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ר' אליהו הכהל האיתמרי והשבתאות
מ"ת

נרשם שלנם

.חסו של ר' "ליהו הכהן מא.ומ.ר ,בעל ס' שבט מנסר ומדרש תלפ.ות ,אל
התנועה השבתאית ,נחשב בספרות לרבר שאינו בנדר שאלה כלל .מקומוביןנרול.
המט.פ.ם לחס.דות 1פר.ש1ת.רוע1 .בענ"נ .ת.א1ל1נ,ה שבספר 1.א.ש לא התענ.(-
נוסר לכךה.תה כאן שאלת ספר מר.בת קורש ,כתב הפולטוס החר.ף נזר קאררהו
שכמה ח1קר.ם חשבו כאפשר שמחברו ר' אליהו הכהן א.נ 1אלא הרב הררשן
טא,.סיר .ונם אני נהפסח' לדעד,
ו לפג ,עשרים שנה.י ממילא מוכן שאם 3על
ן כל צורך לבירור נוסף על עמדתו
שבט מופר ח.בר באמת את ס' מר.בתקורש.א.
כלפ .השבתאות .על כן נראהל
 .שכל ב.ר1ר חרש של בעיה .1- 11תברר לנו
ש כאן בעיה מלאת תמ.ה1ת-צר.ך לצאת מס' מר.בת קורש.
שאמנם כן.
האם אפשר לעננת בהן או לאועל השאלה אם "תכן שר'אל.הו הכהןמא.זמ.ר

חיבר את ס' מריבת קודש (שנרפס בשנת תרע 1.בס' ענייני שכתי צבי)? האיש
היח.ר .שנ.סה לשקול מקצת הטענות בשאלה  ,11הוא שמואלגרטיס במאמרו על
.ר' אל.ה 1הכהן סאיומ.ר'1- ,ה1 1לא 1נרפהב.רו .מצר אחר הואטוען ,בצרק),:
.לכאורה תמנה הדבר :הר .ר' אל.ה 1הכהן  J1eDרוח הקבלה ,מתחבט בשאלות
הקץ ומתבטאלפעמ.ם בדבר.
הערצהבהוכ.רואנש.ם הקר1ב.ם להנ1עת השבתא1ת,י
ואף באחר מספריו ...לא נוכר החיבור .מריבות  ,'WITpאם כ' הוא מרבה להביא
בהקרמות את רש'מח ספרר הנמצאים אתובכ ..'.אך לעוטת זה הוא מביא טענות
נגדיות; מצד אחר את '.ד'לותו .עם רודף השבתאים ר' אכרדס 'צדק' מירושלים
אשר בפק1רתו הוכרחו פרנס' א'זמ'ר לשרוף את כתב' קאררו 1,שהת  DISTDJבעיר,
 ~SD1שנ' את העוברה שהוא ,ורסס) קובע. :מתוך הטכסט של ןס' מריבת קורשן
מ תברר שמח ב רן הוא מ תו ש בי איזמיר ,מכד את אתק
ורחכות'הך טענהיב'ה ע חשובה מאר1 ,עשחה לס"מ את הךכ1ח כ' תושב אקמר
נערך קאדדווו גאנ!'קל~וד'ה 'ודא'קה .בדך חמ,ו .ו,,,ון.
 2נרפס ביבנה ,מאסף שנת' ,ספר שנ' ,ת'ש ) ,עמ' קנו-קעג,

י

 3שם ,עמ' קסא.

4יתרסס לח

גלמשךדבר.

פירט את רבריו1 ,אינ' יורע אם בבוזה סתם ולא פירש למי הגוונה .במסה

,
ן

ם באלה שהוגאן בספדם
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בשם ר' אל.ה 1הכהן ה:השב בין תלמידי החכמ.ם של הקהילה בשנתן,תסץ
ה.בור הספר) -לא יובל לה1.ת אלא כעל שבט מוסר .אבל דא ע? :העונדה
שקבע ורסס בקיצור נמרץ ,א.נה עוברה כלל ,וא.פכא טסתברא:חושביו .שאפשר
לה1כ.ר בב.ר1ר שר' אל.הו הכהן מ א מ ר לא ה.ה מחבר הספר שנתהכר

21נת

ע" חכם ארר בשם ~ה שח.

. ,.

בק1שטא!

דבר זה מתברר סכל הצרד,ם ,מצר ת1כנ ,1צנרתו ופת.התו בשעק כתבה.ר.

ואין כל מקום לבלבל את הפרשה.

ק
1
?
ע1
ל פעולתו של קארדוזו באקמ'ר (בערך בשנים תליה ער תל-ט או זם) ,לשנות
)

 In~lpDשם .שהיו צר.כות לה.ות .רועות בפרטיהן לבךהמק1ם ובךו,מן .הקר.ש
המחבר בקוש .עשר שורות ",ושאר .ר.ע1ת.ו א.נן אלא העתקו,ת מתזך

אנר 1ת שתלמיר' קארר 111שלחו מא'זמ.ר אל רבם בקושטא! תעורותן~ל 1נכברות
מאד ,אבל הן מוכיחות שהמאסף אותן לא 'שב  IDSyבא'ומיר אלא
הר'
הוא מספר לגו כיצד הגיע ליריו חלק מן האגרות הרבות והחשובות שהדו בספרו:
בשעת שבתג של קאררווו בקושטא היתהשר.פה ככ.ת1ונ.ירותרב.ם נתפזרו בח1צ1ת,
ומהם שנתפרסמו בעיר ונראה שנתגלגלו לידי הכותב 6,היריעותעל לחובות העיר
אתמיר ואנש.ה שגרסם ב.סס על.הן את מסקנת המוטעית,
כזלן בתוך

ביטא.

כלול1ת,ן

תעודות כאלה שהמכבר מעתיקי ואין מהן כל ראיה על יריעות המחבר עצמו!
ש למחכר באמת
אדרבה ,יר.ע1ת מפורטות בט1פ1נראפ.ה טקומ.ת.
קושטא וסב.בות'ה.1 .ר.עות אלו א.נן כל1ל1ת באורות שהעת.ק בלבד .אלא הן
באות בשפע נם בעצם ס.פ1ר המעש.ם והמאורעות.1 ,.תר על כן :בעל מר.בת
קודש מגלה ידיעה מדוייקת מאר בכל קורות קארדווו בשנות שפחו בקושטא
יר.ע1ת
1רור1שטו1 .ת'א1ר השנים האלהבח.י קארר,1ו מהוזה רוב רובו של
הכותב על כל המתרחש בשנ.ם אלה הן אינט.מ.ות כל כך ער שנם  1זה
SאיD
ן
 .כל מה שקרם לקלפת ק1שטא
 PDDשהואה.ה קרוב למקום המעשים .לעומת,ה
ורורושט 1בח.י קארדווו וכל מה שבא אחרנה ,מתאר כאן בק.צור קב .וא 1.אף
.ריעה ארת בספר הנינעת לא,.מיר שאינה טתכארת מתוך תע1ד1ת הט1עתק1ת כאן
בלשונן או מתוך יריעות ששאב מתעורות כאלה אומתיך שירת תלמוריו בקושטא
שכנראה הכ.ר אנחם מקרוב .יש אזל .פה ושם בספרו בלבול וערב1ב.ה בסרר
הומנ.ם דמדוייק של הסאורע~ת ןססופר.ם ,.אנלא.ן להשוות כלל ~ריסקים אלו

~בל רק על

היפר.

י וורהוי-י!.
 ,עג";" ,בת'צג ,.עמ',
 ,שפ .עמ' ,-!,ן.

י קם .עמ',י-ין.
~oylוי .,,.!! .ת'אוד,ס מרו"ק.ם אלו (נחבר בל' ,,';paaאיש
,,,,ן לסול
מתחלת
קשה להלום את סרר הימניע בס'פ1רי המאורעות בקושטא
ענ"
ו הקס.ט
הסאה היו שגאו כאן באד.נות דבה ובצירוד ד~קומנטאויה עודה לסדי .אלא
"ףליער
.

,

9

קופסא.
השטונ'ם של

המעתיק את התאריכים .מכיון שס' מריכת קודש נהחכר כענוד עשרים 1ח~ש שנים אחרי
 .סחגד שה.ה אן ילד ,אין פלא באי-ריוק'ס אלו.
והגדעות ובנראה :ס עליד
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ר' אל.ה1

[נ]

הכהן האיתמר .והשבתאות

תנו

.ע ה
ל הע ר ר .ר

מ פ 1ר ט ת כשאר פרשנת ח"ו של קאררווו .מעשר.ם
תעודות ~.1תר שהועתקו כספר ,רוכן המכריע הוא טחומ של קאררווו 3קושטא
או אורות שנשלחו לק1שטא .אגרות שנשלחו לא'ומ,ר ,לא ה1עתק 1כאן בכלל ,ורק
במקנם אחר נ 1כ ר  1אורגת כאלה. :ב'מ.ם ההם -הכוונה להקוטה מ.ר אחר'
ההמרה של ש"ץ ,תכ 1.ער תיל  -כתב נם כן אנר1ת פלסתר לחכמי עיר אי1מ.ר
ודי בכל אתר ואתר לחוק האמונה בש.ץ ...בטענות סכל.ות'..י אכל אנר1ח
אלה ה'' 1ר1ע1ת בהעתקות נם במקומות אחר.ם .ונראה שקארר 111עצמו בלהט
אמונתו שלח העתקות מהן ל.כל אתר ואתר' ,ובאמת נשתמרו לנו בכמה כתב''-ר
א'טלק"ם מסוף המאה ה' ,1.כנון כ" האלברשטאם 1 .10א'ן מהן הוכחה שרק awln
א'ומ.ר 'כול לרעת אותן .לעומת זה רוב האנרגית המועתקות בספר אצן תעורס
.רשמות .כאלה אלא מכחבס א'נט'מ"ם ,פתקאות 1רבר' חזון שלא נ1ער 1כלל
להפצה כרבים.
מבקנא ]את מתאשרת מהוך שער הספר בב" נ'נצנ~רנ שערותו לא מנאה
מריבת
בחשבון ע" ההוקר.ם .שם נאמר .לפ' עדות המויל אהרן פר"מאן:
~eo,ל שילוב
קורש ...מעשה.ר' ה'ר ן' הכה' אל.ה כהן 11ע1ר ' ב ש 1ר 1ת ש
השם בצ'ר1פ'ם שננים פנים 1אח1ר!ן בק1שטאנטינה קר.ת מלך רב...
שנת ועבר" ר.1ר נש'.אעל.הם לעגלם ..מכ1.ן ששער הכפר .נראה כאלו נרפס'יי
חשבו כנראה (ועל כל פניםאנ .טע,ח' בשעתו להבין הדברים כך) ,ששם המקום
ה.ה צריך לצ"ן את ~ Dlpהרפוס .אבל אין כל.סור להשערה  .11שערים שנכתבו
בס'רור 'פה .כאילו נרפסו .נמצאו בכתב' 'ר רבים1 ,העוברה שבאו כאן שורות
רבות של צ'ר1פ'ם 1ש,ל1ב ,השםאל.ה כהן ,מוכיחה שלא בשביל בית הרפוס נכתב
השער הזה .ואם כן ,נאמר כאן בפה מלא שהספר נתחבר בק1שטא .והר' ר' אל.ה1
הכהן 'שב כל ,ם'ו בא'ומ'ר1 ,א'ן לנו כל סיבה שהיא להעתיק את מקום מושבו
בשנת תסח לקושטא בר' ש.חבר שם את ס' מריבת קורש .גם כעל התוספת בראש
הספר2,י 'ום  a~eבן 'צחק רומאן ,ממשפחה יריעה בקושטא בא ,וגםהיא מע'ד
שישב ומן רב בכפ.פה אחת עם קארר .111ר"ל בקושטא .והוא קורא למחבר.יר.ר
נפש ,'.וא.ן בכל אלה אף רמו ש.כר'ח אותנו לצאת מפשטם של רבר.ם ולחפש
את המחכר לא בקושטא שהכל מזרה עליה אלאבא.זמ.ר.
ש שלש  nT)yaהמ1צ.אות את הררשןמא.זמ.ר בההלם מורר מחבר
נוסף לזה.
.
פ
ל
1
מר.בת קורש .אב.ו של ר' אל.ה 1נפטר באי]מ'ר באלולת..ט יוהב),
ער1ת1
'
ס
ב
'דו בכל לר'א הכהן לא רק נוסח המצבה אלא נם השיר שהנא
של  DD~Tנמצא
חיבר בשב.ל המצבה .מלבר זה הוא מרבה להזכיר מנהג .אביו ר' אברהם שלמה
הכהן וררשות 1.נברור שהכיר אותז יפה .מכאן מנכח שה.ה בזמן פט.רת 1לכל
הפחות בן..ר או ט"ו שסם.1 ,ש א.פ1א להקרים את ומן ל.דתו לכל הפחות ער

.

