iunn u,utnu :vz rjt vbunn
uc ihthanu /iueh, lhrma ,xbfv ,hc ohbe,n
ovk ihta ohshnk,v ihxbrpu /,unu,hu ohnu,h
:xbrp,vk vnc
,xbfv ,hcn sck ,uhxbf h,c vaka ah ,sdccu
ruthv ,pa kg ltknv snga ouenc kthbs vbca
:kthbs rpxc cu,fa unf /sjt vznu sjt vzn
u,hcc vtr /ktezjh rce kg vhj,p hcr ,uhvcu
/rgymn rguav xbrpv vhvu :ost hbpf uhbpa ;ut
;ugv vza ,hc kf /ubh,uctn ubhshc ,ruxn rntu
,tmk ;ugv vmrafa vtru :crj vhvh uc tmnb
rguav xbrpv jnau /,nu ;ugv lpvb iukjvn
:vrhzdv vfpvb ;ugv ,na rjtn rntu /sutn
vhv ose hnhca /vhj,p hcrk vchahv atr rntu
ohmhrp utca tkt /ktezjh rce kg at sung
ohbunaf kdrk ,ufuxv djc ohtc uhva /uvukkhju
ek,xbu /ohbudv obhta ohabt ovhbhc uhvu /;kt
,hc kmtu ,ufux ihaug rmj u,utcu :atv sung
:,urcev
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1.

Dertig lampen voor olijfolie branden daar dag en nacht; ze kopen van de

/

geschenken die ze daar geven de olijfolie, en houden daarmee de dertig

/
/

bedekken de binnenkant rondom, en prachtige glazen voorwerpen.

lampen brandend. Er zijn beambten aangesteld over de
5.

5

gaven die de mensen op zijn graf leggen, zo'n tweehonderd beheerders,
die na elkaar dienst doen. Van da geld dat de mensen op zijn graf leggen

/

herstellen ze de synagoge wanneer er herstelwerk nodig is, en verschaffen

/

een bruidsschat aan weesjongens en -meisjes en onderhouden de

/

leerlingen die zelf niets hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

/

10.

In Bagdad zijn drie synagoges, behalve de synagoge die Daniël heeft
gebouwd op de plaats waar de engel stond aan de rand van de rivier, een

10

aan de ene kant en een aan de andere kant (Daniël 12:5).

/

Toen rabbi Petachia bij het graf van Ezechiël was, zag hij in zijn huis een

/

vogel waarvan het gezicht was als het gezicht van een mens. De

/

beheerder die de poort bewaakte was er verdrietig van en zei: we hebben

/

een

15

15.

wordt gevonden, verwoest zal worden. Maar toen hij zag dat de vogel

/

wilde wegvliegen door het raan, viel de vogel om en stierf. Toen was de

/

beheerder die de poort bewaakte zeer verheugd en zei: aangezien de

/

vogel is gestorven is de beschikking (lot) gekeerd. het hoofd van de

/
20
/
/
/
/

overlevering van onze voorvaderen, dat ieder huis waar deze vogel op

academie zei tegen rabbi Petachia, dat in de dagen van weleer er een
20.

vuurzuil was geweest op het graf van Ezechiël, maar dat er vlerken waren
gekomen en het hadden ontwijd, want er kwamen met het
Loofhuttenfeest te voet zo'n tachtigduizend man, en daaronder lieden die
niet deugden; toen was de vuurzuil weggenomen, In datzelfde hof bouwt
men de loofhutten, naast de begraafplaats.

-33-

:ihrfhbu vzc vz ihkpub rcf rvbu ,rp rvbu
hrce ktezjh rce sdb khnf ,rp rvbk rcgnu
trzgu /sck sjt kfu /vhrzgu ktahn vhbbj
ohnh hbac tcu rzju (:oa ruce tuv od) rpuxv
kfvu :ohnh vaka lkvnf rhgvu :tgsrvb sg
ka o,uj vtrvu :vkhve ah rhgv vmecu /crj
:ch,hu ;as t,ahbfu uk utrvu /vchahv atr
rvb kg ,hcrgn vnuju /ohbctn vh,unuj akau
tkt /vbhck tku ict tk vk iht vnujv kf ,rp
,hc u,utk dd ihtu :vhbfh ung thcva rpgn kfv
/ohsuvhv uk urntu :crj kfv hf /,xbfv
sg lkuvu oan tmuh at sung ohtur vkhkca
rhgk tcu vna rzju :khgk ubc,fa ezurc rce
tuv /rhtn hcr ka urce oau :vkhn vnaa
ohnv kmt rhgv hbpk ahu :ih,hb,ns rhtn hcr
,rpv vbvu :rcev ah vsav u,utcu /vsa
ihrsuba iunnv in ujeku /urce kg ,ukgk vcr
chcx rhg uhkg hbcu /ohktgnahvu ohsuvhv
:urce kg vph ,hcu /ohnv lu,c ohksdnu urcek
,jt ogpa hbpn /eubj u,ut ihrue ohktgnahvu
ivc ihkuga ,ukgnn ,jt ict xnju iuykav tc
xp,u /oukjc rhtn hcr uhkt tc vkhkcu :urcek
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1.

blijven.onderscheiden. Aan de overzijde van de rivier de Eufraat zo'n mijl

/

tegenover het graf van Eezechiël zijn de graven van Chananja, Misjaël en

/

Azarja, en ieder apart. Ezra de Schriftgeleerde (is daar ook begraven). (R.

/
5

De rivier de Eufraat en de rivier de Kebar komen bij elkaar maar

Petachia) keerde terug en kwam in twee dagen
5.

tot Nehardea. De stad is zo'n drie dagreizen ver, alles is er tot puin

/

vervallen. Aan de rand van de stad is een gemeente. Hij toonde daar het

/

zegel van het hoofd van de academie, en men liet hem de synagoge van

/

Sjaf-we-Jatib zien. Drie van de muren zijn van steen, maar aan de
westelijke muur aan de kant van de rivier de Eufraat is geen steen en

/
10
/

geen baksteen, maar (deze bestaat)
10.

geheel uit de aarde die Jechonia had meegebracht. Deze synagoge heeft
geen dak, want het is allemaal tot puin vervallen. De joden zeiden tegen

/

hem dat ze er 's nachts een vuurzuil zien die vandaar uitgaat en gaat naar

/

het graf van Brozak over wie we hierboven hebben geschreven. Hij

/

keerde vandaar terug en ging naar de stad genaamd Mela; daar is het graf
van rabbi Meïr, dezelfde

15
/

15.

in dat veld ligt het graf. Op die plaats werd de Eufraat zo hoog dat hij

/

over zijn graf stroomde; toen namen ze van het geld dat de joden en de

/

Islamieten als offerande hadden gegegeven en bouwden daarop (op dat

/

veld) een stad (omwalling?) rondom zijn graf met torens in het water, en

20
/
/

rabbi Meïr van de Misjna. Er ligt voor de stad aan het water een veld en

een prachtig huis op zijn graf.
20.

De Islamieten noemen hem Chinoek (Verwurging), omdat op een keer
de Sultan was gekomen en en met geweld een steen wegnam van de
trappen waarlangs men naar zijn graf opging. In de nacht kwam tot hem
rabbi Meïr in een droom, en pakte

-35-

,kzd vnk uk rntu /uebjk vmru uburdc u,ut
cuvtu ehsm hbta gsuh lbht hfu /hka ict
vagt tk rntu :vkhjn ubnn aec zt :ouenk
/kf ihgk lph,f kg lnmgc v,t vbta,a sg
tab rjnk :ehsmv hbust h,kzda h,gar rnt,u
rntu /vnuenk vrhzjvu kf ihgk uph,f kg ictv
ubnn ohtrhu :ehsmv hbust h,kzda h,gar
uk ihb,ubu /urce kg oa ohuj,anu ohktgnahv
uk ihb,ub oukac urzjh ota ohrsubu ohb,n
:lfu lf
atr ka o,uj vhj,p hcr vtrva ouen kfcu
:u,ut ihrhh,nu ohjnrc ohtmuh shn /vchahv
eujr vhrb ic lurc rce sg ktezjh rcenu
gcrtf hauektv oujb rce sg lurc rcenu /khn
/tfhrt tct ka rce gmntc ohh,bhcu :,utxrp
in vanju :vnt vrag vbna lurt urceu
tcr vaga ohhjru :oa ohruce ohtruntv
vc ihbjuy uhvu /ohn hkc oa thv ohshnk,k
ohgsuha /,ruxn ovk ahu :vhkg vph ,hcu /uhnhc
/ohanju ,utn anj ohtruntu ohthcbv hrce
ka rcek lunx vkhve ahafu /owwhra ihbnf
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1.

je een steen van mij gestolen, wist je dan niet dat ik een tsaddiek ben en

/

een vriend van de Plaats (Hamakom ~ Hasjeem). Toen vroeg hij hem

/

om vergeving. Hij (r.Meïr) zei: "Dat zal ik niet doen voordat jij deze

/
5

hem bij de keel en wilde hem wurgen, en zei tegen hem: "Waarom heb

(steen) zelf op je schouder draagt ten aanschouwe van iedereen,
5.

en je zegt: 'Ik heb kwaad gedaan want ik heb gestolen van mijn heer de

/

tsaddiek'." De volgende dag droeg hij de steen op zijn schouder ten

/

aanschouwe van iedereen en bracht de steen terug naar zijn plaats, en zei:

/

Ïk heb kwaad gedaan want ik heb gestolen van mijn heer de tsaddiek."
Daarom vreesden de Islamieten hem en wierpen zich in verering neer bij

/

zijn graf. Ze gaven hem geschenken en legden geloften af, dat als ze

10
/

gezond en wel zouden terugkeren ze hem
10.

zus en zo zouden geven.

