ממשיחיות דתית
למשיחיות פוליטית:
לתולדותיהם של הטמפלֶרים הגרמניים

ב"ז קדר
דברי רקע :מערכת 'היה היה'
פרופסור ב"ז קדר נולד בשנת  1938בעיר ניטרה
שבצ'כוסלובקיה .הוא עלה ארצה בעליית הנוער
בשנת  ,1949והתגורר עם הוריו בכפר נטר .קדר הוא
פרופסור אמריטוס להיסטוריה כללית באוניברסיטה
העברית בירושלים ,סגן נשיא האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ויו"ר מועצת רשות העתיקות.
אשתו ,נורית כנען־קדר ,היא פרופסור לתולדות
האמנות באוניברסיטת תל־אביב.
בצעירותו ,היה פרופסור קדר אחד המנהיגים של
תנועת הסטודנטים למען הדמוקרטיה .לאחר שסיים
פרופסור אמריטוס ב"ז קדר
את לימודיו לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית
בירושלים ,למד לדוקטורט באוניברסיטת ייל בתחום ההיסטוריה של ימי הביניים.
לאחר סיום הדוקטורט חזר לאוניברסיטה העברית בירושלים והפך למרצה בכיר בחוג
להיסטוריה כללית .בין השנים  1996–1990כיהן כיו"ר הרשות לתלמידי מחקר
באוניברסיטה; בהמשך ,ייסד את בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית ואף
היה הראשון לעמוד בראשו .במסגרת תפקידו כראש בית הספר להיסטוריה קידם קדר
את הוצאתו לאור של כתב העת 'היה היה' ,והיה היועץ האקדמי של שני הגיליונות
הראשונים .קדר מלא שלל תפקידים ציבוריים בתחומי האקדמיה ,בין היתר :יו"ר ועדת
[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 9תשע"ב) ,עמ'  ]123–85תיטילופ תויחישמל תיתד תויחישממ
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הקבע למכללות לחינוך במועצה להשכלה גבוהה ,יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ,חבר חוץ של האקדמיה האמריקאית לימי הביניים וכן
חבר חוץ של ( MGHהמכון המוביל בגרמניה לחקר ימי הביניים) ,מייסד ועורך־שותף
של כתב העת הבינלאומי ' 'Crusadesלחקר מסעי הצלב ואף נשיא האגודה הבינלאומית
לחקר מסעי הצלב .בשנת  ,2007הוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת
חיפה .בשנת  2010נבחר פרופ' קדר לסגן נשיא האקדמיה הישראלית למדעים.
על אף שתחום העיסוק המרכזי של פרופסור קדר הוא ימי הביניים באירופה ,מחקריו
משתרעים על פני תקופות שונות ואזורים שונים .קדר הקפיד להשתמש בדיסציפלינות
מגוונות ממדעי החברה ככלים למחקרו ההיסטורי .בין השאר ,הוא עסק בתגובות למשבר
הכלכלי של המאה הארבע עשרה בערים איטלקיות; ביחסה של הנצרות הקתולית,
הביזאנטית והמזרחית כלפי האסלאם בימי הביניים; בקרטוגרפיה בעולם האסלאם
ובעולם הנוצרי סביב שנת  ;1100בתצלומי אוויר כמקור היסטורי השוואתי לתולדות
המאה העשרים; בגירוש כבעיה בהיסטוריה העולמית ואף בהמשכיות תרבותית לאחר
התמוטטות מדינית .מעבר למחקריו ההיסטוריים ,תרם קדר רבות גם להפצת רעיונות
מתודולוגיים בקרב קהילת ההיסטוריונים בארץ .הוא הקפיד להשתמש בדיסציפלינות
מגוונות ככלים למחקר ההיסטורי שלו ,בהתאם להתפתחות השיח ההיסטוריוגראפי
המתקדם ביותר .בתחום זה חשוב לציין את תרומתו לחקר ההיסטוריה ההשוואתית
וההיסטוריה הכמותית.
המאמר שלפניכם ,אשר מובא תוך קיצורים מעטים ,נכתב במסגרת לימודיו של פרופסור
קדר לתואר ראשון .זהו עיבוד של עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופסור יעקב טלמון
באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת  .1965החלק הראשון של העבודה כבר
התפרסם ותקצירו יובא להלן .בחלק השני של העבודה ,הרואה אור לראשונה בגיליון
זה ,בוחן קדר את ההתפתחויות בישוב הטמפלרי מרגע עלייתו לקרקע ,דרך שקיעתו
הרעיונית עד מלחמת העולם הראשונה ועד לתמיכה במפלגה הנאצית בשנים שבין
מלחמות העולם .קדר מציג את השינוי שחל ב"חברת ההיכל" של הטמפלרים מניסיון
לכונן חברת מופת אוניברסאלית ועד להיווצרותה של קהילה לאומית ,ואף לאומנית
וגזענית ,גרמנית .לאחר מותו של הופמאן ,מייסד הקהילה ומנהיגה במשך שנים רבות,
איבדה הקהילה את הקו הרעיוני שעמד בבסיס הקמתה ונכונה לקלוט אידיאולוגיות
שונות ,ואף סותרות.
העבודה ,שנכתבה בעשור השני של מדינת ישראל ,הייתה פורצת דרך בתחומה .בעת
שכתב אותה ,קדר השתמש במונחים ששימשו עד אז רק לתיאור מאמצי ההתיישבות
של התנועה הציונית ,בתארו את ההתיישבות הטמפלרית .על כן ,מעבר לעניין בעבודה
עצמה ,ניתן לראות בה מקור ראשוני לדרך המחשבה של חוקר צעיר שברבות הימים
הפך למוביל עולמי בחקר ההיסטוריה.
מערכת 'היה היה' מודה לפרופסור קדר על נכונותו לפרסם את עבודתו במסגרת כתב
העת.
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תקציר החלק הראשון (מפרק  1ועד לאמצע פרק )2

א

כריסטוף הופמאן ,הוגה רעיון ההיכל ומייסדו ,נולד ב־ 1815והתחנך בקהילה שמרנית,
בווירט ֶ
ֶ
מּברג .משבגר ,נתקל בקבוצות נוצריות שונות וברעיונות חדשים
קנאית ומסוגרת
שזרעו ספקות בלבו באשר לדרך האמונית שבה התחנך .עם זאת ,הוא נעשה לוחם למען
התפיסות השמרניות ונגד קבוצות מהפכניות שנתפסו בעיניו כאנטי נוצריות ומסוכנות.
הוא בחר בדרך חינוכית אך השתתף גם בפעילות פוליטית .בשנת  ,1848נבחר הופמאן
לציר בפרלמנט של פרנקפורט ,כנציגם ודוברם של השמרנים .תסכולו של הופמאן ממצבה
של הכנסייה ושל החברה הנוצרית בארצו הוביל אותו לשינוי תפיסתי .הוא הכריז כי הוא
מוותר על רעיון המדינה הנוצרית וקרא להפריד בין הכנסייה לבין המדינה .במקביל ,פיתח
תפיסה חדשה שקוראת לכינוסו מחדש של 'עם האלוהים' .אותו עם אמור להיווצר מאוסף
של מאמינים שיוצאים מן הכנסייה ובוחרים יחד להקים את מלכות השמיים עלי אדמות.
מובן שהופמאן לא מצא מקום ראוי יותר לכינוסו של עם האלוהים מאשר ארץ הקודש.
סוחר בשם ַה ֶ
רדג נתפס לרעיונותיו של הופמאן ,ועודד אותו לקדם את רעיונותיו ולממשם,
הלכה למעשה .הרדג הביא עמו תפיסה מיסטית משלו הנוגעות ל'מתנות הרוח' ,קרי ,יכולות
התנבאות ,עשיית מופתים וגירוש רוחות .הוא טען שכל אדם חייב לנסות ולהשיג את מתנות
הרוח על ידי הדרכה ואימון .רעיונותיו השתרגו ברעיון של הופמאן וכך הלכה ונוצרה
קהילת מאמינים על אדמת פרוסיה ,ששאפה לייסד גרעין עתידי בארץ הקודש .ניסיונותיו
הכושלים של הרדג להביא את מתנות הרוח אל המאמינים הובילו למשבר בתנועה .הופמאן
נטל לידיו את המושכות וניסה לייצב את הקהילה.
אולם ,העובדה שהקהילה לא עשתה צעדים מעשיים
לקראת העלייה ארצה הובילה למשברים נוספים.
כמה צעירים אף בחרו לעלות בגפם וליישם את רעיון
ההיכל ללא המנהיגים .בעקבות תסיסה זו ,כינסו
הופמאן והרדג את משפחותיהם ואת חברי הקהילה,
ונסעו יחד לארץ ישראל ,באוגוסט .1868

כריסטוף הופמאן – מייסד חברת ההיכל

א חלק זה של העבודה התפרסם בקובץ המאמרים :גלגוליה של אוטופיה – הטמפלרים בארץ ישראל
 ,1948–1868ערכה גניה דולב (תל אביב ,)2006 ,עמ' .36–17
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 .2כינוס עַם האלוהים בירושלים

Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem

ג .העלייה ארצה ותוצאותיה
בתריסר השנים שלאחר  1868עלו ארצה קבוצות־קבוצות של טמפלרים :רובם מווירטמברג,
מיעוטם מדרום רוסיה ואחדים מהם מארצות־הברית .מספרם התייצב בשנת  ,1881סביב
אלף נפש,א 1,ובכך הפכו טמפלרי ארץ ישראל לקיבוץ הטמפלרי העיקרי והגדול ביותר.
יתר על כן ,היות ומנהיגי ה"היכל" הקדימו להשתקע בארץ ,הרי שארץ ישראל הייתה
מלכתחילה למרכז רוחני עבור הטמפלרים באשר הם.
רוב מניינו ורוב בניינו של ההיכל נתרכזו ,אפוא בארץ ישראל; הייתה זו התרכזות הרת־
תוצאות .עלייתם של המנהיגים קיצצה באפשרויות תעמולתם בין קרובים לדעה ,כלומר
בין הפיאטיסטים הווירטמברגים,ב ואולי אף הגדילה את המרחק הנפשי שבינם לבין הזרמים
שרווחו באירופה .ואילו הטמפלרים שלא עלו ארצה העמידו את כל משאביהם לרשות
ביסוסו של המפעל ההתיישבותי שבארץ ישראל; ובעצם לא נותרו ביניהם אנשים בעלי
שיעור קומה שיכלו לעשות נפשות לרעיונם .נמצא כי התמקדותה של התנועה בארץ סתמה
את הגולל על סכויי התפשטותה.
יחד עם זאת חוללה העלייה ארצה שינוי גמור במקומם של הטמפלרים בתודעתו של
העולם הנוצרי .כל זמן שהטמפלרים ישבו במקומות מוצאם ,הייתה תנועתם בגדר תופעה
לוקאלית שאם גם היה בה כדי להטריד חלקים מן הציבוריות הווירטמברגית ,הרי שלציבור
הכלל־גרמני הגיעו אודותיה הדים קלושים בלבד ,ואילו מחוץ לגרמניה לא נודע עליה כמעט
דבר :מסעות החוץ של הארדג והופמאן נסתיימו בכישלון גמור ואילו הטמפלרים שברוסיה
ובארצות־הברית היוו חלק מקהילות־מהגרים מסוגרות שהמתרחש בתוכן אינו מגיע לידיעת
הציבור הרחב .כל זה משתנה לחלוטין עם העלייה ארצה .דמותם של הטמפלרים היא פועל־
יוצא מן הרקע בו הם נתונים :כמה אלפי טמפלרים היושבים בווירטמברג וב"תפוצותיה"
הן תופעה שולית ומבוטלת; כמה מאות טמפלרים המתיישבים בירושלים ,ביפו ,בחיפה
ובשרונה ,מושכים אליהם את זרקורי התעניינותו של העולם הנוצרי כולו .החל מסוף
שנות הששים מקדישים כמעט כל ספרי־מסעות־ארץ־ישראל עמודים ארוכים לטמפלרים
א בסוף שנת  1881נמצאים ביפו  200טמפלרים ,בחיפה־ ,400בירושלים־ ,250ובשרונה־ .194קצב הגידול
בעשרים השנה הבאות אטי ביותר .לעומת  1044הנפשות שבסוף  1881מונות הקולוניות  1343נפש בשנת ,1890
ו־ 1371בשנת .1903
ב (הערת עורך) הפיאטיזם היא תנועה שצמחה במאה ה־ 17מתוך תפיסות לותראניות ואנאבפיסטיות; תנועה
זו שמה דגש על אדיקות דתית המשולבת עם חיי קהילה נוצריים .במאה ה־ 18הפיץ יוהאנס אלברכט בנגגל
את הפטיאזם לווירטמברג ,מחוז הנמצא בדרום גרמניה המודרנית .במחוז זה התפתחה תפיסה השמה דגש על
הצד הרוחני האישי של האמונה מתוך קריאה אישית בכתבי הקודש מחד ,ובאידיאולוגיה אסכטולוגית רדיקלית
מאידך.

