המ ולחלוה ההבקאלה

"

יהודה ליבט

מבוא
הכינוי ' שבתאות ' מצוי בפובליציסטיקה הישראלית החדשה כשם גנאי המופנה כלפי
קבוצות דתיות השואפות לגאולה פוליטית מיידית  .בעבר שימש הכינוי גם לתיאור

הציונות בכללה בידי קבוצות דתיות אנטי ציוניות  ,והיו גם ציונים שהזדהו עם ייחוס
]

זה וביקשו לראות בשבתאות את מבשרת תנועתם .

2

אף לא מקרה הוא שמחקר

השבתאות התפתח מאוד בידי חוקרים ציונים  ,ובראשם גרשם שלום  ,ובולט לעין

ששניים מן הנשיאים לשעבר של מדינת ישראל  ,יצחק בן  -צבי וזלמן שז " ר  ,היו
חוקרים חשובים של השבתאות  ,וקדם להם נחום סוקולוב  ,ששימש כנשיא

ההסתדרות הציונית .

3

התנועה השבתאית נחשבת אם כן סמל של שאיפת גאולה מדינית  .להלן נראה  ,כי
דימוי זה איננו עולה כלל מן המקורות  ,מדוע אפוא הוא דבק בתנועה השבתאית

?

התשובה לכך פשוטה ביותר  .מאחר שהשבתאות היתה תנועה משיחית מובהקת ,
הניחו הכול שזה אופיה  ,שהרי מהי משיחיות בישראל אם לא שאיפה לגאולה
מדינית ?

ומהיותה התנועה המשיחית הגדולה  ,החשובה והמקיפה ביותר בתולדות

ישראל  ,ואשר התרחשה בפרוס הזמנים החדשים בתולדותינו  ,ומאחר שכרוך בה
כישלון מביש  :במקום גאולה  -המרת דת של המשיח  ,והמרות חוזרות ונשנות של
מאמיניו  ,התאימה השבתאות לשמש כינוי גנאי בפי מתנגדי תנועות השואפות
לגאולה

מדינית .

ההנחה בדבר אופיה הארצי באופן בלעדי של המשיחיות היהודית  ,המצוי ביסוד

הדימוי האמור של השבתאות  ,רווחה בקרב חכמי הדורות האחרונים  .מקורה  ,ככל
הנראה  ,בחוגי הכנסייה הנוצרית שנהגו להאשים בהשפעה יהודית את בעלי הדעות
המילנאריות  ,ומשם נפוצה בקרב חכמי היהודים ונתחזקה ביותר בהשפעת

הציונות .

ניקח למשל את דברי גרשם שלום בראש מאמרו ' להבנת הרעיון המשיחי בישראל ' ,

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

ליבם  ,העדה ,

עמ '

המאמר .

1

ראה

2

ראה  ,למשל  :הורביץ  ,עמ '  . 286 - 259ממחקרי

:

. 149 , 143
שז " ר יש לציין במיוחד את מאמרו על ר ' שמואל

פרימו וההדרת ' סיפור מעשה שבתי צבי '  .יצחק בן  -צבי העמיק לחקור  ,בין השאר את כת
הדונמה .
3

הוא תירגם לעברית את ספרו של אלכסנדר קרויסהר  ,פראנק ועדתו  ,ורשה תרנ " ו  ,והוסיף לו
תוספות חשובות ביותר .

ן

המשיחיות השבתאית

5

המאמץ לעצמו את הניגוד הנזכר שעשו הנוצרים בין המשיחיות שלהם למשיחיות
היהודית  ,ומאפיין את האחרונה במילים אלה

:

היהדות  ,בכל צורותיה וגילוייה  ,קיימה תמיד בידה מושג של גאולה כמאורע

המתארע בפרהסיה  ,על במת ההיסטוריה ובקרב ציבור אדם  .היא מתרחשת
בתוך העולם הנגלה ואין להבינה אלא בהופעתה הגלויה

הזאת .

הנצרות

לעומתה רואה את הגאולה בתחום הרוחני והנסתר  ,מאורע המשתקף בנפש ,
ברשות היחיד של כל יחיד  ,והמביא לידי תמורה פנימית  ,ואין מן ההכרח כלל
שיקביל לה משהו חיצוני .

4

דעה מעין זו משמשת יסוד להיסטוריונים הציוניים של הרעיון המשיחי בישראל ,
כגון

:

יוסף קלויזנר  ,בן  -ציון דינור  ,יהודה אבן שמואל  ,אבא הלל סילבר  ,ואהרן זאב

אשכולי  .רק באחרונה החלה היא להתערער  ,ומחקרים חדשים החלו שופכים אורם
גם על צורות אחרות של משיחיות יהודית  ,שהתקיימו בצד הצורה ההיסטורית -

אין בכך משום עדות על עירעור מקביל בציונותם של ההיסטוריונים

מדינית .

החדשים  ,אלא על כך שבעיניהם הציונות כבר אינה זקוקה להגנה או לייחוס  ,והם
יכולים להתעמק במקורות בלא הפרעה אידיאולוגית  .בחינה חדשה כזאת על תפיסת
המשיחיות היהודית מצינו במבואו של משה אידל להוצאה החדשה של ספרו של

אשכולי ' התנועות המשיחיות בישראל ' ( ירושלים

תשמ " ח ) ,

ובמקומות

אחרים .

5

וכך

הגיע הזמן גם להערכה מחדש של המשיחיות השבתאית  .בחינה מחודשת כזו תוסיף
הארה על הבנת המשיחיות היהודית בכלל  ,וכן על המשיחיות החסידית  ,שכידוע
ניטש עליה ויכוח קשה בין

החוקרים .

מתוך מושגים חדשים תתאפשר אולי גם

התקדמות בנושא סבוך זה  ,ובעיקר לאור הידע המוסיף ומצטבר על ההשפעות
השבתאיות על החסידות .

6

א  .נוקרם היסוד הארצי במשיחיות השבתאית
זה לי שנים ארוכות שאני עוסק בכתבים שכתבו השבתאים עצמם וגילו בהם את רחשי
לבם  ,ספרות אשר  ,כפי שהולך ומתגלה  ,היא רבה ועצומה  .והנה בכל אלפי הדפים
הללו כמעט שלא מצאתי זכר לרעיון הגאולה הפוליטית והלאומית  .אם כן יש להגדיר
אחרת את עיקר התעניינותם של השבתאים  .אינני טוען שהיסוד הארצי נעדר מן

4

ראה

:

שלום  ,דברים  ,עמ '  . 155יש לציין עם זאת שבמאמר זה שלום לא עסק במפורש בתנועה

השבתאית  ,ובמחקריו עליה הוא לא הדגיש כמיוחד את הצד הפוליטי  ,אך גם לא הביע לגביו
הסתייגות .

המשיחיות אצל חז " ל ואצל הרמב " ם  -ראה  :ליבס  ,המיתוס  ,בסוף הפרק השלישי ובנספח .

5

על

6

על חומר חדש כעניין זה הצבעתי במאמריי  :ליבס  ,כתבים  ,עמ '  , 192הערה  , 4ומראי המקומות

המצויינים בה ; ליבס  ,וולף  ,עמ '
; 245 - 201

ליבס  ,בעש " ט  ,עמ '

; 378 - 377 , 178 - 175

. 569 - 564

ליבס  ,ליבלי  ,עמ '

; 169

ליבט  ,ברסלב  ,עמ '

ן
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השבתאות אלא שאת מקומו צריך להגדיר בדייקנות  ,ולשם כך יש להבחין שתי

הבחנות  .הראשונה  -הפרדה בין שתי תקופות

:

התקופה שמן התפרצות התנועה

בחג השבועות תכ " ה עד התאסלמותו של שבתי צבי באלול תכ " ו  ,בתקופה זו עדיין
אין השבתאות כת מיוחדת אלא עם ישראל מאמין כמעט כולו שאכן עתה בא המשיח .