/

Op alle plaatsen waar rabbi Petachia het zegel van het hoofd van de

/

academie liet ziet, kwamen ze met lansen naar buiten en begeleidden

/

hem.
Vanaf het graf van Ezechiël tot het graf van Bauch ben Neria is het een

15

mijl ver. Vanaf het graf van Baruch tot het graf van Nachum de Elkosiet

/
/

zo'n vier
15.

/

parsa's. Daar midden tussenin is het graf van Abba Aricha; zijn graf is
breed. Zijn graf is achttien el lang. Vijf van de Amoraïem zijn daar

/

begraven. De molen die Rabbi had gemaakt voor de leerlingen ligt daar

20

zonder water, maar in zijn tijd werd er nog mee gemalen. Er staat een
mooi huis op. Zij hebben een overlevering, dat zij de

/

20.

graven weten van de profeten en vijfhonderdvijftig Amoraïem, volgens
het getal van Sarim (sjien 400 /reesj 100 /jod 10 /meem 40) En waar er
een gemeente is dichtbij het graf van

-37-

/rcev kg ,khn hkf oharup sjt ehsm
ihta rcev kg ,kmjn oharup oan oheujrafu
ut sdc ovhkga ohrcev cur kgu :uhkg ,hc
rnuaa /,kmjnv ,j, lurf ajb ,kmjn
runa ,kmjnv vhcd,af /uk ohrnutu :rcev
i,ut ov hn uk c,f vchahv atru :ajbv in
:ovhcc c,fv jfau /oa ohrucea ohtruntv
lkva vn kfa rphxu /vbv ovhcn tc tuvu
jrzn ovhc /okug ka ujrznk kfv ovhcn
vbp oanu :ihkupk jrzn thhxuru /drucabdgrk
ubhbust ka urce sg ohnh vaac lkvu /jrznk
ka urce vhv ose hnhc hf /urntu :rpuxv trzg
k, vtru /sjt vgur tcu :rcab rpuxv trzg
hbt iuykak runt /oukjc uk tcu :uhkg iahu
hbnhahu ohsuvhv hsh kg hbjeha /rpuxv trzg
tku :u,unh ung hbc kf utk otu /hbukp ouenc
ohsuvh uthcvu :vcrv u,nu /rcs u,utk aj
ahav kgu /aha hbctc vhvu :sucfc urpju
uvurceu /rpuxv trzg hbt uhkg euej juk
:urce kg ihykp uagu /vgurk rnta ouenc
sg urcen tmuh at sung vrag ,jt vgacu
oh,a vgau ouhc vrag ,jt vga /gherk
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1.

vandaan zijn spreiden ze een mat over het graf waar geen huis op staat.

/

Bij de meeste graven waar een kleed of een mat op ligt, ligt onder de mat

/
/

een tsaddiek spreiden ze een wollen tapijt over het graf, en als ze er ver

een slang in elkaar gekronkeld die het
5.

5

graf bewaakt. Ze zeiden tegen hem (r.Petachia) "Als je de mat optilt, pas
op voor de slang". het hoofd van de academie had voor hem

/

opgeschreven wie deze Amoraïem waren die daar begraven lagen, maar

/

hij had het geschrift in Bohemen laten liggen, en van Bohemen was hij

/

hierheen gekomen. Hij vertelde dat heel de tijd dat hij had gereisd vanaf
Bohemen het allemaal naar het oosten van de wereld was. Bohemen ligt

/
10
/

ten oosten van
10.

Regensburg, Rusland oostelijk van Polen. Vandaar ging hij naar het
oosten. Hij reisde in zes dagen tot aan het graf van onze heer Ezra de

/

Schriftgeleerde. Ze zeiden dat in de dagen van weleer het graf van Ezra

/

de Schriftgeleerde gebroken was. Toen was er een herder gekomen, hij

/

zag een heuvel en ging daarop slapen. Toen kwam hij (Ezra) tot hem in
een droom (en zei:) "Zeg tegen de sultan (dat) ik

15
/

15.

Ezra de Schriftgeleerde ben en dat hij mij moet opnemen met hulp van
de handen van de Joden en mij moet neerleggen in die en die plaats. En

/

zoniet dat zullen alle kinderen van zijn volk sterven." Hij (de sultan) trok

/

zich weinig aan van dit woord, en er stierven er veel. Toen liet hij joden

/

komen, en die groeven hem met respect op. Hij lag tussen marmeren

20

stenen, en op het marmer lag een plaat waarop stond gegraveerd: "Ik ben
Ezra de Schriftgeleerde". Ze begroeven hem

/
/

20.

op een plaats die hij aan de herder had gezegd, en ze bouwden een paleis
op zijn graf. Op het elfde uur komt er een vuurzuil uit zijn graf tot aan
het firmament, overdag van elf tot twaalf

-39-

/vkhk ka vbuatr vgac vtrb odu :vrag
:sungv ka rutc ,utxrp gcrt ut aka ihfkuvu
in ,uj,pnvu :vna ohuj,an ohktgnahv kfu
/ohsuvhv hshc vnv ohrcev kga oh,cv
ohnu,h ovc ihthanu ohrsbv ihjeuk ohsuvhvu
,uhxbf h,c ihbe,nu ohshnk,v ihxbrpnu /,unu,hu
:ohhbg ka
vbunac lkv trzg ka urcek lkva osueu
ohsuvh hba tkt vc ihtu /vrhcv iauak ohnh
utrvu /vchahv atr ka o,uj vtrvu :(ohgcm)
ruce vhv vkhj,nu :kthsb ka uburt ,t uk
kusd gcua oa vhvu /rvbv kg sjt smc
rjtv smc rvbv rcgc uhvu :vfrcu vjkmvu
ubekjc ruce ehsmv ihta khcac /ohrnut
,ukusd ,unjkn uhvu /,frucn ubmrt iht lfhpk
ukt urzj od iurtv ,t ukt ukzdu /ovhbhc rhs,
:ovhbhc vrap uagu ohbez utca sg /uvukzdu
lu,c ohvucd kzrc hsung uagu /iurtv ujeku
:kzrc ka ,utkakac ovhkg uvuk,u /rvbv
rvbv gmntc tuvu /kke ,aujb tuv iurtvu
eujrnk ihturu /ohnv in vucd ,unt rag
vbhpx kf /ohsuvhv urntu :vph ,hfufzf
/oukak ufkh ihtfz iv ot iurtv ,j, ,fkuv
urntu :oa rucgk ohtrhu :ohnc gcy, utk otu
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1.

drie of vier parsa's in het licht van de zuil. Al de Islamieten wierpen zich

/

daar in verering neer. De sleutels van de huizen op de graven zijn in

/
/

twaalf uur, en verscheen ook in het eerste uur van de nacht. Men reisde

handen van de joden, en
5.

5

de joden nemen de votief-gaven aan en betalen daarmee de bruidsschat
voor weesjongens en - meisjes, en zorgen voor het onderhoud van de

/

leerlingen en herstellen de synagogen van de armen.

/

Voordat hij naar het graf van Ezra de Schriftgeleerde reisde, ging hij in

/

zes dagen naar de hoofdstad Susan. Daar zijn niet meer dan twee joden

/

10.

zij toonden hem de kist van Daniël. In het begin was deze begraven aan

10

een kant aan de rivier, en daar was overvloed, voorspoed en welzijn.

