תפיסות הגאולה של עם ישראל וארץ  -ישראל
באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית באמצע המאה הי " ט

מנחם קדם

כשלהי שנות השלושים והארבעים
של המאה הי " ט התחזק בחוגים

דתיים ומדיניים באנגליה העניין
ברעיון תקומת היהודים בארץ  -ישראלן

בין הסיבות לתופעה זו אפשר למנות את עלייתה על כס המלוכה באנגליה  ,בשנת

, 1837

של

ויקטוריה  ,מלכה צעירה ואדוקה  ,שבימיה היתה עדנה לכנסייה הנוצרית ולכל הקשור בה  .בזירה
המדינית אבדה תורכיה בראשית שנות השלושים את סוריה ואת ארץ  -ישראל למוחמד עלי  ,אולם

מאחר שהלה נאלץ לפנות שטחים אלה כעבור תשע שנים  ,נוצר באזור מעין ' חלל ריק '  ,שמשך את

תשומת  -לבן של המעצמות האירופיות  ,ובמיוחד את זו של בריטניה  .מצוקת יהודי דמשק ורודוס

עוררה אף היא תשומת  -לב במערב אירופה  ,ובעיית -יהודי הלבאנט החלה לעלות על סדר  -יומם של
מנהיגים יהודים ונוצרים כאחד .
בעקבות פעילותו הנמרצת של הרפורמאטור הסוציאלי ופעיל

הכנסייה ,

הלורד שאפטסברי ,

נתעוררה בסוף שנות השלושים התנועה ' תקומת היהודים '  ,ששמה לה למטרה לקבץ את היהודים

בארץ  -ישראל ולחדש בה את עצמאותם  .שאפטסברי חזה כי ' ירושלים תשוב לרכוש את מקומה בין
משפחות הגויים  ,ואנגליה תהיה הממלכה הראשונה שתסיר ממנה את עול

]

ראה

:

מ ' ורטה  ' ,רעיון שיכת ציון במחשבה הפרוטסטנטית באנגליה

ב , ' 1799 - 1840 -

השעבוד ' .

2

ציון  ,לג  ( ,תשב  -ח ) [ להלן

:

ורטה ]  [ .גירסה מורחבת של המאמר נתפרסמה ב  ; [ Middle Eastern Studies , 1972 -אך הצטוט הוא לפי המאמר
ב ' ציון '  Jerusalem? The English Historical .תו 4 . Veret (i,, Why was 8 British Consulate establishedן
'

1970
2

'

Revlew ,

נ ' גלכר  ' ,תכגיוה ציוניות  ,דעות אנגליות על דבר שיבת היהודיפ לארץ  -ישראל '  ,העולם ,
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הלורד שאפטסברי
-

מנחם קדם

הנצרות והמילניום
המילניום היא תקופה בת אלף שנים  ,שבה עתיד למשול ישו הנוצרי לאחר התגלותו השנייה .

3

האמונה בהופעתו המחודשת של ישו ובמילניום היא מן היסודות הראשוניים של הנצרות  .בספר

'  TITnיוחנן ' מתוארת אחרית הימים באופן זה  :בעקבות שלטון האנטיכריסט ( הכוח המתחרה

בישו )

יבואך חלאות ואסונות על העולם  ,ולאחריהם תבוא הגאולה הסופית  .אחד השיאים יהיה נפילתה של
בבל הגדולה  ,והשטן ועוזריו ייזרקו לגיהנום למשך אלף שנה  .לאחר אלף שנה תתחולל מלחמת גוג
ומגוג ותהיה תחיית המתים  .שמים חדשים ייבראו ותקום ירושלים חדשה .

4

הספר השפיע על התנועות האפוקליפטיות שהתפשטו בין הנוצרים בתקופה מאוחרת יותר  .במרוצת
הזמן חלו שינויים בפרטי האמונה במילניום  ,ויש לציין  ,שתנועות מילנאריסטיות קמו  ,בדרך כלל ,

בצמוד להתפתחויות בעלות רקע צבאי  ,דתי או מדיני מיוחד באירופה או במזרח  .בימי  -הביניים קמו
תנועות של ' אביונים ' ו ' רועים '  ,שהיו קשורות  ,לעתים  ,למסעי הצלב  .בראשית המאה הט " ז ' חלה
גאות בפעילות המילנאריסטית  .קבוצות דתיות שונות טיפחו תקוות למלכות האל וחיפשו הסברים
לפגעי הזמן

מלחמות הדת בגרמניה  ,רדיפות ההוגנרטים בצרפת  ,וכמאה הי " ז  -המהפכות

:

באנגלית  5 .בחוגים פרוטסטאנטיים צפו את נפילתה הקרובה של מלכות האנטיכריסט ,

וזו  ,לדעתם ,

תהיה ההקדמה לשובו המחודש של ישו ולתיקונים חברתיים  .ביטוי בולט הוא  ,לדעתם

 ,המהפכה

הפוריטאנית באנגליה .

המילנאריסטים קישרו פסוקים מסויימים בכתבי הקודש עם מאורעות אקטואליים  ,כדי להוכיח כי

.

שעת הגאולה קרובה  .החל משנות התשעים של המאה
מאורעות המסמלים את ראשית אחרית הימים

הי " ח יכלו המילנאריסטים להצביע על

כך  ,למשל  ,הבינו אנשי כנסייה רבים באנגליה את

המהפכה הצרפתית כמאורע המסמל את קץ הדורות  ,ובעת מסע נפוליון למזרח שררה בקרב חוגים
אלו ציפיה לנפילת תורכיה ולחורבן קרוב של כל הכוחות האנטיכריסטיים  ' .נבואותיהם של דניאל ,
יחזקאל וחזון יוחנן התאימו לתפישה כי צרפת היא מכשיר בידי האל להשבת עם ישראל לארצו .
בעיית קביעת המועד המדויק של שיבת היהודים לארץ הקודש העסיקה את המילנאריסטים  ,ואפילו

לאחר הזעזועים של המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליון ( שכידוע  ,לא הביאו לתקומת

היהודים ) ,

לא הוטרדו מכך ולא הסיקו מסקנות מטעויותיהם  .הם תירצו זאת בפירוש מוטעה של מהלך
המאורעות  ' .לדידם  ,ברור היה לחלוטין  ,שהם חיים בראשית העידן  ,שבו תהיה תקומה לישראל .

המילנאריסטים וחברות המסיון

קיים היה קשר ישיר בין ההגות האסכאטולוגית הפרוטסטאנטית לבין פעולות המסיון  ,לפי
שפעולות אלו היו הביטוי המעשי של התיאוריה

הכנסייתית  .המסיונרים שקדו ללא לאות להוציא

אל הפועל את התפישה הכנסייתית בדבר ניצור כללי של כל היהודים  ,כהקדנ  ,ה לגאולת
3

Second Advent

4

 TITnיוחנן  ,פרקים כ  ,כא .

,

.

5

 . 376ק  , vol . 1 11 , Michigen 1968 ,שללש  ' /וו0מHerzog Encyclopedia oiReligious 7 :

6

ורטה  ,עמ '

147

.

7

שפ  ,עמ ' , 153 , 151

8

שם  ,עמ '

0נ

. 170
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.נ
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העולם ,

הגאולה של עם ישראל באטכאטולוגיה הפרוטסטאנטית _ האנגלית

בהתאם

לתיאוריות של הוגי הכנסייה  .רבים מן ההוגים האסכאטולוגיים באנגליה במאה הי " ט היו

חברים פעילים בחברות המסיון ואף מילאו בהן תפקידים רשמיים .
התרחבות פעולות המסיון נתאפשרה עקב התחזקות העניין בנושא היהודי בקרב הציבור האנגלי
בשנות השלושים והארבעים של המאה הי " ט  .קוראי כתבי הקודש בארץ זו ציפו להתגשמות קרובה

של הנבואות על אחרית  -הימים ולתנועת המרה כללית בקרב היהודים .
אלכסנדר מק  -קול

) , ( hKc (? aul

9

מחשובי הוגי  -הדעות של הכנסייה האנגליקנית בתקופה זו  ,היה בעל

תפקיד בכיר ב ' חברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים '

) The London Society for

8 (? hristianity amongst the Jelvsת011ח01זץ )  ,הוא היה פרופסור לעברית ב ~ICings ' (: ollege -

וקיים פעילות מסיונרית גם בקרב יהודים בפולין וברוסיה .

