
ZIONISM AND MESSIANISM 

 ZVI HIRSCHFIELDI zvih@pardes.org.il 

1|4 

 

 

1) Maimonides - 12th (of 13) Principle of Faith 
"I believe with perfect faith in the coming of the messiah 
(mashiach), and though he may tarry, still I await him every 
day." 

  עיקרים 11 - רמב"ם( 1
אני מאמין באמונה שלמה 

ואף על פי , בביאת המשיח
עם כל זה אחכה לו , שיתמהמה

 .בכל יום שיבוא
 

2) Rav Abraham Isaac Kook  
Eulogy for Theodore Herzl 
The Zionist vision manifest in our generation might best 
be symbolized as the “footstep of Messiah son of 
Joseph” (‘ikva de-Mashiah ben Yosef). Zionism tends to 
universalism (as opposed to Jewish particularism). It is 
unequipped to realize that the development of Israel’s 
general aspect is but the foundation for Israel’s 
singularity. The leadership of the Zionist movement must 
be greatly influenced by the gifted few of the 
generation, the righteous and the sages of Israel. On the 
other hand, the ideal of Israel’s national renascence, 
including all the material accouterment— which is a 
proper thing when joined to the spiritual goal—to date 
has not succeeded, and the lack of success has brought 
on infighting, until finally the leader of the movement 
has fallen, a victim of frustration. It behooves us to take 
to heart, to try to unify the “tree of Joseph” and the 
“tree of Judah,” to rejoice in the national reawakening, 
and to know that this is not the end goal of Israel, but 
only a preparation. If this preparation will not submit to 
the spiritual aspect, if it will not aspire to it, then it is of 
no more value than the kingdom of Ephraim, “a cake 
readily devoured,” because “they abandoned the source 
of living waters,” and “Egypt did they call hither, to 
Assyria did they go.” This is the benefit to be gained by 
remorse over one whom we might consider the 
“footstep of Messiah son of Joseph” (‘ikva de-Mashiah 
ben Yosef), in view of his influence in revitalizing the 
nation materially and generally. This power should not 
be abandoned despite the wantonness and hatred of 
Torah that results in the expulsion of God-fearing Jews 
from the movement. We must develop the courage to 
seek that any power that is of itself good be fortified, 
and if it is lacking spiritual perfection, let us strive to 
increase the light of knowledge and fear of the Lord such 
that it (i.e. the light) is capable of conquering a powerful 
life-force and of being built up through it. Then there will 
be fulfilled in us the prophecy, “I will grant unto Zion 
salvation, unto Israel My glory.”  

 קוקאברהם יצחק הכהן רב ( 2
  הספד להרצל

, יוסףבתור עקבא דמשיח בית , הנה
הנוטה , נתגלה חזיון הציונות בדורנו

ומצד חסרון , לצד הכללי ביותר
, הכשרתו אין הכחות מתאחדים

להשכיל מעבר מזה איך שההכשר 
א בסיס ליסודו "הכללי לישראל אינו כ

כ צריך שתהיה ההנהגה "וע, המיוחד
, מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת

ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של 
, ר צדיקים וחכמי תורהיחידי הדו

ולעומת זה ההכרה שהחפץ לחזקם של 
, ישראל והתנערותם בתור אומה חיה

שהוא דבר , עם כל צרכיה החומריים
, נכון כשמצטרף לכל התכונה הראויה
, גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה

עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי 
שהלכו בדרך , דעות וריב אחים

מסוכנה כזאת עד שהמנהיג 
 .נפל חלל מעוצר רעה ויגון] ראשיה
כ ראוי לנו לשים אל לב להשתדל "ע

לנטית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ 
לשמח בהתנערות חפץ החיים , יהודה

הבריאים החומריים המפעם בכלל 
ולדעת שהתכונה הזאת אינה , באומה

כי אם הכשר , תכליתם של ישראל
וכשאינו , פ דרכו"הגון כשיגודל ע

נעה לצד הרוחני מתנהל למטרת ההכ
הלא ערכו נחשב כערך , והשאיפה אליו

עוגה בלי "מלכות אפרים שנעשו 
מקור מים "מפני שעזבו ", הפוכה

". מצרים קראו אשור הלכו"ו"! חיים
כ תהיה תועלת המרירות שראוי "ע
כ למי שנוכל לחשבו בתור עקבא "ג

מצד השפעתו על , למשיח בן יוסף
החפץ הגדול הכללי של תחית האומה 

מ אם לא "מ, במובן החומרי והכללי
לא מצד התגברות , היה כח זה נעזב

ההפקרות ושנאת התורה בעונותינו 
' עד שמתגרשים יראי ד, הרבים

ולעומת , וחושבי שמו מנחלת התנועה
זה מחסרון אומץ הלב לבקש שכל כח 

ואם , שהוא מצד עצמו טוב יתחזק
עלינו , חסר לו השלמתו הרוחנית

אור הדעת  להשתדל על התרבות
עד שיוכל , במעלה רמה' ויראת ד

לכבוש ביותר כח חיים אדיר ולהבנות 
אז יתקים בנו מקרא שכתוב , ממנו

בציון תשועה לישראל ונתתי "
 "תפארתי
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 22# – אורות התחייה( 1
הננו קרואים לעולם חדש מלא 

לתקופה חדשה שתעלה , זוהר עליון
בחסנה על כל התקופות גדולות 

מאמין הוא העם , הערך שקדמו לה
שאין גלות עוד אחרי הגאולה , כולו

  ההולכת ומתחלת שלפנינו.

