ש

ש

קברו עול מרווח וישמעאל
יוסף ינון פנטון

א  .הויכוח על מקום קברו של שבתי צבי
מקרם קברו של שבתי צבי ( להלן ש " ץ ) אינו ידוע בודאות  ,למרות היות האיש דמות כה
ידועה ,

אם לשמצה בקרב שלומי אמוני ישראל ואם להערצה בקרב חסידיו  .אי -

הוודאות היא  ,ככל הנראה  ,תוצאה של שלושה גורמים

:

ראשית  -המאמץ המודע

שעשתה היהדות האורתודוקסית למחוק את זכרו של משיח השקר  ,גזר שיכחה על

.

קברו  .שנית  -המאמינים עצמם בהתאם לתפיסתם את ש " ץ כבן  -דמותו של
העלימו את מקום קבורתו  .ן שלישית  -הנסיבות ההיסטוריות של מות ש " ץ

משה ,

וקבורתו ,

שהתרחשו בבדידות והרחק מישוב יהודי  .כתוצאה מצירוף הגורמים הללו נפוצו

ברבים  ,במידה מסוימת בכוונה תחילה  .ידיעות סותרות על מקום קברו .

לפני שנים מספר התקיים פולמוס בין יצחק בן  -צבי לגרשם שלום בשאלה  :היכן
קבור  . y " wבן  -צבי  ,אף שידע את המסורת השבתאית שלפיה שהה המשיח המיסטי
בשנותיו האחרונות באולצין ( כיום בדרום
האחרונים בבראט ( כיום

באלבאניה ) 2

יוגוסלאביה ) .

טען כי ש " ץ שהה בימיו

ושם מת ונקבר  .בן  -צבי ביסס את טענתו לא רק

על חיבורו של ר ' ליב בן עוזר  ,שהוא מהמקורות היותר קדומים ששרדו על  ~ y " wועל

דבריהם של ר ' יוסף אלמושנינו והחכם צבי  ,שכיהנו ברבנות בעת פטירת  ~ y" wהאחד
בבלגראד והשני בסאראייבו  ,אלא גם על איגרת נתן העזתי אל ר ' שמעיה די

לאייו ,

שנזכרת בו שהייתו של נתן בבראט  .בן  -צבי הסתמך גם על מחקריו של חוקר יהדות

.

הונגאריה בן המאה

ה , 20 -

יהודה

גרינואלד ' ,

וכן על עדות שבעל  -פה של שניים מבני

כת הדונמה  .מאמרו של בן  -צבי נדפס שנית  ,לאחר פטירתו  ,ובו תוספת  .זו כוללת דיווח

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .

' ולא  -ידע איש את קברתו עד היום הזה ' ( דב ' לדיו ) .

1

על משה נאמר

2

במקורות ובספרות המחקר מופיעים השמות של הערים הנדונות  ,בצורות שונות :

:

בדרום  -יוגוסלאביה ( וחן " ו ( ן  -בהגייה הסרבו  -קרואטית נשמעת כמו

דולצינאו .
.

או אולגון ,

אולגיון .

אולקון .

בראט .

בליגראדי כלומר בלגראד שבארנאוט 1היא
3

ראה

:

גרינואלד  .זכרונות .

שבתאים .

עמ '

115

אולצינן ) ,

אולצין  ,כיום
נקראה בעבר

כיום באלבאניה  -נקראה בעבר

אלבאניה ) .

:

:

ארנאוט -

וראה גס להלן .

 .גרינואלד גם התעניין בשבתאות -

ראה

:

גרינואלד ,

ן

14

י ' ינון פנטו7

של מר ראובן גל  ,שהיה ממונה על צירות ישראל בסופיה ושנתבקש על  -ידי הנשיא בן -
צבי לצאת לאלבניה ולאתר שם את קברו של  . y" wנל זיהה קבר קדוש על  -יד מנזר

.

בכתאשי לא  -רחוק מהעיר בראט  ,אשר נראה לו כמקום קבורתו של  . y" wבינתיים
נתגלה בארכיון יד יצחק בן  -צבי הדו " ח המלא של נל בנדון  ,שלא נדפס עד כה  ,והוא
מובא במלואו להלן בנספח א  .אולם כמה פרטים בדו " ח של נל נוגדים את תיאורו של
גרינואלד ואינם תואמים את המסורת השבתאית  .לכן  ,ומטעמים נוספים  ,המסקנות של

בן  -צבי אינן נראות לי ודאיות  ,גם לאחד המימצאים שבדו " חות של נל  4 .גרשם

שלום ,

לעומתו  ,העדיף לקבל את מסורתם הנחרצת בנדון של מקורות שבתאיים  ,כגון ברוך

מאריצו וישראל מקאסטוריה  ,שלפיה נקבר ש " ץ באולצין  .לדעת שלום  ,תיאור קבורתו
של ש " ץ במקום השוכן ליד הים ואשר לא היו בו יהודים באותו זמן אינו תואם את

מצבה של בראט  ,המרוחקת מהים והיתה בה קהילה יהודית בימי  . y" wשלום

4

ראה  :בן  -צבי ( המאמר בשני

,,

נוסחיו ) ;

טען ,

וכן נספח א למאמר זה .

,

-

--

 - - -ו-

.

.
1

יוגוסלאביה
אדריאנופול סי
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' פעמים '

שבתי צבו  -אתרי לודתו  ,מאסרו  ,המרת  -דתו וקבורתו
לידתו -

באיזמיר  ,מאסרו והמרת  -דתו -

בקושטא ,

מקומות מעצר נוספים  -באדריאנופול

ובאולצין ; קבורתו  -באולצין או בבראט
שמות האתרים הגיאוגראפיים סומנו במפה  -כמות שהם כיום

אילצין

עע

ן

קבר שבתי צבי

15

וטענותיו נראות לי משכנעות  ,כי בן  -צבי לא פירש כהלכה את איגרתו של נתן העזתי .
כמו  -כן הראה שלום  ,שאין לסמוך על דיווחו ההיסטורי של גרינואלד  ,וציטט מקור

חדש  ,מעט קדום יותר  ,הטוען בניגוד לראשון  ,שמצא את קברו של ש " ץ באולצין .

5

לאחר פרוץ הפולמוס הזה והופעת ספרו של שלום  ' ,שבתי צבי והתנועה השבתאית
בימי

חייו ' ( , ) 1957

נתגלו כמה מקורות חשובים נוספים שיש בהם כדי לתמוך בדעתו

של שלום  .בין המקורות החדשים ראויים לציון במיוחד אגרות המזכירות את שהותו

של ש " ץ באולצין רק שבועות אחדים לפני פטירתו  .כמו כן נזכרת שיחה עימו ליד חוף

.

הים באולצין באחד מעשרת ימי תשובה בשנת תל " ז  6 .ראויה עוד לציון איגרת מאת
ש " ץ עצמו  ,שנכתבה באולצין  ,כנראה בר " ח ניסן תל " ו  ,אל הקהילה היהודית

בבראט ,

.

ובה הוא מבקש לשלוח לו מחזור ראש  -השנה ויום הכיפורים  7 .בסיכום לא סביר להניח

.

שהוא יצא לדרך מאולצין לבראט מרחק של יותר

מ 250 -

ק " מ  ,מהלך של כמה

ימים ,

זמן קצר לפני שנפטר  ,ביום כיפור בשנת תל " ז  .השאלה נדונה מחדש לאחרונה על ידי

סופית " .

מ ' בניהו  ,אך גם הוא לא הגיע למסקנה

למקרא הדברים המרובים שנאמרו בויכוח

זה  ,חשבתי שמא

ביקור במקום הקבר

עצמו יוסיף לנו פרטים שיבהירו את הסוגיה הנדונה ואולי אף יקרבונו לפתרונה  .כפי

שדווח  ,היה אפשר לראות את הקבר באולצין עוד לפני מאה שנים  ,ולדעתי  ,היה סיכוי
סביר שעדיין יהיה אפשר למצוא אי  -אלו שרידים שלו  ,בזכות הערצת המוסלמים
לקברי קדושים  .וכך יצאתי בשנת

982ן

לאולצין  ,למסע חיפוש אחר הקבר שנשכח

מכבר .

.

אך קודם שאתאר את ביקורי באולצין אציין כיצד אירע שש " ץ הגיע בסוף ימיו
לפינה נידחת זאת  -אף שפרטי חייו של  . y " wהקצרים יחסית  ,ידועים  .אציין את
שרשרת המאורעות שהביאו להגלייתו לאולצין .

ב  .שנותיר האחרונות של ש " ץ באולצין ומותר
בהיותו בשיא משיחותו הלך ש " ץ לקושטא  ,ומאמיניו ציפו כי שם יטול את כתר
הסולטאן ואחר  -כך יגאל אותם משלטון האומות ויובילם לירושלים  .אולם ש " ץ נעצר

בידי השלטונות כמסית למרד במלכות  ,והוזיר הגדול אחמד קופרולו 9כלא אותו .
ניתנה לש " ץ הברירה בין התאסלמות להוצאה

5

עמדתו של שלום  -ראה
התכוון אליו  -ראה

בקבר באולצין -

:

מלכו ואמארילייו ,

6

ראה

:

7

ראה

:

8

ראה :

9

עליו ראה

אמרילייו .
בניהו  .עמ '
:

פראג  .גם חוקר תולדות הכקתאשים יודע  ,שיהודים ומוסלמים ביקרו

ראהן

עמ '

שלום  ,היכן  :שלום  ,ש " ץ  ,ב  .עמ '  . 794 - 787המקור החדש  ,ששלום

אנונימוס  .הקבר באולצין גם נזכר בשעת המלחמה בין המלך ניקולאס

:

והמונטנגרים  -ראה

:

ג ' ייקוב .
עמ '

ריח .

רמס  -רנ .

רמו  -רנא ( וראה גם

קופרולו .

להורג .

וב 16 -

בספטמבר
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הוא

:

קורן ) .

ן

6ו

י ' ינון טרנטון

.

התאסלם וחבש צניף תורכי  .בתמורה  ,מינהו הסולטאן למישרת שומר  -הסף שלו קצב

לו שכר נאה והעניק לו את התואר המוסלמי אחמד עזיז אפנדי קאפוג ' י .
המשיכו לדבוק בש " ץ רבים

מחסידיו ,

אף  -על  -פי  -כן ,

מתוך אמונה שהגאולה אמנם קרבה ובאה

ושהתאסלמותו  ,או ' סוד לבישת המצנפת '  ,היא חלק מהתוכנית המשיחית  .נתן הנביא

הסביר  ,שהמשיח נאלץ לפי שעה לרדת אל ' קליפת ' ישמעאל כדי להציל ממנה את
הקדושה ' ,

' ניצוצות

ויש להתכונן לגאולה הסופית  .בינתיים המשיך ש " ץ לשקוע

בהזיותיו המיסטיות  ,פעמים בלבוש דרויש מוסלמי ופעמים בדמות רב יהודי  .מספרים
שהוא עדיין נהג להתפלל בטלית ובתפילין והיה יושב עם ספר הקוראן ביד אחת וספר
הזוהר בידו השנייה  .יהודים רבים התאסלמו במיצוותו ואילו מוסלמים רבים קיבלו את
רעיונותיו הקבליים .

בסופו של דבר  ,נלאו השלטונות התורכיים משגיונותיו של ש " ץ  ,גירשוהו אל עיר -
הנמל המרוחקת ' שלא דרכה שם רגל יהודים מעולם ' ( ביאנואר

673ן ) ,

היא אולגון

שבגבול האימפריה התורכית  ,בשכנות לאלבאסאן  ,היא אלבאניה כיום  .חסידיו פירשו
את שם המקום כארץ הבשן
סח

:

כג ) .