0ן

ספריו של מק  -קוליי הם מספרי

הפולמוס החשובים של הכנסייה באמצע המאה הי " ט  .גם ביקרסטאט )  , ( E ickerstethמן
המסיונרים הפעילים של החברה

מילנאריסטי

הלונדונית  ,פרסם ספר

בחוגי המסיון האמינו כי באנגליה הולך ומתחזק העניין

ביהודים  ,ני

~

חשוב 2 .י

וכי אחד הביטויים לתופעה זו

נעוץ בעובדה שידיעת התנ " ך באנגליה נרחבת הרבה יותר מאשר בשאר חלקי היבשת .

א

הדבר אף

היה קשור לדעתם  ,בהרחבת מעגל החינוך באנגליה 5 ,י באווירה הרצינית הקיימת בה  ,ובהתרחקות
משעשועי סרק 6 .י
אנשי ' החברה הלונדונית ' סברו שקיימת נכונות בקרב היהודים לגשת לחקירת עקרונות הנצרות וכי
רבים מהם מאמינים כמשיחיותו של ישו  .לי תופעה זו הצדיקה את דרך העבודה

המסיונרית  ' .י

באספות ' החברה הלונדונית ' השתתפו אלפי אוהדים ואף המלכה הכריזה על עצמה כעל ' מגינתו של
ישראל ' 9 .י לפי שאפטסברי  ,סייעה ממשלת בריטניה להרחבתן של פעולות

ההתפתחויות במזרח הוכרז רשמית באספת ' החברה ' בשנת

בקרב היהודים

1841

' החברה ' ,

20

ולאור

כי ' נפתח שדה נרחב יותר לעבודה

בארצם '  ,דבר המצריך הגדלת מספר המסיונרים  .י 2כבר באספה שהתקיימה בשנת

 1840הודגשו מאמצי ' החברה ' להגיש ' סיוע רוחני ' ליהודי דמשק ורודוס הנרדפים והוזכרה דבקות

לו .

' החברה ' במתן ' חסד לישראל ' ואהבתה
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 1838ואילו הפעילות המסענרית

הכנסייה של קולג ' סט .

ג ' ורג '

בירושלים  -מרכז פעילותה של הכנסייה הפרוטסטאנטית האשלית בארן  -ישראל

שוויון הזכויות האזרחי ליהודי בריטניה היה אחת הבעיות החשובות שהעסיקו את יהודי המדינה
בתקופה זו  ,ואליה התייחסו אף ראשי המסיון  .כשהוצע לתת ליהודים זכות להיבחר
התנגד לכך

שאפטסברי ' .

:

לפארלאמנט ,

השאיפה לקבל זכויות אזרח נוגדת  ,לדעת ראשי המסיון  ,את רצון

לפי שהיהודי חייב להתנהג עתה ' כאילו הוא עומד לחזור לארץ ישראל ' .

24

עם היהודי בשדלנו אותו לוותר על ירושתו בהר ציון  ,על  -ידי מתן זכויות

האל ,

' איני סבור שאנו מיטיבים

אזרחיות ' ' ,

:

התבטא אחד

מפעילי ' החברה ' .

מגמות בתיאור מצב עם ישראל בהווה
בספרות המילנאריסטית בת התקופה היו שתי מגמות בתיאור מצבו של העם היהודי בהווה

:

הראשונה ביקשה להצביע על שפלותו וירידתו  ,כדי להדגיש את הצורך הדחוף בשינוי מצבו  ,וכמו -

כן  ,להבליט את הפער שבין העבר להווה ובין ההווה לעתיד  .המגמה השנייה הבחינה בשיפור שחל

במצבם הנוכחי של יהודי אירופה לעומת העבר  ,דבר שהיה סימן לכיוון הכללי של שינוי רדיקאלי " .

:

מטרתם של ההוגים הכנסייתיים בהדגשת שפלות מצבו של ישראל כהווה היתה להוכיח באופן ברור
23
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הגאולה של עם ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית

שהעם חייב להסיק את המסקנה הברורה בדבר חוסר התכלית בהמשך המצב הקיים  ,דהיינו יש לבקש

את חסות ' דת הרחמים והחסד '  .מק  -קול היה סבור שהסיבה לשקיעתו של העם היהודי נעוצה בהיותו
קרבן לרדיפות אכזריות מצד הגויים  .מצב זה התמצה בפסוק מהושע

ישראל  ,אץ מלך ואין שר ואין זבח ואין

מצבה ' : 7 .

' כי ימים רבים ישבו בני

:

מק  -קול תלה את הקולר ביהודים

עצמם  ,שהעדיפו

להיות משועבדים לאמונות טפלות  .המשך עבדותם של ישראל מוכיח מעל לכל ספק כי הם נפרדו
מן האל והם עדיין מרוחקים

ממנו " .

:

היהודים מסרבים לחזור בתשובה ולכן המבמצויים במצב של

חיפוש מתמיד אחר האלוהים  .הם סבורים  ,יהיו חטאיהם אשר יהיו  ,שהם צודקים בדרך עבודתם את

האלוהים  .די אם יצומו ביום הכיפורים או בתשעה באב  ,ובכך תהיה משום כפרה אמיתית ' .

נ

העבדות הממושכת ציידה את היהודים במנה גדושה של פקחות וניסיון  -חיים  .משפחות שבהווה הן
בעלות רכוש רב  ,הוכרחו בעבר להתבזות בעבור פת

לחם  ,ונרדפו עקב פעילותן המסחרית .

היהודי

אהוב רק על  -ידי מעטים  ,רק על  -ידי אותם נוצרים המסוגלים להתרומם מעל ההווה הקודר שבו
שרויים היהודים ולהתבונן בעתיד .

0

'

כמה מן ההוגים המילנאריסטים העלו על נס את השיפור שחל

במצב היהודים בהווה לעומת תקופות קודמות  ,אך אין לראות במצב זה סימנים ראשונים לתקומת
היהודים  .אמנם היו קיימים סימנים מסויימים לתקומה  ,אך הם לא היו קשורים בתמורה לטובה
שחלה במצב היהודים  .ההוגים הללו הבליטו את האווירה הסובלנית הקיימת כלפי היהודים בהווה ,
לעומת הקנאות ששררה במאות שחלפו  .ביקרסטאט העלה על נס שורת שליטים שביקשו  ,החל

מסוף המאה הי " ח  ,לשפר את מצב היהודים בארצם  ,על  -פי רוח הקדמה

:

יוסף השני

באוסטריה ,

הצאר אלכסנדר הראשון ברוסיה  ,המלך פרידריך וילהלם השלישי בפרוסיה ונפוליון  ,בכינוס

הסנהדרין הגדולה ב  . 1807 -י
מולינו

[

בירך על השוויון

) ( Molyneux

הקיים ,

בין יהודים וגויים  .בשלושים השנים

לדעתו ,

האחרונות חל  ,לדעתו  ,שינוי ברור ביחס למצב בעבר  ,עת שליטים שונים הרשו לעצמם להוציא את

היהודים אל מחוץ לחוק על  -ידי חקיקת חוקים שאושרו בהשפעת דעות

קדומות  .המצב הטוב של

היהודים בהווה מאפשר להם לטפח את האינטלקט  ,שאותו יוכלו ליישם בעתיד  ,כאשר ישובו

ויקימו את מדינתם העצמאית .

מ

מק  -קול נזקק לפסוק מתוך ' אגרת פאולוס אל הרומאים ' כדי להפריך דעה שרווחה בקרב הנוצרים
בדבר אכדן הפריבילגיות שהיו ליהודים בטרם הופיע ישו הנוצרי  .זהו פירוש

מוטעה  ,באשר חוסר

נאמנותם של היהודים לא גרם להם לאבד את הפריבילגיות  ,שאותן רכשו בעזרת ברית המילה  ,אלא
' בידם הפקדו דברי

27

מק  -קול  ,נתיבים

האלוהים '  .נ

[

חוסר האמונה של הפרט אינו שולל את תוקפה של הברית

ישנים  ,עמ ' 203 - 204

וכן

 . 175ק  1840 ,ח0

:

מק  -קול נקמת ישראל ]  .הפסוק  -מהושע ג ד .
28

נקמת ישראל  ,עמ ' . 181

29

שם  ,עמ ' . 183 - 182
 .ק  1849 ,חס

ח] 0

,

30

261

31

ביקרסטאט  ,עמ ' . LXXX
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 . 59ק  1852 ,ח0

33
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 :מולינו ] .