יי

אהרון פר"מאן במבוא לס' ענייני שבתי צבי ,עמ' .%
2ן ור.ץ טעה וכתב שהספר ,גערך' על ידו ואין כל עדות לכך ברברים בשבח הסמר
שהקדים לו.
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1רן

שלנם

תנד

סמנך לשנת ח.ה (" )1"4בערך .על מצבת בשנת תפיט הוא נקרא מר קשישא,
ובאמת נראה שזכה להגיע לזקנה מופלגת3.ן וכן מעירים ספריו שברקשי שנכתבו
רוכם ככולםלפג .סוף המאה השבע עשרה .בשנות השבעים כברה.ה נושג לררוש,
והספרו על רבו ר' במימין מלמר שנפטר בכסליו תל"ח גרפםבראש,ןס
' מררש
מבן - D'Wiהילו כעל
אל.הן שלו .מכאן שבשנת תסק דיר ר' אל.ה1
חכם
מר.בת קורש קורא את עצמו בהקרמת ספרו .נער' .ונראה שה.ה
מופרז
וגם בעלההידמה יום
צעיר שניסה כהו בפעם הראשונה .למשוך בשבט
טוב ר1מאן אינו קורא א1ת 1בכנויי כבור אחר.ם מלבר .האי צורבארר"נן'.
אחד
1ע1ר :ר' אל.ה 1הכהןמא.זמ.ר עשה ספרים הרבהוא.ןב.נ.הם אף
שנכתב בסטון ס' מריבת קורש אשר מחברוה.ה מבעלי המל.צההמ1פלנ.ם .ההברל
ביןסננ1נ.שנ .אל.הו אלה עצום 011 ,בנס1.נ1ת ר' אליהומא.ומ.ר לכתוב במל.צה
 1בהם כלם  TnJDשל בעל מר.בת קורש ~שרה זה.
בהקרמות 1.לכמה מספר1.א.
ונרולה מכולם :הר .הדרשן ר' אליהו הכהן מא.ומ.ר נוכר קפ.רוש
3תע1ר1ת שבס' מריבת קורש ,ונזכר שם כמקורב לת.4ר,ו של
אברהם קאררו~ו ד11קא! אל עוברה חשובהי .1המשנה את כלהבעיה
 ,לא שמו
לב כלל .בכ.פ1ר 1על תלמדי קארד 111באי1מיר .ובפרט על מעש' הדון דניאל
ב1נפ1ס .נב.א הבעל' הוא מעתיק מלה במלה תעורה על מאורעות שקרון,בחונזה.
ועשרים ושנים איש חחומ,ם עליה כעדים .הרברים נכתבו בין ת'ם ותמ"ס ,כאשר
קארדחו כבר היה בקושטא וגרר בץ עיר וו לרודושטו .בראש החותמים בא שמו
של אל.הו מהן ,ומכאן שהוא החשוב שבחבורה .החותמים מכיר.ם פפה מלא
במש.חות 1של  y-w.אמ.ר'ה' כמש.ח ב 1ר1ר ושל קאררווו כמשיח ב1
הם מספרים על נ'ל "1המשיח ש.ץ .כרוחנ'1תו'  ly~'"wבשת' שבתות ובקאר 'מים.
,הו
והנה..בין 'תר דרבר'ם נאמר . :awנם ביום שבת קורש היה הח'ר
כ הן ר 1ר ש נראה הנביא ןדנ'אלן אח אב הררשן 1ר' עקיבא ושבעה"תלמידיו
של הררשןן את סוד האלה1ת' ,רה"נ 1את הסגד המ.וחד ~קאררווו
נלו לו
 y1Dnבתורת האלהות שלו ,וכןעיד פעם שם בסיפור על שבת אחרף :בשעת
דרשת ר' אל.ה. 1ראה מביאלטנ.הה.כל שולחןערוךוהיו  a~JTDeשם אלף הראשן
והאבות ומשה ותרי עשך נב'אים' .אין בל יסוד להניד שדדדשן ר' אלוהז הכהן
שבתעודה  11שרה מן הררשן והמחבר הירגע שררש1ת רבותמשנ.ם אלו ,לפנ ,תמיר)
נרפסו בספריו .הוא נמצא או בחברת הנביא השבתאי דניאל המכבר אותו ,כנראה,
.סור
בין ה.מאמ.נים' 1ר1אה את אב 1.שר' עקיבא 1תלמירי 1מוכים א1ת1
ן מפורסם
האלה1ת' בעולם האטת .והר .רא.נ 1למעלה שאביו ה.ה תלמידחכם,
באיזמיר ,ה'רוע מהרבה דברים שבנו מביא ממגו בספריו.
אם ברור הוא ,שהדרשן הידוע אינו ביחסים רע'ם עם קבוצתקארקו~ו בעיר,
נשאלת השאלה אם הוא אימו בעצת א1ח 1אל.ה 1כהן החתום בראש התע1ךה הה.א.

לטעיה

תייר

יפר

4,פרים'.י

,ןאל

יאביר

בניו.

ו
,

"ן החומר שהוא"ימוסב,אן,על .חק,.
י עין רסס .עמ' קוו-קנח שלא
ש,
בנך השק את ""קקי
שוולד ל"(' ת"ס.
 ,ד.א הנהן אל אביו ומסתפק
 14עדיני שנת .צם ,עמ' נו .לקבו"
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1ה]

ר' אל.הו

הכהן האיתטר .והשבתאות

תנה

הוא סעיד לא רק על נ,ל"1ם שנעשו לח' רנ.אל אלא ום על מה שהוא וחבר 1.ראו
 1על מד
בעצתם בא1תד שעה .בהטיפך גירודנו נראה ' aJaNiכן יש להשערה,
לסמנך בספר .ר' אל.ה 1עצמו .והר .באמ.תוח התעורה המעמ.רה חכם בשם אליהן
כהן בראש קבוצת קאררהו באיזמ.ר ,אין להט.ל ספק.

ב
נשאלת א.פ1א השאלה :האם כתביו הרבים של הדרשן הנרגל מאשר.ם או
מכח.שים את ההשערה שהגא הוא אותו השבתא' הנלהב! הר .נמצאו ב.ר'נ 1נם
ר1נמא1ת אחרות שספר .דרוש של בג
 .הר1ר מכ.ל.ם הנטר שבתא .שא.ש לא שם
אל 1.אתלבו והמעירעל ההשפעה של המחשבה השבתא.תעל הכ1תבש ''.חס,רותו
והתלהבותו של ר' אלחו הכהן לתרה ולמצוותא.נה  nyJleאותנו מלשאל שאלה
 ,11מכ.ון שבשנ.ם אלו רובם הנרול של החכמים השבתא.ם שייכ.ם לאנף זה של
השבתאות החס.ר.ת1 ,א.ן כאן לא סת.רה ולא צביעותכפ .שככר הארכת ,בסונ.א
וו במקומות אחרים.
עברת' על אחרים טספר ,הררוש של ר' אל.ה 1הכהן ולהפתעת ,מצאתי שיש
בהם כמה רבר.ם המאשרים את ההשערה1 ,מוכ.ח.ם מעבר לכל ספק שהררש1
המפורסם מנשפע כתפ.סתו של ענ"נ .ר,מש.ח השפעה עמוקה ופלטת מכתבי
השבתא.ם ותורתם .הוא מנאר דעות שא.ן להן כל מקור אחר בספר1תנו אלא
בספר' ר' נתן הנביא מעזה ובספרי קארדוזו ,הוא מזכיר מקדרות שכתאים בפירוש
או ברמו ,ויש שהנא משתמש ברע'1נ1ת שבאו לו ממחנה זה ,אבל משווה להם א1פ'
בלתרשבתא .ע" מפנה ררשנ .המשכיח את ה.עוקץ' השבתא.ו ברנר זה שסערת
השבתאות עור לא שככה ,א' אפשר לתאר שתלמ.ר חכם מצ"1ן כמו ר' אל.הו
הכהן לא 'רע ולאיב.ן את טיבם של הרעיונות שהשתמש בהם 1שהסכ.ם עמהם.
ואם נרצה עומר שטא אוחו .אל,דו כדן' דחותם ראשונה בין תלט.די קארדו1,
בא,.מיר ,אינו מחכם .העיר אלא סתם בעל ב.ת נבכר ומשתנע ,הרי באה ערגתו
של קארר 111עצמו וטופחת על פנינו .בכיפור קאר על ההמרה הנרעה
בשאל1נ.ק .שפרסמתי במקנם אחריג
בפירוש
שרהוזוהייר אח תלמ'ר.1 1.למ'
שכבר 'רעו אלמתו של הקב'ה') על הסכנה של התנל1ח רוחות שקר בעולם1. .אנ'
-DHJ
דעטרן=ו"כ=ש ארת
לאזמ.ר ל.ר חכם אל.ה 1הכהן
וחבר ' 1וכרך וכ ,לא תתעורר כאן ההשערה שהדרשן המכח בשעת התלחש
בבית הכנסת באקמד והחכם בעל אותן השם החותםראשיתה על הערות .אחר הם!
ועתה נפנה לספר .ר' אלתר תראה טה 'ש ללמ1ר מהם.
ב.מררשתלפית ,בערךאנתיתמש.ח ,נאמר ":ובעהר בכסה מקומות משמע
נו ראת ,למשל ,מה שכתכתי על האופי השבתאי של ס' גנ' 'צחק לר' יצחק חנון ,אחד
סתלס,די ;תן העותי גשאל~;יק ,.נ.צי~ן' שוה קצית ,חש"ו, .מ'י.ן.
ן ענה ( n'yl~eחש'ב) ,עמ' .16
 16ציו
וו ";,ייננ ,פי.ןןו!אדןדאק~.ד ,אי.",ד ת! ,)].דף',
; ;ד.
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שלום

תנן

שעתיר המש.ח לעשות רבר.ס נרא.ם מכער
ישעיה האוטר הקב.ה על המש.חמע.ראני בו HInWצר.ק ..והר .הרברבו תמוה.ם
מאר :רק בספרות השבתא.ת בלבד פ ר ש 1כמה מאמרי ונהר
ררר
1 .11א'ן וכר לדבר זה לא בסהר עצמו (לפ. .פשס ).1ולא בספר.
ש:כתכו
או TDD~Jלפז .תכה1 .א.ן מקנם לטעון ש.תלמ.ר טועה' הוס.ף את ההערה הנרה
ה ב.תר
ההולמת את תורת המש.ה של השבתא.ם ,שכן חור המחבר עלרעי,11ןו
אר.כ1ת בכמה מקומות.
ם ו'1
וכן דבריו ב.מררש הא.תמר '.שלורי הקביה קורא למלרהמש'ק,,בש
כבהמ'
ר
מ
ב 'ם
השדה לחרפו ולנרפ1
שד' .לרמזו שעת.ר להח',ק 1כמו שד'
אeומר
הראת .וע
~wTn
םy
~
G
הנראים
'
D
המכוערים

על,,,פ.
קבלי
ף
כל,
וה
,,

.

