הרב אברהם אובלאגוד
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וחיבורו על כרתים
והיהודים ובו
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ברכה ( ארדוש ) ריבלוד

מבוא
החיבור מאת הרב אברהם איבלאגת  ,המתפרסם להלן לראשונה מתוך כתב  -יד שבגנזי
בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  ,י מביא תיאור כללי של האי כרתים
מל הבחינה הגיאוגראפית  ,הכלכלית והחברתית  ,לרבות תושביו לעדותיהם הדתיות
נוצרים  ,מוסלמים ויהודים  .להדגשה מיוחדת זוכה הקהילה היהודית באי  ,אשר

:

המהבר היה רבה הכולל האחרון  ,קורותיה בתקופות קודמות ובזמנו של המחבר ,
בשילוב אירועים שהרב השתתף

בהם .
 , ) 14 . Eblagonשנולד בקושטא בשנת תר " ו

הרב אברהם בן דוד איבלאגון

הקהילה היהודית בכרתים  .מקום מושבו היה בכאניה
(  , ) 1846כיהן כרב הכולל של
~
( Chania

~תרצ " ד .

בירת האי 2במשך

כ 58 -

שנים  ,עד פטירתו בה בשיבה טובה בחשוון

מוצא משפחתו לפי שמה היה כנראה מן העיירה אלאגון

) (Alagon

שבאראגון  .אברהם  ,המכונה גם בכור  ,הוכשר כמוהל וכסופר ובהיותו כבן  22הוסמך
לרבנות  .עוד בקושטא בשנת תרל " ג התבלט

:

האומן הנפלא ר ' בכור אולאגן הי " ו  ,שכל את ידיו ויכתוב כל ' מגילת אסתר ' על
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות -

ראה בסוף

המאמר .

איבלאגון  ,כרתים .

1

ראה

2

כאניה  ,במקורות העבריים גם חאנייא  ,בנייה ,

:

קאניא ( ה ) ) - (Xania, Canea, Canee , Kania

בירת כרתים משנת  , 1841נמצאת בצפון מערב האי  ,בפינה הדרום מזרחית של מפרץ כאניה .
ראשיתה במאה ה  13 -כשהוניציאנים הפכוה למעוזם העיקרי כאי והיא פרחה בתקופת שלטונם .
בשנות  1898 - 1646שלטו בה התורכים  .בעת מלחמת השחרור של היוונים

ב 1821 -

ברחו רבים

1897

היתה הגירה גדולה של יהודים ממנה  ,כתוצאה מן המלחמה

באזור  .לאחר מלחמת הבאלקאנים

. 286

מתושביה היהודים  .גם בשנת
ערב השואה התגוררו בה

314

ב 1912 -

.

נמצאו בה יהודים  ,ראה

יהודים ניספן בשואה 265

:

סטאטיסטיקה  ,עמ '

איש .
3וו

ן

114

ב ' ( ארדוש )

ריבלין

קלף קטן במדת התמר  ,כל רואיה ישתוממו ויתפלאו על עוצם חכמתו וכח
בינתו  ,כי כל הכתוב באר היטב  ,אם רק בזכוכית מגדלת ישקיף

הרואה .

3

בהיותו נשוי ובעל משפחה  4 ,הוזמן הרב איבלאגון לכאניה כיורשו של הרב משה

אשכנזי  .יש סברה כי הרב איבלאגון הסכים לשרת במקום הנידח הזה באימפריה
העות ' מאנית על שום מחלוקות שהיו לו עם רבנים בקושטא  .בסוף כסליו תרל " ו הוא
הגיע לכרתים כדי  ,כדבריו  ' ,לשרת בקדש להיות זנב לאריות '  ,וכך היה כל חייו ' רובץ
תחת משא הקהילה  ,לעמוד לפני העדר לשרתם '  .עם זאת  ,הוסיף לשמור על קשריו

ההדוקים עם אישים יהודים בקושטא  ,ובין היתר היה מעורב ברעיון הקמת בית  -ספר
עברי בקושטא  ,שכן נמנה עם תברי ' ועד חברת דורשי לשון

ציון ' .

5

הרב איבלאגון שלט בכמה שפות  ,וכאיש ציבור ומנהיג רוחני לא מנע עצמו מן
הפוליטיקה  ,לפעמים תוך סיכון עצמו  .בשנות כהונתו בכרתים נתחוללו באי כמה

מאורעות הרי  -גורל  :היהודים הואשמו בעלילות  -דם  ,בכאניה בשנת

1873

ובקאנדיה

 ( Candiaבשנת  ; 1884תסיסה מתמשכת שררה בקרב התושבים היוונים בכרתים נגד
~שלטון הסולטאן עבד אל  -תמיד השני ( שלט

, ) 1909 - 1876

שהביאה בשנת

1897

למלחמה על אדמת כרתים בין תורכיה ליוון ולהתערבות המעצמות אנגליה  ,רוסיה
ואיטליה ,

ראה

:

6

ב 1912 -

החבצלת ,

סופחה כרתים ליוון

23

;

לבסוף  ,מלחמת  -העולם

הראשונה .

( תרל "ג ) .

רעיתו היתה בת  -שבע לבית קאריאו  .היו לו ארבעה בנים ובת  :יעקב  ,נסים  -דוד  ,שלום  ,יהודה

וויקטוריה  .שני האחרונים נולדו בכרתים  .על  -פי מסורת משפחתית  ,בעת פטירת הרב איבלאגון
בכרתים התפוצצה מנורת הלילה למראשות בתו באזמיר  ,והיא נעורה בוכייה באומרה  ,שאביה
נפטר  .לא עכר זמן רב והגיע מברק מבאניה ובו נמסר על פטירת האב  .הבת נפטרה שלוש שנים

בני

מאוחר יותר  .ברשימת יהודי כאניה ערב השואה (  ) 14 . 8 . 1941וברשימת הניספים מופיעים 4
משפחת איבלאגון  :ליאון  ,בן הרב איבלאגון ; אנה  ,כתו של ליאון ( ילידת  ; ) 1894בני משפחה
נוספים  :אלברט ( יליד  ) 1928וראנה ( ילידת  . ) 1934ראה  :המוזיאון היהודי  ; ) 1988 ( 23 ,ביבליו ,

עמ ' . 150
במאמרו של מארסל יואל ' יהודי כאניה  -האמת ' צויין מחקרו של שלמה כרמיאל המזכיר בין

גופות ההרוגים על  -יד הנאצים את ' הרב הראשי של הקהילה יוסף איבלאגון '  -ראה  :כרוניקה ,
75

( מארס

. ) 1985

בגיליון אחר של העיתון הופיעו תמונות של הרבנים הראשיים אברהם

איבלאגון ויוסף איבלאגון  -ראה  :כרוניקה ,

59

( מאי . ) 1983

אולם התמונה של יוסף

( הצעיר )

היא היא תמונתו של הרב איבלאגון  ,שהופיעה בספרו היחיד שיצא בדפוס ' נכנס יין '  .הקושי הוא
שבצידה הימני של תמונה זו כתוב  . 7 . Eblagonראה  :איבלאגון  ,נכנס .
כאשר הגיע הרב איבלאגון לכאניה מקושטא  ,בהמלצתו החמה של מר פרנאנדז נציג כי " ח

בקושטא  ,נפתרה בעיית העברית בעיר  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב מן הועד בכאניה לועד המרכזי
של כי " ח בפארים מ  . 12 . 1 . 1876 -כבר באוקטובר 1875
כמורה בעברית בין סעיפי ההוצאות של הקהילה  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב מא ' כהן נשיא הועד

נמצאה משכורתו של הרב איבלאגון

המקומי של כי " ח לנשיא הארגון בפאריס מ . 31 . 10 . 1875 -
בקושטא  -ראה  :גראייבסקי  ,עמ ' כד  -כח  .חברים אחרים בועד היו  :אליא נבון  ,יצחק נבון ,

על פעילותו בהוראת עברית ועידודה

ביטאלי בכר  ,ד " ר שמואל ברזילי  ,דוד רוזאניס ויהודה עציוני .
הדיווחים של חברי הועד המקומי של כי " ח בכאניה למרכזם בפאריס משקפים את מאורעות
התקופה  .כבר בראשית כהונתו של הרב איבלאגון הודיעו על קשיים כלכליים כשל המצב
הפוליטי :

עקב המהפכה נכנסה האוכלוסיה המקומית למבצרים  ,ויהודי הכפרים המרוחקים

ן

על יהודי כרתים

5וו

כבר השנים הראשונות לכהונת הרב איבלאגון באי היו מתוחות מבחינה דתית

ופוליטית  .בשנת

פרצה הסתה דתית פרועה בכאניה עקב ביקורו של

1882

הגמון .

האורח  ,ששהה במקום בחג הפסחא  ,פירסם הוזר והשפיע על יוונים שילדיהם יפסיקו

לעבוד כמשרתים וכמשרתות בבתי תורכים ויהודים  .היהודים התלוננו לפני המושל
המקומי פוטיאדס ( 5טנב% 011ע ) פאשא ושלחו העתקים של תלונתם לקונסולים של
אנגליה  ,אוסטריה  ,צרפת  ,יוון  ,איטליה ורוסיה וכן לוזיר הגדול -

אולם ללא הועיל .

התברר שהמושל איפשר להמון יווני להוביל בחוצות כאניה בובה שעליה נכתב
בהבלטה ' הרב של היהודים '  .מעשה זה היווה הפרה גמורה של הסדר  ,שכן בכאניה

לא קוים מנהג זה על  -ידי היוונים במשך

16

עינה ,

והוא נתחדש עם בוא המושל הנ " ל

,

כתוצאה מהסתות ועלילות התפרץ המון יווני לבתי היהודים בכאניה בשנת  , 1873וכך
ב 1884 -

ארע גם

בקאנדיה  ,כשהמון יווני נכנס לבית  -הכנסת ונערכו חיפושים בבתי

יהודים  .מעשים אלה היו בניגוד מפורש לפרמאן של הסולטאן משנת

. 1840

אגרות הרב איבלאגון משקפות מעורבות עמוקה באירועים  .בעיתות חרום הוא
הריץ מכתבי בקשה ארוכים ומפורטים לנדבנים  ,לארגונים פילאנטרופיים ולקהילות
בחוץ  -לארץ  ,בנצלו לעיתים קשרים

אישיים .

8

הוא גם נסע לתורכיה ולמערב אירופה

בשליחות קהילתו  ,נפגש בתוקף תפקידו עם הסולטאן התורכי ומלכי יוון ואיטליה ,
ואף קיבל מהם אותות כבוד

והערכה .

במכתב מכאניה לועד המרכזי של ' כל ישראל חברים ' ( כי " ח ) בפארים בשנת , 1898

נמסר שעם פרוץ המהפכה בכרתים  ,הדרדר מאוד מצב היהודים באי  .משנת

% 896

פסקה הממשלה התורכית לממן חלק מתקציב תלמוד  -התורה של הקהילה ואף
ההקצבה בסך

700

פראנק לשנה לרב איבלאגון חדלה

להינתן .

באותה תקופה

9

התפרסם הרב בעזרה שהגיש לראש הכנסייה היוונית  ,ניקפורו ( כמפורט להלן ) וכז
בהצלת

הזהב ' .

28

משפחות של נוצרים ממוות בטוח  ,ועל מעשה זה הוענק לו אות ' צלב

שנים אלה היו קשות לו ביותר מבחינה כלכלית  .במכתב ששיגר בשנת

0ן

למזכיר העולמי של כי " ח התלונן הרב  ,שכבר

7

1905

שנים לא זכה לסיוע מן השלטון

החלו להגיע לכאניה  .לא עבר יום בלי התקלות מזוינת  ,ולכן אוכלוסית הכפרים נהרה לכאניה
ומספר העניים בה גדל מאוד  .עזרה הגיעה מן הבארון הירש  .השלטון המקומי חילק קמח לעניים
התורכים והנוצרים בלי להתחשב במצבם העגום של היהודים  ,למרות פנייה בנדון  -ראה

ארכי " ח  ,מכתבים מן הועד המקומי בכאניה לועד המרכזי בפארים , 21 . 4 . 1878

. .

, 8 1 1878

. 20 . 5 . 1878

תלונה על כך נשלחה גם למר פרנאנדז בקושטא

בכאניה לועד המרכזי ,
8

. .

, 1 4 1878

על עניי כרתים והתערבות הקונסול הצרפתי לטובתם  -ראה  :ארכי " ח ,

מכתבו של א ' כהן נשיא הקהילה היהודית בכאניה לבארון א ' רוטשילד
7

:

. .

25 4 1882

=

מ . 20 . 10 . 1889 -

ראה  :ארכי " ח  ,מכתבים מן הועד המקומי

ו . 14 . 5 . 1882 -

ראה  :ארכי " ח  ,מכתב מהועד המקומי בכאניה  ,בין החתומים עליו הרב איבלאגון  ,לגב ' ממשפחת
מונטיפיורי ,

. .

10 1 1887

( בקשה לשיקום בית  -כנסת

בין החתומים עליו הרב איבלאגון  ,לפאריס ,

הזקוקים לסיוע דחוף בגלל האבטלה השוררת
9

ראה

:

10

ראה

:

ובית  -ספר ) ;

. .

24 9 1896

מכתב מהועד המקומי בכאניה ,

( כקשת סיוע לעניי הקהילה הרבים

בעיר) .

ארכי " ח  ,מכתב מהועד המקומי לנשיא כי " ח  ,גולדשמידט  ,בפארים ,
כרוניקה ,

101

( יוני . ) 1988

. 20 . 2. 1898

16

ן

ו

ב ' ( ארדוש )

ריבלין

המקומי וגם הקהילה לא היתה מסוגלת להקציב לו אפילו סכום קטן באופן קבוע  ,לכן

נאלץ לפנות אל כי " ח בבקשת עזרה כספית  .נודע לו שרבה של קורפו  ,נתן לוי  ,זכה
להקצבה קבועה מאת כי " ח והרב איבלאגון ציפה ליחס דומה  ,בהוסיפו במכתבו
שהוא שוקל בצער לעזוב את קהילתו לאחר ששירת אותה בנאמנות במשך

שנה  .י

כ 30 -

!

באותה שנה  , 1905 ,הוזמן הרב איבלאגון יום אחד לבקר בדחיפות את אחד
משכניו  ,כומר קאתולי ששכב

בבית  -חולים .

הרב  ,שנתבקש לשמור על סודיות

הפגישה  ,הופתע לשמוע ממיודעו הכומר  ,כי הוא מבקש להיקבר כיהודי  .הרב תחילה

הרגיע את הכומר כי אין צורך שימיר דתו  ,שכן אין הוא הולך למות ואחר  -כך הוסיף
כי קאתולי טוב הוא כמו יהודי או מוסלמי טוב  .כאשר הכומר התעקש לקבל ברכה ,

אמר לו הרב שאלוהי אברהם יצחק ויעקב יברכהו  .הכומר התרומם ממיטת תוליו

ונישק את ידי הרב  .כאשר נפטר הכומר  ,נודעה כוונתו להתגייר לאנשי הכנסייה בעיר

והמשטרה המקומית  .אף  -כי בני משפחתו הבריקו מאוסטריה  ,כי הם מבקשים
שהכומר ייקבר כרצונו  ,כיהודי  ,נערכה לו קבורה קאתולית  .מכל מקום הרב איבלאגון
זכה לתשבחות על התנהגותו הטאקטית ונתבקש לשמור על העניין בסוד  ,כדי למנוע

שערוריה .

