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סדנה .זירנתו

 ?חילוניתאמריקהאונוצריתאמריקה
ארצות-הבריתיהודילפניהניצבתהדילמה

הרתעלשהיא,כחינהמכל ,מיוסראינואמריקהשלארצות-הכרית"מימשל

 1797כשנתארצות-הכריתשחתמהחוזהשל 11מסעיףחלקוהיאזו,קכיעההנוצרית".

כלללאכו,לראותשנוכלהרכרתמציתאתלנומוסרתנתיניו,ועםטריפולישולטךעם

המרינהלכידהכנסיהשכידהיחסעלהיהוריםשלהכמעט-אחירההשקפתםאתחשש,

כימתכררכך .,אמריקההיאאיזמההצהרהמיךככירור,שליליתהשקפה.זוהיכאמריקה

כמקורכללמופיעאינוהנ"להסעיףשכךהתרמית,מדקורטוכהנ"ל,כסעיףכו,היה

קלסינוסחזאתעםשנה. 133מקץאלהנתגלתהשלאעוכרה;זוהזההחוזהשלהערכי

כל-אימתפוליטיים,ויכוחיםוכשעתרכיםמשפטכהליכיפעמיםמאותיישצוטטהוא,

אתלהרגיעכאוהוא 1 ,המרינה"לכיזהכנסיהשכידהיחסיםשאלתשנתעוררה

אפשרהנצרות .כאמריקהמיוחרליחסזוכהאיבבההרתותמכיזרתשוםכיהמאמינים

מוכטחתארצות-הכרית,יהוריהטעימוכאז,ואילואחרות.כארצותהמרינה Pחושהיא

החוקה.מעצםהרתחרות

הרוכרתכניכיזלקוםאמוריםגומליךיחסיאיזהמהו?הרת"ייחרותפירושאולם,

וארצות-הכריתכלשהי?כרתר;כקיםשאינםהאזרחיםאותםוכידהמיעוטרתותכנילכיז

 ?הכנסיהאלהזאתהחכרהיחס?ומההיאחכרהסוגאיזהנוצרית,חכרההיאאייאם-

רגםכישהטעימועורמה .האלההשאלותעללהשיכהחוכהארצות-הכריתיהוריעל

הכנסיה~שיחסילרמותחלופייםרגמיםולהציעהוא,מוטעההנוצרית"ייאמריקה

-הזאתהחוכהאתלמלאהשכילוכמהערלרעתם.כאמריקה.ללכושצריכיםהמרינה

רעותיהםאתהמחכרמלאריך-וחשכוךאורראהטרםשכזכערפל,לוטהעורנוזהרכר

טכועהמשהיאיותרהקיימתהספרותורוכהאלה,העניניםעלארצות-הכריתיהורישל

 .השטחיתהסקירהאפילואולם,הפולמוס.כחותםטכועההריהיהלמרנותכחותם

ארע;ת-הכרית.יהורי 1 :האלההמסקנותאתלהצריקכרימספיקהכאך,להגיששטרחתי

רכ- .המרינהועלהכנסיהעלשהכיעו ,ההשקפות . 2 ;חלופייםרגמיםאמנםניסחו

ניעכוהלל,השאלותעםכהתמוררם . 3 ;כללכררךהכריות,משמרמיםיותרהזצרריות

 .שוויםביזכשיויסהריכ,כחכרחחלקל,טולא. :יסוראתגרישנילפניאמריקהיהורי

:משטר,היהוריםלטובתיותריפעלמהאומרלגמור .כ ;הזההרוככרתלרכוקכלי

כלשהי.מרתהמרינההפרדתאחהמחייבמשטראוהרהות,לכלשוויוזהמבטיח

א

(כלומרהקולוניאליתבתקופהיה .!1ור' i1 'ניצרית.אומההיאכיאמריקההאומרת.התפיסה
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כמסורתלהתקייםמוסיפהוהיא ,בריטית)מושבהעדייךהיתהשארצות-הבריתבימים