המקראית  ,שעליה ' אמר

ארני מבשן

אשיב ' ( תהלים

ואת שמה של אלגון הסבו ל ' אלקום ' על  -פי ' מלך אלקום ' ( משלי ל  :לא ) 0 .י

מאוחר יותר הורשו להצטרף אליו גם אשתו שרה ' המטרוניתא ' ושני בניו ישמעאל
ואברהם  .אולם שרה נפטרה לאחר זמן קצר ואחרי מותה נשא ש " ץ את יוכבד אסתר .

היא באה אליו לאולצין בלוויית אחיה  ,יעקוב קרידו  ,שלימים נעשה אחד מראשי כת
הדוגמה

היהודית  -מוסלמית " .

ב 675 -ן ,

טקס הנישואין התקיים באולצין

על  -פי הנוהג

.

היהודי  ,אולם הנערה התאסלמה מיד ונטלה את השם עישה על שם אשת הנביא
מחמד .
למרות גלותו למקום מרוחק נשאר ש " ץ בקשר הדוק עם מאמיניו בקושטא

.

ובמקומות אחרים  ,קיבל מסרים ומכתבים ונתן הנביא יחד עם ר ' שמואל פרימו אף
ביקרו אצלו למשך שבועות

אחדים  .מ

על  -פי האגדה השבתאית  ,ניצל ש " ץ בשנת

1676

באורח פלא ממוות בטוח  ,כאשר בשעה של ' הארה גדולה אשר כמוה לא נהיתה ' נכנס
למקום שבתם של נכבדי העיר  .בפעם אחרת  ,הוא עלה בחצות לילה על ' חומת

המגדל '

ושר שם פיוטים ותחינות עבריים  ,ושוב ניצל באורח פלא מחרב התורכים הנזעמים .

במקרה אחר ש " ץ גרם לנכבדי העיר  ,וביניהם הפחה
באפיית מצות לפסח .

המעשים

]3

המוזרים

הללו ,

והקאדי  ,לעזור לו בהכנעה

שדומיהם עוררו לפנים את

חשדותיהם של היהודים השמרניים יותר  ,התרחשו גם בשנות חייו האחרונות  .שישה

בשבוע אחד " .

חודשים לפני מותו הוא חגג פסח וסוכות

.

שלום  ,ש " ץ עמ '

 ; 757שלום ,

10

ראה :

11

ראה  :טוביה  ,מאמר שביעי  .דף כז .

פירוש .

ן

בבדידות גלותו הוא חיבר את

עמ ' . 182

.

תשבי עמ ' צז .

12

ראה

:

13

ראה

 :מאריצו  ,עמ '

14

השווה

:

. 67

מלכים א חיסה

;

תיקוני זוהר כא

:

' ארבע סרי יומי דפסחא לקיימא כימי צאתך מארץ

מצרים אראגו נפלאות ( ודא ז ' יומי דפסחא דגלותא קדמאה וז ' יומי דפסחא דגלותא בתראה ) ' .

ן

קבר שבתי צבי

החיבור היחיד המיוחס

לו  ' ,רזא דמהימנותא ' ( סוד האמונה ) " .

זו

עותק של איגרת ששיגר

ש " ץ מאולצין  -ואולי זהו מכתבו האחרון  -שנשתמר במה שנראה

כחתימת  -ידו ,

מופנה אל קהילת בראט ונקרא כמו הכרזה מלכותית  .האיגרת  ,שבה הוא תובע להזדרז
ולשלוח אליו מחזור לימים

חתומה

:

הנוראים ,

מציגה את ש " ץ בכפל תפקידיו  ,שכן היא

' משיח אלהי ישראל ויהודה  ,שבתי מאמט צבי ' .

6ן

.

רק ימים ספורים קודם מות ש " ץ ביקר אצלו המומר יוסף קאריליו  ,ומאוחר יותר
סיפר

:

אחר ראש השנה של שנת התל " ז הוציא אותנו אל שפת הים ויאמר אלינו שובו
איש אל ביתו עד מתי אתם מחזיקים בי אולי עד שתראו תחת האבן ההיא אשר
על כיף ימא  .יצאנו מאלקום והוא נפטר יום הכפורים בבוקר בבוקר .
ש " ץ נפטר ביום כיפור תל " ז

השמור לצדיקים " .

ן

( 17

מיד לאחר מות

בספטמבר

, ) 1676

7ן

למרבה התמיהה ביום  -פטירה

ש " ץ העלימו מפני המאמינים את הידיעה הנוראה

בדבר מותו ומקום קבורתו  ,כך שיותר מאוחר שררה מבוכה בדבר מקום קבורתו  .אולם

.

המסורת השבתאית טוענת  ,כי המשיח ציווה שלא יטמנוהו בבית  -קברות מוסלמי אלא

במערה שעשה לו לחוף הים  ,במקום שבו נהג לטבול להיטהרות  .אחדים מספרים  ,כי
בשעת פטירתו היה נוכח אחיו אליהו והוא החזיר עמו לאדריאנופול את אלמנת ש " ץ
ואת

ילדיו .

9ן

על ש " ץ נאמר עוד שנקבר  ,בדומה למשה רבינו  ' ,בגיא '  ,וחסידיו פרשו

זאת כראשי  -תיבות של ' גבול ישמעאל ואלם ' .

20

מאוחר יותר היה מיקומו של הקבר

ידוע לשבתאים  ,ונתן העזתי אף ביקש לפקוד אותו  ,אולם הוא נפטר בסקופיה ביאנואר
, 1681

בטרם עלה בידיו למלא את מבוקשו  .במשך שנים רבות אחר  -כך באו עולי  -רגל

ממרחקים אל קברו של  ~ y" wשכבר היה כמעט חרב בשלהי המאה
שמיקומו

נדון

בקצרה

העות ' מאנים לאוסטרים .

בעיתונות
21

המערבית

בהקשר

למלחמת

ה  , 19 -שעה

מונטנגרו

בין

אגדה מספרת  ,כי להבות פרצו מקברו שלחוף הים והטילו

אימה על הכוחות שצרו על הנמל התורכי בשנת  . 1880ע אחרי עצמאותה של מונטנגרו
מן האימפריה העות ' מאנית התקשו עולי  -רגל שבתאיים  ,במיוחד מסאלוניקי  ,לבקר את

הקבר  ,אולם הוא לא נזנח לגמרי  ,למרות נטישתו על  -ידי

15

י ' ליבס טען

באחרונה  ,שיש

המאמינים .

.

ליחס ספר זה לאברהם מיכאל קארדוזו  -ראה  :ליבס קארדוזו  .אך

לפי עניות דעתי הדבר עוד מוטל בספק .

.

אמארילייו עמ ' רמס .

16

ראה

:

17

ראה

:

18

ראה  :תשבי  ,עמ '

מלכו

ואמארילייו  ,עמ ' ריח  .אלקום היא אולצין .

קיג ( ' לא בערב י " ה כי אם ביום  -הכיפורים עצמו '  ,מדגיש מאיר

גויטיין  ,עמ ' . 104

קיד  .אמנם קברה היה בסאלוניקי  -ראה

19

ראה  :תשבי  ,עמ '

20

ראה  :מאריגו  ,עמ ' . 68

21

ראה

:

אנונימוס

22

ראה

:

נחמה  ,עמ '

;

פראג .
. 160

 :מלכו  ,עמ '

. 539

רופא ) ; וכן ,

ן

8ו

י

ינון פנטון

'

ג  .באולצין  -בחיפרש אחר קברו
אשוב עתה למסעי בשנת

לאולצין  ,בחיפוש אחר קברו של . y" w

1982

אולצין היא כיום העיר הדרומית ביותר על חוף הים של

יוגוסלאביה ,

והכביש

.

האדריאטי המהיר מצטמצם עם התקרבו אליה ונעשה שביל עפר המתפתל דרך שדות .
לצדי הדרך עובדות נשים בלבוש אלבאני  .פה ושם בולט באופק צריח של מסגד כפרי

,

.

על רקע ההרים השחורים שנתנו לארץ זו את שמה  -מונטנגרו  .אולצין שנאמר עליה

כי היא אחת הערים העתיקות ביותר בחוף האדריאטי  ,נקראה דולציניאו  -בפי יורדי -

.

.

הים הונציאניים אולגון  -בפי התורכים  ,אולקון  -בפי האלבאנים כפי שמתברר
מהשלטים הדו  -לשוניים שלצדי הדרך .
אולצין נכבשה בידי התורכים בשנת

1571

ושימשה לאחר זמן קצר כמעוז של

שודדי  -ים  ,בראשות הבוגד אולוג עלי מאלג ' יריה  .משך קרוב למאתיים שנה הטרידו
שודדי  -הים את ספינות הנוצרים בים האדריאטי ובים התיכון  ,עד אשר נאלצו התורכים
להשמיד את ציים בשנת

675ן .

בקרב מיפרץ לימה  .אולצין היתה מרכז גדול לסחר

עבדים  ,ועדיין אפשר לראות פה ושם בין תושביה  ,האלבאנים ברובם  ,צאצא רחוק של
מושבת הכושים הגדולה שהיתה בה .

23

לפני מאה שנה עדיין שימשה מקום מושב של

הקאדיליק העות ' מאני של קרא דאג ( ההר

השחור ) .

מדריכי  -תיירים ישנים מהללים את הקסם ואת הניחוח המזרחי של העיר  .אולם מן
חזותה האסלאמית ואופיה האקסוטי לא נותר הרבה  ,במיוחד לאחר רעידת  -האדמה
הקשה שפקדה את האזור

ב , 1979 -

והם הולכים ודוהים בעקבות התיירות המשגשגת

בה בימינו  .עתה אולצין היא אתר טפש המושך מבקרים מאירופה כולה  ,ובה מלונות -

פאר חדישים בקרן הדרומית של הנמל  ,המהווים ניגוד בולט לחומות המבצר מהמאה
ה 13 -

שלמולם  .על חוף הים  -מהומה עליזה ושאון טראנזיסטורים  .קשה להאמין כי

היו זמנים שבהם לא העז אף כופר לחדור לעיר  -נמל תורכית זו .
את הקבר המבוקש יכולתי למצוא ללא קושי רב  .בכניסה לאולצין עוברים דרך

.

הבאזאר ומרכז העיר אל חוף הים ושם  ,במערה שלרגלי צוק המשקיף על המפרץ  ,ליד
חוף הרחצה ההומה

תיירים .

מצוי הקבר  .המקום נערץ על התושבים המוסלמים

,

ששיקמו אותו ומסיידים את קירותיו בקביעות  .בכניסה מצוי שער מתכת בצבע ירוק

,

הוא צבע נביא

האסלאם ,

מקושט בחצי  -הסהר המוסלמי  .בתוך

המערה ,

שרוחבה

כשלושה מטרים  ,עומקה שני מטרים וגובהה שני מטרים  ,מצויים שני קברים  ,מכוונים
צבעוניים ,

מזרחה  ,המכוסים בכיסויים

ועליהם שני צניפים תורכיים  .על הקיר תלוי

.

שטיח המתאר את מכה וירושלים כאילו מתוך הוקרה שלא  -מדעת לדמותו של ש " ץ .
במקום אין כתובות כלשהן

,

והחפצים הנוספים היחידים הם נרות אחדים לשימוש

המאמינים .

.

בגרמנית רעועה במקצת סיפר לי כושי מקומי בעל דוכן בשכנות למקום  ,כי בקבר
23

ראה :

לופאשיץ .

קבר שבתי צבי

ן

19

מראה כללי מעבר למפרץ לימן  -החץ מציין את מיקום הקבר על חוף הים
התצלומים בעמוד זה

ובעמ ' ס2

.

 22ו  23 -מעשה
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בתוך מערת הקבר  -מעל ציוני הקבר שתי מצנפות תורכיות  ,ברקע התצלום פרוכת עם ציורי מכה

( מימין ) וירושלים

( משמאל )

ן

20

י ' ינוי

פנטו7

הקדוש טמונים שני לוחמים קדמונים  ,שהגנו כעבר הרחוק על העיר מפני פולשים .
בהזדמנויות מיוחדות נערכות במקום

תפילות ,

מדליקים

נרות ,

תורמים לצדקה

ומבקשים את ברכתם של הקדושים הקבורים שם .