!2

בחיי היום  -יום קיים הרב יחסים טובים עם שכניו המוסלמים והנוצרים  ,והדעת

נותנת שהיה בקי באורחות  -חייהם  ,במנהגיהם ובדעותיהם  .קשריו עם ראשי הממשל
באי היו טובים והוא עשה למענם שירותים שונים  .הוא טיפל בעת ביקור באיזמיר
בקניית פעמון כנסייה גדול  ,שהתורכים הוציאוהו מן הכנסייה של הראקליון

( פ ) 1 ! 81110היא קאנדיה  .בעת מלחמת הבאלקאנים  ,כאשר עתידה של סאלוניקי היה

תלוי ועומד  ,נשלח הרב איבלאגון על  -ידי ממשלת יוון לשליחות סודית בפארים כדי
להשפיע על יהדות העולם לטובת יוון 3.ן סיועו של הרב איבלאגון לפליטי ארץ -
ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,שהגיעו לכאניה בכ " ז באלול תרע " ה  ,מסופר
ב ' ספר תולדות אליהו ' ( על הרב אליהו ילוז

מטבריה ) :

והרב הראשי של העיר מעלת הרה " ג הישיש ר ' אברהם איבלאגון והגביר
הנכבד סי ' משה מונרבו באו לנמל  ,ויקבלו את המהגרים בסבר פנים יפות
ויסדרו אותם לפי שעה לילה הראשונה  ,ויתנו להם מקום לינה וארוחת  -ערב ,
ולמחרת היום בא הקונסול האנגלי ויקבל המהגרים בכבוד גדול ובפנים יפות ,
וישכר להם דירות ויקצב להם

תמיכה יומית [ . . .

]

כל ימי שבתם בעיר הנז ' עד

חדש ניסן שנת תרע " ח  ,שאז הם נסעו לאי קיפרוס

[. . .

]

כשמוע הקונסול מפי

הרב איבלאגון רב ומו " ץ בעיר כאנייא  ,את שמע הרה " ג מר אבי כי הוא מראשי

11

ראה

12

ראה :

13

ראה

:

:

ארכי " ח  ,מכתב

מ . 28 . 6 . 1905 -

ארכי " ח  ,מכתב מפראנקו בכאניה לפארים ,

כרוניקה ,

101

( יוני . ) 1988

. 2 . 9 . 1905

ן

על יהודי כרתים

7וו

הרבנים הג ' של טבריה וכי הוא הדיין ומו " ץ שמה  ,תיכף מינה אותו מטעם
הממשלה האנגלית
ולדון ולהורות

[. . .

]

להיות ראש ומנהל לכל הגולים עמו  ,ולצאן מרעיתו

ביניהם .

הוא קבע ישיבתו תמיד בבית מדרשו של הר " א

איבלאגון מהר " א הנז ' תעודה כתובה וחתומה ומקויימת מקונסול המעידה
ע"ז

4ן

באותם ימים היה הרב איבלאגון עסוק מאוד בדאגה לחינוכם הדתי של ילדי
הפליטים  .הוא יסד למענם שני בתי  -ספר  ,האחד בכאניה ( עם

25

תלמידים  ,חציים

נתינים צרפתיים וחציים נתינים אנגלים ) והשני בחאלפה  , ( Halepaכפר קטן במרחק
כמחצית השעה מכאניה  ,ששוכנו בו רוב הפליטים ~ הצרפתים  ,שלמדו בו

תלמידים .

5ן

60

לאחר שחלק מהפליטים עזבו לקורסיקה ונותרו בעיר רק פליטים בעלי

נתינות אנגלית ורוסית  ,פתח הרב איבלאגון למענם בית  -ספר בכאניה  ,לשביעות  -רצון
הקונסולים של מדינות

אלה .

16

במיוחד הילל הרב את הקונסול הרוסי פאול

לובאטסוף  , ( bobatsoOשהקביל את פני הפליטים בבואם  ,עודד אותם ועזר להם

להתארגן .

הרב התבקש לפרסם באמצעי  -התקשורת את רגשות התודה וההוקרה

שלהם לצאר הרוסי ולנציגו באייר
השכלתו הרחבה  ,התורנית והכללית  ,של הרב איבלאגון והתעניינותו בהיסטוריה
ובתולדות הדתות של העמים משתקפות בכתבים המעטים שהותיר אחריו  .נראה
שהיתה ברשותו ספרייה גדולה ונשלחו אליו עיתונים יהודיים שהיו נפוצים בימים

14

בהמשך ציין הרב איבלאגון שהכל מחוייבים לנהוג בכבוד רב ברב ילוז וכן ' לשמוע בקולו ולסור

למשמעתו  ,ואין עוד מלבדו כתיב כי עץ חיים הוא למחזיקים בו ותומכיו מאושר '  -ראה  :ילוז ,

עמ ' . 71 - 70
15

לבית  -הספר בכאניה מינה מורים לצרפתית ולאנגלית וכן העסיק מורה לתפירה  ,רב ושמש  .לבית -
הספר בחאלפה מינה מורים לצרפתית וליוונית ( כי על  -פי החוק  ,היה אסור לפתוח בית  -ספר שלא

לימדו בו יוונית ) והעסיק רב ומורה לתפירה  .הוא השתדל לחסוך בהוצאות כדי לא לעבור על

ההקצבה שקיבל מכי " ח בסך  300פראנקים לחודש  .בכל  -זאת ציין בדין  -וחשבון  ,שחסרים לו

עזרי  -לימוד וציוד  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב הרב ,
היה

מוצלח .

. 25 . 11 . 1915

מסתבר שעתוי היוזמה של הרב

כך עולה ממכתב מחאה חריף ששיגר בנו ליאון לרב הראשי של צרפת על

התנהגותם האנטישמית של סגן הקונסול הצרפתי בכאניה  ,גבריאל בריקאג '

) Oabriel

 , ( Bricageופקיד במשרדו שהתייחסו גרוע לפליטים מארץ  -ישראל ומסוריה ואת ילדיהם שלחו
אל הנזירות  .כעבור זמן  ,נזדמנו כמה ילדות לבית  -הכנסת והצטלבו בסיום

התפילה .

הרב

איבלאגון הציל ילדות אלו בהקימו את בתי  -הספר  .ליאון איבלאגון שיבח  ,לעומת זאת  ,את

הקונסול האנגלי שמנע שליחת ילדים אלה לבתי  -ספר קאתוליים  .במכתבו ביקש את התערבות
הרב הראשי של צרפת בחוגי הממשלה הצרפתית לטובת

1000

הפליטים שהפליגו מכאניה

לכיוון קורסיקה כדי שיועברו לתוניסיה או לאלג ' יריה  ,משום ששם יזכו לחינוך דתי ולא ילכו
83

פליטים נתיני אנגליה  65 ,נתיני רוסיה ו  20 -נתיני

מ . 7 . 12 . 1915 -

ליאון איבלאגון סייע לפליטים במשך שנתיים

לאיבוד לעם ישראל  .בכאניה  ,לדבריו  ,נותרו
צרפת  -ראה

:

ארכי " ח  ,מכתב

בתור מורה לצרפתית  .אביו הרב ביקש במכתב לועד המרכזי בפארים
16
17

. .

מ 25 5 1917 -

הקצבה

בשבילו כדי שיוכל להמשיך ולמלא את תפקידו .
הרב איבלאגון ציפה לסיוע כספי להחזקת בית  -הספר  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתבו מ . 6 . 1 . 1916 -
ראה  :ארכי " ח  ,מכתבו של הרב לועד המרכזי בפאריס מ . 20 . 1 . 1916 -

ן

8ו ו

ההם .

8ן

ב' (

גררות)

ריבלין

הוא גם ניחן בכשרונות אומנותיים ונהג להעניק לדורשי שלומו מתנות מעשי

ידיו  :בשנת

1896

בתו המנוחה

שלח ספר תורה בכתב  -ידו לבארון גוסטאב רוטשילד לעילוי נשמת

; ב 1898 -

העניק לרב הראשי של צרפת  ,צדוק כהן  ' ,ששה זכוכיות מלאות

וטובות מן הבא לידי ' ; בפרוס החגים בשנת

קטנים מעשה ידיו לחלקם בין בני

905ן

משפחתו .

שיגר למזכיר כי " ח שלושה חפצים

19

מניסיון חייו העשיר הגיע הרב איבלאגון בערוב ימיו למסקנות מסוימות לגבי גורל

עמו .

האנטישמיות  ,שבין גילוייה הבולטים היו עלילות  -דם  ,העסיקה אותו כפי

שהעסיקה רבים מבני דורו  .בהיותו בקי באמונות הגויים ובמנהגיהם ראה בדאגה את

תוצאות היחסים בינם לבני עדתו .

לדעתו  ,אין להסתפק בידיעה שהגויים שוגים

ביחסם ליהודים כתוצאה מבערות ומחוסר מידע  ,אלא חובה להסביר לגויים היטב

ובצורה ברורה את מנהגי הדת היהודית  .במסה שכתב  ' ,יין רקח ' ף 2שעודנה בכתב  -יד ,
כתב על השתלשלות עלילות  -הדם במאות הקודמות עד עלילת בייליס  .הוא התפלמס
עם אמונות ודעות וניסה להסביר מדוע אינן מתקבלות על הדעת מכל וכל  .לדעתו ,
האנטישמיות של הרבע האחרון של המאה

נולדה בעטיין של סיבות דתיות ,

ה 19 -

כלכליות ופוליטיות  .לדוגמה הביא את עלילת  -הדם בקורפו בשנת  , 1891שהביאה

לעזיבת כרבע מהיהודים באי זה  .הוא חזה בדאגה את תוצאות המלחמה העולמית
הראשונה  ,שלדעתו פרצה ' על כבוד מדומה '  ,כאשר ' בהמשך חמש שנים ספו מן
העולם כחמשת רבוא נפש אדם מלבד המתים מחמת עפוש האויר '  .התוצאות האלה
הוכיחו לדעתו  ,שהגויים מאמינים בזבחי אדם להבדיל מן היהודים  ,שדתם מתנגדת

לכך .
הרב איבלאגון ניהל מסע  -הסברה גם בקרב אחיו היהודים  .בביקורו בלונדון בקיץ
1909

סיפר ליהודים על אודות קהילתו  ,המונה

150

משפחות בכאניה

ו 15 -

בקאנדיה ,

והשפה המדוברת בפיהם היא בעיקר יוונית  .הרב התפאר בחיי המשפחה המופתיים
בקרב בני עדתו וציין  ,כי בשנות שירותו הרבות בקהילה טיפל בלא יותר

מ6-5-

מקרים של מתן גט  .הוא סיפר על שמירת השבת הקפדנית והיחסים המצוינים בין

היהודים לשכניהם היוונים והמוסלמים  ,שנהנו אף הם משירותי השוחט היהודי  .לגבי

מעמדו העיר  ,כי משכורתו כרב ראשי משולמת על  -ידי הממשלה  ,והקהילה היהודית
עושה מאמצים שלא לגלות מעורבות פוליטית במחלוקות המתנהלות באזור בתקוה
שעל  -ידי כך לא תיפגע משום צד
בשנת

1921

גוניה

שהוא .

ן2

מסר הרב איבלאגון לעיתון היהודי  -איטלקי ' וסיליו ישראליטיקו '

.

נמצאו שני ספרים מספריית הרב על  -פי האקס  -ליבריס שלו  ,האחד כרך

18

במנזר

20

של התלמוד הבבלי והשני ספר הזוהר  -ראה  :אנקורי  ,כרתים .
ראה  :ארכי " ח  ,מכתבים של הרב איבלאגון . 13 . 10 . 1905 , 27 . 6 . 1898 , 23 . 10 . 1896 ,
ראה  :איבלאגון  ,יין .
ראה  :כרוניקל  ; 27 . 8 . 1909 ,פאמיליינבלאט גיליון  . ) 9 . 9 . 909 ( 56לכתבה צורפה תמונת
כצעיר בגלימה ובכובע עגול .

19

21

( 14ת) ) [ 0

,

הרב

ן

על יהודי כרתים

9וו

 (Vessillo IsraeliticoJשמות של שישה חיילים ילידי כאניה בעלי אזרחות איטלקית ,
שלחמו במלחמת  -העולם

הראשונה .

22

ידיעה אחרונה על הרב היא משנת  , 1927כאשר ביקש מאת כי " ח בפארים לשלוח
לו תמורת תשלום מספר ספרי לימוד בהיסטוריה יהודית ובלשון עברית  ,שנזקק להם
למען תלמידיו  ,וכן את קובץ הדרשות של הרב צדוק כהן וחומר תעמולתי

של כי " ח .

הוא ביקש להעביר אליו את הספרים באמצעות בנו ז ' אק בצרפת  ,למפעל בשם
' איבלאגון  -לנדסברג ' או ישירות לכרתים לבית  -הספר היהודי על  -שם צדוק כהן
בכאניה  ,ואם לא ניתן להענות לבקשתו ביקש שימליצו לו היכן אפשר לרכוש ספרים

אלה .

23

על  -פי המקורות שבידינו  ,היה הרב אברהם איבלאגון איש  -ציבור ורועה רוחני
שפעל באינטנסיביות ובנאמנות  ,בכרתים ומחוצה לה  ,שלא על מנת לקבל פרס  .מכל
חיבוריו רק ספרו ' נכנס יין '  ,העוסק בלימוד הראוי לאדם הנכנס לשנתו השבעים ,
נדפס בשנת תרע " ב  ,ובו

תמונתו .

24

החיבור המתפרסם כאן כתוב בכתב רבני רהוט  .בכתב  -היד
בידי המחבר  .מידות העמוד

10 / % 8

ס " מ  .בכל עמוד

19

18

דפים ממוספרים

שורות  ,חוץ מדף

17

עמוד ב ,

שבו הוסיף המחבר ארבע שורות  ,אחת בין השורה החמישית והשישית  ,שתי שורות

בסוף  ,ושורה אחת במאונך  ,בצד ימין  ,לאורך השוליים  .בעמוד האחרון של כתב  -היד
יש

10

שורות בלבד  ,והאחרונה היא חתימת המחבר  .אחריה מופיעה החותמת שלו

באותיות עבריות ויווניות ובמרכזן איור של שני לוחות הברית .

25

בדף

%0

עמוד ב מצוי

איור בכתב  -ידו של המחבר  :דגל תורכי  ,ירח וכוכב  .אותיות כתב  -היד בחיבור זה אינן
אחידות ומלה או שתיים נוספו בין השורות  .לפעמים מופיעים רווחים בין המילים או
מושמטת מלה שהמחבר תיכנן להוסיף מאוחר יותר

ושכח .

החיבור לא נכתב כפי הנראה ברציפות  .המחבר מציין את היותו בגיל שישים

ואחר  -כך  -שבעים וחמש  .נזכרים בו מאורעות שונים בלשון הווה והם מתייחסים
לתקופות שונות

בחייו .

אם כי סיים את כתיבת החיבור לאחר מלחמת  -העולם

הראשונה  ,אין היא מוזכרת בחיבור זה

22

23
24

ראה

:

וסיליו  ,גיליון

ראה

:

ארכי " ח  ,מכתב הרב איבלאגון ,

 , 69עמ '

. 263 - 262

. 14 . 1 . 1927

הספר יצא בדפוס ארדיטי בקושטא  -ראה  :איבלאגון  ,נכנס  .נינו של הרב איבלאגון  ,יעקב
ברק  -ברק תשמ " ו  ,לעילוי נשמת הוריו משה בן
טרנטו  ,הוציאו בהוצאה שנייה ( ללא התמונה )  ,בבני
יעקב ז " ל ואסתר בת רחל ז " ל

25

כלל .

טרנטו .

-

באוסף האגרות של הרב איבלאגון מצויים ניירות  -מכתבים מודפסים בצורת חצי ירח עם המילים
' ב ' אברהם איבלאגו גראן ראבין די קריט '  ,ובמרכז  ' :אה לה קאניאה '  ,או ' 7) Eblagon Grand

לעיתים השתמש בחותם שבו נכתב בצרפתית

'  de Cr te - 11 La Canieט. abbin de 1 , 11
~
 . Eblagon Grandג  , ,ובאמצע נמצא איור של מגן -
וביוונית בשני מעגלים~ ' Rabin de Crete

"

דוד וכתוב 18 ,ת )( '  .כמו כן מצוייה במכתבים חתימה מסולסלת ומעליה נכתב בצרפתית ' Le
'  Grand Rabbinוכן חתימות בעברית ובאותיות לועזיות ' ב ' אברהם איבלאגו ס " ט ' או ' אברהם

איבלאגון ס " ט '  ,או '  - ' 7) . Eblagonראה

:

ארכי " ח .