.

כאיגרת פאולוס אל הרומאים ג א  -ב ' אם כן מהו יתרון היהודי ומהי תועלת

מנחם קדם

הכללית  -זו נשענת על הנאמנות לאל  ,נאמנות שאינה מושפעת מחולשת האדם  .אחת התוצאות

של ברית המילה היתה קבלת ארץ  -ישראל  ,וזו עדיין נשארה

בתוקפה " .

עם ישראל הוא עם מבורך יותר משאר העמים שבעולם  ,לפי שכל ירושת הנצרות ומזונה הרוחני באו
ממנו  .הראשונים שהצטרפו לנצרות היו יהודים  ,והם שהפיצו את הבשורה גם
ישראל

בקרב הררמאים " .

עם

' מבורך על  -פני כל האדמה '  ,ולכן קיים קשר הדוק בין תקומתו לזו של כל הגזע האנושי ' " .

עם ישראל מוכן לשוב לארצו
ההוגים הכנסייתיים ביקשו להוכיח שהתקוות לגאולת ישראל לא היו פרי אידיאולוגיה נוצרית -

משיחית  ,שאין לה כל תהודה בקרב היהודים עצמם  .מצב של חוסר תהודה היה יוצר רושם של
פעולה כפייתית  ,המוטלת על ישראל עקב עדיפות כוחה של הנצרות או מחמת עליונותה הדתית -

מוסרית  .ההוכחות לקיום שאיפת  -תקומה בקרב היהודים עצמם באו משלושה מקורות

:

מכתבי

הקודש  ,מן ההיסטוריה היהודית ומהמצב כהווה .
בכתבי הקודש מצויות הוכחות שאינן שנויות במחלוקת בדבר גאולת ישראל בעתיד  .אהבת האל
לישראל היא  ,למעשה  ,הערובה העיקרית להגשמת תקוות אלו .

הבטחות האל  ,בעיקר לגבי עתידה

לנ

של ירושלים  ,מפורשות בכתבי הקודש  .אמונת ישראל בהבטחות אלו היא הבסיס לתקוותם

לתקומה  .אין עדות לכך שהאל חזר בו אי  -פעם

מהבטחותיו ' " .

היהודים עצמם למדו לקח מן ההיסטוריה שלהם  ,והגיעו למסקנה שעדיין לא נתממשו כל נבואות
כתבי הקודש  .התהפוכות במצבה של ארץ  -ישראל  ,העובדה ששני בתי מקדש חרבו בה  ,וחילופי
השלטון התכופים  ,נותנים מקום להכרה כי התקומה האמיתית עדיין לא

התרחשה " .

חשובה עדותם

של אנשי ההווה על מגמות התקומה שהיו קיימות בקרב היהודים  .קיום מגמות כאלו מעיד על
רציפותן  ,מאז נובאו הדברים בספר דברים  ,ורציפות זו מכשירה את הקרקע לאירועים הגדולים
שיתרחשו בעתיד .
מולינו העלה את הקביעה הכללית על דבר נכונות ' ישראל דהיום ' לחזור לארצו בהיקף נרחב ' בכל

רגע  ,כאשר אך תינתן לו ההזדמנות  ,כדי ליישב את ארץ  -ישראל ' .

40

ביקרסטאט הבחין בתנועה בלתי

רגילה בקרב היהודים בעניין תקוותם לבוא הגואל  ,וזוהי תופעה מפתיעה  ,לדידו  ,בהתחשב במצבם
הרוחני העלוב של היהודים השקועים בחשכה וקדרות  .י4

סימנים המבשרים את תקומת ישראל
התהפוכות העולמיות בסוף המאה הי " ח ובתחילת המאה הי " ט היו עדויות מצויינות לשינויים
החלים  ,כביכול  ,ב ' ספירות העליונות ' והוכחות חותכות להתקרבות הגאולה  .סימנים אלו הם
שהעניקו לתנועה המילנאריסטית את הלהט וההתלהבות להם נתפסו הוגיה והם שנתנו דחיפה
34

 . 52 - 53קק  . Keith , Tie Land ofisrael Edinburgh 1 844 ,ג [ להלן

:

קיית ]  .אף הוא מתנגד לדעה כי האל

השליך את ישראל ויהודה ונטש את כריתו עמם .
35

ביקרסטאט  ,עמ '
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שם  ,עמ '

. 132

 .ק 11 , London 1848 ,

39

260

40

מולינו  ,עמ ' . 58

)10

11ע .

Vol .

.

Crescent and the (?ross

37

מק  -קול  ,נקמת ישראל

38

ג ' ואיש אינס  , .יוני

Warburton , The
41

].

;

עמ '

. ) 40

 , 1841עמ '

,

ביקרסטאט  ,עמ ' . 1 111

. 181

הכומר סטוול

הבישוף ביקרסטאט

לפריחת הספרות האסכאטולוגית ולפיתוח נרחב של הרעיונות  ,שהגשמתם ' עומדת על הסף ' .
ההוכחות האקטואליות להתקרבות הקץ נקשרות בחישובים אסכאטולוגיים ששורשם נעוץ אף
בדניאל  .הלורד לינדסיי נותן פומבי להשקפותיו בדבר תקומת היהודים בספרו ' מכתבים

אדום וארץ הקודש '  .באח

,

מרשימותיו משנת

, 1838

ממצרים ,

הוא מתאר את ההרגשה הרווחת בקרב יהודי

פולין ורוסיה  ,ש ' יציאתם מן השבי קרובה '  .הם קושרים זאת בעניין המתחזק של מעצמות אירופה
בארץ
בשנת

הקודש .
1840

42

סברו פעילי ה ' חברה הלונדונית ' כי על רקע העניין הכללי באנגליה בנושא עם

ישראל ,

יש לפעול באופן מזורז להלצת הבשורה בקרב היהודים  ,למרות שיש המתנגדים לפעולה

כזו ,

בטענה שאין הזמן מתאים לכך  .אולם הנסיבות הצדיקו את האוריינטאציה של ' החברה הלונדונית ' ' .

4

ביקרסטאט הרחיב את הדיבור בשאלה זו  ,ולדידו  ,אין קושי למצוא שפע סימנים ה בשרים את

התקרבות התקומה ואת כל ההתפתחויות הכרוכות בה  ,על  -פי הפסוק בתהלים קב

ציון  . . .כי בא מועד ' " .

:

"

' אתה תקום תרחם

בקרב חוגים נוצריים מתגבשת ההרגשה כי קרב יום אושרה של ציון וזאת

עקב העניין הרב  ,שמגלות כמה מדינות באירופה במצבם ובשלומם של היהודים .
להשלמת ההוכחות בדבר התקרבות השעה הגדולה הצביעו ההוגים על פעלתנות רבה בקרב חוגים
יהודיים  ,והזכירו את משה מונטיפיורי  ,מחשובי

מנהיגיהם  ,אשר

ביקר כבר פעמיים במזרח ושוחח

עם מוחמד עלי ועם הסולטן התורכי השולט על שטח אשור העתיקה  .מגעים אלו
לדבריהם  ,את נבואות ישעיהו וזכריה  ,הקושרים את אשור ומצרים בתקומת
ג ' ואיש אינס  , .יוני

ישראל ' .

תואמים ,

4

ביקרסטאט  ,עמ '

. LXXX

42

סוכמן  ,עמ ' . 192

45

ביקרסטאט  .עמ '  . xxxvIראה ישעיהו יא יא  ,סו  :כז יג  :זכריה י י  .מונטיפיורי לא נפגש מעולם עם הסולטאן
התורכי  .ראה גם י '

43

ברטל  ' ,תכניות ההתיישבות

 , 1840עמ '

. 144

44

מימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ  -ישראל

( , ' ) 1839

שלם  ,ב

( תשל " ו )  ,עמ ' . 281 - 277

61

מנחם קדם

ביקרסטאט הסתייע במאמרים שהתפרסמו באנגליה בראשית שנות הארבעים ואשר הצביעו על
רסטוראציה מדינית קרובה  .תהפוכות עולמיות המתחוללרת בתקופתו

שלטונו של

:

האפיפיור ,

במיוחד בארבעים השנים האחרונות  ,הולך ונחלש  ,מבלי סיכוי שיצליח לרכוש לעצמו שוב תמיכה

נרחבת באירופה  ,וגם באנגליה איבדה הכנסייה הקאתולית את כוחה הפוליטי  .יחד עם

זאת  ,חלה

התרופפות במעמדה של האימפריה העות ' מאנית  :מאורעות השנים האחרונות שכנעו חוגים נרחבים
של הוגים נוצריים כי תורכיה מצוייה מזה עשרים שנה בשקיעה  ,וכמו סוללת היא את הדרך בפני
' מלכי המזרח '  .שטחיה של האימפריה העות ' מאנית ממשיכים להיות סמל של צחיחות וחורבן  ,והם
מצפים לרסטוראציה של היהודים .