התקופה השנייה  -מיום ההמרה עד גוויעתה למעשה של השבתאות  ,כמאה
וחמישים שנה אחר כך  ,היא השלב הכיתתי של התנועה  7 .ההבחנה הנוספת נדרשת
להבדל שבין שתי קבוצות של אנשים

:

הראשונה היא ' הגרעין הקשה ' האידיאולוגי

של התנועה ולעומתם חוגים פריפריאליים שרק הושפעו ממנה בעקיפין  ,או לא קיבלו
את האידיאולוגיה העצמית שלה ורק ראו בה התגשמות של הציפיות המשיחיות
המסורתיות  .בתקופה הראשונה יש לשייך לקבוצה הראשונה את חוג מקורבי שבתי
צבי  ,שנשארו נאמנים לו גם אחרי ההמרה  ,ולקבוצה השנייה שלעומתם את המוני בית
ישראל שלא עמדו במבחן זה .
רק בעיני אלה האחרונים היתה השבתאות בעיקרה אמונה בגאולה ארצית
ופוליטית  ,רק בקרבם נפוצו שמועות כגון זו המדברת על צבא עשרת השבטים הכובש
את העיר סכה  ,הם גם היו אלה שמרוב התלהבות על השמועות המשיחיות מכרו את

רכושם בזול וחיכו לגואלם שיביאם לארץ  -ישראל  8 .אין תמה אפוא שרובם הגדול
התייאשו מאמונתם השבתאית כאשר נפוצו השמועות על התאסלמותו של שבתי צבי ,

והשארית נטשו את התנועה עשר שנים אחר  -כך  ,עקב מות שבתי צבי  .כי אמונה
פוליטית בנצחון עם ישראל ודתו אינה יכולה להיתלות במשיח מומר שהלך לעולמו .
אלה היו אמנם הרוב אבל ספק אם נכון לכנותם שבתאים  ,שהרי לא היו אלא היהודים
של כל ימות השנה שהאמינו באמונה המקובלת בביאת המשיח וחשבו שהגיע זמן
בואו עד שבאה המציאות והוכיחה את ההפך  ,ואמונתם המשיחית לא נתעצבה מעולם

על ידי שבתי צבי  ,נביאו ותועמלניו האחרים .
אשר לשבתי צבי וחסידיו המובהקים  ,גם אצלם אפשר למצוא בשלב הראשון

יסודות של גאולה פוליטית  .לשבתי צבי היתה אפילו תוכנית פעולה מעשית  ,והיא
מפורטת במכתב מימי ראשית התנועה  ,שכתב נתן העזתי  ,אולי ההוגה הראשון שלה ,
לראש יהודי מצרים  ,ר ' רפאל

יוסף .

לפי תוכנית זו  ,עתיד שבתי צבי לשכנע בדברים

9

את הסולטאן התורכי  ,ויסיר מעליו את כתרו וישימנו על ראשו  ,ומכאן והלאה יהיה לו
הסולטאן לעבד  ,וימלא את חפצו  ,ושבתי צבי ישתמש בצבא הסולטאן כדי להילחם
בגויים ( הם הנוצרים של אירופה  ,האחראים לפרעות ת " ח

ות " ס ) ,

לקבץ הגלויות

ולגאול את ישראל  .תוכנית זו ( המזכירה במקצת את רעיון הצ ' ארטר של הרצל ) לא

7

על ההבדל בין השלב הלאומי והשלב הכיתתי של התנועה  ,שהגבול המפריד ביניהם הוא המרתו
של שבתי צבי  -ראה  :שלום  ,מצוה  ,עמ '  ; 23 - 16וכן שלום  ,שבתי  ,עמ '  . 586 - 580את ההבדל
הזה אני מקבל  ,אף שלהלן אחלוק על צד אחר של התיזה המובאת במקומות אלה .

. 579 - 262

8

ראה :

שלום  ,שבתי  ,עמ '

9

נוסח

המכתב ומחקר עליו  -ראה

:

שלום  ,שבתי  ,עמ ' . 253 - 217

המשיחיות השבתאית

שבתי צבי
כמצביא הצבא היהודי
תמונה דמיונית ,
מתוך עלון משנת

1666

היתה כה בלתי ריאלית כפי שהיא נשמעת  .שבתי צבי  ,באישיותו הכאריזמאטית
והמקסימה  ,אכן עשה רושם רב על הסולטאן מאז פגישתם הראשונה  ,כאשר
הסולטאן במקום להורגו כמו שניבאו הכול  ,כיבד אותו בכל מיני כבוד  ,כסף ומשרה .
אמנם גאולת ישראל לא היתה כלולה בכיבודים אלה  ,והפגישה עם הסולטאן
הסתיימה כידוע בהתאסלמות שבתי צבי  .הסיבה לכשלון התוכנית כבר בראשיתה

היתה ככל הנראה התקפת הדיכאון שירדה על שבתי צבי לפני הפגישה  .לפי המסופר ,
בצאתו ללכת אל הסולטאן  ,חשש שבתי צבי לחגור חגורה ירוקה  ,צבע הכבוד

המוסלמי האסור על היהודים .

ואז נתמלאו כל השומעים יאוש  ,והבינו שנכזבה

תוחלתם  -אתמול חשב לקחת את הכתר מעל ראש הסולטאן  ,והיום הוא חושש
לצאת בחגורה

ירוקה .

0ן

אפשר לשער  ,שאילו שבתי צבי החשיב מאוד את התוכנית

הזאת לא היה נבהל מניסיון לבצעה  .נתן העזתי לעומתו לא התייאש מן התוכנית גם
זמן מה לאחר ההמרה  ,וכעבור שנה  ,כששהה באנקונה שבאיטליה  ,בדרכו לרומא
בשליחות מיסטית מטעם שבתי צבי  ,הוא חזר עליה באוזני מארחו  ,ר ' מהללאל
הללויה  ,לאחר שהלה הפציר בו מאוד ' שינחמהו איזו נחמה על גאולתנו '  .הפעם גרס
נתן  ,ששבתי צבי  ,שהיה עתה מעבדי הסולטאן  ,עתיד להקסים את הסולטאן בשירתו
10

ראה

שלום  ,שבתי  ,עמ '

. 568

ן
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( שבתי צבי היה מוסיקאלי מאוד ובעל קול ערב ) וכך להגשים את תוכניתו  ,וי מעין
מעשה הסירנות

באודיסיאה .

אבל בתוכנית זו מתמצית כנראה המחשבה המדינית השבתאית  .הדמיון הדתי של
השבתאים אינו נוגע כמעט בתחום הארצי  .אמנם שלום סבר  ,שנתן העזתי הוא
המחבר של האפוקאליפסה אשר נוספה לספר ' זרובבל ' והיא מתארת את שלבי
הגאולה  ,אבל ככל הנראה תוספת זו נתחברה קודם
ה 17 -

השבתאות .

למן שלהי המאה

2ן

מצינו אמנם כמה חבורות של מקובלים שהיו קשורים למחשבה השבתאית

שעלו לארץ  -ישראל  ,כגון העליות של ר ' יהודה החסיד

( , ) 1700

ר ' אברהם רוויגו

(  , ) 1702ר ' עמנואל חי ריקי ( שהייתו האחרונה בארץ  -ישראל בשנות
חיים בן עטר

( , ) 1741

הרמח " ל

( ) 1743

, ) 1741 - 1738

ר'

וחבורותיהם  ,אך מספר כל העולים גם יחד

זעום ביותר יחסית לתנועה משיחית כה חשובה כמו השבתאות  .נוסף על כך אין אנו

יודעים מה היה המניע המדויק לעליות אלה  .אולי יש לחפש אותו באווירה המחכים
ובסגולותיה המיסטיות של ארץ  -ישראל  -כגון אלה המתוארות בספר ' טוב הארץ ' ,

שהתפרסם ערב פרוץ השבתאות  ,ורובו תעמולה קבלית בזכות ארץ  -ישראל וישיבתה ,
בלא הדגשת המשיחיות האקוטית

3ן

-

בדומה לעליות ראשוני החסידים  ,שבאו מיד

אחריהן ( עליית ר " ח בן עטר היתה קשורה אולי לחידוש היישוב היהודי בטבריה בידי

ר ' חיים אבולעפיה  ,שעדיין לא הוברר רקעו הרעיוני המדויק

אשר לעליית ר " א

;

רוויגו  ,יצוין שגם מורו הרמ " ז התקין עצמו אז לעלייה אף שבתקופה זו כבר לא היה
שבתאי 4 .י גם עליות מסיבות שבתאיות מובהקות אינן קשורות בהכרח לגאולה
פוליטית  ,שכן יש בידינו עדויות על עליות שבתאיות הקשורות לגילוי סודות

האלוהות של שבתי צבי  ,העשויים להתגלות רק בארץ  -ישראל  ,או להתגלותו
המחודשת של שבתי צבי עצמו  ,שתארע דווקא שם  ,אולי גם מפני שארץ  -ישראל היא
המקום הטוב ביותר לבטל ' תורה

דבריאה ' ,

כלומר את המצוות

המעשיות .