תיטילופ תויחישמל תיתד תויחישממ

89

ולהישגיהם; דומה כי לפחות עם סוף המאה התשע־עשרה רב העניין בספרות־itineraria

זו בהתיישבות הטמפלרית מאשר בהתיישבות היהודית .ואין בכך כדי להפתיע :משקלם
הממשי של הטמפלרים בארץ עולה לאין שיעור על משקלם המספרי ומתקרב למשקלם של
המתיישבים הלבנים שבארצות הקולוניאליות ,ותפקידם כמחוללי המודרניזציה בארץ לא
יכול להעלם אפילו מעיניו של אורח־לשעה חטופה ,וזאת משום ששני ענפי־שרות שתייר
נזקק להם – תחבורת המרכבות ובתי־המלון האירופאים – נמצאים בידיהם באורח בלעדי.
כך נתגלגלו הדברים שחוסר ההד לתורת־ההיכל הביא ,בין שאר הגורמים ,לעלייתם של
הטמפלרים ארצה ואילו השתקעותם בארץ עוררה הדים נרחבים בעולם הנוצרי כולו .הדים
אלה יותר משעלו מתוך תורת ההיכל ,עלו מתוך מעשיהם של הטמפלרים.
יתר על כן ,עלייתם של הטמפלרים ארעה שעה שההתעניינות הבינלאומית בארץ־
ישראל הלכה וגברה ,וצירוף נסיבות זה השפיע בהכרח על דרכו של ה"היכל" .אמנם
מנהיגי ה"היכל" נאלצו מלכתחילה להודות בכך שלא ייתכן להקים בזמן הזה חברת־מופת
אשר תנתק את כל קשריה עם העולם הרחב ,זה עולם ה־Abfallא המידרדר והולך .כשפנה
אליהם ,בשלהי  ,1868ציר החבר הצפון־גרמני בקושטא והפציר בהם כי לא יוותרו בשום
אופן על נתינותם הווירטמברגית ,הם ראו הכרח לעצמם להיענות לו 2.אולם ככל שנתרבו
הניחושים אודות עתידה של האימפריה העות'מאנית וככל שגבר המאבק על ההשפעה
בתחומיה ,ובארץ ישראל בכלל זה ,הוצרכו הטמפלרים לנקוט עמדה פוליטית מוגדרת יותר
ויותר; ונקיטת עמדה זו השפיעה ,ללא ספק ,אם לא על עצם תורת ההיכל ,הרי שלפחות על
משקלה של תורה זו בתודעתם של הטמפלרים .כמובן שאין לקבוע בפסקנות כי לו נשארו
הטמפלרים בווירטמברג ,היו הם נשארים נאמנים לתורתם ללא כל התייחסות לאירועים
פוליטיים ורעיוניים .אך דבר זה אינו מן הנמנע :עוד כתריסר שנים לאחר תום מלחמת העולם
השנייה מצוי בווירטמברג ,לפי עדותו של סוציולוג אמריקאי ,חוג פיאטיסטי אשר מכונס
בעולם משלו ומנותק מן הבעיות הדתיות והחברתיות בנות הזמן 3.מכל מקום ,הגירתם של
הטמפלרים אל אחד ממוקדי ההתעניינות הפוליטית חסמה בפניהם התפתחות מעין זו.
העלייה ארצה סיכלה ,אפוא ,את סכויי התפשטותה של התנועה ,הציבה אותה במוקד
התעניינותו של העולם הנוצרי ,והביאה ,בטווח הארוך ,לנקיטת עמדות פוליטיות שהיה בהן
כדי להאפיל על תפיסתה הדתית .אך בטווח הקצר הביאו העלייה והתיישבות להידרדרות
היחסים בין מנהיגי ה"היכל" .כי כל זמן שהקמת ההיכל הייתה בחינת חזון־של־עתיד־לבוא
ניתן היה לגשר בין תפיסותיהם של הופמאן והארדג ,לטשטש את ההבדלים הלא מבוטלים
שביניהם ולהתפשר בשאלת ההנהגה .אך משהגיעה שעת ההגשמה ,רוצה כל אחד משני
המנהיגים להגשים את חזונו באורח שלם וחסר פשרות .מתלווה לכך טינתו של הופמאן
א

(הערת עורך) תרגום מגרמנית :הכפירה
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בשל התנשאותו של הארדג וטינתו של הארדג בשל מעמד־פורנסבאך.א כך קורה שמייד
עם עלותם של השניים בחוף חיפה ,באוקטובר  ,1868מסרב הופמאן להישמע לתביעתו של
הארדג כי יכנס לתפילה את שרידי התיישבות הנפל שבסמוניה 4:אין הוא מוכן יותר לקיים
את ההסדר שלפיו נתונים כל ענייני הארגון בפיקוחו של הארדג .מרגע זה ואילך שוב אין
למנוע יותר את המשבר.
תחילה נעשה ניסיון שלא לתת פומבי לקרע שנפל בהנהגה .כל אחד מהשניים בוחר
לעצמו אזור פעולה נפרד בו הוא אחראי הן לענייני־החומר והן לענייני הרוח :בעוד שהארדג
נשאר בחיפה ושוקד על הקמתה של הקולוניה המקומית ,הראשונה והגדולה שבמושבות
הטמפלרים ,עוקר הופמאן ליפו ,רוכש את מרבית צריפי המושבה האמריקאית לשעבר,
ומקים בהם קולוניה טמפלרית נוספת .אבל הפרדה זו דוחה את המשבר מבלי שתצליח
למנעו ,כי שני האישים מעניקים לקהילותיהם צביון רעיוני וארגוני כרוחם ,וכתוצאה מכך
הולכים ומזדקרים ההבדלים בין הקהילות עד כדי כך שהחברים מן השורה מתחילים לתבוע
אוניפורמיזציה של הסְ ָדרים 5.אולם ,הארדג והופמאן כבר איבדו את יכולת ההידברות
שביניהם :החיפאי והיפואי קוראים זה את דבריו של זה ,רק מעל דפי ה־Warteב אשר
ממשיכה להופיע בווירטמברג 6.תוך כדי כך הולכים ומתחדדים יחסיהם בעטיים של ענייני
חומר ,שכן שני המנהיגים מעוניינים להרחיב את מפעליהם ולהקים מוסדות חינוך בהתאם
לתפיסותיהם :הופמאן יוזם את הקמתן של שרונה ( )1871ורפאים ( ,)1873היא ה"מושבה
7
הגרמנית" בדרומה של ירושלים ,ומקים ביפו מכון חינוכי יומרני אשר מסתייע בפנימייה,
ואילו הארדג מגדיל את רכושה הקרקעי של הקולוניה החיפאית 8ושואף להקים ,בין השאר,
מוסדות אשר ידריכו את הנוער בשאיפתו למתנות־הרוח ויאפשרו את ריפויים של בעלי
דיבוק 9.אולם מקור־המימון לכל המפעלים האלה היא קופתו הדלה של ה"היכל הגרמני",
המתקשה בלאו־הכי במימונו של מפעל ההתיישבות .ומכיוון שכך פורצת מחלוקת על
10
הקצאתם של האמצעים למפעליהם המקבילים ,או אף המנוגדים ,של הופמאן והארדג.
הארדג שולל לחלוטין את הקמתן של שרונה ורפאים ומתנגד להעברת בית ספרו של
הופמאן מיפו לירושלים; 11.הופמאן עצמו סבור כי ניהול הפינאנסים של הארדג מוביל את
ה"היכל" אל תהום 12.בתוך כך גוברת בחיפה ההתמרמרות על הנהגתו התקיפה והשתלטנית
של הארדג ,אשר מרכז בידיו סמכויות כגון מתן־רשות לקניית קרקע או אפילו מתן רשות

א (הערת עורך) :בשנת  1868טענו מספר חסידים של הארדג שהצליחו לרפא נערה בכפר פורנסבאך בעזרת
תפילות בלבד; נוהג אשר תאם את תפיסת 'מתנות הרוח' של הארדג .חסידיו של הארדג מנצלים את המקרה כדי
לאכוף את רצונם על קהילת הטמפלרים .הופמאן ,שמתנגד למעשים אלו ,פוגש באותה נערה ,ומוציא ממנה וידוי
ששיקרה.
ב (הערת עורך) :כתב העת של הטמפלרים.
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המושבה הטמפלרית בחיפה ב־( 1877ציור של יעקב שומאכר)

לנישואין ,ואשר אינו מסתיר את זלזולו במרבית המתיישבים .אף בידודה של חיפה משאר
13
הקולוניות חודר יותר ויותר לתודעה.
לבסוף ,באביב  ,1874באים אל הופמאן נציגי קהילת חיפה ,מפצירים בו לעשות למען
הנהלתם המאוחדת של הקולוניות ומנסים לעמוד על סיבות ההתרחקות בינו לבין הארדג.
עתה מוציא הופמאן את הקרע לרשות הרבים .הוא מזכיר את מעשה־פורנסבאך ,מוקיע
את עמדתו של הארדג בעניין מתנות־הרוח כסטייה מסוכנת ,מביע את החשש כי חיפה
עשויה להתרחק מן ה"היכל" וקובע כי "גאוותו השטנית" של הארדג אינה מתירה לו
להכיר בשגיאותיו ומשום כך אין הוא ראוי לעמוד בראשה של קהילת־טמפלרים .תגובתו
של הארדג היא מיידית וחד־משמעית .לא זו בלבד שהוא מתפטר מתפקידו כראש קהילת
חיפה ,אלא הוא אף פורש מאגודת ההיכל :אין הוא יכול ,כדבריו ,להגיע לכלל אחדות־דעים
עם הופמאן ,בענייני רוח או בענייני חומר .יחד עמו פורשים כעשרה מבין שבעים ראשי
המשפחות שבחיפה וכן מספר טמפלרים מבין הנשארים בווירטמברג; אלה מייסדים אגודה
ב 14
הנקראת תחילה Reichsbrüderbundא ולאחר מכן , .Tempelverein
צירוף תפיסותיהם של הופמאן והארדג לא עמד ,אפוא ,במבחן ההגשמה והתנפץ לחלוטין
עם פרישתו של הארדג ואוהדיו .פרישה זו גרמה לזעזועים ב"היכל" – בשלב מסוים ראה
הופמאן צורך לעצמו להתפטר מראשותה של קהילת יפו – 15וזעזועים אלה החמירו בוודאי
עם חילופיהן של איגרות־פולמוס מרות בין הופמאן להארדג .אך בסופו של דבר נמצאה
דרך לנסח חוקה אחידה לכל הקולוניות ולהקים הנהלה משותפת לכולן; יחד עם זאת קבע
א
ב

(הערת עורך) תרגום מגרמנית :חברת האחים של הרייך.
(הערת עורך) תרגום מגרמנית :מועדון ההיכל.
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הרוב המכריע של המתיישבים כי הופמאן ישמש בתור Vorsteherא יחיד של כל מושבות
הטמפלרים שבארץ־ישראל 16.הפילוג הראשון בתולדות ה"היכל" הביא ,אפוא ,לריכוזה
17
של ההנהגה בידי איש אחד.

ד .ההיכל בתפיסתו של הופמאן הקשיש
עשור השנים שבין פרישתו של הארדג ( )1874לבין מותו של הופמאן ( )1885עומד בסימן
ניסוחה המחודש של תורת ההיכל .הניסוח נתון עתה בידי הופמאן לבדו והנוסח הנקבע על
ידו יחייב את "חברת ההיכל" – כך מתחיל להיקרא ה"היכל הגרמני" בשנים אלה – לכל
אורך קיומה .תורת ההיכל תהא ,אפוא ,מעתה ואילך ,תורתו של איש אחד.
הניסוח החדש עומד בסימן התנערות מתפיסתו של הארדג .מתנות הרוח נתפסות מעתה
בדרך אלגורית :מתת הנבואה באה לידי ביטוי בהתרוממותם הנפשית של המשוררים ,מתת
הריפוי מתגלמת בהפעלת הידע של הרופאים ,וכיוצא בזה .האדם מצווה לרדוף אחר מתנות
הרוח במשמעותן זו ,ואילו הדעה כי עליו לרדוף אחר יכולות פלא ומצבים אקסטאטיים,
בטעות יסודה 18.מיתון דומה ,אם גם מודגש פחות ,חל בתחום המצע האסכטולוגי .התחושה
כי האנטיכריסטוס עומד בשער הולכת ודועכת :הופמאן ממעיט לעסוק בחישובי־קץ ואף
הזדקקותו לאפוקליפסה הולכת ופוחתת .הועלתה הטענה 19שהייתה זו מלחמת  1870אשר
הניעה את הופמאן לחזור בו מאמונתו במיידיותו של הקץ ,שהרי מלחמה זו נסתיימה במפלתו
20
של נפוליון השלישי ,האיש שהטמפלרים הועידו לו את תפקיד האנטיכריסטוס.
שינוי־דגש זה אומר דרשני .האמנם יש לראות בו התנערות מתפיסותיו של הארדג?
הסבר כזה עשוי להסתייע בעובדה שהופמאן מגיע לבסוף לכלל שלילתו של כל ניסיון הבא
לחזות את מאורעות העתיד בהתאם לדברי הנבואה; 21והרי היה זה בעיקר הארדג שעסק
בכגון אלה 22.אך הסבר זה אינו יכול להיות אלא חלקי ,שהרי התחושה כי האנטיכריסטוס
ניצב בשער עומדת במרכז תודעתו של הופמאן למן מהפכת  ;1848אפשר לראות בה את
הדחף החוויתי שמאחורי פעולותיו מאז ואילך .התהוותה של תחושה זו משמעה ,אפוא,
בשורה הראשונה ,שינוי אמיתי בראייתו של הופמאן.
שינוי זה מה מקורו? האוטוביוגרפיה של הופמאן נקטעת עם תיאור העלייה לחוף
חיפה בסתיו  ,1868ומשום כך אין בה תשובה על שאלה זו .אך דומה כי מותר להניח
שהתקהותה של התחושה האסכטולוגית מקורה בפער המכאיב – ה"דיסונאנס" בלשונם של
הפסיכולוגים החברתיים – שבין האמונה בקץ הקרוב לבין המציאות אשר ממשיכה לעמוד
באי־מילנאריותה 23.אמנם ,הופמאן לא קשר מעולם את אמונת־הקץ שלו לתאריך מסוים,
א