/

Maar aan de overkant van de rivier, aan de andere kant, zeiden ze: omdat

/
/

(wolververs). Hij liet het zegel van het hoofd van de academie zien, en

er geen tsaddiek begraven is in ons deel
15.

daarom is onze streek niet gezegend. Er waren voortdurend grote
oorlogen tussen hen, en die (van de ene kant) stalen de kist en op hun
beurt stalen die (van de andere kant) hem terug, tot er ouden kwamen en

15

een compromis maakten tussen hen. Ze namen de ark, maakten hoge

/

zuilen van ijzer in de rivier, en hingen hem daaraan op met ijzeren

/
/

kettingen;
20.

de kist zelf was van glanzend brons en hing in het midden van de rivier

/

tien el hoog boven het water. Men zag hem van verre als schitterend

20

glas. Toen zeiden de joden: ieder schip dat onder de kist doorvaart: als ze

/

deugen passeren ze veilig en wel, en zo niet dan zinken ze in het water.

/
/
/

Daarom was men bevreesd daar over de rivier te varen. Ze vertelden

-41-

ka ohnzb ohds ah kthbs ka uburt ,j,a /uk
tkt /uburt ,j, rcg tk tuvu :ovhbztc cvz
:iurtv vtru rvbv ,pa kg sng
lhnbs /tjrp tknd uk utrvu /,sdck rzju
/uhkg cufrk ostv .pjafu /ihes uhkdru tuv
vn lkvn cfurvu :kuph tka uhkg uraue
tknd kg lkuv /ohoh rag vanjc lkuv osta
tkt /cufrk kufh vhv r,uhu :sjt ouhc tjrp
:khn dksn sjt gdrcu /kucxk kufh ostv ihta
vtn ohvucd ohrgavu /,sdc hrga uk utrvu
kke ,aujb ka ovu :,unt rag ocjru ,unt
rnxnu :u,ndus ,uagk kfh ost ihta :rhhumnu
u,ut uc gue,k gsuh inut ihtu /ubnn kpb ,jt
ovhrujtk ohg,rb ohxuxv uhv vkj,nu :rnxn
,aujbv rvuz ihtura hbpn (/ohrgav) ihturaf
:ujrcu o,trek ohmrf ohxuxvk ohtrb ohxuxvu
/ohrgav kg ufpau ujh,rvu .nuj ujeku
khcac :kkev ,aujb ka cvzv rvuz rhcgvk
vkgnk (,aujbv rvuz) vtrbu :uxbfha ohxuxv
uktv ohrgavu :uhkg .nujv lpab tka /ygn
vnf uk ah vchahv atru :ohkaurh hrgan ov
/uvufh huuhmv vrvnc vagh tka hnu /ohscg
:vru, tknu uhbgu ehsm tuvu :ubnn ohtrhu

-421

1.

hun oren. Hij is niet onder zijn kist doorgegaan maar bleef op de oever

/

van de rivier en zag de kist. Hij keerde terug naar Bagdad, en daar liet

/
/

hem dat er onder de kist van Daniël vissen zijn (met) gouden ringen in

men hem de vliegende kameel6 zien, die laag7
5.

5

is en zijn poten zijn dun, en als een mens erop wil rijden, bindt men hem
erop vast zodat hij niet valt. De berijder (bereikt) een afstand zoveel als

/

een mens loopt in vijftien dagen, degene die op de vliegende kameel reist

/

(doet dat) in één dag. En meer (sneller) zou hij kunnen rijden, behalve

/

dat geen mens (die snelheid) kan verdragen, want in een tel springt hij
een mijl.

/
10

10.

hoog en tien el breed. Ze zijn van glanzend gepolijst brons met

/

afbeeldingen, zo (mooi) dat geen mens in staat is iets dergelijks te maken.

/

Er viel een spijker af en geen vakman wist deze spijker er weer aan te

/
/

zetten. In het begin deinsden de paarden achteruit
15.

wanneer ze (de poorten) zagen, omdat ze de schittering (weerspiegeling)
van het brons zagen, en de paarden (de weerspiegeling) zagen eruit als

15

paarden alsof ze hen tegemoet kwamen, daarom vluchtten ze. Toen nam

/

men azijn en kookte deze en goot het uit op de poorten, om de gouden

/

glans weg te nemen van het gepolijste koper, en voor de paarden, zodat

/
/

Men toonde hem de poorten van Bagdad, deze poorten zijn honderd el

ze weer naar binnen zouden gaan. De (glans van het koper) was nog
20.

een beetje te zien aan de bovenkant, omdat daar geen azijn over was

20

gegoten. Deze poorten behoren tot de poorten van Jeruzalem. het hoofd

/

van de academie heeft heel wat dienaren, en degene die niet ijlings doet

/
/

wat geboden is, die slaan ze, daarom is ben bang voor hem. Maar hij is
een tsaddiek (rechtvaardig) en nederig en volleerd in de tora.

[6] Aramees: tjrp tknd i.p.v. Hebreeuws j rIP
* v kn2
2 Dv
[7] Aramees:tuv lhnbs i.p.v. Hebreeuws tUv QUn2iJ)

-43-

uka ihykpu /lknf ihbugcmu cvz hsdc aucku
:lknf ,khn ka ,ughrhc
/vbahv kcc vme sg ,sdcn ohnh hbac lkvu
u,hc kmtu /ukf crj rmbsfucb ka u,hc vbvu
ouencu :asj tuv ukhtf kthbs ka u,hcu sung
/aha uhkdr ouencu /ict ah kthbs ka ucaun
c,fa uhkg jbun rpxva /vkgnk sjt ictu
rmbsfucb ,hck kthbs (,hc) ihca k,ufcu :oan
/vynk ,ukgnu /ohc,f uc lhkan vhva iye iukj
kmtu :ohraf ohnfj ohaka uhbpk ohcauh uhva
,ruxn urntu /ict vgue, ubhnhk ucaun ouen
,jt ogpu :ohbuny asenv ,hc hkf oaa ubhshc
ujekafu /ovk sduva hbpn rupjk ohbuyka utc
:oan oukf ujek tk lfhpk /oh,n ukpb ictv
vnujv hcugc uvukgvu /rsj u,utn utmhu
/kthbs vc kkp,n vhva vh,hkhgk ,udhrsnc
vagb lfu /ohkaurh sdb iuufna vyun j,pvu
:shdvk kufh ost vhv tka ,ubnutc
vhva inz kf vat vtr tka rntu rzju
sjtu sjt kfu :iv ,ugubmu ,uxufna hbpn /kccc
sg kkp,n ubhtu /urmjc vuen uk ah sjtu
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1.

koning. Zijn paleis is (behangen) met wollen tapijten, als een koning.

/

Hij reisde in twee dagen van Bagdad tot de grens van he oude Babel,

/

daar was het huis van Nebukadnezzar, helemaal tot puin vervallen. Naast

/
5

en gekleed in een gewaad van gouden en kleurige gewaden als een

zijn huis stond
5.

een zuil en het huis van Daniël als was het nieuw. Op de plaats van de

/

zetel van Daniël is een steen, op de plaats van zijn voeten is marmer, en

/

een steen erboven, waar het boek op ligt dat hij vanaf die plaats heeft

/

geschreven. In de muur die ligt tussen (het huis van) Daniël en het huis
van Nebukadnezzar is een klein venster waardoor hij zijn geschriften

/
10
/

wierp, en traptreden naar beneden, waarop
10.

voor hem dertig vrome wijzen plachten te zitten. Naast de plaats van
zijn zetel aan de rechterkant is een steen vastgezet, en men zei: wij

/

hebben een overlevering dat daar de vaten van de tempel (van Jeruzalem)

/

verborgen liggen. Een keer kwamen mensen van de sultan er graven

/

omdat het hun was verteld, maar toen ze de stenen pakten vielen ze
dood neer, zodoende konden ze niets daarvandaan meenenemen,

15
/

15.

muur langs trappen naar het bovenvertrek waar Daniël placht te bidden.

/

De deur staat schuin zodat hij is gericht naar Jeruzalem, en hij is zo

/

kunstig gemaakt als geen mens kan vertellen.

