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בתולדותומופיעשבשמו,אדרבא.ההיאבתקופהבארץהיהודיהיישובשלבהיסטוריוגראפיה

והראשוןישראל-ארץבשאלתהאמריקניהענייןבראשיתקשורהוא.שוניםבהקשריםהיישוב

ביטלההמדינהמזכירותאמנם.1844בשנת,בירושליםהברית-ארצותשלכקונסולבמינוישזכה

השנויטיבולהשנודעאחריוזאת,לירושליםבדרכובלונדוןנמצאשקרסוןשעההמינויאת
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ובתכניות,זעירהמלאכהשלפיתוחהידי-עלבירושליםהיהודיהיישובשללפרודוקטיביזאציה
פרשת4.ולפילנתרופיהלעוניוכתחליףכתשובה,יהודיםבקרבהאדמהעבודתאתולטפחלפתח

היישובתולדותשליסוד-סוגיותבכמהאפואנוגעתזאתומרתקתאכסצנטריתדמותשלחייה

פרודוקטיביזאציה,פילנתרופיה,מיסיון,מילנריזםשביןהמפרהאךהעמוקבמתחובעיקר,היהודי

בעובדהרקאינו,אחרותתכניותמבעלילהבדיל,קרסוןשלבדמותוהמיוחד.אדמה-ועבודת

בשללאוגם;עצמהבפנידופן-יוצאתעובדה,ירושליםשלהספרדיתהעדהבקרבהתגיירשהאיש

חילופיהאם,העקרוניתהשאלהעלתהשבו,פילדלפיה,הולדתובעירשהתנהלהסנסציוניהמשפט

תהפוכותעלמעידים,להןשהטיףהדעותרקעעל,ליהדותקרסוןשלהמעברולבסוף,הכיתות

הואקרסון,ישראל-בארץהיהודיהיישובתולדותשלהמבטמנקודת5.שפיות-איעלאובאמונה

עלהעיבולאכיסהלאעולמוובתפישתבאישיותומיסטי-הדתישהפןכךמתוךעניין-רבתדמות

,1823בשנתשרכשוהחווה,בפנסילבניהנסיון-רבחוואיהיהקרסון.שלותכליתי-הפרגמטיהפן

.במחוזלתהילהיצאושמה.ושגשגההלכה,אחריםאיכריםשלבחוותיהםהכשרהשנותכמהאחרי
היהלאקרסון6.השדה-וגידוליהנטיעותאתולגווןשוניםושכלוליםשיפוריםבהלהכניסידעהוא

הרואה,הריאקציונרהמיסטיקןאוהאוטופיסטשלמכורסתואדמה-לעבודתהמטיפיםמןאפוא

קשריהאתשניתקה,העירוניתומהציביליזאציההחטאההעירמןמיסטי-רומנטימיפלטבאדמה

.בלבדסימבולייםערכיםנושאיקרסוןבשבילהיולאועבודתההאדמה7;וכדומההטבעעם
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בהתפתחותציון-ושיבתישראל-ארץגאולתאתשכרךהראשוןקרסוןהיהלא,לעילכאמור

אלהאדםאתכמקרבתקרסוןידי-עלגםנתפשתהאדמהעבודת.לארץארוכההמביאה,החקלאות
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יצירתומעשיבאמצעותהאלעםהשיתוף

,נינוחבריח,צחאוויר,ינועמסילותיובגאוןהשמש
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וגיאכרם,יער,עמקכל,כונןראשומעלתכלתשמי

.'הבאהבתישבחוידברו.תתרונןהארץדשאבנאות

,איילותיחוללהאלקולמימםישלחובנחליםמעיינות

:זאתכליבןאדםכמוךמי;בזמרתםעולםימלאוכנף-ובני

מצוותיוומקייםאלוהיואתהעובדההריםכוסוופרחעץעשבדשא

,חוקותיובכללך?,יחיהלמען.אלוהיםברכתנטויהעליהם

.מעשיובכלברכהישא

יגידושבחיו'בהיבטחלאמי
?היחידהאל,באמונהיעבדו

,הודייהבשיריביקוםירנןלאמי
?הקדושה,הטהורה,זובארץ

,מלכולדוד,יעקבאלוהילמשיח

,מלכותולכבודונזמרנשיר

9.עמוישראלאתבשלוםונברך

,'וסוריהפלסטינה'בשם1853מפברואר'אוקסידנט'בליסרשלבמאמרובולטתקרסוןשלרוחו

אומקוללתארץאיננההיאאבל,אוכלוסיהידי-עלונהרסההושתתהישראל-ארץכיהקובע
לרפאשניתןלכך.תושביהשלועצלנותאדישותשלתוצאההואלהשנגרםההרס.קללה-רדופת

בירושליםהיווניםהנזיריםושתלושנטעו,והשדותוהכרמיםהמטעיםעדיםהארץחולייאת

קודמתלפיכך.ארוכהלולהעלותשאפשר'אורגאניזם'הם;לריפויניתניםואדמהארץ.וסביבתה

וממכותיךלךארכהאעלהכי':יזלמירמיהומצטטוליסר,הנפשיתלארוכההפיסיתהארוכה
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בלחםהמחסורעללהתגברביותרהיעילהוכדרך,היהודיתהחקלאותשלהעיקריהבסיס
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חקלאות'תהיהאםורקאךממששלכלכליבסיסלהוותתוכלשהחקלאותסבוריםקרסוןוגם--