הקכ,ה שעמי הוא שנאמר וזיו שר' עמד'" ,דב'תר אריכות בדרוש שלאחקיו,י 1אגב

ביאור הרעיון הקבל .שהמש.ח הוא נל1ול 1של ארם הראשון 1ר1ר. :וכן מלך המש.ח
עת.ר 1.לחרפ( ולגרפו כר .לכפר ע1ן הננ.בה שמל מן  yynנאכל שכן תשפט הגונב
י ירעב,
דכתיכ לא.בזוד לגנבכי 'ננוב למלא נפשו כי ירעב ,ואם אינו למלאנפשו,,כ
כן משפטו לבזותו ,זלכן עתיר מלך המשיח להרת 1 11raשס '1בש' כול~ן'1להחו.ק1
ל ובגהר 1 (wl~pnז ה 1ה טע ם של א א מ נ1
ככלב מוסרח כדאיתא בח.,
בו רוב מ בני עמנו ער שעתיר הקב"ה להעמזו בת המקרך ולהעיר
עלץ כראקאבלקתקעז ,והטעם שחרפ1הו ונרפוהו מ,מעש.ם

ן
,
.,

אומרים היאמן שוה

המכוערים שעשה בחוש הראות
.מלנך ,ערשיעיר הקב"ה עלץ וכר ןכמו בילקוטך.

1

על המשיק העתיד לבוא ,ואיל הברל זה מנר'ע בקביעת מהותו של קרעיון .גם
ררך ההסתמכות על הילקוט (על הבהר משקף את הפרשנות השבתאית :המשיח
ב.ן
ל א נ ק ר א בנוהר .כלב מוסרח' אלא משה רבינו בהופעתו בסגף
עמי הארץ העשירים (הנקראים שם ,ערב רב') ,ורק השבתאים פירשו1מאמר זה
ברעיא מה.מנא ,ח"נ רף קכ'ה ע.ב) על המש.ח ,כפ .ררכם בכל הרעשות הללו
של הרע'א מהימנא על משה .אבל .מקובל אדוק המתנור
שמץ
של שבתאות( .כרבריו של ורסס)-איך חעלה עלשפתיו ררשה כזאח?1וףן הסילוף
הבולט של דברי הילקוט לישעה -הכ11נה לרטו תצ'ט על פרק ס'
יפה
ט המדבר
את דרשות השבתא.ם אבל אינו הגלםלנמר .את  JDWDשל טאמרה.לל,
על.סור .המש.ח ועל שנו .תיאר פג ,(.אבל לא על סירוב רוב .שראל להאמ.ן
בו ולא על סנ,נור.ה של הקב"העל.ובפג .קטרוגם של המחרפ.ם 1המנלפ.ם.וענ.ן
"המעשים המכוערים" או הנראים כמכוערים ,לפ' חוש הראות" (ואיגע כן לפי
משמעותם הפנימ.ת.)1הר.איןלו וכר בתורת המש.חלפנ .הופעתשבת.נב.ופ.תוח
התורה על סור .המעשים ה,רים' שלו ה.ר1ע בכל ספר .השבתאים 'מכתב .נת1

,הנלוח

בחר.פ1ת,,ןכל

,-יגלם

,י

שם ,דד '1ב ;'ב.
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חנו
ר' אליה( הכהן הא.תמר .והשבתאות
[ו]
העזת1 .א.לך .והשאלה המתעוררת ה.א רק זאת :האם הוא מתכוון לשבת .צב.
א( האס שינך את דמות-דמשיד שלו בהשפעת השבתאות פנל ,לחשוב על שבתי

ש בספריו תשובה עם פנ.ם לכאן ולכאן .הוא אוהב לרבר
צב' דווקא! לשאלה .11
על ב.את הנואל כדבר הש.יך לעת.ר והרבה מרבר.ו בסונ.א  (1אינם הולמ.ם אח
מעש .שבת .צביכפ .שכבר עכר( (נודעו .אבל קשה לחשוב ואת לטעם מכריע,
אפשר מאר שהוא מדבר על שו,נילו.יט של המש.ח ,שהראשון כבר עבר אבל
א.נו נחשבלנילני האמת.ש.היה רקבנ.לו.השג ,.דעה מצ(.ה מאר( .הר.גם שבהא.ם
מובהקים כנון קארד 111עצמו או ר' בנימך הכהן כתבו ורכרו בצורה .1 11כלו
לדרושעל מה .שעת.ר לה'(ת' בביאת הנואל מבל' שרבר זה וורע מאטונתם בשבת'
צכ'.
ובאמת טצ'נו ערות מפורשת בכדון ]ה נם ב.מררש הא'תמר' ,.בדרוש הקורם
לאלה שהבאתי .כאן הוא מביא רבר.ם שיכולה.ה להביאם מן הפס.קתא ,כמסורה
בעל-פה מפ. .רבו הקרוש' ונותן להם מפנה דיגולם בכל את השקפת השבהאים
הסבור.ם שאנחנו בתקופת המעברב.ןהנילי
 .הראשוןיהאהרון .האטת ..של המשיה.
וזה לשונ( על דבר .הגמרא כפסחיבנ.ר ע"ב כרבר ו' רברס המכוס.ם מבג ,ארם
ופ '.רש" שם. ,,:אמנם ןענ'ן נ' חלוקות של הנא(להן יבא ה.טב עם מה שקבלת.
מר' הקרושי! בסרר ב.את הגאולה שתחלה .תולה המש.ח ויסתתר ואח-כ .בואו
השכט,ם ואחר  DNIaיתגלה הנ.תןבא,.ה ומןש.ה.ה.1לחם עם רתומותע.כוכפ.
ם הנחמה!! ה.א כש.ת;לה משיח בעולם היינו ,יום נחסה',
זה יום ה.ש[עה שהוא.ו
ואחר ש.סתתר ויבא אחר בואם ןשלן השבט.ם] ,ה הזמן נעלם סבני ארםמת' .היה,
וזהו (,מלכותב.ת דורמת .תחזור למק(מה' ואחרש.תנלה.1בא המשיח,ער.ן מכוסה
ה תכל.ת מלכותח.יבת כלומר ...ש.ע(ר המשך הומן
מבנ .ארם ער איזה ומן.ה.
שצר.ך ער כלותם.1ה.ה במהרהב.מ.נו'.
אילו .דע;( ש.מררש הא.חמר '.נתחבר בבת אחת ואינו קובץ ררוש.ם a~Jurn
שונים .דיינו אומרים שברברים נכתבו לפנ' שנת חשב שכן מביא בתחלת הספר
,רף  '1ע"ד) ואחר ,הרר1שים הנזכרים ~כרףנ.ו ע.בן דברים ששמע .משם הרב
כמה,רר א ב ר ה ם הי כיני נר"ו, ,.הו הדרשן השבתאי המובהק בקושטא
שנפטר בשנת תמ"ב (82_(681טנ ) 13.הרב הוה היה ידוע למרחקים כמחזיק באמונתו

כ.

"ים

ס" 2ם ,דף נ'א ע'א ,בסיף .דרוש טוב על הוא,לה' .התלס~ר טוכיר את
הנחמה'.
לסק~מה' (.מלנות חי'בת מת .תגלה .לחוד, .ר אליהו נשג
.סלנג '3ת דוד

ד:הה](ד

ו! קקה לדעת מדוע העל'ס תס.ד 3ספר.ו את שם .דגו יתורו הקדוש' .ברודה סתס.ת
 11הוא מדבר עליו נם במדרש תלפיות (סוף ערך בנדי כהונ") ,במנחת אליהו ושאר ספרים.
", 1אחר"ב.ן רג,תי~ז
האס ג'ק לר בו סנן
~D9D

.א

!,ימןי".דתו"
 ,הך' אגדה 0ד'נ';' ;דשך גספר'ג א)" ,3שר ,קבע
;ת' 'דקות .בימן ההסרה בש"';1,ק ,גיס ;.גבר היה ג' 1הי)סר'ס ב' לכ' עריתו של קארדווו
.
ס
,
ד
'
1
"
.
י
קב';דן
ן תמ'ב.
,ג.צ;; .1,.ה ו' עמ' ,י
סיווג האסח
את ה;א,,ה ';,מ
ן ;יצ" ג'1
אותו מתוך

ו אסדת שנמצאה נס' מי,בת קויש ;מ' נ .,ודסינד
ח 010ו0ן קדד לתל גן 3תג קאדדו,,איי
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[חן

שלום

תגח

השבתאית נם אחרי ההמרה ונוטה לרעות ק'צונ.ות לטד ,.ובסוף ימ.ו לי 1קשר.ם
אמ.צ.ם ב'נו  rf~1קארד .(11כפ' שיוצא נם מס' מריבת קורש.י .אחק הלשוננת
שר,א הכהן מביא ממגו ,הריהי דרשה משיחית רווקא (המ,כירה מאמק מפורסם
כאורת השניה של  DI~INDאל הקורינתיים). :לעת.ר לבא תוכה לרא ת למלך
המשיח בקירון פנים טה שלא ,כיתם לראות במשה רע"ה [ ...והוא ס.ר] מלך
 I~DI'aשהוא המלך המש.ח תחזינה ע'נ'ך' !,.אפשר ,א.פ1א .שהררשה,על שלש
דרסת הנא(לה ננתכה ר(וקא סמוך לזמנה של התעורה השבתא.ת בחת.מת החכם
ר'אליהוכדן בס מר.בת קורש .אפשר שמש.ח כבר נתולה בעולם ,בפעמן"אשונה),
אבל שעבור המלכ.ותער.ין נססךואין לרעת כמהזמן יימשך .ובאמת מצינו הערה
מאלפת מאר באחר מספריו הבאה לרמזו בכיוון וה .במדרשתלפיוי
 ,בערך
על
.רכרים שאירעו בעולם' ה1עתק 1ל.ק1ט.ם מס' צמח צר.ק ,והדברים
ההנספנת לס' צמח דור שנרפסו בס' צמח דור החרש ,פרנקפורט ע.נמ.ין חנ.ב.
רף פיו ע.ב .אלא שבעל מררש תלפ1.ח ש.נה מרעתו את סננ1ן הרברש .לנבי
שנת תכתמב.א ר' אל.ה 1הכהן. :נראו שםח.יל1ת וה (נר זה ונשמע קול
ושחנק
1לבס1ף נהפך ל.ללה ובכ.ה ...בשנה  11נתעורר מש.ח בעולם
והיתה nelneנרגלה בעולם' .גהנה במקורן לאנמצא אלא לשוןוה,11 :בשנה
הזאת ה.תה המעשה נדל עם שבת .צב1 .ה.תה מה1קהנר1לה
בעולם ,ה' 'שלח לנן הנואל דיאטת .כמה.רה כ.מ.נ( ..נמצא א.פ(א שק' אל.ה1
השמיט את ההערת ההסת.ינות (נ.סח את המשפט הראשון על שבת.
בניסוח
צבע
משלו שיש בו גוון חיובי והנמצא גם בשאר ספריו כשהוא מרבד על המשיח עלא
על משיח כ11ב) .במקום .היתה מעשה (דול עם שבת .צב '.כתב .נתעותר מש.ח
בעולם' .וב
מ.וחרת וכל רבר 1.לא באו אלא לרמזו
 .אין בני חרש וה
טסשו.חח בעולם'כז)וsנwה 1eכמשמעו) ,אבל ה.מעש.ם המכ1ער.ם.
שאמנם כן .נתגלה
של( גרמו שלא.אמ.נ( בו( ,כן נהפכה השמחה לאכזבה.ל.ללה (במ.ה! אם1
'אל.ה1
לא האמ.ן שה.תה כאן באמת התעוררות של משיח ,למה שינה טלפןדכ,ק.ד שלו
שלא השתמש בסגנון וה כלל?
רמוים שאםא 1.רצון' לא.ועיל שום דבר לקרב אתהנא1להון"ס1פ.ת,
ש.עשו Q"lSD ,.מאר בספר",1.ן .1ש בהם בל' לפק רסק
.אעפ' ,ש.עש. 1שרא
ב.ל.מהאבל שוב א.נם קובעים את עמרתם :אם ראה בשםנ.ל.1
למאורעות שבת ,צ

מ.וירים

ע,ב

_ny

.כינ
קארד111נכחבק
 ,ב.פרשת
של מעלד.אגרת
y
 .נתבקש לישיבה a
 lימ.ם מועטים והרב ~
מוסיף"לא
תו,דוח ..דשו לא !ונדה אין  peDוה.א וגת תמ'נ .נ .מצאתי בנ"'.ל ס' וו,,העמ(ד.ס
לר'א היכיני (אוכספ(רד  )2761דףי ע'ד "1א ע"ב כ' ח'בר אח הפפר ה,ה בשנת תם:א ,ובכ'ה
טסן ת.0א עדיין הו" כתחלת מלאכתו .מגאן שמטד גת.0ב~ .קוף וסי "ו תחלת":יו
 .גה'.