ן

120

ב ' ( ארדוע )

ריבלין

החיבור חולק על  -ידי הרב המחבר לפרקים  :קריטי  ,האי בכלל  ,קנדייה  ,ריטימנוס ,
כנייה

)e

. ( La Can

אחר  -כך  ,ללא כותרת  ,סקר הרב את תולדות  -חייו  .הוא לא הקפיד

על איות~ השמות  ,וחוסר העקביות ניכר בשמות מקומות
ריטמו  ,ריטימנוס  ,ריטימו

;

:

קריתי  ,כרתים  ,קרתי

;

קאניאה  ,קאניא  ,חנייא  ,כנייא  ,כניאה וכיו " ב  .פה ושם

מצויות גם טעויות כתיב  .החיבור מובא בצורה שכתבה הרב איבלאגון  ,אבל ציון
הפיסקאות נעשה על  -ידי  .התוספות שלי צויינו בסוגריים

רבועים .

כתב  -היד  ,שהמחבר סיים את כתיבתו בשנתו השבעים וחמש  ,נמסר לבית  -הספרים
הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים על ידי אחד

מבניו .

הרב איבלאגון מביא בחיבורו זה את סיפור קורותיה של הקהילה היהודית עתיקת
היומין

בכרתים .

הוא ליקט פרטים ביוגראפיים על אודות חכמי קאנדיה במרוצת

הדורות ושילבם עם תיאור שרידי היישובים העתיקים  ,בתי  -הכנסת ובתי  -הקברות  .בין
השיטין מבצבצים סיפורים אישיים השזורים בתיאורי המקומות  ,המנהגים והזכרונות
של אנשים שפגש בימי חייו  .לדוגמה  ,הוא תיאר את פרנסות היהודים  ,ובכלל זה את
מסחר היין הכשר  .בהתאם לתקנה שתיקנו היו עוסקים בך רק ' תוך העיר בחצרהם

וטירותם ' והוא חוייב לאשר את כשרות היין מתוקף תפקידו כרב  .עוד כתב הרב על
אודות שפת הדיבור השגורה בפי יהודים  ,על ' פורים ' מקומי מיוחד  ,על בעיותיו כאיש

חינוך  ,כרועה דתי וכאחראי על הקבורה היהודית וכיו " ב  .בהתעניינות של איש העולם
הגדול סקר את האירועים הפוליטיים באזורו וניסה להסביר כעד ראיה את המצב

המורכב והמסובך מבהינה פוליטית  .תיאור החיים בכרתים בתקופת השלטון התורכי ,
ואחר  -כך בעת מרידות היוונים  ,התערבות מעצמות אירופה וסיפוח האי ליוון  -הינו
המסגרת לסיפורו האישי של רב בישראל  ,העורך מעין חשבון  -נפש בערוב ימיו
ומסיים את חיבורו בכמיהה

לציון .

כתב  -יד אברהם בן דוד איבלאגת
הרב הכולל לעדת ישראל בעיר כאניה
( כתב  -יד בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים

[ דף

1

739ס8

Heb .

( hfs.

עמ ' א ] עתה אתה ברוך י " י אציגה נא לפניך בני תהלוכות הארץ האי העתיקה

( קנדייה ) ואת העם היושב עליה יחד עם כל הקורות אותי מעודי עד היום הזה בבאי

לשרת בקדש לפני העדה פה כנייה יע " א [ יכוננה עליון
בעזר צורי

וגואלי .

אמן ] La Can e

וזה החלי

~

קרוטן
הנה נא העיר הזאת אשר אני שוכן בתוכה במספר הסמוך ליובל  ,הוא שנת החמשים

( יואל נא י " י להיטיב אחרית ימי לבלותם על ארצינו ועל נחלת אבותינו בארץ

ן

על יהודי כרתים

הקדושה ) הקרה י " י לפני

121

' אי כפתור ' כדברי החכם מונק כן באוצר ישראל 26היוצא

לאור ע " י חברת אסיפת הרבנים על סדר א " ב באות כ ' כתוב לאמר  ,כפתור אי גדול בים
התיכון צפונית מערבית מא " י  .יש אומרים שהוא קפריסין ( קייפרוס ) כן כ ' [ תב ] הרד " ק
בפירושו על ספר הושע י " ד  27 ,ז " ל [זה לשונו]  ,וראיתי בספר אסף הרופא  28כי יין

לבנון ויין חרמון ויין הכרמל ויין הרי ישראל וירושלם ויין הרי שומרון ויין הרי כפתור
( מצרים ) אי ציפראון אשר היה אז תחת יד מצרים  29 .ולפי דעת ' גזניוס '  30הוא האי
קנדייה

קריטא .

שם כפתור הונח על דבר עגול כנודע משורש כפתור ופרח  ,וזה מסייענו בהיות

דמותה ככפתור  ,ועוד ראיה [ דף

1

עמ ' ב] לדברינו בהיות יושביה קצרי קומה כצורת

ננסים והם כפתורים כמו שאמרו ( בבר ' [ אשית רבה ] פ ' ל " ז

ד)

31

ולהיותה עתיקה

מזמן קדמון נמצא כתוב ' שארית אי כפתור ' ( ירמיה מ " ז  ,ד)  .מכון שבתה קרובה
לאליקסאנדריאה של מצרים הנקרא כפתור כאמרם ז " ל ( חולין ד ' ס ' [ ע " ב] ) כי
הכפתורים יצאו ממצרים ולא מפלשתים  ,ליחי כפתרים ולפקו מעוים  ,וליחי ישראל
ולפקו מכפתרים  .כן מצינו לרז " ל שכנו אותה בשם מגוג ז " ל מגוג זו קנדייה ( יומא ד '

י ' [ ע " א ] )  ,ונקראת גם בשם ' שכור בזאי ' בלשון פרסי קריטא כך פירש רש " י ( סנהדרין
צ " ה )  32והוא מוצאת בלשון הכתוב ג " כ כרתים  ' ,הנני נוטה ידי על פלשתים והכרתי
את כרתים ' וגו ' ( יחזקאל כ " ה  ,ט " ז ) וכן כ ' [ תב ] ' הוי יושבי חבל הים גוי כרתים '
( צפניה ב

[ה ] )

ואולי שם העיר לראשונה קרית " א שכן בלשון ארמי קורין לעיר קרתא

כמאמרם ז " ל [זה לשונו] ' זיל לקרתא זיל בנימוסא '  .גם לא נחשוב לה עון אשר חטא
אם נאמר שכריסי הוא משרש כרת שכן בלשון יונית קורין לסכין מאכיירי 33כלשון
הכ ' [ תוב ]

כלי חמס מכירותהם ( בראשית מ " ט ,

ה ')

ועל שהם להוטים תמיד אחר

המלחמה וכשלו איש באחיו כמפני חרב וחרבם תבא בלבם עד כי לא נמצא עוד עיר
כמוה אוהבי מלחמה וריב בתוכה כאנשי קריטי  ,שמע נא דברי איש האיטלקי

הח ' [ כם ]

המ ' [ לומד ] ' וויכו ' [ דף  2עמ '  ] 1ז " ל [ זה לשונו ] .
כלי זיין תמיד על ירכו ונקרא ע " ש [ על שם ] זה בשם קוריטי עיש " ד [ עיין שם דבריו ] .

באי קרסי היו מאז מזויינים איש

34

26

שלמה מונק

( ) 1867 - 1803

-

מזרחן יהודי  .מחקריו עסקו בארץ  -ישראל

( , ) 1845

ביצירת אבן

ג ' נאח (  , ) 1851ב ' מורה נבוכים ' (  ) 1866 - 1856ובפילוסופיה יהודית וערבית (  ' . ) 1859 - 1857אוצר

ישראל '  -אנציקלופדיה בעברית

ב 10 -

כרכים ( ניו יורק ,

, ) 1913 - 1906

בעריכת י " ד איזנשטיין

27

( הוצאה חדשה  ,ניו יורק תשי " ב ) .
' וריח לו כלבנון '  -על  -פי הרד " ק ' שמם הטוב ילך למרחוק ' .

28

' אסף הרופא ' נכתב במאה ה  6 -והוא מיוחס לרופא אסף  ,הידוע כאסף היהודי  ,רבנו אסף  ,אסף בן
ברכיה  ,או אסף

29

הירחוני .

המחבר סגר סוגריים אבל שכח לפתוח אותן  .קפריסין היתה בשליטת מצרים לסירוגין לפני
הספירה רגם במאה הראשונה לספירה  .אחר  -כך היתה חלק מהקיסרות הרומית וכשזו נחלקה
( ) 395

נכללה בביזאנטיון .

שמית.

30

וילהלם גזניוס

31

כפתורים ננסים  -קצור ועגול

32

בבלי סנהדרין צה ע " א  ' :יומא חד נפק לשכור כזא " ( יום אחד יצא לצוד

( , ) 1842 - 1786

' שכר ביזאי לשון פרסי קריטא

מזרחן וחוקר בלשנות

ככפתור .

[ . ' ]. . .

י

נצים ) ומפרש רש " :

הביטוי מקורו כנראה בפרסית בינונית  skar ] baz :ציד על -

ידי נץ .
סכין

ביוונית .

33

- maheree

34

הכוונה כנראה לג ' ובאני באטיסטה וקו
בפילוסופיה של

ההיסטוריה .

( , ) 1744 - 1668

עסק

בספרו La Scienza Nuova

ן

122

ב ' ( ארדוש )

ריבלין

ודברי החכם החוקר המקובל בן אמוזג בספרו אם למקרא בפ ' יתרו מסיעינו- 35

וגדולה מזו מצינו מאמרם ז " ל על כרתי ופלטי שהיו מלומדי מלחמה איש חרבו על

בלילות .

ירכו לשמור את דוד מפחד

36

האו בכלל
העם היושב עליה בכל מקומות מושבותיהם על פי חשבון ה ' איסטאטיק ' רשום בפנקס
ועד הכללי לשנת

1900

למספ ' [ רם ] ( התר " ס ) ליצירה נמצא בתוכה סך

מאות אלף וחמשת אלפים כל נפש

אד. 0

37

305000

שלש

מהמספר הזה נפרדו הגוים בארץ עפ " י זה

החשבון מאתים ושבעים אלף נוצרים הלא המה ' אורטודוקסוס ' וארבע ושלשים אלף
מוחאמדים ומאחינו בית ישראל שמונה מאות והיה הנשאר מעט מכל העמים

קאטוליקוס והנלוים עלהם  .לפנים ישבו בה עם גדול ורב יותר מרבוא נפש אדם  ,ובכל
זאת היו אוכלים לחמם לשובע  ,והנותר ממנו היו סוחרים דגנה לערים אשר סביבותיה
מרוב דגן ותירוש  ,ועתה לא מקום זרע ומוכרחים להביא ממרחק לחמה  ,כדי לחיותם

ברעב .

38

[ דף

2

עמ '

ב]

האי הזאת שיאמרו כלילת יופי המצויינת במפת העולם

( זיאוגראפי " אה ) בשם אי קנדייה הוא העיר הגדולה מכל האיים אשר סביבותיה  ,רק

אי קפריסין ( קיברוס ) גדולה ממנה
מיטרה ר " ל אלף מיטרוס ) ר " ל

1092

1638

( כפתור) יקיף אותה הים

8518

קילומיטרוס ( הוא מלת יונית מורכבת חילייה
אמות כי כל מיטרו אמה וחצי  .אי קנדייה

קילומיטרוס .

39

הערים לשבת היותר מפורסמות לישוב ולמסחר הלה המה נתן בהם סימן

( קר " ח )

קנדייה  ,ריטימנוס  ,חנייא  .על זה רמזתי שם ספרי הקטן הנקר ' [ א ] ' יין הרקח '  .שלש

הערים על כיף ימא רבא מותבם  .אויר הארץ האי בכלל ובפרט בקנדייה הוא זך הרבה
רוח צח ונעים שואפים ממנה יושביה גם כל חלי וכל מכה רחקו מעליה  .וזה לך אות כי

עשרה קבין חולירע ירדו לעולם ובאי קריטי לא באו אל קרבנה  .מימיה קלים ומתוקים
שתו העם מן הנחל היורד מההר  ,והשלג ישליך קרחו כפתים על ראשי ההרים
הגבוהים  ,ולא יראו פניו בכל גבולה  .קיץ וחרף וקר וחם הנהו בעמק שוה  ,היות
מושבה מקצה מזה פונה לאפריקה ( בין דירנה ון ' גאזי  ) 40ומעבר השני יושב מוחו לים
הלבן לבל יחסר המזג  .הארץ [ דף

3

עמ ' א ] בכללה מלאה כל טוב בתתה מטר ארצה

בעתו לא תחסר כל בה כי כלה משקה  .מסחר הראשי הזן ומפרנס לכל ומביא אוצר רב
לבעליהם הוא זית שמן המה יתנו תנובתם למכביר ומקץ שנתים ימים יוסיף להם
אליה בן אברהם בן  -אמוזג (  , ) 1900 - 1822רב ופילוסוף יהודי איטלקי  ,בפירושו לתורה ' אם
למקרא ' שילב הסברים מתחומי הפילולוגיה  ,הארכאולוגיה וההיסטוריה העתיקה .
שמואל ב  ,ח  :י " ח ; שם ,

בשנת

, 1897

כ :ז .

בראשית המלחמה התורכית  -יוונית  ,מנתה אוכלוסיית כרתים

האוכלוסיה היהודית מנתה

225

משפחות  ,או

1 , 150

250 , 000

נפש .

נפש .

התוצרת החקלאית הבסיסית של כרתים היא ים תיכונית אופיינית

:

חיטה  ,יין וזיתים  .איכות

החיטה שגדלה באי היתה מן המפורסמות וחלק גדול ממנה יועד לייצוא  .בתקופה הונציאנית
( ) 1669 - 1204

שימש כרתים אסם תבואה

לונציה .

כרתים  ,הגדול באיי יוון והאי החמישי בגודלו בים התיכון  ,שטחו
9 , 251

קמ " ר .

דרנה ובנגאזי  ,ערים בלוב

שבצפון  -אפריקה .

8 , 331

קמ " ר  .שטח קפריסין -

על יהודי כרתים

ן

123

תבואתו כפליים  .כל עשב זורע זרע וכל העץ אשר בשדה יתנו פרים באין מחסור
הארץ תוציא צמחה וגנה זרועיה תצמיח צוף דבש מנופת צופים יזוב בכפר הנודע

אקרוטירי ]  [Akrotiriהעומד על גבי מרומי קרת בקאניאה אין ערוך אליו  .ד ' מינים
שבלולב נמצאים לרוב ולוא יתנו לב אחינו לעסוק במסחר האתרוגים היוצא השדה
שנה בשנה כי אז מחול ירבון  .ענבים לחים ויבשים ממנים שונים הלא הוא ברבת אשר
לא ימד עד כי היין נשפך בה כמים  ,עד כי הגיע הקילו לימכר טרם המלחמה הכללית
12

סאנטים ( כי אז רחוק מהקריטיס הישועה כי דור שבן דוד בא היין יהיה

ביוקר) .