כיקרתי במקום בכ ' כטבת  ,שהוא יום מיוחד בלוח השבתאי  :יום השנה להארתו

.

הראשונה של ש " ץ יום שהפך להיות חג לחברי הכת  .היה בכוונתי להיכנס למערה
ושאלתי היכן אוכל למצוא את שומר המפתח

( סורבה  -דאר ) ;

צעיר אלבאני אדיב כיוון

אותי אל ביתו של מאקסוט פקו  ,מנכבדי המוסלמים במקום  .מאחר שהיה יום רמדאן
חם והוא

צם ,

מיאן פקו להתלוות

אליי ,

אולם נעתר

לבקשתי ,

כאשר אמרתי לו

שבכוונתי להתפלל  .שכן צעיר הסכים באי  -רצון לשמש מתורגמן  .הוא היה ממוצא

מוסלמי  ,אולם הכריז שהוא אתיאיסט וסבר שמעשיו של פקו מעידים על נחשלות ועל

.

אמונות תפלות  .נראה כי גם ילדיו של פקו מחזיקים בדעה זו בהיותם בני דור אחר
לגמרי  .על  -פי המידע שבפי פקו  ,הקבר הקדוש הוא בן כמה מאות שנים  ,וטמונים בו

.

שני אחים אדוקים  ,סייד חוסיין וסייד לוטפוללה שמתו מות קדושים בשעה שהגנו על

.

העיר מפני פולשים  .כאשר שמתי לראשי כיפה דומה לזו שחובשים התורכים סבר פקו
שאני מוסלמי ודרש ממני לבצע את הרחיצה הפולחנית בטרם אכנם למערה  .נענתי

.

לבקשתו משועשע מן המחשבה שכאתי אל ש " ץ  ,היהודי שהיה לתורכי  ,כמו בימים
עברו

:

מחופש כביכול למוסלמי

קבר שבתי צבי

ן

ו2

אחרי שהדלקתי שני נרות ואמרתי כמה פרקי תהלים נוכח מבטיו התמהים של

חוואג ' ה פקו  ,נתלוויתי אליו אל המסגד הראשי  ,שעמדו להתחיל בו בתפילות של אחר
הצהריים

.

רק הקשישים השתתפו בתפילות

במסגד .

כמו בבית  -הכנסת בסאראייבו

שביקרתי בו מאוחר יותר  .הדבר היה נוח למטרתי המיידית  -איסוף מידע  ,אולם
לאוהב מסורת כמוני היה עצוב לראות את אי  -ההתעניינות המוחלטת של

הצעירים ,

לרבות בניו של פקו  ,באמונת אבותיהם  .במרחק של צעדים ספורים מן הכניסה למסגד
ישבה

אשה

בלבוש

צעירה

מועט

בשמש .

והשתזפה

בחוקי

התגרות

הצניעות

המוסלמיים ודאי היתה עולה בחייה בעבר הלא  -כל  -כך רחוק  .במסגד עלה בידי לשוחח

עם האמאם המקומי חוואג ' ה איבראהים בייראמוביץ ' ועם זקני העדה  ,שאישרו את
קדמוניותו של הקבר והבטיחו לי ששום ' טורבה ' ( קבר

קדוש )

אחר לא היה בנמצא

בסביבה  ,לבד מאחד השוכן בקרבת בית  -הקברות המוסלמי  ,בגבעות שמעבר לגבולות
העיר .

.

דבריהם אימתו את התרשמותי שזהו אכן קברו של שבתי צבי  .כל הפרטים התאימו

למסורת השבתאית  .גם ברוך מאריצו וגם אברהם קארדוזו אומרים בפירוש  ,כי ש " ץ
נפטר באולצין  .ישראל  TTnכתב בשנת

, 1678

כי ש " ץ נטמן במערה שהכין בעצמו וראה

בכך עובדה בעלת משמעות עמוקה לאמונה .

ברוך מאריצו  ,שכתב כחמש שנים

24

.

מאוחר יותר ידע את העובדה הזאת והוסיף שהמערה שוכנת ליד

חוף  -הים ,

' בגיא ' ' .

2

בתיאורו של ר ' ליב עוור  ,למרות הטעות במקום פטירתו של ש " ץ  ,שאותו הוא מוסר

מפי החכם צבי  ,אפשר שהפרטים האחרים נלקחו ממקורות מהימנים  .ש " ץ ציווה שלא
יקברוהו אצל ישמעאלים וביקש שישכיבוהו ' לבדו ליד הים ' מפני ' שיהודים [ כלומר

.

בתי  -קברות של יהודים ] אינם באותם מקומות '  .הקבר הבודד באולצין במערה ליד

הים  ,בעמק שלרגלי המבצר שבו היה כלוא ש " ץ  ,הרחק מכל בית  -קברות

מוסלמי ,

תואם להפליא את הפרטים הללו  .אני משוכנע שאכן זהו קברו של משיח ישמעאל .

אולם בנקודה אחת אין התאמה  :מציאותן של שתי מצבות קבורה במערה זו  .האם
יתכן שהקבר השני הוא של המטרוניתא שרה  ,אשתו האשכנזית של ש " ץ  ,שנפטרה
באולצין בשנת

1674

?"

2

זאת עשויה להיות תשובה סבירה גם לשאלה מדוע ש " ץ

' הכין ' את המערה או ' שמר ' עליה  .אפשרות אחרת היא  ,שאדם שני ביקש להיטמן ליד

קברו של ' האיש הקדוש '  .או אולי שתי המצבות הוקמו כתגובה על האגדה

העממית ,

אשר צמחה סביב הקבר הקדוש וטישטשה את
~
שקבר יהודי הפך להיות נושא להערצת המוסלמים איננה מוקשה כלל  .בארצות
הותו של שוכנה האמיתי .

24

דברי

ברוך מאריצו וקארדוזו  -ראה

. 171

. 195

25

ראה

26

ראה :

:

מאריצו ,

עמ '

. 169

כאדריאנופול .
27

ראה להלן

.

שלום  ,פירוש עמ '

עמ ' א. 5

שלום  .פירוש .
:

:

.

שלום לידיעת  :דברי חזן  -ראה

:

27

העובדה

נספח א למאמר .

וזה בניגוד לדברי

מאריצו .

עמ '

. 56

כי היא נפטרה כבר

ן

22

י ' ינון פנטון

האסלאם  ,במזרח ובמערב  ,קיימות דוגמאות רבות לקברים אשר יהודים ומוסלמים
כאחד פוקדים

אותם ' .

1

יחד עם זאת  ,נותרו לי עוד שאלות רבות שביקשתי תשובות עליהן
הקבר

?

:

מתי פקדו את

מה היחסים בין מוסלמים ובין התושבים האורתודוקסים של העיר

?

אולם שעת

תפילת ערבית הגיעה והיה עליי לעזוב את הזקנים לתפילותיהם .
בעוד קריאת

הקוראן

מהדהדת באוזניי

,

עשיתי את דרכי במעלה המדרגות

המתפתלות אל המבצר שבו הוחזק ש " ץ במשך

6

שנים ארוכות  .חומותיו

העבות .

שחוזקו פעמים רבות על ידי התורכים  ,נישאות גבוה מעל הנמל  ,ומשקיפות על כל

הקרן הדרומית של המפרץ  .נכנסתי בשער המזרחי  ,בשביל העולה מחוף הים  .שבו הלך
ודאי ש " ץ עצמו כדי לרדת ולטבול במים

.

לעיניי נגלו עיי חורבות מעוררי אימה .

.

השער המערבי של המבצר התורכי ולמרגלותיו בית  -קברות נוצרי אורתודוקסי  -חסידי שבתי צבי
האמינו שהוא נקבר בגיא

א2

:

על גבול ישמעאל ואדום

.

על קבר עבד אלקאדר אלגילאני בבגדאד שהיהודים רואים בו את קברו של ר ' יוסי הגלילי -
בן  -יעקב  ,עמ '

ראה

 . 217 - 215אנשי מראכש ספרן לי  ,כי סידי תאמד אלכאמל הקווך בבית -

הקכרות המוסלמי נחשב אצלם כיהודי  .קברות קדושים משיתפיט למוסלמים וליהודים במגרב -
ראה

:

וואנו  :ובאחרונה בפירוט רב  -בן  -עמי .

מראה מהמבצר התורכי ( שבתי צבי
שפת הים

:

' עד מתי אתם אוחזים בי  . . .אולי לא רחוק יותר מהסלע הזה על

')

בפנים המבצר  :שוק תורכי עם כנסייה מהמאה

ה , 14 -

בלוסצ ' בה  -קולה שר שבתי צבי את בקשותיו בחצותו

.ן

.

"

שהוסבה למסגד מוסלמי  .האם כאן מעל מגדל

24

ן

י ' ינון פנטו7

המעט שניצל מן העיר העתיקה לאחר שתותחי המונטנגרים הפגיזוה בשנת

ברעידת  -האדמה בשנת

, 1979

878ן

נחרב

שהחריבה את החוף האדריאטי  .הלכתי לאורך החומות

ההרוסות  ,המתנשאות על פני התהום בגובה של מאה רגל מעל חוף הים שלרגליהם

,

עברתי לפני המבצר החרב והגעתי למקום השוק התורכי  .באמצע השוק מתנשאת
ה 5 -ן ,

כנסייה מן המאה

שהתורכים הפכו אותה למסגד שהוא אחד העתיקים ביותר

באירופה  .תהיתי אם ש " ץ אמר כאן את תפילותיו המוסלמיות או קרא כאן בקוראן

?

מעבר ניצבו שרידי בלוסצ ' בה קולה  ,המגדל שבנה אחד המלכים הסרבים האחרונים

.

האם מראש המבנה הזה שר ש " ץ את קינת החצות שלו קודם שניצל בנס מחרב
התורכים הנזעמים
עם רדת

הערב ,

?

השוממות .

שעה שצללים משונים ריצדו בין החורבות

עשיתי

בתחושה של חוסר  -נחת את דרכי חזרה לחוף הים  .תהיתי על גורלו של היהודי הבודד
שתעה ברחובות

הללו ,

העזובים עתה  .כיצד אירע שתקוות והתלהבות כה גדולות

התמוטטו ונעלמו בדומה לחומות ההרוסות הללו שהתפוררו אל הים

?

מאות

קילומטרים הרחק מכאן  ,לאורך חוף הים התיכון בסאלוניקי  ,הוסיפו מאמיני הדונמה ,

במשך מאות שנים  ,לסקור מידי שחר את אופק הים  ,בתקווה שיחזו בשובו המיוחל של
משיחם מאולצין  .גם הם כבר נעלמו עתה  .נותר רק הקבר הבודד  ,מצפה למושיע
האחרון .

נספח א

בשליחות הנשיא לאלבאמה
בשנת  1955פנה י ' בן  -צבי  ,שכיהן כבר כנשיא המדינה  ,אל ראובן נל  .הממונה על צירות ישראל

בבולגאריה  .לבדוק ולחקור את מקום  -קבורתו של שבתי צבי באלבאניה ( לישראל לא היו

קשרים דיפלומאטיים עם מדינה זו )  .שליחות זו באה שלוש שנים לאחר פרסום מאמריהם של
בן  -צבי וג ' שלום  .שחלקו זה על זה בדבר מקום קבורתו של שבתי צבי  .התעודות על אודות
שליחות זו לא פורסמו עד כה  .אף שכאשר כונס מאמרו הנדון של
בספרו

בן  -צבי  ,לאחר פטירתו ,

' מחקרים ומקורות ' ( ירושלים תשכ " ו ) נכללה בו תוספת ובה תמצית המימצאים של

השליחות

( עמ ' , 551 - 550

וכן תצלומים של הקבר המיוחס לש " צ  -לוח יט )  .נראה  ,כי תוספת

זו מבוססת על תרשומת שיחה של נשיא המדינה עם מר

נל  ,ב 11 -

בפברואר

1960

( ראה גנזך

המדינה . ) 105 / 1207
בנספח א אנו מביאים

3

כאלבאניה אל בן  -צבי .