 ,האנדירוברטמבארהאמריקנים",הפרוטסטנטים"הזה.היוםעצםעדרצופה

נוצריתהאץרשלהציוויליזציד,תהיההימיםמךביוםכימאודקיוויימלכתחילה

נבדלואמנםשהולידה,והפעילויותהזאת,התקנהבעהרהשבהךהדרכים, .במלואה

כיווךהפרוטסטנטיםשואביםומעלהשנהמאותשלושזהאולם ,לדורמרורבמקצת

עצרהשלאמשותפת,מגמהשימשהזההחזוך .נוצריתאמריקהשלהחזוךמךוהשראה

אחרכלהכל.לחתוריכלושלקראתםיעריםוסיפקהרתייםזרמיםשלהברליםלפני

שרגלוהאנשיםלהטאתציננולאהזכויות*ומגילתהחוקה 2 ."משלוובררךבסגנונו

אתצר.פירישהללוהמסמכיםאתפירשוהםשהרי .נוצריתאמריקהשלבאיריאל

נכונה)שפרשנותםהאמינוכיהוא;החשובלפרשהיטיבואםחשובזה(ואיךפרשנותם

בזה ) 1833 (לחוקה"פרשנותיירבריהמפורסםבקונטרסוסטוריג'וזףהשופטסיכם

 :הלשוך

אוהיהרותאיסלאם.פניאתלקרםשלאהיתההחוקהתיקיךשלהאמיתיתתכליתו

מכלללהוציאאלא .הנצריתהפקרתשלבררךאותם)מלטפח(הסבעיקרהכפירה

מימסרכלשלהיווצרותואתולמנועהנוצריותהכיתותשביךיריבותכלחשבוך

 '.הכל-ארציתהממשלהשלהבלעריתחסותהאחכלשהילהיררכיהשיעניקכנסייתי

.בהתאםלציוךראויותפסיקותוכמהבכמהחיזוקתוספתלהמצאהסטורישלרעתו

מךכחלקמוכרתהנוצריתייהרתכיההנחהמךהללוהפסיקותיצאוהבריטילתקרים

ב-גרסניו-יורק.שלהראשיבית-המשפטשלראזאיהנשקנט,ג'יימס 4 .הכללי"החוק

18 ררךעלכמכשולעומרותאינזהמרינהלביךהכנסיהשביךוההפרדההרתחרותכי . 11

מעוגךהאץרומיסרנוצרי,עםייאנושהריהשם.שלזרוניחילולבעווךפלונישלהרשעתו

ארצות-שלהעליוןבית-המשפט.נזקק 193ב-ן .שנה 120מק'ז "בנצרותעמוק-עמוק

בתורמאזהיריעהבפסיקהוזאת- " ...נוצריעםאנו"-הביטוילאותוהברית

 '.אבימיחנויותלסגורהמצווה .חוקעל-1939בבהגינו.ש" iמקינטנגדארצות-הבריתיי

אומה"היאאמריקהכיבהחלטיות.יה'ג'ורגמרינתשלהעליוןבית-המשפטהכריז

 i' ."נוצרית

כך. .הרוברתאלהמרינהאתבקשרםיותרמפורשיםהיואףיחידיםאמריקנים

נגרויראלשלבפרשההעליון.בית-המשפטבאוזנילהטברובכבסטררניאלטען .למשל

שלהעיקריותהמטרותאחתהואהנצרותיישימורכי .) 1844 (לפועלמוציאיםג'ראר

להוראת"בית-ספראפילו,או "הנוצריתהרתשלבקרנההפוגעייבית-ספרכיהמימשל",

מכריזיםהכל .הכל" :אמרעור. "צרקהמעשהבהםראוישלא"הדיןמך "היהודיתהרת

מצרלתרועותזכהאולם ,במשפטהפסידאמנםהוא .המדינה"חוקהיאהנצרותכי

הנוגעבכלרעותיוועור:זאתלרפובליקאים).(שקרמה WHIGSה-למפלגתחברים

אף .בית-המשפטלתמיכתזכוהיהרות"אתהמפיציםייבתי-ספרשלהךגיטימיותלחוסר

זאתעםלימים.וברעתונמלךרבסטרכימאודייתכן ~.אחריםםימטעמטענותיונרחוכי

המרינוהאה"ב nלהלהתחילאאי,וד ..לדרפהרן,zז",כ'ברקף Iלח~ההיותיוהזכלמגילתכיובזמ
:;' n רעשההאב'כאלאירות' C . 
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מכיןני~רמיעוטשללבורחשיאתככירורהזאת,כפרשהשהכיעהרעותשיקפו