3) Orot HaTechiya - #26 

We are invited to a new world full of supernal splendor, 
to a new era that will surpass in strength all the great 
eras that preceded it.  The entire people  believes that 
there will be no more exile after the redemption that is 
presently commencing.  

 
  שראל יארץ  - אורות מאופל( 4
ָרֵאל ֵאיֶנָנּה ָדָבר ִחיצֹוִני. 1 , ֶאֶרץ ִישְׂ

ָין ִחיצֹוִני ָלֻאָמה ָצִעי , ִקנְׂ תֹור ֶאמְׂ ַרק בְׂ
דּות  ַאגְׂ ָלִלית ַלַמָטָרה ֶשל ַהִהתְׂ ַהכְׂ

ִרי אֹו ֲאִפּלּו  ָזָקת ִקיּוָמּה ֶהָחמְׂ ַהחְׂ וְׂ
ָרֵאל ִהיא ֲחִטיָבה . ָהרּוָחִני ֶאֶרץ ִישְׂ

ֶקֶשר ַחִיים ִעם  שּוָרה בְׂ מּוִתית קְׂ ַעצְׂ
ִניִמיֹות, ָהֻאָמה ֻגלֹות פְׂ עם   ֲחבּוָקה ִבסְׂ

ומתוך כך אי אפשר . מציאותה
לעמוד על התוכן של סגולת קדושת 

ולהוציא לפועל את , אלארץ ישר
בשום השכלה , עומק חבתה

' רציונלית אנושית כי אם ברוח ד
בהטבעה , אשר על האומה בכללה

הטבעית הרוחנית אשר בנשמת 
, צירה עצמית ישראלית .ישראל

, במחשבה ובתקף החיים והמפעל
אי אפשר לישראל אלא בארץ 

כל הנעשה , לעומת זה .ישראל
ישראל מתבטלת -מישראל בארץ

הצורה הכללית שבו לגבי הצורה 
וזהו , העצמית המיוחדה של ישראל

אי  .אושר גדול לישראל ולעולם
אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור 

, ונאמן למחשבותיו הגיונותיו
, בחוץ לארץ, רעיונותיו ודמיונותיו

כתכונת הנאמנות הזאת בארץ 
באיזו , הופעות הקדש. ישראל

נקיות הן בארץ ישראל , מדרגה שהן
ובחוץ לארץ מעורבות הן , לפי הערך

  .בסיגים וקלפות מרובים

4) Orot Me’Ofel - Eretz Yisrael 

1. The Land of Israel is not something external, not a 

national asset, a means to the end of collective solidarity 

and the strengthening of the nation’s existence, physical or 

spiritual.  The Land of Israel is an essential unit bound by 

the bond of life to the people, united by inner 

characteristics to its existence. It is impossible to 

appreciate the content of the sanctity of the land of Israel 

and to actualize the depth of love for her by some rational, 

human understanding, but rather only by the spirit of God 

that is in the soul of Israel…Independent Jewish creation, 

in thought, life, and action, is possible only in the land of 

Israel. In everything produced by Israel in the land, the 

universal form is subsumed under the particular form of 

Israel, and this is good for Israel and the world…It is 

impossible for a Jew to be faithful to his thoughts and 

visions outside of the land in the same way he is faithful in 

the land of Israel.  Manifestations of holiness, whatever 

the level, tend to be pure in the land, while outside the 

land they are mixed with dross.  

 
  411, 2אורות הקודש ( 5

שואפת לגלות את , אחד' הקריאה בשם ד
ובכל , בעמים, באדם, האחדות בעולם
פרץ בין המעשים  באין, התוכן של ההויה

וגם . בין השכל והדמיון. והדיעות
י ההארה "הפרצים המורגשים יתאחדו ע

המכרת את צד אחדותם , העליונה
בתוכן החיים של האדם הוא . והתאמתם

יסוד הקדושה כולה בחיי הרוח הוא אור 
. חיי שעה וחיי עולם באגודה אחת, הנצח

זאת היא המחשבה היותר גדולה 
של כח החושב אשר שבמחשבות הענקיות 

י כל כשרון "המתגלה בקרבו ע, להאדם
עד מרום התגלות , הגילוי הרוחני שלו

וידיעה של פנים אל , באורח שכל, אלהות
 .פנים

5) Lights of Holiness 2:411 

The affirmation of the oneness of God aspires to 
reveal the unity in the world, in man, among 
nations, and in the entire content of existence, 
without any dichotomy between action and 
theory, between reason and the imagination .Even 
the dichotomies experienced will be unified 
through a higher enlightenment, which recognizes 
their aspect of unity and compatibility.  In the 
content of one’s life, this is the entire basis of 
holiness.  In the life of the spirit it is the light of 
eternity, in which the temporal and the eternal 
merge into one whole. 
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 1221 - אורות התשובה( 2
מושג , החמרי והרוחני, העולם כולו כל