46

ביקרסטאט אף ראה בהתחזקות הפעילות המסיונרית  ,אשר בעזרתה ניתנה תפוצה רחבה לבשורה
בקרב היהודים  ,אות לתקומה הקרובה  .בהתאם לנבואת דניאל ( ח

יד )

חייבת התקומה להתרחש

בקרוב  .הגלות תסתיים לאחר אלפיים ושלוש מאות ימים או שנים  .אם ייעשה החישוב החל מתקופת

.

נחמיה  433 ,לפני הספירה תהא שנת

הספירה בשנת

דהיינו בקרוב .

לפני

457

47

1867 - 1868

הספירה  ,שנת

שנת תקומתו המלאה של ישראל  .אך אם תתחיל

עליית עזרא  ,הרי עתידה התקומה להתרחש בשנת

ספרו של ביקרסטאט פורסם שנה קודם לכן .

אחד מפעילי ' החברה הלונדונית '  ,ששב מביקור בארץ  -ישראל ובסוריה בשנים
התרשמותו מהלך  -הרוח כקרב יהודי הלבאנט ,

שנת

1840

840 - 1839נ הביע את

הסבורים שהמשיח יבוא בשנת " . 1840

4

אחרי שחלפה

מבלי שהחלה התקומה  ,ראה בכך ביקרסטאט חיסול ציפיותיהם של היהודים

להם  ,לדעתו  ,לזעזוע

עמוק ' .

התייחסו לעניין משני היבטים שונים
המזעזעים

העולם

 ,והדבר גרם

4

בניתוח בעיית חישוב הקץ לקביעת מועד ראשית הרסטוראציה  ,יש

את

, 1843

לעת

זו

:

להבין  ,שהחוגים

הכנסייתיים

מחד גיסא התאמצו להוכיח כי לא רק מאורעות ההווה

מבשרים

פעולה

אלוהית

קרובה ,

אלא

שגם

החישובים

האסכאטולוגיים  ,על  -פי הרמזים שבספר דניאל  ,מוליכים אל אותו מועד ממש  .זאת הם עשו לשם

הפחת רוח  -חיים והכנסת מתח של ציפיה בקרב החברים מן השורה  .אולם  ,מאידך גיסא  ,היה לכך גם
שימוש שונה  :הפרכת חישוביהם של היהודים  .אחרי שחלף הזמן שקבעו היהודים ומאומה לא קרה ,

מתברר  ,לדעת חוגים אלה  ,שאין היהודים מצפים למשיח האמיתי  ,והשאיפות של היהודים לבוא
המשיח שלהם אינן אלא הבל ורעות  -רוח  .עם זאת  ,היו מסיונרים שפירשו את התרגשות היהודים
כתואמת את המאורעות הגדולים המתדפקים על הפתח  .גם עם עכור השנים

1841 - 1840

אין

המילנאריסטים נואשים  ,והם נתפסים לתאריכים מאוחרים יותר .
בכינוסיה החגיגיים של ' החברה הלונדונית ' הרבו פעיליה לעסוק בשאלת האירועים האקטואליים
שהם בעלי משמעות אסכאטולוגית  .סטוול

משאלותינו '  ,על  -פי הסימנים דלהלן

:

) ( Stowell

גילה סימנים ' להתקרבות התגשמות

מסיונרים מרוסיה  ,פולין וגרמניה מוסרים על הכרה בקרב

יהודי אותן ארצות כי השיבה לארץ  -ישראל קרובה וכי הם מוכנים לבצע זאת בכל רגע שיידרשו .

האם אין הם מגשימים את נבואות כתבי הקודש באומרם  ' :בואו נלך לירושלים  ,כי שמענו שהאל
46

ביקרסטאט  ,עמ '
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 , 1841עמ ' , 169 - 168

דברי גרימשאו ) . ( Grimshaw

הגאולה של עם ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית

מצוי שם ' ? שואל סטוול  .גם פעולות משה מונטיפיורי משתלבות  ,לדעתו  ,במאורעות הכבירים

המתחוללים מסביב  .הוא ראה במונטיפיורי ' נוצרי על פי מעשיו  ,אם כי זר לתורת הנצרות '  .לפי

השמועה  ,סיפר סטוול  ,השיג מונטיפיורי מאת הצאר רשות לקחת עמו לירושלים עשרת אלפים

מיהרדי רוסיה ' " .
מאורעות ' אביב העמים ' בשנת

1848

שזיעזעו במיוחד את צרפת  ,איטליה  ,האימפריה ההאבסבורגית

וגרמניה  ,עוררו תהיה בקרב המילנאריסטים

;

וגם האכזבה מהאירועים בלבאנט בתחילת שנות

הארבעים לימדה אותם לקח מעשי  :אין לתלות תקוות אסכאטולוגיות בכל מאורע יוצא דופן  .מכאן
ואילך בולטת זהירות מסויימת מפני בניית וטיפוח תקוות  ,העלולות להתגלות כחסרות  -יסוד  .מצד
שני  ,מתעורר חשש מסוים בחוגי הכנסייה האנגליקנית מהתערערות היציבות הפוליטית והדתית

באנגליה  ,העלולה  ,בהשפעתה של צרפת  ,שחותמה על מאורעות ' אביב העמים ' באירופה היה ניכר ,
לגרום להתגברות ההשפעה הקאתולית בה .
סטוול הביט על מאורעות ההווה כעל ראשית הקץ

:

המלחמות הממלאות את

אירופה  ,רעידות -

האדמה המתחוללות במקומות שונים והמאיימות להחריב כסופה את הכל  .הוא ציפה ' בסקרנות
ובתשוקה לראות את ראשית התכנסותם של היהודים וחזרתם

לארצם ' .

ארץ  -ישראל מחכה לאנשיה

והיהודים מחכים לה  .בנסיבות אלו חייבים המסיונרים למלא תפקיד פעיל  .ינ
הולינגוורת  ,שספרו נכתב בשיא הפעילות המהפכנית של ' אביב העמים ' באירופה  ,הרבה לעסוק
בחישובי

הקיצין ,

בהסתמכו על דניאל יב יא  -יב  .הוא סבר שקיימות שלוש תקופות נבואיות

הקשורות לתקומת היהודים

:

הראשונה בת

1260

שנה  ,השנייה  ,המרומזת בפסוק יא  ,בת

1290

שנה ,

והשלישית  ,לפי פסוק יב  ,בת  1335שנה  .עתה  ,בימים של תמורות ומהפכות אנו מתקרבים  ,כך סבור
הולינגוורת  ,לסיומה של התקופה השלישית  .לפני תקומת היהודים צפוי שלב של שינויים במצב
הדתי והפוליטי באירופה ובהתנהגותם היומיומית של היהודים  .כאשר יתרחשו שינויים אלו  ,אות

הוא כי שעת התקומה קרבה  .שורה של מאורעות רבי  -רושם בקרב העמים הקדימה תמיד כל שינוי
שאודותיו בישרה הנבואה

:

כך היה כאשר נחרבה ממלכת בבל  ,כשנשברה האימפריה של אלכסנדר

מוקדון וכשאירע המהפך באימפריה הרומית  .צירופים מפתיעים של נסיבות פוליטיות מעוררים

בשעה זו את תשומת  -לב העולם התרבותי אל מצבה של סוריה והשטחים שסביבה .