()2

תעודות על שליחות ר ' נל באלבאניה

()1

דו " ח של נל לאחר מסעו

תשובת בן  -צבי הכוללת שאלות נוספות .

חתימה .

:

.

()3

תרשומת ללא

שככל הנראה היא דברים שבעל  -פה של נל ובהם תשובות על השאלות הנוספות של בן  -צבי .
בן  -צבי ,

תרשומת זו נערכה כידי

כנראה לצרכי פרסום .

את התעודות ליווינו בהערות  .רוב ההערות לנספח א הן מאת המערכת  .התעודות שבנספח זה

.

הועברו למחבר המאמר י ' ינון

פנטון .

והערותיו להן מסומנות בכוכב ליד מספר ההערה .

שלוש התעודות הן מארכיון יד יצחק בן  -צבי וסימונן

. 6/ 2/ 1 /5

ן

קבר שבתי צבי

סופיה 18 ,

באוגוסט

25

1955

צס 05 / 1611 /

לכבוד מר יצחק בן  -צבי
נשיא מדינת ישראל
ירושלים
כבוד

הנשיא ,

ביקורי באלבניה בין

ה  7 -ן וה 28 -

.

ביולי שעבר בשליחות המשרד איפשרה לי למלא את

דרישת כבודו לחקור ולהוודע במקום קבורתו של ש " ץ .
על אף הזמן המוגבל שהיה ברשותי והקשיים הרבים בהם נתקלתי והתנסחי בחפושי
אחרי הקבר  ,עלה

בידי ,

הודות לעזרה שהושטה לי על ידי משרד החוץ בטיראנה ,

ובמיוחד הודות לעזרתו של מנהל המוזאון הארכולוגי והאטנוגראפי

הארכאולוג סלים

איסלאמי .

ן

העובדות המתוארות להלן
הנזכרות בחוברתו בנושא .

לקבוע מקום קבורתו של ' נביא
יאפשרו ,

תקווה ,

אני

הממשלתי ,

פלשתינאי ' .

לכבודו לאשר את מסקנותיו

2

יהודי אלבניה שמספרם מצומצם מאוד  ,לגומיתו של הדבר הסתבר לי שמספרם
אינו עולה על

180

נפש  ,מפוזרים בכל רחבי המדינה מצפון ועד דרום  ,ומשום עובדה זו

המגע אתם היה בלתי אפשרי  ,מפני הזמן הקצר שהיה ברשותי .
הקובץ הגדול

ביותר ,

.

נמצא בבראט עיר הנמצאת באזור אסור וסגור בפני

זרים ,

ואפילו הסכימו שלטונות אלבניה לביקורי בעיר זאת  ,לא היתי יכול להקדיש את הזמן
המעט שעמד לרשותי בכדי לבקר בעיר .
לפיכך היה עלי לבקש את עזרת האלבנים להביאני במגע עם אחת מבני המשפחות

.

הנזכרות בחוברתו בטיראנה ולהתחיל במחקר בעזרתם או בעצתם .
רבה היתה אכזבתי לכשהודיעוני שהמשפחות שאת שמותיהן מסרתי  ,אינן בנמצא
לא בטיראנה ולא באלבאסאן וספק רב אם אימצאון בכלל  .מכל מקום לפי הידיעה
שנמסרה לי  ,החיפושים עלולים היו להארך כשלשה עד ארבעה שבועות ולא היתה לי
ברירה אלא לוותר על חיפוש אחרי המשפחות שהזכרו על ידי כבודו .

אמנם בטיראנה נמצא אדם צעיר יהודי בשם ז ' אק ( יעקב ) ויטולי ואכן נפגשתי עמו

מספר פעמים  ,אבל האיש מעולם לא שמע לא ש " ץ ולא על השבתאים .
בינתיים

ביקרתי לפי הזמנת משרד החוץ במוזאון הארכולוגי והאטנוגרפי

.

.

הממשלתי ושם נפגשתי והכרתי את מנהל המוזאון איש צעיר ובעל מרץ אשר עשה
עלי רושם מצויץ .

בגמר הביקור ביקשתי לשוחח עם הא ' איסלאמי ( הוא מנהל המוזאון ) וסיפרתי לו
על מבוקש כבודו  .תאור המקום כפי שנזכר בחוברת  ,והסתמכות על כת השבתאים

.

נתנה לו  ,לא ' איסלאמי דחיפה לחקור אצל הבקטאשיסטים והדרך שבחר בה הובילנו
לקברו של

' הפלישתינאי ' .

לאחר שקיבלנו את הנתונים הנכונים על מקום הימצאו של הקבר ביקרנו

במקום ,

צילמנו את הקבר והסביבה ואחרי זה ערכתי ביקור אצל ראש הבקטאשיסטים וקיבלתי
ממנו הסברים .
1

,

מתחת למילים סלים איסלאמי נוסף קו מדגיש כנראה בידי כן  -צבי ) .
הכוונה לתדפיס מאמרו של בן  -צבי שפורסם

2

חוברתו

ג

הקיבו -ן היהודי הגדול ביותר

-

באלבאגיה .

כ ' ציון '

-

ראה

:

בן  -צבי .

הקבר המיוחס לשבתי ? בי  -בראט  ,אלבאניה
המקור

:

בן  -צבי  ,מחקרים ( ראה הפניות

ביבליוגראפיות )

כל אלה אפרט בפני כבודו להלן

:

מהמפה שהנני שולח לכבודו במצורף למכתבי זה ומהחצים המודגשים באדום
והמראים את הדרך מטיראנה ועד הגבעה המסומנת באות  , 5יסתבר שהקבר הנדון

נמצא על הר או גבעה ( גובהה
שנדאליס ' .

הנקראת ' מאלי סינדליט ' או ' מאליס

מטר )

714

4

לרגלי ההר עובר הנהר ' יאניצה ' וההר עצמו נמצא במרחק של

מהעיר ' אורי סיינט באוט ' שלידה עובר הנהר

במרחק של

כ 23 -

' ארנאוט בליגראדי '  .פרושו של שם זה הוא

המרחק בין הגבעה והים האדריאטי ( בקו
הגבעה

( ההר )

' דאבול ' .

ק " מ מהקר נמצאת העיר

' בראט '

' בלגראד

:

25

קל " מ בערך

ישר )

הינו

הידועה אף בשמה העתיק

האלבנית ' .
כ  35 -קל " מ .

נמצאת כמעט במרכז של הרים העוקפים אותה והמענין והחשוב

לציין שזהוא ההר היחידי בסביבה עם חורשת עצים על ראשו  .כל שאר ההרים עומדים
רקים מעץ .
גובהו של ההר  ,כפי שכבר

ציינתי 714 ,

מטר וממש בראשו של ההר נמצא הביתן ובו

הקבר .
שמו של ההר נובע משמו של הנפטר כפי שהוא היה ידוע בזמנו אבל כנראה נמסר
בצורה משובשת לדורות הבאים .

השם ' סינדליט ' או ' שינדאלי ' פרושו ' סיינט אלי ' כלומר  ,אלי הקדוש  .השם

' אלי '

מסמל  ,לפי עדויות האלבנים  ,שהאיש לא היה ממוצא מוסלמי .
מזיקני המקום נודע שהקבר נמצא תחת השגחתם וטיפולם של הבקטשיסטים אבל

על קברו של ' הקדוש ' באים להתפלל ו ' לבקש ' אנשי כל הדתות .
יש גם יום מיוחד המוקדש לעליה לקבר הוא

9

במארס לפי הלוח הישן

ו 23 -

במארס

לפי הלוח החדש  5 .לפי הסיפור עד היום הזה מקריבים קרבנות ליד הקבר אם כי החזיר
אסור להקרבה .
4

בשולי פיסקא זו ציין בן  -צבי בכתב  -יד

5

בשוליים ציין בן  -צבי בכתב  -יד

( שה ? ) ' .

:

' 21

:

' מאליס  -גבעה [  ] :שנדאת [ -

אדר  -מרס  -לידתו

[ 28 ] :

-

] ברוך  /בריאות ' .

מילתו

[ 22 ] :

חג הכבש

קבר שבתי צבי

ן

27

יום זה  ,סיפרו  ,נופל בתאריך בו חוגגים את יום ה ' נברוז '  .חג פרסי  -זאראוסטרי
 -המסמל התחלת

האביב ' .

לביתן הקבר צורת בית בן  -חדר מכוסה גג רעפים  .אורכו -
מטר  :גובהו -

180

סנטימטר ; הגג  ,במקומו הגבוה ביותר -

ללא דלת  -רוחבה -

66

סנטימטר  :גובהה -

120

מטר ; רוחבו -

4

4

סנטימטר ; הכניסה

40

סנטימ ' .

הכניסה פונה מזרחה  .רגליו של הנפטר אף הן מזרחה וראשו  ,כמובן  ,מערבה  .אבל
לדברי זקני המקום המנהג הזה קיים אצל המוסלמים .

7

הקבר עצמו מכוסה במכסה עץ צורת משולש  .על הקבר או לידו לא נראים כל

סימנים של מצבה או כתב  .החומר בו כוסה הקבר כנראה סיד או חומר דומה ; פירורים
מהקבר הנני שולח לכבודו במעטפה שסימנתיה במספר
במעטפה שסימנתיה במספר

הנני שולח כמה מן הצמחים מסביבת הקבר  ( .זה

,6

בכדי להביא לכבודו רמז על האווירה של

המקום ) .

כמו כן מעבירים בזה לכבודו תמונות  ,מספרים
הא ' סלים

.5

, 1 -4

מההר והקבר שצולמו על ידי

איסלאמי .

למחרת היום לכשהזרנו לטיראנה התקיימה פגישתי עם ראש הבקטשיסטים .
המרכז העולמי של עדה זו נמצא באלבניה  .הנני מצרף פה את כרטיס הביקור של ראש
האחווה הבקטשיסטית אחמד מיהטאר דאדא  .כן מעביר אני תמונתו הוא ועוד תמונות
בו הוא מופיע עם מקורוביו

ועוזריו ' .

כידוע לכבודו זו היא כת נזירים  .יסודותיה של הדת בקוראן ובתוכה קננותי רוב

דתות העולם  .נביאינו  -נביאם

מלכינו  -מלכם

;

;

מאמינים בעץ הזית וברבות

מהדוגמות של הדת הנוצרית ; עקרונות בודהיסם וזאראוסטריסם מצאו את ביטויים גם
בדת זו .
נתקבלתי על ידו ועוזריו באדיבות רבה וזה סיפורו של האיש
מרכזם

העולמי של הבקטשיסטים

היה ,

:

עד בואו לשלטון של אטא  -תורק

,

בבאג ' יבקטש באנטולה  .אטא  -תורק נירשם מתורכיה ולכן העתיקו את מקום מושבם
לאלבניה .

עובדה  :ו  ,כלומר שהותם הקצרה באלבניה  ,תסביר את העדר דוקומנטציה על הקבר
בו מתענין כבוד הנשיא של מדינת ישראל .
לפי האגדה שבעל פה אשר קודמו והוא עצמו אספו מפי הזקנים ואנשי דת אחרים
הקבר הוא קיברו של יהודי ' פלשתינאי ' שיחד עם מקורביו  ,ורובם מפרס  ,גורשו במאה
ה 17 -

על ידי התורכים מתורכיה והתישבו באלבניה .

שמו של ה ' פלשתינאי ' התפרסם בגלל סגולותיו הגדולות והכירו בו כבאיש קדוש .

נברוז ,

נורגז )

-

.

הוא חג לאומי לא דתי  .איראני  .שמקורו כתקופה הקדם  -אסלאמית והוחג ודאי

מהמאה השלישית  .הוא מסמל את בוא האביב ונחוג סביב ה -
משתווים באורכה  ( .הערת פרופ
7

'

21

במארס .