(הערת עורך) תרגום מגרמנית :ראש קהילה ,מנהיג.
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ומכיוון שכך ,לא הגיעו הדברים לכלל סתירה גמורה וחד משמעית בין האמונה והמציאות.
אולם הופמאן נאחז במרוצת השנים ב"אותות זמן" רבים למדי ,ממלחמת קרים דרך מלחמת
 1859ומלחמת שלזוויג־הולשטיין ועד למלחמה הפרוסית־אוסטרית ומלחמת ,1870א ואילו
העולם המשיך לנהוג כמנהגו על אף כל ה"אותות הברורים" הללו .כל אימת ש"אותות
הזמן" עומדים בעקרותם פעם ופעמיים ,ניתן להתגבר על האכזבה על־ידי השלכתה של
הציפייה ֵ
לעבר העתיד; אולם ,האכזבה המצטברת של עשרים וחמש שנה ומעלה עשויה
להביא להצנעתה של אמונת־הקץ מעיקרה .ודומה כי אמנם כך אירעו הדברים אצל הופמאן.
אמונת־הקץ שלו אינה נעלמת אלא מוצנעת :כשפורץ משבר כלשהו ,כגון המלחמה
הרוסית־תורכית ,צף ועולה רעיון הקץ מחדש – כדי שיוצנע מחדש עם בוא הארגעה .אך
מעיקרו נדחק הרעיון לשולי הכרתו של הופמאן ובניסוחה החדש של תורת ההיכל אין הוא
תופס מקום כלל .ייתכן כי השתלשלות זו נסתייעה על־ידי "היציאה מבבל" וההשתקעות
בבנייתו של ההיכל :העיסוק בבניינו של ההיכל הסיח ,מן הסתם ,את הדעת מן הקץ שבושש
לבוא ,מה גם שהקץ נתפס כגורלי לאין־ערוך עבור בני־בבל מאשר עבור בוני־ההיכל.
רעיון בנייתו של ההיכל משמש עתה ,אפוא ,כרעיון ציר בתפיסתו של הופמאן .אבל
גם ברעיון זה חל שינוי ,שינוי שניתן למצותו כמעבר מחזון מאקרומילנארי לחזון
מיקרומילינארי 24.כי אותו חזון נועז משנת  ,1861לפיו נועד "היכל האלוהים" להקיף את
הנוער הגרמני ואף אוכלוסיות שלמות נוספות 25,הלך ונצטמק עד שבניינו של ההיכל זוהה
עם הקולוניות הספורות שבארץ־ישראל.ב אמנם הופמאן אינו מתייאש מתיקונו של העולם
הרחב :אדרבה ,רעיון היסוד של ספרו  Occident und Orientהרואה אור בשנת  ,1875הוא
כי מעשי הטמפלרים בארץ־ישראל יביאו להתעוררותו הרוחנית והחומרית של המזרח,
וישמשו אות להתחדשותו הדתית של המערב ,עד כי העמים כולם יקבלו עליהם את תורת
ההיכל 26.אולם כינונו של ההיכל בקהילות הטמפלרים שבארץ ישראל הוא תנאי בל־יעבור
27
ובסיס הכרחי לחזון אוניברסאלי זה.
כיצד הגיע הופמאן לתפיסה זו של היכל־בקהילה אחת? אף כאן ניתן לראות ריאקציה
לתפיסתו המאקרומילנארית של הארדג ,שהציג את כינונו של ההיכל בגרמניה כתנאי
לעליה ירושלימה 28,ושכפה במשך זמן־מה את דעתו זו על הופמאן ,אשר הקדים ממנו לצדד
בהתחלתה־לאלתר של העבודה המעשית בארץ ישראל 29.ברם דומה כי זהו הסבר חלקי .יש
לפרש את הדברים כהשלמה עם חוסר סיכוייה של "חברת ההיכל" לעשות ,בזמן הזה ,נפשות
לרעיונה ,וכהכרה בעובדה שהתנועה חייבת להסתפק ,לפחות בעתיד הקרוב ,במעמד של
א (הערת עורך) המאפיין המשותף למרבית המלחמות בשנים  1870–1853הוא השתתפותן של מספר ישויות
פוליטיות בכל מלחמה מחד ,ולחימה של צבאות גדולים מאידך .בנוסף לכך ,שלוש המלחמות האחרונות ברשימה
ביססו את מעמדו של הצבא הפרוסי ,והביאו לאיחודה של גרמניה.
ב אפשר כי שינוי זה הביא לשינוי השם  Deutscher Tempelל־.Tempelgesellschaft
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כת .הכרה זו גברה ללא ספק כשמסעות התעמולה של הופמאן לגרמניה ()1876–1875
30
ולארצות הברית ( )1881לא עוררו הדים של ממש.
נראה אפוא כי השקפותיו של הופמאן הקשיש מעניקות לרעיון ההיכל צביון מתון
ומאופק :הרדיפה האכסטאטית אחר מתנות הרוח נבלמת ונאסרת ,הציפייה האסכטולוגית
הולכת ונעלמת וכוונות ההתפשטות נדחות לעתיד שאיננו נראה לעין .אם ייחודו של רעיון
ההיכל מתמצה "באמונה כי המין האנושי עשוי להתעלות לדרגת־שלמות גבוהה יותר,
והנכונות ליטול חלק ,ככל האפשר ,בפעולות המשותפות שיש בהן כדי להביא לדרגת
שלמות זו" 31,ואם פעולות אלו מסתכמות בהקמתן של קהילות אשר תשקודנה לממש את
חזונם של נביאי ישראל – 32הרי שמצטמצם הפער שבין רעיון ההיכל לבין דרך־המלך של
המחשבה הפרוטסטנטית .אמנם נשארות מספר נקודות שנויות במחלוקת ,כגון האמונה
שיש להקים את היכל־האלוהים – כלומר את הקהילות המתוקנות על־פי חזון הנביאים־
בירושלים דווקא .אך גם כאן חלה התקרבות :ב־ Occident und Orientמודה הופמאן כי ניתן
להקים ,ואף יש להקים ,את ההיכל בכל אתר ואתר .עם זאת הוא סבור כי ההיכל שבירושלים
33
יגיע לדרגת־שלמות גבוהה יותר משום שמשאת־נפשם של עמים רבים מתמקדת בעיר זו.
משום כך אין להתפלא שלקראת אמצע שנות השבעים נשתפרו יחסיו של ה"היכל"
עם העולם הפרוטסטאנטי ,ובמיוחד עם ה־ Jerusalemsvereinהיינו המיסיון הפרוסי־
אוואנגלי אשר פועל בארץ .העובדה כי אחיו של הופמאן ,מטיף החצר וילהלם ,היווה את
הרוח החיה שמאחורי אגודת־מיסיון זו ,סייעה ללא־ספק להתקרבות ההדדית .מכל מקום,
הדברים הגיעו לידי־כך שבדוחותיו השנתיים של ה־ Jerusalemsvereinמוזכרים מפעלי
הטמפלרים בנשימה אחת עם מפעליהם של המיסיונרים הפרוסים עצמם 34.ואילו סגנו וחברו
של הופמאן ,כריסטוף פאולוס ,מצהיר שהמפעל הטמפלרי אינו עומד בסתירה למיסיונים
הפרוטסטנטיים אלא משלים את פעולותיהם ומבטיח את הצלחתם 35.המיסיונרים הפרוסיים
מבקרים במושבות הטמפלרים ואף נוטלים לפעמים חלק פעיל בתפילותיהם; הופמאן מארח
אותם ברוח טובה ואינו נמנע מלשבחם על מעשיהם 36,אף על פי שהוא עצמו מאמין במיסיון
על־ידי דוגמה ומתנגד למיסיון על־ידי הטפה.
אולם גישושי התקרבות אלה מוחנקים באבם .כי הופמאן אינו יכול ,כנראה ,שלא להוציא
את המסקנות היותר־מרחיקות־לכת שהיו עשויות להשתמע מהנחותיו .כך מביאה אותו
הנחת היסוד שלו – ההנחה כי האדם מצווה לממש את מלכות השמים ,כלומר לחתור לדרגת
השלמות העליונה – לכלל התנגשות חזיתית עם תורת הסקרמנטים .כי אם אמנם נכנס האדם
אל מלכות השמים באמצעות סקרמנט האווכאריסטיה ,הרי שבטל הצורך לחתור אל מלכות
השמים :האדם נמצא בה ממילא" .על כן ,כל החותר למלכות השמים אינו יכול להאמין
בסקרמנטים ,שבהם המלכות כבר נתונה ,וכל המאמין בסקרמנטים אינו יכול לחתור אל
מלכות השמים ,כי הוא סבור שאכן כבר זכה בה" 37.כיוון שכך רואה הופמאן בסקרמנטים
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את "המכשול העיקרי על דרכה של החתירה למלכות האלוהים" 38,מה גם שאין להם בסיס
39
בדברי ישו ושליחיו.
בדרך דומה מגיע הופמאן לשלילתה של הדוגמה לפיה הביאה צליבתו של ישו לכלל פיוס
בין האלוהות לבני־האדם 40.יתר על כן ,הוא מביע כפירתו בדוגמת־השילוש ובאלוהותו
של ישו :לדעתו זו דוגמה אשר "מנוגדת לחלוטין לשכל האנושי" 41,וחסרה כל בסיס בכתבי
הקודש 42.האל הוא אחד והוא משרה את רוחו על יצוריו :תכניתו היא כי הרוח שבאדם
תתעלה עד כדי התלכדות עם האלוהים ותכנית זו נתממשה באישיותו של ישו הנוצרי.
הנצרות האמיתית ,נצרותם של ישו ושליחיו ,מצביעה בפני האדם על הדרך בה יוכל
להתעלות למעלה אלוהית; הכנסייה טשטשה דרך זו והאפילה עליה; תורת ההיכל מציגה
43
אותה מחדש לעיני כל.
בשוליהם של חידושים דוגמאטיים אלה מבליע הופמאן קביעה אשר עולה במהפכנותה
ובריבוי המסקנות העשויות להיגזר ממנה .הרי זו קביעתו כי האמונה הנוצרית אינה
מבוססת ,בשורה האחרונה ,על כתבי־הקודש אלא על הכרה מצפונית אשר מעוגנת בשכל
הישר ובצרכי האדם .כתבי־הקודש נועדו לדרבן את חשיבתו המוגבלת של האדם על ידי
הצגתן של אמיתות שלמות ,אך לא ייתכן כי יימצאו בהם דברים אשר מנוגדים לשכל הישר,
שמקורו באלוהים 44.אבל אם כתבי־הקודש אינם אלא אמצעי־עזר המצביע בפני האדם על
הדרך בה יתעלה לדרגת־שלמות גבוהה יותר ,הרי שמתבקשת המסקנה כי קיימים אמצעי־
התעלות אלטרנטיביים ,חזונות נוספים לתיקונו של עולם ,אשר אינם מעוגנים בכתבי
45
הקודש .ואכן הופמאן מתקרב למסקנה זו ,אם גם בהיסוס מה.
הובעה דעה 46,כי הופמאן ניסח שינויים דוגמאטיים אלה בכדי למשוך אל תנועתו חוגים
נוצריים בלתי אורתודוקסיים .דבר זה אינו מן הנמנע ,אך דומה כי המטרה העיקרית הייתה
לסלק את כל הגורמים שהיו עשויים לצנן את להט־העשייה של הטמפלרים ולהסיח את דעתם
מבניינה של חברה מתוקנת .מבחינה זו מהווה שלילת הסקרמנטים ,וכן שלילת הדוגמה
אודות הצליבה כמעשה פיוס ,את חיסולם של התחליפים הכנסייתיים לבניית ההיכל.
מכל מקום ,חידושים רעיוניים אלה זוכים לניסוח סופי 47בסדרת חוזרים אל "חברת ההיכל"
אשר מתפרסמים במשך שנת  1877מעל דפי ה־ .Warteהופמאן מטיל את כל כובד משקלו
מאחורי חידושים אלה" :אין אלו דעותיי הפרטיות" ,הוא מצהיר" ,כי אם תורתם הצרופה של
כתבי הקודש" 48.אבל אם תורת־ההיכל ,בגלגולה האחרון ,מכילה את האמת הצרופה ,הרי
שאין להרשות כל סטייה ממנה" .לא ייתכן שב"היכל" תהא הזכות להחזיק בדעה סוטה ,ואם
מישהו יטען לזכות כזו ,חייבים ראשי ההיכל לסכל את ההתקוממות (הזאת) כנגד המשמעת
לישו .הסמכות לכך לא ניתנה לנו (קרי :ל"ראשי ההיכל") מידי אדם ,כי אם על־ידי רוחו
של המשיח; אין זו זכות־יתר כי אם משימה קשה" 49.אמנם ,הופמאן מוכן להתפשר בשאלת
הסקרמנטים .טמפלרים שלא יוכלו להינזר מן הסקרמנטים יורשו להמשיך וליהנות מהם