עדת ישראל היושבים בקאניאה עוסקים באמונה במסחר היין כשר תוך

בעד

ן4

העירה בחצרהם וסירותם כי כן קבלו היהודים עליהם ועל זרעם לבל ידרוך איש את

יינו מקיר העיר וחוצה ככתוב בספר כוללו ' [ ת ] עירינו  .ומלאכתם נעשית על צד היותר

ראוי והגון כדמוי בהשגחת הרב מו "ץ [ מורה צדק ] המעיד עליו היותו עשוי כדת של
תורה  [ .דף  3עמ ' ב] תפוחי זהב הלא ימצאו מנים ממינים שונים רבבה כצמח השדה
וחריצי חלב ירבה מאד  .גם מעוף השמים ואת כל החיה ומן הבהמה למינה ועגל בן
בקר רך וטוב ישחט להם ובאות נפשם יאכלו בשר  .ואת כל דגי בידם נתנו  4ובכל זאת

,

עניות דעתם והעצלות מנולתם  ,וכבר נביא מקרב אחיהם אמר עם הספר את הדברים
האלה לאמר ' הקרטים אנשי כזב הם מקדם  ,דמיונם כחיתו יער ובטנם בטן עצלות ,
המה גנבים בצעי בצע סבאי יין מגדפים  ,אנשי חמס שנואים ושנאים איש לרעהו עכ " ד
[ עד כאן

דבריו] ' .

וכאשר עין רואה יבחר לו הכפרי לישב בצל  ,ולאכול בצל כדרך העצל לאכול לחם
העצבים  ,מלאהוב את המלאכה המחיה את בעליה  ,ולחרפה יחשב להם לחפר אוכל

מחיק האדמכן ולהצמיח על תלמיה שבר רעבון בתיהם  .רק בחיק העצלות ישכבו
וירדמו  ,ולחם עצלות ינעם לחכם  ,ולוא חכמים ישכילו כי האכר איש שדה אם יעדור
במעדר יעלה בה כל עשב לאכלה והארץ תוציא צמחה  ,ומה מתוק מדבש אם בזעת
אפים יאכלו לחם  ,כי אם יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב  ,אז יקצור ברנה כי הוא

אם כל חי  .רק שבתם וקימתם בעינייני [ דף

4

עמ ' א ] הפוליטיק ותאותם יביא להם

לישב במרומי קרת  .רובם דוקטורים ומליצים ( אבוקאטוס ) עד כי מלאה הארץ אותם
ואדם אין לעבוד את האדמה ורבה העזובה בקרב הארץ והוא תשאה שממה כי נרפים

הם ותכבד העבדה בעיניהם על כן צועקים הם הבה לנו לחם כי אפס כסף  .ומוכרחים
לנסוע מזה עדר עדר אל ארץ אחרת ( אמעריקא ) עד כי בהמשך זמן קט עזבו את העיר
כארבעים אלף

איש .

קנדללה

הוא העיר הגדולה רבתי בגוים שרתי במדינות  .מאז היו שריה לראש בקנדייה ומעת
41

בבלי סנהדרין צז ע " א  ' :רבי נחמיה אומר  :דור שבן דוד בא בו העזות תרבה  ,והיוקר יעות  ,והגפן

יתן פריו והיין ביוקר [ . ' ]. . .
42

בתקופה הונציאנית העיסוקים הכלכליים של היהודים התחלקו בין עיסוקים הקשורים לענף

המזון הכשר ועיסוקי חולין  :יין  -מדריכת הענבים עד ייצוא היין הכשר ; גבינות ודברי חלב -
מרכז סחר הגבינות באזור קאסטלנובו ; בשר  -ענף גידול בקר וצאן מפותח באזורים הרריים ,
עם הסתעפות לעיסוקי משנה כבורסקאות וענף החלב והגבינות  ,שיועדו לייצוא בשל טיבן
המשובח  .ראה

:

הירש  .על אתרוגי קורפו והאיסור להשתמש בהם  ,שהביא אולי לעליית ערכם

של אתרוגי כרתים  -ראה

:

פרשל  ,עמ '

. 115 - 97
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ריבלין

ב ' ( ארדוש )

החלו אניות קיטור לרחף על פני המים  ,באין שם חוף לתור להם מנוחה עד יעבר זעם
כי שם תמיד הים הולך וסוער  ,רק מול העיר כב ' שעות נמצא אי קטנה הר שמם באין
שם איש ושמה דיאה

] [ Dja

ובה חוף טביעי קטון מהכיל לחומה ולמחסה  .על זה

הוכרחו להעביר משם מקום המשפט מושל העיר וצירי הממלכות לקאניאה כי בה
נמצא החוף והנורא הנודע בשם סודא

] [ Souda

( מהלך חצי שעה מעירינו כנייא דרך

יבשה וכ " ב שעות דרך אניה ) זה הים גדול שטבע יוצר כל בששת ימי בראשית  ,הרעיש

הארץ והרגיז ממלכו ' [ ת] [ דף

4

עמ ' ב ] זה אומר שלה שלי ומתנשא לאמר אני אמלוך ,

כי שם אניות יהלכון וישבו עליה לבטח  .זה החוף יכיל בתוכו גם הלויתן לצחק
רק ראש הדת לכנסית יונית ( אורטודוקסוס ) הנקרא בשם מיטרופוליט איתן מושבו

בו .

נשאר שם בקנדייה עפ " י חוקי דתם  .העיר הזאת עומדת על כיף ימא רבא ובחומה הוא
יושבת  ,וריטמו 43באמצע וקאניא אחריה כלהו תלתא בחר קינא  ,דרך אניה בלב ים  ,ג '
שעות וחצי מהלך ספנת הקיטור מזה לזה  ,שלש הערים האלה כלם מוקפות חומה
מימות הויניצייאני  .ממנו לכדו אותה הישמעאלים בשנת

לספירת הנוצרים ,

למספר בנ " י [ בני

5405

וריטימו ואחר עבור

25

בראשונה היתה למס קאניאה

שנה נלכדה גם העיר קנדייה ויצורו עליה  .שם העיר קנדייה

נקראת בלשון יונית איראקליאוס

להם  ,קליאוס הוא

ישראל ] .

1060

לחשבונם  ,הוא

1645

טוב ) .

( שם מורכב ' אירה קליאוס '  ,אירה ע " ש איל הידוע

44

מקיר העיר וחוצה מהלך שעה נמצא כפר הנקרא טימינוס

נגלה בזמנינו ע " י הברת חרוצים בבטן האדמה מבריטאנייה חופשי מטמוניות  .הם

יגעו ומצאו מתחת לארץ ההוא [דף

5

עמ ' א ] בנינים עתיקים וסגולות מלכים חצריהם

וסירותם ותמיד יום יום ידרושון לברר מציאות העיר הזאת בשקידה רבה וחריצות
יתירה חופרים בבקורת עזה היות קבלה בידם כי האי הזאת הוא היותר עתיק מזמן
קדמון  ,עד הגל הזה  ,ועדה המצבה הנותן מקום לשים עינם עליו  ,הוא הארמון
המבוכה הנודע בשם ' לאברינטוס '

45

הנמצא טביעית תחת ההר בכפר הנקרא קבוסוס

במאקריטיחוס הוא ידוע בשם ' בארחאנון ' נברא בחכמה נפלאה מבריאת העולם ,
חפור לעומק האדמה כדרך נחש עקלתון  ,כי לא על נקלה יצא בכי טוב הנכנס אל

מערת המכפלה הזאת  ,כי אם ליודעי דברי ' [ ם ] ועפ " י הקבלה נועד הבור הזה לבית

43

Rethimnon

או  Ilethymnoבמקורות העבריים גם רתימו  ,ריטמו  .משנת

1281

ידוע על יהודים

בעיר זו  .היה בה כנראה בית  -כנסת בראשית התקופה הונציאנית  .נוסע שעבר במקום מצא בה

בשנת , 739

כשש  -שבע משפחות  .מצבה משנת

1768

נמצאה לא הרחק מבית  -הקברות היהודי

הישן  .קהילה קטנה היתה במקום כנראה גם מאה שנים אחר  -כך  -ראה  :אנקורי  ,החיים  ,עמ '

. 18 - 15
44

בשנת
-

Iraklion

1906

נמצאו בה

31

יהודים בלבד  -ראה

:

. 286

סטאטיסטיקה  ,עמ '

הראקליון הוא שמה הנוכחי של קאנדיה  ,המוזכרת במקורות העבריים גם

כקאנדיא  .על פירוש לשם קאנדיה כ ' קן  -דעה '  -ראה  :בללי  ,עמ '

, 582 - 578

. 650 - 646

קאנדיה

היא הגדולה בערי כרתים ומשמשת כנמל ראשי בחוף הצפוני  .הערבים כבשו את העיר בשנת

827

וקראוה חנדק ( חאנדאכים ) והיא שימשה כבירתם  .הקיסר הביזאנטי ניקפורום ה  2 -פוקאס כבשה
בשנת

. 961

בעקבות מסע  -הצלב

ה 4-

בשנת

האי כרתים לונציה  ,שהשתלטה עליו בשנת
ושימשה בסיס ימי ומסחרי  .במאה

של שנות

 1650ו 1660 -

מצור ממושך נכבשה

ה 16 -

1204

והקמת הקיסרות הלאטינית בביזאנטיון נמכר

, 1210

וקראו לעיר זו קאנדידה  .היא הוקפה חומות

מנו יהודי העיר

נהרס הרובע היהודי ומתוך

על -ידי התורכים ב . 1699 -

4-3

1 , 000

מכלל

1 , 600

בתי  -הכנסת שבה נותר רק אחד  .לאחר

יהודי קאנדיה ביקשו

ב 1890 -

לרב  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתבו של מ ' כהן למזכיר הכללי של כי " ח בפארים ,
נמצאו בה רק
45

52

יהודים  .מספר זה נמסר גם בשנת

יהודי האי  .במצור

1906

-

מכי " ח שידאג להם

. . .

 15 7 1890ב 1913 -

ראה  :סטאטיסטיקה  ,עמ '

על החפירות הארכיאולוגיות בכרתים  -ראה בורוס  .על הלאבירינט  -ראה

:

אזבדו .

. 286
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על יהודי כרתים
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האסורים באותו הדור לבלות שם שארית ימיו ( לפנים זאת היתה מנהג מצרים לבנות
ארמון גדול בעל חמש מאות תאים ויותר ממעל לארץ לתהלה לשם ולתפארת  ,וכמוהו
מתחתיו  -בנקרת הצור בור רק רחובות ודרכים נבוכים ומסובכים עד שכל הנכנס
בתוכו  ,בעמל רב היה יכול למצא

הפתח ) .

אשר בזה יובן כונת הכתוב ( בראשית

ויקה אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסירי המלך [ דף

5

עמ ' ב] אסורים ויהי שם בבית הסהר  :דתיבת ויהי שם בבית הסהר הוא יסור נפיש ,

46

ל " ט [  :כ] )

אבל לדרכינו יבא על נכון והוא שלא נחשוב שנתן אותו בסהר פשוט אשר בנקל היה
יכול לצאת מתוכו כדרך האסורים להיות לו שעת הכושר לצאת ולבא או לברוח  .ועל
כן כתוב ויהי שם בבית הסהר  ,וכמו שכן בא הרמז בעת צאתו לחפשי  ,וישלח פרעה

ויריצוהו מן הבור כי הוא לא היה הדרך אשר בא בו כי אם ע " י שלוחי

עי " ש .

הבן עזרא

פרעה כדברי

47

מקום משכן המיטרופוליט הוא תוך העירה  .שם בנוי לתלפיות כנסת היונים אשר

עמלו בוניו בו כחמשים שנה  .סביב לה בית אוסף עתיקים ( מוזיאו) ערוכים בקרבה
דברים עתיקים הנמצאים תוך הארץ הלזו נקבצו באו אל קרבנה  ,בשמירה רבה ושעריו

פתוחים להראות העמים והשרים את יפיה .
בנוגע למצב אחינו כפי הנודע לנו זה למעלה מששים שנה ( התר " י ליצירה ) היו
שוכנים בתוכה רבים ונכבדים מבנ " י [ מבני ישראל ]  ,ומסבת הרעש הגדול אשר פתחה

הארץ את פיה ותבקע האדמה אשר תחתיהם  ,רוב בתי העיר [ דף
עליהם הארץ ויאבדו נפשות מתוך הקהל והנשארים עזבו את העיר וינוסו לנפשם .
6

עמ ' א ] נהרסו ותכס

ובעתות כאלנה ] אולי ימצאון שם כעשרים נפשות מאחינו  .שפתינו הקדושה גם
לשון ספרדית מוזרה מהם רובם ככלם אינם יודעים את התורה  ,בהכ " נס סוגרת

ומסוגרת אין יוצא ואין בא  .תוך העירה ימצאון שם ב ' בתי

כנסיו ' [ ת ]

48

וחצר גדול

יקיף אותם  .האחד אינינו מחמת הרעש אשר פצתה הארץ את פיה בשנת התקצ " ה ולא
נשאר ממנו רק אבן אחד משיש עומדת בחצר העזרה בדמות פתח  ,נראית כי הוא
היתה בהיכל הקדש ונבקעה

לב ' .

49

בחצר גנת ביתן נמצא עתה בהכ " נס הגדו ' [ ל] בניין

נפש .

46

יסורי

47

עיין שם  ,והמדובר בבראשית מא  :יד  ,ובפירוש אבן עזרא ל ' ויריצוהו '  -הכוונה לשלוחי פרעה .

48

בשנת

1363

נמצאו ביודאיקה  ,הרובע היהודי של קאנדיה ,

3

בתי  -כנסת  ,הקדום והחשוב בהם היה

' בית הכנסת הגדול של אליהו הנביא '  ,שכו התקינו את תקנות קאנדיה בשנת  . 1228הוא חולל
ונסגר בקירוב בשנת  - 1369ראה  :תקנות  ,מו  ,עמ '  . 40בית  -כנסת שני בשם ' שיוילייטיקו ' -
ראה  :תקנות  ,עמ '  . 76 , 46נראה שזה בית  -הכנסת שכינוהו ' אישטרוביליייטיקו '  ,אולי בשל צורת

גגו  ,המזכירה איצטרובל  .בית  -כנסת שלישי נקרא ' קריטיקו ' ורביעי בשם ' כהנים '  -ראה
תקנות ,

עמ ' . 55

הנוסע משולם מוולטירה  ,בדרכו לארץ  -ישראל  ,ביקר בקאנדיה בשנת

בה לדבריו  ' :ארבע

כנסיות [ . . .

]

הוואקף היו בעיר במאה
קאנדיה משנת
49

1529

וראה

ופלא הוא איך אינם נסקלים מהגוים היונים שהם רשעים גמורים

עבור הבתי כנסיות והסוכות שעושים בדרך [ . . .
ה 19 -

1481

:

שני

בתרכנסת :

]' -

ראה  ,וולטירה  ,עמ '  . 48על  -פי מסמכי

' העליון ' ו ' התחתון '  .הראשון נזכר בתקנות

כ ' בית הכנסת הגבוה ' ובמסמכים משפחתיים

( ) 1653

כ ' בית הכנסת העליון '

ראה  :אנקורי  ,החתם  ,עמ ' . 32 - 18

בכרתים יש פעילות טקטונית חזקה  ,אשר כתוצאה ממנה נהרס דרום האי  .הכף הדרומי תלול
וחסר מישור חוף ומפרצים

הגדולים

:

עמוקים .

לעומת זאת  ,לאורך החוף הצפוני מרובים המפרצים

כאניה  ,סודה  ,ריטימנון וקאנדיה  .כאן גם מרוכזת רוב האוכלוסיה  .הרב איבלאגון

מזכיר את רעידת  -האדמה הגדולה של שנת תקצ " ה
בשנות

1848

ו. 1856 -

ראה

:

מרכוס  ,כניאה  ,עמ '

( ) 1845

. 170

ואיננו מזכיר את רעידות  -האדמה

126
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עתיק וחזק נשען על העמודים יורדים אל תוכו במעלות ' אורכו כפליים מרחבו ונקרא

שמו ' אלימאניקו ' [ 41101222110נ] .