אמנון נצר  -המערכת מודה לו על

כאשר היום והלילה

עזרתו ) .

לפי הרוב הגדול של חכמי ההלכה המוסלמית נהוג ורצוי להשכיב את המת על צדו הימני  ,כאשר

פניו פונות למכה  ,כלומר דרומה  .זה מסביר את התנוחה של ראש במערב ורגליים במזרח  -ראה

( ללא ציון שנת דפוס ) .

אלפקה עלי אלמד ' אהב אלארבעה  .דפוס אלשעב
חוה

לדרוס  -יפה  .המערכת מודה לה על עזרתה .

,

עמ '

 ( . 290הערת פרופ '

)

התצלומים של דאדא נמצאו בארכיון ראה תצלום בחוברת זו )  .פרטים נוספים המוזכרים

אשר צורפו לדו " ח  ,המפה  .פירורים מהקבר  .צמחים מסביבתו  .כרטיס ביקור ) .

י

קננות  -מקננות .

:

במאמר ,

לא מצאנו בארכיון .

אחמד מיהטאר דאדא ( רביעי

משמאל ) -

ראש האחווה הבקטאשית  ,שמרכש העולמי הוא באלבאניה

המקור  :ארכיון יד יצחק בן  -צבי

על השאלה מדוע נמצא הקבר בפיקוחה של העדה הבקטשיסטית השיב שהסביבה

אליה בא הפלשתינאי היתה מיושבת בקטשיסטים והם דאגו לו ולשלו ומכאן נשמרה
המסורת  .על השאלה הקיימים מסמכים המעידים על עובדות אלה השיב בשלילה .
לשאלתי האם

יסכים ,

באם יסכימו השלטונות

האלבניים ,

שהקבר יפתח על ידי

.

אנשי מדע ישראליים על מנת לקבוע ולזהות את הנפטר השיב שלא זו בלבד שלא
יתנגדו אלא יבקש שייצורף לועדה המדעית .
בלחיצות יד נושנות וברכות כל אחד בלשונו נפרדנו לכשהוא ועוזריו מלווים אותי
עד השער וחוזרים על הזמנתם לבקרם בעתיד הקרוב .
בינתיים מסרו לנו גם על תוצאות החקירה שנעשה בסביבות

' דאבול ' ( 01ע"

(] ) ,

' בראט '

וליד הנהר

כדי להווכח האם קיים עוד קבר המוכר כקברו של קדוש והתשובה

היתה שלילית .
אלה הן העובדות שעלה בידי לאסוף והנני מביאן בפני כבודו בתקווה שיעזרו
למחקרו בקביעת מקום קבורתו של ש " ץ  .אם אוכל להיות לכבודו עוד לעזר אנא אל
יהסס ואעשה את מיטב יכולתי .

.

אשר לעזרה שניתנה לי על ידי משרד החוץ הא ' איסלאמי וראש הבקטשיסטים
בטוחני שכבודו ירצה להודות להם על כך והיתי מציע שאדוני יעביר את מכתבו אלי
באמצעות

הקיריה "

ן

ואעבירו בעזרת הנציגות האלבנית

כאן ,

בסופיה .

בקשתו של משרד החוץ הטירנאי היתה שאעביר להם תרגום אנגלי או צרפתי של
חוברת כבודו יחד עם המקור העברי ואודה לכבודו באם יוכל למלא את בקשתם .
בכבוד רב ובנאמנות
ראובן גל
ממונה על צירות
10

28

באמצעות משרד החוץ הישראלי .

ישראל ,

סופיה

ן

קבר שבתי צבי

29

ירושלים  ,כ " כ אלול תשט " ו
9

בספטמבר

1955
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אל

:

.

מר ראובן נל מיופ

שלום

"

כח ישראל בבולגריה  ,צירות

ישראל ,

סופיה

רב ,

תודתי לך על שמלאת את בקשתי בענין חקר מקום קברו של שבתי צבי באלבניה .
הדו " ח

.

שלך מלווה תמונות הקבר וסביבתו תמונות הדרוישים  ,אנשי חבר הבקטשים

,

וכמו כן המפה המסומנת והמוצגים  -ראויים באמת לשבח ונותנים מושג ברור ובהיר

.

על הענין כלו  .אכן הצלחת להגיע עד נקודה חשובה ביותר בחפושים שלך  ,המאשרים
במדה מרובה את השערותי בנדון

כפי שפרסמתי במאמרי

זה ,

י"ז.

ב ' ציון ' שנה

שתדפיסו נמצא בידיך .

ראשית  ,הוברר ואושר על ידך שהקבר של ש " ץ איננו בדולציניו על שפת הים  ,כפי

.

.

שמשתדלים להוכיח הפרופסור שלום וקודמיו אלא דוקא במרכזה של אלבניה לא
רחוק מבראת ( ארנאוט
שנית ,

כלגרדי ) .

.

מקום הקבורה הוא בכלל לא על שפת ים אלא על שפת נהר  .הצהרתם

ועדותם של ראשי הבקטאשים מחזקים את דברי גרינוואלד ואת ספורו של זאב
ומאשרים את מסקנותי במאמרי הנ " ל  ,שש " ץ נקבר סמוך למקום מגוריו

חיים  ,ו י

האחרון ,

דהיינו לבראת .

אכן  ,נשאר עוד קושי  ,שלפי תאוריך נמצא הקבר סמוך לנהר יאניצה  ,ולא לנהר
דיבולי  ,ובריחוק מקום מהמקום הידוע בשם אוריסנט

ביאוט .

שעליו הראה זאב

חיים שזהו המקום .
והשנית  ,עצם הענין  ,שהקבר עומד על הר גבוה  ,הוא קצת תמוה  .הגובה של ההר
הוא

714

מטר  ,כלומר כמעט כגובהה של ירושלים  ,ולא מובן למה בחרו הקברנים

דוקא מקום קשה לעליה  ,ולא בעמק
גדולה

?

מה היא גובהה של בראת

?

ואולי העליה מבראת לראש ההר אינה כל כך

?

.

יחד עם זאת מצאתי כמה נקודות מענינות לחיזוק המסורת של הבקטאשים שזה זה
ראשית ,

המקום של ש " ץ .

הלאר נביא פלשתינאי  ,שאין לו פרוש אחר אלא נביא

ישראל יהודי  ,באשר אילו היה הנביא מוסלמי  ,היו אומרים זאת בפרוש  ,ולפי דבריך
הם אומרים שהנביא לא

מוסלמי .

.

שנית  ,מענין התאריך שהם מציינים בו את הזייארה והוא

שמרס כאן הוא במובן אדר  ,ואכן ידוע לנו שיום
מרס ) הוא חג

הכבש  ,יום לידתו של ש " ץ " .

22

ה 23 -

במרס ; יש להניח

באדר ( ובתורכית כותב גיבסא

22

לפי דברי זאב חיים  ,עוסקים השבתאים של

אלבניה ביום זה בציד חזירי , 6והוא היום היחיד נשנה שהשבתאים טועמים בו חזיר .
וו

זאב

מאיטליה .
ה ' דונמה '
12

.

חיים  -צאצא ' הדונמה ' שהוריו היגרו לארגנטינה  .נתגלגל לארץ יחד עם מעפילים שעלו
שהה כאן בקיבוץ כשנת

1947

ועזב  .בן  -צבי התכתב עימו ושאב ממנו פרטים על

בימינו .

כאן הוסיף בן  -צבי בכתב  -יד מספור הערה

.,

( ) 1

ובשוליים הוסיף

" המקבלים  .השבתאים והחסידים " מביא על  -פי דאנון

,:

י

חטן ע '  64מאת :

,

) [)

:

:

' ודוד כהוא בנוספות לספרו

כ " א אדר  -יום שנולד  :וכן Subatav

 . ' lhrilhim Alal ~ltillאגב  .אפשר להסיק מתוספת זו  .כי בן  -צבי התכוון

לפרסם את התכתבותו עם גל .

30

ן

י

'

ינוי

פנטו7

גם החורשה הבודדת בסביבות הקבר מחזקת את הדעת  ,שהמקום הוא קדוש זה כמה
דורות  .מאידך גיסא  ,יש כאן כמה דברי ערבוביה כגון הספור שהאיש ובני לוויתו באו

מפרס  .אין לזה  ,כמובן  ,שום יסוד  .כן רציתי לקבל ממך הסברה יותר מדויקת מה זה

.

.

' אלי ' באלף ומדוע אתה חושב שזה שם זר הרי השם ' עלי ' בעיין הוא מוסלמי
ראה נא לברר ולהודיעני .

בזה אני שולח לד

הבקטאשים .
.

טהור .

עוד חוברת שלי על מקום הקבורה של הש " ץ בשביל ראש

ונוסף לזה חוברת על השבתאים בימינו  .לצערי  ,לא יכולתי לתרגם את

החוברת כפי

שבקשת ,

תעשה זאת במשרד הצירות .

ותמסור תודה לראש האורדן של באקטש

ולמנהל המוזיאון הממשלתי בטיראנה " .
בברכת שנה

טובה ,

י  .בן  -צבי

המשר לדו " ח של מר נאלם

על קבורת ש " ץ באלבניה

באותה תקופה היו התורכים קשחי  -לב  .הם דאגו לקבור את המתים על ההרים
והגבעות  .היו מפריעים לקבור על כן הטירנים קברו על ההרים כדי לשמור על כבודו

לקבורתו  , .י

שלא יפריעו

זוהי סביבה הררית  ,שרשרת הרים  ,קרחים מכל צמח  .באמצע בדיוק נמצא מקום
הקבר ובאותו מקום  -חורשה .
שנדלי  -זהו סנ ' ט אלי  .כך נקרא המקום וכן הקבר לפי מסורת מתהלכת בין

אנשי הכפר שלרגלי ההר ( הציר דיבר רוסית ותרגמן דבריו

בין ביראת לשנדאלי מרחק

תורגמו ) " .

ן

 Tbביותר לא יותר מעשרה ק " מ  .שנים מזקני הכפר

.

זכרו  ,שזהו נכרי שהגיע ממקום ~זר לאלבניה ומת בה  ,אינו מוסלמי ולכן אינו עלי אלא
אלי  .לשאלתו אם יש קשר בינו לבין אליהו אמרו שבילדותם קראו לו גם סנט אליהו
הנביא  .קשה לסמוך על

זאת " .

במנזר הבקשיסטי שוחח עם ראש המנזר ואמר לו  ,שלפי המסורת שנמסרה לו
ן שהיו לו
מקודמו וקודמו לקודמו וכו '  ,האיש הקבור על ההר הוא מפלשטינא

"

האחרון  -בכתב  -יד של בן  -צבי .

13

המשפט

14

כך במקור

בכתב  -יד  ,ובהמשכו :

' ( הציר שלנו בבולגריה ) ' .

על  -פי המסורת השבתאית נקבר שבתי צבי במערה .

י151

המשפט

16

האחרון משובש  .אחריו  -תוספת בכתב  -יד

מילים אלו באות אחרי המשפט הבא  .משפט זה סתום
אלבאניה ) ואולי יש בו

ללמד  ,שלפנינו תרשומת

:

' לשקיפידא 1אלבנית ) '  .בטקסט המקורי

(

שקיפתה בלשון האלבאנית קוא שמה של

של שיחה שניהל מר גל עם ציר אלבאניה בסופיה

 -ואז יש מובן ל ' הציר דיבר רוסית ' ודבריו תורגמו  -כדי לקבל הבהרות לשאלות הנוספות של

בן  -צבי .
במבטא האלבאני אין מבחינים בין א ל  -ע  ,ועל  -כן אין טיעון זה נשמע מכיר .

ול17

אילי

נתחלף להם

הקדוש הנוצרי אלי עם הקדוש שנקבר בקבר זה  .חילוף מעין זה רווח מאוד בארצות הבאלקאן -
ראה

:

האסלוק .

.

מסופקני אם השם פלשתינה היה ידוע באלבאניה קודם התקופה המודרנית ועל  -כן האמיר כאן

ול18
.