אג.

ה"גל(,דאף קל
של ס' וע' ה;"~ד'ס הו
"י ,עמ' "ן ר .1,נם כאנרת היכיני לנתן הע,חי
 21ענ"ני שבת .צב
ק0חנדן

ן
,

משנת תל'נ כבר נוכרו

,דיעות וקין ,ס"ת ק"דדווו; ,יין בדבקתה דצד"תית  ,REJדדך יץ,ן וי,,,,ן; ,מעדון.
ום במררש תלפ'ות ,בערך כנונה ,הביא דברים אחריט ששמע .משם הרב הנרולןהמקובל
4י
האלהי ג0והר'ד אבדהס ה
גמדדשינ.הואי.תמדי .דד ('נ ;'א,.זג
,(; .ן בר.נ(נבא.
,.; ,,ן

לסט.

וע'...
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מתוך" :ספר היובל לאלכסנדר מארכס" ,בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה ,ניו יורק ,תש"י

ר' אליהו הכהן האיחמר .והשבתאות

1טן

חנט

ראשון של הראל או לא! מבחינה זאת.ש פנ.ם כפ1ל1ת לרבר.ו ושער .הפ.רוש
לא ננעלו .ואין נם לד1צ.א את דאפשרות שאמנכ כן הח.,ק במשיחיות של שבת'

צב .עוד כמה שרם .אבל נתייאש וחור מרעתו .ואם חור מרעתלנב .שאלת האיש
שבתי צב -,.דבר שלא באךעל 1.כל הכחה ,-הר .בורא .לא חזר מרעתו בקבלת
כמה עיקר.כ מתורת המש.ח הפאראר1כסית של השבתא.ם.
השכחה החותכת ב.ותר לנט.ת 1לתורת המש.ה של השבתא.ם נמצאת בספר
.
ת
א
צ
מ
ברר1שים אלו
הררש1ת הנרגל שלו על פרש.ות התורה ,ס' מנלה צפ1נ1ת.
הרבה דבר.ם תמ1ה.ם ,אבל לארא.ת .בו רבר תמוה .ותרמדרשת .על
פרה
~TO
ארומה שאופ.יה השביטא .אינו יכול לה.ות מוטל במפק בשום פנים1 .וה לשונו
בפר' חקת:זו

.ררך שנ .נראה בהקר.ם מה שקבלת .מפ .כופרים ומפ .ספר.ם על

מנשה

.1רבעם וכמה מלכ' 'שראל  a'el~nlלהם שהיו חכמ.ס מה1כמים .ורעים רעתעליון

א.ך בעטונו1ר 1אחגר .אמנם כולם לשם שמיםנתכוונו ,אך עברו 1נענ ש 1מ ש 1ם
שנתנאו ל.כנס בררך שא.ן יכול ל.כנס בו כי אם מלך
המשיח בלבד כפ .רוח כהו שקרמהשת .נמושנו ןואלפ.פ!ן קורם בר.את
העולם כאחו'ל ע"פלפג .שמש.נ TDW 11וכתיב ורוה אלה.ם טרחפת עלפג .המים
כאחל 1ה1א שעתיר ל.כנם בעמק'
דא רה 1של
הקל.פות מלך המ
לה1צ.אשימשם נ.צוצ .הקרושה ,ההקם משם של
,ד נחו הנרול.כול ל,רר1להוש.עם ולעלותמביעיהםבל .שעכל ןסמאלן לשלוט
ו ולתופסו עמהם .אך כל הנוכר.ם רצו ל'כנם במלאכה ואת IDJJU
בו ,להכנ.ע
בעמקי הקליפות לה1ש.ענ.ציצ ,הקדושה ולה.ותם הם מש"ח ה' ושלא .ראו .שראל
חרפת נלזת מעולם,.יו 1כ'1ן l'euuכחם רב ככח המש.ח אשרהומ.ן הקב"ה מקורם
הבריאה נתפסו ב'ר'הקל.פות כ' נבר כחםעל.הם ולא 'כלולעלזתוכל שכןלהושיע
הניצוצות 1נשב 1תחת רשותם '1ט1מג .הררך הטוב ונענשו כרן שרצו ל'כנס בדבר
שלא ד"ה מוטל עליהםל.כנסע.כ.
והנה סוד פרה ארומה רמן על ענין מלך ה מ ש ח
~'nycl
ל.כנס בעמק' הקליפות להוש.ע משם נ.צוצ' קרשה כר
לה1ש.ע את 'שראל (צלותם ולטהר אתם .ממצא שמתעסק בישראל שוקראו
פרה...ומכרס ןאת עצמן בעבורם בעמק' הקל.פות מטמא עצמו ועל
'ר' שמטמא  1nsyמטהר לאחרים ,מרושחאטרהכ"על
בפרה ארומה שמטמא עצמו וצריך א"כ טהרה מם מטהרת אחרש .ובא צוף
הפרהאחר'מעשההעולטשוםשק1רםהענלתרף 11ל:.חר1תןממע"1,,ממלכ1ת.
 27מנלה שפהות ,אחמיר מרכ'א ,חלק של'שי ,רף כ-ר ע'נ ואילך .הרבר.ם על חובת
המש.ח ליכנם תוך הקליפ1ח חוורים באותו מלח נס בס'  QJ'Qאליהו ~חרב") דף ט-ו ע,,
" 27בא' וה חחר נם במדףש תלפיות ,ערך ר1ר ,רף קיא ע"ר :א,ל 1היה בא דור על
בת שבע בת.קת ובנמנה ,היה הכן הנולר מבת שבע מלך הטשיח ושוב לא היו .שראל רואים

חרשת נלוח בעולם,
 28אול' 'ש להק :,שסלאך

הסות,
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וי]
שלזם
תם
וטה צורך ה.ה מהאל כי ןא.ןן צורך הנואל כ .אם להוש.ענו משעבור 4לכ1.ת

1להצ.ל מטות  IJ'weJכרכת ',בלע המגת לנצח .וכל זה כברה.ה .אךאחר ,מעשה
העגל שרור שעבוד הלכיות ומיתה צריכים אנו לנואל .לכן אחרי מעשה העגל
בא צ1ו' הפרה לרצו בה למה שעתיד לעשות מלך המש.ח ל.טמאעצטון לטהר
ל נכוןן מאמר חז"ל אמר הקב"ה למשך לךאנן מנלה
ארר.ם .ובה .בא ע"נ ,ע
ולאחרים סוד ,משום שכיון שמשה הוא מלך המש,ח ברברי רליל גואל ראשון הוא
כיא.ן כח בהם ל.כנכ לשרכים
נואל אחרו( וארם ר1ר משה ,אכל לאחרים
~TO
המכרים ור,לסב(.ונכון..
,
ם
י
ר
פ
ו
ס
ו
אלא בכתבי השבתאים
דרשה נועוה וו א'ן לה כל מקור ב"ספרים
וררשות'הם .ההקבלה בין המש.ח וסגר הפרה האדומה נמצאתבראש1נה],בכתב.
נתן העותי .פעמ.ם במפורש  D'eyDIבמרוס] .כס' הבריאה שלו ,שנתרץ בשנת
ת.ל .הואמאר.ך מאר בסור .חוק '.החורההנעלמ.ס ובפרם כמצנת פרה אעומה,.ו
בירוא רמלכא משיחא' שכמה חלקים ממנו נשארו בפנקס שבתאי בספריתקויומביה
בנ.-1.ורק ,,,הוא אוטר על הפסוק רחוק מרשעים 'שועהכי חזקיך לאדרשו1.,ה.ינ1
רוא רמש.חא האקר .חוק שהוא בסור פרה ארגמן שכל
מעש,ו הם בסיד האם הרוחצת צואת בנה שלכן מטהרת את הטמאים ןטמאת
את הטהורש ולכן אמר ר' פפא ןעל המשיחןי'ת .ולא אחמ.נ.ה ,מפג.
היה
יכול לסבולמעש.ו1.כענ.ן שאמר .שע,ה1ור מעשה1נכר.ה עב1רחו' .וכן נם לדרשה
שלו ששריד.ם ממנה נשארו בב" ארלר ר" 4בספר.תב.ת המררש לרבנ.ם"4יר1.רק
רף ח' ע.ב( חזקי התורה שא 1.להם טעם. ,סורם ב.נולם הטה.רו'  nlywתזקן
ואשר בו נשתרשה נשמת המשיח העתירה עתקן אותו ,וחדק הפרה האדזקה רומו
לננ"ן הכל ,הרוח(' של מלך המשיחועלכן.יש בה כמההפכ.ים' .נם
בשאלוניקי מזכירים כמה פעמיםכנוי וה של פרה ארומה למשית!.י והר' ס'ובריאה
של נתן העות ,המפתר את כל הרעיונות האלה .דיהבל .ספק ב.רו שלהואל.הו
הכהן כאשר אוכיח למטה.
נם שנימ1ט.ב.ם אחר.ם המופ.ע'ם בררשח.1ראו.ים לתשומת לב(ענ.יו,,הצרקת
ש שרשים מס"1מ.ם
מלכ' .שראל החוטא.ם 1וה1ת 1של משה והמש.ח .לשניהם.

1
,

שיא

"א

ש.ר,,רר1נטה

"ל

""(יה

,ו בז',
של,,
ניו ע.ב וא.לך( .ס בדרוש
הס5ר.ה דסמלנת,ת בברלין,
באו בס5ד' .ברקבות מש'ה'ו (אסר קערה
יין ,,.דף ק; (.ע.ג ,גק";'ס
גג' '.דושל'"
(ויה החוורת אל הקדותה (1דגקת אל סגדת "מלגות '.;,גחה סקהר'ן
אדומה הוא סור
"ת ה"""1ה, .ג' "'ן הדין  pnD1אלא גירשו והוא ";ברת המסאה ; '.א"ר ה"דהןק(זד"ה

ק5'.ת

י
דא
קי

:ןג,ב'::ס::::"':בון:ג::ץ(:7

-ק

 HYQ'pב.ד'(ו.
אני מצטט לפ' צילום הפנקס הנמצא בספר.ח שנקן בירושלים,
"0

"ח ע.א.