אחרים.דורותמקץוהןכימיוהןהאמריקנים,

כ

משמעותרכותאלטרנטיכותשתיהציעואמריקהיהודיכילומראפשרכלליכאופן

מסתמכות,שתיהןכהיסטוריההיטכמעוגנותשתיהן.הנוצרית"ייאמריקהכדכרלטענות

ארצות-הכריתטוכתאתלקדםמתיימרותושתיהןאמריקניים,חוקתייםאידיאליםעל

העםשלהרחכהדתיאופיואתמדגישההאחתהברירהכאחד.היהודיםטוכתואת

ואתהמדינהלכי(הכנסיהשבי!ההפרדהאתמטעימההאחרתהברירהואילוהאמריקני,

משקפותהחלופותשתיממנה.המסתעפת ,האמריקניהמימשלשלהחילוניתמהותו

מסוגיםוכעלי-כריתשידידיםיהודיםכה(מעורכים ,ההיסטוריהשלנכדלתפרשנות

אלההנכדלותמדיניותכע/?דותהמעשיכיטו:ןאתמוצאותוהןלהם,ונכדליםשונים

לקצה.הקצה Jממאלה

דתכשוםדכקשאינודת.'כעםהאמריקניםדמותאתרטטת'משהאחתהברירה

הרעיוןהאזרחים.כלי.ווחתלמע(דרושהכלשהידתכיכלבוספקשאיןאלאמסוימת,

משנתהצפונית-מערכיתכתקנד,כיותרהחשוכהמוקדםהתחיקתיביטויואתמוצאהזה

לקייםכדייידרושיםלפרטים)מוגדריםהם(איןוהידע"המוסרהדת,"כיהקוכעת, Iך Xך

כמעלה,ראשוניםאמריקנים .האנושות"שלאושרהאתלהכטיחוכדימעולהמימשל

מסוימת,דתמשוםלקוחותשאינ(תפילות,לומרהציע(האישפרנקלי(ככנימיןהחל

אלא-אם-כןטעםאיןמימשלנולצורת"(אייזנהאורד'כדווייטוכלההמחוקקת)כאcכפה

צידדךמהי"),הזאתהאמונהליאיכפתולאמאוד,עמוקהדתיתאמונהעלמושתתתהיא

המושג Hאזרחית".כ"דתכיוםהידועשלהחסידיםמקצתעשווכמוהםדומות,כדעות

שחשוכמה ,אךלםשונים.אנשיםכעינישונהומשמעותוכמקצת,מעורפלהזה

והקושרתהרפובליקהימיראשיתלמ(המתמשכתמסורתשלקיומההריהומכחינתנו

כלכי(היהדותאתהמונהמסורתזוהי .לפרטיםלהיכנסכל,ד,דתאלהאמריקניםאת

 .הלא-נוצריותוכיןהנוצריותכי(האמריקניות,האמונותשאר

היאאולםכימינו,הזאתהמסורתעללהסתמךממעטיםאמנםארצות-הבריתיהודי

אמריקניםיהודיםמפישיצאההדת.לחרותחשוכהקריאהכלכמעטכיסודמונחת

יהודיםעירערולמשל,כך, .ארצות-הכריתלעצמאותהראשוניםהדורותכשנידגולים

נוסחעלפנסילווניה,מדינתשלהצנזוריםמועצתאלשהגישו,כעצומה Iך Xבכשנת

(המקרא)הישנהייהבריתכאלוהותאמונההמחייכתהקתוליותמ(התנערותשכועת

עצמהפנסילווניהמדינתשלהזכויותהכרזתאתנוגדתכזושכועהכיכטענם .והחדשה"

כלתקוצץ)בל(אונזמנוהישללבלהאל.שלכקיומוהמכירכן-אדם,:יישוםהאומרת

אתשקשרהד,זאתהזכויותהצהרתהדתיות".נטיותיומחמת ,כאזרחאזרחיתזכות

מנוחתאתכללטררהלא- )כאלוהיס(האמונההתאיזםאליהודיה)(לרכותהמדינה

יהיוישראלייכני :והכריזזה.כנושאאחרהכעצומהפיליפס,יונהכאאררכה. ;היהודיס

 :.כאחתשוות" (':::שוותיהיוהרתיותהחכרותכלשכהמימשלכצורתלחיותמאושרים

אתהדגישהנרייעקכל.יכלהדת jכ;המנותקתמדינהולא .רתישוויו(כיקשוהיהודיס

מושכואתממנולשלילכיכ,אמ'!מסוימיםאנשיםכשיצאו , I H )( 9בשנתהזאתהנקודה
נוצרית.אמוניםשכועת.הישכעשסירב Cשך,יכהצפונית,ינה iקרשככית-המחוקקים ,.. 11 ", }לל
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כזכותאםכאמיתית,לוהנראיתהדת,מצוותאתפלונימקייסעורייכל :הלשוןבזה