/

Hij ging terug en zei (hij zei nog eens) dat hij geen vrouw had gezien

20
/

en gingen dat vertrek weer uit. Toen brachten ze hem door de dikke

heel de tijd dat
20.

hij in Babylonië was, omdat ze helemaal bedekt en gesluierd zijn.
Iedereen heeft daar een mikwe (bad) in zijn hof, en bidt niet voordat
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hbpn vkhkc ohfkuv oa ohfrs hfkuvu :kucyha
,unhcf oa kfv ksd ;ruvj ,unhcu :,unhnjv
ann kccu :vkhkc vcur o,ftknu :itfc .hev
;tu :ohna ,trhcu vru,c ovhexgu /sjt okug
i,ub vna lkuv rjuxvafu :ohbntb ohktgnahv
v,ut ihthcnu :uk lkuvu /sjt ,hcc vrujxv
,,k ohmur og /oheuav kg ouen kfc vrujxv
utrh utk otu /cuy hrv rjuxv rcsa unf
/keke,ha vtur otu :ohrd,v kfk vrujxv
:,ubntbc kfvu :v,ut rufnh
kan sck /,uhxbf h,c ohaka ah kccu
vchahv atr vumha hnku /oa izj ihtu :kthbs
/,ufrc vtn shjhc rnut sjt :kkp,n kkp,vk
rnthu sjt sungh lf rjtu :int uhrjt ihbugu
kf rnthu rjt sunghu :or kuec rnta lurc
gnab ukueu :kvev u,ut ihghhxnu :,ujcav
:uhrjt kfvu /urvnh tka hsf okufn vkgnk
/kkp,n lf rjtu :gauhu osue jc,ah rnutu
og sjt rcsh tku :ohbzj vnfk vkp,v ohekuju
tkc kfvu :,ucr,c ohsnugu ,xbfv ,hcc urhcj
ohguyu ohsnukafu :ohpjh ,xbfv ,hcc ohkgbn
/gcmtc vchahv atr ovk vtrn iudhbc onmg

-461

1.

het winterseizpen groeit alles daar net als in het zomerseizoen hier. Het

/

meeste werk dat zij doen (gebeurt) 's nachts. - Bagdad is werkelijk een

/

andere wereld, hun aandacht ligt bij de tora en de vrees voor de hemel

/
5

hij zich heeft gebaad. Reizigers reizen daar 's nachts vanwege de hitte. In

(godsvrucht). Ook de
5.

Islamieten zijn betrouwbaar. Wanneer een koopman daarheen gaat, geeft

/

hij zijn koopwaar af in een huis (markthal?), en gaat zijns weegs. Dan

/

brengt men deze koopwaar overal op de markten. Wil men zoveel geven

/

(betalen) als de koopman zegt, uitstekend. Zoniet, dan tonen ze de
koopwaar aan alle tussenhandelaren. Als men ziet dat de waar kan

/
10
/

bederven,
10.

dan verkoopt men deze. Alles in eerlijkheid.
In Babel zijn dertig synagoges, buiten die van Daniël. Er is geen chazan.

/

Degene aan wie de rosj jeshiva de opdracht geeft om te bidden, die bidt.

/

De een zegt in zijn eentje honderd berachot (zegeningen), en men

/

antwoordt na hem 'Amen'. Daarnastaat er een op en zegt

15

15.

een ander op en zegt alle sjevachot (lofprijzingen), en de gemeente valt

/

hem bij, maar zijn stem hoor je boven hen allen uit opdat ze niet te snel

/

gaan, dus iedereen volgt hem. Hij zegt "Jisjtabbach" (Geprezen zij Hij)

/

en "Wajosja" (Hij heeft gered). Daarna zegt hij (de rest van) de gebeden.

/

Ze verdelen de gebeden onder een aantal chazaniem. En men praat niet

20
/
/

"Baruch Sjeämar" (Gezegd die gezegd heeft) met luider stem. Dan staat

met
20.

elkaar in de synagoge, maar neemt keurig deel aan de dienst. Iedereen is
zonder schoenen in de synagoge, blootsvoets. Als ze (nog) leren en zich
vergissen in de melodie, wijst het hoofd van de academie het hun met
zijn vinger aan.
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kue uk aha rujc ahu :iudhbv tuv lthv ohbhcnu
sgun ka ukujc :ohgb kuec runzn rnutu /ohgb
vzhtc ,uruxn ahu /rha hkfc ohrunznv ohrnut
ktu /ohbudhb rag ovk ah (ruag ktu) ohbudhb
unf ah runzn kf kgu /ohbudhb vbuna ,hbhnav
:ohbudhb
uk utrv kthbss vh,hkhgc vhj,p hcr vhvafu
tkn uhmj atv iacfu /sutn eung ,uhrt cud
/uc kcuyu .jur ,jse hkuj uk aha hnu :ohn
:tpr,n tuvu
hfkn ka ohjuka vtr ,sdcc vhvaf sugu
/ohnh ohrag lkvnf oan eujr dudn hf /lan
lauj hrvk rcgnu :lauj hrv sg laun .rtvu
ltkn tc lan hfkn vgcaku :cfr ic csbuh hbc
,ru,c uap,hu ovh,ueuju ovh,s ujhbha /oukjc
:omrt ,t uchrjh tk otu /orng ic van
:omrt ,t ,jak ltknv khj,va sg uv,abu
atrk ujkau /omrt kfu lan hfkn urhhd,bu
hn kfu :ohnfj hshnk, ovk jkaha vchahv
,tu osnkk /vna lkv ofj shnk,u hbg tuva
ohrmn .rtnu :hkccv sunk,u vru,v ovhbc
od vtr tuvu :sunkk vna ohshnk,v ohfkuv
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1.

mooie stem, dan zegt (zingt) hij de psalm met een mooie stem. Op de

/

halve feestdagen zingen ze de psalmen met instrumenten, en de traditie

/

zegt op welke melodieën; voor Asor (10 Tisjri) hebben ze tien

/
5

dan begrijpen ze hoe de melodie is. En is er een jongeman met een

melodieën, en voor
5.

Sjeminiet (22 Tisjri, Loofhuttenfeest) acht en voor elke psalm hebben ze

/

een aantal melodieën.

/

Toen rabbi Petachia in het bovenvertrek8 van Daniël was, liet men hem

/

de leeuwenkuil zien, zeer diep, en de vuurovern die halfvol water staat.
En als iemand een ziekte met koorts heeft, wast en baadt hij zich daarin

/
10

10.

en geneest.
Terwijl hij nog in Bagdad was, zag hij de gezanten van de koningen van

/

Mesech, want Magog is daar zo'n tien dagreizen vandaan; dat land loopt

/

tot aan de Bergen van Duisternis, en aan de overkan van de bergen van

/

Duisternis wonen de zonen van Jonadab zoon van Rechab. Aan de zeven

/

koningen van Mesech verscheen een engel

15

15.

wetten en bepalingen (hun religie) en de wet van Mozes zoon van

/

Amram zouden aannemen, zoniet dan zouden zij (de engelen) hun land

/

verwoesten. Zij treuzelden totdat de engel het land begon te verwoesten;

/

toen bekeerden de koningen van Mesech zich met heel hun land, en

/

zonden aan het hoofd van de academie bericht dat hij hun talmidee

20
/
/

in een droom, dat zij moesten meerleggen (afleggen, opgeven) hun

chachamiem (jonge rabbijnen) moest sturen. En al wie
20.

arm was en jonge rabbijn ging daarheen, en zij leerden hun en hun
kinderen de tora en de talmoed bavli. Ook uit het land Egypte kwamen
er leerlingen (jonge rabbijnen) daar om te studeren. Hij (r.Petachia) zag
daar ook

[8] Aramese uitdrukking kt*Hb. s2s3 t2h,h
3 K. g;
. vgl. Daniel 6:11
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ohxbv ugnaafu /ktezjh rcek ohfkuv ohjukav
:ohbgb oa ohkkp,nvu
oheujr yrrt hrva /vhj,p hcr crv rntu
/ohvucd yrrt hrvu :ohnh vanj lkvn kccn
ohba /ohrv gcrt ubnn vkgnk vucd sjt rvu
/ohrvv i,ut ihc jb ,ch, vxbfbu :ohba sdbf
tkt /oa vch,v ihtu :oan ,tmk vkfh tku
/ohcagu
ohbuane
ohtkn
ohrvvu
:vcerb
anav oju /ovhkg in srh ovhkg kyv srhafu
ih,nn tuv ot vkhkc ih,ekna vnu :xnbu
ogu ohbuanev og inv ihjeuk tkt :xnhb tuv
:sutn ov ohae hf /o,ut ihf,uju /ohcagv
sutn ohbuanevu ocagvu /dkaf ick tuvu
iheu,n uhvh inv og o,ut ihkacnafu :ohrn
u,ut ihkacn uhv otu /veh,n hbhn kfnu acsn
curn ,usrp,n uhv uhrcht /ohbuane tkc
kuftk uk ub,bu /ohbye ohbhgrdf ovu :veh,nv
/uhrcht kfc xbfbu /eu,n vhvu /uhpc xnbu /ygn
:veh,nv kucxk kufh vhv tku
vtr /ktezjh rce kg vhj,p hcr lkvafu
vucd rv tuvu /kpb ukfu /vdkpv rus ka ksdn
:vcrj
uhbpk
rhgvu
/okug
k,
(sutn)
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1.

hadden van de wonderen en dat wie daar bidt, wordt verhoord.