ןש
ממאמרבאי
ם ברף
ן

! 3עיין למשל ב,שירות 1תעבחות של תשבתא'ס' (שעוכרו ע" מר מ .אס.אס ועלן!רי -תל
ן 'גת' יג'' :יינה"יא ג'ןהמאיין" דיסה הן" """'

::ג::

':'"(:ג;:
''; -
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ר' אליהו הכהן הא.תמר.

ןיא]

תסא

1השבהאות

.

בספרותשלפג .השבתאות ,אבל הנ ס 1ח שנ.תן לרע'1נ1ת אלוכא ,,כ1ל 1משל
השבתא'פ ה1אן הרעיון הראשנן חוור אצל ר'א הכהן 3ם במררש תלפ1.ת ,ערך
יאש.ה )1ושם הוא מב.א כב.כ1ל את מקורו .המלכ.ם שחטאו לא ה.ה כותתם
משם 1yls1J
חל.לה למרור בקמם אךה.ה כוונתם ל.רר בעמקי הקל.ט1ת לה1ש.ע
הקרושה  ...D'yllenאךכ1.ן שלא הנ.עער.ין הזמן למחק הקל.פ1תה.ו1.רר.ן
ולא היה בהם כח לצאת והיו נטכע'ן שם כמו שכתב שם בע מ ק ה טל ך רף
ק.ח ע"בנב .שלטה רמטעם זה ה.ה לוקח נש.ם נכר.ות . . .שכוונתם לשטים'.
אבל בס' עמק הטלך מרובר אך ורק על רצון שלמה הטלך .לכוף את הקל.פ1ת
ן אחר ותמונה אחרת,
ולא על ר רה לע מ קי ה קל פ 1ת שהנא ענ.
ומכל שכן שלא .רובר שם כלל על .ר.רה כנאת של המש.ח ,אדרבה .שם
נזכר שהמש.ח .בוא על חמור .כר .ל ה כניע א ת ה קל פ ה הקשה מצר
הוכר הנקרא חט1ר ,.ואנו מב.נים .פה ,שבעל עמק סמלךא.נו.ורע ער.ין כלזם
על הפאראד1כס.ם השבתא"ם ,ורק ר' אל.הו הכהן משנה את הטרמ.נ1ל1ניה השנזרה
בספרי הטק1בל.ם בהשפעת הטרמינול1ניה השבתא.ת ומיחס לבעל עמק המלך
רעתן שהוא לא הביע כלל .והר .קל להב.ן שבעל מדרש תלפיות מער.ף תכם,ס
ספרות .או פרשנ .זה על הוכרת מקורו האמית .של נ.ס1ה ]ה של הרעיון llnJDel
1ר1מהל,ה דרכו בצ.טאטה של רבר' רעל .נואל ראשנן הוא נואל אחרון' .במררש
מדוע נאמר רק .כנואל ראשו ,כן מאל אחר~ ,',ודגמק~נל.ם ה~ס.פו את שלשלה
הנלנול'ם ארם ר1ר משה (ר"ת ארם) ,אבל הניסוח הוה ש.משה הוא
מלך המש'ח' הוא כ1ל 1ש ב ת א 1מצו' מאר בספריהם ומשמש טעם לרר1ש
כל הנאמר על סשה כסמל לשבת.צב ..ימצאו נם שמשה באתב"ש הוא א1ת1.ת
צב .).מ .שעסק בספרר השבתאית. ,ורע או לזמר מהר שש.טה ] 1של ש'נ.1ים
.קל.ם' ,אבלרב .משטעם ,בצ.טאטות 1בנ,ס1ח.ם חרש.ם של רעיונותישנ.ם ,רגילה
שם ביותר .העלמת המקורות האטת.ים השבתא.ם יההסתמכ1ת על מק1ר1ת אחר.ם
 1רנ.לה מאר אצל חכמ.ם
שאינם  a'-DINכלל מה שמ"חם.ם להם 3-ם ש.טהי
ומקובל.םבעל.נט1.ת שבתא1.ת ברנר ההוא ,ובדורשלאחריי.
שעצם
ר
הרעיון
 .שא.ן צורך להכ.א רא.ה ,לאו יר.ע1ת.נ.1
1ב1רא ,נראהל.
של כניסת המש.ח לעמק' הקל.פ1ת לשם הוצאת נ.צ1צוח הקדושה משם ,כ1ל1
הי ר 1ש ש ב ת א ה 1א המ.וסר על מפנה  'D~lplsNברעיון המצו .בקבלה
האר"~ .מכינן שהוא מן  nultylnהע ,ק ריי ם וה.ר~עים.ותר של השכתא.ם,
ונם (מטעמ.ם מובנ.ם) מאלה שהרנ.וו בנתר את של1מ .אמס .ישראל ,הר .קבלת
רע'ין זהע" הדרשן האקטיר ,חשוכה ב1.תר .מ.ש.כול להתבטא כך,כר.להסב.ר
את ה.מעש.ם המכ1ער.ם' של המש.ח .איננו .מתנגד בחריפות לכל שטץ של
שבתא1ת' אלא להפך :הוא .חשור .מארעל נטיהנ.כרתל.ס1ר1ת האמונה השבחא'ת,
לפארארוכס.ם הרת"ם שבה .נברור של התפשטות רע'1נ1תאלו בתעמולה השבתא.ח
ר11קא בסב.בת 1של ר' אל.ה 1לא נכל לומר על רב ערול ובק' כמוהו שהיה שוטה
ולאהב.ן כלל מה שקרא או שמע ,ולא.דע או לא חשר שאלה הםרעיונות שבתא.ם
 D'~fiJIDשפיזר בכמה מקומות בספריו ,וכנראה גם בדרשותיו בפרהסיא ,הוה

.

..

.

.

.

www.daat.ac.il

מתוך" :ספר היובל לאלכסנדר מארכס" ,בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה ,ניו יורק ,תש"י

שיום

תסב

[ינן

אימר :תירת המשיה שלו היא שבתאית ,נם אם לא ע'ה בטור
במשיחותו של שבתי צבי או עזב אמונה  11אחר .שנות השמונים של הסאה ה1'.
כומן שרבנ' הספרדים נהגו לגטי שבתי צב ,לפי הכלל ,גם קב לא תקובננ נם ברך
לא תברכנ ,'.'1אין לחכית מדרשן הנוטה לשבתאות ש.רר1ש או.כתוב~,ל הא.ש
שבת.צב .כמש.ח .שראל ,אבל ,ש להכות לכך ש.שלשל רע 1ת שכתא1.ת לתור
הגאולה
ש לחכות לכך ,ש'רר1ש ררוש,ם
רריש' 1הן במ'שר' 1וה 1בעק.פ'ן. .
ואפשר להב'נם כפ .שר1צ.ם .סבל ,ש.ה'ה בהם ל 4התאמה
ש"ש בהם
בולטת מר.דו-לפררעצוותפישל הטאמ,נ.ם ולא סת,רה נל.1ה להן .והאמתנ.ת1
ן להשמר
ן 'פה את
שרוב ררשות ר'א הכהן על הגאולה ,ובפרט בס' רנא פשרא ,הולמ1ת,
ן שבשה"ש
הת,א1ר הוה' .ש בהם רמו'ם שבתא"ם -את הפסוק רומה ר1ר'לצכ',
.נוכל לפרשו על מלך המשיח ,.אם כ' המ1ט'כ השבתא' הבולט מיטשטש בהמשך
הדרוש1 ,,.כ' 1ש כאן ררוש.ם ההולמים פחזת או 'ותר 1ם את רעת ךשבתא'ם
דמש,ח
ומקצת דרושים הס1תר.ם אותה לכאורה ,כתן הרר1ש המבאר שטלכ1ת1
,תתגלה מי ד ב פ ר ה סי א"  nwpw 34,להולמו עם אמונה במשיחותו)ןשל שבחי
צבי והסותר 1ם את הררוש האחר (שהזכרת.ו למעלה) על שלשררנות),שלגילו.
נראה
המשיח .אין ספק שאפשר למצוא בשאלות כאלה סת.רות רבות
שנשמרו
שנתחבט ברבר ואינו מן הנמנע שבומגים שונים
נטה לריעות שונות ,ויית?
נם כמה ררושים מ'.מ' חרפו .שנכחנו אזלילפג .תכי ,כמו .הבמ.אלרמ1רת1.ם~,.מש.ה.ים
פלא
בס' בשורת אליהו על רות ,בתוך ס .רנא פשרא) שח.בר1
שלא נמצא בו כל רמו עבתא ..לנו חשוב לקבוע שלא ראה לננו ררש1ת שר.ח
שבתאי נגרף מהן ,ואדרבה חור על.הן בכלט.נ
 .צ1ר1ת.

בעג,,

שי

בספיג.

,ןוא.ן

ן
,

(
ן
,

י

נ
האם הכ'ר ר' אליהו את כתב' השבתאים! האם יש רמו בספריו*שריו עם
קארר 111שלמרנו על.הם מס' מריבת קורש או על קשר.ו עם הנב.א השבורא .רנ.אל
באיומ.ר,
על השאלה הראשנה אפשר לענות בח1.ב1 .ב11רא1ת נמורה .הוא השתמש
בספר החשוב כ1.תר של הקבלה השבתא.ת בזמנו ,הוא ס' הבריאה לר' נתןהעזת..
את שם הספר הוכ.ר בפ.רוש ברש.מת מקור1ת 1,בסוף הקרמתו ל.מררל תלפ.ות',
אבל איש לא שם לב לכךכ
 .רש.מה נכבדה  11נמצאת רק ברפוכ הראשון והושמטה
נ ,גן מגיא ר' טייס ,"5אן" מא.וס.ד גק' גל דח,ב ,ל5י קד;"יק "קט
מסונקאלש בס' חמשה מאסרות ותרפ'ב) ,עמ' קכ'ד ,כי
"פיר"
לדבר סלונ  TVTד; ; 1'1שנתייב .'.בן הוגאד
הקדוק'ס
לו"
ו"ויס ,קודות ה.הוד.ס גתודק,ה ד.ד; ,ן' ו.,,
אדד ,ד

אג.

;.

ר'

ת"ג "ליע,ד

,קבלה .מרב1תזט
קון
מקידוו באותו",

,ו ,ס' ד1א משדא,ד'אהנין ,שא,ון.ק' תקעו) ,נקלק אגן הרהר על

קק'ק,

ואב1ח'ט

,י'
-lpoo

" ;'"
ד~
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[1.ן

ר' אל.ה1

הכהן הא.תמר' והשבתאות

תכנ

משאר ההוצאה .ר' אל.ה 1איוו מזכ.ר את שמו של ר' נחן .אבל אין מכאן ראיה
לסתור שכן דרכו בכל אותר רש'מד לנבי שמות ספר.מ1 .מנ.ין נרע שא.ן כאן
דכ1ונה לספר אחר בשם  ?nrהתשובה כפזלה .ראש.ת כל לא ירענו על ספר אחר
בשם זה בספרות הקבלה .ונרולה  1reתשובהה.וב.ת ה.וצאת מרבר 1.בערך .בר.את
עולם ..שם העתיק כטעט מלה במלה את דבר .שבת .צב
 .שהובאו בחדלת ס'
הבריאה ,אגב העלמת מק1ר !1אש.ם ~ה מול זה אתשנ .המאמר.ם.

מדרש תלפ.ות
רף ע.ר ע'ן ,ברבר' הטאסף
אם תש.ם לבך לשאלת
ההנקרים לטה נברא העולם בזמן
הזה ולא קורם תב.ן שאין מקום
לשאלה ,את כלל ~ DIWשאם היה
ב1ראא1ת1קורם ער"ןתשאל1למה
לא בראו קורם לכן מוכרחים אנו
(1טר שבראו כשעלה ברצונו
דפשוט לכראת 1ואין לזמר זלמה
עלה לבראת 1בזד סוטן ולא קורם
כ' רצ1נ 1הפשוט "7ב כך.