בהשראת.אינטנסיביתלחקלאות,דהיינו,שוניםמסוגיםמסחרייםלגידוליםגםותיפנה'מתקדמת

,שעועית,סלק,בטטות,אדמה-תפוחיובתוכם,חדשיםגידוליםלפתחליסראפואמציעקרסון

הסובטרופיהאוויר-מזג,לדעתו.לייצואתמציותלהתיקיהיהאפשרשמהם,לימון-ומטעילפת

.באלהוכיוצאאננס,סוכר-קנה,בננותכמוגילוליםשלהצלחתםיאפשרישראל-בארץהשורר
בהיקף.הפרימיטיביותהמסיקשיטותלשיפורדרכיםמציעליסר,המסורתיהזיתלענףאשר

שניםכיובל,רוטשילדהבארוןשללנסיונותיווקרסוןליסראפואקודמיםובגיוונןשלהםההצעות

.חקלאית'נסיונות-מעבדת'למושבותיואתלהפוך,מכן-לאחר
ביוזמהפתיחהלקראתמעשיותעצותמספר'שבמאמרווהמעשיותהחקלאיותהצעותיואת

-פרחשלבאוזניוהקווייקריםמזקניאחדשאמרדבריםבהבאתקרסוןפותח,'במזרחחקלאית

מצוי.והואכשרהשהשעהכיוון.'לומרמהלךשיהיהלפניבהטפהתפתחאללעולם':כמורה

:הבאותהעצותאתקרסוןהשיאהשארבין.לומרמהלוישכיקרסוןסבור,בנושא

ישתלם,פחותמעטתיחרשאםואפילו,עמוקבחרישתיחרששהאדמהרצוי,ראשית

,מבחיןאני.אותהולשדדלתחחה,אחידובאופןהיטבאותהלזבלצריךכך-אחר.הדבר

בעתלהתבקענוטותהאדומההתמרהאדמות.משודדותלאלעולםכאןהקרקעותכי
אושידודאחרלאאף,דק-עדמתפוררתהאדמהאיןמכךכתוצאה;לגושיםהחריש

,האדמהעםבמגעבאיםאינם(היקריםהשומשוםזרעיכגון)זרעיםכךמשום.תיחוח(1806-1868)ליסרצחק'

מונעיםהגדוליםהרגביםכי,מתכליםכן-ועללנבוטיכוליםהםאין,התלםבתחתיתאלא

.מצדםאוהזרעיםשמעלהאדמהביןהמגעבעד
הזרעים,כןלאשאם,בלבדהראשוןהגשםאחראלא,בסתיותזרעאללעולם,שנית

אולם.הלחותאחריבחפשןהקרקעפניאלהגשםעםהעולותתולעיםידי-עליושמדו

אתזרעאזורק,למעלהוהחרקיםהרבותהתולעיםאתהעלההראשוןשהגשםעדהמתן

.זרעך
,יפובסביבתביותרהמשובחיםמהגניםכמהסבירבמחירלשכורניתןעדיין,שלישית

שניתןלזופרט,התוצרתעודפיאתלמכוראפשרשבה,חנותביפולשכורגםואפשר

,[קריםמלחמת]רוסיהעםאלהמלחמהבימי,דעתילפי.ולאמריקהלאנגליהלייצא

.מאודגבוהיםבמחירים,השארכלכמו,הכוליימכר
[---]

אדמה-תפוחיכגון,מאודטובהנמכריםמשקל-כבדיירקותלגדלישבתחילה,חמישית

לפיכאןנמכריםהירקותשכלכיווןוזאת.ולפתשעועית,סלק,[בטטות]ומתוקיםלבנים

כדאיכן-כמו.ביותררווחייםשהם,תירס-לקלחיפרט,הגודללפיולא,בלבדמשקל

האקלים.מאודנמוךומחירםבשפעכאןישלימוניםכי,לייצואהדרים-חומץלייצר

.הנההובאעתהשזה,סוכר-לקנהגםאלאבננותלגידולרקלאמתאימיםוהטמפרטורות
שתיליםלהשיגנוכלאם,יפושלבקרקעישגשגוהנעיםהמשובחהאננספריגםלדעתי

וי.זהדואר-במשלוחכותבאניכךועל,מאמריקהאחדים1():2

"הראשוןהתלם"',ץ"כ'ש:ראה.תקוה-פתחאיכרישלהחרישהלצורת,למשל,והשווה.9הערה,לעילראה11
ניסן)23,קתדרה,'לקיומההראשונותהשניםבעשורתקוה-בפתחוחקלאותהתיישבות,אידיאולוגיה-