2

'

מולינו  ,שספרו הופיע בתחילת שנות החמישים  ,ראה את הדברים בצורה מפוכחת יותר

:

הוא לא

צפה סימנים חיצוניים קרובים העתידים להחריד את העולם ולעורר תשומת  -לב כללית  .הוא הגיע
לשלילת הרעיון של התקומה הקרובה  ,שכן  ,לדעתו אין השינויים הפוליטיים מבשרים את הופעתה .
מולינו האמין בתמורה אימאננטית  ,אשר תתפתח על רקע מתאים ונוח  .רקע זה לבש בתקופתו אופי
כפול

:

מסילות  -הברזל שהלכו ונפרשו על  -פני כל העולם  ,אניות הקיטור ששייטו במהירות ברחבי

הימים  ,הנוחיות והיעילות של אמצעי התקשורת  -כל אלה עתידים להקל על שיבת

ישראל  ,בעת

שתתרחש  .מבחינה רוחנית  -דתית  ,בלטה התפשטות ' הבשורה ' ברחבי תבל בעקבות תרגום כתבי -
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ג ' ואיש אינט  , .יוני

, 1846

עמ '  . 184מונטיפיורי כיקר ברוסיה כשנת

 , 1846ואכן

קיבל רשות מן הרוזן קיסליב  .יושב -

ראש הוועד הממשלתי לענייני יהודים  ,לקחת עמו ' עשרת אלפים יהודים או יותר לפלשתינה ' .
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52

הולינגוורת  ,עמ '

 , 1848עמ '

, 109 , 71

. 165 - 164

, 133 - 131

. 233

3ש

מנחם קדם

הקודש לרוב הלשונות וחדירת רוח המסיון לכל פינה  .גם התרחבות מעגל ההשכלה השפיעה לטובה
בעניין זה .

נ5

בסידור תצפיות המילנאריסטים באופן כרונולוגי  ,ניתן להבחין בתנודות באופיין

:

בעומדם ערב

' השנה המשיחית ' 840 ,נ  ,נשמע באוזניהם ' קול פעמי הגאולה ' קרוב ומוחשי  ,והאירועים

בלבאנט ,

עם החלק הפעיל שנטלה בהם בריטניה  ,תאמו להפליא את הצפוי  .תהפוכות ' אביב העמים ' נקשרו

עם הסמלים האפוקליפטיים  ,אולם גם הפעם  -רק לזמן קצר  .בתחילת שנות

החמישים ,

לאור

אכזבות העבר  ,נשמעות התחזיות מפוכחות וזהירות .

ארץ  -ישראל בהווה

:

טבעה ותושביה

ארץ  -ישראל היא מולדת העם היהודי  .לפני אלף ושמונה מאות שנה  ,עם חורבן ירושלים והמקדש ,

הגליית העם והתפזרותו לכל עבר  ,חוסל קיומו הלאומי  .אך על  -פי כל המסורות האסכאטולוגיות
הנוצריות  ,ארץ  -ישראל היא גם מקום תקומתם של היהודים לעתיד  ,ובה תיכון המלוכה המתחדשת

בחסד האל  .תפיסת ארץ  -ישראל כאכסניה העתידה לתקומת ישראל מעוררת כמה בעיות
לקלוט את המוני בני ישראל שישובו ויתקבצו אליה מכל קצות תבל

?

:

התוכל

האם מלמד על כך מצבה

בהווה

?

האומנם מרמז מצבם הנוכחי של תושביה על הקשיים העתידים לפקוד את בני ישראל עם

שובם

?

שני הוגים מילנאריסטים הקדישו בספריהם מקום לבעיית ארץ  -ישראל בהווה ובעתיד  :קיית

בספרו ' ארץ  -ישראל ' והולינגוורת ב ' תקומת ארץ הקודש '  .עצומה שהופנתה על ידי חוגים
אנגליקנים בינואר

839נ לכל המדינות הפרוטסטאנטיות באירופה ואשר בה נקראו שליטיהן לפעול

לקידומה המהיר של תקומת ישראל  ' ,כדי להגשים את רצונו הקדוש של האל ' ולהבטיח לישראל
ולזרעו את ארץ  -ישראל לנצח  ,נחתמה בשם ' אלהי אברהם  ,יצחק ויעקב  ,בשם רבים המצפים
לגאולת ישראל ' .

4נ

ארץ  -ישראל בלטה לעיני המילנאריסטים בצחיחותה ושממונה  .קיית  ,אשר סייר בארץ  ,הביע שוב
ושוב את השתוממותו מן המראות הנגלים לעיני התייר  .הוא ציטט גם את דברי וולטיר  ,שדיבר על

ארץ  -ישראל בלעג ותיארה כאחת הארצות הגרועות ביותר באסיה  ,בציינו כי יכלה להיחשב כפוריה

רק על  -ידי אלה שנדדו ארבעים שנה

במדבר  .התמונה המצטיירת כתיאורו של קיית אינה שונה מזו

של וולטיר  .הנוסע באזורים שונים של יהודה אינו יכול להבין  ,אליבא דקיית  ,כיצד בעבר היו ההרים
מכוסים בגפנים  .מתוך ניסיונו התיורי העשיר ברחבי אירופה  ,מציין קיית  ,כי בשרם מקום לא נתקל
בטךסות כה רבות ומתמשכות כמו בהרי ירושלים  ,והדבר הדגיש את הניגוד כין פירות יצירת

התרבות ועמל האדם בעבר לבין השממה  ,הצחיחות והחידלון השוררים שם

הולינגוורת תיאר בנוסף על כך את פגעי הטבע

:

כיום " .

רעידות אדמה מחריבות את שרידי המבנים  .כל

פוריותה של הארץ נעלמה  ,כאילו רעידת האדמה היתה תושב הקבע היחיד בארץ במשך מאות שנים .

כל עמקיה והריה בקועים  ,האדמה חרבה  ,כאילו נשרפה באש  ,דברים המביאים את התייר העובר על
פניה לידי דיכאון  .גם הערים חרבות ובמיוחד ירושלים

:

כבר אין היא  ,בניגוד לעבר  ,מוקד

להתעניינות דתית  ,והיא בולטת בשממונה ובמצבם העלוב של תושביה  .תושבי הארץ מפוזרים והם
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הגאולה של עם ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית

מתגוררים בקבוצות בנות כמה מאות  ,מוקפים באלפי מצבות  ,עדות לאוכלוסיה הגדולה ששכנה כאן
לפני דורות  .פה ושם דוהרים ערבים פראיים על סוסיהם  ,נשים וזקנים נעים בעייפות  ,ומתאמצים
לאסוף את יבולי שדותיהם  ,אחרי שהגברים נלקחו בכוח  ,להיות צבא  -עבדים לאדוניה האכזריים של
הארץ  - -מצרים או תורכיה  .הארץ מופקרת בידי השודדים הערבים  ,המונעים קיום חיים אנושיים

ובטוחים  .אלה החפצים בחיי שלווה  ,סוחרים או חקלאים  ,מהגרים לארצות מיושבות .

56

הסתירה בין מצב הארץ בהווה לעתידה כבימת ההתרחשויות המשיחיות בעתיד  ,אשר בסופן תיכון
הממלכה

ישראל כולו ישכון בטח על אדמתו  ,מתיישבת מתוך המשמעות הדתית

האלוהית  ,ועם

שיש למצבה המיוחד של ארץ  -ישראל  .בעבר היתה זו לארץ פלאות  ,אך מאז קוללה על  -ידי

האל ,

שונו פניה לגמרי  .ספר דברים מתאר מה דמות תהא לארץ בעקבות האלה והקללה שיבואו אם יופרו
החוקים והמשפטים שעליהם נצטוו ישראל

:

' גפרית ומלח  ,שריפה כל ארצה  ,לא תזרע ולא תצמח

ולא יעלה בה כל עשב  ,כמהפכת סדום ועמורה ' .

57

הקשר בין הקללות המקראיות למצב ארץ  -ישראל

בהווה ברורה לנוסע המילנאריסטי  .הולינגוורת שואל  ,בנימה של חוסר

אונים  ,מה

יכול האדם

לעשות כדי לשנות את מצב הארץ  ,הרי האל ניבא כל זאת מראש  3240 ,שנה לפני התרחשות
מאורעות

אלה ' .

5

בהביטם אל עבר העתיד  ,מצאו ההוגים המילאנריסטים סיפוק בציון האפשרויות הגלומות באדמת

ארץ  -הקודש  :הם מצאו סמליות בעובדה שגם בימיהם  ,למרות המציאות העגומה והקודרת  ,מצויים
בארץ שרידים המצביעים על עברה הכלכלי המפואר  ,שהם גם סימנים לעתיד המזהיר הצפוי לה .