להעמירושלנו,החרות,באץרלאישזכותאיןשלרעתי,הריכחירתועל-פיואםחינוכו

 >(,אינקוויזיציהאיזושללמשפט

יהיושזכויותיהסהרעתעלמעליםהיהוריםאיןרלעילההצהרותמןהצהרהבשום

אחרות,מרינותהלכוכאשרבמחאהיצאולאאףהיהוריםהלא-מאמינים,כזכויות

להםוהעניקו ,) I X26שלהמפורסםהיהודים"(ב"חוקומארילנרפנסילווניהלרבות

היהרריםראשונישלרובםקיבלוזאתתחתהלא-מאמינים,מןשנשללוזכ~יות

שלניסוחופיעלהרתי,הקשרבתוךהמעוגנתכזכותהרתיתהחרותאתהאמריקנים

אתהגרירוההם,הימיםשלבמעלההראשונההיהוריתהרמותבווראישהיהזכ,'נמרדכי

איכפתהיהלאליהודיםן Uהרתיות",המוגכלויותכלשלגריראכ"ביטולהזאתהrדרות

שהמחויבותלכךנתונההיתההעיקריתראגתם ;לרתאיתנהמחויבותגילתהשאמריקה

לעבודאתם:ייבני-חוריןהלשוןבזהזכ'נמרדכיבפיחת Oהמנוערובהעמהתישאהזאת

שתופר",אסורהזאתהמצפוןוזדרןת ,בעיניכםכטובהאלוהיםאת

בשניאיתנהנשארהברת,היאמצררתמהותהשלפיהזאת,בעמרההיהרריםתמיכת

שלומיתבנושא,היטבהבקיאה ,אחתמלומרת ,ט"היהמאהשלהראשוניםהשלישים

היהוריםרעתהיתהההיאבתקופהכי ,שלההרוקטורטבעבורתהסיקהיהלום,

שיתמכובמקום ,"הרתמןחופשאלולאהרתחופש"אלנתונההאמריקנים

נטולב"סיוערביםיהוריםתמכוכותבת,היאאנטי-רתיים,ארגוניםשלבתביעותיהם

האזרחיםממלחמתלשאובאנויכוליםלכךמאלפתרוגמה 11 ,הרתות"לכלפניםמשוא

צבאייםרתכוהנישלמינו:םאתהגבילוהנוצרית"ייאמריקהחסיריארצות-הברית,של

רב,כשנדחהכרין"שהוסמכוכלשהונוצריזרםשלרתייכוהניכונואשרהאנשיםלאותם

חתרולאהםאך,עזות,במחאותכמובן,היהודים,הגיבוהזאתהקכיעהיסורעלצבאי

הרתמסורתשלהחילךניתמפרשנותהאוליכמתחייבהצבאי,הרתכוהןמשרתלכיטול

 ""נוצרישהמלהבאופןהחוקכשהומרהרת.יהשוויוןאלרקכי-אםהאמריקנית,

הקהילההביעהצבאיים,רבניסלמנ;תשאיפשררבר ,"רתיייבתררמעתהנתפרשה

כהןנעמי,פרופסורבמינהיחירהפרשהזוהיתהלאאף 12 ,רצונהשביעותתאהיהורית

א-לזה-אורשראהשבארצות-הברית.גרמניהיהורי-אורותלעכספרהןהעניאחמבארת

 'כבר

נייטרליוחעלחשמורשהממשלה ,כללבדרךדרשו,ודיס,הידהדחיהשוויוןחלוצי

מדינהולאהדחות,כלכלפינייטרליוחג,שחנד ,מדינהררשוהם ..דח,בעניני

כמוד,ד,י"ט,המאד,שלבאקיימד,בה,שהיה ,ד,ניחוקחפיסחאכן,הרח,מןהמנותקח

ררבבעינימחועבתשהיחהכשסהיהודים,בעינימחועבחד,יחהאנטי-רחיח,כעמדה

 ,ד,קהילהשלביוחרהמשפיעיסכמנהיגיסזה-כברששימשוד,ר:;ננים,האמריקניס.

יצאוהנוצריסהדחלכוהניובדומד,הטובים.ר,חייסשלחיונירכיבד,יאד,רחכיגרסו

 I I ,החילוניןתמצדד,גבולהסגחנגדחוצץ

 ,"הנוצריתאמריקה"אחגראלהזאחההיענרחשלחינהלגמריסרלאלםך l 'מאמנם

לשוויוןקריאוחיהםכי .לבסלמגינחהיהודים.נוכחוט"הילמאההאחרוןשבשליאולס

עלאימיםשהילכוהפנימיים.והפילוגיסהרוחניהכזשבר .אטומיחכאוזנייםנחקלןדתי
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הדתותכללפנישהציבהתקופהזו(היתהההיאבתקופההפרוטסטנטיתאמריקה

המקרא),ביקורתושלהררוויניזםשלהמרהימותמסקנותיהםאתבאמריקההמצויות

לייאמריקההפרטיקולריסטיותקריאותיהםאתלחדשכאחדוליכרליםאוונגליםד,מריצו

עללהגךכריאנטי-מודרניסטית,לתחיקהנפשותעשואוונגליםמנהיגים ,נוצרית"