ומה שנוכל לתת אמון כי הוא זה עפ " י מה שראתה

עיני להרב גדול בדורו אליהו דיל מידיגו ז " ל בספרו הנכבד ' בחינת הדת ' יקר
המציאות בהקדמתו להר ' [ ב ] יש " ר מקאנדי ' [ ה ] כתב הדברים האלה לאמר  ' :המחבר

השלם הזה נולד סביב תחלת המאה הג ' לאלף הששי  .הוא היה מגזע השר האלוף

כמוהר " ר יאודה שבא מארץ אשכנז לגור בעיר [ דף

6

עמ ' ב ] קנדייה קרוב לשנת מאה

לאלף הנז ' [ כר ]  ,וזה הר ' רבינו יאודה הניח אחריו ב ' בנים  ,האחד מוהר " ר [ מורנו הרב
רבי ]

אבא הזקן אשר בנה בארץ קנדייה בית הכנסת הנקרא אלימאניקו וממנו יצא

מוהר " ר ישר מקנדייה הנודע בחבוריו הרבים  .הרב המנוח הנז ' [ כר ] זה אליהו דיל

מידיגו לא האריך ימים הרבה ומת בחצי שנות האדם בן ל " ה שנה  .כבוד גדול עשו לו
במותו וילכו אחרי מטתו כל שרי המדינות וגדולי הדור ויספדו לו מספד גדול כי הוא

היה תלמודי וחכם גדול בהליכות עולם הפילוסופיאה ורא ' [ ש] רבני איטאלייה עד כי
היה לנס לעיני בני עמו ומהולל בין חכמי העמי ' [ ם ] על עוצם בנתו בכל החכמות
ספריו הם

עדיו ' .

50

על פי הדברים האלה נוכל לשער כי זה הבהכ " נס הנמצא עתה הוא שיורי ברכה

מהרב הנז ' [ כר]  .כי העיר היתה אז שרתי במדינות רבתי עם מאחינו  ,גם הרב

הגדו ' [ ל ]

רבי אלקאנה שמו היה מיוצאי ירך משפחה הרוממה הנז ' [ כרת]  - 51איש ואיש יולד
בה עם שאר אחיו רבנים וגאונים  ,והמה ישבו למשפט דור דור ודורשיו בעיר קנדייה .
מהם רבי אליהו קאפשאלי 52רבי שאול הכהן אשכנזי עם אביו הג ' [ און ] רבי שמריה
איקריטי נ " ע  53 ,ואתם מחובר לטהור קדוש [דף  7עמ ' א ] הוא לאלהיו החסיד המקובל
רבינו הלל אשכנזי מ " ך [ מנוחתם כבוד ] נודעים בשם רבני קנדייה  .הוא אשר אציל
מהודו וסמך את ידו על ראש הרב עמנואל חי ריקי הנודע בעולם הספרות לגאון ופאר
הדור  ,בעברו דרך אניה בעיר קנדייה בש ' [ נת] תע " ו לאלף הנוכחי השיג מאת המקובל
האלקי ענותן כהלל והוא היה רב בעיר קאניאה כתב לו בעוצם ידו שטר סמכא כי הוא

ראוי והגון להורות ולדון  .וכאשר לו נדפסה בראש ספרו הנודע בשם ' משנת חסידים ' ,
ומאז היו קורין אותו בשם מורינו ורבינו הרב רבינו עמנואל חי ריקי כי יד ושם היתה

50

משפחת דל  -מדיגו )  : ) ] ( 01 Medigoאליה בן משה אבא  ,נולד בקאנדיה בשנת  1460בקירוב
ונפטר ב  . 1497 -היה ידוע בכינוי  . Elijah Cretensisבגיל צעיר היגר לאיטליה  ,אולם נאלץ לעזוב

אותה בשנת

1494

ולשוב לכרתים  ,שם נתקבל באהדה על  -ידי יהודים ונוצרים  .שם גם כתב את

ספרו העיקרי ' בחינת הדת '  .ראה  :בחינת הדת  .יוסף שלמה  ,הידוע גם כיוסף שלמה רופא ( היש " ר

מקאנדיה ) ( . ) 1655 - 1591
אליה  .למד באיטליה

היה רב  ,פילוסוף  ,מאתמאטיקאי ואסטרונום  .נולד בקאנדיה לאביו הרב

וב 1613 -

חזר לכרתים ועסק ברפואה  .לאחר זמן מה עזב את כרתים

לצמיתות  ,כתב את ' יער הלכנון '  ' ,מצרף לחכמה '  ,ו ' תעמולות חכמה '  .הוא נקבר בפראג  .ראה

:

ברזילאי .
51

52

הרב אלקנה דל מדיגו מרבני קנדיה  ,ראה

הרב אליהו קפשאלי נולד בין

למד באיטליה  ,ובשנת

1515

1493 - 1490

:

תקנות  ,ג " ח  ,עמ '

ונפטר בשנת

חזר לקאנדיה  .בשנת

. 59

 . 1553היה רב  ,היסטוריון ואספן ספרים .

, 1538

כשהיה חשש שהיוונים יעשו פרעות

ביהודים  ,פעל להתערבות השלטונות הונציאנים  .בעקבות ההצלה נחוג ה ' פורים ' המיוחד בי " ח

בתמוז  .הוא אחראי לאיסוף ולעריכת ' תקנות קנדיאה '  .ספרו ההיסטוריוגראפי הוא ' סדר אליהו

זוטא '  -ראה
53

:

קפשאלי

;

בניהו .

הרב שמריה איקריטי  ,רב בקאנדיה  ,נזכר ב ' תקנות קנדיאה ' כ ' זעירא דמן חבריא שמריה

האיקריטי בר ' שלחיה בן הרב '  -ראה

:

תקנות  ,יג  ,עמ '

.7

ן
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לו בנגלה ובמכוסה ( והן עוד היום רשום בפנקס הכולל פה להזכיר שמות הרבנים

למעלה ) .

בליל הכפורים הכתובים

54

תוך חצר ביהכ " נס לצד צפון בעזרת נשים ינוחו על משכבותם כעשר

מצבות .

ובדרך המלך בראש כל חצות נראים איזה קבורות כי מצאו שם קבורתם בעת הרעש
ובנו להם ציון ( מהם ראיתי נר דולק עליו תמיד ע " י נשים צדקניות שהיו באותו הדור
וקבלה בידן ששם נקבר חכם מהקהל אשר טרח להציל ס " ת בעת

דרומית מזרחית בחצר ביהכ " נס נמצא [ דף

7

הרעש ) .

בקרן

עמ ' ב] בעומק חמשים אמה מקור מים

חיים נובעים מתהום לטבילת בעלי קריין ובצדה השנית חדר להכנסת אורחי ' [ ם ] עם

תנור לצורך אפית מצות  .רוב חצר הבתים בעיר רשום בפתחם אות ה ,

55

גם דמות

מזוזה חקוק על המשקוף מבחוץ  ,כרבע שעה מחוץ לעיר בדרך הנקרא שער כנייה
עומדת בית מועד לכל חי על שפת הים פתוח לרשות הרבים  ( .על טוב יזכר שם האיש
מנכבדי עירינו והוא פליא אשר לא עזב חסדו ואמתו עם המתים והחיים והרים ממנו

בקומצו והקיפו בגדרים ונמצא בית עלמין שמור בתוכו  .ובכל זאת יצאו אנשים בני
בליעל מעוררים על השדה שנעשה הפתח באמרם כי אין להם ליהודים מקום להעביר
המת תוך גבול שדהם  .והשער סגרו ומוכרחים ליכנס בתוכו מעל הקיר ועדיין הדבר

תלוי ועומד )  .רוב המצבות אין זכר למו  .ויכול איש למנות כי שם ינוחו על משכבותם
למעלה מז ' מאות שנה .
מקיר העיר וחוצה לצד צפון מהלך יום אחד נמצא כפר הנקרא ' אייוס דיקה '
] [ Ajios Deka

( עשרה צדיקים ) בחלקת השדה נראה בו מקום מוקף גדר מאבנים מד '

רוחותיו שמה ינוחו עשרה צדיקים וקבלה בידם כי הם מגדולי [דף

8

עמ ' א ] ישראל ,

ולא יכול איש לגשת פנימה אפילו לנגע בקצהו כי כל הקרב אל משכן הנז ' [ כר] ימות ,
אם בהמה אם איש לא יחיה  ,ולא ידע איש את קבורתם עד היום הזה  .דרך המלך הזה
נמצא כפר סמוך ונראה הנקרא ( מיטרופוליט ) הוא היתה מאז רבתי עם מאחינו בית
ישראל כי שם ינוחו על פני השדה מזה ומזה  .וכאשר העד העיד בנו האיש מתושבי

קנדייה זה שמו יוסף פורטיש הי ' [ ה ] כי הוא עבר לפניהם בעודו נער וראה הרבה
ציונים בכתב אשורית ולא יכול יוסף לקראת הכתב מרוב טשטוש האותיות וזה יורה

לדעת כי שם ישבו בנ " י [ בני

ישראל ]

מקדם .

56

רוטומנוט
הוא העיר עומדת על חוף הים אשר בין קנדייה ובין חנייא  .לפנים ישבו בה רבים
מאחינו  ,ובעתות
54

כאל ' [ ה ]

אין גם אחד  .על אם הדרך הוא מוצאת בית הכנסת חרב

ר ' הלל אשכנזי נזכר כ ' הרב הגדול  ,המקובל האלהי  ,כמהר " ר הלל אשכנזי ר " מ דק " ק קאניא '  .בני

משפחת אשכנזי כמשפחת דל  -מדיגו  ,ממשפחות המהגרים לאי שהשתלבו בהנהגה הקהילתית
והדתית  .הרב הלל אשכנזי הסמיך את הרב עמנואל חי ריקי  ,אשר ספרו ' משנת חסידים ' נדפס

באמסטרדאם תפ " ז  .המידע שמביא הרב איבלאגון על מקום ההסמכה שונה סמה שכתב מרכוס
 -ראה

:

מרכוס  ,כניאה  ,עמ '

462 - 453 , 416 - 411ן

55

 , 3עמ '

. 169

על רבני כרתים  -ראה עוד  :שטיינשנידר  ,כרכים  , 2 :עמ '

 , 4 ; 426 - 421 , 285 - 281 , 59 - 53עמ '

. 308 - 303

סימון בתי היהודים היה נהוג גם בקיפריסיה שבפלופונזוס  .יהודי מקום זה חיו בשכונה מיוחדת
שנקראה ' השכונה האחורית ' ובתיהם צוינו באות ' חמש אלפה ' ( אלפה האות הראשונה בא " ב

היווני ) .
56

ראה

:

כרוניקה ,

95

( מאי  -יוני . ) 1987

בתי  -קברות יהודיים שימשו בתקופה הונציאנית כמקום הוצאה להורג  .במקרים כאלה הקהילה

היהודית חויבה לספק תליין ( קוסטינר) .

128

ן

ב ' ( ארדוע ) ריבלין

בעונינו כהר ציון ששמם גם שואלים

57

הלכו בו  .ובשנת התרמ " ה נקבצו באו לה לגור

בארץ איזה יחידי סגולה וחפץ י " י הצליח בידי להקים את סכת דוד הנופלת לבנות את
מזבח י " י ההרוס  .בנה בניתי בית זבול אל המקום היה שם אוהלו בתחלה והוקם

המשכן  .ויהי כי ארכו הימים [ דף

8

עמ ' ב ] והעיר נבוכה לרגלי השערירויה  ,וינוסו על

נפשם ולא נותר מהם איש  ,כי אם מתי מספר מאחינו צבא רוסית כי שם נפקדו שרי

צבאות  .וימן י " י כשמונים נפשות רוסים מאחינו  ,ופתחו שער הבהכ " נס להתפלל
לילה ויום ושלחתי להם כלי הקדש וס " ת

עמם .

בית מועד לכל חי נמצא סמוך לעיר מקיר העיר וחוצה על שפת הים  .ומדעת יושבי
בה הנה אלה רשעים ערלי לב פרצו וערו מצבותיה לעשות להם דרך עד כי רובם אבד

זכרם מהם  .רק מתי מספר יחד עם ב ' מצבות חדשים הלא המה מהמתים אנשי צבא

רוסית ינוחו אל קרבנה  .ויראו מגשת אלהם .

גם בפעם הזאת בעת נקראתי מאת

הקולוניל רוסו ליחן שבועת אמון לאחינו הבאים מרוסיאה לצבא צבא כי כן באה
הפקודה ממקום גבוה וברוב עם הדרת מלך השבעתי אותם להיות נאמנים למלכם

ולעמם  .בו בפרק מצאתי און לי להגיש בקשתי לראש הצבא ונתן צו ופקודה להקיף

בית עלמין גדר מזה ומזה  ,והשער סגרו  .ואחרי אשר נסעו מזה צבא רוסית מיריטימו
לא נותר מהם איש והוא סוגרת ומסוגרת מפני ב " י אין יוצא ואין בא  .גם בפעם הזאת
[ דף  9עמ ' א ] מצד המלכות פרצו גדריו וערו ערו עד היסוד בה ותאבד כל זכר למז עד
כי הוכרחתי ללכת שם לקבץ העצמות היבשות והבאותים אל הר קדשי לנוה פה תוך

מתי אחינו  .ולא נשאר בריטימו כי אם תצר

ביהכ " נס .

כנווה La Canie
הוא העיר הגדולה אשר אנכי יושב בקרבה  .עד תם שנת

1899

למספרם עמדה תחת

ממשלת הישמעאלים  ,וציר בגוים שולת מצד בעליו פעם שלח נוצרי ופעם מחמדי ,
ואף כי חפשה נתן להם מיתר המקומות ככל אשר שאלו מדי שנה בשנה  ,ועל כלנה
פתר להם לעבוד עבודת הצבא  ,בכל זאת המרו את רוחו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא
שמעו בקולו ובקשו לפרוק עול השולטאן מעל צוארם להוציא ממסגר נפשם כדי
להסתפח בנחלת אחיהם ( לגריסייא ) ולחסות בצל דגל יון  .ויערכו עם הישמעאלים
מלחמה עד רדתה  .הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויציתו אש בתוכה ותאכל יסודותיה
שלשת ימים לילה ויום ויריבו גם עליה חרב איש באחיו ושפכו דמם כמים  .עד כי

הוכרחו מלכי איברו " פה ובאו לתוכה בציי ' [ ם ] אדירים לשכך חמת העם ולעמוד על
נפשם  .רוב אנשי [ דף

9

עמ ' ב] העיר ברחו מהפחד פן יפגעו בהם

השנאים .

גם מאחינו נסו מחמת חרב הם עזבו את העיר וינוסו את נפשם  .וישארו העניים

והאבינים בערום ובחסר כל .

58

ואני בתוך הגולה כחוב המוטל עלי להשתתף בצרת

הצבור  .לא שלותי ולא שקטתי מלהשגיח עלהם ולשים עין בקרת את כל הון בנתם
אשר עזבו באהלהם

לבל יבוזו זרים יגיעם  ,ולהחיות לב נדכאים המבקשים לחם ואין .

ובקול שופר חזק מאד הרצתי טלעגראמות
57

שואלים  -כנראה

58

כמעט כל יהודי קאנדיה היגרו לקורפו ,

ומכתבי ' [ ם ]

לאחינו נדיבים בערי

שועלים .
כ 500 -

מהגרים בערך  .אחרים היגרו לסאלוניקי  ,לאיזמיר ,

לאלכסנדריה ולמקומות אחרים  .הרב איבלאגון ביקש סיוע מארגון העזרה האנגלי  ,ראה  :ומיליו ,

עמ ' . 135

בשנת  1900נרשמו  726יהודים

בכאניה .

ן
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129

איברו " פה וחפץ י " י הצליח בידי  .ושלחו מממונם נדבה  ,וכלכלתים  .עד משך שנה

מעיני .