/

De heer rabbi Petachia vertelde, dat de bergen van Ararat op een afstand

/
/

de gezanten die naar het graf van Ezechiël gingen, omdat zij gehoord

van vijf dagreizen van Babel liggen. De bergen van Ararat zijn hoog, en
5.

5

een van de bergen is hoog (maar) erbovenuit rijzen vier bergen, twee
tegenover twee. De ark van Noach is tussen deze bergen in gegaan, en

/

kon er niet meer uit. De ark is daar niet meer, maar is verrot. De bergen

/

zijn vol doornstruiken en kruiden, en als de dauw erop neerdaalt loopt

/

hij daar vanaf, en als de zon warm wordt

/

10.

gebruikt) dan smelt het. Ze nemen het manna samen met de

10

doornstruiken en de kruiden en hakken dat, want (de doornen) zijn zeer

/

hard. Het (manna) zelf is wit als sneeuw. De kruiden en de doornen zijn

/

heel bitter, maar als ze deze koken samen met het manna worden ze

/
/

zoeter
15.

dan honing en alle andere soorten zoetigheid, en als ze het koken zonder
doornen, raken hun ledematen los (ontwricht) door de overmaat van

15

zoetigheid. Het (manna ziet eruit) als kleine korrels. Ze gaven hem er

/

wat van te eten, het smolt in zijn mond en het was zo zoet dat het in al

/
/

dan smelt het. Wat ze oprapen in de nacht, als dat overblijft (niet wordt

zijn ledematen ging zitten en hij kon de zoetigheid niet verdragen.
20.

Toen rabi Petachia naar het graf van Ezechiël ging, zag hij daar de Toren

/

van het Geslacht van Verdeeldheid (de toren van Babel), deze was geheel

20

ingevallen en nu een hoge berg, een puinhoop voor eeuwig. (Deut.

/
/

13:17). De stad die ervoor ligt is verwoest.
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hcr ka uhct vnka hcr hnhn vhva lknvu
rcen tmha vdubv vtrafu /vkud atr kthbs
hbct hba ihc ygn vtrb i,hkyu /vhrb ic lurc
rce oaa en rhgk lkv /kusd rvuzu vph aha
xcun rdp tuv vbvu /urcec u,utrk ynjn
ost vhv tka urcen vkug gr jhru /cerbu
tk ,uann ihta /ung kfk rntu :kucxk kufh
vhrb ic lurca ohtur ovu /u,sc tku ynjnc
/thcbk shnk, tuvu /urcen tmuh u,hkyu oka
ohsuvhvu /oh,n uhv ohrpuj uhva ohktgnahvu
vru, ohxpu, ohsuvhva ubgsh lfk /uezuj tk
kfu tuv rhhdk ehpxv tku :vhrb ic lurc ka
rhhdk vmra vrhzdv vkyc,bu /,na sg ung
:ung kf
sungafu :kcc .rt ;uxc (ruce) rpuxv trzgu
/uhkg hubc rat ,hcv ihtur iht urce kg atv
kthbss vh,hkhg hrujtu :urce kga rvuzv hbpn
rtcv od ohsnug ihhsg ohrn,vu /vtb xsrp
/obuak ihcn vhv ygn oa vhva (ubnn) hnu :uka
lurs iudf /oudr,k ut ubbuak tuv cure hf
cvzv ksd ktgnah .rtcu :ojk oujk /lrs
rpgc inhx ihaugu /urvuz ihtur vkhkcu :ohcagf
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1.

Daniël, de rosj gola. Nadat hij het schijnsel had gezien zag dat uit het graf

/

van Baruch zoon van Neria kwam, en zijn talliet die een beetje zichtbaar

/

was tussen de twee marmeren stenen, prachtig en met grote glans, ging

/
5

De koning die er was in de dagen van rabbi Salomon de vader van rabbi

hij vervolgens dnaar de stad Mecca waar het graf van
5.

Mohammed is, om hem te zien in zijn graf. En zie, hij was een geraamte

/

vertrapt en vermolmd, een reuk steeg op uit zijn graf zo kwalijk dat geen

/

mens het kon verdragen. Daarop zei hij tot zijn volk dat er geen

/

werkelijkheid was in Mohammed en ook niet in zijn religie, en zij
hadden gezien dat Baruch ben Neria gaaf was en dat zijn talliet uit zijn

/
10
/

graf stak, dat hij een leerling van een profeet (Jeremia) was .
10.

De Islamieten die hadden gegraven waren dood, en de joden waren niet
gedeerd. Zo weten wij dat de joden de leer van Baruch ben Neria

/

aanhouden. Maar hij kreeg niet de tijd om zich voor zijn dood tot het

/

jodendom te bekeren, hijzelf en heel zijn volk, en er kwam niets terecht

/

van zijn voornemen dat hij al zijn volk wenste te bekeren.

15

15.

Babylonië. Wanneer de vuurzuil op zijn graf staat kan men het gebiouw

/

niet zien dat erop gebouwd is, door het licht dat uit zijn graf

/

omhoogkomt. Achter het bovenvertrek van Daniel is een aangename

/

lusthof. De dadelpalmen staan er nog en zijn put. En degene (van ons)

/
20
/
/

Ezra de Schriftgeleerde is begraven aan het einde (de grens) van het land

die daar een poosje zou zijn, zou hun taal verstaan, want deze staat
20.

dicht bij onze taal of de targoem (Aramees). Bijvoorbeeld "deroch" voor
"derech"(weg) en "lechom" voor "lechem" (brood, spijs). In het land van
Ismaël groeit het goud als gras. In de nacht zien ze de glans, en maken
een teken in het zand
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cvzva ihcagv ihyeuku ihtc rjnku /shxc ut
cvz ovk ahu /oa ohhumn ohcuvzvu :ovhkg
:vcrv
vubhbnu :vubhbk rzju /crgnk uhbp rhzjvu
ictv kgu /trzg vbca ,xbfv ,hc oau /ihchmbk
ortku irjk lkvu : rpuxv trzg euej
:ohsuvh ,utn vbunaf ihbhmbc ahu :ohrvb
ohnh vnfu /ona shdv ohrgv kfu :,njk oanu
/ckjk oanu :cu,fk lrum ihtu /uzk uzn lkv
rvc hf /ckj v,ut ihrue vnku :vcum ort thv
in ,usruh ,ukgnu /ubhct ovrct ka ubtm vhv
lkvu :ckj ohhbgk yhaun vhv oana /rvv
ohrmn ka lknu /vkusd rhg thvu /eansk
thabu /ohsuvh ohpkt vragf oau :vhkg kaun
/vru, tkn trzg hcr ovka vchah atru :ovk
eansu :kccn vchahv atr ktuna hcr ufnx hf
,uvucd ,ubukhxu /ohxsrpu ,ubd lu,c vcuy .rt
/sutn ,ukusd ,ufhrcu ohn ohjken ivna
:oa ohsdnu ,urhp hbhn kfu sutn ohcuy ohnvu
eans zt .rtc isg id ot /ohktgnahv ohrnutu
snug eans zt tuv ohnac otu /isg id tuv
vtur enask lkuva hnu :vynkn .rtc sdbf

-541

1.

of in de kalk, en de volgende morgen komen ze de bladeren rapen waar
het goud op ligt. Goudstukken zijn er heel gewoon, ze hebben veel

/

goud.

/

Hij keerde om naar het westen en ging terug naar Nineve. Van Nineve

/

naar Nesibin. Daar is de synagoge die Ezra heeft gebouwd. Op een steen

5

is ingegrift Ezra de Schriftgeleerde. Hij reisde naar Haran en Aram

/

Naharaïm (Tweestromenland). In Nesibin leven zo'n achthonderd joden.

/

Vandaar naar Hamat. Van alle steden vertelde hij de namen, en een aantal

/

dagen lang reisde hij van de ene naar de andere, maar het is niet nodig
dat (allemaal) op te schrijven. Vandaar naar Chaleb (Aleppo), dit is

/
10

10.