ספר הבר.אה

כ '.ברלין ,רף א' ע.ב
 .. .ןמהקרמהואתן מת"שב מה שנתקשה
לראשותם עלענין ח'רוש העולמות שנראהח1.
ש'נו' רצון באץ ' ...ש להשיב למה
 ~TDקורם אינה שאלה,
כראם עתה ולא
 " 1nynwlש ב ה מפ,

אמ'ר'ה',
והוא שאם היה בוראם קודם ו'כ ה"ת שואל
למה בראם עתה ולא קורם וכןעל זה הררך
אין סוך לשאלה ואת .וכתן שמוכרח שיהיה
ראשית .אם כן כל  a1JDlnש'11ם1 ,כ11דא'
שבכלל .כולתו הוא ל.תן ומן לה1צאח
המחשבה לפועל ...ורא' שיש התחלה
לח'ר1ש העולמות להוציא רצונו Innwnel
הקרומה שהיה לו טבל ,ראש.ת בר' שלא
'קרא שעדי רצון בו ,דאותה מחשבה יצאה
לפועל בזמןשעיה ברצ1נ 1יה1צ'אה".

ר' אליהו הכהן קיצר איפוא אתאר.כ1תהלשנן של ר' נתן והשמ.ט את ההורעה

המפורשת של מק1ר 1שטעם זהמה.ר1ש 1.שלשבת.צב .הוא .מכאן 'וצא הר'אל.הו
 .רע כ .השתמש במקור שבתא .ולא יכול לטעות בו כלל .הוא מבקש לדלים
את מקור המאמר .אבל לא עלה על רעתו לרחוש מתוך ספרו טפנ .ששמו של
שבת.צב .נזכרעל11.
אבל ום להשפעת כתב .קארר1זו נשאר זכר אצלו .ב.מררש הא.תמר '.אנו
ק1רא.ם רבר.ם אלו המוכ.ר.ם בלשונם ובתכנם אחת הר.עות החביבות ביותר
על קארר1ז 1ה'ל:י. ,כל בנ.ך למור .ה' ...הכונה בזהכ .לאומת העולםצר.ך
מלך המשיח לפרסם האלהות כאברהם ,אמנם 'שראל כבר הם לטורי ה' ובאמצעות

נ 3שבתי צב ,.לפי הכנו' הקבוע בפי ה.סאסינ.ם'.
 46ת.ר1ץ זה חזור נם ברר1ש המנורה לר' נת ,1ואף שט לשם אומרו ,עין בסטז' .בעקבות
מש.ד' ,עמ' ק.י,
,
 ,גדפזס ק",וו'ק' ,דדע.ו.',.
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תפר

שלום

התורה הם מכירים להקב'ה קרוב לומן

הגאולה[ ,יר'
כאומרו

א1ת 1ברא1.ת כל הת',1ה גרבר.
בו1ה.ק שכררא רמש.חא
'תפרסםהרה.אללהפונ.תנ.11רעי
טשטוש דרשני של רעיון ראר.קאל,.
רעל (זה ,להם לאנת ולמופת'.
והלשון האופיינית למושגי קארדווו מוכיחהכי מכאן ולא ממקורות אחריק בספרות

הקבלה ,באה 'ניקת 1של הדרשן .במקום .סנר האלה1ת' השנגר בכתבן קאררווו
בא כאן המוגת הכללי עתר ,אלהות .והכמנה אחת; בגלות אץ ישרא? עובדים
לאלהי אמתמפז .שא.נם ידעים את .אלה1חו של הקב'ה' ,ורק בערבהנאקה.עמרו
על זה מכח ההוכחות ש.תלבנז ויתבררו טן התורה 1ס' מוהר' .רוע הוא שרוב
ספרי קאררוזו חוורים ומרגישים את המוט'ב היסורי הזה ,ובכותה מגיקים ערפל
מסביב לשאלה אם המנלה תזרה  Inp-D 11השכל.ת או מכח ראיות הלורה ושני
 ,Qyyl a'Ilw a'r'JPהטצטרפ'ם בכל ,את פה ושם אצל קארד )111הוא המש.ח.
ר' אליהו הכהן משנה את הרעיון וסוטה מררך קארדוזו :המשיח ותפק,זדו לחוד,
וישראל ~הכרתם את מזד האלהות לחור .לא נשאר כאן מן ה.ס(ד1ת
המ1.חר.ם במחשבת קארר QW1 .111שעצם .סור האלה1ת' שלו ,וכן שקר ש.ט(ת
שבתאיות בס1נ'א  ,)1,רה.ינ 1ההפרדה בין הסבה ראשנה ואלהיישראל,,ןלאנינכר(
t~DO
כלל בספר .הרב מאי1מ.ר שא.נ 1מחבר ספרות של מחתרת שכתא.ת
מוסן וררוש הש.1ם לכל נפש ב.שראל.
במקום אחר במדרש תלפיות  ~WDNא1ל .לשער שהוא מרבדע"ן,קארר(.11
.
ת
.
א
ר
.
מאנ.ה
בערך .כשוף .הוא . afi:~Doeונם אנ המחבר
ספר על ,ה
אסטר1ל(נ.תןבלשוןנוצר.ק1ר.ן א1ת 1ספר ארם הראשון (ה.ה ב.ר
1ס(ף
 1ר  1פ א וראיתי בו רבדים מתמיהים בתכלית הבקיאות וכשמות השרים המשנים
על כל השעות והזמנ.סן ...והוא דבר פלא' .לא מצינו שר' אליהולגכהן עזב
אתאיזמ.ר .והרופאהפ.לוסיף שהתעני.ן באסטרולוגיה והביא עמו מפרש לועזיים
בעניינים ( T~Hבלאט.נ.ת או ספרריתו) -י.חכן מאר שאין זה אלא קארסו1ו .אגרת
מאיזמירלהולנד .שנכתבהב"7-י~ .זמן קצר אחרי מותו שלקאררווו .מסערת שהוא
האמין מאר בגבוארחיו של האסטרולוג הספררסם נוסטראראמוס ,ש~רא אותן
בסאלאמאנקא אשר שם נמר למורי,,.'1
מן הא.ש.כ ה.רוע,ם כשבתאים נם אחרי ההמרה של ש"ץ מ,כ.ר אליהו
הכהן לא רק את ר' אברהם היבעי אלא גם את ,החכם השלם כה"ר נ פ תלי
א שכנ1י .1ל' 1מב.א רבר.ם ששמע מפיו בננות הפרנס.כ המתנאים על,הצב(ר',.
שהוא
והר1 .ה 1ר' נפתלי אשכנזי באיומ.ר אשר הכזמר קונן ,ת"ח ))",מעיר
ח.בר את ה.פענ1ח' השבתא.ה.ר1ע שלשנ .הפסוקים הראש1נ.ם בפרשת
כראשי
ת.בות של נבואה על ההמרה. :מלך קרוש צב .שבת .נקרא תתר .שמיואל מהמט

,ם

,,ד2,כתאים

"לא

ן
,

יעל

פ,ןל

,ןר'

ן

"ל(,

יץ

8נ בד15ס אקמיר ,דף ר..א ע'מ.
 39אזרת וו של הקונסיל ההולנדי כא'זסיר נדפסה רק בהוצאה השניה של  AJasnageכרך
עמ' 91י.
תשיע.י 40מדרש תלפיות ,ערך דוד ,דף ק" ע.ר.

ן
ן
,
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חסה

ר' אליהו הכהן הא.חמר' והשבתאות

ןט1ן

'היה מושיע 'שראל מהרה וכו''.ן .א' 1לקבוע ב11רא1ת אם הח"ר 1.סף הל'1
ששטעאתררשות'1של ר' אל.הו כהןוהוס.ף על.הם.הוא הואר' 'וסף הל,'1
ן ראש .תלמ.רי 1בשנת תשב יחר עם ר' אל.ה 1הכהן.
שקארר 111מוכ.ר אותוב.
לפ.דבר .קאררו,ו נמצאא ,ר' 'וסףהלו .באלכסנרר.ה של מצר.ם ולאבא,.מ.ר,
ואולי הםשנ .חכמ.ם שונים',.
1הנב.א השבתא .רנ'אל ב1נפ1ס
באגרת שבס' מריבת קורש מסופר על הקשר
.
ב
וב.ן הדרשן ר' אל.ה 1הכהן .כפ .שהזכרת .למעלה .ר(.אל ~ה לא ה.ה רב או
ן בא',מיר אלא של.ח צבור1 ,ענ"1ה.מנ.ר' שה.ה לו נתפרסם מאר ברור ההוא,
ר.י
ן השבתאים המרבים לה,כ.ר אנתו .ואת הנילו.ים והמ1פת.ם שלו .האם
ובפרטב.
ר' אל.הו הכהן ש.שב כמה שנ.ם באנתה עיר שהרבו לדבר על נב.א זה,
 .נראהשברבר1.על גילו"ה.מנירים .נתכונן נםאל .1.נדברים
yleJמלהוכ.ר אנתו!ל
אלו ד11קא מנל.ם לנו ברמו נם משהו על 'הסו לתנועה השבתאית.

כ.

במדרש תלפיות שנתהדר נשנות  D'yennשל המאה השבע עשרהן ,כערך
ר מ!'ד עת.רות' ,באה הערה המת.יחסתלרעת ..כמעט בנוראות לדנ.אל זה.
..ל
ד1אטספר שם1.:אנ.המאסף רא.תי איש לא חכם ולא טפש 1ה1א
בעל מקרא 1ה.ה רואה מראות נפלאות לא .ספר 1'1רר.ם לו
א1תי1ת מאש בארר וקול .וצא מקוץ האו' ושומע קול מהם נשיר מה שאומר.ם
ם לרבר עמו אך הכל ר1א.ם גולתן של THW
והע1מר.ם שם רואים הא1ת1.ת ה.ורר.
ן להם חקר ומכפר 1עינ
שנמע אלא הרואה כלבר 1רבר'ם נפלא.ם כא.ל1א.
ראוין ולא ור ,ובחיבור שאלות 1תש1ב1ת אשר לי הארכתי בענ.ן אלו (,1
כיד ה' הטובה על .'.א.ננ .חושב שה.ה בא~.מ.ר בעל .מראות נפלא1ת' שת.א1ר
וה הזלם אותז בכל הפרטים 'ותרמרנ.אל  DTtJIJאו רניאל 'שראל,.י נם הה1תמ.ם

.

י.