לתוךהנצרותאתולהכניסולשובנוצרי",אנטי-ייפכחוךלהנהיגכדיהנוצרית","השכת

 1.1האמריקניים.החוקיםספריבתוךהנוצריהמוסראתלשבץכדיוכךהלימודים,חרר

האנד,'רוברטשמצייןכפיאולםזהירים,יותרקצתהיוהליכרלייםשהנוצריםאפשר

ומלאתהגשמיותמופשטתמחורשתקביעהרבות,מבחינותמטרתם,"היתה

ושלחרותשלבעידןסגוליתנוצריתחברהלקראתהחתירהשלאידיאליזציה

 Americanבכתב-העתהמחבריםאחדאותהשניסחכפיהמסקנ~, 1 ".קרמה"
Presbyterian and Theological Review , לאלעולםלא-פרוטסטנטיםכיאמרה

 :הפרוטסטנטיםדעתעל ,ג: 9וללאכשוויםיתקבלו,

נוצרים,שאינםאנשים, .הפרוטסטנטיהסוגמןהיאונצרותנונוצרית,רפובליקהזוהי

הםלאאדלםבקרבנו,חייםפרוטסטנטים,הםשאיןאלאנוצרים,המכוניםאנשים,או

אלינוכבואםאולםבפניהם,דלתותינואתנעלנולאמעודנוהזה.הביתאתבנואשר

שאיךאלינו,הבא ,מישהונוכחואםלהםלהציעלנושישמהעםלהשליםעליהם

 ;רחבהואהעולםאחרת.אץרינסהאםלעשותייטיבאולירוחו,לפיהזהההסדר

אבותינושפילסוכשםדרךלוויפלסייצא-נא ;בעליהןאתמצאוטרםרבותאדמות

;ואמהנוצריישואדוננובשמלידינואותהנטלנוהריהזאת,לאץר;אשרלמעננו

 <II .יבואאשרעדבהלהחזיקשבדעתנוהרישכינתו,עלינותשרה

ישוייאדוננוהניביםבהשיירשמובאופךנוצרי",ייתיקודהחוקהאתלתקךההצעה

שאמנםלהבטיחנסיוןמשוםבההיההלאומיים,לחייםייהנוצרי"והבסיסהנוצרי"

 1מהרה.'ערהללוהמטרותיוגשמו

באמריקהחדשיםהיושהריהללו,המאמציםמןהוחרדוהיהודיםכילהביךנקל

שביבשתהנוצריםהרומנטיקאיםשלהאנטי-יהודיתבדרשנותםלעיפהומורגלימ

אחתידהרתחסיריעושיםהישך,בעולםכמובדיוקהחרשסברושבעולםהםאירופה.

איתנהשביתהלהםוקנורביםיהודיםהלכומבטחיםנמלבבקשםהריאקציה,כוחותעם

טוכהיותרהרבהכאכסניהלהםנראהשכךהדעות,חופששוחריהליכרלימבמחנה

ייאמריקהעליותררריקליתתגובהאלרביםיהודיםפנוכךהיהודיים,לאינטרסים

למרינה).הכנסיה(כיךהגמורהההפרדהדוקטרינתאל-הנוצרית"

ג

 :באמריקההימיםמשכבררעיוךכמובךהיא,המרינהלביךהכנסיהשכיךההפרדה

בצורההאירופית.בהגותוהךהקולוניאליתהתקופהבהגותהךלועמוקיםשורשים

כיחייו,ימיברובולוהאמי(,הואג'פרסוך.תומסרגלהרעיוךשלביוחרהרדיקלית

כטובהיחידלור iש:בדרךאלאאינההדתואילוחילוניח,שתהאהדיךמךהמדינה

עלייהערותבקונטרסוג'פרסוךכחב ,"המימשלשלהחוקיות"סמכויותיו .בעיניו

 ,בטענךלימזיקאינושכניברם, .לזולתהמזיקיםמעשיםעלאלאחלות,אינךוירג'יניה"
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יייוםעלולולהכריז,סירב~'פרסוךאל".שוםקייםאיךכיאוא.ליםעשריםקיימיםכי

זוקפיםאנולזכותודתיים".פולחךטקסיעלסמכותלארצות-הברית"תוקנהפךהודיה",

לביךהכנסיהשכיך r ז:r"זהו ;לחוקההראשוךלתיקוךהמפורסמתהפרשנותאת
 18המדינה".

חילוני"."מימשלשלזהבדגםתומכיםיהודיםהחלומתיכללמחוורזהאיך

לאהם;ברם,'פרסוךג,לטובתהיהודיםאלפיםכמהשלרובםהצביעו 1800שלבבחירות

אישהיהודיוהמתווךהסוחרנונס,בנימיך .דתבעניניהשקפותיויסודעלכךעשו

דבריבעצםייהכריז,להיבחרהעתידהנשיאכי~'פרסוך,שללזכותוצייךפילדלפיה,

לפניתחינתואתושוטחהמה,שוויםבני-האדםכלכי ,העצמאותלהצהרתשלוהמבוא

יצחק lעצמו.~נונסשלעדיפויותיוהיומהברוררמזמשוםבכךיש .העליונה"ההשגחה

האזרחים,מלחמתשלפניהתקופהשלהיהודיםהרתייםהמנהיגיםשכיךהחשובליזר,

היהודים,זכויותעלבהגינו .~'פרסוךשלהרדיקליתהשקפת;אלקרוביותרהרבההיה

במאבקפעילתפקידמילאהמד;נה,מךהכנסיההפרדתעקרוךאתנסעלהעלהושובשוב

(הנוצריות,הגבוללהסגותנמרצותוהתנגרהמרינה,במישורהיהוריסשוויוךלמעך

 ',אבימיחנויותסגירתבדברחוקיסכגוךהאמריקניים,הציבורייסהחייםשלכביכול)