.57-124'עמ,(ב"תשמ



1847,מירושליםמילנריסטיתתעודה:תעודה

קרקעות-בעלישלקטנהלקבוצהאו,יהודיםחקלאיםשל'מעמד'ליצירתקרסוןהתכווןהאם

,זוליםערביםפועליםהעסקתעלבמפורשמדברתהתכנית?ערביםאריסיםהמעסיקיםיהודים

לאהיהודיםאם,שםכותבהוא,הארץוגאולתהתיישבותתיתכןלא.היהודיםהםהמעסיקיםואילו

זאקסמשהעםיחדקרסוןשייסדהחברהשלהמעשיתהתכניתהיתהכזאת,ואכן.המנהיגיםיהיו

'לדוגמהחווה'בלכןוקודם2ן;1854שנתבתחילת

)

model farm(רפאים-בעמקלהקיםשניסה
תכניתלבין,האדמהאלממשיתבקירבההצורךעלדבריוביןקיימתבולטתסתירה.בירושלים

.בלבדערביםשכיריםפועליםשלעבודתםעלהמפקחיםמנהליםשלתפקידליהודיםשמורשבה
בהשגחתם,פיןימס'גהאנגליהקונסולאצלהמועסקיםהיהודיםעלדבריונוכחבולטתזאתסתירה

ובני,צאנכםורעוזריםועמדו'-(ו-הסא)בישעיההנבואהדבריהאמנם.מומריםיהודיםשנישל

ובכבודםתאכלוגויםחיל,לכםיאמראלהינומשרתיתקראו'הכהניואתם;וכרמיכםאכריכםנכר

ביןהסתירהכי,דומה?יהודיםהמשגיחיםואילוערביםיהיושהפועליםכוונתם-'תתימרו

שלהעונילבעייתכוללכפתרוןהאדמהעבודתראייתלבין,כמשגיחהיהודיהאיכרראיית

התפתחותאתלראותמרצוןנובעת,אצלם'טבעי'ומוסריחיים-אורחיצירתוכדרך,היהודים

תוכללאשהרי,מעשיפתרוןאיננה'לדוגמהחווה'הקמת:בשלביםכתכניתהיהודיתהחקלאות

ראשוןצעד;'והגיזוםהמחרשהתורת'אתיהודיםבהללמדמסגרתאלא,העונילבעייתלעזור

)'הודיםהיביןקלאותחהדרתחלה'

:

'i ' lntroducing agriculture among the Jews).3]חבכמבוכך,

Algemeineאל,1854במאי12מיום Jleitung des Judentumsמדוברכי,קרסוןמבהיר

תהיההקרקעעלהבעלות.הקרקעאתביניהםשיחלקו,יחידיםשלולא,משפחותשלבהתיישבות

,נבואהפסוקידמסייעכתנאמביאקרסוןאיןכאן.להגנהיחדיתארגנוהמתיישביםאבל,פרטית

תאכלכיכפיךיגיע'הפסוקאתאלא,יהודישל'הנהלה'בהצורךאתרקלהסיקאפשרשמהם

.'עצמיתעבודה'עלהמדבר,(בקכחתהילים)'לךוטובאשריך
אותוושיקעגדולנפש-מפחלקרסוןכנראהשגרםכשלון,דבריצאלאהללוהתכניותמכל

העובדהאתמשנהאינוזהאך.ימיואחריתעדוהתיאוסופייםהתיאולוגייםבהרהוריו

.הרבהשניםלאחררקוהתממשושנבטו.מודרנייםיסודותמצוייםקרסוןשל'תכניותיו'שב

.ג
-האסכטולוגייםהחזיונותובעלהתיאוסוףשלזה,כאמור,הואקרסוןשלבאישיותוהשניהפן

מקסיקו-הברית-ארצותמלחמתרקעעלנכתב,נחעמנואללמרדכי,שלהלןמכתבו.מילנריסטיים

והסתיימה,1845בשנתהברית-לארצותטקסססיפוחאחריפרצהזומלחמה.1846-1848בשנים

בשנת,ויוטהאריזונה,מקסיקו-ניומדינותמכן-לאחרהוקמושבווהשטחקליפורניהבסיפוח

משתלביםהםכאילו,מלינריסטי-האסכטולוגיבצופןהללוהמאורעותאתקראקרסון.1848

שלביםהםאלהמאורעות.אותהומאשריםקדומיםאסכטולוגייםבחזיונותשנקבעהבתבנית

עמנואלמרדכישלחיבורובהשפעת.השניםאלףולמלכותהעולםלגאולתבדרךמראששנקבעו

031ומלכותישראלגאולתביןהקשרבדברהנפוצהההשקפהאתקרסוןקיבלהיהודיםגאולתעלנח

.24-25'עמ,(8הערה,לעיל)שם,רם12
:בשם,608-611'עמ(10הערה,לעילראה)'אוקסידנט'בליסרשללמאמרוכנספחשפורסםקורא-קולמתוך13

'Circular Letter for the Promotion of Agriculture pursaits'



שביטב,יעע

נחעמנואלמרדכי
(1785-1851)

ששימש,אמריקנייהודיומחזאידיפלומטעיתונאי,(1785-1851)נחעמנואלמרדכי!4.השניםאלף

-עירלהקיםהנודעתהצעתואת1825בשנתהעלה,בטוניםהברית-ארצותכקונסול1813בשנת

להטיףנחהחלהארבעיםבשנות.יורק-ניובמדינת6Grandת1812-ב,'אררט'בשםיהודיתמקלט

המילנריסטייםהרעיונותאתוחיברהיהודיםלבעייתכפתרוןציון-לשיבתובפילדלפיהיורק-בניו
בריטניהשלמקומהאתהברית-ארצותתפשהבעקבותיו.היהודיתהאסכטולוגיהעםהנוצריים