האבנים הגדולות במדבר הצחיח של הרי יהודה מונחות בתוך שכבת אדמה שחורה  ,אשר עובייה

למעלה מרגל  ,אדמה המתאימה לגידול גפנים  .ניתן למצוא עדויות למפעלים כלכליים מן העבר .

למשל המפעל לאספקת מים לעיר  -דוד  ,עדיין עומד על תלו  ,וגם כיום ניתן לספק בעזרתו מי  -שתייה
לירושלים  .לאזור כולו נתונים כלכליים מצויינים ואין פלא שסוריה נחשבה תמיד לארץ משובחת

והוערכה על  -ידי היוונים והרומאים כשווה בטיבה למצרים .
לאחרונה באזור סוריה ,

60

59

רפורמות ממשלתיות שבוצעו

עודדו את תושבי הערים ואת קציני הצבא לגלות עניין ולנקוט יוזמה

בתחום זה  .גם באפשרויות המסחריות הטמונות באזור  ,חלה לאחרונה התחדשות  ,והמדינות
האירופיות מגלות עניין בטיפוח ענף זה  ,ומסייעות בסלילת נתיבי  -מסחר חדשים ותעלות להעברת
סחורות  .בעקכות פעולות אלו התרחבו לאחרונה קשרי המסחר בין אירופה למסופוטמיה ואזור
המפרץ הפרסי .

מצבה של ארץ  -ישראל ותנאי החיים בה משתנים באופן קיצוני

ביותר  ,בהתאם לברכה או הקללה

הרובצות עליה  .אין לראות כשליטיה אלא אפוטרופסים זמניים

,

שאינם מפיקים פירות רבים

משלטון זה  .מאז גלות עם ישראל היתה ארץ  -ישראל כאבן ריחיים על צוואר כל המחזיקים

כה ,

ועתה  ,בגלל הימצאה במרכז הסערה המדינית בלבאנט  ,ארץ  -ישראל היא שדה  -קרב טבעי בין
התורכים והמצרים המורדים  .אפשר שאף בעתיד ייפגשו כאן מעצמות לקרבות מכריעים  .על כל
העמים שנלחמו עליה עד כה  ,בא חורבן  .הולינגוורת רואה סימני חורבן וביש  -מזל גם למחזיקי
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הולינגוורת  ,עמ '

. 173

, 185

. 195

. 188

58

הולינגוורת  ,עמ ' , 175

59

קיית  ,עמ ' . 474 - 468 , 438 - 435

57

דברים כס כב .

60

כוונתו לשיטות אגרריות מודרניות אותן ניסה אברהיפ פחה להנהיג במחצית השנייה של שנות

השלושים  ,כעת

שלטונו קצר  -המועד בסוריה .

65

הבישוף אלכסנדר  -הבישוף האנגליקני הראשון באו

-,

ישראל

הארץ בהווה  :בסוריה הוכה מחנה מוחמד עלי קשות על  -ידי מגפות  ,שחיסלו את צבאותיו וכמו  -כן
סבל אף מרעידת  -אדמה ומקדחת  ,צרות אשר באו גם על המחנה היריב  .י6

שאלת מצבה של ארץ  -ישראל לובשת אפוא בתיאורי המילנאריסטים דמות מפחידה

ומזעזעת ,

שמקורה בקללה הקדומה  .הסבר זה למצבה הנוכחי של ארץ  -ישראל מסייע להבין באופן הגיוני את
השינוי הרדיקאלי העתיד להתחולל בה עם ראשית התקומה  .לא תהיה לפיכך כל פליאה כאשר
בעתיד תתבצע כאן התקומה  ,על אף החידלון והצחיחות המאפיינים את הארץ בהווה .

גורמים המעכבים את התקומה
אף שתקומת ישראל היא פעולה אלוהית  ,אין היא נקיה ממכשולים  ,שהעיקריים שבהם  -מקורם
בנוצרים  ,אך יש גם כאלה  ,בהם אשמים היהודים עצמם  .רדיפות היהודים  ,מפניהן מזהירים כבר

כתבי  -הקודש  ,הן מכשול ראשון  .על הגויים נאסרה רדיפת ' אנשי האלוהים '  ,והעוברים על כך
ייענשו בחומרה  .אבותיה הקדומים של הנצרות אכן עברו על איסור זה  ,והפרו בכך את הרוח
האמיתית של הברית החדשה .
גורם שני הניצב כנגד תקומת היהודים הוא יחס הבוז המסורתי שמגלים כלפיהם הנוצרים  .אמנם על

עם ישראל החוטא להיות ' לשמה  ,למשל ולשנינה בכל העמים ' ,

67

אך עקרונות הנצרות מצווים על

גילוי סובלנות תחת בוז ואהבה תחת שנאה  .הפסקת יחס זה תלויה  ,כמובן  ,בנוצרים עצמם  ,ואכן
נעשות פעולות חשובות להסרת מכשולים אלו ולהסבת ישראל אל הדרך הנכונה .
אשמת היהודים עצמם בעיכוב תקומתם אינה קטנה  ,שהרי הזנחת חוקי  -משה עומדת ביסוד אי

חידוש הברית האלוהית עמם  .הם מואשמים גם באי נכונות להתוודות על פשעיהם  ,דבר המוכיח
שאינם לומדום לקח מן ההיסטוריה העגומה

.

61

הולינגוורת עמ ' . 36

62

דברים כח לז .

63

ביקרסטאט  ,עמ '

. 282 - 274

שלהם ' .

6

הגאולה של עם ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית

תפקיד העמים בתקומת ישראל
לדעת קיית  ,העידו ההתפתחויות בעת החדשה  ,כי המלכים באירופה השלימו את ההכנות להפוך את
ממלכותיהם למכשיר להגשמת הבטחות האל לישראל ולכינון שלטון טוב יותר לכל העמים
בעולם .

64

אליוט

( ) ] 111011

סבר שאין צורך להמתין עד שעם ישראל יפעל בעצמו  ,שכן המנעותו

מפעולה יכולה להמשך עוד זמן רב  ,ועל כן  ' ,עלינו להקדימם  ,לנטלם בזרועותינו ולהדריכם לציון ' .
הוא סבר שבריטניה אינה נוהגת בחכמה באופן טיפולה במאורעות האחרונים

בלבנט ' .

6

החושבים הנוצריים בערים  ,ללא הבחנה אם יש בהן יהודים אם לאו  ,נקראו לסלול את הדרך

לתקומת היהודים בארצם  ' :אל לכם לשבת ולנוח בבתיכם המרווחים בחוסר עניין  .חישבו על העם
המבודד  .התעוררו וגשו קדימה  .הפעילו את מאמציכם  66מן הנוצרים נדרשים עבודה

מאומצת ,

"

זמן רב וקרבנות רציניים כדי לסלול את הדרך  ,שתאפשר את מעבר היהודים  .על הנתיב להיות פתוח
לכל יהודי  ,לעני ולעשיר  ,למלומד ולבור  ,לחכם ולטיפש  ,דרך ישרה  ,שבה לא יוכל איש לתעות .

ההוגים אף נקבו בשמות המעצמות שלהן יהיה התפקיד העיקרי בתקומה

:

67

למען קידום השלום

באירופה חתמו שליטי בריטניה  ,אוסטריה  ,פרוסיה ורוסיה על הסכם לסילוק הפחה המצרי מסוריה .
זוהי  ,למעשה  ,התערבות

עמו ,

האל למען

הנבחר מכל העמים " .

6

על אנגליה להיות המעצמה שתפתח

את עניין התקומה  ,ותעורר עניין בקרב המדינות האחרות  ' .מלה אחת מפי שליט רוסיה או מלך

פרוסיה תגרום למאתיים אלף יהודים  ,שיהיו מוכנים  ,בתוך מספר ימים  ,לעזוב את בתיהם ולקבל
חסות מצד הצבא הבריטי ' .