המדינהבחוקיהנצרותאלרשמיתהתייחסותההודיה,יוסבדרשותנוצריותאמירות

בבתי-ספרבמקראוקריאותנוצריותתפילותעריכתוכךהפדרליים,כבחוקיםהיחידה

שוותזכויותלהבטיח ,ובראשונהבראשהמשאלה,הניעהלייזראתגםאולם,ציבוריים

אתלמנועכריהמשמר,עלעמרהואהאוכלוסיה.בכללהתבוללותםאתולמנועליהודים

היהורים,דורובנימקצתמשעמרויותרהדת,על-ידיהציבורייםהחייםשלגבולםהסגת

ממשלהמלהזכירהסחילונית,ממשלהעלמפורשתזכותלימדלאזאתועם

 20אתיאיסטית.

אמריקה"לחוללהמאמציםחודשועתהאזרחים,מלחמתשאחריבתקופהרקזההיה

שוחריועםהדתיהרדיקליזםחסידיעםקשריהםאתלהדקיהודיםשהביא(דברנוצרית"

אמריקניםשיהודיםהזר,),הזמךבפרקאלהשלהשפעתםגםגברהוהלאמהדת,החופש

יהודיםרתית.השפעהמכלהפטורהממשלהבקיוםחד-משמעיבאורחלצדדהתחילן

החופשית"הדתיתההתאגדות"כגוךקבוצות,שלבפעילויותיהךחלקנטלודגולים

נודעים,רפורמייםמנהיגיסוביניר,םרבים,יהודיםהכל-ארצית".הליכרליתו"הליגה

הלא-היהודיהמנהיגוכךשלזינגר,ןמאקספלזנתאלכרנהארד{ייז,מאיריצחקרכיךכגו

ז heכגוךשונים,בכתבי-עתההפרדהכרעיונותלדג;להתחילואלינגר, rמ;רדתי

lndex ייבאהקרא;ט,:נניפרופסורקובעהזה,ר,זמךכפרק .אכוטפראנסיסשבעריכת

שאיחדהכריתשלכריתתהאתוזירזההמדינהלביךהכנסיהשכיךהיחסיםשאלת

כלחרףאחת,כאגודהוחילונייםהמחשכהחופששוחריליכרליים,נוצריםיהודים,

(במיוחדמפורשתהתרחקותחלוכךעקב 21 .שביניהם"והתיאולוגייםהדתייםההבדלים

ותזןזהדתי,עםהםהאמריקניםכיההדגשר,מך ,הרפורמית)היהודיםההגותעל-פי

וייזמאיריצחקהכריזלמשל,כך,היא.חילונימוסדהממשלהכיהטעמהיתרלעכר

דתיתהוראהלכפותרשאיתר,יאאיךדתלהואיךוהואילדת,איךלמדינה"כי-1896ב

 , 1אך 5בשנתשחיברפולמוס,בכתב 22 .ילד"רכיךהראשמכוגרכיךהאזרח,עלכלשהי

פלזנתאלכרנהארדבאנוצרית",ציוויליזציהאיננר,שלנו"הציוויליזציר,כילהוכיחכדי

 ;לכתד,רחיקואף
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הןעתהשטוהרועלל \Iלתודה Iכארצנוהמדינהמזהכנסיד,שהופרדהעלל \Iלתודה