5ן

אפילו יש אי  -אלה עליות שבתאים בעלות רקע של משיחיות פוליטית  ,אפשר
לשאול אם לפיהן יש להגדיר את המשיחיות

השבתאית .

בשל להט הפולמוס

שהתלווה בעבר למחקר זיקתם של חכמי ישראל אל השבתאות  ,ניטשטשה לעיתים
ההבחנה התיאורית השקולה  .גם אם נקבע שפלוני האמין במשיחיות שבתי צבי  ,הרי

לא בכך בהכרח מתמצה כל עולמו הרוחני  .היו שאיפות לגאולה מיידית גם לפני

11

ראה

:

שלום  ,תעודות  ,עמ ' רלז  .הפצרות המארח  -ראה  :שם  ,עמ ' רל  .סיטואציה זו מסבירה ,

לפי דעתי  ,את הריבוי היחסי של ענייני הגאולה הארצית שבתעודות

אלה .

ריצ ' לר  ,עמ ' . 195

12

ראה

13

נתן שפירא  ,טוב הארץ  ,ויניציה תט " ו  .כפי שהראו החוקרים ישעיה תשבי וברכה זק  ,רוב הספר

:

הוא ליקוטים מקבלת קרודובירו ומיעוטו מן האר " י  .הספר נלקט ברובו מספר ' חסד לאברהם ' לר '
אברהם אזולאי  ,שהוא עצמו ליקוט מספר ' אור יקר ' לר ' משה קורדובירו .
14

ראה

15

ראה  :שלום  ,מצוה  ,עמ '  ( 48 - 47עניין ביטול תורה דבריאה מובא שם רק כהשערה )  .וראה  :בניהו ,

:

שלום  ,יחסם  ,עמ ' . 57

עמ ' קלה  -קלו .

המשיחיות השבתאית

ן

9

ההתפרצות השבתאית  ,ואלה נמשכו כמובן גם לאחריה ואף התחזקו בעקבותיה  ,שכן
ההתפרצות המשיחית הכללית בשנת תכ " ו העלתה את רמת התקוות והציפיות בקרב

מחכי הגאולה האקוטית  .אין לתמוה גם אם חלק מהם זיהו את משיחם המקווה עם
שבתי צבי  ,אבל בכל זאת אין לאתר כאן את עקבות השבתאות ככת או כתנועה
רוחנית ; מקורותינו מונים מספר רב של שמות אפשריים למשיח המקווה  ,ואין הוספת
השם ' שבתי ' עיקר החידוש השבתאי  .השבתאות יכלה להשפיע על תקוות הגאולה
בדרכים רבות ומגוונות וביניהן גם השאיפה לעלייה  ,אך אין לראות בזו מאפיין

שבתאי מובהק  .על רקע זה יצוין  ,ששאיפה לעלייה לארץ  -ישראל מצינו דווקא אצל ר '

יעקב עמדין  ,המתנגד המובהק לשבתאות  .בלי הבחנות נכונות היה אפשר לטעון שגם
מ ' רקע שבתאי '  ,שכן הוא עיצב את תפיסת המשיחיות שלו לפי

כוונתו לעלות נבעה

הדגם השבתאי שהוא בא לסותרו ואף חשב את ההתעוררות המשיחית של שנת

שהוחמצה .

להזדמנות של שעת רצון

תכ " ו

לעומתו בר הפלוגתא שלו  ,השבתאי ר ' יהונתן

6ן

אייבשיץ  ,דרש כנראה שאף בימות המשיח לא יעלו ישראל לארצם אלא ימצאו ' חן
וחנינה ' בין העמים במקומות מושבם

!

לן

אייבשיץ אינו בודד בדעתו זו בקרב התיאורטיקאים של השבתאות  .גם יעקב

פראנק היה שותף לו בהשקפה ' הטריטוריאליסטית ' הממירה את ארץ  -ישראל
בארצות גויי אירופה שהם יושבים בקרבם  ,כפי שהראה גרשם

שלום .

8ן

אך שלא

כשלום  ,אינני רואה בכך חידוש של פראנק  .בהמשך נראה  ,שדרכו של פראנק היא
המשך של מגמת שבתי צבי וכת הדונמה  ,והדבר נכון גם בקשר לעניין זה  .אפשר
לסמוך דרך זו גם על עמודים נוספים  ,כי גם נתן העזתי טען ' שיותר טוב עתה שלא
לילך לארץ ישראל ' ,

9ן

ואולי גם המחלוקת של קרדוזו עם ר ' יהודה חסיד  ,שעיקרה

נסב על סוד האלהות  ,משקפת גם התנגדות לעלייתם של ר ' יהודה

אין להסיק

וחבורתו .

20

מכאן  ,שציפיות לגאולה פוליטית וזיהוי הגואל הארצי המקווה עם

שבתי צבי  ,אשר עלייה לארץ  -ישראל כרוכה בהם  ,סותרים בהכרח את רצון
האידיאולוגים השבתאיים  .אבל מכל מקום אין יסודות אלה נובעים מן האידיאולוגיה

החדשה שלהם  ,שרק היא ראויה להיקרא בשם אידיאולוגיה שבתאית  .לא תהיה זו
דרישה מופרזת אם אבקש ללמוד אידיאולוגיה זו דווקא מפי שבתי צבי  ,ראש התנועה
ומשיחה  ,מפי נתן העזתי  ,נביאו ומי שעיצב יחד אתו את תנועתו  ,ומפיו של השלישי
16

ראה

17

ראה :

:

ליבם ,

עמדין .

שלום  ,מצוה  ,עמ '

, 48

והערה  . 50שלום ציטט שם את רוב הדרשה של

ר ' יהונתן אייבשיץ

המתנגדת לשיבה לארץ  -ישראל  .הדרשה נשתמרה רק בכתבי ר ' יעקב עמדין  ,ולפיכך פיקפק
שלום במקצת בייחוסה לאייבשיץ  ,אבל בינתיים הוכחו כנכונות מובאות רבות שמביא עמדין

.

מכתבי אייבשיץ והוגו  .גם סגנון הדרשה מתאים לאייבשיץ ולדעתי אין כל מקום לפקפוק .
18

ראה

:

שלום ,

19

ראה

:

שלום ,

מצוה  ,עמ ' . 49 - 48
מצוה  ,עמ ' . 47

וראה

:

שלום  ,חלומותיו  ,עמ ' סד  .לדעתי  ,שלום ייחס לכך משקל

מועט מדי .
20

על

מחלוקת זו  -ראה

.

:

קארדוזו  .ידידי

ד " ר יעקב ברנאי העירני על כך שאולי יש כאן גם

התנגדות לעלייה אבל
~ את לא בוטאה

במפורש .

סו

ן

יהודה ליבם

לשניים אלה

:

אברהם מיכאל קרדוזו ומפיות ממשיכיהם הנאמנים של

השלושה .

במצב כזה  ,כאשר משמשות בערבוביה התורה החדשה והאמונה המסורתית  ,ובעיקר
כאשר האידיאולוגיה החדשה אינה יוצאת בפירוש כנגד המסורת המשיחית אלא
מתיימרת להיות מגשימתה  ,אי אפשר שלא יימצאו בפריפריה של התנועה תעודות
שמפרשות את התנועה החדשה לפי המסורת

העתיקה .

באור זה יש לראות את

האפוקאליפסה ' גיא חזיון '  ,שנכתבה בתימן הרחוקה בימי ראשית התנועה ,

הפרקים האפוקאליפטיים על ר ' מרדכי

אייזנשטאט .

22

ו2

ואף את

יושם אל לב שבשתי תעודות

אלה אין דבר מתורת הקבלה השבתאית החדשה מיסודם של שבתי צבי  ,נתן העזתי או

קרדוזו .