מעורר ספקות .

ן

קבר שבתי צבי

31

תלמידים  -מלווים והללו הגיעו לאלבניה בעקבותיו דרך תורכיה מפרס  .קראו לאיש
הזה בשם אלי הקדוש ולא עלי .
יש נהר שהוא רחוק מן המקום

25

ק"מ .

לרגלי ההר יש נהר אחר ייאניצ ' א .

הם מדגישים שאין קשר בין המת והדת הנוצרית ואע " פ שהם אוכלי חזיר

משום

9 ,ן

מוצאו הדתי  ,לא מקריבים חזיר על קברו .
ב 22 -

על קברו עולים

במרץ גם הבקטשים ושאר התושבים ללא הבדל דת וגזעכן עד

היום עושים זאת  .י2
הציר בירר ממשרד החוץ אם יש באותה הסביבה עוד איזה קבר בעל ערך והשיבו
שאין .
הערה

 :נ

אע " פ ששמו של ש " ץ לא נקרא בפירוש על הקבר  -אין ספק שהקבר הוא של

ש"ץ .

( א ) ' הנביא ' הוא לפי המסורת מ ' פלשתינא ' והרי מעולם לא שמענו על ' נביא ' אחר
אשר שמו יהא מפורסם בין הגויים ( ב ) התאריך '  22במארץ ' ובתורכית

22 :

.

אינו אלא טעות טבעית והכונה היא לכ " כ באדר העברי שהוא החג השבתאי

באדר

,

הידוע ,

בו היו שוחטים כבש מכבים הנרות ועורכים הילולה  ,או אורגיה מינית  ,מנהג זה נתקיים
לפחות עד אמצע המאה

הי " ט ( ג )

קרבתו של ש " ץ לדרוישים הבקטאשים ידועה ; ידוע

שבקר במנזריהם ולמד מהם תורת

ה ' סופי '

ואין להתפלא שהם שומרים את קברו

ונושאים זכרו  ( .ד ) קרוב לודאי שברבות הימים ניטשטש אצלם שמו ונתערבב עם שמו
של אליהו הנביא ( השוה

:

' גילוי

אליהו ' ) .

נספח ב

המסורת המקומות

:

בקבר באולצוד טמונים

שנל מוסלמום

להלן ניתנת התכתבות בין המחבר לאמאם המוסלמי באולצין  .תשובות האמאס מגלות את
המסורת המוסלמית המקומית  .ויש כה עניין מבחינה אתנוגראפית  .שכן אם נכונה ההנחה שזהו

.

קברו של שבתי צבי מעניין לראות כיצד נוספה לכך משמעות אגדית מוסלמית  ( .מכתב הגומאם

תורגם מסרבית  -קרואטית .

19

20

)

.

כשוליים תוספת בכתב  -יד של בן  -צבי

,

י 73מכלל האלבאנים הם מוסלמים

:

' ( תלמידיו

?

מבקרי הקבר

 ,מהם  70 %סונים ו 30 % -

?)'.

בקטאשים  .עוד

 27 %מהאלמנים

.

הם נוצרים  .האלבאנים בכללם הם  97 %מאוכלוסי ארצם הנותרים הם בעיקר מיעוטים נוצריים
( הנתונים משנת

*

21

1955

).

כיוקבר
האמאם עלי
ההשערה ,
חוגגים את הולדת
הבקטאשים מחזקת
הקדוש בבראט
הישן )
לקבר
הלוח
לפי זה
במארסביום
העלייה
רוז 9 ( .
מיוחדות
תפילותחג הנו -
ואומרים זה הוא
בתאריך

קשור בעלי המוסלמי  .בניגוד לדעתם של בן  -צבי וגל  .ולא עם חג הכבש השבתאי  .ואולי חג הכבש
השבתאי היה קשור במקורו עם החג הבקטאשי  -ראה

פנטון  -וראה
22

:

הערה 6

לעיל ) .

הערה זו כולה היא תוספת בכתב  -יד מאת בן  -צבי .

 :בירג '  ,עמ ' 236 - 219

( הערה מאת י ' ינון

ן
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י ' ינון טרנטון

 10באוגוסט 1982
לכ '
אמאם איבראהים בייראמוביץ '
הקהילה האסלאמית

אולצין  ,יוגוסלאביה
אדון יקר

ומכובד ,

בעקבות פגישתנו ושיחתנו במסגד ג ' אמע באולצין בחודש שעבר  ,אהיה אסיר  -תודה

.

לך אם תוכל להמשיך לסייע לי בחקירתי על אתרים בעירך יש בהם עניין

אסלאמי .

היש בין חברי קהילתך איש שזכור לו מקום קיומו של קבר קדום של קדוש מוסלמי ,
אשר מבקרים זרים מסאלוניקי נהגו לעלות לרגל אליו ולהניח בו פרחים וחלוקי -

אבנים

?

הקבר אמור להיות ממוקם בסמוך לחוף

הים ,

ואפשר שבתוך מעין מערה .

במשך ביקורי באולצין הראה לי מר טאקסוט פקו מבנה  -קבורה אחד ליד החוף  ,ובו

שני קברים  .לשאלותי  ,נאמר לי  ,כי טמונים שם שרידי גופותיהם של שני מקדשי -
השם

:

סייד חוסיין וסייד לוטפי  .היתכן שזהו הקבר שאני מבקש אחריו  ,או האם היה

קבר אחר לחוף הים בזמנים קדומים

?

אודה לך מאוד אם תואיל לבוא בדברים בעניין לה עם זקני קהילתך ותודיעני בטובך
את פרטי תשובותיהם  .כמו  -כן אעריך מאוד אם תמציא לי פרטים נוספים על אודות

אחוזת  -הקבר הקיימת ליד חוף הים

:

מי הם אלה הקבורים שם ומדוע זכו להימנות במעלת קדושים
מתי נבנו המבנה הנוכחי של הקבר והשער שלו

?

?

האם מתקיימים בתחום אחוזת הקבר טקסים כלשהם של חלוקת נדבות

באלו הזדמנויות אנשים באים להתפלל שם

?

?

אני מניח שהם גם מדליקים נרות

שם ,

שכן זכור לי שראיתי צובר של נרות על אחד הקברים באותו מקום .
בתקווה לקבלת תשובתך הנדיבה  ,אני מודה לך מראש על שיתוף  -הפעולה האדיב
מצדך .
שלך בנאמנות

ד"ר
דוקטור יקר

פ ' ב ' פנטון

ונכבד ,

קיבלתי את מכתבך  ,שתוכנו מובן לי היטב  ,ואני משיב עליו באיחור קל  .כל מה שאני
מביא בזה לידיעתך מבוסס אך ורק על עדות מפי אנשים

אדוקים

בדתם ,

חאג ' י נימאן בג

ושמותיהם
נימאם ,

:

מחמוט

יליד

, 1914

גונגיץ ' ,

ומחמד

יליד

באים בימים  ,כולם מאולצין .

, 1903

בוזוקוביץ ' ,

סלים דרויש  ,יליד

יליד

, 1925

, 1912

שאביו כיהן

כאמאם באולצין במשך ארבעים שנים תמימות .
אשר לקבר עתיק של קדוש

מוסלמי ,

אשר זרים תושבי סאלוניקי שביוון נהגו

לפקוד אותו ולהניח עליו פרחים  -אין הוא מוכר לאיש  ,ואין בידינו פרטים כלשהם
על אודותיו .
()1

לעניין הקבר הקדוש שלחוף הים  ,עם שתי המצבות  ,הריני להביא לידיעתך את

קבר שבתי צבי

ן
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הפרטים הבאים  ,על סמך דברים ששמעתי מפי האנשים ששמותיהם הובאו לעיל

בערך בשנת
העיר ,

מתוך

1718

:

תקפו הונציאנים את אולצין העתיקה  .התורכים הגנו על עצמם

והשליכו לעבר התוקפים בולי  -עץ  ,שבקצותיהם היו תקועים מסמרים

ארוכים  .אולם ההצלחה לא האירה להם פנים  .שניים מן הלוחמים  ,דרויש חוסיין

לוטפיה .

ודרויש

פנו למפקדם

בבקשה ,

כי יותר להם לצאת את העיר ולהילחם

בתוקפים  .האישור ניתן  .מיד עם רדתם אל חוף הים  ,הם התחילו מכים בשני מקלות על

המים ואומרים תפילה  .לפתע גאה הים וסער  ,וגלים כבירים התנשאו והטביעו חלק מן
הונציאנים  ,אף שכמה מספינותיהם הצליחו לשוב על עקבותיהן  .במעמד ובמקום זה
מצאו את מותם גם שני הלוחמים  .אחרי כן חזר ונרגע הים .

.

במקום שבו הוקמו שתי מצבות  -הקבר התחיל מרדאר סאבו מאולצין לבנות

()2

בית  .כל מה שהיה בונה במשך היום נהרס בלילה  .גם שומר הציב במקום  ,את ואסה

.

מילושביץ '  .אך ללא הצלחה יתרה  .או אז פנה אל המנהיגות הדתית במקום אל
העלמא

,

ועצתם היתה להחזיר את הקברים למצבם הקודם ולהסיט את ביתו בכמה

מטרים  .וכך אמנם עשה  .אחרי כן הקים מרדאר חומת  -קיר סביב המקום הקדוש  ,וזו
ניצבת על תילה עד עצם היום הזה .
כעבור שנים רבות התחיל ראיקו ווליץ ' בהקמת בית  -מכס במקום שבו נפלו שני

( )3

הלוחמים  .כמה מאנשי אולצין  ,וביניהם איש  -פלאמן ( או  :אדם בשם

פלאמנאץ ) ,

יעצו

לווליץ ' כי יוותר על בניית בית  -המכס  ,אך הוא לא ייחס חשיבות לעצתם  .מכל מקום
בית  -המכס לא

נבנה ,

וכעבור זמן לא  -רב נמצא מיושר עם פני הקרקע .

אנשי אולצין נודעים

( )4

,

כספנים .

שהיו מעבירים מטענים בספינותיהם  .באחד

הימים פקדה סערה עזה קבוצה מאנשי אולצין ואיימה להטביעם  .הם החלו להתפלל
לאלוהים להצילם
מאולצין ,

,

ובין תפילותיהם היתה גם זו

הצילנו  -נא ,

'  .הם

:

' הו

אלי ,

בשם שני הדרוישים

אף השליכו אל הים פחית שמן  -זית  .הים נרגע  .הכל חזרו

בשלום  ,ומשהגיעו לאולצין למצאה פחית השמן על ידי אחד מעניי המקום  ,בקרבת
הקבר הקדוש שבאולצין .
עד כאן אפוא סיפור קורותיו של הקבר הקדוש  ,ובאלה העובדות נעוצה גדולת
המקום והחשיבות שמייחסים לו .
עתה הריני להשיב על שאלותיך

:

מי נקבר במקום ומדוע רואים בו מקום קדוש

( ) 1

במקום זה נקברו דרויש חוסיין ודרויש

לוטפי .

?

.

המקום נחשב קדוש על שום

המאורעות הקשורים בו  ,שסיפורם הובא לעיל .

מתי הוקם הקבר ומתי הותקן בו השער

()2

?

הראשון שהתחיל להקים משהו סביב הקבר היה סרדאר סאבו  ,לאחר המאורע

שסופר עליו לעיל  .שער הותקן במקום כמה פעמים  .תחילה מעץ  ,אחר  -כך מברזל
ושוב מברזל  ,בידי מחמד
( )3

בוזוקוביץ ' ,

על  -פי עצת אביו  ,ששימש כאמאם באולצין .

האם נהוג לחוג ימים מיוחדים כימי  -מועד קדושים והאם קיימת גמילות

חסדים  -חסדים

לעניים

?