אמנם נלקחה בחשבון התנגדות אפשרית מצד עמים מסויימים  ,צ ים

69

ונשק שיקובצו למען מטרות אנוכיות  ,ייהפכו בצו אלוהי למכשיר לביצוע התקומה  .כמה עמים
יסבלו מבחינה פוליטית ממאורעות אלו וביניהם מצרים  ,כפי שניבא יחזקאל  ' :ושבתי את שבות
מצרים  ,והיו ממלכה שפלה ' .

70

בני  -ישראל שישובו לארצם ייאלצו להיאבק עם שרידי ארבע המלכויות העתיקות
שרידי רומא  ,כתורכיה -

סוריה ,

:

באירופה -

במצרים  -שרידי יוון וכן האימפריות של בבל ופרס  .אולם

אמונה מוצקה בהתממשות הנבואות תסיר כל קושי  .עקשנותה של תורכיה לא תוכל למנוע את
הגשמת המאורעות

הכבירים  .י '

לנוצרים יש אינטרס אמיתי בתקומת ישראל  ,שהרי זו תביא אושר גם

להם  .עם התקומה תנצח האמת האלוהית  ,ייעלמו העוני והפשע ואהבת אחים עולמית תשתרר עם
בניין מלכות האלוהים .

64

קיית ,

72

 . 478יש לזכוי שהספר נכתב בעת שיא ההתעניינות האירופית במשבי בלבאנט ( ראשית שנות

עמ '

הארבעים ) .

ראה גם טוכמן  ,עמ ' . 199

65

ג ' ואיש אינס  , .יוני

66

כיקרסטאט  ,עמ '

67

שם  ,עמ ' . 87 - 83

68

הכוונה להסכם לונדון מיולי
עלי  .ראה

 , 1840עמ '

. 141

. 82
 , 1841שהסדיר את

בעיית השלטון כארץ  -ישראל וקבע ע

קיית  ,עמ ' . 476

69

הולינגוורת  ,עמ ' . 269 - 258 , 139 - 137

70

הפסוקים הם מתוך ישעיהו ס ט ויחזקאל כס יד .

71

הולינגוורת  ,עמ '

. 141 - 139

72

מק  -קול  ,נתיבים

ישנים  ,עמ ' : 109

נקמת ישראל  ,עמ ' . 194 - 193

ץ

סילוקו הסופי של מוחמד

מנחם קדם

שלבים בגאולת ישראל
גאולת

ישראל ,

שאחד מסימניה היא תקומת העם בארצו  ,תתרחש בשלבים  .קושי כפול נעוץ

בסיטואציה שכה ייגאל העם  .ראשית יש להוציא את כל היהודים מקרב עשרות העמים שבקרבם הם

יושבים ובה בעת חייב לחול שינוי יסודי במצבה של ארץ  -ישראל  .פעולות אלו יתבצעו עת תיהפך
הקללה האלוהית לברכה  ,אולם אין זה תהליך מיידי וקצר  .בנוסף לכך קיימת גם בעיית עיתוי ניצורם

של היהודים  ,היתקיים הניצור לפני תקומתם או אחריה

?

ביקרסטאט חילק את תהליך התקומה לשלושה שלבים  :השלב הראשון  :התקבצות ישראל ותקומתו
החלקית

;

השלב השני

השלישי

:

תקומתם המלאה של היהודים

:

תקופת האביב של ישראל  ,שתהא כרוכה בגידולו והתעצמותו

וניצורם ' .

;

והשלב

7

מולינו פיתח עוד יותר את רעיון התקומה בשלבים  .הוא סבר שבתחילה תתרחש תקומה חלקית
ביהודה  ,שתהיה

האום לראשית המפנה במצבו של עם ישראל  .בשלב מאוחר יותר  ,יבואו התגלותו

השנייה של ישו  ,ולאחריה  -פעולות האנטיכריסט  ,יריבו של ישו  ,קרב מגידו ( מלחמת גוג

וחורבן האנטיכריסט יחד עם כל העמים שתחת שלטונו .

74

ומגוג )

מספר השבים לארץ  -ישראל בתקומה

הראשונה ( החלקית ) חייב להיות גדול עקב התלות בין מאורע זה לבין המאורעות הכבירים העתידים
להתחולל בעקבותיו  .שלב זה עתיד להתבצע במהירות וכנוחיות  ,בסיוע אמצעי התחבורה

המודרניים ' .

7

התקומה השנייה

( המלאה ) ,

תתרחש כאמור  ,לאחר ההתגלות השנייה של ישו  ,עם תום

הזעזועים והסכנות שבפניהם ניצבו יהודה וירושלים  .בתקופה זו יתגשמו כל הנבואות הקשורות
בתהילתו ובעליונותו של ישראל  .שארית העם  ,שנותרה בין הגויים  ,תתקבץ ותתיישב כסופו של דבר
על אדמת ארץ הקודש .

76

בניתוח עקרון התקומה בשלבים  ,יש לשים לב לתופעה מעניינת  :ההוגים המילנאריסטים שכתבו
בשלהי שנות השלושים וראשית שנות הארבעים  ,הניחו שקיים תהליך רב  -שלבי  ,אשר ראשיתו

לצער ואחריתו  -שיבה כללית ומלאה  .כתקופה זו  ,עם התמורות המפליגות שחלו

בלבאנט  ,נוח

היה להסיק  ,לאור התחזיות בדבר תקומה קרובה  ,שלמרות שהתקומה עתידה להיות מאורע שסימי
ונשגב טבעי הוא שימל בממדים מצומצמים  ,ורק אחר כך ילך ויתעצם בהדרגה  .המילנאריסטים של

סוף שנות הארבעים וראשית שנות החמישים  ,שבהם בלט מולינו  ,חלקו את התקומה לשני חלקים
נפרדים  ,שאמנם קיימת ביניהם המשכיות  ,אולם כל אחד מהם עומד ברשות עצמו  .נראה שהאכזבה
מאי התחלת תהליך התקומה במועד שאותו צפו  -ראשית שנות הארבעים  -גרמה להפרדת עניין

התקומה מן האירועים האקטואליים  .התהליך נחלק  ,לפיכך  ,לשני

חלקים  ,שמועד

תחילת הראשון

שבהם אינו מוגדר בבירור .

עם ישראל בתקומתו

תהליך התקבצותו של עם ישראל צריך להיעשות בשקט  ,ללא תשומת  -לב ומתוך הסכמה כללית של

העמים  .בתהליך זה יתאחדו מחדש שנים  -עשר השבטים בארץ  -ישראל ובידם יינתן כל השטח ' מנהר
73
75

ביקרסטאט  ,עמ '
שם  ,עמ ' 61

וכן

. 260 - 258
קיית  ,עמ '

74

. 477

להיוולד  ,היא יכולה לעשות זאת גם ביום אחד ' .
76

)( 8

מולינו  ,עמ '

. 39 - 36

מולינו מקדיש פרק שלם לנושא זה .

ראה  ,עמ ' . 64 - 32

האחרון מדבר על תקומה חד  -פעמית ולא מודרגת  .הוא סבור ש ' כאשר על אומה

77

מצרים ועד הנהר הגדול '  .השבטים יחלקו את הארץ ביניהם בגורל  ,כפי שעשו בימי יהושע .
לדעת מק  -קול תשוב שבעת התקומה יהיו זכויות שוות ליהודים ולגויים  ,לבל ייווצר רושם של
נחיתות הגויים  ,בשעה גדולה זו לישראל  .י 7עם השלמת התקומה יטושטשו ההבדלים בין יהודים
וגויים ובני  -האדם יתאחדו למשפחה אחת  ,גדולה ומאושרת .

79

על אף הסכמת ההוגים כעניין השוויוניות היהודית  -נוצרית בעת התקומה  ,הודגשה העליונות
היהודית בתחומים שונים

:

עם ישראל יהיה מרכז לממשלת הארץ  ,דבר שיתבטא בחכמה  ,בכוח

ובתהילה  .החיים החברתיים  ,התרבותיים והדתיים ישאו את חותם קדושת

האל ' .
0

כל העמים יקלו

התעניינות מתמדת בעם ישראל  .תחול תמורה מתמדת במחשבות היהודים ובהרגשותיהם והם ישנו
את מקצועותיהם  .מבחינה לאומית  ,יהיה ישראל ראש וראשון לכל העמים  ,ומצב זה יהיה יציב
ובלחי משתנה

לנצח " .