תמימה הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי

59

לא לבד על צרת אחינו כי גם לשאינם בני ברית פרשתי ידי להם די מחסורם  .כן
לראש הדת לכנסיית יונית הדיספוט 60שמו ניקיפורו אשר יצא נקי מנכסיו מתוך

להבות אש כי הציתו אש בארמנותיו  .תמכתיהו בימין צדקי ואספתיהו אל תוך ביתי
עד יעבור זעם  .תוך ימי שבתו זה שלושים יום בצל קורתי  ,שלחו מצד הקונסול רוסו

לאמר לו שילך אצלו ליחן לו מקום מנוחה לשבת  .ויהי כמשיב להם כבר קדמוך רבנן

כי מעת המהפכה לא עזב חסדו ואמתו מאתי ואנכי לא אשכחהו .
גם לא מנעתי עצמי מלדרוש שלום אחינו אנשי הצבא אשר באו להגן [דף
א]

%0

עמ '

על העיר דרך ים ויבשה  .וכתבתי לראשי השלשים הם ( הקומאנדאנטים ) לתת

חופשה לאחינו בימי מועדי י " י המקודשים וכלם כאחד נתנו מקום לשאלתי וכאשר
תשובתם הנם כמוסים תחת ידי  ,למען יעמדו לדור דור כי חק וחוב קדוש ' הוא לכל
מנהל להשגיח  ,לאיזה צי אדיר אשר ימצא בגבולו להעיר אזנם אם המצא ימצא
בתוכה מאחינו בית ישראל לתת להם חפשה במועדי י " י המקודשים בעבור ישמרו
הקם ותורותם

ינצורו .

ן6

כל מי שלא ראה שמחת ליל התקדש חג מועד צאתנו ממצרים לא ראה שמחה

בימיו  .כשמונים איש רובם רוסים צרפתים איטאלקים ומהאוסטריאה נקבצו באו בצל

קורתי  .כולם היו מסובים כבני חורין בהדרת קדש לאכול בו מצה ומרור והיו מספרים
ביציאת מצרים כל אותו הלילה  ,הוא הלילה הזה לי " י שמורים לכל בנ " י

לדרותם .

ואות הוא לעולם כי זיק שלהבת היהדות בוער תוך משכיות לבם הטהור ורשפי אש
דת חופף תמיד בקרב איש הישראלי אף אם אין האיש בביתו והלך בדרך רחוק עיניו
תמיד צופיות אל י " י ודתו ומלאים מצות
חמת המורדים לא

שככה .

כרמון .

הם הרעישו לחכמים יודע העתים  ,והרגיזו לכל

הממלכות  .ועל כן באו אל קרבנה [דף

10

עמ ' ב] ז ' דגלים 62להגן על ישביה  .ואלו

הם  :אינגליזי  ,פראנסיז  ,פרוסיי  ,איטאלייה  ,אוסטריאה  ,רוסו  .ונלוה עמם דגל מחנה
גריסיי כלאחר יד  .מהם נשארו ד ' דגלים תמידין כסדרן  ,הלה המה אינגליז  ,פראנס ,
59

במכתב לרבה הראשי של צרפת בשנת

, 1896

תיאר הרב איבלאגון את צרות הכלל וצרותיו

האישיות  .הוא הדגיש  ,כי כרב ראשי הוא סיכן את חייו  ,עשה מאמצים לשמור על האינטרסים של
כל היהודים  ,עשירים ועניים כאחד  ,ובמהלך המאורעות איבד את כל רכושו אבל לא עזב את
המקום  ,כרבים אחרים  .את כל עיתותיו הוא הקדיש לסייע

ל 150 -

היהודים שנשארו באי  ,בעזרתם

האדיבה של כי " ח העולמי בפארים  ,הבארון רוטשילד וכי " ח בוינה  .אבל כשהגיעו פתאום

200

פליטים עניים נוספים מאיזמיר  ,הוא לא ידע כיצד לטפל בהם ודרש עזרה נוספת מבחוץ  .ראה
60

ארכי " חי מכתב מ . 5 . 5 . 1896 -
בישוף .

61

במכתבו לרב הראשי של צרפת ציין הרב איבלאגון בשנת

, 1896

:

כי פנה בחוזר בערב חג הפסח

לכל המפקדים של החילות הזרים בכאניה  ,סיפר להם על החג הקדוש וביקשם לשחרר החיילים
היהודיים המשרתים תחת פיקודם  .את החיילים הזמין לביתו  .המפקדים נענו בחיוב  ,במיוחד

התפעל הרב ממפקד הגדוד הצרפתי  .כולם הסבו עימו לשולחן הסדר  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב
מ  . 5 . 5 . 1896 -על הוצאות הקהילה היהודית בכאניה לחלוקת מצות ליהודים ששירתו בגדודים
הבינ " ל בכרתים  -ראה

:

ארכי " ח  ,מכתב ממ ' פראנק לנשיא כי " ח מ . 15 .4 . 1898 -

דאגת הרבנים

לחיילים היהודיים אופיינית לפעולות רב באותם הימים  .לדוגמה  ,על פעילות רבה של קורפו

ביום הכיפורים תרע " ח  -ראה
62

ראה

:

אליוט  ,עמ ' . 203 - 202

:

פרשל  ,עמ '

. 125

130
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מתוך כתב  -היד של הרב איבלאגון על כרתים

YD

~
רוס ,

ואיטאלייה .

דגל מחנה אינגליז אוה למושב לו בקאנדייה  .צבא רוסית ראה

מנוחה כי טוב לשבת ביריטימנוס  .חיל צבא צרפת מכון שבתו בחר לנוח בסיטיאה
]  [Sitiaמ הוא העיר בקצה קנדייה  .גם בסביבות קאניאה וגדודי איטאלייה ישב תוך
עיר קאניאה לבטח  ,כי לו משפט הבחירה ועל ידו נתנה המשרה להיות מלומדי
מלחמה לאנשי חיל שומרי העיר הנקראים ' פוליטו פילאקיי ' 64 ,
לבעליו ( השולטאן ) כי אם דגל אסור על אחד ההרים העומד בפי חוף סודה הוא
המקום הנודע בשם ' פאלית סודה ' בארץ גזרה לא תעבור בה רגל אדם  .בה תקעו דגל
מישמעאלים כזה [ ציור ] לאות ולזכרון כי הוא השליט עליה  .ועשו משמרת למשמר

ולא נשאר מקום פנוי

ויהי מאז לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי נפלה תוך שני לביא  .תחלת
מעשיהם היה לגרש מפניה אויב צבא תורקית יחד עם מושל העירה ביד חזקה זו

החרב  ,כי לא להם רשות מאת השולטאן לצאת ( דף

11

עמ ' א ) כי אם בזרוע נטויה וענו

אמן בעל כרחם  .ויהי בהוציאם אותם החוצה נתנו המשרה להפרינץ יוריי ( הוא בן ב '

למלך זורזי מגריסייא ) ציר שולח מד ' מלכים בתור ' או קומיסייר '
בדגל מיוחד ( אפטונומיאה

כזה )

66

גם חפשה נתנו לו כשנת

1900

מטבעות מניקיל מאחד עד עשרים ליפטא ( סאנטים ) ובשנת

5

'

להיות נציב הארץ

למספ ' [ רם ] להדפיס

1901

הוציא שקלי כסף

בצלם דמות תבניתו מחצי פראנק  ,אחד  ,ב '  ,וחמשה דראח ' [ מים ]  ,גם שטרי ניירות
מבאנקה נוטה

67

של קריטא מחמשה ועשרי ' [ ם ] ומאה עובר לסחר בדמותו

וצלמו .

שבעה שנים עברו מיום באו הפרינס  ,וירא כל העם וירנו כי לא חפשה העירה
להסתפח נחלתם אל חיק אמותם ( גריסייא ) כי אותה היו מבקשים  .קמו וגם נצבו נגד

הפרינץ ונחלקו לב ' כתות ויערכו אתו מלחמה  .הם יצאו את העיר לא הרחקו ויחנו
בכפר תיריסו קרוב לקאניאה מהלך ארבע שעות ונקבו בשמות ראשים על העם האחד

63

על ישוב יהודי בסיסיה בראשית התקופה העות ' מאנית  -ראה

:

קניאל .

אזרחי .

64

משמר

65

הנסיך גיורג  ,הבן השני של מלך יוון  ,היה הנציג של המעצמות הגדולות בכרתים .

66

המחבר התכוון לדגל שביטא את העצמאות  ,אבל שכח לציירו  ,כך שנשאר מקום ריק  .הוא גם לא
סגר את

67

הסוגרים .

ליפטא הוא מטבע כסף  .באנקה נוטה  -שטר

בנקאי .

מבנה בית  -הכנסת ' עץ חיים ' בכדוניה  ,שנבנה בשנת

, 1522

הינו שריד אחרון לקהילת יהודי כרתים

המיוחד יודע ציד האדון ליפטירוס בינזילו 68איש נבון וחכם  .ואתו עמו מאנוס ,

ופומי  ,כלם ברורים מלומדי מלחמה איש חרבו על ירכו והעיר נבוכה ( בהמשך ימי
שבתם על ראש ההר תיריסו הדפיסו פתקות מב " י דואר 69לאות לבני מרי ) עד [ דף 11

עמ ' ב] כי הכריחו לפרינץ להפטר ממשמרתו  .ויהי בחצי הלילה ויברח הוא וכל אשר
לו כי הציקוהו הצירים  .והעיר שקטה  .ונתנה המשרה בהסכמת מלך גריסייה על פי
מלכי איברופ ' [ ה ] על ראש משרי הנצבים ביושבים ראשונה במלכות יון איש מלא רוח

חכמה האדון זאימיס  .גם האדון התפטר

ממשמרו .

בנוגע למצב אחינו לעת כזאת פה קאניאה יחנו כמאתיים משפחות נוכל לשער
חמש נפשות לכל

משפחה .

ב ' בתי כנסיות באו אל קרבנה  ,מלבד מדרש מיוחד

להתפלל יורדי ' זאנטה ' בן לילה היה ויעבור והנה אינינו  .שם האחד ' ק " ק שלום ' ושם
הב ' ' ק " ק עץ

חיים ' .

70

קהל ' שלום ' נצב על אם הדר ' [ ך ] ברחוב היהודים ישן נושן ובג '

מעלות יורדים אל תוכו על דרך ממעמקים קראתיך
68

Eleftherios Venizelos

נולד בכרתים

ב , 1864 -

משפחתו היגרה מיוון לאי

משפטים אבל העדיף את העיסוק בפוליטיקה  .במרד בשנת

חזר ונבחר כחבר האספה הלאומית של כרתים .

י"י .

ב 1897 -

1889

ב . 1770 -

למד

נאלץ לברוח מן האי ואחר  -כך

התבלט בראשות המרד  .הוא הקביל את

פני האדמיראלים הבריטיים והצרפתיים שבאו למו " מ בין המורדים לתורכים  .הוא הסתכסך עם

הנסיך גיורג והאשימו בניהול גרוע של השלטון .

ב  1906 -עזב

את האי ואת מישרתו כאיש החזק

69

באי  ,ובמקומו נתמנה ) . Zaimisל  ,ששירת עד סוף  1908ולא מונה על  -ידי המעצמות הגדולות .
מאז עד  1909כיהן וניזלוס כראש  -הממשלה ביוון או ראש האופוזיציה  .לאחר שזכה בבחירות
ביוון דאג שחוקת  1864תתוקן  ,הכניס רפורמות מינהליות וחברתיות ואירגן את הצבא .
בית יונת דואר  -משרד לפעולות דואר.

70

בתי  -הכנסת בכאניה

)1 ( :

בית  -כנסת ' שלום '  ,שהיה ידוע כ ' בית  -הכגסת החדש '  ,הוקם

ב 1880 -

על

יסודות בנת  -כנסת ישן  -ראה  :אנקורי  ,החיים  .כאשר נחנך בית  -כנסת זה צויין שהטכס הקודם
נערך

393

שגה קודם לכן  .עד  -ראיה תיעד את צורתו של בית  -כנסת זה בספטמבר  , 1942שבועות

ספורים לפני הריסתו על  -ידי הפגזות  .היו בו
( אולם מאורך עם תקרה מקומרת שנשענה על

3

אולמות ( או ' חללים ' )  ,גג רעפים  ,באסיליקה

עמודים ) .

בית  -הכנסת היה שקוע כמחציתו בתוך
ובו

ן

132

ב ' ( ארדועי) ריבלין

ובשנת תרמ " ח העיר י " י את רוח המתנדבים בעם לפאר ולרומם בית אלהינו ,

ולהקים דגל בניין ת " ת [ תלמוד  -תורה ] .

וקבלתי עלי להיות שליח לדבר מצוה ונסעתי

לערי איברו " פא והפץ י " י הצליח בידי והוקם המשכן  .י 7גדול כבוד הבית הזה האחרון

מהראשון  .גם הת " ת נבנה ברוב יופי והדר  .בבית הכנסת

' שלום ' בשער המצונה

72

מבפנים נמצא אבן אחת אמה על אמה ישן נושן חרות עליה כתב אשורית את הדברים

האלה  :מכאל הכהן ב ' [ ן ] שבתי תנצב " ה [ דף

12

עמ ' א ] הוספתי מביתי ונתתי לב " ה

[ בית השם ] לכפר נפשי ואבתי ואחי ר ' דוד סזודו  .חדש טבת ש ' [ נת] הקכ " ץ  .בניתי
בית זבול לך מ " ל [ מנוחה לעולמי] עולמים  .האבן הזאת עומדת בחצר במקומה
למשמרת למען ידעו דור בנים

יולדו כי הבהכ " נס הזה נבנתה קרוב לחמש מאות שנה .

ק " ק ' עץ חיים ' עומד על תלו כבראשונה  .רק הוצרך איזה תקון בשנת התר " ס ועל
נתקן הבית  .על פתח השער

פי נדבת הבאראן אלבערט רוטשעלד מביינה [ מוינה ]
נמצא אבן שלמא אשר לא זזה משם גם אחרי תקונו כתובים אלה הדברים  .למעלה

לק " י [ לקיר ישן ] ואחר כן תבא אליו פסוק כי אתה תאיר נרי י " י אלהי יגיה

חשכי .

ולמטה ממנו  :ש ' הרפ " א משה ב ' מכאל ינייטי  .ועל פתח שער החצר החיצונה כתוב

:

ש ' הרמ " ז ז ' לאייר זאת הפתח הקדשתי ובניתי אני אליהו קורטיש י " ל לכפר נפשי

ולחיי בני וניני י " ל .

73

גוי צדיק ש " א [ שומר

למטה ממנו  :זה השער לה ' צדיקים יבאו בו  .פתחו שערים ויבא

אמת] .

גם בחצר העזרה נמצא אבן שקוע על הקיר ישן נושן עד

כי מרוב הסיד אשר העבירו עליה זה ימים ושנים לא יוכל לקרא הכתב
הציונים הללו יתנו עדיהן ויצדקו כי נבנו ב ' בתי כנסיות הללו טרם [ דף

והמכתב .

12

עמ '

ב]

מהויניצייאנו " .

נכבשה הארץ

האדמה ( מתאים לתיאורו של איבלאגון ) ופנה לצד

מזרח  .בין

שלושת האולמות היו שלושה

עמודים מכל צד בסגנון דורי ומעליהם נתמכו ארבע קשתות  .מעל כל קשת נמצא חלון לאוורור

בצורת משפך  .השער היה בצד הדרומי  .דלת נוספת ממול  ,הצד הצפוני נאטם  .בכל צד היו שני
חלונות מלבד הצד המערבי שבו היה חלון אחד  .כבית  -הכנסת היו שלושה לוחות עם הקדשות ,

שנשברו מאוחר יותר  ,עם המעבר למוזיאון הארכיאולוגי  .לפני הקיר המקורה היה מעבר מקורה

מתחת לקומת הקרקע .

לאחר שנפגע בית  -הכנסת קשה עדיין היתה תקוה שיוכלו להצילו

ולשמרו  ,משום שחלקו היה בתוך האדמה  ,אבל היתה החלטה רשמית לייעד את כל השטח

לפארק  ,וכל השטח יושר  -ראה

:

כרוניקה ,

101

(יוני . ) 1988

(  ) 2המבנה

של בית  -כנסת ' עץ

חיים ' נסקר על  -ידי אנשי המוזיאון היהודי באתונה  .לפני ששימש כבית  -כגסת היה המבנה בניין
מהמאה ה  , 14 -כנראה הכנסייה הונציאנית של קאתרינה הקדושה  ,המצוינת במפות

עתיקות .