96

רדק ז"ב

מושבת הטמפלרים 'רפאים' (המושבה הגרמנית) בירושלים בסוף המאה ה־19

באמצעות הסדרים פרטיים ,אך בשום פנים ואופן לא באמצעות הקהילה וראשיה .הקהילה
מקיימת ,בהשראתו של הופמאן ,טכסים אשר משמשים למעשה כתחליף לסקרמנטים:
50
במקום הטבילה ,למשל ,מוצגים התינוקות בפני האלוהים בנוכחותה של הקהילה.
להופמאן אין ספקות באשר לזכותו להנהיג טכסים מעין אלה :הרי רוח־הקודש שררה על
ה"היכל" וראשיו ,ומשום כך "לא זו בלבד שהם זכאים ,כי אם אף חייבים הם לפעול כלפי
הקהילה כממלאי־מקומו של המשיח ,ולקבוע תקנות שהינן הכרחיות ,לפי הכרתם ,עבור
51
שלומה של הקהילה ושלומו של כל פרט שבתוכה".
ניסוחה המחודש של תורת ההיכל עוררה סערת רוחות .היחסים בין הטמפלרים לבין
הכנסייה הלותראנית חוזרים ומגיעים לנקודת רתיחה .הופמאן מותקף הן על ידי אנשי כמורה
בגרמניה 52והן על ידי אנשי המיסיון הפרוסי שבארץ .התקפתם של האחרונים נסתייעה מן
הסתם במותו של וילהלם הופמאן.א מעתה ואילך לא הוצרכו יותר לחוס על כבודו של ראש
ה"היכל" על שום קשרי־הדם שבינו לבין ראש אגודתם .במיוחד החריפו היחסים בירושלים,
לשם העתיק הופמאן ,באביב  ,1878את הנהלתה של חברת ה"היכל" ואת מכונה החינוכי.
מתיישבי קולוניית רפאים ניסו לעשות נפשות לתורתו החדשה של מנהיגם בקרב הקהילה
האוונגלית שבעיר ,עד כי המיסיונר הפרוסי שבמקום ראה חובה לעצמו לצאת חוצץ נגד
ה־""kräftige Irrthümerב שב"תפניתו־לצד־שמאל" של הומפאן .היחסים נידרדרו עד כדי
כך שנמצאו נוצרים־אוואנגלים אשר התנגדו לקבורתם של ילדי הטמפלרים בבית העלמין
א
ב

וילהלם הופמאן מת כנראה בשנת .1876
(הערת עורך) תרגום מגרמנית :טעויות חמורות
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הקהילתי :ילדים אלה ,שלא נטבלו מעודם ,נחשבו בעיניהם כלא־נוצרים לכל דבר .ואמנם,
אסרה הקהילה האוונגלית ,בסופו של דבר ,את קבורתם של הטמפלרים בבית הקברות שלה,
53
וקולוניות רפאים נאלצה להקצות שטח לשם הקמתו של בית עלמין נפרד.
אולם השקפותיו החדשות של הופמאן ,והדרך הסמכותית בה ניסה לכפותן ,עוררו
התנגדות גם בקרב ה"היכל" עצמו .כשליש ממתיישביה של קולוניית חיפה פורש מ"חברת
ההיכל"; ביפו פורש החלק העשירי; וגם בשרונה וברפאים מצויים פורשים בודדים .פורשים
אלה ,ובעיקר החיפאים שביניהם ,מתגודדים סביב הארדג וחבריו־לדעה ,אשר תוקפים
בחריפות את חידושיו של הופמאן .גם שליחי המיסיון הפרוסי זוכים אצלם לאוזן קשבת,
ולאחר מותו של הארדג ,בשנת  ,1879מצטרפים מרבית הפורשים לכנסייה האוונגלית
הפרוסית 54.בשנת ַ 1890
יהוּו הטמפלרים רק  86%מכלל תושבי הקולוניות שנוסדו על־ידי
55
"חברת ההיכל" ,ואילו בשנת  ,1903ירד משקלם עד ל־.81%
אולם העובדה המכרעת היא שהרוב הגדול קיבל על עצמו את תורתו של הופמאן .והרי
זו עובדה מעוררת תמיהה :כיצד זה הצליח הופמאן לרתק אל עצמו ,במשך שלושים שנה
ומעלה ,גרעין נוקשה אשר לא סר מעליו על אף כל תפניותיו הרעיוניות? הרי האיש לא היה
נואם גדול – ומעידים על כך ,בין השאר ,שני נאומיו בפרלמנט של פרנקפורט – 56ומרבית
כתביו ,פרט לאחרונים שבהם ,כתובים בסגנון שאינו מושך את הלב .גם טענתו לכוחות
כאריסמטיים – במובנו של מכס וובר – אינה מועלית לפני אמצע שנות השבעים 57,כלומר
רק לאחר שההולכים אחריו עברו עמו את מרביתה של הדרך .אדרבה ,דומה כי מעיקרו
הוא חסר את הוודאות הגמורה בצדקת דרכו .הוא מעיד על עצמו כי בהזדמנויות רבות –
כגון בפרנקפורט או בימי הדו־קיום המתוח שבינו לבין הארדג – גברו עליו היסוסיו עד כי
58
לא יכול היה לעשות את הצעד המפריד בין המסקנה העיונית לבין הוצאתה אל הפועל.
אופיינית ,מבחינה זו ,אפיזודה משנת  :1856אביו של הופמאן נגלה לו בחלומו ומאיץ בו
לעשות מעשה מסוים; החלום משאיר על הופמאן ,הנוטה לכוון צעדיו על־פי חלומות ,רושם
עז; אף־על־פי־כן הוא נמנע מפעולה וממשיך לשקול את הנימוקים שבעד ושכנגד 59.רק
בעשור האחרון לחייו הוא מגלה נטיות סמכותיות ומצליח להדחיק את הססנותו.
במה ,אפוא ,כוחו של האיש? דומה שעיקר כוחו נובע מן הפער העמוק ,המעמדי
וההשכלתי ,שבינו לבין אותם ,ganz einfache Leuteא 60,אשר מהווים את רוב־רובה של
תנועתו .בעיניהם של הללו היה הופמאן אדם שקנה לו שם־רב בעולמה של ווירטמברג:
כמחנך ,וכעורך עיתון ,כתיאולוג מלומד וכחבר פרלמנט .על כך מתווספת זכות אבות:
ב 61
הופמאן הוא בנו של אחד ממנהיגיו הבולטים של הפיאטיזם הווירטמברגי בדור הקודם, .
א (הערת עורך) תרגום מגרמנית :אנשים פשוטים לגמרי.
ב הארדג אמר אודותיו ברגע מסוים" :מיהו הופמאן? הוא מסתמך על זכות־אבות ואילו אני צריך הייתי ללמדו
את תורת ה"היכל".
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נכונותו של איש כזה לשבת בין איכרים ובעלי מלאכה "פשוטים לגמרי" ,תחילה
בקירשנהארטהוף ואחר־כך ביפו וברפאים ,הותירה עליהם ללא ספק רושם עז .אף יש
רגליים להנחה שבמגעיו עם אנשים אלה גילה הופמאן יכולת שכנוע שלא הצליחה לפרוץ
לה דרך אל מרבית נאומיו וכתביו .כל אלה העניקו לו מעמד כעין פטריארכאלי ,של מורה־
62
הוראה מורם מעם היושב ,יחד עם זאת ,בתוך עמו.
זאת ועוד ,יש לזכור כי עצם ההצטרפות לתנועה מן הסוג שהופמאן הצליח לעוררה ,יש
בה ערובת־מה לכך שהמצטרף לא יחזור בו מהצטרפותו .הרי ההצטרפות כרוכה בהשקעה
עצומה :בחיתוכם של קשרי שארות וידידות ,בניתוק מן הקהילה והכנסייה ,בנקיטת צעדים
מעשיים שקשה מאוד לחזור מהם ,כגון העלייה ארצה .הצטרפות אשר משנה את סדרי־
החיים ואת תודעתו של האדם בצורה כה קיצונית ,אין ממהרים לחזור ממנה :מוטב להשלים
עם השינויים המתרחשים בתוך המסגרת ,מאשר לפרוש ממנה ולהודות שכל אותה השקעה,
וכל המאמצים שבאו בעקבותיה ,היו מקח טעות או ,גרוע מזה ,תוצאה של הולכת שולל.
ונוסף על כך פועל כאן כוחה המייצב של המסורת החדשה ,הפנים־תנועתית :הרי אנשים
אלה התרגלו במשך עשרות שנים לראות בהופמאן את מנהיגם; הדור הצעיר כבר גדל רובו
ככולו בתוך התנועה ונתחנך במוסדות החינוך שלה; המטרות והסיסמאות המרכזיות לא
נשתנו לכל אורך דרכו של הופמאן מימי פרנקפורט ואילך – מדוע אפוא יקומו ויפרשו בגלל
ניסוחים רעיוניים שההבדלים ביניהם אולי אף אינם נהירים להם כל צרכם?
דומה ,כי כל אלה יש בהם לבאר מדוע קבלו עליהם מרבית חברי ההיכל את תפניותיו
התכופות של הופמאן ,לרבות האחרונה שבהן.

ה .התנועה בדעיכתה :מיֵעוד דתי למציאות קולוניזטורית
עם מותו של הופמאן בשנת  1885הולכת התנועה ודועכת .מספרם של הטמפלרים שמחוץ
לארץ ישראל הולך ופוחת במהירות רבה :בווירטמברג לבדה יורד מספרם בין השנים
 1886ל־ ,1890מ־ 737ל־ 416נפש 63.גם בארץ מצויים טמפלרים אשר מחליטים לחזור
ולהצטרף לכנסיה האיוואנגלית ,אך ממדיה של הצטרפות זאת הינן זעומות־ביחס .אולם
הירידה המספרית נופלת בחשיבותה מן ההתפתחות בתחום הרעיוני ,כי לתסיסתו הרעיונית
של הופמאן לא נמצא המשך .שלושים השנים שבין מותו לבין מלחמת העולם הראשונה הן
שנות בצורת רעיונית :ה־ Warteחוזרת ומדפיסה את מאמריו ושיריו של הופמאן; הקטעים
המקוריים שבעיתון עוסקים ,בעיקרו של דבר ,בדיווח על הנעשה בקולוניות ובקהילות.
מהדגש דתי־רעיוני ֶ
תקופה זו עומדת בסימן המעבר ֶ
להדגש קולוניזטרי־כלכלי .מעבר
זה נסתייע בכך שתורתו של הופמאן העניקה לגיטימציה מלאה לפעילות הכלכלית .יתר