אפילו ספר ' חמדת ימים ' לא יצלח לשמש כמורה למהות המשיחיות

השבתאית  ,אף שהוא ספר קבלי רווי רגש משיחי הקשור לתנועה השבתאית וכלולים
בו גם דברים מאת נתן

העזתי .

23

וזאת מפני שהספר כולו דבק בקבלה הלוריאנית

ומשמש במודע צינור חשוב להפצתה  ,ולא חדרה לתוכו הקבלה השבתאית  ,סוד
האלוהות השבתאי ודמות המשיח

השבתאי .

המשיחיות של ראשי התנועה הרעיונית השבתאית אין לה עסק בגאולה הפוליטית
אלא בתחום אחר

:

תחום האלהות והאמונה  .הגאולה הארצית נחשבה בעיניהם רק

כתוספת נופך ואמירה מקובלת הנובעת מן הכתובים  ,או לכל היותר  ,ורק אצל כמה
מהם  ,לתוצר לוואי של התיקון

העליון : 4 .

עד ההמרה הם אמנם הזכירו עניין זה

לפעמים  ,משום שהושפעו מן ההתלהבות של המון העם ותקוותיו  ,שאף נוצרים רבים

נטלו בהן חלק ( כגון המילנארים

האנגלים ) .

אבל הכישלון בזמן ההמרה ומות שבתי

צבי לא הביאו סוף לאמונתם  ,מפני שמלכתחילה לא החשיבו את ההצלחה
ההיסטורית  .ההמרה רק נתנה להם אפשרות להוסיף ולהתעמק בצדדים שעניינו אותם

באמת  ,ומאז ואילך הגאולה הפוליטית נעלמת מכתביהם כמעט לגמרי  .סבורני
שהסבר זה עולה מן הכתבים בצורה ברורה יותר מאשר הסברו של גרשם שלום ,
שלפיו התנועה המשיכה בפעולתה גם אחרי ההמרה מפני שהשבתאים כל כך
השתכנעו שבאה הגאולה עד שהתמורה בנפשם היתה חזקה יותר מן המציאות

החיצונית ' .

2

ראה

:

שלום  ,גיא .

ראה

:

שלום  ,פרקים .

המובאה הידועה ביותר ( שהרגיש בה כבר ר ' יעקב עמדין ) היא שלושת השירים ששמו של נתן
חתום בראשם

( ליום ראשון של פסח  ,ליום שביעי של פסח ולחג השבועות ) .

שירים אלה עשויים

במתכונת שירי השבת של האר " י  ,ומפני טבעם האקסוטרי אינם מכילים את דברי הקבלה החדשה
של נתן  ,אף שיש בהם רמזים למשיחיותו של שבתי צבי  .מובאה אחרת היא תיקוני התשובה של

נתן העזתי  -ראה  :תשבי  ,עמ '  . 45 - 44אך כפי שמציין תשבי
ספוגים רוחי הסגפנות ותורת הכוונות של האר " י ללא גוון שבתאי

' תיקוני התשובה רובם ככולם
מיוחד ' ( תשבי  ,עמ '

. ) 37

ראה  :שלום  ,רעיון  ,עמ '  . 215 - 212דומני שהרעיון של התיקון ההיסטורי כסמל לתיקון בעולמות

.

העליונים השכיח בקבלת הראשונים  ,אינו מתאים לא לקבלה הלוריאנית ולא לקבלת נתן העזתי ,
ששם העולמות כולם נמצאים ברצף אחד .
ראה

:

שלום  ,שבתי  ,עמ '

; 586 - 580

שלום  ,מצוה  ,עמ ' . 21 - 16

המשיחיות השבתאית

מהו אם כן התוכן האמיתי של המשיחיות השבתאית

?

ן

11

באופן כללי אפשר לומר ,

שעניינה לא בגאולת העם  ,כי אם בגאולת הדת והאמונה  ,גאולת האל וגאולת המשיח .
אבל ההגדרות הכלליות לא יבהירו כי אם יטשטשו  .השבתאות מורכבת מכמה זרמי
מחשבה שונים זה מזה  ,ולכל אחד מהם התפתחותו שלו  .אבחן עתה את הזרמים
השונים הללו ואנסה להגדיר את תורות המשיחיות המיוחדות

להם .

ב  .שבתי צבי וממשיכיו
נפתח בראש  ,כלומר בשבתי צבי עצמו  .ההכרה במשיחיותו ליוותה אותו מימי ילדותו
עד מותו  ,כשהיא מתחלפת לעיתים בלבטים קשים ואף ביאוש ובכפירה  .אך מה היה

התוכן של הלבטים ושל המשיחיות וכלפי מי הם הופנו ? גאולת ישראל לא נזכרת אף
פעם בהקשר זה  .לא גורל העם היה בראש מעייניו של שבתי צבי  ,אלא תחום רוחני
הסגור בפניהם  .תהום של ניכור היתה פעורה בינו ובין המוני מעריציו  .אפילו נתן
העזתי לא הבין לרוחו ונאלץ לעיתים לשמוע ממנו חרפות וגידופיפאו לעמול קשה
להשיב למשיח את האמונה במשיחיותו ( אפשר אמנם שדווקא ניכורו של שבתי צבי

מבעיות הציבור ושקיעתו בתחום הרוחני הוסיפו לקסם משיחיותו בעיני העם ) .
משיחיותו של שבתי צבי הופנתה כלפי מעלה  ,אל

אלוהיו  ,לפיכך הקפיד תמיד לכנות

עצמו דווקא ' משיח אלהי יעקב '  ,ובעיניו לא היתה זו

מליצה .

26

שבתי התלבט תמיד

בסוד האמונה  ,או בסוד האלוהות  ,באל המיוחד שהוא לבדו גילה  ,ואין לאחר חלק בו
באופן שלם  ,ולכן קרא לו גם ' אלהי אמונתי ' או ' אלהי שבתי צבי '  .טרחתו של שבתי
צבי היתה להכיר אל זה ולהגדירו  ,ובעיקר לעצמו  ,ובכך לגאול את שניהם  :את עצמו ,
בכך שיוציא את נשמתו  ,היא נשמת המשיח  ,בכל קומתה מן הקליפות  ,וכן את
אלוהיו  .וכמו שהגדיר זאת נתן העזתי  ,בניסוח שודאי שמע משבתי צבי  ' :ועל אמונה
זו טרח אדוננו מלכנו יר " ה [ ירום הודו ] עד שהושיב את המלך על כסאו ' .

?7

כך גם

כותב שבתי צבי עצמו באיגרת על המרת דתו ששלח לאחיו  ' :דעו אחין  ] . . .שהאמיתי
שרק אני מכיר אותו זה כמה דורות ושעשיתי הרבה הרבה בעבורו רצה שאכנס בכל
לבי בדין אסלאם '  .במשפט זה מתגלה עד כמה בלתי לאומית היא טרחתו של שבתי
צבי בעבור אלוהיו

!

( את האיגרת לפרטיה פרסמתי שנית והסברתי במקום אחר  ,ושם

ניתחתי באריכות רבה את השקפותיו של שבתי צבי ) .

צירוף זה  ,גלגוליו ומשמעותו  -ראה

28

העם והדת בעיניו אינם אלא

ליבם  ,כתבים  ,עמ ' . 331 - 330

26

על

ד2

בתוך ' סוד אמונת אדוננו '  ,שפרסמו  :שלום  ,שבתי  ,עמ '  . 255אחרי ' המלך ' נוספו לשם ביאור

:

המילים ' שהוא התפארת '  ,ואינן במקבילות  .והשווה לשונו בראש ' דרוש התנינים '  ,שפירסם

:

שלום  ,בעקבות  ,עמ ' יד  ' :ועתה אודיעך כי אדוננו מלכנו שבתי צבי ירום הודו הושיב המלך על

כסאו '  .וראה המקבילה אצל קרדוזו  ,להלן  ,הערה  . 44והשווה לשון ספר יצירה א  ,ד  ' :והעמד דבר
על בוריו והשב יוצר על מכונו '

;

ולשון הזוהר  ,ח " ג  ,פג ע " א

:

' לאעלא מלכא על אתריה ועל

משרייתיה ' .
28

ראה  :ליבט  ,יחסו ; ליבם  ,אמונתו  .האיגרת נשלחה ' לאחי י " ץ '  ,ואני שיערתי שהכוונה ליוסף צבי ,

ן

2ו

יהודה ליבם

אמצעי לעבודת ' אלהי אמת '  ,ואם אין מכירים בדיוק את מהותו אין האל אמיתי והדת
ריקה מכל תוכן ויש לחפש מסגרות חדשות  .אמנם שבתי צבי מרמז באיגרת  ,שנטישת
היהדות מצד האל ומשיחו היא רק ' עד עת קץ '  ,אבל מכאן עד תחושת גאולה לאומית
עוד רחוקה הדרך

מאוד .