תפקידהברית-לארצותקרסוןגםחוזהנחשלכבחיבורו.ההיסטוריתהגאולהבתבניתהגדולה
ישעיהודבריחליםהדור-בניאנגלייםמילנריסטיםשלהגאולהשבחזיונותבעוד.זובתבניתמכריע

,בריטניהעל'מרחוקבניךלהביאבראשונהתרשישואניותיקוואייםלי'
וקרסוןנחאצלהרי5ן

ביםהשלח.כוש-לנהרמעבראשר,כנפייםצלצלארץהוי'הנביאדבריהברית-ארצותעלחלים

מןנוראעם-אלומורטממשךגויאלקליםמלאכיםלכומים-פני-עלגמא-ובכליצירים
הוא-

י.'ארצונהריםבזאואשרומבוסהקו-קוגוי,והלאה
והדרומיתהצפוניתאמריקהיבשתשלדימויההוא'כנפייםצלצלארץ'

שתיכבעלתהנראית,

קרסון.שלההציעבורלפתחהחלההברית-שארצות,הקיטור-ספינותהינםהגומאוכלי,כנפיים

141845the Restoration ofthe ,-

Jews

* New York
,Noahמס Discourse.פוקסראהזהוספרונחעל.4ן.4ן

,Goldberg:ראהנחעמנואלמרדכישלביוגראפיה.158-159'עמ,(1הערה,לעיל) Afajor

.

' Noah, New.1

Noah, Jacksonian

.

:

Politican

andAmerican,:

Jewish

Communal.,3,Sarna, ,, Mordecai.(].7;1937York
1979Haven-שסאBiographical Studytנ:Leader_ראההמילנריותעל:Cohn , 'Medieval.א the Comparative Study

~

ofMillenarian Movement', s .c. ThllTpp0ת

~

Bearing

;5

"
806

:

Millenarism

1962Actiet. E~says "! (?omparative Study, The Hague"1Millenial Dreams,(.6ם)

פג,ציון,'1790-1840כשניםבאנגליההפרוטסטנטיתכמחשכהציון-שיכתרעיון',ורטה'מ:וראה.טסישעיה115()4
,1753שלספרומתוךהמצטט,176'עמ,(ח"תשכ)

Whiston

,

eM

moirs.'ליהודיםאהבה',קדם'מ:גםראה.אך

חיפה,חיפהאוניברסיטת,מוסמךהתוארקבלתלשםחיבור,'1838-1852בשניםבאנגליהנוצריםמצדויהדות
.ה"תשל

.ב-איחישעיה16
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1852פילדלפיה,'האמיתי

עםלהתמודדשתוכלמנת-על,וחזקגדולצילפתחהברית-ארצותשלבקברניטיהבמכתבומאיץ

מאשרכמהפיגדולפוטנציאלהברית-לארצותיש,לדעתו.בימיםהבכורהעלהגדולהבריטניה

התחרותכי,משוכנעקרסון.Oittleבתעבן)'קטנהחווה'לבעיניוהנמשלת,לבריטניה

רקבאסיההחדשותבמושבותיהןאלושתישלוהשלטוןלצרפתבריטניהביןהאימפריאליסטית

ליטולהברית-לארצותכושר-שעתכןעלזוהי.במרחביהןהאירופיותהאימפריותשתיאתיחלישו

ניתוחשלהברקותכאןיש,מילנריסטייםחזיונותבהרבהכמו.העולמיתהמנהיגותאתלידיה

.ההיסטוריהשלאלגורית-מיחובראייהמשולבות,למרחוקצקיה

.ד
.1847בנובמבר5הוא,וערב-שתי,צפוףיד-בכתבהכתוב,כאןהמובאהמכתבגבי-עלהתאריך
לשכנעבנסיון,שנהאותהשלבמאי7-בלפילדלפיהחזרהבדרכוויצא1848במארסהתגיירקרסון

The,ספרואת1852-בלאורהוציאבפילדלפיה.אליולהצטרףמשפחתו-בניאת

Key

ofDavid

,1852-ב,לירושליםשובואחרי.התגיירותואודותהמשפטעלנספחלווהוסיףבירושליםשכתב

105חקלאותבעניינירשימותופירסם,היהודיהיישובשלפרודוקטיביזאציהלמעןלפעילותהתמסר

"1העת-בכתבותיאולוגיה
אביב'לפנישנה-כחצינכתבהמכתבכי,לצייןעודראוי.0(שע

יהודיםבקרבמשיחיותותגובותמילנריסטייםחזיונותשלגדולגלשעורר,1848שנתשל'העמים

.כאחדיהודים-ולא



שביטיעקב

1847בנובמבר5,ירושלים

,היקרידידיאל

נוחע"מ

ועליהכדבוק)אדומהצוראבן,משנהלמעלהלפני,עירךבן1נתןיימס'גמרבידיאליךשלחתי

-עליהחורטהייתי,אחתעודלמשלוחליהיתהאילו.'ירושליםשלוםשאלו'המליםחרוטות
.האבןקבלתעלממךאישורכלקיבלתיטרםכהעד.'ציוןתרחםתקוםאתה'

