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אמריקה נוצרית או אמריקה חילונית?
הדילמה הניצבת לפני יהודי ארצות-הברית

"מימשל ארצות-הכרית של אמריקה אינו מיוסר  ,מכל כחינה שהיא ,על הרת
הנוצרית" .קכיעה זו ,והיא חלק מסעיף  11של חוזה שחתמה ארצות-הכרית כשנת 1797

עם שולטך טריפולי ועם נתיניו ,מוסרת לנו את תמצית הרכר שנוכל לראות כו ,ללא כל

חשש ,את השקפתם הכמעט-אחירה של היהורים על היחס שכיד הכנסיה לכיד המרינה
כאמריקה .זוהי השקפה שלילית ככירור ,מיך הצהרה מה איז היא ,אמריקה .כך מתכרר כי
היה כו ,כסעיף הנ"ל ,קורטוכ מד התרמית ,שכך הסעיף הנ"ל אינו מופיע כלל כמקור
הערכי של החוזה הזה ;זו עוכרה שלא נתגלתה אלה מקץ  133שנה .עם זאת נוסח קלסי
הוא ,יישצוטט מאות פעמים כהליכי משפט רכים וכשעת ויכוחים פוליטיים ,כל-אימת
שנתעוררה שאלת

היחסים שכיד הכנסיה לכיז

המרינה" 1,

והוא כא

להרגיע את

המאמינים כי שום רת מכיז הרתות איבבה זוכה ליחס מיוחר כאמריקה  .הנצרות אפשר

שהיא

חוP

המרינה כארצות אחרות .ואילו כאז ,הטעימו יהורי ארצות-הכרית ,מוכטחת

חרות הרת מעצם

החוקה.

אולם ,פירוש ייחרות הרת" מהו? איזה יחסי גומליך אמורים לקום כיז כני רת הרוכ

לכיז כני רתות המיעוט וכיד אותם האזרחים שאינם ר;כקים כרת כלשהי? וארצות-הכרית

-

אם איי היא חכרה נוצרית ,איזה סוג חכרה היא ?ומה יחס החכרה הזאת אל

הכנסיה ?

על יהורי ארצות-הכרית החוכה להשיכ על השאלות האלה  .מה עור שהטעימו כי רגם
ייאמריקה הנוצרית" מוטעה הוא ,ולהציע רגמים חלופיים לרמות שיחסי הכנסיה~

המרינה צריכים ללכוש כאמריקה .לרעתם .ער כמה השכילו למלא את החוכה הזאת

-

רכר זה עורנו לוטה כערפל ,שכז טרם ראה אור ריך-וחשכוך מלא המחכר את רעותיהם
של יהורי ארצות-הכרית על הענינים האלה ,ורוכ הספרות הקיימת יותר משהיא טכועה
כחותם הלמרנות הריהי טכועה כחותם הפולמוס .אולם ,אפילו הסקירה השטחית .
שטרחתי להגיש כאך ,מספיקה כרי להצריק את המסקנות האלה . 1 :יהורי ארע;ת-הכרית

ניסחו אמנם רגמים חלופיים ;  . 2ההשקפות  ,שהכיעו על הכנסיה ועל המרינה  .רכ-

צרריות הז יותר משמרמים הכריות ,כררך כלל ;  . 3כהתמוררם עם השאלות הלל ,ניעכו
יהורי אמריקה לפני שני אתגרי יסור  :א .ל,טול חלק כחכרח הריכ ,כשיויס ביז שווים .

כלי לרכוק כרת הרוכ הזה ; כ  .לגמור אומר מה יפעל יותר לטובת היהורים :משטר,
המבטיח שוויוז לכל הרהות ,או משטר המחייב אח הפרדת המרינה מרת כלשהי.
א

התפיסה האומרת .כיאמריקה היא אומה ניצרית i1' .ור' 1!.יה בתקופה הקולוניאלית )כלומר
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בימים שארצות-הברית היתה עדייך מושבה בריטית(  ,והיא מוסיפה להתקיים כמסורת
רצופה

עד

עצם

היום

" הפרוטסטנטים

הזה.