-

אין כל ימי חג ומועד מיוחדים הקשורים בקבר הקדוש  .האסלאם אוסר זאת וגם
האמאמים ואנשי  -הדת התנגדו לכך מאז ומתמיד  .אורחים הפוקדים את הקבר נוהגים

להשאיר קצת כסף  ,אך לא לעניים  ,שכן אין עניים מגיעים לכאן כלל  .את הכסף מקבל
מידיהם מאקסוט פקו  ,שהיה לך קשר עימו  ,כדבריך  ,לצורך טיפוח המקום ותחזוקתו .

י
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( )4

מתי נוהגים לבוא ולהתפלל במקום

'

ינון פנטון

?

זכור לי שראיתי שם נרות דולקים .

אמנם אנשים פוקדים מעת לעת את הקבר הקדוש  ,אך לא בימים קבועים ומוגדרים .
אלא איש איש לפי צרכיו  .אנשים מגיעים לכאן ופוקדים את המקום  .ומי שיודע אומר
בו תפילות מן הקוראן  .פאתחיה ויא סין שריף  .רכים מן המבקרים במקום הם הורים
לילדים חולים  ,המביאים את ילדיהם ומקיפים עימם את הקבר וכדומה  .בימים עברו
השגיחו משפחות רבות מאולצין על האתר ועסקו בניקוי הקבר הקדוש  .כיום מתוחזק

המקום בידי מאקסוט פקו  ,שירש את התפקיד מאביו חוסיין .

הנה כי כן  ,דוקטור יקר  ,הפרטים שהיו בידי להודיעך בעניין הקבר הקדוש אשר

לחוף הים באולצין  ,זאת על  -פי עדותם של

בני  -המקום ,

אולצין 8 . 9 . 1982 ,

ששמותיהם הובאו לעיל .
בברכת שלום

איבראהים

,

בייראמוביץ '

אמאם הועד האסלאמי בקהילת אולצין

נספח ג
' הגיא '

-

שביד ישמעאל

לאדום

במסורת השבתאית נודע מקום קבורתו של שבתי צבי בשם
מראשי תיבות של

כספרו ' זכרון לבני

:

' גיא '  ,המורכב לפי תורתם ,

גבול ישמעאל ואדום  .כך משתמע מפירושו של ברוך
ישראל ' ,

שלדבריו

מאריצו .

:

כשהגיע חדש תשרי תל " ז לפ " ק קרא לאחיו

ר ' אליה ולאשתו ולחכמים שהיו

עמו ואמר להם כדברים אלו דעו לכם נאמנה כי אנכי מסתלק מכם ביום צום

כיפור בשעת נעילה ועתה שאוני באותה מערה שעשיתי לי סמוך לים היא בגא " י
ר " ל בגבול אדום וישמעאל וביום השלישי יבא אחי ר ' אליה במערה  .ויהי ביום
כפור בשעת תפלת נעילה

ן

נסתלק ויעשו לו כן כאשר ציום  ,וישאוהו במערה

וילכו להם  .ביום השלישי הלך אחיו ללכת במערה  . . .ויפן כה וכה והנה אין
אדוננו במערה ולא דבר אחר אלא שנתמלא כל המערה ההיא אורה .

2

נראה להלן  ,שבכתבי השבתאים המאוחרים יותר הורחב מובנו של המונח גיא  .מכל

מקום  ,השימוש בו בהקשר של קבורת ש " ץ מכוון להזכיר את הנסיבות של פטירת
משה  ,שעליו אומר הכתוב  ' :ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא  -ידע איש
את קקרתו עד היום הזה ' ( דבר ' לד  :ו ) .
בהקבלה זו בין משה רבנו לש " ץ  ,יש כמה

נקודות .

ראשית  -כמו משה רבנו  ' ,הגואל הראשון '  ,שהיה דמות משיחית כך גם ש " ץ

נפטר בשעת רצון  ,בארץ נכר  ,שבה ' אין כל יהודים ' ולא במקרה הועלם מקום

כך שלא היה ידוע ' עד היום הזה ' .

1

ויש אומרים שביום נפטר  -ראה

קבורתו ,

3

גויטיין  ,עמ '

. 104

 :מאריצו  ,עמ ' . 68

2

ראה

3

כאמור לעיל  ,אפילו בקרב השבתאים אין מסורת ודאית בדבר מקום קבורתו של ש " ץ  .ההקבלה עם

משה היתה מובנה מאליה כעיני השבתאים  ,מאחר ש ' צבי ' באתב " ש בגימטריא ' משה ' .

ן

קבר שבתי צבי

שנית  -יש חשיבות מיוחדת למיקום של הקבורה

:

35

כמו משה רבנו כך גם ש " ץ

נקבר בגיא  ,כלומר בעמק  4 .בסמליות המסורתית  ,ממלא העמק  ,כמו ההר  ,תפקיד של
מאזן רוחני במישחק של כוחות הטומאה  .כבר באגדה מסופר  ,שמקום קברו של משה
נקבע נגד כוח הרע  ,מאחר שהוא נקודת מפגש של כוחות מנוגדים

:

וכשמת משה מה עשה הקב " ה נתן את קברו כנגדו [ מלאך הרע ששמו חרון -
פעור ] כל זמן שישראל חוטאין והוא פוער את פיו לנשוך ברוחו ולהשמיד את
ישראל הוא רואה קברו של משה כנגדו הוא מתפחד וחוזר לאחוריו שנאמר
ויקבור אותו בגיא מול בית פעור .

5

.

רעיון זה מתפתח בספר הזוהר העוסק באותו פסוק

:

מאי העברים פלוגתא דאתפלגו עליה שליטין עלאין דלעילא ולא אתמסר בידא
דממנא ושליטא אחרא ואשתאר הכי עד דאתא משה עבדא מהימנא ושליט
עליה ואתקבר תמן ולא אתעסק ביה בקבורתיה בר קודשא בריך הוא בלחודוי
דכתיב ויקבר אותו בגי ( זוהר ב

קנז ) .

בקבלה היותר מאוחרת מתבררת זהות הגיא ביתר דיוק  ' :גיא יש לרמוז על תפארת . . .
וזהו ונשב בגיא מל בית פעור [ דבר ' ג  :כס ] כי פעור הוא בקליפה אשר מול קו האמצעי

מת " ת ' .

ויונק ח " ו

לפי הפירוש השבתאי  ,המונח גיא מכוון לגבול ישמעאל ואדום  ,והכוונה לא לגבול
פוליטי כמובן אלא לתחומים רוחניים  .ברם בגיאוגראפיה הרוחנית  ' :סוד גבול הוא צל
ולבוש

להפנימיות

בהשורש ' .
האומות .

שבתוך

הגבולים ' .

7

' והנבולים

הם

הקצוות ,

מקום דביקות

נוסף על כך  ,השורש הזה קשור בשר השולט על כל אחת ואחת משבעים

8

9

מבחינת מקומה בגיאוגךאפיה

נוצרית ( אורתודוקסים וגם

הדתית ,

קאתולים ) ,

אולצין מצויה בקצה
וקרובה לגבול

מונטנגרו ,

אלבאניה ,

שרובה

שהיתה כולה

מוסלמית  .ראוי עוד לציון  ,כי מבחינה גיאוגראפית טהורה  ,אפשר להעביר קו רוחב

כמעט ישר  ,בין קושטא לרומא  ,שיעבור את אולצין  ,ומקומה של אולצין יהיה בערך
באמצע הקו  .לכן בעיני השבתאים עשויה להיות לקבורה במקום מעין זה

0ן

חשיבות

יתרה מבחינת האיסטראטגיה הרוחנית  ,במלחמה נגד הקליפה  .ברם השליטה על כוחות

הרע  ,המרוכזים בקליפה של אדום וישמעאל  ,נופלת בחלקו של המשיח  .השבתאים

הרחיבו את מדרש חז " ל כפסוק ' ויהי לי שור וחמור ' ( בראשית לב
דוד  ,ח

יוסף וחמור זה משיח בן

וזיהו שור עם

חסד  ,עם קליפתו של ישמעאל  -ובלשונם

אדום  ,שטנו

 :ו) :

שור זה משיח בן

של יוסף  ,וחמור  ,בחינת

:

.

מקום קבורתו של ש " ץ יש בו ממד נוסף  ,כיוון שהוא קבור על חוף הים מקום פגישתם של כל
היסודות .
פרקי

דרבי אליעזר מה .

6

ראה

ראה :

יאליש  ,דף כז .

8

ראה

מושג זה עתיק הוא בקבלה  -השווה

:

.

 :יאליש  ,דף כט .
:

שפת אמת  ,עמ ' . 187

.

זוהר  ,ב טז  -יז .

מחוז זה היה קרוי אלבאסאן בפי התורכים והשבתאים מצאו בשם רמיזה לארץ בשן  ,כשם שראו
בשם התורכי של עיר זו

השווה

:

תנחומא וישלח

;

:

אלקון  ,רמיזה לפסוק במשלי ל  :לא .
ב " ר עה " ז

;

.

ספר הזוהר ג  ,רעט .

36

י

ן

'

ינון טרנטון

משיח בן יוסף דאיהו שור מסטרא דיוסף וחמור מסטרא דישמעאל  ,הוא ילך
לקליפה בלבוש ובמעשה והוא ייעול לתמן בתרין נפילות  .נפילה חדא דבהיותו
עדיין שור תם יפול בלבושא דההיא קליפה  .וכד יהיה בסוד חמור יפול נפילה
תניינא שהיא בסוד ויתן את רשעים קברו .

כלומר קבורה ממש ,

2ן

הערה זו רומזת אולי לקבורתו של ש " ץ  .אי הופעתו של משיח בן

יוסף בתנועתו של ש " ץ לא חדלה מלעורר בעיות באידיאולוגיה השבתאית בדבר זהותו
המשיחית של

שבתי .

פרובלמאטיקה זו ניכרת אפילו מהתקופה הראשונה  ,כמוכח

.

מספר ' גיא חזיון '  ,שכותרתו אולי אינה חסרת משמעות לענייננו המזהה את ש " ץ פעם
אחת עם משיח בן יוסף ופעם אחרת עם משיח בן

דוד " .

לפי אברהם קארדוזו  ,הוגה  -הדעות השבתאי  ,היה המשיח צריך ליפול לתוך התהום
( בגימטריא

 = 451ישמעאל )

כדי להעלות משם את הניצוצות הקדושים  .נפילה זו

רמוזה בפסוק ' ונפל שמה שור או חמור ' ( שמות כא  :לג )  .לכן לדברי קארדוזו  ,המרת
ש " ץ ומעשיו הזרים מטרתם להעלות את ניצוצות הקדושה שנפלו עמו משעת שבירת

נוסף

4ן

הכלים אל תוך התהום הגדול  ,בסוד כי יכרה איש בור ונפל שמה שור או חמור .

.

על המשמעות של משיחיות כפולה יש לניב
המגולמת בארכיטיפים של אדום

( שור )

' שור וחמור ' ממד

וישמעאל

( חמור ) .

של כללות

קליפתית ,

ואם אמנם כפילות זו

מסומלת במקום קבורתו של שבתי על גבול ישמעאל ואדום  ,הרי אין היא ברורה מתוך
שליחותו  ,מאחר שהמיר את דתו לאסלאם
מעניין להסברת תופעה זו מביא

להתאסלם דווקא

ר'

ומילא תפקיד של ' משיח ישמעאל ' " .

נימוק

יוסף בן צור  ,שמברר את הצורך של המשיח

:

ואם תומר למה חזר תוגר ולא אדום  ,דע כי כל ניצוצות של קדושה שיש באדום

כנסם לו התוגר שזהו סוד ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל [ ישע ' יא
והטעם

שכל הנצוצות הם טבועים בתוגרמים אחר כי תמצא

כד

 :יב ] .

המלך תוגר

מקבל כמה מהנוצרים נערים קטנים בגודל וחוזר אותם תוגרמים כי מאת ה ' אינו
נופל הגורל אלא על מי שיש לו ניצוץ קדושה נמצא שהמלך תוגר שקועים כל
ניצוצות של קדושה וע " כ חזר תוגר והוא פלא

גדול " .