טובהבבריאות(בביירותלראשונהאותופגשתי)שעברבשבועהנההגיע2כהןיחיאלבכוררבי
-אחריםכמהעםיחדבביתוהשבועעמוכשסעדתיעליטוביםהיוולבירוחי.והנפשהגוףשל

היהלאקרסוןמראילו:להםואומרהרבניםלאותםמספראותוושמעתי-מאודנכבדיםרבנים

נחתשבעתי.אחדסנטאפילוולאסוףלקבלמצליחהיהלאהואההיארהתעודהאתבידיונותן

בספרהנאמרפי-על,'ישראלכסאיכוןבלבדבצדקה'באומרםשצדקו,לרבניםכשהאזנתי
ציון'עודנאמר.יהנדישעיהו)'תכונניבצדקה'-וביושךבצדק-מילולית)הצדקהעלישעיהו

מקקולר"דכיאם,הנכוןהפירושלהיותצריךזה.(כזאישעיהו)'בצדקהושביהתפדהבמשפט

מערכתאתומזייפתמסלפתרקפה-שבעלהתורה'כי,טוען1554עמוד,'עולםנתיבות'בספרו

850,1,לדבריו,אסףכהןרבי-זאתנבדוקהבהאך.'לצדקהביחסהאמיתיתוהדעותההשקפות

מכספיורקאךכאןמתקיימיםירושליםשיהודיהיאוהאמת,כאןהענייםבשבילבאמריקהדולר

שלהקדושותבמליםעצמהמקקולוגם)ומאמיןמודהנוצריוכל,היחידההתמיכהשהםהצדקה

בלעדיוהרי-הגאולהותבואישראלנדחישיכונסועדלפיהן-קמט-קמזתהיליםראה-האל

כך-'וצלמותחושךליל'במזמןעודבמצולותאובדיםהשארוכלהנוצריםכלהיוזוגאולה

,יוחנןחזוןבספרשנזכרוהאהובות'החיותארבע'עליחזקאלהנביאדברי[נכוניםכי]רואיםשאנו

במדברראה)ישראלביתדמויותארבעשהם,והנשר[השור],האריה,האדםשהם,ז,ו,דפרקים

הכסאאתמכונניםהםכיבעונייםכאןאותםמשאיריםאלוהיווגםישראלעםוכל,([?]בפרק

יכונןאםשהםיחזקאלדברילפי'הכמאאתמכוננים'הם,צדקהמתןידי-עלרקו(ירושליםכלומר)

[...]הגאולהבואעד

הםשאלהמאמיןואני5,מקסיקועםהנוכחיתבמלחמהמאודמעונייןעצמיאתמרגישאני
ומנשהאפריםיוסףצאצאיאתלהשיבבמטרההנבונההעליונהההשגחהנוקטתבהםהאמצעים

'השםמקוםאל'צבאות'להשיוגשכשי,[יזלגדברים]'מנשהאלפיוהםאפריםרבבותוהם'-

Jamesשלזהותועלידיעותבידיאין1 Nathan

היה.ביפושייסדתורה-בתלמודולימד(1855)ו"בתרטביפוהתיישב,חברוןיליד,הכהןיחיאלבכררבי2

כונהאשרהפרדסשל1855-בברכישתומרגוזאהלוייהודה'רשלפינסתאברהםחייםהרבעםיחד)שותפי ו"בתרנמת.157-158,(ז"תשלחשון)2,קתדרה,'מונטיפיוריס-פח',הלוי'ש:ראה.'מונטיפיוריפרדס'

.הברית-לארצותר"כשדיצאהארבעיםבשנות.(1896)

.סמכותללאלחלקנהגשקרסון,החסות-לכתביהכוונה3
4Alexander McCaul,כאןהנזכרזהובתוכם,רביםמלינריסטייםחיבוריםשלמחברם,The Old Path

אתהמנצלתמיסיונריתבפעילותוהואשםפיןיימס'גהבריטיהקונסולשלחמוהיה,([תסנת18370)
הנוקשהיחסםעלוהרבנותהתלמודאתמקקולתוקףהנזכרבספר.ירושליםיהודישלוהמצוקההדלות

'עמ,(13הערה,לעיל)קדםאצלעליוראה.המיסיוןשלהיסודלספרהיה'עולםנתיבות'.לחייםוהדוגמטי 1(6ל
.ג"תרכלייפציג,החוזההשיגיוניאליה:בחיבורו(ל"ריב)לעווינזאןבעריצחקענהזהלספר.58-64

-ארצותשלההיסטוריה,לכטנברגא"וור'קומאגס"ה,אליוט'ס:ראהמקסיקו-הברית-ארצותמלחמתעל5
249-256'עמ,1984אביב-תל,א,(אורן'אתרגם),הברית
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בוספהיחפרקשלהזההאחרוןהחלקשיתגשםרקלא,מכךכתוצאה,בן-על.'ציוןהרצבאות

אולי[?]כלומר,שלנואמריקהעליותרהרבההמצביע[זהפרקשל]הראשוןהפסוקגםאלא,ישעיהו
בצורתבאמתהןאמריקהודרוםצפוןוהן,כנפייםצלמטילותעליההארן,['כנפיםצלצלואורן']