לאחר עזיבת הונציאנים וכיבוש האי על  -ידי התורכים  ,כנראה ניתן המבנה לקהילה היהודית -
ראה

:

המוזיאון היהודי ,

21

( . ) 1987

בית  -הכנסת נבנה בשנת

, 1522

וחשיבותו מרובה מבחינה

היסטורית  ,בשל היותו השריד האחרון לקהילה המפוארת של יהודי כרתים  .הוא בנוי בסגנון

ספרדי בתוספת אלמנטים ונציאנים  .בית  -הכנסת ( ברחוב קונדילאקי ) הוכרז כמצבת  -זיכרון
היסטורית על  -פי החלטת הנהלת המבנים הארכיאולוגים שפורסמה ב  - 1965 -ראה  :כרוניקה ,
75

71

( מארס

101 ; ) 1985

אנשי ועד כי " ח בכרתים
ב  , 1887 -על

תורה .

( יוני . ) 1988
( בהם

הרב איבלאגון ) כתבולנשיא כי " ח העולמי בפארים

( גולדשמידט )

התוכניות הן לשיקום בית  -הכנסת הישן  ,שהיה הרוס לגמרי  ,והן לבניית תלמוד -

כוונתם היתה שעשירי היהודים בפארים יארגנו התרמה למטרה זו  ,ובמקביל נשלחו

בקשות לועדים אחרים  ' :אגודת אחים ' הבריטית והבארון הירש  .לשם כך נשלח הרב איבלאגון

לאירופה  -ראה

:

ארכי " ח  ,מכתב

מ . 26 . 6 . 1887 -

72

מלשון צקה  ,כלומר  ,קיר  -מגן  ,מחסה  .ראה

74

יהיה לרצון  ,או יבדל לחיים .
כאניה נכבשה על  -ידי הונציאנים בשנת

73

:

יחזקאל

. 1252

כו  :ט .

על יהודי כרתים

ן
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בעזרת נשים מק " ק ' עץ חיים ' בנוי בתוכה כפה ובית גדול מוקף רובדים של אבן

ובקרבה מקום מים חיים נוזלים מהתהום  .ובצדה תוך חצר בהכ " נס מוקף חומה מד '
רוחותי ' [ ו ] שמה ינוח על משכבו רב העיר מוהר " ר רבינו יוסף שלום נ " ע [ נוחו עדן ]
ולא נמצא ציון על קברו  .סבת מנוחתו שם על דבר שערוריה שהיתה בעיר בעת
המלחמה והשער סגרו באין יוצא ואין בא  .אחריו נפטר לב " ע [ לבית עולמו] אחיו
רבינו ברוך ב ' שלום ביום ד ' אדר התר " א והוא צוה לפני מותו לאמר  :קברו אותי אצל

אחי הנז ' [ כר]  .ויעשו לו כל כאשר צום  .גם הרב רבינו אברהם ן ' חביב ז " ל מגאליפו
שבא לשרת בקדש ולב " ע בש ' [ נת ] תרי " ח  .ושמה קבר אברהם

75

מ " ך [ מנוחתו כבוד ] .

על פי המסורת קבלה איש מפי איש כי שמה קובר הרב החסיד המקובל מוהר " ר הלל

אשכנזי נ " ע אשר בא לגור לשרת בקדש בש ' [ נת] הת " ע ליצירה .
רוב בתי העיר נמצא עד היום בחצרים וסירותם מקוה מים חיים כי אז מורא ופחד
נפלה לנשים צדקניות שהיו באותו הדור לבלתי צאת מדלתי ביתם החוצה מיראתן פן

עמ ' א] ( ייניגיריס ) פראי

יפגעו בהן גוי עז פנים לא ידעו בשת מכת הנקראי ' [ ם ] [ דף 13
אדם ויעשו בהן כרצונם  .ויהי כי יראו את האלהים עשו להם בתוך הבתים מקוה מים
לטהרתן  .רחוב היהודים היתה מיוחד תמיד לגור שם ( גיטו ) סוגרת ומסגרת מפני בנ " י
עד שנת תר " ך ושעריו סגרו מפחד בלילות  .ויהי מאז נפתחו שעריו וכל אחד יושב
במקום שלבו חפץ .
שפת המדינה בכללות כל יושביה הוא לשון יונית המדוברת כל העם מקצה  .אין גם
אחד מאחינו מאיש ועד אשה מכיר שפתינו הקדושה כי גם תפלתם בקושי שגורה
בפיהם כמצות אנשים מלומדה  .לשון ספרדית המדוברת בארצות המזרח אשר ירשנו

אותה בגלות ספרד לא ידעו דבר מזה יורה לדעת כי היהודים אשר גרו בה אינם מגולי
ספרד  .באשר לדאבון לבנו כל יושבי תבל ושוכני ארץ הקדם לא שנו את לשונם הרע
זה ד ' מאות שנה ומעלה אשר גלינו מתוכה בערי קושטאנטינופולי  ,אזמיר  ,שלוניקי ,

רודים  ,ועוד תחת היותה עזובה ושנואה ולרדוף אותה עד חרמה  .כל אוהב עמו ודתו
מוטל עליו להיות תמיד נגד עיניו לבל ישכח כל ימיו את אשר קרה לנו מהאינקיזיסייון

הארורה ואת כל הרעה אשר מצאנו ולבלתי עלות על דל שפתינו לשון עם הזה  .אם על
אנשי אדום ומואב על דבר אשר לא [ דף  13עמ ' ב] קדמונו בלחם ובמים בדרך בצאתנו
ממצרים מסבת אכזרייו ' [ ת] נצטוינו ' לא תדרוש שלותם וטובתם כל ימיך לעולם ' .
אנשי עיר הנדחת כספרד שרים בידם תלו ותופשי התורה העלו על מוקדה  ,עורינו
כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב  ,ספינו נשינו ענו באכזריות נוראה  ,אינו בדין שנרחיק
מלשונם וזכרם יסוף

מפינו .

מהמשפחות המיוחסות אשר ישבו בקרב מהנינו לעת עתה הוא מוצאת אחת בשם

' דיל מידיגו ' מצאצאי הר ' [ ב] הנ ' [זכר] התורני רבי אליהו דיל מידיגו מ " ך [ מנוחתו
כבוד] אשר בא לגור בקאנדייה וקרובי המשפחה הנכבדה הלזו עזבו את העיר בשנת

תר " ך והלכו לגור בעיר קושטא יע " א [ יכוננה עליון אמן ] והם ד ' אחים  :הישיש סי '
אברהם  ,שבתי  ,מארקו הרופא ויעקב  .ואני בבאי לבקר פני האהד מהאחים ההם
בקושטא ראיתי בקיר ביתו תבנית עץ פרי ישן נושן על לוח נייר אילן ששרשיו מרובים
למעלה מג ' מאות שנה  ,מורה לדעת כי הם יוצאי ירך גדולי ורבני קנדייה  .ועתה לעת
כזאת נשאר בקאניאה קרוב למשפחת

75

הנז ' [ כרת ]

הוא הישיש סי ' אבא דיל מידיגו

גאליפולי  .בני משפחת אבן חביב שירתו ברבנות בעיר זו במאה הך9ן .

ן
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ב ' ( ארדוע )

נפ ' [ טר] לב " ע [ לבית

ריבלין

עולמו ]

76

באו לה מאיים הקרובים אשר

[ דף

14

והשאיר אחריו ב ' בנים  ,והנותר מיושבי העיר נקבצו

סביבותיה .

עמ ' א ] ביום י " א כסלו נהגו העם לעשות אותו יום

משתה ושמחה .

ח

ומזה

זמן כמעט סף מזרעם המועד הזה  .רק משפחת דיל מידינו הוא לבדו קבל עליו לשמור
המועד הזה  .ומיום שנלב " ע [ שנפטר לבית עולמו ] הזקן הנז ' [ כר] בניו הנותרים לא
אבו בדרכיו הלוך והעבירו המועד  .וסבת היום טוב הזה שמעתי מפי הזקן

הנז ' [ כר ]

היות קבלה בידו  ,כי העלילו על היהודים עלילת הדם זה למעלה מג ' מאות שנה  ,וי " י
פדה את נפשם מכל צרה ונהפך עליהם האבל ליום טוב ועשו אותו יום משתה
ושמחה  .ואולי המועד הזה הוא המובא בס '

לשונו] .

כנה " ג78

חלק או " ח צד ל " ג  ,כ  ,ז " ל [זה

כי באי קנדייה קבלו היהודים עלהם לחוג את יום ח " י לח ' [ דש ] תמוז כיום

פורים על הנס אשר נעשה להם  .עכ " ל  ,גם בס ' [ פר] ר ' אליהו קפשאלי 79הוא ספר יקר
המציאות כתב שם כי בעת גרוש ספרד בשנת רנ " ב נדדו ספרדים רבים לאי קריטי
עי " ש

[ עיין שם ] .

וכפי המובן ברבות הזמן נתחלף להם יום ח " י תמוז המובא למעלה

לי " א כסלו הנהוג אצלינו עתה  ,או כי אנשי קנדייה היו נוהגים להוג את יום ח " י תמוז
ובנפל היסוד כי לא נותר מהם איש ואדם אין  ,נהרס בניין מועד הנז ' [ כר ]  ,ועל כלנה כי

הנשארים אשר נשארו בה אינם [ דף

14

עמ ' ב] מיורדי גלות ספרד אשר באו לגור שם

לפי סברת הר ' אליהו קפשאלי נ " ע [ נוחו עדן ] כי לא נהגו דבר אף דבור אחד מלשון
ספרד ואולי עזבו את העיר הראשונים  ,ופנים חדשות באו לגור שם  .וכמו שכן נמצא
באי זאנטי בהכ " נס נקרא שמו ק " ק קריטיקו עד היום הזה 80 .
בנוגע למצב אחינו הנמצאים פה עמנו היום כשש מאות רגלי הגברים וכל הטף

בנשים  .כל יום יורדת פלאים  -רובם מקטני אמנה פסקה חיותם כי לא יוכלו לסבב
על כפרים רחוקים להביא טרף לשניהם והם אוכלי לחם לעצבים ובנפשם יביאו
לתמם  .אלה אשר לבם רך וטוב ירדו מנכסיהם  ,ואלה כעשירים שבבבל טפש כחלב
לבם וערלה

לבבם .

מנהגים זרים וקלין מסובין  ,להם לחומר ודבר קדוש  ,ובנוגע

ליסודי הדת נרפים הם נרפים  ,שנו חכמים בלשון המשנה ולא עם הארץ חסיד  .בית
הת " ת אין תוכו כברו  ,בניינו משובח ומפואר אך קטנים בה מעט כט " ו ילדי ' [ ם ]
ונערות כפליים מבן ד ' שנים עד בן שבעה לאחרון הגדול שבהם  .המה יבאו לעתים
רחוקות לבקר בהיכלו  ,כמעט יתחילו ללמוד פסוק של שמע ויצאו ללכת לבתי ספר

אשר לכומרים או ליונים  .מורה לילדים עברית ויונית בחרו [דף

15

עמ ' א ] להם איש

מאי קורפו ממשפחת אוזמו אליהו בא לעיר  [nJtlwaהתר " ס מדבר בלשון עמו  .אף כי
פרוע הוא מצד המלכות אין אנו מצפים תועלת רב לימים יבאו חטאת הקהל הוא
76

אבא דל  -מדיגו

) 1 Medigo ; Abbadakiטל ( Aba 1נתמנה

בשנת

1875

ציר באסיפה הכללית של

האי  .הצירים היוונים התנגדו לבחירתו וסירבו לשבת עימו  ,אבל למרות התסיסה קיימה האסיפה
את ישיבותיה בנוכחותו  -ראה  :מרכוס  ,כניאה  ,עמ '  . 171הוא היה חבר הועד המקומי של כי " ח

בכאניה  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב מא ' כהן לועד המרכזי בפארים  . 19 . 9 . 1892 ,הוא נפטר ב . 1912 -
וראה גם לעיל  :הערות . 51 , 50
77

על אודות הנס שאירע בשנת ש " א

( ) 1541

וה ' פורים ' המקומי בי " ח בתמוז  -ראה  :סטאר  ,עמ '

. 70
78

ראה

:

79

ראה

:

80

בית  -הכנסת הקאנדיוטי הוקם באי ואנטה בשנת

כנסת הגדולה  ,או " ח  ,הגהות הטור  ,סי ' תרפו  ,א  ,עמ '

קפשאלי א  ,עמ '

התמוטט לפתע

ב2 -

שמט .

. 218

ביאנואר

1885

-

ראה

:

1699

משה ,

-

ראה

, ) 1885 ( 8

:

מרכוס  ,כרתים  ,עמ '
עמ '

. 97

. 86

הוא

על יהודי כרתים
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ואשמת אביהם לבל יחושו אם בניהם יגדלו כפראים  ,ועל כן שערי בתי כנסיות
שוממין אין יוצא ואין

בא .

בית מועד לכל חי עומד קרוב לעיר על פני המים ועד סוף שנת התר " ס היה פתוח
מכל צד  .ומהחל אשר על שפת הים העלה הרוח העפר על הקברים ויכסו כלם  ,ובעזרת
הר ' הגדול ראש רבני צרפת מוהר " ר רבינו צדוק הכהן נ " ע [ נוחו עדן ] שלח מנה ראויה

להתכבד .

ן9

ובהשטדלות ועזר אנשי העיר גדרו פרצותיה ועמדו חומותיה סביב  .בצד

פתח חצר מות נמצא בית כמין בהכ " נס אשר שמה מביאים את המת לספדו  ,כל דיני
רחיצה ולוית המת גם קבורה הכל מתנהג בחסידות וכבוד גדול  ,יקרה דחיי ודשכביה
נוכל לומר כי הוא נעשה היותר נכבד והגון מיתר המקומות  .ונאמנו דברי החכם מכל
אדם שאמר ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עד הנה .
אלה הם תהלוכות העיר האי

בכללה .

ואלה קורותי בפרטות מיום היותי על האדמה עד היום הזה  [ .דף

15

עמ ' ב ] בשנת

התר " ו ליצירה כ " ב יום לחדש שבט  ,הבקר אור הוא יום הולדתי בו בעיר קושטא

יע " א  .יוצרי מבטן הוא אבי עט " ר [ עטרת ראשי] זקן ונשוא פנים ישיש גם שב
הנ ' [ כבד ] ומעולה הר '

דוד איבלאגון נ " ע [ נוחו עדן] והכ " מ [ והריני כפרת

משכבו ]

זכה לשכון כבוד בארץ הקדו ' [ שה ] חייפה תוב " ב [ תיבנה ותיכונן במהרה בימינו ] ,

ונפטר בשם טוב מבן פ " ח שנים ( הפ " ח נשבר ביום י " ז

כסלו תר " ס ) .

גם מ ' [ רת] אמי

הלא הוא אשת חיל ושמה קאלו מ " ך [ מעלת כבודה ] בת הר ' רבי אברהם ארדיטי נ " ע
[ נוחו

עדן ]

והוא גם הוא נקברה שם ובמתם לא

נפרדו .

