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 הציונות כתנועה מדינית פוליטית. 
 הציונות כתנועה לאומית עממית. 

 הציונות כתנועה אוניברסלית. 
 

 הרצל הראשון ליישם פוליטיקה בתנועה הציונית. תביעה למדינה מהקהילה הבינלאומית. 
 

 היהודית. מי אנחנו. הציונות עוררה את העיסוק הזה. העם היהודי עסוק יום וליל במהי הזהות 
 

 ראש המערה הוא ראש המדינה. תמיד היה הקונספט של מדינה. 
 היו מדינות ללא טריטוריה, כגון הגוטים שהיו להם מלכים ללא טריטוריה. 

 
סורר הפקעת סמכות הפרט וסמכות המשפחה למדינה. כך למשל, התורה אוסרת על ההורים להרוג את בנם ה

 ומורה, ומעבירה סמכות זו למדינה. 
 

אפשר להגדיר את הישות הפוליטית לכזו שיש לה הסמכות להרוג. העובדה שהמלכות יכולה להרוג זהו נתון 
 שהתורה לוקחת כנתון הקיים באנושות. 

 
ט. כך נאמר כשהתורה פונה אל היחיד, כמו באנוכי ה׳ אלוהיך, הרי שזו פניה אל הציבור כולו, ולא לכל פרט ופר

 בגמרא שבשמונה עשרה פעמים היחיד גומר את ההלל, היחיד הכוונה הציבור. 
 

 ליקוטי הגרא מספר דצניעותא. מדבר על הנבואה והתמעטותה במהלך דורות הנביאים החל ממשה. 
 הגלות נמשלה לקבר. הקברים הם מוסדות היהודים שבגלות, המקור הוא בנביא יחזקאל. 

 
 מהלך הגלות:

ה, הגלות החלה כשהרומאים כבשו את הארץ בימי פומפיאוס. הקימו מלך חצי יהודי, הורדוס. המלך האחרון לכאור
אגריפס. אך זה לא ממש נכון, שהרי ליוחנן בן זכאי היתה סמכות למשטרה ולגבות מיסים (סנהדרין), כלומר עדיין 

גלות על ידי ראש הגולה. להלכה, ראש היה סוג של שלטון. זה נמשך עד הביזנטים. אבל מלכות ישראל נמשכה ב
 הגלות יכול אפילו להרוג. 

 (לא בטוח שקלטתי את המספר נכון, דרוש בדיקה).  1054זה נמשך עד 
 היהודים לא ראו עצמם אזרחים של המדינות שהיו בהם, אלא אזרחים של מדינת יהודה שפשוט לא קיימת כרגע. 

 האוטונומיה היהודית. זה המשיך עד גירוש ספרד, שאז בטלה 
 שהיה גוף בעל סמכות שלטונית. רוב היהודים התגוררו שם. ….) ואז קם ועד הארצות (פולין גדול, פולין קטן, 

 זה נמשך עד התפרקותה. 
ואז היה המהפכה הצרפתית שהחליטה להעניק שיוויון זכויות ליהודים, אבל כפרטים ולא כישות מדינית. זה בעצם 

ודית. אז היהדות הוכרה כדת. ואז אפשר לומר שהתחילה הגלות באמת. ומיד אחרי התחילו תפנית בזהות היה
 לדבר על שיבת ציון. 

נפוליאון פונה ליהודים לחזור לירושלים ולהקים את מלכותם מחדש. אז עולה השאלה של גורלם הלאומי של 
 היהודים. 

 . 19ההזהות הלאומית היהודית כמעט ונשכחה במחצית השניה של המאה 



 הרב אומר שהרב קוק חולק על כל דברים אלה. 
 איגרת תט (אדון נעלה). הרב קוק בז לשי הורביץ. 

כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל אלא תמצית אידיאלית של האדם. לאום הוא קיבוץ של בני אדם. ישות 
ישראל, אין פה יהודים אלא עירקים, קוסמופוליטית שהיא תמצית של האדם (כור היתוך של כל האומות בתוך ארץ 

 פולנים,אתיופים, וכו׳). 
 

הציונות החילונית נכנסה למשבר כי היא כבר לא ממש ציונית. מדוע? ככל הנראה אינטואיציה שיש לעבור למימד 
 האוניברסלי. 