עם שבתי צבי ואחריו המירו יהודים רבים לאסלאם ונשארו בתוכו ככת שבתאית
מיוחדת  ,היא כת הדונמה  .מכת זו הגיעו לידינו כמה חיבורים עיוניים ,

התפילותיי

29

סידור

וקבצי שירות ותשבחות  .וי אלה מכילים שבחים רבים לשבתי צבי

ולגיבורים אחרים של התנועה ( נתן העזתי וקרדוזו ) וכן רמזים לתיקוניו

הקבליים .

מובעת בהם התקווה להיגלותו של שבתי צבי אבל בשום מקום לא נזכרת גאולת
ישראל ואף לא חזרת המומרים לקהל ישראל  .לעיתים אף נראה  ,שעיקר הגאולה

איננה אלא גאולה מדת ישראל ומן המסגרת היהודית  ,שהיא ' תורה דבריאה '  .בהקשר
זה כדאי לציין  ,שכבר בפירושי התהילים של ר ' ישראל חזן  ,אשר נשאר ביהדותו
ובחוגו של נתן העזתי וכתב את דבריו זמן קצר אחרי המרת שבתי צבי  ,מצינו שאף
בזמן גילוי מלכותו של שבתי צבי  ' ,בעלי האמונה ' ש ' נכנסו במבחן ' ההמרה ' ישארו
בצניף '

!

עמדה דומה גילו הפראנקיסטים  .ספר ' דברי האדון ' מאת יעקב פראנק

32

מלא דברי ' תיקון ' והרס של הדת  ,תיאורי אישיותו של המשיח והפצרות להיכנס
' לדעת אדום הקדושה ' היא הכנסייה הקאתולית  ,אבל בלא רמז לאפשרות של יציאה

משם או לגאולה פוליטית של עם ישראל  .יש לראות אם כן בפראנק ממשיך הדרך של
שבתי צבי ושל כת הדונמה  .באישיותו ובסגנון מנהיגותו נבדל פראנק מקודמיו  ,אבל
בסוג

המשיחיות

שלו

אין

חידוש

עקרוני .

אפילו

באידיאולוגיה השבתאית של חוגו של שבתי צבי
הנזכר לספר תהילים שני משיחים  ,ש ' אחד נכנס

:

יש

להתנצרותו

סימוכין

ר ' ישראל  TTnמציין בפירושו

בדת ישמעאל ואחד בדת עשו ' ' .

אחיו של שבתי צבי  .אבל לשון הרבים מוכיחה שאין זה

3

וכן

כך  ,וי " ץ פירושו ' ישמרם צורם '  ,וראי

תיבות אלה שכיחים בקובץ התעודות שבהם מופיעה האיגרת  -ראה

:

אמארילייו ( על כך

העירני ידידי ד " ר יעקב ברנאי )  .עוד אעיר  ,שחלק מהנימוקים שמשתמש בהם שבתי צבי להסברת
המרתו ( כגון האנאלוגיה לשבירת הלוחות ) מצויים כבר בשיר שכתב יצחק בנו של ר ' אברהם אבן
עזרא כהתנצלות על התאסלמותו  -ראה
29

שניים מאלה  -ראה

:

:

אבן עזרא  ,עמ ' . 147

ספר שז " ר  ,האחד בידי רבקה ש " ץ  ,והשני בידי יצחק בן  -צבי ( ובעצם יעל

נדב ) .
30

פורסם

31

ראה

32

ראה :

33

ראה

:

:

:

שלום  ,מחקרים  ,עמ ' . 421 - 370

שירות .
שלום  ,תהלים  ,עמ ' . 177

שלום  ,תהלים  ,עמ '  . 198המשיח הממיר לנצרות מכונה כאן

' הבן יקיר

לי

אפרים '  ,ונחשב

בודאי כמשיח בן יוסף  .המחבר מסתמך כאן על ' זוהר כי תצא '  ,וכותתו בלא ספק על מאמר
הרעיא מהימנא שנדפס שם  ,זוהר ח " ג  ,רעו ע " ב  ,ולפיו  ,בגלל חטא ירבעם נגזר על יוסף וזרעו ,

הוא משיח בן יוסף  ' ,לאתחללא בע " ז ' ( כך בדפוס הראשון  ,ובדפוסים המאוחרים השתנה
ל ' עכו " ם ' מחמת הצנזורה הנוצרית

;

בפשט הזוהר אין הכוונה שיוסף וזרעו יעבדו עבודה זרה ,

אלא יסבלו בין העמים  ,ומשיח בן יוסף יהרג ; משמעות זו מבוררת מן המקבילה המופיעה כמה
מילים קודם לכן

:

' דלא יתחלל הוא וזרעיה בין ע " ז ' )  .מאמר זוהר זה רגיל מאוד בספרות

השבתאית  ,ובדרך  -כלל נדרש על שבתי צבי עצמו  ,אף  -על  -פי שנחשב דוקא משיח בן דוד  ,ועל

המשיחיות השבתאית

גם הפראנקיסטים שנשארו ביהדותם

:

כתביהם שהגיעו אלינו34

התפעלות על תיקון הדת ורוחניותה שנגלו דרך פראנק  ,האל המתגשם ,

ציפייה לגאולה

ן

13

מלאים דברי
35

ובלי רמז של

פוליטית .

ג  .נרנן ד377זרני וכבמשיכיו
נפנה עתה לדמות השנייה בחשיבותה בשבתאות  ,שגם בלעדיה לא היה קיום לתנועה
-

והאידיאולוג .

נתן העזתי הנביא

הוא היה מן ההוגים והיוצרים המקוריים

והעמוקים ביותר בתולדות ישראל  ,ששילב השגה מיסטית מדרגות שונות  ,כולל דרגת
הנבואה  ,לפי הכרתו  ,עם נאמנות ללא גבול לאישיותו הפאראדוקסאלית של שבתי
צבי ( הוא האמין בו יותר מששבתי האמין בעצמו ) ועם כושר ביטוי ויצירה תיאורטיים

מופלאים בז ' אנרים ספרותיים רבים  .יצירתו הקבלית כוללת מאות רבות של עמודים ,
שרובם הגדול לא נדפס וכמעט לא נחקר  .והנה גם ביצירתו של נביא השבתאות מועט

הוא מקומה של הגאולה הפוליטית  .רעיון זה מצוי כמובן בנבואתו הראשונה על
משיחיותו של שבתי צבי ( הגם שבמונחים כלליים

בלבד )

36 ,

וכן בכמה מכתבי נחמה

ששלח לחסידיו בראשית התנועה ואף בשנתיים הראשונות אחרי ההמרה  .מכתבים
אלה כוללים לעיתים  ,מלבד התוכנית המדינית שתוארה למעלה  ,גם דברי דמיון
אפוקאליפטיים  .חלקם נכתבו אמנם בעוז ביטוי ובאמונה  ,אולם עיקר עניינו של נתן

נוסח על  -ידו לא במכתבים אלה אלא בספריו רבי הכמות  ,שנכתבו בלי להיות מכוונים
על  -ידי רצון הנמענים  ,או הצורך האפולוגטי בהסברת ההמרה  -המניעים העיקריים

המכתבים .