תיטילופ תויחישמל תיתד תויחישממ

99

על כן" ,רוח הקפיטליזם" שימשה ,אליבא דהופמאן ,תנאי יסודי להשגת מטרות ה"היכל":
רק קולוניות מבוססות מבחינה כלכלית תוכלנה לשמש דוגמה לעמי המזרח ,ורק אורח־
חיים הנשמר מבזבוז ימנע את הסתאבותה של החברה החדשה .לאחר מותו של הופמאן,
עם התגברותה של הסטגנציה הרעיונית  ,מיטשטש החזון הדתי אך הפעילות הכלכלית,
שנועדה להביא להגשמתו ,עומדת בעינה; במשך הזמן הולכת הפעילות הכלכלית ונהפכת
מאמצעי לתיקונו־של־עולם למטרה בפני עצמה .סימפטומאטי הדבר ש"חברת ההיכל",
זו אשר נתפלגה בשנות השבעים בעטיים של הבדלי תפיסות רעיוניות ,תיסחף בשנות
התשעים למשבר ממושך שמקורו בחילוקי דעות בקשר למסי האגודה 64.ויגיעו הדברים
לידי כך שימצאו טמפלרים אשר יהיו מוכנים לעזוב את הארץ מתוך שיקולי רווח חומרי:
בשנת  1907משגרים הטמפלרים מסביבתה של יפו משלחת סקר למזרח אפריקה הגרמנית,
65
על מנת לבדוק את אפשרויות ההתיישבות שם.
מהן סיבותיו של שינוי־הדגשים זה? עובדת־יסוד אחת היא שיורשיו של הופמאן רחוקים
מלהשתוות לו בשיעור קומתם .כריסטוף פאולוס ,גיסו וחברו של הופמאן העומד בראש
"חברת ההיכל" בשנים  ,1890 – 1885ליווה את הופמאן בנאמנות מימי טיבינגן ואילך,
ואף נטל חלק ניכר בעבודתה הפובליציסטית של "חברת ההיכל" .אולם בשנים בהן הוא
עומד בראש ה"היכל" הריהו ישיש שהנהגתו רפויה; העמידה הממושכת בצילו של הופמאן
גורמת ,ככל הנראה ,לכך שהוא אף מסרב ליטול את תואר ה־ Vorsteherומסתפק בתואר
הצנוע יותר של יו"ר הועד המרכזי 66.יורשו לתפקיד הוא בנו של הופמאן ,כריסטוף הופמאן
הצעיר ,המכהן כ־ Vorsteherבשנים  .1910 – 1890השכלתו של הופמאן הבן הייתה קלושה.
מעוט האמצעים של אביו וחשדנותו של הארדג כלפי האוניברסיטאות הועידו לו את מקצוע
הנגרות; 67ואף כי הצליח ,ברבות הימים ,לזכות בהסמכה של מורה ,לא הגיע לעולם למעלת
למדן .מאמציו כראש ה"היכל" כוונו לשיפור מצבה הכספי של "חברת ההיכל" ,ולצורך כך
הונהג על־ידו ,בין השאר" ,מס־היכל" שנתי; בעטיו של מס זה פרצה מחלוקת אשר זעזעה
את "חברת ההיכל" במשך שנות התשעים 68.שקיעה זו בענייני־חומר עוררה תרעומת
מסוימת בין שרידי הדור הקודם 69,אך הדברים לא יצאו כנראה מגדר הסתייגות בחצי פה.
אולם ,הידלדלותה של ההנהגה היא רק אחת הסיבות לטשטוש צביונה הדתי של "חברת
ההיכל" ,ואולי אף לא העיקרית שבהן .דומה כי טשטוש זה נעוץ בראש ובראשונה בתקנון
ה"היכל" שנוסח על־ידי הופמאן הקשיש בשנת  .1879התקנון הקודם עמד על זהות גמורה
בין הקולוניה לבין הקהילה :ראשי הקולוניה הסדירו את כל עניינה ,ענייני חומר כענייני
רוח .הדבר תאם את תורת ההיכל שמעצם הווייתה אינה יכולה להבדיל בין ענייני חומר
לענייני רוח ,שהרי הדחף הדתי מתבטא בפעולה הגשמית של הקמת קולוניות מתוקנות.
אולם הפעלתו של תקנון זה הייתה מותנית בכך שכל תושבי הקולוניות יימנו על "חברת
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ההיכל" – ותנאי זה לא נתקיים יותר לאחר שניסוחה המחודש של תורת ההיכל הביא
לפרישה ניכרת.
במצב זה עמדו בפני הופמאן האב אפשרויות פעולה שונות ,כגון סילוק הפורשים מן
הקולוניות או ניתוק הקשרים שביניהם לבין הקהילה .אולם הופמאן נקט בדרך מתונה
יותר ,בדרך ההפרדה שבין הקולוניה לבין הקהילה .לפי התקנון משנת  1879מאוגדים כל
תושביה של כל קולוניה ,ללא הבדל השקפה דתית ,ב"התאגדות אזרחית" ואילו הטמפלרים
שביניהם מאוגדים ב"קהילה דתית" 70.קשה לדעת מה הניע את הופמאן ללכת בדרך זו:
אפשר לשער שהוא לא רצה להחליש את הקולוניות על־ידי נקיטת צעדים דראסטיים יותר
נגד הפורשים .מכל מקום יש לראות ראורגניזציה זו כהתפשרות עם צורכי המציאות,
מציאותן של קולוניות צעירות ומעטות הפזורות בתוך אוכלוסיה זרה ובלתי אוהדת.
אולם אם הצליח תקנון־ההפרדה של שנת  1879לשמור על אחדותן של הקולוניות הרי
שהביא בהכרח ,בטווח הארוך ,לטשטוש ייחודם של הטמפלרים שבהן .כי ייחודם של
הטמפלרים היה צריך להתבטא ,אליבא דהופמאן ,לא בצד הפולחני שנחשב לטפל ,אלא
דווקא בפעולות־החולין שנועדו לקדם את הקמתה של החברה המתוקנת .ברגע שפעולות
חולין אלו מוצאות מתחום פיקוחה של "חברת ההיכל" ומועברות להתאגדויות האזרחיות,
מתחיל להיטשטש ההבדל שבין הטמפלרים ללא־טמפלרים שבקולוניות ,ודווקא בגזרה
החיונית ביותר מבחינתו של רעיון ההיכל .העברתם של בתי הספר לידי ההתאגדויות
האזרחיות 71תרמה בוודאי אף היא לטשטושו של הייחוד הטמפלרי :אם גם קודם לכן לא
נמצאו לטמפלרים־מן־השורה ידיעות מדויקות ביותר אודות רעיון ההיכל ,עד כי נמצאו
72
ביניהם אנשים שסברו כי הכוונה היא להקים היכל גשמי שיבוא במקומו של מסגד עומר,
הרי שעם ביטולו של החינוך הטמפלרי העצמאי ,נתמעטו ,מן הסתם ,ידיעות אלו עוד יותר.
כל זמן שהופמאן היה בחיים ,נבלמו מגמות טשטוש אלו מכוח אישיותו; ואולם יורשיו
לתפקיד לא עצרו כוח למלא את מקומו מבחינה זו .אדרבה ,העובדה שהופמאן הבן היפנה
את עיקר מאמציו לביסוס הפינאנסים של האגודה ,נתנה מן הסתם כעין לגיטימציה לשקיעה
בעסקי חולין שמשמעותם הדתית הלכה ונעלמה .באווירה זו של אובדן גובר של הזהות
הרעיונית עולה המחשבה כי יש למצוא דרכים אל ארגונים דתיים קרובים .כתוצאה מכך
מקדישה ה־ Warteבראשית המאה ,מאמרים רבים להסברת דרכם של האוניטרייםא ,שאמנם
קיימת חפיפה חלקית בין אמונותיהם לבין תורת ההיכל בניסוחה האחרון.
דרכה של "חברת ההיכל" לאחר מותו של הופמאן דומה אפוא לדרכן של תנועות אשר
קשורות בטבורן באיש אחד והממהרות להתפורר לאחר מותו .אולם בתנאיה של ארץ
ישראל לא יכלה התפוררות זו להתרחש עד תומה ,כלומר עד כדי התבוללות והיעלמות :כי
א

(הערת עורך) תנועה נוצרית המתנגדת לתפיסת השילוש הקדוש ורואה באל ישות אחת.
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גם לאחר שקיעתו של רעיון ההיכל ממשיכות הקולוניות לעמוד בייחודן ,שהרי הפער שבינן
לבין האוכלוסייה הסובבת לא נצטמצם כל עיקר בשל ההתפתחויות הרעיוניות שבתוכן .אך
ייחוד זה טיבו משתנה :משעה לשעה הוא מתמצה יותר בגרמניותו מאשר בטמפלריותו.

" .3היכל האלוהים" או מוצב קדמי של הרייך השני
א .לאומיות ועל־לאומיות ב"היכל הגרמני"
"ההיכל בירושלים הוא מפעלן של האומות כולן ,אבל אף עם ,פרט לעם הגרמני ,לא דורבן
עד כה למפעל זה ,ומשום כך חייבים הגרמנים להיות הראשונים אשר יפגינו לעיני־כל את
חשיבותו של ההיכל בירושלים על־ידי תיקונם של הסדרים שבגרמניה" 73.ניסוח זה ,שיצא
מפי הארדג בשנת  ,1862מבטא היטב את דעתם של מנהיגי ה"היכל" על אודות הזיקה שבין
היכל האלוהים ובין האומה הגרמנית .ההיכל הנו חזון נוצרי על־לאומי שהגשמתו חייבת
להתחיל בגרמניה אך ורק משום שהוא הועלה לראשונה על ידי גרמנים ובין גרמנים.
מכאן גם השם ""Deutscher Tempelא :נדבכו הראשון של ההיכל ייבנה בידיים גרמניות.
המסקנה המעשית המתבקשת מתפיסה זו היא שמנהיגי ה"היכל" חייבים לתת דעתם ,בראש
ובראשונה ,לתקנתה של גרמניה ולהעלאתה ,או העלאת הטובים שבה ,למעלת היכל .מכאן
הקריאה לאספת החבר הגרמני כי "משימתן של גרמניה ואוסטריה היא העלאתה מבפנים
של האומה הגרמנית ושותפיה לחבר באמצעות החוק (קרי :חוק התורה) והאוונגליון,
ו(פיתוחה של) מדיניות עצמאית כלפי חוץ אשר תהא תואמת את ריבוי שטחיה של אומה
זו"; 74מכאן הדאגה לתקנתן של המשפחות ,לפרנסתם של העניים ,לחינוכו של הנוער תוך
מטרה שייהפך להיכל האלוהים ומכאן השאיפה לכינונה של רשות גרמנית מרכזית אשר
תקדם את כל המטרות הללו 75.מכאן גם הצגתו של כינוס עם־האלוהים בירושלים כפתרון
לבעיות גרמניות אקטואליות כגון האבטלה ,ההגירה המלווה באבדן הזהות הגרמנית או
76
המרי החברתי והמדיני.
אבל גרמניותו זו של ה"היכל" נובעת מתוך כך שתחום פעולתם הטבעי של מייסדיו הן
הארצות הדוברות גרמנית 77,ולא מתוך העדפה עקרונית של גרמנים על־פני לא־גרמנים.
שלביו הראשונים של בניין ההיכל יהיו תלויים ,בכוח הנסיבות האמורות ,בהתחדשות רבתי
של גרמניה ובאיחודה המדיני בכלל זה ,אולם המטרה הסופית היא לשמש דוגמה לעמים
כולם 78.יתר על כן ,כבר בשלבים הראשונים רצויה השתתפותם של לא גרמנים :מכאן
הדרישה כי הצ'ארטר – שהחבר הגרמני נתבע להשיגו מידי הסולטאן – יתיר לקהילות
א

(הערת עורך) תרגום מגרמנית :ההיכל הגרמני.
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שתקומנה בארץ ישראל "לקלוט בתוכן אחרים ,נוצרים או יהודים ,אירופיים או נתינים
תורכיים" 79,ומכאן גם הניסיונות החוזרים ונשנים מ־ 1855עד  ,1867לעשות נפשות לרעיון
80
ההיכל מעל במות בינלאומיות.
קרובה לכך העמדה בשאלת האפוטרופסות המדינית על מפעל ההתכנסות בירושלים.
במאמרו הפרוגרמטי של הופמאן מיולי  ,1853מוזכרות אנגליה ופרוסיה כמדינות שאלוהים
עשוי להסתייע בהן לשם סלילת הדרך לפני עמו המתקבץ; 81בשנות השישים גובר הקו
המיוצג בעיקר על ידי הארדג כי הקמת ההיכל בגרמניה היא תנאי מוקדם לעלייה ארצה,
ולכשיבוא זמנה של ההתיישבות הריהי תסתייע בכוחה של גרמניה המחודשת 82.אולם גם
אז אין ראשי ה"היכל" בוחלים בעזרה מדינית חוץ גרמנית ,וההזדקקות לדינאןא וחבריו
הפריסאיים תוכיח .אולם הקמתו של ההיכל בגרמניה נשארה בגדר חזון ומכל הגורמים
המדיניים שבגרמניה נענה רק פרידריך וילהלם הרביעי מפרוסיה – אך היענותו מסתכמת
בהבטחה לצרף רופא ואיש מדע למשלחת הסקר של ,1858ב   83ואין היא נובעת מקבלת רעיון
ההיכל כי אם משתדלנות אחיו של הופמאן ,מטיף החצר הברלינאי .כישלון זה בחזית גיוסה
של התמיכה המדינית וההזדהות הציבורית היה ,כאמור ,אחד הגורמים שהביא להחלטה
לעלות לארץ ישראל לאלתר.
המסקנה ההגיונית מכישלון זה צריכה הייתה להתבטא בניתוקם של כל הקשרים המדיניים
עם אירופה :אם אירופה עומדת במריה ובבבליותה ,ואינה שומעת אל בשורת ההיכל ,על אף
הקטסטרופה האפוקליפטית העומדת בשעריה ,אם המשימה הגדולה של חידוש פני החברה
מוטלת על שכמי חבריו המעטים של ה"היכל הגרמני" ,הרי שאין מקום לקשרים בין בבל
המרקיבה והמפרפרת לבין המתעלים במעלות ההיכל ,בין עולם הטומאה לניצני הקדושה.
הצו היחידי הוא :צאו מבבל! ואמנם ,חייבי הגיוס שבין הטמפלרים מצהירים כי אין הם
84
מוכנים יותר לשרת "מדינות אשר מנוהלות בצורה גרועה כל כך" ועוזבים את מולדתם.
אולם ,מנהיגי ה"היכל" הולכים בדרך ריאליסטית יותר ,אך גם עקיבה פחות .נראה כי
דעתם היא שלא ייתכן לפעול בארץ ישראל ללא חסותם של גורמים אירופיים ,ומשום כך
קיים הכרח לבקש חסות זו על אף הידיעה הברורה שמעניקיה לא נשתכנעו בצדקתו של
רעיון ה"היכל" ועודם שרויים בעולמה של בבל .כיון שכך ,הם מסתייעים בעזרתו של
דינאן וחברתו הפריסאית ,אשר מפעיל ,בשנים  ,1868 – 1867את הצינורות הדיפלומטיים
הצרפתיים לשם קידום התיישבותם של הטמפלרים ,ומרעיף עליהם דברי עידוד ועצה; 85תוך
כדי עלייתם ארצה הם מנסים ,בעוברם דרך וינה ,לזכות בתמיכתם של פקידים אוסטריים
א (הערת עורך) הכוונה להנרי דינאן ( ,)Dunantהוגה רעיון הצלב האדום ,שניסה ב־ 1867לסייע לראשית
ההתיישבות הטמפלרית בארץ ישראל.
ב מחלתו של המלך בשנת  1857הביאה לנסיגה פרוסית מהבטחה זו; אחי המלך ,מי שהיה הקיסר וילהלם
הראשון ,הסתפק בהענקת חסותם והבטחת עזרתם של הקונסולים הפרוסיים במזרח.
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ואילו בהיותם בבודפסט הם נועצים עם פרנץ דיאק ( ;)Deákבבואם לקושטא ,הם נועצים
עם עורכי העיתונים הזרים ומפיצים גילוי־דעת בין הצירויות השונות מתוך כוונה להסב את
86
תשומת־לבן למפעלם המוגדר כ"מפעל בינלאומי".
בשנים הראשונות הניבה הדיפלומטיה הפרוסית סיוע של ממש בשתי הזדמנויות בלבד:
ראשית ,על־ידי מתן העצה התקיפה להופמאן שאל להם לטמפלרים לקבל על עצמם את
87
הנתינות התורכית ולאבד בכך את החסות האירופית – ואמנם ,הופמאן נהג על פי עצה זו;
ושנית ,על־ידי הצטרפותו של החבר הצפון גרמני להסדר התורכי־צרפתי משנת  1867אשר
אפשר לנתינים צרפתיים לרכוש נכסי דלא־ניידי באימפריה העות'מאנית .עקב הצטרפות
88
זו (ביוני  )1869נוצר הבסיס החוקי לכך שהטמפלרים ירשמו את קרקעותיהם על שמם.
89
מלבד זאת ,נסתייעו הטמפלרים בקונסולים שבבירות ובירושלים.
לאור כל זאת ,ניתן לומר שבצעדיהם הראשונים בארץ ,נהנו הטמפלרים מסיוע מדיני
דל למדי מצידה של פרוסיה ,סיוע שמקורו היה בשתדלנות ולא במגמה פוליטית .הייתה
אפוא אחיזה לטענתם של הטמפלרים כי מפעלם לא בא לשמש גורם פוליטי כלשהו וכי על
פי ייעודו הריהו בינלאומי .נמצא אפוא שאף כי מנהיגי ה"היכל" ראו צורך לעצמם לוותר
על כינונה של מלכות שמים על פני אדמות ,תוך ניתוק גמור מכוחותיו של העולם הקיים,
הרי שבראשיתם של הדברים לא נקשרו קשרים חד־משמעיים ובלעדיים ביניהם לבין כוח
כלשהו מבין הכוחות הקיימים .אלא שמצב זה לא האריך ימים.