Aram Soba. Waarom noemt men het Chaleb? Omdat op de berg de
kudde lag van Abraham onze vader, en er gringen trappen neer van de

/

berg, waarvandaan hij aan de armen melk (chalab) placht uit te reiken.

/

Hij reisjde naar Damascus, dit is ene grotestad. De koning van Egypte

/

heerst erover; er wonen daar zo'n tienduizend joden, die een (eigen)

/

vorst

15

15.

want rabbi Samuel het hoofd van de academie uit Babel heeft hem de

/

hand opgelegd. Damascus is een goede streek midden tussen tuinen en

/

lusthoven en fonteinen waaruti water spuit en zeer grote vijvers, het

/

water is er zeer goed en (men vindt) er allerlei soorten vruchten en

/
20
/
/

hebben. Het hoofd van hun academie is rabbi Ezra, volleerd in de tora,

heerlijkheden.
20.

De Islamieten zeggen: als de Hof van Eden op aarde is, dan is Damascus
de Hof van Eden. En als hij in de hemel is, dan staat Damascus daar
recht onder op aarde. Degene die naar Damascus reist, ziet
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.rtcu /iubck rvu iunrj rvu :ihssmk rhga rv
:vrungu ousx ,fpvnf /jnmu cag iht dugu iujhx
rce tuva urntu /vnt ohbuna lurt rce vtru
:vz urnt uk ohsuvhv kct /jb ic oa ka
vrgnc isrhv rcugu /ohnh hba lkvnf thruxku
oau vhrcyk tcu :xhhnp ,rgnn urnta unf
tkt /,ukhve ah ktrah .rtc od hf /vkhve
akaf ut oh,tnf ut vtnf tkt ivc ihta
,xbfv ,hc ah vhrcycu :oh,c hkgc ,utn
/ausev ubhcr ruce hrupmcu :iub ic gauvh vbca
oan khn oheujrafu /urcen tmuh cuy jhru
ka ohrceu :urcen tmuhv cuyv jhrv ihjhrn
kccca hpk /kcc ka tku /ihfufc ktrah .rt
:,ueung ,urgn rupjk ohkufh obhtu :ohhumn ohn
ic uk ahu :htruvb hcr unau rujc ah hcr grznu
ahu :thabv vsuvh hcr oa kg vsuvh hcr unau
rfunu tpur htruvb hcru :hcr sg xjhv rpx uk
tka ihxufnu /u,ubjc uhbpk uhbcu /euac ohnac
:ehsmu ofj shnk, tuvu :itfku itfk utrh
khkd /ruahnca ohrgv kfu hruphmu vhrcyu
icr vhva /ogrpau vaut vtru /iu,j,v
ohsuvh ah ufgcu :ihrsvbx ouenc kthknd
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1.

Libanon. In het land Sichon en Og groeit geen gras of kruid, als de

/

omwenteling (verwoesting) van Sodom en Gomorra. Hij zag een graf

/

met een lengte van tachtig el; men zei hem dat dat het graf was van Sem

/
5

de berg Seïr terzijde liggen, en de berg Hermon en het bergland van de

zoon van Noach, maar de joden zeiden dat niet.
5.

Naar Syrië is een afstand van twee dagen. Da Jordaan gaat daar door een

/

grot zoals men zegt vanaf de grot van Pimeias. Hij kwam in Tiberias,

/

daar is een gemeente, want ook in het land Israël zijn gemeentes, maar er

/

zijn aar slechts zo'n honderd of tweehonderd of driehonderd huisvaders.
In Tiberias is ene synagoge

/
10

10.

die is gebouwd door Jozua zoon van Nun. In Tsippori (Sepphoris) ligt
onze heilige leermeester begraven (Rabbi, Jehuda haNasi); een

/

welriekende geur stijgt op uit zijn graf, en als men op een afstand van een

/

mijl daarvandaan is ruikt men nog de welriekende geur die uit zijn graf

/

komt. De graven in het land Israël zijn in nissen (grafkuilen), maar niet

/

die van Babel, vanwege dat er in Babel veel (grond-)water is, en ze geen
diepe holen (kuilen) kunnen graven.

15
/

15.

Hij heeft een zoon, zijn naam is r.Jehuda, genoemd naar Rabbi Jehuda

/

haNasi; hij heeft een bewijs van afstamming tot Rabbi. R. Nehorai is

/

heelmeester en verkopt geneeskrachtige kruiden op de markt. Zijn zonen

/

zitten voor hem in zijn winkel, maar zijn bedekt zodat ze niet naar alle

20
/
/

Uit het nageslacht van Rabbi is een jongeman, zijn naam is r. Nehorai.

kanten kunnen kijken. Hij is een leerling van een wijze en tsaddiek.
20.

Tiberias en Tsippori en al de steden in de vlakte (horen tot)
Beneden-Galilea. Hij zag ook Usja en Sjefaram, waar rabban Gamliël
woonde, in de plaats van het Sanhedrin. In Akko zijn joden,

-57-

,cacu /ohnhv ,aa kf gcuba ihhgn ah vbchcu
iu,j,v khkdcu :uc ,tmnb tk ,jt vphy ukhpt
sjt smn /vvucdu vcjr thv ohbpcu /vrgn ah
rjt smnu /uhshnk,u htna ohruce vrgnv ka
vkusd ict vrgnv gmntcu :uhshnk,u kkhv
ohgcrtf vkuche ,hcc xbfbu :xuf unf vkukj
vtrh ohbudv ohabt vna ihtcafu :r,uhu vtx
aechu /kkp,n uhsh .jrhu /ohph ohn tkn ictv
ohnv hf /,j,n vkukj ictv ihtu :vmrha vn
ost sucfk vagb tkt /gerev in ohtc obht
otu :ohnv utrh tk iudv ubhta ostku /iudv
rxj vhvh tk /ohn ohsf ;kt ictv in iuctah
:u,huuvf tkn tkt
ht,hb oau :ohrvc sngu /iuhkgv khkdk lkvu
ruce ucu /sutn vucd agd rvu :kcrtc hkcrtv
:rvc ihhuaga ,ukgnc uc ihkugu /thcbv vhscug
ic ckf ukmtu /iub ic gauvh ruce rvv gmntcu
/rvv in ohcuy ohn ihhgn gcub okmtu :vbuph
ihbc kfu :ohrcev kmt ohtb ,ukfhv ohhubcu
,rfhb sjt kfhv kmtu :ohbct ka ktrah .rt
lrsa thv uzu :dkac gxupv ostf ,jt vghxp
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1.

sjabbat is er nog geen druppel water in te vinden. In Beneden-Galilea is

/

een grot, van binnen is hij breed en hoog. Aan de ene kant van de grot

/
/

In Jabne is een bron die alle zes dagen water geeft, maar precies op

zijn begraven Sjammai en zijn leerlingen, en aan de andere kant
5.

5

Hillel en zijn leerlingen. In het midden van de grot is een grote steen,
hol als een beker. In het waterreservoir gaan zo'n veertig emmers water

/

(se'a) of meer. Wanneer deugdzame mensen daar komen, blijkt de steen

/

vol mooi (helder, zoet) water te zijn; daarin wast men zijn handen en

/

bidt, en men vraagt wat men maar wil. De steen is van onderen niet hol,
want het water

/
10

10.

mens. En voor een mens die niet deugt verschijnt het water niet. Al put

/

men uit de steen duizend koppen water, heeft hij nog niet te weinig

/

maar is net zo vol als hij eerst was.

/
/

Hij reisde naar Boven-Galilea, en stond op de bergen. Daar was Nitai de
15.

de berg zijn gemaakt. Midden op de berg is het graf van Jozua zoon van

/

Nun, en naast hem Kaleb zoon van Jefunne. Naast hen geeft een bron

/

goed water uit de berg. Er zijn fraaie paleizen gebouwd naast de graven.