,!"2,גCoenen .Ydele ,,1",

ן" 'Dp .י,,-ן .ה(,טר'קון השבתא'

r
e
d
Jodels
י,,,י
ו רק אצל הסותר הווצר..
יוק תור נגסך בתנ' ' 7גר' ק.וכ'רו את עט מחברו שן"תסר ב'ד(.
ג,לוס'ר "ד; את תסוגת ה.סאס';'ס.
;'ץ .11TpD
 ,וקארדווו ב.צ'ון' קנה ו'; ,ס' וו.
", 'e'uן בק'די" )פרא דד כ'(ע".
השנת,
לו סריס על א.ק.ות "חת ,ןסע'ת'  7reJה)רךת an'l'a ,יבקוגץ
ע; ,וס,ת א
ץ גק' תירת הקנאות
צחן ס5ר ('" 'DP ,ין( .מתני' אחר' 'דעה .גלת' וגתה
הרג,.ג.
עמ' ,,הסס5ר עלס שהסיר דתו ,רבר הספחיע' ,גל'SH
הסקורות וג'ר'(ו ,ואין כאן הסקוס
(דו"
לס'ד' קאררווו ,ו(,הס סראם אותו סין של
להעריך ג,ה .'(;, .הדנ'א',ס הב חונ'ס ,קנ'הס ת
ב וה את ~ה '5ה פאר .הוא ה'ה
;,לו..ם סופתיים 5(1לאות .יסקורות על ה(ב.א הוהסש'.ס'
ס'ל,ד' שאלו('ק' (גא לא.וס'ר דק אחר' מותו קל ר' רוד חאנ'ל"ו ,ונראה "נתקרו סשס נ"ך
ומן-מה (חור ליא .'1.(1,ואול .וקו סקור השסעה שהיה מן הסוסר'ב קם .ל(" '5רת ךקו(קול
ה '1ס(
אחר
ההו.נד' נא'~ס'ר בא .וךה"(,1יורו ~ oaגערך גשת,,,י-ו .,,,רפאל ~הה.
הד"('ס גא'ןס'ר גשת תק.ו .גי' עךו"ו של געל האירת ש5רססת' ב'!.ןן .הניל עמ' ,וי.
וחבל שלא דרש בשמן .הר' (ב ר' אל'הו הכהן ה'ה באותו ומן דין ב",וס'ר ,נאשר סצ'(ו
על שעד ךך~עאך הדאק(,ך של ס' שכס מוסד מדת תעד .הוא נקרא ,ס .התבס השנס הל.ן
דמצוףן הרב גסוהר'ר אליהו הגרן נרע ..ואולם ('ס( קל הנניא ד;'"ל לו .חששות .ניחס
בך'קת הס5ר.ס '"
ל;בואתו או.א';'וה
" ,לא נתפשרו גאודת .אול' תולה
חנס' קדור ההו"
דין וקן
"ת והותו

.המרת

י.

ו.

ש.

ש.

,,
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תסו

שלם

על התעורה בם' מריבת קורש .ובראשם החכם אל.ה 1כהן,מע.ר.ם  alwהם עצמם
ראו חלק מהמראות המסופרים שם ,חווןשבת.צב. .בר(חנ.ותו1 .כ'1צא בו)1
וגדולה מזו :בעגייג' ה,מררים" המתגלים לבני ארם הוא מאריך בסן מנחת
אל.ה 1ורכרי 1בפרשה זו מלא.ם ענ.י( .הוא מבקש מבחן לאמת את תב;עות.הם
של ה4מג,ד'ם" ולקבוע אם הם שרים וקליפות או נשמות של צריקילםפ.ג.והולקיבע
שהם
כ .שר.ם נכהנים בצנרת רנל.הם 11על כן מבקש.ם להסת.ר אותן אלר
נראים להם בצורת מלאכים או צדיקים) ובלהבת האש של הקרושה שיש לה סימני

היכר .רגעים. .ואם בא בלהבה ורנל.הם ר1ל ישרהא 1.להסתפקעליו,,,נ
םא.ן
 alwשד או דבר אחר .כול להתלבש עצמו בצורות הצד.ק'ם ולא בהקוץ ולא
בחלום כ .א.ן מ .שישלט כצלם אלה.ם לבר ויצולים

לה.רמ1ת בצורת רשע.ם'1 ".ה1א מוס.ף לטענה זו. :וואל קבלה
אמית.ת .שאם השר יכול להרמות בצורת הצריק .נ 1פל ס פ ק
חול המספר'ס בכל אלוהענ.ינ.ם .ובפרט כשמראים לארם לה,.ת עומד~,טהרה
ובעת עסקו בחורה ועומד בבית המדרש ומוכיר את השם באותיותיו כקו האיש
שנראה ל.הושע .או א.ס(ר נמור לחקור ן= להרהרן אחריהם ,משוםשאם,,השר,ם
והרוחות נראים בעת שארם מתקרש....המלאכ.ם ונשמות הצדיקים מתינראים',
הוא מאריך בשאלה  11של הוכרת השם ע"י המנ.ר.ם ומראה מק1ר1ת של נעות,,,
והוא מ1ס.ף. :ונם אם מראה בא.1ר שםהויה.עדיין יש לחוש שמא.כול השהן,לעשות
כן ,אבל אם האותיות מעצמן מדברים ,קודש ה,ן1א,..
מם אם בתוך נייר חתום נכתב השם ,מעשה נסיק הם,
המניד
ויש כמד רא.ות נוד ..מכאן מוכח שדמסופר
במדרש תלפ1.ת על ya
ן~fןכת.בה
ההגא ,לרעה ר' אליהו הכהן מראה אמת הוא (לא מצר השרים .ענ.י
של שמגת קר1ש.ם וחשובות לשאלות בתנךנ.יר חתום הנוכר כאן ,אף הו" מסייע
להשערה שדטד1בר ברניאל בונפ1סכ
 .ברומה לוה מסופר על 1.בכל דתעור1ת
משנת תס';-תסע .וכל הער.ם מספר.ם על זה כמעשה נס.ם ,,.על

בכלן

' ~ I D N D

רב,יכת.בת

 41ס' מנחת אליהו ,שאל1רקי תקפ'ר ,דף ד'

ע'ט"י'"" "' 1.'1ב"" "יפי'הש.,

",ביי
קוראים ל (((5אח עם הד":::ןג:ו"ג"
אצ

.א

".

.ג

ק)י'ג

 ',ד"ה הס'(5ד גמדת
הכירק"ל מא'וס'ד " .Ba~nageצ"ת' קיק ".לתגיי"
ירע אותה מאחר שלא השתמש אלא במהרהרה הראשונה של
חשובה זו כי נריץ לא
ספר וה. ,התוספות כמהרהרה השניה נעלמו מעע.ו .וכן השונה האנסת שפרסמתיב,צ,ןי כנזכר
ע.ב
למעלה .תעודה נוספת על הח' רמאל מצאת' עתה נס בב-י ירושלים "פ .8014דף
י1הי אצרת מאת ר' אברהם רךיע שביקר אצלו כשנח תם-ה וסוחב אל חברו מרירת '-.בנימין
הכהן כדבר'ם האלה ,עם שובו מארצות המורח בשליחות בני יר1של'ם. :כאת' משוך,חים אלה
להניר למעכ'ח שאם .רצה השט שנתראה פנים בפנס 'ש ל' חידושים הרבהלרבר,
ל עמו 011
נסוק קאדדחו שרבא ב=ה,לחת שנה
להראות בכחב ק מערן של ה כ ם ק ר ד  1ם 1ה"
שיק
תסכן ךן"שץימן %קרא'"' נא'ומ'ד
מלמעלהמחכת אחו
זגת=!.ג""
ואלה
תקרא חנט דנאל השלש שאלה שאה תגיה
מנד
השואל חרמה בכמה חותמות ואעם מרדים לזה השואל שום דבר מהשאלה ועכץ כשבאה התצוגה

.לא

,זצ.ו

1,

,ו
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ר' אל.הו

תם,

הכהן הא.תמרי והשבתאות

שם הויה על כדור של אש המתנלנל בא.1ר ,שכל הנ1כח.ם בשעת מעשה ראו אצל
דניאל ~ה ,מספר נם הקונסול ההול:רי באקמ'ר בשנת ג",;.17
ר'א הכהן מבריל ב' 1מעש' .מנ'ר'ס' כאלה 1ב'ן השירים המתה.11ם -לפ.
מה ש.שמעת .מפי קרוש מדבר רבי 1מ1ר. - '.מכח ;ודל נשמתו שבארם ומנ.ר לו
רבר.ם ,ואופן ההרה שיוצא קול ;דול מלבז ככנס כאזר והוא 1 YDIWהעומר.ם
לפנ 1.א.נם שומעים כלנם ...וכל ההנרות הם אמיתיות משום שקרוב אדם אצל
עצמו ...וזהו אם הוא ארם חכם וקרוש  QNWא'נ 1כן אפשר שנתלבש בו רוח של
רשע מהרוחות הפורחות באו.ר וטדבר בתוךנופו.
והוא טביא רונמאות לכך מנס111,

 oyנשים ותינוקות שנכנסו כהן ר1ח1ת .אכל שוב הוא
הערה טלאת ענ:1.
.ר.ם מצר הקר1שהן
לרעתו .ש להת..הס ל,מנ.ר.ס' המרבר'ם על הנא1לה כלמ;
~'DIQ
ונם אם הם רוחות של רשע.ם המתלבש.ם כאדם הר.הם בא.ם לפעמים .ומספר.ם
לארם כמה רבר.ם ש1.רעים1 ...מדבר.ם אמת 1מבשר.ם דבר .שלזם אמת .ובפרט
בכ1אם לספר רבר .נחמות מענ'.נ .נא1לה שמרקרק.ם
לספר אמ.תות הדברים טסה ששמעו באו.ר ...כ .יודעים שמנ.ע להם
ת1עלח בכ.את הנואל ...ומרהקיס עצמם בזה מן
ה ש ק ר ...ומספר.ם למטהכר .ש.תתקנו טעש.הם.1ה.
 1כבה לקרבה ע" הכשך
טעש.הם, ...ה' ברחמיו 'נ.ענול.מ.ם אלו שלנ.ל1
 .משיחנו בב'א' .,.אין ספק
שלרבר.ב אלו.ש משמעות ומשקלמ.יח
ד בוק יבמקוב בהם נכתבו .הר' המטרש
שנתלו לבנ' א'ומ'ר בשל.ש האהרון של הסאה היו ,קש1ר'ם פחות או 'ותר Dy
הלך הרוה של המש'ח'1ת השבתא'ת המחרקה נם בתעמולתה הכלל.ת ב'כורות
שבתא"ם .ואם הנס'ם שהראה הח'דנ.אל נתקבלו על רעת ר'אל.הו הכהן כנ'ל"1ם
אטת"ם .קשה להמנע מן  nJpDDnשנם התוכן השבתא' שלהם ,שאינו מנטל ~pDD
כלל) לא נדחה על .דו .ודבר ~ה מחזק את התוצאה שה;עת' אל.ה מתוך ניתוח
הדרשות שלו על הפראדוכסים בשל.חות המש.ח שהבאת' למעלה.
אבל ר'א הכהן מכניס ס ?.לתוך רבר 1.בנקורה אחת :הוא אוטר ,בהמשך
הצ.טאטה האחרונה) .אמנם רעכ
 .עשר אותות באות לעולם קורם הקץ ,האנת
הא' הקביה משנר שלשה מלאכ.ם בז' ר1ח1ת העולם  1כ 1פ ר ם כע' ק ר
והם מרא.ן לבג ,ארם שהם עובר.ם להקב'ה וא.נן עוכרים ומכנ.ע.ן הבר.ות; כך

.