האמריקנים",

מבאר

רוברט

האנדי ,

יימלכתחילה קיוו מאוד כי ביום מך הימים תהיה הציוויליזציד ,של האץר נוצרית

במלואה  .הדרכים ,שבהך ה ר בעה התקנה הזאת ,והפעילויות שהולידה ,אמנם נבדלו
במקצת מרור לדור  ,אולם זה שלוש מאות שנה ומעלה שואבים הפרוטסטנטים כיווך
והשראה מך החזוך של אמריקה נוצרית  .החזוך הזה שימש מגמה משותפת ,שלא עצרה
לפני הברלים של זרמים רתיים וסיפקה יערים שלקראתם יכלו לחתור הכל .כל אחר
בסגנונו ובררך משלו  2 ".החוקה ומגילת הזכויות* לא ציננו את להט האנשים שרגלו
באיריאל של אמריקה נוצרית  .שהרי הם פירשו את המסמכים הללו פיריש צר .את
פרשנותם )ואיך זה חשוב אם היטיבו לפרש ;החשוב הוא כי האמינו שפרשנותם נכונה(

סיכם השופט ג'וזף סטורי בקונטרסו המפורסם יירברי פרשנות לחוקה" )  ( 1833בזה

הלשוך :
תכליתו האמיתית של תיקיך החוקה היתה שלא לקרם את פני איסלאם .היהרות או
הכפירה בעיקר )הס מלטפח אותם( בררך של הפקרת הנצרית  .אלא להוציא מכלל
חשבוך כל יריבות שביך הכיתות הנוצריות ולמנוע את היווצרותו של כל מימסר
כנסייתי שיעניק להיררכיה כלשהי אח חסותה הבלערית של הממשלה הכל-ארצית '.
רעתו של סטורי מצאה לה תוספת חיזוק בכמה וכמה פסיקות ראויות לציוך .בהתאם

לתקרים הבריטי יצאו הפסיקות הללו מך ההנחה כי ייהרת הנוצרית מוכרת כחלק מך
החוק הכללי"  4 .ג'יימס קנט ,הנש י א ראז של בית-המשפט הראשי של ניו-יורק .גרס ב-

 . 18 11כי חרות הרת וההפרדה שביך הכנסיה לביך המרינה אינז עומרות כמכשול על ררך
הרשעתו של פלוני בעווך חילול זרוני של השם .שהרי ייאנו עם נוצרי ,ומיסר האץר מעוגך
ב-ן . 193נזקק בית-המשפט העליון של ארצות-

עמוק-עמוק בנצרות " מק'ז  120שנה .
הברית לאותו הביטוי  " -אנו עם נוצרי" .. .

-

וזאת בפסיקה היריעה מאז בתור

יי ארצות-הברית נגד מקינט  iש"  .בהגינו ב  1939-על חוק  .המצווה לסגור חנויות בימי א '.
הכריז בית-המשפט העליון של מרינת ג'ורג ' יה בהחלטיות .כי אמריקה היא " אומה
נוצרית 'i ".

אמריקנים יחידים אף היו מפורשים יותר בקשרם את המרינה אל רת הרוב  .כך.

למשל  .טען רניאל כבסטר ברוב להט באוזני בית-המשפט העליון .בפרשה של ויראל נגר

ג'ראר מוציאים לפועל ) . ( 1844

כי יישימור הנצרות הוא אחת המטרות העיקריות של

המימשל" ,כי בית-ספר יי הפוגע בקרנה של הרת הנוצרית " ,או אפילו בית-ספר " להוראת
הרת היהודית " מך הדין " שלא י ראו בהם מעשה צרקה "  .עור אמר  " :הכל  .הכל מכריזים

כי הנצרות היא חוק המדינה" .
חברים למפלגת הWHIGS -

הוא אמנם הפסיד במשפט  ,אולם זכה לתרועות מצר

)שקרמה לרפובליקאים( .זאת ועור :רעותיו בכל הנוגע

לחוסר הךגיטימיות של בתי-ספר יי המפיצים את היהרות" זכו לתמיכת בית-המשפט  .אף
כי נרחו טענותיו מטעמ י ם אחרים  ~ .ייתכן מאוד כי רבסטר נמלך ברעתו לימים.ו עם זאת

מ ובז כי למגילת הזכ ו י ות הי ה ח~ ל Iף רק z,ז",כ'ב ן ר ה פ דר ל  ..וד ,י א לא התחי ל ה ל " nב אה המרינוה
'; n :ירות אלא ב'כ א ה ה עש ר ' . C
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שיקפו הרעות שהכיע כפרשה הזאת ,ככירור את רחשי לבו של מיעוט ני~ר מכין
האמריקנים,

הן כימיו והן מקץ

דורות אחרים.