קבלת נציגים ממדינות זרות ושליחת שליחים מישראל לחצרות

השליטים ,

יהיו ביטויי התהילה האוניוורסאלית של ישראל  .כוחה הפוליטי של הממלכה החדשה יהיה רב אף
יותר מהשפעתה
77

הדתית  .מ

שם  ,עמ ' ; 250 , 44 - 43

78

שם  ,עמ '

79

שם  ,עמ ' ; 8

80

 . 2 - 3קק 1913 ,

מק  -קול  ,הוכחה  ,עמ ' . 18

.7
נתיבים ישנים  ,עמ ' . 45
חסטחס ]

.

rhe Mi/lennium

"

0

[ להלן :

B . W . Newton , Expos' ilorf Teaching

ניוטון ,

המילניום ] .
81

הולינגוורת  ,עמ '

, 221 , 108

.

וכן מולינו עמ ' . 262 - 257

82

.

הולינגווהת עמ ' . 229 - 227

ע6

מנחם קדם

ארץ  -ישראל וירושלים בעת התקומה ולאחריה
ארץ  -ישראל תשתחרר מן הקללה האלוהית שרבצה עליה מאז חורבן ירושלים ובית המקדש השני .
השמש שוב לא תחרוך את אדמתה ורוח הצץ לא תמיט עליה חורבן  .שינרי זה יאפשר
בשר ' בה  ' " ' .הארץ החדשה והשמים

מביטויי עושרה של הממלכה

:

החדשים ' 4י

' התחדשות

כל

יוקמו ומצבה העלוב הקודם לא ייזכר עוד .

' תחת הנחושת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים

נחושת ותחת האבנים ברזל '  ( ,ישעיהו ס יז ) .

.,

אוכלוסיית ארץ  -ישראל תיספר במיליונים במקום

באלפים בודדים כפי שהדבר נעשה בהווה  .עיסוקם העיקרי של יהודי ארץ  -ישראל לאחר התקומה
יהיה כרוך בפעולות בנייה נרחבות  ,לשם שיקרם חורבות הארץ  " .י

לירושלים צפוי תפקיד מזהיר בהתרחשויות שלאחר התקומה  :הר ציון  ,הר האלוהים  ,יעלה לדרגת
בעולם ,

קדושה עליונה

ולעומתו ישפלו ההרים הידועים והגבוהים  ,כחרמון והלבנון  " ; .ירושלים

תיבנה מחורבנה הממושך ותהיה לשם ולתפארת לכל גויי הארץ  .מעמדה זה יהיה קשור בשלום
הנצחי שישרור אז

בעולם " " .

ביקרסטאט עמד על הבעייתיות שעלולה לעורר שאלת הקמת בית המקדש השלישי  ,שהרי על מקום
המקדש בנוי עתה מסגד מוסלמי ואילו בגולגלתא שולטות האמונות הטפלות של הקאתולים ובנויות
שם כמה מכנסיותיהם המטות

לנפול " .

עם זאת  ,היתה קיימת הכרה כללית בקרב ההוגים כי בית

המקדש אמנם ייבנה מחדש ויתחדשו בו כל טקסי הפולחן  .עבודת  -הקודש תזכיר את גדולת המקדש

והעם בעבר  ,וגם הגויים יעלו מדי שנה להשתחוות לאל ולחוג את חג הסוכות ) ' "
באשר לשלטון

:

לישראל יהיו חוקים

מיוחדים  ,שבעזרתם

ישפיע גם על העמים האחרים  .י " יש

לצפות שמאחת המשפחות המיוחסות יקום מנהיג שיעמוד בראש העם ולעברו יצפו אף הגויים .
מנהיג זה יהיה רב כשרונות ובעל מחשבה צלולה  .זהו ' שורש

שלטונו יהיו ' על ישראל ועל יהודה  -מדן ועד

ישי ' וברור

שבחירתו אלוהית  " : .תחומי

באר  -שבע ' " .

תנאי חשוב להתגשמות התקופה הוא התקרבות וקיום יחסי הבנה בין היהודים והגויים בהווה  .בדרכו
של תהליך זה עומדים מספר מכשולים וביניהם  -הסתגרותם של היהודים ואי ידיעתם את כתבי -

 .ק 1844 ,

חסטחס ]
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ראה מולינו 9 ,מ ' , 243

 the Apocu/yp.Ie .מס  [ B . W . Ncwton , -fhollghtsלהלן

:

ניוטון  ,אפוקליפסה ] .

על פי ישעיהו מה יז  ' :כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות ולא

תעלינה על  -לב ' .
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ביקרסטאט  .עמ ' . 209 - 198
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אפוקליפסה  ,עמ ' , 170 - 169

מולינו  ,עמ '

. 196

. 251 - 250

91

ניוטון ,

92

הולינגוורת עמ ' . 150 - 140

93

שם  .הציטוט משמואל  -ב ג י בעניין העברת הממלכה מבית שאול והקמת כיסא דוד .

מ

המילניום  ,עמ ' . 184

.

הגאולה של עם ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האפלית

הקודש במידה מספקת  .מכשול רציני אחר  ,שיש לטרוח לשם סילוקו הוא קיומן של דעות קדומות
ואמונות טפלות בקרב הנוצרים .
ישראל מעולם לא חדלו מאמונתם בשיבה הצפויה לארץ  -הקודש  .סימנים פוליטיים ודתיים שונים
בהווה מבשרים אפשרות קרובה לתחילת התקומה  .זו תתבצע באופן מודרג  ,ועמה יבוא תהליך של

התנצרות כללית  .ארץ  -ישראל כאכסניה לישראל בתקומתו  ,קשורה בביטול הקללה הרובצת עליה
מאז חורבן בית שני  ,והמרתה בברכה  .תיאורי שממת ארץ  -ישראל בהווה  ,שחזרו והופיעו ברשימות

מסע של נוסעים שתיירו בה במחצית הראשונה של המאה הי " ט  ,שימשו רקע מתאים להסברת

הרעיון הדתי של הקללה והברכה  ,שהרי דווקא על רקע החורבן וההרס  ,יתחזק הרושם של תקומת
ישראל  .לגויים תפקיד מרכזי בהבאת ישראל לארצו ובסלילת הדרך בפניו  ,והם ימלאו בנושא זה את
תפקיד שליחי האל  .עם ישראל ישנה את תכונותיו ואת תפקידו בעולם  :הוא יעלה מתוכו שליט נבחר

לבית דוד וארץ  -ישראל תהפוך למרכז העולם .

על  -אף שינויי הנוסחאות בין ההוגים המילנאריסטים בקשר לאספקטים שונים הקשורים בנושא

התקומה  ,ניתן לציין כי לא קיים ביניהם הבדל עקרוני  .הוגה מוקדם או מאוחר עשוי לחלק את שלבי

התקומה באופן שונה במקצת  ,להאריכם או לקצרם  ,להעריך את היחסים שבין יהודים וגויים

כטובים או מתוחים  ,אך אין הניגודים הללו בלתי ניתנים להסבר  .לנסיבות הזמן וארועי
מהפכות  ,אסונות טבע או מלחמות עשויה
הספרים

להיות השפעה על היקף

השעה  ,כמו

ההתעניינות  ,דהיינו  ,מספר

הנכתבים בנושא והרחבת הפעילות המסיונרית באנגליה ובארץ  -ישראל  .בדרך כלל נכתבו

הדברים מתוך תחושה קרובה של תקומה הממשמשת ובאה  .אולם אצל המילנאריסטים של סוף
שנות הארבעים וראשית שנות החמישים ; התפיסה היא כללית  ,ללא ציפיה להתגשמות הדברים
בעתיד הקרוב .
מלבד במקרים

בודדים  ,בעת

המילנאריסטים על דברי

כינוסי ' החברה הלונדונית '  ,אין כלל התייחסות או ביקורת מצד

האחרים  .הרעיונות מתפתחים בדרך עצמאית  ,כבתוך מעגלים סגורים ,

כרעיונות מקוריים  ,בעוד שלמעשה אותם רעיונות חוזרים בצורה זו או אחרת אצל כולם  .המשותף
לכל ההוגים הוא האמונה בתקומת ישראל  ,שכן התגשמותה בעתיד חיונית ליהודים ולגויים כאחד .
היא אף תתממש  ,על אדמת ארץ  -ישראל  ,בעקבות פעולת  -גומלין בין שני יסודות אלו  ,מתוך הכוונה
והשגחה אלוהית .