:ת .סייגיה

"ו'",ו רואה באתר "'ן
"
ת"ס"3וי "3תג ריס"" """3
תשאל"
ס"
'
ו
ג
ו
ןגך ננתב "'דון וגא
עלא שלץ "ית' סאון אבל ת.ל רא'ת' ע'ן בקן 0פ;' וואלת'

גגסק
הכל כפו שחוקת' .ובזך קדור זנ'ת' לגמה רגר'ס l
דגר,ס
גגתב~nאir'nאpישר מבסחות וגג""
מבבר הס כתוב,ס אנל' סגיהש;.ס .ולגן ,נתוב
נע'ן הוא דבר
ודול ,וכשנתראה פנים בפושם אגלה הכל ..האנרת כחובה בויניציאה כששי כשבת פרשת '1ק"ל
שנת חסי" לפ'ק מ70נ) .הרמ,ים על אישורחקייחי
ו .הכחובות מכמה שדם' מוברת לנו הסם
'פ" ,לאור ידיעותיט הרבות על ר' אברהם רוויו מאןג'לי
' .יסח השבתאי .אין ספק שנם כתן
כי111לעניןהואילה ~ה.אמונה..
ן ""0חפנ~נ שם.790 'DY ,
 47עיי

אג,,ימת

%י ס' טנחת אליהו .דף ה' ע'א וב'.
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שלום

[יה]
ן ן ן ן

,זן

מצאתי ,ונראה מ,ה שאלןו מוכ.ר.ם את השם לבלבל לאדם ובפ.הם שגר 1טרטה:
נםיש רוחות מהאומות כגון מכת יש"ו וכרומה ומראים [ומתראים!] לארף ונשבעים
פרק ר'
בעילת העילזת על א.זה דבר והכל שקר ומרמה' .ולאזהרה  11בסל
נוספת אוהדתו בסוף הפרק הבא אחריו הסותרתכאילו רוב רבדיוהקודטום ומע'דה

ן
,

שעדייןענ.ן ה.טניר.ם .טעון ברנר ,וזה לש1נ.,:1
.ורע שכל מהשכתבת.בפרק.םאלושא 1.שר נרמה לצורח צר,ק,צר.ק התבוננות
והסתכלות הרכה לדכ:חין מאר היטב בצורתם משוס שהשד מתקרב מאץ להרמות
לצנרת הצר.ק כר .לבלבל לארם 1כטעט עשה רטות צורתו לצותא הצריק
 ...ןועל כן משחדל השר שהארםן לא יוכל להסתכל בו מאר 11לא '~ק .דרך
ראיית העברה' בעלמאן זלכן תלו .הרבר בכח הנראהאל 1.שלא .תפקר ,1עמ1ד
בכחו להסתכל בו ...למן הזהר והשמר מענין הרזךלפ .שמרמה לצקת הצר,ק
ע ס ק' ם
 "'slelשם שמים לבטלהמן תלכר בטצורת המות ב"מ  1ב פ ר ט ה מת'ן
בענ.ן המש.ח נראים לו רוחות להרר.כו במדשבתו
וגשבעים לשוא ולשקר בכל תוקף שבועות שגכולים
בשם הויה ואומרים כך שמענו ספי הגבורה בקוטרם
שהם של נחים של מקנם ,והר1ה1תהאר1ר.םהאלוא.נןמאמ.נ.םןבמצ.א1ת
'ר
השם וכל שבועתם 1כ1נת שאלתם ער י.לכר 1אחר.ם ברשת המנת או
ד ת ם ,לכן מראמדירם אל יתפתהלבו באמרם כברנשבעו בשםהויה 4ם אמת'.
נהנה מאמר זה נכברב1.תרלב.רור שלנו ,והוא בא ללמרעל המכשל,ת שחוקר
ל.ר.עת
השבתאות 1הה.סט1ר.ון צמו.ים להן במצב הנוכח .של שמ.רת
למסתבכים
התגוער .לכאורה יש כאן אוהדה אגטחשבתאית בפני הסכנות האוהרמבקוותרו"
בעניינ.המש.ח1 .ה"נובא.ם ללמ1ר מלשונו על הסת"נ1תו.1 ,ותר מזה:
לתופעות אלו ,עם כל הסתירה הנראית כאן לדבריו הקורמים באותו הספר .אבל
לאמתו של דבר בא לשון,ה להוכיח לנו ה 1כ ח ה ס 1פי ת את קשר.ו של
ר' .אליהו הכהן עם קאררוזו .וא.ן כל סת.רהב.ן רבר 1.הראשונ.ם הך,מז.ם על
הבנהונט.הלנב.א
 .השבתאות כמו רנ.אל בונפוס ורבר.ו האחרת.ם .על מקרה
נשתמרו לנו רבר 1.האר1ט.ם של קארר 111על ההמרה בשאלונ.ק'וכבקן,פרסמת.
אותם במקום אחר (מכ"י אדלר  .)2432ומשם אגו למרים ש כ ל טץ גד תי1
של ר.א הכהן לקוח'כ מדברי קאררוח מחתת
כקט
סלה במלה .ואם קאררחו כותב שמ ,במפיו על היפעת רוחת השקק ,ששלח
ו הכהן 1לח' רמאל תלמ.רץ ,להוה.ר אותם ללא '1YD
לאקמ.ר אגרת לח' אל.ה
ברוחות אלו ,הרי רבר .ר' אל.ה 1בכ' שחת אל.הו מ1כ.חים שהיא עצמו
המקבל של אגרת  11ולמר ממנה ולקח מזכר ,אבל לא כמתננר חר'ףלעצו ,האטנה
השבתאית אלא כמתנזר לשבתאות הק'צ1נ'ת של המומרים בשאל1נ'ק' ושל תןרות'הם:
וררכ 1בזה היא סטש דרכו של קארר 11,ושל השבהא'ם המתונ'פן'שנלחמ1
בכת המומרים.
ן

,להם

על,,התננרותו

,ף.

על,מ
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תסס

ר' אליהו הכהן האיתמרי והשבתאות

השואהביןשנ
 .הטק1רותמוכ.הה שר'א הכהן מדבר על מאורעות ור'ם שקרמו
על כ11נת ר1ח1ת השקר להביאל.רי
להמרה בשנת תט.ב 1תמ.נ ,והרמז בסוף
לשושנהי.ו .ענ.ן שלשה המלאכ.ם שעת.רים
המרה ,א.נו רמ.ו,י אלא קשור במעשם
לצאת ולכפור בהקבע ,ננכר פעמ.ם אחדות ע" קארר ,111וכן נם בספורו על
י ער עכש 1.לקבוע את הספר שבו מצאו קאררווו 1ר'א
ההמרה ,,.לא עלה ב.ד
הכהן את הגירסא .שלשה מל א כ ם ' במקנם .שלשה מלכים' שבאותות מש.ח.
קארדוזו אומר בפירוש שמצא כך באתמיר בסמי שחמס אשכנזי הרפים במאה
הט( 1.ואולי כוון לאחר מספרי מהר.ל מפראג) .מאמר קרסון 1ה מסביר .לפי
רעת קאררווו .איך יכלו להתגלות רוחות המתולים באורות .מ~כ.רים את השם
המפורש .ומתנל.ם בצורת חס.רים וצר.קים שהיו ירועים יפה לאלה שלהם נתגלו.
לן שאין שר.ם יכולים לעשות כן (הכל כמו שטען ר,א הכהן בתחלת
והרי
~D"pמנחת אליהון .והתשובה :אין כאןשר.ם אלא הם באמתמלאכ.ם .וכח
לשונו בס'
.
ר
ץ 1ה הוא ממשתירוצו הראשון של אליהו.
מלאכית להם ,אלא שכפרובשם..תירו
נם הת.רוץ השני אצלו שיש באמת כת של קליפות ושרים המצליח.ם .להתקרב
ש .רוחוח מן האומות'הנשבעים בשםעילת העילות
מאר להרמות לצורתהצר.ק.ם.יי
והכל שקר -תירוצו של קאררו~ו הוא. :עו ר יש קליפה אחת הנקראת עוניאל
וממנו ' HS1ענף שנקראעוני חסר ממנו מלת אל בעבוררשעיתו ,וכשהקליפה הנאת
מהגלה בחכמת .ובמרמתו .מב.א בתוך בני יש-אל מחשבות רעות .אמונות שקר

.

וכפ.רוח נמרצות'.ן'

קאררוץ מספר בפרטות כיצר נתגלו לו רוחות אלו בצירת מריקים וכיצר
.חשף' את מהותם האמיתית .ומה שמספר ר' אליהו בסוף לשונו על .המתעסקים
בענ.ן המש.ח' ,כ1ל 1נמצא בס.פור ההוא של קארר 111האזמר. :נגלול
 .ולתלמ.רי
ןבקושטאן מטטרון ואל.ה1 1טלאכ.ן  a'r~llער אין  ,~eDeכזלם בשמחה נרגלה
נשבעים בשם המפורששבל alw .ספק .חקיים ןרבר הגאולה בשנת תמ'בןכ
 .כן
מפ' הגבורה יבשם השם הנרגל ...אומר.ם כה אמר ה' אלה .יש
בכמהראטלקועטשוי
שנ
ת
עיוכך' .נם קארר, 111הרחוק מאר מהלך רוחאנט.נ1מ.סט).קיבע
כך
ש.ש בהם משוםשנוי קטן בתורת משה ובתקנות החכט.ם,וריאה
ל
ב
ק
ל
ן
.
שא
-a"l~b
חות אטת ורוחות שקר .בקיצור :כל תורתו של ר'א הכהןכענ.ן
בזה אבןביחןלרי
נ.ל1י' המגיר.ם והרוחות א.נה מתננרת להנחה שהגא תלמ.רו של קארר 111הננכר
בס' מריבת קודש.ברבריקארריוועצמי ,אלא מאשרת אותה .היחם האריש לנבי
שאלח מש.חותו של שבתי צב .שקאררו~ו מנלה בכמה מדרושיו וביחור בשנרחו
אל ר' שמואל ר' פאס .מסביר לנו נם את התמיהה הזאת בכתב.
מא'ומ'ר.

הדרשי

 50ע"ן ב,צי '11שנה , '1תשיא) ,עמ'  15ומה שכתבת' שם בהערה .5
ן שם הערתי על מקור השקפה ברברי ר' משה ממרמש במאה
י 5שם ,עמ' 3ן,14-יעיי
ת דשקר והקליפה הג'ל
הי'נ .השווה נם התיאורים המקבילים (אך קצרה בדרכה) שלריחי
 ,1927 ,fQRעמ' 115-125
.
'
ע
בדרוש ,אני המכתד' של קארר 111שנתפרסם הרנד"סר ברבעיו
ומאגרת אל ר' שמואל די פאס בליוורנו  nDD1ltב,ביח דמדרש .של א"ו.ק הירש "1ס (תרכ.ה).
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מתוך" :ספר היובל לאלכסנדר מארכס" ,בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה ,ניו יורק ,תש"י

שלזם

תע

היומתלמ,ר 1.של קארר1ז 1שפקפקו במשיחותו של 1ה1א כותב להם,
את עצמם בפרשה ,11כ.ממ.לא.תגלה האמת .הואש"עץצט 1קיבל ,ממובן,,

של ש"ץ ,אבל נם בספריו הרב.ם אפשר לקרוא דרשות רבות עלה;.

ע ת' ד ,ממש כבספרי הדרשן מאיזמיר.
סב1רנ,

אני מסכם:
שהנ.תוה הקורם הוכ.ח שאין ר' אל.ה 1הכהן
'י
,
ש לחשוב אותו כקרוב לשבתא.ם הטחו
ב.ןמתננר .השבתאות .ואדרבה.

למסגרתה.ה1ר.תו ומושפע מהם .הוא קיבל מהם הנחגת שבתא.ות בהח
ערלו המר של המשיח .הוא היה בטשך ,מךמה מקורב לאברהם קאר
הסת"; מן ה',ל"1ם הק'צונ"ם של השבהאות ברורו .אם הוא עצמו הו
התעזרהעל החזיונות בא'וק'ר  -ודברזה קרוב ל1ורא' ,לפ' כל האטור ב
נימוק הפוסל הנחה - 11הר' הח"ק באמונה במשיחותו של שבת' צב',
 .1""0הוא מאמ'ן בנל 1"1של הנביא השבתא' רנ'אל בונפוס 1מוכ'ר או
אם כ' בעק'פ'ן ומבל' לקרוא בשמו .רטותו של ר' אל.ה 1כשבתא'
ן כהן ברנר.
מכמה בחינגת לרמ1ת 1של הררש 1הנרול בךדור ,1ר'ננ.ם.
התרחק בסוף 'מ' 1טן השבתאות ,הר' לא פסל את הרעות שהביע בהשפ
מספרת1 ,א'ן להפוך אותו לרודף השבתאים ,רברשא 1.עלא כל הוכחי
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