שהיאכפי,זהלב-מרניןכליבעצמהלהיותטוענתשאנגליהלכךבהחלטמודעהנני-כנפייםשתי
,המזרחיתהודוחברת,שלההסחרחברתואת,כמשמעופשוטו'ישראל'עצמהאתלכנותנוהגת

דעת-ברכליוכל,ובשלווהבשקטדעת-שיקוללאחראך6.השבטיםעשרתאו'המזרחמלכי'בשם

שיישלחו'קליםמלאכים'על,באתיופיהנהרותעלמדברישעיהוהנביאכילהשתכנעמשוחד-בלתי
ושיש,גומא-כלישהםממששלשיט-ובכלי,ממששליםפני-על,ממששלכשליחיםהמיםפני-על

.אמריקהודרוםצפוןבתור'כנפייםצלצלארץ'על,כפשוטו,מדברשהואמהעםמקרים-צירוףכאן
,שלהלמטרותהמתאימהדרךבכלהדבריםאתומסלפתהמעקמת,לאנגליהמתכווןאיננוהוא

מתייחסיםאלא,כנפייםעםממשמוצלתאורןעלמרמזיםאינםשהדבריםלהראותומשתדלת

היההנביא,לטענתם.ככנפייםהנראיםרביםמפרשיםידי-עלהמכוסהלארץסימבוליבאופן

[?]זאת[?]ששלח[?]לוהבישוףאתרואיםאנוכך.ארץבמקום,ככנפייםאוניותעללדברצריך

נכוןאםבין.'כושלנהרימעבר'שלמה[מתייחס]כך-אחרראה[?]בתוראו'כנפיםצלצל'לאוץ

חמורהשגיאהשגה,ביהודהדבריואתשנשאישעיהוהנביא,האחרוןזהאםוביןהראשוןהתרגום

,באפריקהאו'כושנהרי'לשמעברבכיווןנמצאתאיננהאנגליהכי:אנגליהאתכשתיארביותר

ביןמפרידיםמילין500או400עוד.להםמצפוןהרחקנמצאתהיאאלא,והקונגוהניגרלנהרמעבה]

בכיווןבדיוקהיאשאמריקהבענדלאנגליה,האנגליתהתעלהמהםצפונהועוד,התיכון-היםחופי
שיוכלוהאנשיםגםלהאין;'בחרתיךאשרעבדי'להיותיכולהלאאנגליה,כן-על-יתר.הזה

לעומת.הגוייםאוהארץמקצותהבאיםשבטיםאו'גוייםהמון'להיותההבטחהאחרלמלא

מרבהאנגליה.ישראל-אורןלגבי'הארץמקצות'באמתוהיא,אינדיאניםישלאמריקהזאת

כשביצרהרבהבחכמה,ספקללא,פעלהוהיא,בותלויהוהיא,הגדולובכוחושלהבצילהתפאר

עםבקרבלהתמודדמוכנהשאיננה,גדרותללאגדולהלחווהדומהשאמריקהבעוד,נחלתהאת

,זמןבעודבכךלהתחשבלאמריקהלההיההראוימן.לומחוצהאובביתבפניהולהתגונןאנגליה

ובנאיםאלון-ועציביותרהטובהסוגמןעץהרבהלהיש,ובאנשיםבכסףמשופעתהיאבעוד

,שלוםבזמניהדרושיםההגנהצורכיאתמספקתהיתה,בחכמהנוהגתהיתהאילו.מצוינים

בריטניהשלהציעםשלהבהתמודדותובמיוחד,מלחמהבימילפלישהחשופהשתהיהבמקום

עםהמלחמותבכלכמעטלהצלחתךאביאכיצדראה-תאמר[?]העליונהההשגחה.הגדולה

העליונותאת.וחשובהגדולהלמטרהאותךמייעדאניכןעל.ביבשהכךלאאך,בים,אנגליה

איננהשבריטניההטריטוריאלילגודללאאך,הבריטילצילייחסישפנינועלאנגליהשלהגדולה

בפחות-מושבותיהבלי-המקורישטחהכלאתלכסותיכוליםאנושהרי-בומצטיינת

בעוד,באיחודטמוןשהכוחהואהחכמהמןכי,אותהמחלישותהמושבות.אחתממטבע

.העובדותשהוכיחוכפי,האימפריהקשריאתמחלישהובכך,חולשהלידימביאהשהתפשטות

לגדרמבלישלוהקרקענכסיאתיגדילאםבחכמהינהגלאמדינאיאףגםוכןאיכרשאףכפי
תיווכח,לדאבוני,אמריקהגםכן,תקיפהבפניעליהםלהגןאו,אחרתאוזובצורהאותםולבצר

פרקללמודעליההיה[לכךנוסף].מקסיקובענייןאנגליהעםכלשהימלחמהתפרטאםבזאת
היאלמקסיקותפלושאמריקהשאםמצפהאניכי-שלוםבעתותשלההציאתולהגדילמאנגליה

107

עד1813-מבהדרגהקוצצובהודושסמכויותיה)4EastתCompany8]1()'המזרחיתהודוחברת'להכוונה6

.הבריטילכתרהועברושלההמימשל-סמכויותכלכאשר,1858
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דןהמכתב.מטבריהוהיומכאןשנסעוהאלההרבניםמשנימאחדהתקבלביותרמענייןמכתבגם