ב .המפגש בין הטמפלרים לבין הרעיון הקולוניאלי הגרמני
גם לאחר  ,1870עומדת בעינה התפיסה כי ההיכל הינו מפעל על־לאומי .בנקודה זו קיימת
תמימות דעים בין הופמאן להארדג .הופמאן כותב ,בשנת  ,1875כי "ההיכל אינו עניין
לאומי מוגבל ,אלא (מפעל) המתנשא מעל לכל ההבדלים הלאומיים ,וזאת עקב הרעיון חובק
העולם בו הוא חדור" .רעיונות ההיכל מקיפים כל כך עד כי כל האומות וכל בני האדם יוכלו
למצוא בהם את תיקונם ,אך יחד עם זאת אין הכוונה לכך שעם השתלטותם של רעיונות
אלו ייעלמו ההבדלים הלאומיים :אדרבה ,סדרו של ההיכל יאפשר את התפתחותה הנאותה,
כלומר נטולת־החד־צדדיות או הגיוון ,של כל קבוצה שייחודה הינו טבעי ,כלומר ,שמקורו
באלוהים 90.ואילו הארדג נותן ביטוי מעשי להשקפתו כי "מהותו של ההיכל מחייבת שיהא
זה מפעל אמין או מפעל בינלאומי" :שעה שהוא מחלק ,בשנת  ,1871את קרקעות הכרמל
שהוענקו לו על־ידי הואלי של דמשק ,הוא מקצה שטחים ניכרים עבור אומות־העולם,
91
ובכללם הצרפתים והערבים ,כדי שיעמוד לרשותן קרש־זינוק לקראת מפעליהן בארץ.
יתר על כן ,גם מבחינת הזיקה היומיומית למדינות־העולם אין לומר כי זיקתם של
המתיישבים היא לקיסרות הגרמנית לבדה :ב־ ,1880כשפורצת קטטה בין הטמפלרים
למוסלמים שבחיפה ,מוזעקות לעזרה אניות מלחמה אנגליות וצרפתיות דווקא 92.ולא רק
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תת־הקונסול הגרמני של חיפה הינו קולוניסט; גם תת־הקונסולים האנגלי והאמריקני
93
נתמנו מבין המתיישבים.
אף־על־פי־כן הולך ומתערער המאזן בין הלאומיות לעל־לאומיות שבמפעל הטמפלרי.
כי עצם העלייה לארץ ישראל מלווה בשינוי קו ההיכר העיקרי שייחד את הטמפלרים בעיני
סביבתם .בהיותם בווירטמברג זיהו אותם בתור טמפלרים; בבואם ארצה ,מזוהים הם לפי
כל כגרמנים או אף כפרוסים .האוכלוסייה המקומית קוראת להם  ;Prusjanijeהנוסעים
האירופאים מדברים ,משל היה הדבר מובן מאליו ,על "הקולוניה הפרוסית ביפו" ,על
"המושבה הגרמנית בחיפה" וכיוצא בזה 94.מצב עניינים זה ,שנבע מעצם המגע עם הסביבה
הזרה ,הבליט מן הסתם גם בעיני הטמפלרים עצמם את עובדת גרמניותם .ומכל מקום ,גם
בספרות הפנימית נדחק לפעמים ,ברבות הימים ,המונח  Kolonie des Tempelsמפני הכינוי
95
.Deutsche Kolonie
על כך נוספה העובדה שלאחר  1870כדאי היה להיחשב כגרמני בשטחיה של תורכיה:
השלטונות מזדרזים להגן על נתיניה של המעצמה העולה ולקדמם" .יראת הכבוד מפני השם
הפרוסי ,הגרמני ,והרושם שהשאירו על כל עמי המזרח ,מעשיו הגדולים של האל באמצעות
קיסרנו ,מלכנו ועמנו" ,נאמר באחד המקורות ,הביאו לכך שהשלטונות האיצו בקולוניסטים
של יפו כי "ייטלו לידיהם את הפעלת הדואר בין יפו לירושלים ,כך שזו תהיה בידיים בטוחות
והוגנות" 96.ואף הטמפלרים עצמם מתחילים להדגיש את כוחה של גרמניה בעת פניותיהם
97
אל השלטונות.
אל כל אלה נתלוותה עלייתה של הגאווה הלאומית .אמנם ,מנהיגי ה"היכל" הגיבו בתחילה
בצורה מסויגת למדי 98על אירועי  ,1871 – 1870אשר טרפו את קלפיהם האסכטולוגיים; ואף
כי חתרו בשעתו לאיחודה של גרמניה ,הרי שכוונתם הייתה לאיחוד שיונע על־ידי כוחות
רעיוניים כרוחם .אך הטמפלרים־מן־השורה הגיבו בצורה נלהבת יותר 99:הרי איבתם הייתה
מכוונת בראש ובראשונה כלפי וירטמברג ,הארץ בה נרדפו ,ולא כלפי גרמניה בכללה.
100
אולם ,תוך זמן קצר ,נסחפה גם ההנהגה עם הגל הפטריוטי.
נמצא כי החזון הוא אוניברסאלי אך מבצעיו הם גרמנים לכל דבר ,וגורלם קשור
בגורלה של הקיסרות הגרמנית .אך זו רק צידה האחד של התמונה .כי הטמפלרים אינם
מוכנים להשתית את יחסיהם עם גרמניה על בסיס חד סטרי ,בו הם ממלאים תפקיד של
לוויין זוטר הסובב בשוליה של המערכת הקיסרית .תודעתם היא תודעתו של אוואנגרד
המקווה כי יכירו בו וילכו בעקבותיו ,ויחד עם זאת ,תודעתו של גולֶה המצפה כי מולדתו
עוד תשוב ותאמצו .מכאן השאיפה לעורר את תשומת לבו של הציבור הגרמני ,הרצון כי
יבחנו את דרכם ,כי יעריכו את מעשיהם ,כי יסייעו בידם ,כי יצטרפו אליהם .מכאן הצימאון
העצום לכל דבר־הערכה ,מכאן הרגישות העצומה לכל דבר ביקורת .כל מאמר המתייחס
להתיישבות הטמפלרית ,ותהא נימתו ניטראלית כאשר תהא ,מועתק במלואו על־ידי ה־
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 .Warteכל רמז של ביקורת ,כל משפט שיש בו כדי להטיל צל כלשהו על המפעל ,זוכים
לתגובה ארוכה ומנומקת ,ואפילו אם הדברים נאמרו ללא כל רצון לפגוע בטמפלרים עצמם:
למשל ,כאשר קארל נטר טוען במכתבו למערכת ה־ Jewish Chronicleכי מצבן הכלכלי
הדחוק של הקולוניות הטמפלריות חייב לשמש אות אזהרה מפני התיישבות יהודית בארץ
101
ישראל ,מגיב הופמאן על ידי פרסומה של תשובה מפורטת ונרגשת מעל דפי ה־.Warte
ואין לך נימוק שהטמפלרים יוותרו עליו תוך שהם מנסים לעורר עניין במפעלם :האם אין
שליחותם אוניברסאלית? כלום לא עומדת נאמנותם הגרמנית למעלה מכל ספק? האם אין
הקולוניות בבחינת בסיס ראשוני שניתן להרחיבו לאין־שיעור? שהרי "אם גם ארץ ישראל,
שנידלדלה כל־כך ,אינה מהווה אזור הגירה מפתה עבור ההמונים הגרמנים ,ראוי הדבר כי
בני עמנו יקדישו לה תשומת־לב רבה יותר מכפי שהקדישו לה עד כה ,שכן היא מסוגלת
לשמש נקודת־מוצא ,שמכל מקום אין לזלזל בה ,למבצעים נוספים שגרמניה תיאלץ ליטול
102
על עצמה במוקדם או במאוחר".
103
אולם ,הציבור הגרמני הרחב ושליטיו ממשיכים לעמוד מנגד .ואמנם ,התמיכה
המדינית בטמפלרים עודנה זעומה :קביעתו של משקיף אנגלי חד עין כי על אף קשייהם
המרובים של הטמפלרים אין הם זוכים לתמיכה תקיפה במיוחד משום צד 104,נכונה לפחות
עד אמצע שנות השמונים .אמנם ,בשנת  ,1877כשהיצרים האנטי־נוצריים מתלהטים
בעקבות המשבר התורכי־רוסי ,וחיי הטמפלרים נתונים בסכנה ,יוצאות מספר אניות־
מלחמה גרמניות לסייר בחופי־הארץ ,הציר הגרמני בקושטא מבקש הסברים מן השלטונות
התורכיים וכתוצאה מכך נרגעות הרוחות; אולם כל אלה לא באו אלא כתוצאה משתדלנות
מכריו של הופמאן בחצר הקיסר 105.המסקנה המתבקשת היא שבתקופה זו עדיין לא נתפסה
הגנת הקולוניות בגרמניה כמובנת מאליה .אך הטמפלרים עצמם יצאו מכליהם נוכח
התערבות זו ,על אף מקורה השתדלני 106.כאות תודה על הצלתם ,הם מתחילים עתה לחגוג
מדי שנה בשנה את יום הולדתו של הקיסר 107.ולא רק זאת :כל פעולה שניתן לפרשה כגילוי
עניין גרמני בטמפלרים ,כגון מינוי תת־קונסול גרמני ביפו 108או ביקוריהם של נסיכים
גרמניים 109מעוררת התרגשות והכרת־תודה הגואה על גדותיה .דומה כי חברו כאן יחד
הצימאון להערכה והפטריוטיות המיליטנטית של אזור הספר.
אך מנקודת ראות אובייקטיבית יתברר כי הרייך נקט עמדה נוקשה למדי כלפי נתיניו
הטמפלרים .רק כאשר פרץ ,בשנות השמונים ,סכסוך־קרקעות חמור בין הטמפלרים
החיפאיים לבין הנזירים הכרמליתיים ,נתעוררה ברלין לגיבוי מדיני מלא :שהרי סכסוך
זה נתפס על ידי דעת־הקהל האירופית כסכסוך בין צרפתים לגרמנים ,ושמירת היוקרה
הגרמנית חייבה פעולה 110.אך בשאר העניינים הושבו בקשותיהם של הטמפלרים ריקם.
בשנת  1880משיב משרד־החוץ הגרמני בשלילה על בקשתן של הקולוניות כי הרייך ייתן
גושפנקא מדינית לסדריהן האזרחיים ,כפי שנקבעו בראורגניזציה של  111.1879במקרה
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זה תמך הקונסול הגרמני בירושלים בבקשתם של הטמפלרים; לעומת זאת ,ניסה יורשו־
לתפקיד לבטל ,בשנת  ,1882את חסותה של גרמניה על חלק מן המתיישבים .פנייתו של
הופמאן אל ביסמארק נשאה פרי והגזירה בוטלה; אך יחד עם זאת השיב הקאנצלר בשלילה
על בקשותיו של הופמאן כי ההימצאות בקולוניות תיחשב כתחליף לשירות הצבאי וכי
מכונה החינוכי של "חברת ההיכל" יורשה להוציא תעודות המזכות את מקבליהן לשרות
צבאי מתנדב בן שנה אחת 112.נוקשה עוד יותר הייתה עמדתה של ממשלת ווירטמברג.
ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של ראשי ה"היכל" להחזיר את האזרחות הווירטמברגית לכל
אותם הטמפלרים שוויתרו עליה עם עלייתם ארצה ,נכשלו בזה אחר זה .עוד בשנת 1896
עמדה ממשלת וירטמברג בסירובה :וויתורה היחידי היה בכך שהיא גילתה עתה נכונות
להחזיר את האזרחות לאותם קולוניסטים שעזבו את ווירטמברג בעשר השנים האחרונות;
אלא שנמצאו רק שלושה אנשים שיכלו ליהנות מוויתור זה 113.יחד עם זאת ,לא אפשרה
חוקתו המסורבלת של הרייך השני שהטמפלרים ירכשו את אזרחותם שלא באמצעותה של
ממלכת ווירטמברג; הקונסולים הגרמניים נהגו ,אפוא ,לפנים משורת הדין ,כאשר פרסו את
חסותם על הטמפלרים כולם.
גם תמיכתו החומרית של הרייך הייתה מצומצמת ביותר" .יש אומרים" ,כותב ר' יחיאל
מיכל פינס בשנת תרמ"ה" ,כי ע"כ הגרמנים מצליחים כי תומכים להם בחו"ל המנשאים
אותם בכל צרכיהם ,אך אין לדבריהם יסוד .אנחנו יודעים בבירור כי אין לבני "חברת
ההיכל" שום תמיכה חומרית מחו"ל זולת מה שבני חברתם שמה נושאים בעול צורכי הקהל
הכוללים בקרבם שכר סופרים מורים ורופאים" .ואמנם הרייך לא השתתף תחילה כלל
במימון ההתיישבות הטמפלרית .רק החל משנת  1880זכו בתי הספר של הקהילות במימון
114
שנתי שוטף של כשני שלישים מהוצאותיהם.
115
נכונה אפוא הקביעה כי "חברת ההיכל" לא נהנתה מאהדה מיוחדת מצד הרייך הגרמני.
דומה כי היו לכך שני טעמים :ראשית ,הסתייגותו של ביסמארק מהתפשטות קולוניאלית
גרמנית ,ושנית ,הסתייגותו של הציבור הגרמני ממפעל שראשיתו בפרישה מן הכנסייה.
ההסתייגות האחת מנעה מן הטמפלרים גיבוי מדיני של ממש; ההסתייגות האחרת מנעה
מהם עזרה של החוגים הדתיים־פילנתרופיים אשר נתאגדו ב־ Jerusalemsvereinונסתייעו
בעזרתו של בית המלוכה הפרוסי ,ואשר היו מוכנים לתמוך רק באותם קולוניסטים שחזרו
אל הכנסייה האוונגלית .עזרתה של גרמניה לא חרגה ,בסופו של דבר ,הרבה מעבר למתן
החסות 116,שהטמפלרים היו זכאים לה על פי הקאפיטולציות,א ודומה כי אף חסות זו לא
ניתנה תמיד בחשק רב .עצם העובדה שבה בשעה שהקונסולים הרוסיים הושיטו את מלוא
א (הערת עורך) חסות משפטית של מדינה אירופית על תושבים בארץ ישראל ,שהייתה נתונה לשלטון
עותומאני.
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עזרתם אפילו לנתינים רוסיים־יהודיים ,ניסה הקונסול הגרמני לבטל את חסותו של הרייך
על חלק מן הטמפלרים ,יש בה כדי ללמד על מצב העניינים.
אך בעוד שאהדתו של הרייך הייתה מסויגת והתערבותו האפקטיבית הונעה במידה רבה
על־ידי מעשי שתדלנות ,נמצאו בגרמניה חוגים אשר גילו עניין ואהדה מרובים כלפי
הקולוניות הטמפלריות .היו אלה החוגים אשר הטיפו להתפשטותה הקולוניאלית של
גרמניהַ .ד ָּבריו של הרעיון הקולוניאליסטי כגון קולמן ( – )Kuhlmannשאצלו ביקרו הופמאן
והארדג בשעת עלייתם ארצה – וזפ ( ,)Seppהביעו מלכתחילה את תמיכתם בהתיישבות
הטמפלרית 117.הבעות התמיכה נתרבו בשנות השמונים ,ככל שהרעיון הקולוניאליסטי
118
עשה לו כנפיים.
תוך כדי העלאתם על נס של הטמפלרים ותוך כדי הצגת קידום מושבותיהם כאינטרס
לאומי גרמני ,נטו הפוליטיקאים הקולוניאליסטים להתעלם מאופיים הדתי־כיתתי
של הטמפלרים ולהדגיש את גרמניותם ואת פעולותיהם הקולוניזטוריות .ועמדתם זו
נסתייעה ללא־ספק בעובדה שלאחר מותו של הופמאן בשנת  1885עבר הדגש ב"חברת
ההיכל" עצמה ,מן החזון הדתי אל המעשה הכלכלי .סייעה גם העובדה שנוסעים גרמניים
הרבו להדגיש ברשמי־מסעותיהם את אופיים הגרמני השורשי של הקולוניות 119.העובדה
שאפילו מתנגדיהם המובהקים של הטמפלרים הודו בתרומתם המכרעת לגירמונה של ארץ
ישראל 120,יצרה בוודאי רקע נוח לקליטת רעיונותיהם של החוגים הקולוניאליסטיים.
כך נוצר בשלהי שנות השמונים מפגש בין שלושה קווים אשר נמצאים בסימן עלייה:
כמיהתם של הטמפלרים להערכתה ולסיועה של ארץ האם ,השפעתם של החוגים
הקולוניאליסטיים ,ושינוי הערכים ב"חברת ההיכל" .מכאן ולהבא יעמדו קורותיהם של
הטמפלרים תחת רושמו של מפגש זה.