מיום דעתי הורי הדריכוני בין תופשי התורה  .ואני כבן שבע עשרה אבי שמר את
הדבר לקחת לי אשה כי הקול נשמע מצבא מרום בת פלוני לפלוני  .ואף כי חדל אני
להיות לי ארח כאנשים להביא טרף לביתי בדרך ארץ אשר קדמה לתורה  ,לתת רחים
על צוארי כי הייתי סמוך לשלחן אבי ודעתי עדין לא נקרש כמו ששנינו ( באבות דרבי

נתן פ ' ל " א ) הוא היה אומר בזמן שאדם אוכל משלו דעתו מיושבת עליו ואפילו אוכל

האדם משל אביו ואמו ובניו אין דעתו מיושבת עליו ע " כ  .ובעתות כאל ' [ה ] אין איש
שם על לב מליצת רבת הערך דברי החכם מכל אדם הלא הוא אמר הכן בחוץ מלאכתך
ועתדה בשדה לך אחר ובנית בתיך ( משלי כ " ג )  92גם לדברי הרמב " ם ז " ל [ דף 16

עמ '

א ] חושב לטפש ובער  ,לנושא אשה בעודנו נער ( רק לישראל הוא ליושבי ארץ הקדם
ומשפט לבנות יעקב לשכני ארצות אפריקי להביא אשת נעורים אל חיקם לאור י " ד ,
והנערה אם לא תהיה מארשה לאיש בהגיע תר ז ' שנים  ,תשב עד שתלבין ראשה  ,ולכן
אם לא זכתה להנשא ועברה עליה י " ב שנה מיום הולדה תצום נפשה ז ' ימים רצופים
למען תזכה

לחופה ועניות דעתם ופתאותם מנולתם ) .

ואלה דברי הרמב " ם ז " ל ' מדרכי

התורה שיהא האדם בעל מלאכה  ,ובונה בית  ,אחר כך ישא אשה כעדות הכתובים לא

תזרע כרמך אחר כך  ,כי יקח איש אשה ( דברים

כ " ב [  :יג ] )

ובתוכחות הוא אומר  :אשה

תארש  ,בית תבנה  ,כרם תטע '  .עכ " ל [ עד כאן לשונו ]  .פקודי י " י ישרים אלו בזמן
החולף היה להם לזרה  .ורבים מעמי הארץ לקחו להם נשים מכל אשר בחרו בטרם
יצא אדם לפעלו ולעבדתו על פני טרח אביהם  .גם ישאו להם אשה מבלי יכירנה  .נגד
81

מצבו של בית  -הקברות בעקבות המהפכה והמלחמה תואר במכתב מראש קהילת כאניה לרב

צדוק כהן  :בית  -הקברות בן

600

השנה פרדן לכל עבר  ,מצבותיו חוללו  ,חומותיו ושני הביתנים

של השומר נהרסו וחיות השדה מסתובבות בשטח  -ראה
82

צריך להיות

:

משלי כד  :כז  .סוף הפסוק הוא ובנית

ביתך .

:

ארכי " ח  ,מכתב מ . 7 . 10 . 1899 -

136

ן

ב ' ( ארדוען)

ריבלין

מאמר ' ז " ל אסור לאדם שיקח אשה עד שיראנה  .ומצוה בו יותר משלוחו

שנינו .

ועניתי אמן בעל כרחי והנה לאומתי וגם נצבה בשר מבשרי קראו לי לבת  -שבע
ממשפחת הגונה בת הישיש הנ ' יעקב קאריאו והוא נתנה לי לאשה עודה בת עשתי

עשרה שנה  .צחוק עשה לי גורלי בתתי [דף  16עמ ' ב] רחיים על צוארי כי לא אוכל
שאתו בשבתנו על סיר הבצר באכלנו לחם העצבים כי כן דרך מאן דאכיל דלאו דיליה .

בהמשך הזמן בהיותינו בעיר קושטא הרחיב י " י לנו ופרינו בארץ

ג ' בנים ואלה

שמותם יעקב  ,נסים דוד ושלום יצ " ו  .בימי חרפי מקדמוני כל ימי גדלתי בין החכמי '
בנותי בספרים חדשים גם ישנים  ,ובאור לי " ד היה הבן הא ' [ חד] אשר מלתי בפני
אומנים מומחים וסמכו את ידיה ' [ ם ] על ראשי  ,וגם למדתי מלאכת הסופרות וזכיתי
לכתוב תו " מ [ תורת משה ] וס " ת [ וספרי תורה ] רובם הובאו באוצרות מלכים לאחינו

אשר באיברופ ' [ ה ] כתיבה תמה דקה מן הדקה  .ואהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו
בתודה כי גם עתה לעת זקנתי לא כהתה עיני וכתבתי על החטים את י ' הדברים  ,ואחת
מהנה נחתיה מידי למלך יושב על כסא המלכות באחינה  ,וגם במוזיאו הנקרא
פוליטיק " ניטי נמצא שמור בתוכו יחד עם צלם דמותי לזכר

ובהיותי בן כ " ב שנה למדתי מלאכ ' [ ת] י " י
וסמכו ידי הרבנים על ראשי .

עולם .

שו " ב מהיותר מומחי ' [ ם ] ובקיאים

ובן כ " ח שנים הקרה י " י לפני העיר כנייה נקראתי לבא לשרת בקדש להיות זנב
לאריות  .ובאתר דלית גבר קבלתי להיות רובץ תחת משא הקהלה  ,לעמד [ דף  17עמ '
א]

לפני העדה לשרתם .
ובשנת תרל " ו סוף חדש כסלו באתי אל הארץ האי  .הפעם אודה את י " י ובתוך

רבים אהללנו כי בכל משך זמן הזה במספר הסמוך לחמשים לבינה עומד ומשרת  .לבי
תמים ולא אבוש לומר כי בכל כחי עבדתי אותם  ,אפס כי עז העם הזה כצפור דרור וכל
העם אשר ראיתי בתוכה אנשי מדות  .הכל שקלתי בכף מאזנים  ,כף אחת הנני מעביר
על מדותי וכף השניה במתק שפתים ( פוליטיקא ) המכריע את כלם  .זו היא דרך ישרה
שיבור לו האדם איש על העדה להיות דעתו מעורב עם הבריות כי אז גם רוח המקום
נוחה הימנו 83 .

בהמשך ימי שבתי בקרב העם הזה נתכבדתי מאת המלך ( שולטאן חמיד ) כי הוא
שליט בארץ באות כבוד רביד הזהב על צוארי ממדרגת שלישית ( מיגידיא )  84ואחר כן
הלבשני בגדי ישע בלבוש מלכות ( ריסמי ) עם צניף הטהור על ראשי  .ויוסף עוד כבדני

83

הרב איכלאגון השתתף באירועים ציבוריים רבים בתקופת שירותו  .חלק גדול נערך בבית  -הכנסת

הגדול של כאניה והוא היה הנואם הראשי או אחד הנואמים והמברכים  .לדוגמה  ,בשבועות
תרל " ט חגגו את היווסד החברה

ללמוד מקצועות  -ראה

:

 , Fratellanza sraeliticaשנוסדה במטרה לעודד נערים עניים

משה ,

, ) 1879 ( 2

אשכבה חגיגית לזכר אדולף כרמיה באפריל
שהגדול היה בשיפוצים  -ראה

:

עם

)

, 1880

 ; 309 - 308הרב

איבלאגון השתתף בתפילת

שנערכה בבית  -הכנסת הקטן של כאניה כיוון

ארכי " ח  ,מכתב מן הועד המקומי לפארים ,

מ ; 18 10 1880 -

. .

חגיגות יום ההולדת המאה של משה מונטיפיורי נחוגו בכאניה בהשתתפות הרב איבלאגון
באוקטובר
לרגל

84

25

1884

-

ראה

:

משה ,

, ) 1884 ( 7

עמ '

; 391

ב 26 -

בערב החגיגי בליווי אורגאן  ,שהוקדש

שנה לייסוד כי " ח השתתף הרב איבלאגון ונשא ברכות בצד אבא דל  -מדיגו וישראל דל -

מדיגו  -ראה  :ארכי " ח  ,מכתב מן הועד המקומי לועד המרכזי כפארים מ . 9 . 3 . 1885 -
אות הכבוד  Medjidieניתן לראשונה בעת שלטונו של הסולטאן עבד אל  -מג ' יד  .ב 1890 -

זכה

איבלאגון לתואר  - Commandeur de l' Ordre Imperiale du Medjidieראה  :ארכי " ח ,
מכתב מאת מתתיה א ' כהן לנשיא כי " ח העולמי מ . 21 . 10 . 1890 -

ן

על יהודי כרתים

137

במידאלייה של קריטא ( מזהב ) כי כן ימלאו לכל שרי הצבא  .גם העדיף טובו עליו
ליחן לי ארוחת תמיד אשר לא נתן לשום רב אחר בכל מדינות מלכותו כי אם לראש

הרבנים בעיר הבירה ולי אני עבדו  .ועוד כבדני מידו באות [ דף
שנייה

( מיגידיאי )

להיות על לבי

תמיד .

85

17

עמ ' ב ] ממדרגת

כן הואיל בטובו המלך מאיטאלייה

( בידיפלומה של אונוראבלי ) ואחרון הכביד בשנת פר " ת לח ' [דש] אוקטוברי

1919

למס ' [ פרם ] קבלתי מאת המלך אליקסאנדרו מאחינה את אות הכבוד הלא הוא ברבת

הנקרא ( חרוסו איסטאברוטון סוטירי ) .

ועל כולנה שויתי תמיד על לוח לבי חותם מלך

שלמה מזהב ורוב פנינים ובאמצע ' ציון ' לזכר השר באלפור העומד בתוך שרי
המלכות בריטאנייה העיר רוחו מטעם המלך ביום

ישראל נתונה לישראל ' בעצת כל ממלכות

17

נובימב ' [ ר ] שנת

1917

כי ' ארץ

הארץ .

בימי שבתינו פה שת לי אלהים זרע אחר בן זקונים הוא לי ושמו יהודה המכונה
( ליאון ) יצ " ו  .וי " י ברך את אברהם בכל בת ושמה ויקטורייא מב " ח [ מנשים באוהל
תבורך ]

והוא נתנה לאישה

למשפ ' [ חה ]

מיוחסת מאזמיר הוא הנכבד סי ' יעקב

טאראנטו נ " י [ נרו יאיר] יהי י " י עמו ויעל על במותי ההצלחה .
כן עברו השנים עד תם שנת התר " ס  .ויהי מאז העיר נהרס הוות בקרבה כי נהפכו
עליה ציריה  .ובצדק נקונן עליה אי ישבה בגוים לא מצאה מנוח .
אנכי היום בן ששים שנה ( תרס " ו ליצי ' [ רה ] )
הלום  ,ויום טוב עשיתי לאוהבי  .סמוך לדבר גרסינן סוף ( מועד קטן ) ' רב יוסף כד הוה

במקהלים אברך את י " י שהחיני עד

בר ס ' שנה עבד יומא סבא לרבנן  .אמר שתא נפקי לי מכרת '  .ובעזר אשר בידו נפש כל

חי אבא בגבורות כי אז אזכיר צדקתך לבדך .
ובשנת  1913למס ' [ פרם ]  ,הוא יום טו " ב לחדש [ דף

18

עמ ' א ] כסלו התרע " ד עזבו

את העיר כל גדודי איברופא והעיר נתנה למלך קושטאנדינו ב ' המולך

באתינא .

86

בימים ההם בא המלך עם כל ילידי ביתו וקרובי המלכות והקים בידו דגלו במקום
המשפט ( ריסמי ) וירא כל העם וירנו  .ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו בתוך
הים על צי אדיר אשר בא בו הנקרא ( אבירוף ) ואני לו נקראתי לבא אל המלך אל
המשתה וידבר אתי טובות  .בעצם היום הזה הואיל המלך לבא לחצרות בית י " י בק " ק

' שלום '  .שמה נעשה לכבודו אפריון כיד המלך  ,ובא לשמוע אל הרנה ואל
ויצא המלך ביום ההוא שמח וטוב לב .

התפלה .

בימים ההם ובזמן הזה זכיתי להוציא לאור ספרי הק ' [ טן ] ' נכנס יין '  .הוא למוד
מיוחד ביום מלאת ע ' שנה לימי חיי האדם בכל שנה

ושנה .

היום מלאו ימי ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה  .מה אשיב לי " י על כל

תגמולוהי עלי  .כוס ישועות אשא אני אברך ולי נאה לברך  .לך י " י חסד כי בידך עתותי .
בחמלתך גמול עלי ואחיה  .חזקני ואמצני לתת לי אחרית טוב לכלכל את שבתי על
אדמת [ דף
85

18

עמ ' ב] הקדש  .אקזמה נא ואסובבה בעיר הר זה שכנת בו  -ציון הוא

רפורמות נרחבות בממשל התורכי הונהגו בשנת  . 1856ליהודים הוענקה חוקה רק

ב 1865 -

והיא

קבעה את ארגון המילת היהודי כמו המילת היווני והארמני  .הפרק הראשון של החוקה עסק
בבחירתו ובמעמדו של החכם באשי  ,ונקבע כי הח " ב שיושב בקושטא הוא ראש המילת היהודי
באימפריה  .תמונת החכם באשי ר ' חיים נחום מקושטא בגלימתו הרשמית דומה לזו של הרב
86

איבלאגון  -ראה  :ברנאי  ,עמ ' . 229
קשרים ידידותיים עם בית המלוכה היווני קשרו גם רבנים אחרים  ,למשל בקורפו היה הרב יצחק
רפאל אשכנזי נפגש עם המלך לעיתים תכופות  ,כאשר זה היה מבלה את חופשותיו באי  -ראה
פרשל  ,עמ '

. 77 -75

:

ן

138

ב ' ( ארפוש )

ריבלין

דורש הן לה  .אחת שאלתי מאת י " י אותה אבקש אעברה נא ואראה את הארץ הטובה ,
לחזות בנועם י " י ולבקר בהיכלו  .אמלטה נא שמה מצער ימי הנותרים בטרם אלך

ואינני  .ואם לא עכשיו  -מתי אעשה אנכי לביתי ? .
לזרעך אתן את הארץ הזאת  .ואני ברוב חסדך אבא ביתך מה ידידות משכנותיך שמח
נפש עבדך אז ימלא שחוק פינו ונסו יגון  .הלא זה אוד .
הק ' [ טן ] אברהם איבלאגון ס " טח
זכור לאברהם אשר נשבע לו בך

[ חותם הרב הכולל לעדת ישראל בעיר

87

פירושים שונים לר " ת אלה

תודות

:

סופו טוב  ,סין טין  ,ספרדי

:

כנייה ]

טהור .

אני מודה לבית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  ,לארכיון ' כל ישראל חברים '

בפארים ולמוזיאון היהודי באתונה על הרשות לפרסם כתבי  -יד של הרב אברהם איבלאגון  .חן חן לד " ר
רוברטו איבלאגון מחיפה ולמר יעקב טרנטו מבני  -ברק  ,על שסיפרו לי מזכרונות המשפחה ; תודה על
העזרה שהגישו לי  :גב ' ארטימיס מירון ומר אפרים לוי מירושלים  ,מר ג ' ורג ' וייל מנהל ארכיון כי " ח
בפארים  ,מר ניקולס סטאברולאקיס מנהל המוזיאון היהודי באתונה ופרופסור חיים ביינארט  ,מורי
ורבי מירושלים  ,שלו מוקדש חיבור

זה .

כאניה  -מראה העיר והנמל
( תחריט )

הפניות ביבלומראפלות
אזבדו
איבלאגון ,

1958 .

יין

Milano

,

hf. C . de Azevedo , Saggio sul

ראב " ד איבלאגון  ,יין רקח  ,כתב  -יד המוזיאון היהודי של יוון  ,אתונה  ,מס '
קאטאלוגי  . 156 - 4תצלומו במכון לתצלומי כתבי  -יד עבריים בבית  -הספרים
הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  . ,ס '

איבלאגון  ,כרתים

 -בירושלים

איבלאגון  ,נכנס

 , - -נכנס יין  ,קושטא תרע " ב .

אליוט

אנקורי  ,החיים

[ על

כרתים

ויהודיה ]

.39883
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( ביוונית ) Biblio Mnimis, Athens 1979 .
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~

בניהו  ,רבי אליהו קפשאלי איש קנדיאה

:

Israelitico

רב ומנהיג והסטוריון  ,ירושלים

תזסמ " נ

ברזילאי

,

1 . 1 . Baailay , Shlomo Delmedigo (Yashar of Candia); His Life,
Works and fimes, Leiden 1974 .
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