
 שיעור ראשון –ציונות ומשיחיות 

 הקדמה: משיחיות מודרנית .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הליכה אל קו האופק(  \)אניטה שפירא 



 משה הס: משיחיות טבעית .2

 

  



 הרצל: עני ורוכב על חמור .3

  



 רוחניתציונות  אחד העם: .4

כיוון שבעיני אחד העם הציונות היא בראש ובראשונה מהלך תרבותי רוחני, הוא סבר שמדובר בתהליך שיימשך דורות, 
מכאן נבעה גם התנגדותו החריפה להרצל כבר מן  ולא בשינוי פוליטי קצר מועד המושפע מן האנטישמיות באירופה.

.אחד העם סבר שהיהודי החדש צריך לעבור  1902שלהי הקונגרס הציוני הראשון, וביתר שאת עם הופעת אלטנוילנד ב
תהליך ארוך של חינוך אשר יתקן את העיוותים שיצרה הגלות. הגלות גרמה לשיבוש תרבותי שהתבטא אף באמונות 
הדתיות שנפגמו והתמקדו מעתה באושר האישי ולא ביצירתה של חברת מופת יהודית בארץ ישראל: 'השטן הזה, ה"אני" 

צבור הפרטי, מרקד בינינו בכל אשר נעשה לעמנו ומכבה את האהבה הלאומית בהתגלותה לעיתים רחוקות, של היחיד וה
לפיכך תהליך יצירתו של יהודי חדש כרוך בחינוך מתמשך ולא במעשה פוליטי קצר ימים: 'לא בחיל  כי עצום הוא ממנה'.

מית היא ארוכה, ייתכן שתארך מספר דורות, ורק ולא בכוח, כי אם ברוח', פסק אחד העם. לשיטתו הדרך לגאולה הלאו
 אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב'.' :בסופה תקום המדינה היהודית הראויה

 (לאומיות, אידאולוגיה והיסטוריוגרפיה :היהודי החדש במחשבה הציונית \ יצחק קונפורטי )

 

שנלאו נשוא עוד במנוחה תלאות החיים, אבל לא כך היא המדה "בעקבות משיחא", כלומר, כשהמון בני אדם, "...
ואחת היא אם נראה להם המשיח בצורה של עצם   מוצאים או ממציאים להם איזה "משיח", שיפדה אותם מכל צרותיהם.

בין כך ובין כך, לפי שנושאים עיניהם  –חדשה בדרכי החיים,  "שיטה" פרטי או של עצם קבוצי או אפילו רק בצורת איזו
תמיד אל "משיחם" זה ורואים בו מקור הישועה, וממילא גם סמל האמת והטוב, ואת עצמם הם חושבים להולכים 

 הרי זה מבטל בעיניהם כל ההבדלים שבין אדם ואדם ואין יתרון עוד לחכם על בער, לזקן –"בעקבותיו" ומאמיני אמתותיו 
אזנם כאפרכסת  –או צריכים לעשות  –על נער, אחר כי אלו ואלו הם כקליפת השום לפני ה"משיח" ואלו ואלו עושים 

אין צורך לאדם עוד לא בדעת יתרה ולא בנסיון ארוך בשביל שידע להבחין בין אמת   בשביל לשמוע תורתו ולהאמין.
הטוב מן המוכן באוצרו של "משיח", וכל המשנה ממטבע ושקר, טוב ורע, אלא הכל בשוה באים ולוקחים את האמת ואת 

שבאוצר זה, אפילו הוא זקן ויושב בישיבה, בידוע שבדאי הוא, והכל, אפילו תינוקות של בית רבם, רשאים לירוק בפניו 
העומדים מחוץ למחנה ה"משיח" משתוממים על "קלקול המדות" שבא לעולם פתאום, כי "ירהבו   ולדונו כזקן ממרא.

אבל ה"משיחיים" עצמם אינם רואים ואינם יכולים לראות   ר בזקן והנקלה בנכבד", ומגנים את הדבר בשם "חוצפה".הנע
במנהגם זה שום דבר מגונה, בהיותו באמת אך תולדה מוכרחת מאמונתם היסודית, שהמשיח משוה קטן וגדול ואין עוד 

 "המשיח". "אחים במשיח" ו"אויבי –בעולם "עליונים" ו"תחתונים", אלא 

 "בעקבות משיחא"( \אחד העם )

 
 אצ"ג וז'בוטינסקי .5

  



 ברנר וברדיצ'בסקי: ציונות חילונית .6

צעקתנו היא: מה לעשות לנו, היהודים? כיצד לחיות? כיצד -צעירי ישראל אלה אומרים: שאלתנו אנו ]...[ שאלתנו"
בכל המובנים? כיצד לרכוש תנאים של יצירת אפני חיים הגונים? ]...[ והשאלה לנו היא לא  לחדול מלהיות פאראזיטים

מה נעשה ליהדות אלא אנו, היהודים, מה נעשה לעצמנו, שנמצא איזה מקום מנוחה, שלא נדחף מגבולות התרבות 
תה עם תרמילי דלותנו בכל האנושית, מגבולות היצירה, באפנים ידועים, לאומיים, שלא נישאר במקום שאנו עומדים א

 )י"ח ברנר( ".הענפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום: שנהיה נשכחים .7

 "יודע אתה דוב מה תכליתה של הציונות?"

 "מה?"

 "שנהיה נשכחים!"

 "נשכחים?"

י יהודים ולא שונאי יהודים. "כן, דוב, כן. הנה זו תכליתה של הציונות, שנהיה נשכחים, שלא יהיו יהודים בעולם, לא אוהב
 לא אנטישמים ולא פילושמים. שנהיה עם, עם סתם כך, בלי אוהבים, בלי שונאים. ובתכלית הקיצור, עם בארצו..."

 דוב מהנהן, ודאי הבין מחצית הדברים. 

 ולות.וליאון אברמוביץ' מתלהב, הרי את הרעיון ניתן לנסח טוב יותר, והנה, בראשו, כבר עולות מילים מן המע

והייאוש. זה עמל הציוניות  הסכסוכים"לשם כך באנו לכאן, דוב. אך ידאיגו אותך הציה והאויבים, המחלות והפגעים, 
 שנהיה עם סתם כך, יושב נשכח בארצו..." –וזה שכרה 

 העולם, קצת אחר כך( \)אמיר גוטפרוינד 