הישר , המוסר. בצורתו האחדותית הוא
. המרכז הרצוני של היש הוא, והטוב

המרכז הזה בפרטיות החיים מוכרח 
בין , כל ההויה עם, להתאים עם כל המקיף

. בין בגלויו החיצונים, בתכונתו הפנימית
מהיושר  י הכרה פנימית במעמקי הלב"ע

המופע , והטוב נודע חלק רשום מהמוסר
חיה  לית ממשיתבכל ההויה בצורה אידיא

י התורה מתגלה היא באור "וע. במציאות
לכל קבוץ לפי ערכו , קדושה

, בצורתו המסוימה מאד ולישראל
 .ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה

6) Lights of Repentance 12:8 

The whole world, the physical and the spiritual, is 
embraced in a unitary whole.  Morality, the 
impulse for equity and good, represents the 
central direction of the will of existence. Through 
the inner perception deep within the heart of 
what is equitable and good one recognizes the 
action of the moral law that pervades all 
existence, in the form of a vital, vibrant idealism.  
In the Torah this moral conformity in all its 
manifestations is represented in the light of 
holiness, adapted to the Jewish people in its most 
authentic form. 

 
 22# – אורות התחייה( 7

אש האהבה הטבעית לאומה 
ומתגדלת ההולכת , ולתחיתה

, י ארץ ישראל"בארץ ישראל וע
', תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש ד

של כל טוהר האמונה  ,אש הקודש
 .בעוצם חסנה וגבורתה

7) Lights of the Renewal - #22 

The fire of natural love for the nation and its renewal, 
which is increasingly magnified in the land of Israel, will 
burn mightily together with the fire of God, the fire of 
the holy, of all the purity of faith with its fortitude and 
courage. 

 
 נשמת הלאומיות וגופה( 1

אבל סוף כל סוף תנצח האהבה 
האנושית הכללית את הרשעה 

והאהבה הלאומית , הסובבתה
תבער בעז המרכזית של כנסת ישראל 

לאחוז בכנפות , "גבורתה את כל קוציה
וממקורה ". הארץ וינערו רשעים ממנה

וברכוש , האלהי תינק כבימי כלולותיה
, של הגדרה מעשית, גדול של איתניות

של קוים ושרטוטים רבים המעשירים 
. תשתל במקום בית חייה, את אפיה

נצוצי , כליה הנשברים ישובו ויתוקנו
ובו ויתלקטו הטהרה אשר נפוצו יש

ממרום חביון האידיאל , אחד אל אחד
הכללי של היצירה כולה ישוב להגלות 

אשר בטהרתו ועזוזו ישוב , אור ישראל
וביסוד . לטהרה את האידיאל האנושי

החביון של צדקת עולמים תפרח 
חבצלת השרון ותפיץ קרני אורה 

 והדרה מקרבה לכל אפסים

8) The Soul of Nationhood and its Body 

In the end the general love of humanity will 
overcome the evil surrounding it, and the basic love 
of nationhood, of the community of Israel, will 
destroy all its thorny elements, and she will draw 
from the Divine source, as in her bridal days.  She 
will be planted again in the place that has been her 
home, with a great wealth of her authentic 
characteristics, of practical self-limitation, and of 
many marks and imprints that will enrich her image.  
Her broken vessels will be mended, the sparks of 
purity that have been scattered will be gathered 
together, one by one.  From the general ideal realm 
of existence will the light of Israel be manifest, and, 
by its purity and might, restore the purity of the 
human ideal.  The rose of Sharon, rooted in eternal 
righteousness, will blossom, and shed its light and 
splendor to all sides. 

 



ZIONISM AND MESSIANISM 

 ZVI HIRSCHFIELDI zvih@pardes.org.il 

4|4 

 

9) R. Yitzhak Yakov Reines, Sefer Hatzionut HaDatit, HaMelitz #78  
(trans. By Dr. A. Ravitzky) 
Redemption in itself is above nature and human effort.  It is only in the heights of 
miracles and wonder that it is to be established…Anyone who thinks that the Zionist 
idea is somehow associated with future redemption and the coming of the Messiah 
and who therefore regards it as undermining our faith is clearly in error.  Zionism has 
nothing whatsoever to do with the question of redemption.  The entire point of this 
idea is merely the improvement of the condition of our wretched brethren…And if 
some preachers, while speaking of Zion, also mention redemption and the coming of 
the Messiah and thus let the abominable thought enter people’s minds that this idea 
encroaches upon the territory of true redemption, only they themselves are to 
blame, for it is their own wrong opinion they express.  

 
 