 !הזההרה-הסכנותהרעיוזמןהכריתמדינותשלחוקותיהןוהןארצות-הכריתחוקת

שקדנייםאופלאנשיכמהעליהםשטפלוכקטרוג ."ייאתיאיסטיםשהםעללאלתודה

תודהכקדם.ד"היהמאהאתולהחזירהי"טהמאהעללהתגכרהמשתוקקיםמד.י

המדינהומוסדותחוקותינושיישארורצוןויהישלנוכפדרציההדכרשד,ושגעלל \Iל

2שלנו.וכמסחרככנקים .כמפעליםכמוהםאתיאיסטיים"."שלנו 1 

כנסיה-מדינהכסוגיההיהודיםאתשהנחהה!וקנילקומהרהעדהיתהזוגישה

לאדרכה(וכראשית 18ך-5כ.שנוסדה "העכריות-אמריקניותכתי-הכנסתקהילותכריתיי

תמיכההראשונותמהחלטותיהכאחתהכיעההרפורמית).לתנועהזרועשימשה

המרכזית"הועידה 21 .שיור"ללאהמדינהאת"לז:זלזכמאמציוהליכרלים"כ"קונגרס

הכיעוהאמריקניהיהרדיוהקונגרסהיהודית-אמריקניתהועדההרפורמיים.הרכניםשל

זמזכהפרשאפילו 2העשרים.רהמאהכראשיתככרקפדנית"כ"הפרדהדומהתמיכה

לא-זה-לא-ככרשנערךמחקרמצכיעכךעל-השישים)שנות(כראשיתמאודניכר

 :הזאתהעמדהמזמשמעותיתסטיהכלעדייןנגלתה

הימים.כקורותושוכנרשמושוכשלהם.ההגנהארגוניכהנהגח .אמריקניםיהודים

לחלוטיזנרתעורוכםההפרדהלטוכת .משפטייםכהליכיםהשתתפותםכזכותוזאת

טקסילכלאוהדתותלכלשווההכרהלהעניקהממשלהשעלהאומרהרעיוזמפני

להכירשלאלהקראוזאתותחתדת.יזרםשהואמאיזהשאןכיםשאינםהפולחז

ן 6הדתות.מזדתכשום

שוחרילכיזהיהודיםשכיןהכריתעלהלחציםגכרויותרמאוחרזמןכפרקכרם.

האורתודוקסייםהיהודיםהסתלקוהעשריםלמאההשישיםכשנותהחילוניותהחל

שיזכוקיוןכז.כעשותםהכנסייתייםלכתי-הספרהממשלהשמגישהלסיועמהחנגדוחם

להםשקדמוכקחולים,כמוהם .שלהםהיומייםכתי-הספרכשכיללמענקיםעצמםהם

לאןמהכי-אם ,אמונתםלכנירקלאהואלכרכהדחיחכמסגרחהחינוךכיטענן .ככך

ורקאך ,ונייםלחילימודיםלזוז,כזהכאים .מענקיםהללזמכחי-הספריישללןוכל ,כולה

גישתככלספקהטילואףהם .כתוספתדתנושאימלמדיםהללושככתי-הספרמשום

 "רמןיית-גולםייאותהוכינו ,הכנסיה-המדינהכעייתכלפייהודיםשנהגן ,ההפרדה

 21 . "מחשכהנעדרת"ו

ההפררהגמת,למכל-כךרכהמחויכךתהראשייםהיהורייםהארגוניםגילולאכפועל

-איהכנסיה.רכושעלמסיםהטלת .יריכיהםשדימןכפיהמרינה,לכיזהכנסיהשכין

ההתנגרותהמדינה.מירימשכורתםאתהמקכליםכעוכריםצכאייםר:;גניםשלאישןרם

ח".מהרתגילןייכלאתת iלנרים,רו'נומאמצים .מ.כטחנן"ש'נ,נןייכאלוהיםלכיטוי

הסתםמזהיהורי.כרחוכמעותית UJמלתמיכהזכולאמעולםאלהכל-ארצוה-הכריה

חילונייםהיולאדכרשלשכסופו .היהןדייםהאינטרסיםעםאחדכקנהעלןשלאמשןם

שלהמקיףהרחף iמשינןאל ,םרלהזכי ·מיעטו IlJ .הכלל j ,'נהיוצאים .כרםר.אןדכלכל

וכרכהיהוריםשנקטןהקואהלהזכירשלא.רינה.הכנסיה-ה'נכנושאהיהודיהשנןהרהד

משמעוהיותמדיניוהוהרשהמד .הואיזרה.ז'ניכהאקטןאליותכהטעימםהשאלות
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חסידיעםהכריחכלאחלזנוחשישהאורחודוקסייםהיהודים,טענוהפועלאלייצאו

