
 שיעור שני –ציונות ומשיחיות 
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..מה יכולה הציונות, כתנועה פוליטית, לעשות למען הדת בארץ ישראל שלא כפי מה שהיא עושה? הרי לא .
נדרוש ממנה שתנקוט דרך של כפיית דעות. אדרבה, חופש דעות הוא הדבר היחיד שאפשר לדרוש ממנה, ולבד 

שתי דרישות אלו ממלאה מזאת, עוד יחס של כבוד לדת, ככל שעלולה להיות התנגשות שלטונית בין השתיים. 
הציונות כאן ובארץ ישראל לא פחות מאשר ה'צנטראל פראיין' )התנועה הליברלית(. תוכנית דתית חיובית 
לדעתי אינה הולמת את הציונות כפי שאינה הולמת את ה'צנטראל פראיין'. גם לדת טעמים רבים לדחות את 

י מתבונן במתהווה באופן ספונטני בארץ ישראל, שירות הדוב של המדינאים. הדת זקוקה לספונטניות. וכשאנ
אני מוכרח לומר, שבשום מקום בעולם לא נתגשמו כבר היום במידה כזו דרישות הליברליזם היהודי הדתי. 
אינני נכנס בעניין קיומה הכללי של מצוות מילה, אף כי אתה היודע את המצב בנידון זה בגרמניה, ודווקא 

גרמניים. אלא השבת, למשל. אורתודוקסים אפשר שיראו חילול שבת בזה בחוגים שמהם באים החלוצים ה
שבני המושבות מעשנים וכותבים מכתבים, או עורכים משחקי ספורט בשבת. אבל לנו אסור לראות את הדברים 

 כך!... 
 איני יכול אלא –)דבר מביש( של ההצלחה הציונית לרוב הציונים  Pudendumואף תל אביב 'עיר הספסרים', 

וקיימת לפחות הצורה,  ,להתפעל כאשר אני שומע שכל החנויות סגורות שם משעת הקידוש ועד ההבדלה
שלתוכה אפשר לצקת את תוכן השבת. היכן תמצא אצלנו דבר כזה? היכן היו לך או לחבריך הליברלים סיכויים 

אלי של בירם, שהוא כאלה לספסלים מלאים בבית הכנסת? וכאשר אני שומע, כיצד תלמידים בבית הספר הרי
מוסד לאומי טיפוסי, קוראים תנ"ך, עוברת בי צמרמורת כשאני חושב על שיעורי הדת של ילדינו ועל דרישותינו 

 המופלגות ביותר לגביו. 
 

 כות שמיםר: מלמרטין בוב .3

כאשר ]…[, ציה המערבית השינוי הגדול התאפשר עם כניסת היהדות לציביליז]…[ "במשך אלפי שנים היינו עם עקר. 
]…[, בחיים האירופיים צעדה המודעות העצמית הלאומית ַהּבריאה לכיוון האידיאל של אנושות ללא שפיכות דמים 

כאשר כל אומה החלה משרתת את הציבור באמצעות הפעלת כישרונותיה לטובת פעילות יצרנית, כאשר ההכרה 
ים. היה זה אז ששודכנו לציביליזציה המערבית והתאפשרה החברתית של המבוקש נטמעה בהכרה הלאומית של הקי

תשוקה שבמשך מאות בשנים ביטאה עצמה  –חשיפת תשוקתנו הקדומה לקיום לאומי בצורתו המודרנית הקרויה 'ציונות' 
בציפייה שבכמיהה או באקסטאזות משיחיות פרועות. והייתה זו גם אותה השתדכות שאפשרה את כמיהתנו ליופי 

וכך התגבשה לקראת כוח צעיר שבצורתו הנוכחית הבלתי גמורה  –כמיהה ששוב ושוב עונתה עד מוות בגטו  –ולפעולה 
ובאמנים אין  –אנו מכשירים את העתיד הגדול ואשר נעניק לו את השם 'אמנות יהודית'. העובדה ששוב יש לנו אמנים 

לאשר קיומה של אמנות יהודית. לאחרונה, פסענו אין די בה בכדי  –כוונתי רק לַפסלים אלא גם למשוררים ולמלחינים 
 אל מעבר לצעד הראשון של עצם קיומם של אמנים ממוצא יהודי."
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 סיכום: הכור שכבה .6

אחיד. בוזגלו, מנקודת מוצא שרוצה מסורתיות לאשכנזים ומזרחיים גם יחד, אומר: "אני רוצה לתקן את כור ההיתוך, לא 
ך להרוס אותו. צריך להיות מסר יהודי משותף, שבו למזרחיים יש מקום מסוים שלא נועד רק עבורם. נושא הפיוט, שהול

ומתבלט היום, לא נועד רק למזרחים, וכך גם הדגשת הח' והע'. אם מאבק על זהות, אז יהודית ולא מזרחית, ואם מאבק 
 ארץ()ה על צדק, למה דווקא למזרחים?".

* 

גוריון אכן נכשל בבניין האומה. אך הוא נכשל לא מכיוון שהוא ניסה לבנות אומה, אלא משום שהוא ניסה לבנות אומה -בן
גוריון, שלא הבין -. אין אומה "ישראלית". יש אומה יהודית. האומה היהודית, היא שהצריכה כור היתוך, אך בןמלאכותית

גלותי לכור -זאת, התיימר ליצור תחליף. מרוב שנאתו ליהדות הגלותית, הוא לא תפס שיש הבדל בין כור היתוך לא
הציונות, מעבר לתכלית ההרצליאנית הבסיסית, היא  יהודי, וזו היתה טעות חייו. היה עליו לתפוס שתכלית-היתוך לא

 גלותית. היה עליו לתפוס שמדינת היהודים היא מדינת היהודים, לא מדינת ה"עברים".-לעצב כאן זהות יהודית לא

קוו. הוא לא ניסה כלל לגשר בין -גוריון לא היה כור היתוך. הוא היה סטטוס-ממלכתי של בן-כור ההיתוך ה"עברי"
דינה שכל אזור בה הוא קיום מנוכר במ-זהות לאומי משותף. במקום גישור, הוא הציע דו-חילונים לדתיים באמצעות מצע

קוו שימש מפלט מהאתגר הציוני שהפחיד את כולם, חילונים כדתיים. החילונים פחדו ופוחדים -קנטון תרבותי. הסטטוס
. שני המחנות פחדו להיפתח, להכיר זה את זה, להעשיר זה את זה וליצור תּומהיהדות, והדתיים פחדו ופוחדים מהמודרני

 ענברי(ף )אס ממדית.-בסבלנות תרבות רב

* 

 ארוך ובו ציין: מכתב 1949ממנהיגי עולי תימן, כתב לדוד בן־גוריון בדצמבר  הרב צדוק יצהרי,

 במדינתנו, בממשלתנו חזרנו להיות נרדפים בעוון דתנו אני אחד העולים הראשונים במרבד הקסמים [...] בארצנו,
 ויים וכאן נרדפים ע"י אחינו בני הגזע שלנו, בנינרדפנו ע"י ג ואמונתנו. וההבדל הוא קשה פי שבעים ושבעה כי בגולה

 אותם העסקנים, המנהלים, המפקחים והמטפלים במחנות יאברהם, יצחק ויעקב. ומה גדול הכאב ומה עצומה המכה כ
 מסירים כובעי ראש וגוזזי פאות [...] מטפלים מחרפים ומבזים העולים, הם הם רודפינו ומבזי תורתנו ולומדיה [...] מורים

 .אותם ואת מסורת אבותם

* 

  