ג .הטמפלרים בימיו של וילהלם השני :תקופת הזוהר של הקולוניות ותקופת השפל של
רעיון ההיכל
עם עלייתו לשלטון של וילהלם השני ,שעה שהרעיונות הקולוניאליסטיים הופכים לקו
מדריך במדיניות הגרמנית ,מתחילה תקופת הזוהר של הקולוניסטים הטמפלרים .הרייך
מטפח אותם; החוגים הקולוניאליסטים מציגים אותם כדוגמה הראויה לחיקוי ומועידים להם
תפקידי מפתח; עברו הכיתתי של ה"היכל" מוצנע ואינו משמש יותר כסלע מחלוקת .זוהי
שעתן היפה ביותר של הקולוניות :בשום תקופה אחרת לא תפסו המזרח התיכון וארץ ישראל
מקום כה מרכזי בתודעה הגרמנית ,בשום תקופה אחרת לא נתלו בקולוניות הטמפלריות
121
תקוות כה רבות ובשום תקופה אחרת הן לא מלאו תפקיד אובייקטיבי חשוב כל כך.
עזרתה המאסיבית של גרמניה באה לראשונה לידי ביטוי בשאלת מעמדן החוקי של
אדמות הטמפלרים .השלטונות התורכיים קבעו שהקרקעות הטמפלריות אינן אדמות־
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 mülkכפי שנאמר לקולוניסטים בשעת הקנייה ,כי אם אדמות־מדינה החייבות במס־יבול
כבד ואינן יכולות להיהפך לקניין פרטי גמור .הקולוניסטים פנו לעזרתו של משרד־החוץ
כבר בשנת  ,1875אולם משאלתם ניתנה להם רק לאחר שהעיתונות הגרמנית והרייכסטאג
התערבו לטובתם בשנות התשעים .הלחץ הגרמני הביא בשנת  1895לכך שמועצת השרים
התורכית מינתה ועדת חקירה שנתלווה לה דיפלומט גרמני; ועדה זו הכריעה תוך זמן קצר
122
לטובתם של הטמפלרים.
קידומם של הטמפלרים על ידי הרייך זכה לתנופה נמרצת עם ביקורו של וילהלם השני
בארץ ישראל ,בשנת  .1898הקיסר ביקר בכל הקולוניות הטמפלריות :הוא נחת בחיפה על
קרקע המושבה הגרמנית ,באותו המקום שהארדג התנבא עליו ,לפי המסורת ,כי "כאן ינחתו
עוד הפרוסים" 123.בשכונה נערכה לו קבלת פנים מרהיבה; הוא לן בקולוניית יפו ,ובהיותו
בירושלים הוא ביקר ברפאים .הקולוניות עמדו אפוא במשך ימים אחדים במרכז התעניינותו
של הציבור הגרמני .הקיסר עצמו הביע את התפעלותו מהן ,והבטיח להן את מלוא חסותו.
ואמנם ,עוד בהיותו בארץ הוא הצליח לאחות את הקרע שבין ווירטמברג לבין הטמפלרים:
מברקו הנלהב אל מלך ווירטמברג ,בו הרעיף שבחים על "בני ארצו ששמרו על ייחודם",
גרר אחריו מברק ברכה מאת המלך 124.בכך סולק המכשול האחרון שיכול היה לעצור בעד
הזדהותם הגמורה של הטמפלרים עם הרייך .לא עברה שנה מאז הביקור ,והקיסר נענה לכל
הבקשות שהוצגו בפניו על־ידי הופמאן־הבן :הוחזרה האזרחות לאותם טמפלרים שוויתרו
עליה ,הוענק מעמד משפטי לאוצרה של "חברת ההיכל" ,ולבוגריו של מכון הלימודים
הירושלמי ניתנה האפשרות להתגייס לשירות המתנדבים החד־שנתי 125.בכך התמלאו
כמעט כל דרישותיהם המסורתיות של הטמפלרים אשר נדחו בימיו של ביסמארק .יתר על
כן ,הביקור הביא בעקבותיו את מימושה של המשאלה הטמפלרית לסיוע חומרי וציבורי:
בשטוטגרט הוקמה "חברה לקידומן של ההיאחזויות הגרמניות בארץ ישראל" ,שמניותיה
הראשונות נרכשו על ידי מלך ווירטמברג והקיסר עצמו ,ושקנתה לעצמה מהלכים בקרב
"החוגים בעלי ההכרה הלאומית" .הלוואותיה של חברה זו אפשרו את הקמתן של הקולוניות
החדשות וילהלמהא ( )1902ובית לחם שבגליל התחתון ( ,)1906אשר קלטו את בני הדור
השני של המושבות הוותיקות וכן מספר ניכר של טמפלרים גרמניים מרוסיה 126.כך נפתרו
תוך שנים ספורות כל בעיותיהם הדוחקות של הטמפלרים ואף נמצא מקור מימון ליישובו
של עודף כוח האדם שנצטבר במושבות הוותיקות ,שחסרו רזרבות קרקעיות עקב קרבתן
לעריה הגדולות של הארץ.
בה בשעה עלתה חשיבותן של הקולוניות הטמפלריות במסגרת תכניותיהם של החוגים
הקולוניאליסטים .אלה מעלים את הטמפלרים על נס על שלא קיבלו את אזרחותה של הארץ
א

שמה המלא היה חמידיה־וילהלמה ,על שם הסולטאן ,הקיסר ומלך ווירטמברג.
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תלמידים לפני בית הקהילה בוילהלמה (היום ,המושב בני עטרות)