זאחחחחאחרוח),דעוחובעליניאו-שמרניםאליהםחברו(לימים .המחמיריםהה!:רדה

מגמהאלהממשלהמדיניוחאחלהטוחשחחרוקבוצוחעםחךשהשוחפוחאחרי!(רו

יהדוחשלבעברההמושרשחעמדה,זו(והריהזההדכראחחשבוהס .-דחיח iפר

ואףהיהדוח,ושלהיהוךיםשלטובחםלמיטבעצמם)הםמשדימויוחרארצוח-הכריח

היהודייםהארגוניםשחששו!:עםבכל .השונוחהדחוחבנישכיךהיחסיסלטובח

ארצוח-לחוקחהראשוזשבחיקוז"האנטי-מימסדי"הסעיףיכורסםשמאהדאשיים

חוקיםבעזרהrדרוח"דרךהכוראייעבודחאחלחזקך,צורךאחוהדגישוהלכוהכריח,

עיקריאחלקייסמצווחשומרייהוךיםעללהקלשחכליחםיוח,ממשלחוחוכניוח

הפדועההחילוניוחמזוחמורהמיידיחיוחרהרבהסכנהנבעההרגשחםלפי .אמונחם

בלכד.שולייםכסכנחלהםשנראוהמיליטנטיים,הנצרוחמכוחוחמאשר

ד

 .להפחיעצריכהאינההכנסיה-המךינהבסוגייחהיהודיח-אמריקניחהדעיםחמימוח

הסווחהשכזכל-כך,רביםימיםהאריכההזאחשההסכמהבכךטמוזהמ!:חיעאדרבא,

שלניכדחלקהמייחדח ,הדח-המדינהבסוגייחהמייסדחדילמהאותהביעילוח

 .-ימינובתהיהודיחההיסטוריה

הגמורהההפרדהלמעזלפעוללהםשראויההיסטוריהמזהיהודיםלמדואחרמצד

הנוצרים.שבשליטחהמדינהמפניהיחידההגנתםזוהישכךהמדינה,לביזהכנסיהשביז

ייטקסיבאיםבמאוחראובמוקדםכיסכורים,הזאתההיסטוריהפרשנותאתהמטעימים

וסטיוח"חוספותולובשיםמסויס"דתיזרםאללא-קשוריםהמכוניסהדתייםהפולחז

אשראחלחארהבאהרובלמונחאזנעשהמסוים"דחיזרםאלקשור"לאוכי ,"כיחחיוח

הקריאהחחגלגלשמאהסחוששיםהעכרקורוחלאור .כפרטיקולריהמיעוטרואה

הםזאחלמנועכדי .נוצריח"אמריקהיילהנהיגלקריאהבאמריקההדחאחלהשליט

אחאועבירהאלהחקרבוחלמנועכדיהחוקסביבייס:גיםלהקמחנימוקיםנ,'ביאיס

שביחההדחלהשחקנהברגעכי ,הםז.lשים Iכשחולררחםלהביזאפשרבפועל".העכירה

ללאהכלאחר l;רי(המיעוטזכויוחאחלרמוסהררבךשלטויחחילהציבוריים,כחיים
l .אבחנה <J 

אלמוליךהואז.lכך 1לחילוז,להחנגדשעליהםההיסטוריהמזהיה'!ריסלמדואחרמצד

 .היהדוחלרבוחהדחוח,כלרדיפחאלאףרלפעמים ,החברחיחהשקיעהאלההחבוללוח,

בחייסהדחשלנאוחיסגילוייםבברכהמקדמיםהיההיסטררשלזובפרשנוחהדוגלים

חרוח :המדינהמךהכנסיההפרדחכלפינחרצחפחוחגישהעלוממליציםנייסקהאמרי

ארצוח-שלהמשטרביסודמונחחכדחייהחמיכהכימטעימיס,הםהדח.ליכשב

לנגר'ייגהלאומייםהחייסמךהדחשלהגמורניחוקהיולידשמאחוששיםהם :הבריח"

כיהאומר,הרעיוזרק . "בכיפהימשלוהרסךושליחחהערמהגבר,'דאליס'כלשבו

עללה~זהעשריהראהם,טוענים ."סדריהועלהאלוהיחהסמכותעלעבירההואייהעררל

 ,קטזמיעוטבהירחס ,:היהודיםמצביעיסהסדברעודעלרפשע.עבריינוחמפניהחברה

 ,המידהעליחרהרובמךיפרשולאאםלעשוחייטיבונרדף,וטעמיאףקרובוחולעחים

 ( lJהאנטישמיוח.חקוםפז

שכלחועמדשחיבי[נלכדיסהם " 0בלחי-חילוניחאמריקה"בהיהודיםעליהיהמה

נסן



סכנותוטומנתאידיאולוגית,מכחינהמשכנעתהיסטורית,מכחינהלגיטימיתמהךאחת

גםכישוניםכזמניםהתבררשכןסותרים,לקחיםהיהודיםאתלימדהנסיוןכחוכה.

ידידותפעםליהודיםגילןאותה,שרמסוהכוחות,וגםנס,עלהדתאתשהעלוהכוחות,

כאמריקה,אוטופיתחכרהלטפחרשאיםאידיאליסטים,כתור ,היהודיםאיכה.ופעם

המדינהשלוהגופריתהאשמפניהןבטוחיםכשווים,ושכניהםהםלחיותיוכלושכה

חכרהתךגשםכיצדאולם, .החילוניתהמדינהשלהצחיחהישימיךמפניוהןהנוצרית

נפתרה.שטרםחידהכבחינתנשארזהדבר-זומעיך
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