לכתיבת

כתיבתו העצמית של נתן מלמדת  ,כי מעייניו היו נתונים לא לגאולה המשיחית של
העם כי אם לדמותו של המשיח ולאלוהיו  .לפני ההמרה תיאר נתן את המשיח באופן
אישי יותר והזכיר גם את תפקידו והופעותיו ההיסטוריים  ,כגון ב ' מראה של אברהם
החסיד ' ופירושו ובמידה מסוימת גם ב ' דרוש התנינים '  .אבל אחרי המרת שבתי צבי
פותחו היסודות הללו בכיוון תיאורטי יותר  .בספרו הגדול

' ספר הבריאה ' ,
המרתו

;

37

) , ( magnum opus

הוא

שנכתב בשנת ת " ל  ,שקע נתן בבעיות שהעסיקוהו באמת  ,והם סוד

ראה שלום  ,תועי  ,עמ '

 184 - 183הערה 65

המאמר הזוהרי למשיח בן יוסף  ,ולא כדברי

( כאמור  ,לדעתי מלת ' וזרעיה ' רומזת לפי פשט

שלום ) .

אברהם מיכאל קרדוזו  ,שנולד נוצרי מזרע

אנוסי ספרד  ,ניסה כנראה להכניס עצמו לסכימה זו  ,שינה אותה קצת לצורכו והכריז שמשיח בן
יוסף עתיד לא להיכנס בדת הנוצרים  ,אלא להיוולד נוצרי ולצאת ממנה  .ראה

:

קארדוזו  ,עמ '

רלז  -רלח  .אבל ברור שלא לקרדוזו הכוונה בפירוש תהלים  ,ששם מדובר במפורש על כניסה לדת
עשו  ,ולא על יציאה ממנה .
34

ראה  ,למשל

:

שלום  ,הלל

;

שלום  ,אגרת

;

שלום  ,צוואה

;

שלום ,

מסמך .

35

ראה

:

ליבם  ,וולף  ,עמ '

36

ראה

:

שלום  ,שבתי  ,עמ ' . 169

37

יצירה זו עדיין לא נדפסה  .התחלה של הקירתה  -ראה  :וירשובסקי  .וירשובסקי לא עמד עדיין

, 166 - 163

. 175 - 174

על היסודות האישיים של הסמלים הפסיכולוגיים המשמשים בקבלת

נתן .

14

ן

יהודה ליבם

נתן הנביא -
תמונה על  -פי דמותו האמיו

האלוהות והגבולות בינה ובין מה שמחוץ לה  ,מבנה הנפש והגדרת האמונה ומעל
הכל המבנה הפסיכולוגי של שבתי צבי ושל נתן עצמו ושל היחסים ביניהם  .אמנם

הרקע האישי של התיאור איננו מפורש ואינו מובן אלא למבינים  .ב ' ספר הבריאה ' לא

נזכרים שמותיהם של שבתי צבי ( חוץ מפעם אחת  ,כמי שמסר לו ידיעה תיאולוגית
מסוימת ) או של נתן  ,והספר מוקדש לבניית שיטה קבלית מפורטת  ,המבוססת על
סימבוליקה פסיכולוגית המנוסחת במונחים כלליים  ,אבל לדעתי אפשר להוכיח ,
שהסימבוליקה מבוססת על דמותו של שבתי צבי ושל נתן העזתי ( ההוכחות
מבוססות  ,בין השאר  ,על הקבלות בין ' ספר הבריאה ' ובין איגרת ההתנצלות על
המרתו של שבתי צבי 8 ,י רק לפי ספר הבריאה אפשר לעמוד על העומק המחשבתי
שמאחורי הפלפול הלגאליסטי והאפולוגטי

שבאיגרת ) .

אם לסכם את הנראה בעיניי

כעיקרון של ספר זה  ,שהוא מן המסובכים בספרות הקבלה  ,העולמות כולם בנויים על

שני יסודות פסיכולוגיים  :הראשון הוא היסוד ההיולי החופשי ממחשבה וסיגים  ,וזה
בנוי לפי דגם אישיותו של שבתי צבי ; לעומתו נתן העזתי הוא היסוד השני המרסן כוח
זה בכבלי מחשבה והופך לקונסטרוקטיבי את כוח ההרס שבו  .את מקום הגאולה
הפוליטית  ,שכאמור איננה נזכרת בספר גדול זה ובספרים האחרים שכתב נתן
בתקופה זו  ,תופס כאן תיאור פאראדוקסאלי של מלחמה קוסמית של הטוב והרע
ונצחון הטוב בעזרת היסוד ההיולי הדומה לרע ומושרש בתוכו  .לפי ספרות זו גאולת
הנפשות איננה אלא באמונתם הפאראדוקסאלית ואהבתם לטוב  ,עם היותו דומה לרע ,

38

ראה

:

שלום ,

נתן .

ן

המשיחיות השבתאית

כלומר ( לפי

דעתי )

לשבתי צבי הממיר  ,שבכך הם מוכיחים את טוב

15

שורשם .

בעקבות ספרי נתן  ,במשך כמאה שנה  ,נכתבה ספרות קבלה  -שבתאית רבה
ומסועפת  .גם ספרות זו איננה מדברת על הגאולה הפוליטית  .שבתאותה של ספרות זו

הוכרה הודות לעקבות של קבלת נתן המצויים בה ולא על  -פי אידיאולוגיה משיחית .
לדוגמה  ,בדרך זו זיהה ישעיהו תשבי  ,בצדק  ,כשבתאי את המקובל יעקב קופל
ממעזריטש ,

39

אף  -על  -פי שאינו מדבר כלל לא על הגאולה ולא על שבתי צבי ; בדרך

זאת זיהיתי אני את שבתאותו של הספר ' צדיק יסוד עולם ' המיוחס לאר " י ,

ל4

ומאוחר

יותר מצאתי שמחברו הוא הנביא השבתאי ר ' ליבלי פרוסניץ ; י 4ובדרך זו זיהתה יעל
נדב את שבתאותו של הקונטרס שפרסמה מאת ר ' שלמה אאיליון  ,שגם הוא שייך
לזרם זה .

42

ממשיכיו של נתן לא שאבו עוד את השראתם במישרים מאישיותו של

שבתי צבי  ,שהרי לא הכירוהו  ,אלא פיתחו את תורתו של נתן  ,בעיקר לצד המיתי
הקיצוני  ,הסקסואלי עד כדי

פורנוגראפיה .

הגאולה שמעסיקה את המקובלים

השבתאיים מסוג זה  ,היא גאולה מסייגי החוק והמוסר  ,הגם שבדרך  -כלל הם לא נתנו
לה ביטוי בחייהם המעשיים  ,אדרבא  ,רבים מבעלי כתבים אלה היו גם רבנים ואנשי
הלכה מובהקים  .ולעוד גאולה אחת הם ציפו והיא יציאתם מן המחתרת לאור היום

והפיכת השבתאות לתיאולוגיה היהודית הרשמית  .המשיח תופס בכתביהם מקום רב
ביותר  ,אבל לא כגואל היסטורי  .במאמרי רב הכמות ' כתבים חדשים מחוגו של ר '
יהונתן אייבשיץ '

דנתי בפירוט רב בתורת המשיח של כמה כתבים מסוג זה  ,כגון

43

ספר ' ואבוא היום אל העין '  ,והראיתי שהמשיח  ,או המשיחים ( אחד הכתבים  ' ,פירוש
ספרא דצניעותא '  ,דן בשלושה משיחים  :מלכא משיחא הוא משיח בן דוד  ,משיח בן
אפרים ומשיח בן

מנשה ) ,

הם ישויות קבליות בעולם העליון ותפקידם להגן ולסוכך

בינתיים על הישויות האלוהיות השבתאיות  ,שיתגלו וייפטרו מצורך זה בזמן

הגאולה .

אם משיחים אלה מייצגים דמויות היסטוריות  ,נמצא שעיקר תפקידם הוא דווקא
בהסתרת השבתאות ואלוהיה .

ד  .קרדוזו ומבמשיכיו
הדמות השלישית בחשיבותה בתנועה השבתאית היא אברהם מיכאל קרדוזו  .הוא
היה מבני האנוסים  ,אשר חזר ליהדות מסיבות תיאולוגיות  ,ועסק כל ימיו בהגדרה

המדויקת של האמונה הדתית ושל האל שאותו יש לעבוד  .הוא חיבר למעלה משישים

חיבורים ( ' דרושים '

בלשונו ) ,

העוסקים במיהותו של אלוהי ישראל  .הגאולה אצלו

אינה פוליטית במהותה אלא גאולת הדת מטעויותיה  .כל ישראל עד ימיו הם ' עובדי

עבודה זרה בטהרה '  ,כי מה טעם בקיום מצוות אם אין יודעים מיהו המצקה ? אי ידיעת
39

גאה

:

תשבי  ,עמ . 226 - 204 ,

40

ראה

:

ליבס  ,צדיק .