מכתבוכתבו,האחרוןביולי31לאחרשנהירושליםאתעזבוהם.האבודיםהשבטיםעשרתבגילוי

ולהם[?]נפש000,200קיימים,המכתבלפיבביתוקבאוזניאותושקרא,שוורץרביבידיכעתהנמצא

אמורהיהוזההסמבטיוןמנהרבקבוקלמלאעמדו.תימןבארןמעדןנסיעהימי10במרחק,מלכים
שישהגדולותאבניםומעיףזורקהנהר;וולקניחולאלאמיםזורמיםלאבנהר.לאנגליהלהישלח

,הדברלאישורלאנגליהבקרובלהגיעאמוריםרשמייםמסמכיםגם.בשבתלאאך,בשבועימים

אני[והעליון]לשערמייעץ[...]המקוםיד-על[...בןאכזריטבחעורכותוצרפתשאנגליההיות

אותוולתקןלשנותרשאיאתה,האמתלטובתכלשהיבדרךיעזורזהמכתבאם.[ן]שנסגרחושש

.הנוכחיבשמילאאך,ישראלמיכאלאברהםמאתמירושליםשנשלחכמכתבאותוולפרסם

,הנאמןידידךנשארהנני
קרסוןווותר

ג:בשםליסרבידילאנגליתתורגם(1845)ה"תרירושלים,הארןתבואות,שווארץיהוסףרבישלספרו7
1850Descriptive Geography

~

and ,iBriefHistorical, Skerch

~

ofPalestine, Philadelphiaחיהךםאיתנית

שלהענייןעל.המילנריסטיתבתבניתציון-שיבתשלחזוןמכלנפרר-בלתיחלקהיההשבטיםעשרתשל
שתורגם.צא4העוללת)Wien,8621)בספרופראנקלאוגוסטלורוויגגםמעידהשבטיםבעשרת,שוואו

,שוואלסעםשיחותעלשםמספרפראנקל.כ-תרכוויען,ממצרים)שנהבאותהלסריסמקסבידילעברית

מוסרגםפראנקל.האבודיםהשבטיםעשרתשללמקומםבאשרוליקטששמעשונותידיעותלומסראשר

-בבהורוזאתוליקטשמעהאחרון.יפהמשהמהרבקיבלאותן,חבשליהודיבקשרידיעותעלשווארץמפי
כנראהזהו.לכן-קודםשנהסיבריהודיאתלחמשבשליחותיצאאשר,עמרם'רבשםשליחמפי1847

זהבנושאקרסתשל'ידיעותיו'להישירהמקור
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1847בנובמבר5,קרסתשלמכתבותחילת

1847-5.Jerusalem NovMy very Dear sir

Noah.11.א

year1more than(11Blood Stone with this engrawag uponבby James Nathans of your cityמסוsent1

Arise'*1would

.

have put upon1)10מ50ש*

'

had

:

another1would11ש'since) 'Pray for the Peace of .'

Jerusalem

have never as yet , received your acknowledgement of recelving the1'have Mercy upon Zion!4Lord,)
-above

spirits!4good healthת])met him = Beyrout511זח)Rabbi Behor Yeheiel Cohen arrived here last week

his house with some other hi

~

ly*בSoul good when dining with him this week4וdoes my Heart,1and

he6161given him the Certificate!0םMr Cresson hadשthem thatתט*hear him0!respectable Rabbies

consideredתו the Rabbies were correct1especially when1cent1gatheredזסתhave received!0תwould

said!ת By Alms (Iitterally15*1established forט:Israel']0that the Throneט"
saylng 'By almsgiving alone

*1

:

again kBy Alms

;

alone shall Israel

:

be delivered' for11righteousness) ' thou shalt be established' Isaia

her.527.1וווד converts with (alms) righteousness' Isa)שshall be redeemed with Judgment2תסו'said15

says ~that the Oral Law155his 'Old Paths' page1תcorrect exposition altho Dr McCaulבbe0*appears

Rabbi

Cohen collected.-זוfalsifies the true doctnne

~

:

concerning

~

:

charity

'
but let's examine)שonly perverts

the truth " that almsgiving alone supports the JewsשAmerica for the poor hereתוdollars1850he says

-147McCaul.

himself

) of

I

'

Gods

Holy Word , see Psa)ש)Christians admit

I

1185Depositories0011hereב as the

others811the tirne of the Redemption comes without whom, the whole Christian as well as111!199ש(תם

Ezekiel

or',0we $ee:

they

: are the5מווד--darkness)44ה!ש

;

endless5פ,תו*would have sunk long ere

havingםMan~-ם the likeness of7-6-4Revelations of the Christiansתוmentioned)ש''loving creatures
altho God4

~

Israelש:עםchap2standards of Israel ' see Numbers4Eagle 'which are theו0!-חם,]
theעמJerusalem) by Alms Giving

~

alone, do they 'bear.ס])keeps them poor here they uphold the Throne

theתוRdemption comes- Ifeeljmuch interested']0the time]]1!תמestablishedש(15שThrone' as Ezki says

10orderתוusing5]w~se Providenceמ8מבbe the means that10!וpresent War with Mexico believing
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Manassehש!11בthe(מס ~the thousands of Ephraim)שJoseph Ephraim]0restore the descendants

the

.