אליה היגרו ,ועל ששמרו על זיקתם למולדת הגרמנית ,וזאת בניגוד למרבית המהגרים
הגרמנים .יתר על כן ,קיימת נטייה להציג את הטמפלרים כגרמנים־למופת :לא זו בלבד
שהם משתווים בכל לגרמנים שברייך ,אלא שהם גם משוחררים ממכת המפלגתיות
ומסוגלים להעריך אל־נכון את מעמדה של גרמניה כמעצמה עולמית 127.לפיכך ,נאמר
במאי  1898בהרצאה בפני סניף החברה הקולוניאלית בברלין ,חייבת גרמניה לתמוך בהם,
הן בדרך של ריבוי קונסוליות מקצועיות והן על ידי הגברת הקשרים הכלכליים שבינם לבין
ההון הגרמני .כל זאת יש לעשות מתוך אינטרס לאומי ,כי בכך יחוזק מעמדה של גרמניה
בשטחי סוריה 128.שנה לאחר מכן מציע גיטל ( )Götelתכנית גרנדיוזית יותר :הקולוניות
חייבות לשמש בסיס להתיישבות גרמנית שתתפשט שלבים־שלבים עד לגבול הפרסי(!);
שיטותיהם ,קשריהם ופיקוחם של הטמפלרים ,המכירים את המזרח והנמצאים ביחסי ידידות
עם יושביו ,יאפשרו את מימושה של התכנית 129.בשנת  1902יוצא גרוטה ( )Grotheבקריאה
ליישובה הגרמני של מסופוטמיה בד בבד עם סלילתה של מסילת הרכבת לבגדד; קולוניות
הטמפלרים ,אשר עודפיהן בכוח אדם יוכלו להיקלט במסופוטמיה ,משמשות הוכחה לכך
שבתורכיה ניתן לכונן ,ללא הסתכנות פוליטית ,כעין מדינה בתוך מדינה 130.ועולה על
כולם זכאו ( )Sachauאשר קובע כי "הרייך הגרמני מחזיק בחיל חלוץ יוצא־מן־הכלל עבור
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כל שאיפותיו במזרח" – וחיל חלוץ זה אינו אלא ציבור הקולוניסטים שבארץ ישראל.
ואמנם ,אפשרות היווצרותה של הגמוניה פוליטית גרמנית בארץ ישראל ,אשר תתבסס על
132
הטמפלרים ,מתחילה להעסיק גם חוגים לא־גרמניים.
תעמולתם של הקולוניאליסטים ותמיכתו של הרייך מלווים היו בהצנעה מוחלטת כמעט
של העבר הטמפלרי הכיתתי .שעה שהקיסר נושא נאומיו בקולוניות השונות ,הוא מדבר
על תושביהן כעל "גרמנים"" ,שוואבים"" ,בני ארצנו" ,ו"אנשי ווירטמברג"; דומה כי
המילה "טמפלרים" לא יצאה מפיו כלל 133.על אף הכול ,לא נוח לאהוד בפומבי את הכת
שחבריה טרקו בשעתו את שערה אל גרמניה ונמלטו מתוכה משל הייתה בבל החטאה .מכאן
שהאהדה נתונה לקולוניסטים על שום היותם גרמנים ולא על שום היותם טמפלרים .אף
האגודה שנוסדה בכדי לקדמם מבחינה חומרית ,נועדה לקדם את ההיאחזויות הגרמניות
שבארץ ישראל; ואמנם נהנו מהלוואותיה גם בניהם של פורשי ה"היכל" החיפאים :אלה
נתיישבו ( )1908בוולדהיים שבגליל התחתון ,במרחק כשני קילומטר ממערב להיאחזות
134
הטמפלרית שבבית לחם.
גם אלה שטרחו להזכיר את טמפלריותם של הקולוניסטים ,הדגישו ,על פי רוב ,את
אוואנגליותם וגרמניותם והציגו את אמונותיהם באופן שנועד לעורר הסכמה עקרונית
עימהן 135.אלה מהם שעמדו על השוני המהותי שבין רעיון ההיכל לאורתודוכסיה
הפרוטסטאנטית ,נזקקו לאחת משתי הדרכים הבאות :היו שניסו להפוך את רעיון ההיכל
לבר־טרקלין על־ידי־כך שהציגוהו כשיבה לפרוטסטנטיזם המקורי 136,והיו שטענו כי
אין יותר טעם לייחס חשיבות לרעיון ההיכל ,וזאת משום שהטמפלרים מתרחקים ממנו
ומשקיעים עצמם בפעולה הקולוניזטורית .ואפילו אלה שהמשיכו לשלול במלוא הקנאות
137
את רעיון ההיכל ,הכירו בכל פה בחשיבות מפעלם הקולוניזטורי של הטמפלרים.
הרייך השפיע אפוא שפע של אהדה ותמיכה על נתיניו הטמפלרים ,ונקודות החיכוך
שבינם לבין הציבור הגרמני הלכו ונעלמו .אף־על־פי־כן אין להגזים ולתאר את מצבם של
הטמפלרים בתקופה זו בצבעים ורודים בלבד .התנכלויותיהם של השלטונות התורכיים
נמשכות ,מכל מקום בענייני רישום הקרקעות 138.ביחסי תורכיה־גרמניה חלות עליות
וירידות ויש לכך השלכה ישירה על מצבם של הטמפלרים .למשל ,עם עלייתם של התורכים
הצעירים ,חלה הצטננות ביחסים שבין קושטא לברלין ,ובתוך כך עוררה חוקת  1908רגשות
אנטי־קולוניאליים חריפים בקרב האוכלוסייה הערבית שסברה כי קרקעות הטמפלרים
תחולקנה עתה בין תושבי הארץ .הדברים הגיעו לידי התנגשויות אלימות בוילהלמה
ולרציחתו של קולוניסט גרמני ליד חיפה .אף כי אפשרויותיה הדיפלומטיות של גרמניה
לא היו מרובות בקונסטלציה זו ,נשמעה התביעה ,גם בקרב חוגים ציוניים ,כי השלטונות
הגרמניים יפעלו ביתר תוקף וימנעו את הגירתם של הטמפלרים 139.ואפילו בימי המלחמה,
כשצבא תורכי־גרמני לוחם בגבול סיני ,נמשכה ההתנכלות התורכית לטמפלרים .ב־18
131
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בינואר  1915רושם ארתור רופין ביומנו" :יחסם של הגרמנים תושבי הארץ לתורכים ,אף
שהם אנשי בריתם ,אינו טוב כל עיקר .החוקים והפקודות שהתורכים הצעירים מפרסמים
140
בחיפזון ושלא בעיתם ,מעידים עליהם שאינם מדינאים כלל .דרכם לקפח כל זולתם".
על אף הסתייגויות אלו ,אין ספק שימי שלטונו של וילהלם השני הם ימי הזוהר של
הקולוניות .אך זוהי גם תקופת השפל של רעיון ההיכל .אין לך תקופה ענייה כל־כך בפרסומי
ספרות תעמולה טמפלרית כתקופה זו .ואופייני הדבר שמבין הפרסומים הספורים שיצאו
לאור בימים ההם ,עוסקים שניים בניסוח תקנונה של "חברת ההיכל" 141.כל סממניה של
כת מתמסדת 142מופיעים בצורה מודגשת :הגידול המספרי נעלם למעשה ,וחלה אף נסיגה
מסוימת; היוקרה החברתית של חברי הכת נמצאת בסימן עלייה; היחסים הפנימיים עוברים
תהליך מזורז של פורמליזציה והגדרה תקנונית; המנהיגות מתחילה להיות מקצועית:
יורשו לתפקיד של הופמאן הבן ,כריסטיאן רורר ( )Rohrerאשר משמש כ־ Vorsteherבשנים
 ,1934 –1911הינו בוגרם של המכון הלימודי של ה"היכל" ושל אוניברסיטת טיבינגן 143.יחד
עם זאת ,מודגש חופש־הדעות בתוך הכת פנימה; אמנם ,אין בזה חידוש גמור ,שהרי כבר
144
הופמאן הקשיש חזר בו ,זמן קצר לפני מותו ,מתביעתו לקונפורמיות רעיונית.
בין ותיקי המנהיגים הטמפלרים עוד נשמע הדו של החזון האוניברסאלי הישן" :מי שיעזור
לנו" ,כותב לאנגה בשנת " ,1904בואו יהא ברוך ,ותהא דתו אשר תהא" 145.אולם החזון
האוחז בציצית ראשם של הטמפלרים הוא חזונה של גרמניה האימפריאלית .חזון זה יעלה

מלון טיבריאס במושבה הגרמנית בחיפה בסוף המאה ה־19
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בחייהם של  38מתוך  286הטמפלרים ששירתו בצבא הקיסרי בימי מלחמת העולם ,בהריסתן
של הקולוניות החקלאיות שעמדו על דרך התקדמותם של צבאות אלנבי ,ובהגלייתם של
146
מרבית הטמפלרים למצרים ולגרמניה.

אחרית דבר" :חברת ההיכל" בין שתי מלחמות העולם
אחת החידות בתולדותיה של חברת ההיכל היא השאלה מדוע התירו האנגלים את שובם של
הטמפלרים לארץ ישראל.
יש כאן מקום לתמיהה כפולה :כי דווקא בשעה שמדיניותה של לונדון הייתה לגרש את
המתיישבים הגרמניים שעוד נותרו בקולוניות שנלקחו מגרמניה בתום המלחמה ,הוחזרו
הטמפלרים למקומותיהם על אף שכבר היו עצורים ,ברובם ,במחנה חלואן שליד קהיר,
ועל אף שחלק מהם כבר הוחזרו לגרמניה עצמה .קשה לקבל את ההשערה כי האנגלים
רצו להביע בכך את הוקרתם לקולוניזציה הטמפלרית 147.וגם אם נכון הדבר שקהילות
אוניטריות ואחרות ,שבאו בקשרים עם הטמפלרים בדור שאחרי מותו של הופמאן ,התערבו
לטובתם 148והציגום כנונקונפורמיסטים שנמלטו מגרמניה מתוך מחאה כלפי סדריה 149,הרי
עדיין קשה להבין מה ראו האנגלים להחזיר לארץ את נתיניו ולוחמיו של האויב־מאתמול.
מכל מקום ,אחת הפעולות הראשונות של האדמיניסטרציה האזרחית הייתה להחזיר את
הטמפלרים ארצה ולמנות עבורם אפוטרופוס בריטי שיסייע להם להתבסס מחדש בארץ.
ואמנם הטמפלרים חזרו למושבותיהם ,החזירו אותן תוך זמן קצר ליושנן ואף הגיעו למעמד
כלכלי שעלה על מעמדם מלפני המלחמה 150.אולם משקלם הסגולי נמצא בירידה תלולה,
ומשקלם הכמותי נתון היה בסטגנציה ואף בירידת־מה :לעומת  1916הנפשות שישבו
151
בקולוניות בשנת  ,1914נמצאו בהן ,בשנת  1856 ,1931נפש בלבד.
מה טיבה של ההתפתחות הרעיונית בתקופה זו? דומה כי בשנות העשרים ניתן להבחין
בחזרה מודגשת למדי לתפיסה הראשונית ,העל־לאומית ,של מייסדי התנועה" .חברת
152
ההיכל" הוצגה שוב כמפעל בינלאומי החותר להביא על האנושות עתיד טוב יותר.
באחד הקונטרסים ,שמופנה לקהל האנגלי ,אף נעשה ניסיון להוכיח את בינלאומיותו של
"ההיכל" על ידי הצבעה על כך שחבריו הם נתינים גרמניים ,רוסים ,אמריקאיים ,שוויצריים
 153א
ועוד, ...
ניתן לשער שחזרה לתפיסה הראשונית נבעה הן מהתנפצותו של החזון הגרמני
האימפריאלי ,הן משיקולים של כדאיות ,והן מדרך הנהגתו של ה־ Vorsteherהרביעי של
א ההטעיה בדברים אלה היא כמובן בכך שאין המחבר (שהוא כריסטאן רורר ,עפ"י ראשי התיבות) מציין כי
נתיניהן של ארצות שונות אלו נמנים כולם על הפזורה הווירטמברגית הפיאטיסטית.
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ה"היכל" ,כריסטיאן רורר .כמי שנתמך על ידי הופמאן עצמו וכמי שסיים את לימודיו
באוניברסיטת טיבינגן והורה במשך שנים ארוכות במכון החינוכי של ה"היכל" ברפאים,
נמנה רורר על אותו גרעין נוקשה של מנהיגים טמפלריים שחייהם עמדו בצילה של תורת
הופמאן .בשנים הראשונות למנהיגותו ,שהיו השנים האחרונות שלפני מלחמת העולם ,לא
הייתה השעה כשרה לשנות הרבה מדרך הנהגתו של הופמאן־הבן ,דרך שנתמצתה בטיפול
בענייני החומר; דומה כי בתקופה זו הסתפק רורר בחיזוק הקשרים עם תנועות רעיוניות
הקרובות לטמפלרים 154.אולם בשנות העשרים נשתנתה האווירה ורורר יכול היה לתת
תנופת־מה לרעיון ההיכל כפי שהבינו.
הנחיותיו של רורר חופפות במידה רבה את הנחיותיו של הופמאן הקשיש ,כפי שאלה באו
לידי ביטוי בספרו  Occident und Orientובאיגרותיו ( .)Sendschreibenחידושיו של רורר
לא יוצאים ,בעיקרו של דבר ,מגדר ניסוח בוטה יותר של רעיונות אשר מצויים אצל הופמאן
במובלע .כך מנסח רורר באורח חד־משמעי יותר את הרעיונות ההופמאניים כי המצפון
הינו מקור עיקרי להכרת האלוהים בעוד שכתבי־הקודש משמשים אך ורק כאמצעי־עזר
לכך ,וכי טבעו של ישו היה אנושי ולא אלוהי .ביחסו של רורר אל כתבי־הקודש ניתן לגלות
השפעה ניכרת של אסכולת וולהאוזן ,ממנה הוא מקבל ,בין השאר ,את החלוקה למקורות
יהוויסטיים ואלוהיסטיים ואת ראייתם של כתבי הקודש כיצירת אדם .רורר מודה שהופמאן
לא סבר כך ,אך טענתו היא שדרכו הרעיונית של הופמאן מביאה אותו לקבל את מסקנותיה
של ביקורת המקרא בנוסח וולהאוזן ,ואכן יש רגלים לטענה זו .מכל מקום ,עם שרורר רואה
את כתבי הקודש כיצירה אנושית ,הרי שמצויים בהם ,לדעתו ,גילוים על מהותו ורצונו של
האלוהים ועל ייעודו של האדם .וייעודו של האדם הוא להתעלות למעלת אלוהות ,על־פי
דוגמת חייו של ישו; לשם כך יש לייסד קהילות אשר תחתורנה אל "מלכות האלוהים",
היינו אל החיים הנוצריים האמיתיים 155.נמצא אפוא כי על אף קבלת מסקנותיה של ביקורת
המקרא נותר רורר נאמן לגוף מטרותיו של הופמאן.
אולם מעבר לזהות המטרות רובצת תהום בין תפיסתו של רורר לתפיסתו של הופמאן,
תהום שרורר אינו מבליט אותה ואולי אף אינו מודע לה כל צרכה .זוהי התהום אשר מפרידה
בין תפיסתה של כת הבטוחה כי האמת נתונה אך ורק בידיה וכי העולם שמחוצה לה חייב
ַציונית המכירה גם באמיתותן ,החלקית או המלאה,
נֹומינ ִ
ללמוד תורה מפיה ,לבין תפיסה ֶד ִ
של תורות מקבילות .תהום זו נפערה בין רורר להופמאן בו ברגע שרורר הסכים עם הדעה
שכתבי הקודש הינם מעשה ידי אדם .שהרי אם חזון הנביאים הינו חזון אנושי ,מה טעם
לממש את החזון על פרטיו הטפלים ,כגון בניינה של חברת־המופת בירושלים דווקא? כבר
הופמאן נתחבט בשאלה זו ,אך הכרעתו הייתה ,כאמור ,שאם כי ניתן וצריך להקים את
ההיכל בכל מקום ומקום ,הרי שההיכל שבירושלים יעלה על כולם בשלמותו – 156והכרעה
זו טומנת בחובה עמדה כיתתית וטענת עליונות .רורר ,לעומת זאת ,סבור שאכן אין כל
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חשיבות למקום שבו יוגשם הצו האלוהי שבדברי הנביאים :אך אם ראוי להם למאמינים מכל
האומות לקדם כל ניסיון החותר למלכות האלוהית ,מדוע לא יעודדו גם ניסיון זה ,כלומר את
157
ניסיון הקמתו של ההיכל בירושלים?
זוהי ללא ספק מסקנה עקיבה ביותר ,אלא שיש בה לערער כליל את ההצדקה דתית
לנוכחותם של הטמפלרים בארץ־ישראל ולהפריך את הטענה לעליונותם על כל שאר
מחפשי מלכות האלוהים .כי אם ניתן לבנות את ההיכל בכל אתר ואתר ,מה טעם לעלות
ארצה ומה טעם להתגדר בעליונות על נוצרים אחרים החותרים למלכות שמים מבלי לשבת
בארץ ישראל? אין מנוס מפני התשובה שהעליונות הטמפלרית אין בה ממש ,ש"חברת
ההיכל" היא קבוצה אחת מני רבות ,ושהעלייה ארצה הייתה מעשה מיותר ,אם גם לא
מוטעה מיסודו .אך אם משמיטה תפיסתו של רורר את הבסיס הרעיוני מתחת להתיישבות
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