י4

ראה

:

ליבם ,

ליבלי .

42

ראה

:

נדב .

43

ראה

:

ליכס  ,כתבים .

ן

16

יהודה ליבם

האל היא היא הגלות  ,והתקופה המשיחית מוגדרת כעת הידיעה הנכונה  .אם כן רק
הדת עתידה להיגאל ולא העם והארץ  .כך עולה מדברי קרדוזו אף שלא הגדיר זאת
במפורש  ,כי לא נמצא בדבריו שלילה של הגאולה הפוליטית אלא רק התעלמות
ממנה  .הוא דומה אפוא לשבתי צבי  ,שגם הוא לא החשיב אלא את ' אלהי אמונתו '
וטרח כזכור ' להושיב את המלך על כסאו '  ,ובמליצה זו משתמש גם קרדוזו לגבי
עצמו .

44

אבל שלא כשבתי  ,קרדוזו היה מתחרהו של נתן העזתי בכושר ההפשטה

והביטוי התיאולוגי  ,וסוד האלוהות שלו ניתן  ,ואף נצרך  ,להגדרה מופשטת ( ואף יותר

מאשר אצל נתן  ,שבעיניו יסוד הרגש  -האמונה והאהבה  -היווה בסיס חשוב יותר

לקשר המאמינים עם האל ועם המשיח מאשר ההכרה האינטלקטואלית ) .

עם הדמיון הנזכר בין תורותיהם של קרדוזו ונתן  ,שתי אלה שונות זו מזו לחלוטין .
ראשית  ,קרדוזו לא יצר מיתוס קבלי מסובך אלא עסק רק בהגדרות תיאולוגיות ואף
הכריז במפורש שהשעה נצרכת דווקא לאלה  ,באומרו

החכמה  ,כי הגאולה תלויה בידיעת עקריה  :מי הוא
שנאמר [ תהלים צא

בישועתי '  .י "

 :יד  -טז ] :

:

' ובזמן הזה מה לנו בפרטי

הקב " ה מה שמו קדושת שכינתו ,

כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי וכ ' ואראהו

ושנית  ,למשיח אצלו מעמד אחר לחלוטין מזה שבמשנת נתן העזתי  .נתן ,

כזכור  ,הועיד למשיחו מקום בתוך תורת האלוהות  :סביב אישיות המשיח הוא בנה
את התיאוסופיה שלו  ,ואף הכריז במפורש על אלוהות
בחריפות רבה להכרזה זו ,

46

המשיח .

קרדוזו התנגד

ולדעתו אין המשיח אלא מי שמגלה את סוד האלוהות .

בתפקיד זה הוא התחלק עם שבתי צבי  :על קרדוזו מוטל להסביר את סוד האלוהות

של שבתי צבי  ,ששבתי עצמו מתקשה להסבירו  .קושי זה נובע מאופיו של משיח בן
דוד  ,ויכולת ההסברה ותפקיד המסביר הם מנת חלקו של משיח בן יוסף  ,כלומר של
קרדוזו עצמו  ,שהעניק לעצמו תואר זה  .מאחר שזה תפקידו  ,הוא הרשה לעצמו לחבר
בעצמו את הספר ' רזא דמהימנותא ' ולטעון שזה מה שאמר שבתי צבי לפני מותו

( במאמר שהקדשתי לכך הוכחתי והסברתי את הפסיודואפיגראפיה הזאת ) .

47

לפעמים מתעורר הרושם  ,מעמד המשיח אצל קרדוזו הוא אף נמוך יותר  .הקשר
בין התיאולוגיה שלו ובין התנועה המשיחית לא תמיד הוצג כהכרחי  .קרדוזו  ,לפי
עדות עצמו  ,החל בחיבור דרושיו התיאולוגיים עוד לפני פרוץ התנועה המשיחית ,

ואף כתב פעם במפורש לאחד מתלמידיו

:

48

' ועתה בענין המשיח או הגאולה תאמין

כרצונך  ,אבל באלוה ית ' אשר הודעתיך הזהר להשמר [אולי צ " ל  :והשמר ] בן [צ " ל

פן ] ידיחו אותך מאמונתו יום טוב רומאנו ואחרים כמוהו ' .

49

יום טוב רומאנו הוא מן

ראה

:

' דרוש קדש ישראל לאלהיו '  -שלום  ,קארדוזו  ,עמ ' רסא

ראה

:

קארדוזו  ,עמ ' רב .

ראה  ,למשל

:

קארדוזו  ,עמ ' קנא  ,רכב .

ראה

:

ליבם  ,קרדוזו .

ראה

:

ליבס  ,קרדוזו  ,עמ '

ראה

:

קארדוזו  ,עמ '

רכס .

605

והערה . 17

:

ן

המשיחיות השבתאית

17

התיאולוגים השבתאיים  ,שקרדוזו בילה את ימיו בויכוחים קשים נגדם בעניין מהות
האלוהות והמשיח  ,המזכירים את הויכוחים בין אבות הכנסייה במאות הראשונות
לנצרות  .תיאולוגים שבתאיים אחרים שהיו בני פלוגתא של קרדוזו הם  ,חוץ מנתן
העזתי  ,ר ' שמואל פרימו  ,ר ' חיים מלאך  ,ר ' יהודה החסיד

ועוד .

גם לקרדוזו קמו ממשיכים  .המפורסם בהם הוא ר ' נחמיה תיון  .ספרו העיקרי הוא
פירוש על ' רזא דמיהמנותא ' הנזכר  ,עם הקדמה התומכת בחקר סודות האלוהות

והפצתם .
המשיחיות

כפי שהראיתי במאמרי ' היסוד האידיאולוגי שבפולמוס
והשבתאות היו הסיבה

חיון ' ,

0

'

לא

לרדיפתו  ,אלא הראדיקאליות שבשאיפת

ההתחדשות הדתית והאידיאולוגיה של האקסוטריות  -פריצת כל גדר בגילוי סודות
האלוהות  .זו אידיאולוגיה אופיינית לקרדוזו  ,מנוגדת לדרכם של שבתי צבי ונתן
העזתי  .ממשיך דרכם של חיון וקרדוזו היה ר ' יהונתן אייבשיץ בספרו ' שם עולם ' ,
המוקדש לחקר הדת לפי הדרך הקרדוזיאנית הנ " ל ( לא כך ספר ' ואבוא היום אל העין '
וספרים אחרים מאותו חוג  ,השייכים לאסכולת ממשיכי נתן העזתי שתוארה

ואולי גם ר ' יצחק לופים בעל ' ספר כור מצרף האמונות ומראה

לעיל ) ,

האמת '  .י '

סיכום
התנועה המשיחית השבתאית היא בעיקרה תנועת גאולה דתית  ,לאו דווקא פוליטית .
אינני מתכוון לתנועת גאולה שהיא דתית  ,שהרי הדת כוללת במסגרתה גם תורת
מדינה וגאולה פוליטית  ,אלא לגאולת הדת עצמה  ,שהיא היתה מטרת השבתאות -

גאולה וחידוש של הדת והאמונה ושל אלוהי האמת  .בעיני השבתאים  ,הגלות היא
גלות הדת ומקום גלותה הוא המסורת המאובנת  ,ששכחה כבר את מקורה ומטרתה .
בספרות השבתאית  ,הפסוק הרגיל ביותר לתיאור הגלות הוא ' וימים רבים לישראל
ללא אלהי אמת

[..