Place of

the

Name of

I

the Lord of nosts the10be brought10'thousands of Menasseh' as the Present

chapr of18!חthe,0only this last part01תMount Zion' ! ! would therefore consequenfly follows that

vlZ ]?[ the Land overshaddow10our

I

'

highly

: favoured America10verse alluded151Isaiah but also the
arn fully1-

~

this Shape of two WEgSמSouth America being)שwith wings as America does

~

-North

her)ש'be this happy instrument as she does of being the Litteral 'Israel10aware England lays claim

rnoments calm considerationבTribes-but10Company the iYings of

the

. East' or1418תmercenary East

litteralש( Rivers of

:

Ethiopia]0must convince every unprejudiced mind that as the Prophet Isaiah speaks

"50of

litteral

vessels ofl' bulrushes upon litteral watersישlitteral

:

Sea8be sent upon10litteral ambassadors

South America)שas Northק]יlitteral 'Land overshaddowing8conjunction with them he speaks ofב

suit her own10perverts the litteral reading every way!נ!!En

~

and who twists011תevidently does

litteralמ6! land overshaddowed with wings80זallude01תdoes1!make out that10endeavours)שpurpose

the Prophet instead of saymg

.

Land50.multitude of

:

sails like wsngsבLand cover'd with10בsymbolically

the Land Of'

'

winged10[ק!![?]have sald Ships like wings and thus we see Bishop Lo ]?[ had send10ought

either the former or latter]ש(ן'beyond the rivers of Cush5ןWhich'1ןas ]?[ saw later0י'cymbals
discribing Englandת]most sorry blunderבJudea madeתו

:

translation be correct the Prophet Isai standing

Congo)שCush or Africa the rivers Niger]0beyond the rivers5ןthat direction that015ת!תוfor England

ש!5!מfullrth1)יט

~

editerranean[54across theמסmiles alor500)4שbeing between1ןlOflh of themתvery far5וbut

furthermore)שthat directionת]exactly15England whilst America10the English channelקמnorth

being']0be engaged

I

'

neither

. has she the

,

:

subjects

oflthe promised enterprize10England cannot be the

.

:

Agent

ש(

~

her Indiansתוwhilst America has)שMultitude of

~

natioas or Tribes "! the

.

Midst oflthe .Eart

~

or Gentilesב

her

~

'

Navy

upon which her15מוcontinual boast5'4ת8שתע-~the

.

Midst

~

ofl~ the Earthpom

.

Palestineתו" truly

fencing.תןenlarging her

:

navy

:

she has doubtless acted very~

wisely

thisתן respectש(תןgreat strength depends

meet England either0!prepared-ש(וח

~

great Farm unfencedבlike15her Little Farm whilst Americaמוwell

yet find !]' she]חילwell would have been for America as she)שhome or abroad1בdefence!שfor protection

plenty of the very best)שMenישtime when she had abundance Of Moneyה,had considered rhis

she had been wise , she would have:

provided

theseש(![ Men the very best

'

That Builder)שTimber/Live Oak

Times of War, and as1מTimes of Peace from be overrunתןprotection!שthe necessary defence

prosper

~

you1say- see how10[?]her Naval engagements with Great Brittain Providenceווועיparticularly

for some greatמס(therefore intend1by Land5001מyour battles , with England, by sea but11בalmostמן

the extent oflher territoryש(0ת!תוEngland Navy alone must we attribute her great superiority)שpurpose

her)שshilling p
~
eceםas we can more than cover her original possessions , without her colonles, with

10consolidation whilst diffasion tendsתוcolonies weaken her for Wisdom declares that strength consists

states man050מ

:

Farmer0תfacts have:

proved

but

;

as50)שthus enfeebles the bonds of'

Empire

weaknessש(

enlarging his territorial possessions without some kind of fence or security fromתוwould be wise

War of

;

any extent should break out with England8]ןtrue1ןam afraid Vdll find1America50aggression

timesת!enlarged her Navy)שlesson from Englandבabout Mexico [sideways] that she should have learnt

Jealousy of)שexcite the cupidityל(וחAmerica takes possession of Mexico she]וexpect1of Peace-. for
.Great Brittain

ofש(

those

two Rabbies who left hereטמסvery interesting letter indeed has been received from8AISO

day31theמזסזוTribes they left here one year10the Lost]0were from Tiberea concerning the discovery

ftlyתוme10which has been read)שhas,לסווletter which Rabbi Swartzבhave written!נof last July
theש( Land of ~'

Taman

days[ת Journey from Adan10story with Kings000,200states5111!%טhouse-~

they

0115Englandמ which10be sent10bottle full of the River Sambatyon was about being providedבthat

01theמת0 week butתוdays6casting up large

:

stones!ש

moving

volcanic sand.]0Riverבrunning water but

ש!

~

Truth as England15וח

'
that also official documents would soon reach England

,

.

conceming

theש( sabbath

this]וam afraid has closed1!זסקFrance were making sore slaughter of the near the place ]?[ advise the

as from Jerusalem under!1publish)1ש!Truth you may correct]0any way the causeת!further411עletter

.present name(0ת!תותוthe name of Abraham Michael Israel , but

remain your true Friend

Warder Cresson