/

20
/

Arbeliet (begraven) in Arbel. De berg Gaas is zeer hoog; daarop is
begraven Obadja de profeet. Men gaat naar hem op langs trappen die in

15

/

komt niet uit de bodem, maar het gebeurt ter ere van de deugdzame

Alle gebouwen
20.

in het land Israël zijn van (natuur-)steen. Naast een paleis is een voetstap
ingehakt als van een mens die in de sneeuw loopt, en dat is de voetstap
waarin

-59-

,un rjtk ktrah .rt vagd,bu /ltknv vc
thv ktrah .rt kfa /vhj,p hcr rntu :gauvh
ic vbuh rcek oan lkvu :ohnh vaka lkvnf
:xsrp ukmt ahu :uhkg hubc vph kfhvu /h,hnt
:hud tuv xsrpv rnuau :oa ,urhp hbhn kfu
in vnutn ovk i,ub ubht vna ohud ohtcafu
o,ut kcen vna ohtc ohsuvhvafu /,urhpv
h,hnt ic vbuh ovk rnutu /,uph ohbp rcxc
,t khftnu /ukan ofk hutr lfk /vhv hsuvh
hmj lkvn /,rptk kjr rcek tcu :ohsuvhv
ohbct vrag ,jt vrce kgu :ohkaurhn ouh
skub tk ihhsga hpku :ohyca rag sjt ihhbnf
:usdbf ict oa iht /vapb ,tmc tkt ihnhbc
kg thvu sjt aha cegh ka ictu :aha ovu
/ost hbc vcrv tan sutn thv vkusdu /okf
ictv ,t ujeku /ohrnuf ah sjt khn oanu
vsucg ihbcc v,ut ugceu rcev kgn vkusdv
/vkj,c ratf rcev kg v,ut utr rjnku :vrz
:sug v,jekn ugbnbu /ohngp vnf uag if
kga ictv vtru :cegh oa ictv kg eueju
ihzhzn iht ost hbc ohgcrtu /irj kmt rtcv
/,unt ,utn akac eung rtcvu :unuenn v,ut
:oa ohhumn ohn ihtu
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1.

Rabbi Petachia zei, dat heel het land Israël zo'n drie dagreizen is. Hij

/

ging vandaar naar het graf van Jona zoon van Amittai. Er is een mooi

/
/

de engel stapte, zodat het land van Israel schokte, na de dood van Jozua.

paleis op gebouwd, en daarnaast is een lusthof, en
5.

5

allerlei soorten vruchten (vindt men) daar. De bewaker van de lusthof is
een goj. Als er gojem daar binnenkomen, geeft hij hun helemaal niets

/

van de vruchten, maar als er joden binnenkomen ontvangt hij hen met

/

een vriendelijke uitdrukking op zijn gezicht, en zegt hun Jona de zoon

/

van Amittai was een jood, en zodoende is voor jullie bestemd wat van
hem is"; en hij laat de

/
10

10.

een halve dagreis van Jeruzalem. Op haar graf liggen elf stenen, naar het

/

aantal van de elf stammen, en omdat Benjamin eerst werd geboren toen

/

haar geest uitging, is er geen steen die bij hem hoort. De stenen zijn van

/
/

marmer; de steen van Jacob is een steen van één stuk marmer, en ligt
15.

priesters (christelijke monniken); dezen namen de grote steen weg van

/

het graf en zetten hem vast in een gebouw voor aboda zara9. De

/

volgende dag zagen ze diezelfde steen weer op het graf zoals eerst; zo

/

deden ze een aantal keren, maar zagen er toen vanaf haar nog langer weg

/

/
/
/

boven alle andere, en is zeer groot, een last voor veel mensen (er zijn
veel mensen voor nodig om de steen te tillen). Een mijl daarvandaan zijn

15

20

joden ervan eten. Hij (r.Petachia) kwam bij het graf van Rachel in Efrata,

te nemen.
20.

Op de steen is de naam van Jakob gegraveerd. Hij zag ook de steen op de
put bij Haran. Veertig man kunnen deze steen niet van haar plaats
verroeren. De put is zo'n driehonderd el diep, maar er is is geen water in
aanwezig.

[9] vreemde, d.w.z. niet-joodse eredienst, een christelijke kerk
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ovrct hcr tkt oa ihtu /ohkaurhk lkvu
:oa ujhbna lknk vcrv xn i,ub tuvu /gcmv
vpmhr vchzgnva vtru /oh,hzv rv uk utrvu
oa vtb kfhvu :vcjr thvu /,unt aka vvucd
ohkaurh v,hvaf /ose hnhc ohktgnahv ubca
lknk ubhakvu ohmhrp utcu :ohktgnahv hshc
gsuha ubhbhc ah sjt iez urntu /ohktgnahv
vtrva sg /lknv u,ut ejsu :vrzgu kfhv ouen
vmur hbt rntu /ohsuvh cvut vhv lknvu :uk
:ohsuvh tkt oa kkp,h tku /oa kfhv ,ubck
hbct in vtb ihbc :aha hbctn kfhvv vbcu
ohud utcu :vtrn hbhn kfu oheurhu ohnust aha
hcugc okmv ugceu /ohkpub uhvu /ohnkm uc unau
kufh vhv tk ohasev hase ,hcc kct /k,ufv
/sjt smn oa ohhbgva kyhpavu :sungk
,hc oau /oubhv ic thd trebu /,geucn .rtvu
:ovka vruce
oh vtru :ohnh vaka lkvnf ktrah .rt kfu
jkn chmbu :cag uc ihtu /vrungu ousx jknv
shngva ohbctv odu :okugc ubhtu vtr tka rnt
vrgnv vtru /iurcjk lkvu :vtr tk gauvh
ohbct uc ahu :ubhct ovrct vbca kusd kfhv
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1.

verver, hij betaalt veel belasting aan de koning opdat hij hem daar met

/

rust laat. Men liet hem de olijfberg zien, en hij zag dat de bestrating

/

betegeld was en hoog drie el, en deze is breed. Een prachtig paleis staat

/
5

Hij ging naar Jeruzalem. Daar is niemand behalve rabbi Abraham de

daar
5.

dat de Islamieten heben gebouwd in de dagen van weleer, toen

/

Jeruzalem nog in handen van de Islamieten was. Toen kwamen er brutale

/

vlerken en lastderen bij de koning van de Islamieten en zeiden: er is een

/

oude man onder ons die de plaats weet van de tempel en de tempelhof.
De koning oefende druk op hem uit totdat hij het hem aanwees. De

/
10
/

koning was een vriend van de joden, en zei: ik wil
10.

daar een tempel bouwen, en daar mogen alleen joden bidden. Ze
bouwden de tempel van marmeren stenen, een prachtig gebouw, van

/

stenen van rood en groen marmer en allerlei kleur, Toen kwamen er

/

gojem die daar beelden neerzetten, maar ze vielen telkens. Toen zetten

/

ze het beeld vast in de dikte van de muur. Maar in het huis van het
heilige der heiligen kon het niet

15
/

15.

en daar is de aarde gespleten, dit noemt men het dal van de zoon van

/

Hinom (Gehinnom) en daar is hun begraafplaats.

/

Heel het land Israel is drie dagreizen groot. Hij zag de Zoutzee (Dode

/
20
/
/

staande blijven. Het hospitaal waar de armen verblijven is aan een kant,

Zee), Sodom en Gomorra; er is daar geen gras. De zoutpilaar
20.

zei hij dat hij daar niet had gezien, die bestaat niet meer. Ook de stenen
die Jozua had opgesteld zag hij niet. Hij ging naar Hebron. en zag boven
de grot een groot paleis dat onze vader Abraham heeft gebouwd. Daarin
zijn grote stenen
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:,unt ohragu vbuna ut ohragu gca ,ukusd
hnk i,bu :,unt ohgca unf vbhp atr kfu
u,ut thcvk /cuvz ushc vrgnv ka j,pnva
okm j,pv kg vbvu /uk j,pu :,uctv hrcek
/ufgca ohsuvhv urntu :ohbpc ihfuf vakau
urntu vrgnv ,kj,c ohrdp vaka una hf rvzv
uk rnt vrgnv rnuau :obhtu /,uctv ova
:vrgnk uxhbfvk /cuvz sug uk ;hxuvu :ova
hud ouak h,jbv tk okugn rntu /uk j,pu
:ohbpk uxhbfvu /,urb thcvu :rgav vzc xbfvk
usrh .ujcn vrgnv ,tz osueku /,ukgnc usrhu
vcjr vrgn lu,k utcu :,ukgn vrag anjc
gerevu :gerec j,p vrgnv gmntcu /sutn
kgu :gkxv kkjc ov ,urcev kfu :gkx vkf
ihcg kzrc ,ufh,j ohjbun gmntfa j,p u,ut
hshc tk ot vzf ,uagk kufh ost ihtu :r,uhc
ihca ohcebv in tmuh vrgx juru :ohna
ihcvu :vna ,urbc tuck kufh vhv tk /kzrck kzrc
kg vjua vhvafu :oa kkp,vu /,uctv oaa
ufhkanu tmuh vrgx jur vhv /vrgnv hp
:uhrujtk

-641

1.

zeventig el. Hij gaf aan degene die de sleutel van de grot in handen heeft

/

een goudstuk, om hem binnen te brengen bij de graven van de vaderen.