מחברנו רומז לגיוס ילדים קטנים נוצרים בעל כורחם לצבא היאניצ ' ארים  .מעשה זה

( שנקרא בתורכית

היה נפוץ במיוחד ביוגוסלאביה ובארצות הבאלקאן .

( dev irme

נחזור לעניין המונח ~גיא  .ראיה למרכזיותו היא  ,שבדיוואן ' ספר שירות ותשבחות
של השבתאים ' הוא מופיע לא פחות מתשע פעמים  :לי בשיר סו שבתי הופך ' גיא ' לגן

]2

ראה  :שלום  ,פרקים  ,עמ '

ראה

:

שלום .

 . 253 - 252ישראל חזן קורא למקום קבורת ש " ץ  ' :הירידה

התחתונה ' -

.

פירוש עמ ' . 195

 :שלום  ,גיא  ,עמ '

קג  -קמא .

13

ראה

14

ראה

15

על שני המשיחים  ,שמתקנים זה את קליפת ישמעאל וזה את קליפת אדום  -ראה

:

.

קארדוזו עמ ' קלז .

לידיעת  ,עמ ' : 27 - 22

.

בן צור עמ '

מלו ואמארילייו  ,עמ ' רלו  -רלה .

16

ראה

17

ראה שירות ותשבחות  :שיר טו עמ '

:

. 74

עמ '

, 114

שיר קח עמ '

עמ '

, 194

שיר רמא עמ '

השירים בלבד ) .

:

שלום

,

, 118

 , 38שיר נא עמ '  , 72שיר נזעמ ' . 78

שירקכועמ '

, 211

, 130

שירקמג עמ '

שירים רמכ  ,רמג עמ '

214

, 143 - 142

שיר פדעמ '

, 100

שירקד

שירקעח עמ '

, 167

שיר ריג

( להלן בגוף הטקסט  -יובאו מספרי

ן

קבר שבתי צבי

37

אמת  ,כלומר על  -ידי המרתו מתקן את ישמעאל  .בשירים נא  ,פד  -הוא הופך גיא לכד
מים  .בכמה שירים אחרים

( שיר

קח )

.

ש " ץ ' נכנס לגיא ישמעאל ' ( שיר

:

מתקן גיא ישמעאל ( שיר

נאמר ש ' גיא ' הוא סוד גדול

:

רמא ) ,

נא ) ,

' מראה מבוא

בגיא '

' עצי בתולים נשתלו בגיא ' ( שיר קעת )  .גם

' גיא הוא בחלתא [ ? ] הוא רמז עליון ' ( שיר קד )  .וסוד זה

נרמז בפסוק ' עני ורוכב על  -חמור

רמב .

בסוד גיא ' ( שירים

[ לכרי ' [ D : U

רמג ) .

המהדירים המלומדים של הדיוואן הציעו  ,שהמונח גיא הוא מלה נרדפת ל ' עומק
הקליפה '  ,ורומז

הישמעאלים " .

להמרת דת לאמונת

פירוש זה אינו משביע רצון  ,כיוון

שבספרות השבתאית הביטוי המציין התאסלמות הוא ' לבישת
במקום אחד הביטוי ' הכניסה לגיא

שהתקיים בשנת תל " א
גז ) .

:

ישמעאל '

המצנפת ' .

יתר על כן

,

מיוחד .

מצורף באופן ברור למאורע

' בהתל " א נכנס בגיא ישמעאל  ,ויגאל כי הוא בני ישראל ' ( שיר

תאריך זה  ,התל " א  ,חוזר בשירים קכו  ,קמג  ,ריג  -ואין ספק שהוא רומז למאורע

היסטורי בעל חשיבות לשבתאים  .ג ' שלום המנוח הביע תמיהה על משמעותו של
תאריך זה וניסה לקשור אותו לשנת המרתו של ש " ץ ( שנת תכ "

ו) ,

רופפת ,

וטען טענה

כי משום  -מה שכחו בני הכת את שנת ההמרה וכי ' אין לנו כל ידיעה על איזה מאורע

מכריע בחיי שבתי צבי בשנת תל " א ' ' .

ן

זהו טיעון מפתיע  ,כיוון שלפי ההקשר שבו

מדובר בשירים אלה על שנת התל " א  ,מסתבר שבה יתגלה תפקיד שליחותו המשיחית
של ש " ץ  .כך נאמר בשיר נז

:

' מגיד מראשית

גיא הוא ' סוף מעשה במחשבה

של שנה

תחילה '  .נראה

אחרית ' ,

ואילו בשיר רמב נאמר  :כי סוד

כי גם שיר קמג בנוי כולו על משמעותה

זו .

מה קרה אפוא בשנת התל " א  ,שהוא בעל חשיבות כה רבה בעיני השבתאים

?

לפי

דעתי  ,המאורע שעליו מורים כל השירים הללו הוא כיבוש קומניץ שבפודוליה בידי

העות ' מאנים
קומניץ

,

ב 28 -

באוגוסט

1672

( הרביע הראשון של שנת

שהיה מסוגל להחזיק מעמד במשך תקופה

ארוכה .

083ן

מבצר

להג ' רה ) .

נפל תוך עשרה ימים

,

התורכים ראו בכך נס מן השמים  .יוסף נאבי אפנדי חיבר  ,בסגנון מליצי  ,דו " ח על

לכידת העיר בשם ' תאריך קמאנוג ' א ' " ,

2

והקדיש אותו לגיבור מבצע הכיבוש הוזיר

אחמד קופרולו  ,הוא האיש שעצר את ש " ץ ושלחו לבית  -הסוהר  .גם
ובהם מחמד ניאזי אלמצרי נ ראו במאורע זה אירוע אסקאטולוגי  .ובאמת היתה
המיסטיקאים ,

לכיבוש זה משמעות

"

מיוחדת ,

שכן הוא הניצחון הגדול האחרון של הקיסרות

העות ' מאנית באירופה  .זמן קצר אחרי כן מת אחמד קופרולו  ,והוא בן ארבעים שנה

בלבד  ,מכאן ואילך הלכה הקיסרות והתדלדלה בהנהגת קארא מוסטפא  ,ממלא  -מקומו
חסר הכישרון של קופרולו  ,ונחלה מפלה צבאית אחת אחרי השנייה  .ובקומניץ -

המוסלמים גירשו את הנוצרים  ,הפכו את הכנסיות למסגדים ורצו לבנות מסגד  -קתדרה

לתפארת האסלאם  ,אך כיבושם זה לא נתקיים בידם זמן
חזרה קומניץ לשליטת פולניה  .אמנם במשך יותר

ותשבחות .
.

או

שירות

19

שירות ותשבחות עמ '  78הערה . 9

20

מ 25 -

ממושך  .ב 26 -

ביאנואר

1699

שנים היוותה קומניץ התחום

עמ ' . 72

נדפס בקושטא  ,בשנת

1281

95ב 136 -ב ; ובוינה 1088

להגירה  .כתבי  -יד של החיבור מצויים בספרייה הבריטית 34

, )( 1

דף

.

 .מתקבל על הדעת שהתאריך המדויק של הכיבוש נשתבש בשירים

השבתאיים שצוינו לעיל  ,שנכתבו כמאה שנה לאחר האירוע .
21

על הקירבה שבין משנתה של אישיות צופית זו לתורת השבתאים אדון בהרצאתי ' מחמד ניאזי
אלמצרי ושבתי
תשמ " ה .

צבי '

בקונגרס העולמי התשיעי למדעי

היהדות .

המחלקה

לקבלה .

ירושלים

ן

38

י ' ינון פנטון

מה ,

הקיצוני של הקיסרות העות ' מאנית באירופה  ,לכן אפשר לראות בה ' גיא ' במידת
היינו גבול בין ישמעאל לאדום  .מנקודת ראותם של אלה שהתייחסו לאירוע זה זמן רב

מאוחר יותר  -כגון מחברי השירים השבתאים שהזכרנום לעיל  ,שנכתבו במחצית
השנייה של המאה

ה 18 -

-

22

ציין כיבוש קומניץ את שיא גדולתה של הקיסרות

העות ' מאנית קודם נפילתה  .השבתאים ראו בכך תוצאה מוחשית של הניסיון המשיחי
של ש " ץ להפיל את שרו של ישמעאל ולקעקע את בצתו מבפנים  ,זו מטרת המרתו
הסופית שהיתה מכוונת להבאת הגאולה .

ראוי

להוסיף ,

23

כי בכך לא תם התפקיד שמילאה קומניץ בהיסטוריה היהודית

ובמיוחד בקורות השבתאות  .עיר זו היא גם עריסת החסידות  ,שכן מייסדה הבעל  -שם
טוב נולד  ,לפי האגדה  ,בעיירה אוקופי הסמוכה לקומניץ  .בעיר זו גם התקיימה בשנת
אחת הפרשות היותר עגומות בתולדות היהודים בפולניה  -הויכוח בין הרבנים

1757

לפראנקיסטים  .האם חשיבות המקום בהשקפת
שגרמה במידת  -מה לבחירת קומניץ דווקא

?

כפי

השבתאים ,

היא

שהדגשנוה ,

הגורמים הללו גם נשויים לעזור להבנת

הסיבות הנסתרות מאחורי נסיעתו של ר ' נחמן מבראסלאב לקומניץ  .רוב החוקרים
סבורים  ,שנסיעה זו היתה קשורה בתיקון חטא הפראנקיסטים .

24

אולם ייתכן שמעשהו

של ר ' נחמן וגם המעשה של הפראנקיסטים ניתנים להסבר על רקע החשיבות שיוחסה
במפה הרוחנית של חוגים אלה לקומניץ

כ ' גיא ' ,

כלומר כעיר אשר היא בין גבול

ישמעאל לאדום ונפילתה היא התחנה הראשונה בדרך לארץ  -ישראל .
22

שירות

23

לפי המאמינים  ,ש " ץ היה אמור לקחת חלק במלחמה זו נגד פולניה  .כדי ' לנקום נקמת הרוגי

ותשבחות  ,עמ ' . 12 - ] 1

פולניא ' ,

בהתאם לנבואת

ששפורטש ,
24

ראה

 :ליבם ,

נתן .

ולפי אגדה שבתאית ש " ץ השתתף ממש במלחמה זו  -ראה

:

עמ ' . 248

התיקון .

עמ '  219הערה . 59

הממות ביבליוגראפיות
א ארילייו

"

אנונימוס

בירג '
בניהו

א ' אמארילייו  ' ,תעודות שבתאיות מאוסף שאול

אמארילייו ' ,

ה

ספונות ,

( תשכ " א )  ,עמ ' רלה  -רעד .

 . 620 - 621 .קק  eulcigno ' , AZDT ) 1880 ( ,ת. . ' Das Grab 1
Dervishes . London 1937 .

,

0

~ The bekrashi Ordel

.

.

ת0ת

,

~  . Birgן John

מ ' בניהו  ,התנועה השבתאית ביוון ( ספונות יד  /ספר יוון כרך

ד) ,

ירושלים

תשל " א  -תשל " ח .

תשל " ד .

בן  -יעקב

א ' בן  -יעקב  ,קברים קדושים בבבל  ,ירושלים

בן  -עמי

יששכר בן  -עמי  ,הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו  ,ירושלים

בן  -צבי

באלבניה ' ,

י ' בן  -צבי  ' ,מקום קבורתו של שבתי צבי והעדה השבתאית
( תשי " ב )  ,עמ '  . 78 - 75המאמר נדפס שנית  :י ' בן  -צבי  ,מחקרים ומקורות ,
ירושלים תשכ " ו  ,עמ '

בן  -צור

גויטיין

תשמ " ד .

 ( 551 - 545התוספת  :עמ '

' מעשה מיוסף בן צור '  ,בתוך
עמ ' . 78 - 71

ש " ד גויטיין ,

:

. ) 551 - 550

א ' פריימאנן  ,ענייני שבתי צבי  .ברלין תרע " ג .
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