 ] .וללא תורה ' ( דה " ב סו  :ג )  ,וכפי שהטיב לפרשו שבתי צבי עצמו

באיגרתו הנזכרת לאחיו

:

' מכיון שאין להם אלהי אמת תורתם אינה תורה '  .יש

שהרגשת איבון התורה ושאיפת התיקון וההתחדשות הביאו לפריצה ריטואלית

ודראמאטית של האיסורים ההלכתיים  ,ובראשם איסורי הכרת  ,והפיכתם למצוות .
לשבתאים היה יחס דו  -ערכי כלפי הדת  :מצד אחד שאיפה לחידוש תיקון וגאולה ,
ומצד שני הרס  ,עונש  ,פריצה ויציאה

;

וכך גם ביחס לדתות אחרות  .כאן גם טמון

ההסבר לאחד הפאראדוקסים הגדולים ביותר של השבתאות  -תנועה לגאולת
ישראל המובילה לעיתים להמרות הדת  .שאיפת ההתחדשות ועירעור המסורת גם

ליבם ,

חיון .

50

ראה

51

מיץ תר " ז  .ראה  :יושע  ,עמ '

:

. 205 - 200

.

בספרו של לופיס קא ע " א  -קג ע " ב  ,מצויה תמצית מספרו

של קרדוזו ' בוקר דאברהם '  ,וקרויה ' דרוש בענין האמונה האמיתית '  .במאמרי  :ליבס  ,קרדוזו ,
עמ '

, 614 - 613

טענתי שהמתמצת היה קארדוזו עצמו  ,ויושע טוען בעבודתו  ,בנימוקים כבדי

משקל  ,שהתמצית היא מעשה ידי לופיס .

8ו

ן

יהודה ליבם

גרמו לעניין רב ביותר מצדם בדתות העמים  ,מתוך אינטימיות שכמוה לא היתה
בתולדות ישראל  .לאינטימיות זו היו שני פנים

:

מצד אחד פנים של זעם ונקמה ,

שהביאו לידי המרת דת מתוך רצון של הרס הדת החדשה מבפנים  ,ומצד שני פנים
שוחקות  -נסיונות להתחדשות דתית בעזרת דתות אחרות  .נסיונות אלה לא תמיד
נסתיימו בהמרה  .הם גם תרמו לאופיה הסינקרטיסטי של דת השבתאים שנשארו
ביהדות  ,ואף מצינו מקרה של אניסות הפוכה  ,שבתאים שעברו בלבם לנצרות אך חיו
כיהודים למראית עין בתוך קהילותיהם שבתוך ארצות הנוצרים .

2

'

לכל השבתאים ,

אלה שעזבו את היהדות ואלה שהמשיכו לפעול במסגרתה  ,נשאר מכל מקום מכנה
משותף רחב  ,ואף הרגשת אחדות וקשהים הדדיים בלתי פוסקים ,

3

'

שלא יכלו

להתקיים אילו מטרת התנועה היתה לאומית וארצית  .מכנה משותף זה הוא המרד
וההתחדשות הרוחנית  .דווקא מצד זה אפשר לראות בשבתאות את פריצת הדרך
לקראת הזמנים החדשים בתולדות ישראל .
52

דיון בכך  ,ותיאור של דוגמה מפליאה  -ראה

53

למשל  :ר ' ישראל חזן  ,שנשאר ביהדותו  ,העריך מאוד את מעלת מי שזכו להמיר דתם עם שבתי
צבי  -ראה

:

לעיל הערה

32

:

ליבס  ,כת .

ולידה  .כך יש לזכור גם את קשריהם המסועפים של ר ' יהונתן

אייבשיץ ובנו וולף עם כת הדוגמה ועם הפראנקיסטים  -ראה  :שלום  ,ברוכיה  ,עמ '

; 200 - 199

כן יעידו על כך הקשרים האמיצים שנשארו בין הפראנקיסטים שנשארו ביהדותם ( רובם בקהילת

פראג ) ובין אחיהם המומרים  .אף קארדוזו  ,למרות התקפותיו החריפות ביותר כנגד המומרים ,
נחשב בשירי הדונמה לאישיות נערצת ביותר  ,שני לשבתי צבי
והערת

!

ראה  :שירות  ,שיר לד  ,עמ '

56 - 55

גרשם שלום שם  .זה שיר על אהבתם ואחדותם של שבתי צבי וקרדוזו  .וראה עוד שם

בשיר מז

( עמ ' ) 68

ושיר קכז ( עמ '

' שבתי צבי משיח שקר ' ( המשיח חבוש

. ) 131

תרבוש ) -

כתובת על תחריט נחושת מגרמניה  ,המאה

ה 17 -

המשיחיות השבתאית

ן

19

הפנלות ביבליוגראמיות
אבן עזרא

יצחק אבן עזרא  ,שירים  ,מהדורת מנחם חיים שמלצר  ,ניו  -יורק תשמ " א .

אמארילייו

א ' אמארילייו ( מהדיר )  ' ,תעודות שבתאיות מגנזי ר ' שאול אמארילייו '  ,ספונות ,
ה ( תשכ " א )  ,עמ '

בניה ו

רלז  -רעד .

מ ' בניהו  ' ,ה " חברה הקדושה " של רבי יהודה חסיד '  ,בתוך

:

ספר שז " ר  ,עמ '

קלא  -קפב .
הורביץ

ש " י איש הורביץ  ,מאין ולאן  ,ברלין

וירשובסקי

ח ' וירשובסקי  ' ,התיאולוגיה השבתאית של נתן העזתי '  ,כנסת  ,ח ( תש " ד )  ,עמ '
5

ירווו

תרע " ד .

245 - 2 1

נ ' יושע  ' ,היסודות הפילוסופיים בתורת האלהות של אברהם מיכאל קרדוזו ' ,
חיבור לשם

קבלת תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית בירושלים

( כשכפול ) .

( בהדרכת יהודה ליבם )  ,ירושלים תשמ " ה

ליבס  ,אמונתו

י ' ליבס  ' ,אמונתו הדתית של שבתי צבי '  ,בתוך משיחיות ואסכטולוגיה

ירושלים תשמ " ד  ,עמ ' . 300 - 293
ליבס ,

בעש " ט

  ' , -חדשות לעניין הבעש " ט ושבתי צבי '  ,מחקרי ירושלים במחשבתישראל  ,ב

ליבס  ,ברסלב

( תשמ " ג ) ,

עמ '

. 569 - 564

 ' , - -התיקון הכללי של ר ' נחמן מברסלב ויחסו לשבתאות '  ,ציון  ,מה

( תש " ם )  ,עמ ' . 245 - 201
ליבס  ,המיתוס

De Natura Dei ' , - -

ליבס  ,העדה

גוטליב  ,אוניברסיטת תל  -אביב ( בדפוס ) .
 ' , - -העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה '  ,מחקרי ירושלים

;

המיתוס היהודי וגלגולו '  ,ספר זיכרון לאפרים

במחשבת ישראל  ,א  ,חוברת ג ( תשמ " ב )  ,עמ ' . 152 - 137
ליבס  ,וולף

 ' ,חיבור בלשון הזוהר לר ' וולף בן ר ' יהונתן אייבשיץ על חבורתו ועל

- -

סוד הגאולה '  ,קרית  -ספר  ,גז

ליבס  ,חיון

( תשמ " ב ) ,

עמ '

 ' ,היסוד האידאולוגי שבפולמוס חיון '  ,דברי הקונגרס העולמי השמיני

- -

למדעי היהדות  ,חטיבה ג ( תשמ " ב )  ,עמ '

ליבס  ,יחסו

, 178 - 148

. 379 - 368

. 134 - 129

  ' , -יחסו של שכתי צבי להמרת דתו '  ,ספונות  ,ב ( יז )  ,תשמ " ג  ,עם307 - 267

ליבס  ,כת

 ' , - -על כת סודית יהודית  -נוצרית שמקורה בשבתאות '  ,תרביץ  ,נז

( תשמ " ח ) י עמ ' . 384 - 349
ליבס  ,כתבים

- -

 ' ,כתבים חדשים בקבלה שבתאית מחוגו של ר ' יהונתן אייבשיץ '

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל  ,ה ( תשמ " ו )  ,עמ '

ליבס  ,ליבלי

ליבס  ,עמדין

. 348 - 191

  ' , -מחבר ספר צדיק יסוד עולם  -הנביא השבתאי ר ' ליבלי פרוסניץ ' ,דעת ,

 ( 3 - 2תשל " ח  -תשל " ט ) ,

- -

 ' ,משיחיותו של ר ' יעקב עמדין ויחסו לשבתאות '  ,תרביץ  ,מט ( תש " ם ) ,
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