/
/

van zevenentwintig of achtentwintig el, en iedere hoeksteen ongeveer

Hij deed voor hem open, en zie, boven de deur was een beeld;
5.

5

en drie nissen aan de binnenkant. Nu hadden de joden in Akko gezegd:
pas op want ze hebben daar drie kadavers neergelegd bij het begin van de

/

grot en ze zeggen dat dat de vaderen zijn, maar ze zijn het niet. Maar de

/

bewaker van de grot zei dat ze het wél waren. Toen gaf hij hem nog een

/

goudstuk, om hem binnen te laten gaan in de grot. Hij deed voor hem
open en zei: van mijn leven heb ik nog geen enkele goj laten

/
10

10.

binnengaan in deze grot. Hij bracht lichten, en liet hem naarbinnen
gaan. Ze daalden af langs trappen. Vóór deze grot aan de buitenkant

/

daalden ze af langs vijftien treden. Toen kwamen ze in het binnenste van

/

een zeer brede grot, en midden in deze grot een toegang in de bodem.

/

De bodem is helemaal rotssteen, en alle graven zijn in de holte van de

/

rots. Boven

15

15.

ijzer, en geen mens kan zoiets maken tenzij door de hulp van de hemel.

/

Een stormwind kwam uit de spleten tussen ijzer en ijzer, en hij kon daar

/

niet met lichten binnengaan. Toen begreep hij dat daar de vaderen zijn,

/
/
20
/

deze toegang die ongeveer in het midden is, liggen zeer dikke stukken

en hij bad er. Toen hij zich boog over de
20.

opening van de grot, kwam er een stormwind uit en wierp hem
achterover.
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u,utu :ohnjrv rga unau /rga ah ohkaurhcu
ifa kfu hsuvh oua ihtu /shxu ohbct tkunn rga
ohudv umr ,jt ogpu :vna tuck htar hud ihta
/ktrah .rt vagr,bu /rgav ju,pku rhxvk
hshc ,ruxn ahu /uksja sg rhgc vnuvn v,hvu
ucu /vbhfav v,kd rgav u,ut lrsa /ohsuvhv
rvu /oh,hzv rv sdb iuufn tuvu /cuak vsh,g
:uvtur vzv rvc snugvu :ubnn lunb oh,hzv
ihgc ihg /oh,hzv rv kg tuvv ouhc uhkdr usngu
ihkkp,nu /rga u,ut lrs :iuhm wv cuac utrh
:ohhe sus ksdnu /oa
/gahkt vbca ,jt ,xbfv ,hc ah eanscu
vkusd thvu /vhrzg ic rzghkt hcr vbca ,jtu
:ihkkp,n vcu
/sjt iez cauh vhv oan eujr trnn hbukhtc
vumu :,unk iezv vyb vna vhj,p hcr tcafu
uc ubgaba .gv vhj,p hcrk ,utrvk /ubck
ekjbu /vph sjt ,hz uk vtrvu /ohftknv
/oshc vkceu /gmntc aha ictu :ohekj vakak
/ohekj vakak .gv ekjb ohftknv ucauhafa
/ictv kg ucahu /sjt .g kg igab sjt kfa
ka vrtc .gv kmtu :sutn oheu,n .gv ,urhpu
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1.

met stenen en kalk. Geen enkele jood noch enige bewoner die geen goj

/

(christen) heeft vergunning om daardoor naarbinnen te gaan. Op een

/

keer wilden de gojem de stenen en kalk wegruimen en de poort

/
5

In Jeruzalem is een poort, die Genadepoort heet. Deze poort is volgestort

openmaken, toen beefde de grond van Israel,
5.

en er was gedruis en rumoer in de stad tot ze ermee ophielden. Er is een

/

overlevering in handen van de joden dat door deze poort de Sjechina is

/

verschenen en daardoor in de toekomst zou terugkomen. De poort ligt

/

precies tegenover de Olijfberg; de olijfberg is lager dan de poort, maar
wie op deze berg staat ziet hem liggen, en zijn voeten zullen op die dag

/
10
/

staan op de Olijfberg, en met eigen ogen
10.

zullen zij de terugkeer meemaken van Hasjeem naar Tsion (vgl.
Zecharia 14:4 en Jesaja 52:8), door deze poort. Daar bidt men. De toren

/

van David bestaat nog steeds.

/

In Damascus is een synagoge die Elisa heeft gebouwd, en een die rabbi

/

Eliezer zoon van Azarja heeft gebouwd. Deze is grppt en daarin bidt
men.

15
/

15.

rabbi Petachia daar kwam, was hij de dood nabij. Hij gaf zijn zoon

/

opdracht om aan rabbi Petachia de boom te laten zien waar de engelen

/

tegen hadden geleund. Hij liet hem een mooie olijfboom zien, die in

/

drie delen was verdeeld, meteen marmeren steen in het midden. Zij

20
/
/

Bij de Eiken van Mamre ver daarvandaan woonde een oue man. Toen

hebben een overlevering dat
20.

toen de engelen gingen zitten, de boom zich verdeelde in drie delen,
zodat ieder van hen op een (eigen) boom kon leunen, terwijl ze zaten op
de steen. De vruchten van de boom zijn zeer zoet. Naast de boom is de
grot van
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kvut rtcv kmtu /ihkukmu iheu,n vhnhnu /vra
vtnf sjtv usmnu :ruahn trnn kmtu /vra
ovrct ka urtc sg vra ka vrtcn ,unt
vkusd ict uk utrvu :sutn ohph uhnhnu /ubhct
:ubhct ovrct uhkg kunhba /,unt ohragu vbuna
/rean ubhtu unkugk lkuv tuv vbv /iezv rntu
vtr rupf oumc ,jt ogpa /vgucac shdvu
/vra ka vrtc kmt at uxuxu at ka ltkn
:oa kkp,n vhva
ohscguanu /kusd ,ukd ovk ah iuh .rtcu
/,unac ohthec ohrujc (ovc) ahu /opudc
ahu :ohscgf ovk oh,rana ohsav ohghcanu
vkufh vbht ktrah .rta /,ucr ,ukhve ovn
:vhkg uhv ot i,ut ,tak
ka vrmccu /h,hnt ic vbuh ruce tzug rpfcu
cu,fa vt,sdc tbj cru :rpuxv trzg kcc
cu,fa unf vkusdv rhgv ,sdcn tuv sunk,c
:ohbck ka kfv tkt ict iht kcccu :khgk
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1.

Mamre ligt een vlakte. Aan de andere kant is het zo'n honderd el van de

/

bron van Sara tot de bron van onze vader Abraham, en het water ervan is

/
/

Sara, het water is zoet en helder. Naast de bron is de tent van Sara. Bij

heel mooi. Men liet hem een grote steen zien van
5.

5

achtentwintig el, waar onze vader Abraham op is besneden. De oude
man zei, zie hij stond voor zijn dood en loog niet, en vertelde onder ede

/

dat hij op een keer tijdens de vasten van Verzoendag een engel van vuur

/

had gezien met zijn paard van vuur naast de bron van Sara, (een engel)

/

die daar aan het bidden was.

/

10.

dwangarbeid verrichten. Er zijn onder hen jonge mannen die geleerd zijn

10

in de Namen, zij bezweren de demonen, die hen bedienen als knechten.

/

Er zijn van dezen vele gemeentes, (zoveel) dat de grond van Israel hen

/
/

In Griekenland leven ze in grote balllingschap en moeten ze lichamelijke

niet zou kunnen dragen (voeden) als zij daarop leefden.
15.

In het dorp Uza ligt Jona zoon van Amittai begraven, en in Bosra van

/

Babylonië (ligt begraven) Ezra de schriftgeleerde. Rab Channa van

15

Bagdad die staat genoemd in de Talmoed kwam uit Bagdad de grote stad,

/
/
/

zoals hierboven beschreven. In Bagdad is geen natuursteen maar alles is
van baksteen.
Hier eindigen de woorden van Rabbi Petachia, de broer van
de heer rabbi Jitschak de Witte, de Tosafist

ka uhjt vhj,p hcr hrcs un,
kgc ickv ejmh hcr crv
hcr crv kau ,upxu,v
:drucabdgrn injb

/
20
/
/

en van rabbi Nachman uit Regensburg.