כ

כאופן כללי אפשר לומר כי יהודי אמריקה הציעו שתי אלטרנטיכות רכות משמעות
לטענות כדכר ייאמריקה הנוצרית"  .שתיהן מעוגנות היטכ כהיסטוריה ,שתיהן מסתמכות
על אידיאלים חוקתיים אמריקניים ,ושתיהן מתיימרות לקדם את טוכת ארצות-הכרית
ואת טוכת היהודים כאחד .הברירה האחת מדגישה את אופיו הדתי הרחכ של העם

האמריקני ,ואילו הברירה האחרת מטעימה את ההפרדה שבי! הכנסיה לכי) המדינה ואת

מהותו החילונית של המימשל האמריקני  ,המסתעפת ממנה .שתי החלופות משקפות
פרשנות נכדלת של ההיסטוריה  ,מעורכים כה) יהודים שידידים וכעלי-כרית מסוגים
שונים ונכדלים להם ,והן מוצאות את כיטו:ן המעשי כע?/דות מדיניות הנכדלות אלה

מאלה

מJ

הקצה לקצה.

הברירה האחת מש' רטטת את דמות האמריקנים כעם דת '.שאינו דכק כשום דת

מסוימת ,אלא שאין ספק כלבו כי דת כלשהי דרושה למע) י.ווחת כל האזרחים .הרעיון
הזה מוצא את ביטויו התחיקתי המוקדם החשוכ כיותר כתקנד ,הצפונית-מערכית משנת

ך  Xך  Iהקוכעת ,כי " הדת ,המוסר והידע" )אין הם מוגדרים לפרטים( יידרושים כדי לקיים
מימשל מעולה וכדי להכטיח את אושרה של האנושות"  .אמריקנים ראשונים כמעלה,
החל ככנימין פרנקלי) )האיש הציע לומר תפילות ,שאינ) לקוחות משום דת מסוימת,

כאcכפה המחוקקת( וכלה כדווייט ד' אייזנהאור ) " לצורת מימשלנו אין טעם אלא-אם-כן
היא מושתתת על אמונה דתית עמוקה מאוד ,ולא איכפת לי האמונה הזאת מהי"( ,צידדך
כדעות דומות ,וכמוהם עשו מקצת החסידים של הידוע כיום כ"דת

אזרחית"H .

המושג

הזה מעורפל כמקצת ,ומשמעותו שונה כעיני אנשים שונים .אךלם  ,מה שחשוכ
מכחינתנו הריהו קיומה של מסורת המתמשכת למ) ראשית ימי הרפובליקה והקושרת
את האמריקנים אל ד,דת כל ,להיכנס לפרטים  .זוהי מסורת המונה את היהדות כי) כל
שאר האמונות האמריקניות ,כי) הנוצריות וכין הלא-נוצריות .
יהודי ארצות-הברית אמנם ממעטים להסתמך על המסורת הזאת כימינו ,אולם היא
מונחת כיסוד כמעט כל קריאה חשוכה לחרות הדת .שיצאה מפי יהודים אמריקנים
דגולים כשני הדורות הראשונים לעצמאות ארצות-הכרית  .כך ,למשל ,עירערו יהודים
כשנת ב Xך , Iכעצומה שהגישו אל מועצת הצנזורים של מדינת פנסילווניה ,על נוסח

שכועת התנערות מ) הקתוליות המחייכת אמונה כאלוהות ייהברית הישנה )המקרא(

והחדשה"  .כטענם כי שכועה כזו נוגדת את הכרזת הזכויות של מדינת פנסילווניה עצמה
האומרת :יישום כן-אדם ,המכיר כקיומו של האל .בל הישלל נזמנו )או בל תקוצץ( כל
זכות

אזרחית

כאזרח ,

מחמת

נטיותיו

הדתיות".

הצהרת

המדינה )לרכות יהודיה( אל התאיזם )האמונה כאלוהיס (

היהודיס ;

הזכויות

ד,זאת שקשרה את

 -לא טררה כלל את מנוחת

אררכה .כא יונה פיליפס ,כעצומה אחרה כנושא זה .והכריז  :ייכני ישראל יהיו

מאושרים לחיות כצורת מימשל שכה כל החכרות הרתיות יהיו שוות )' :::שוות" .כאחת :
היהודיס כיקשו שוויו) רתי  .ולא מדינה המנותקת כ;  jהדת כל י ל .יעקכ הנרי הדגיש את
הנקודה הזאת בשנת  , I H)( 9כשיצאו אנשים מסוימים כיכ,אמ'! לשליל ממנו את מושכו
ככית-המחוקקים ש

9H

ל

קר i

ל

{ "11 ,

ינה הצפונית ,יכ ,שך  Cשסירב

..,

.הישכע שכועת אמונים נוצרית.

בזה הלשון  :ייכל עור מקייס פלוני את מצוות הדת ,הנראית לו כאמיתית ,אם כזכות

חינוכו ואם על-פי כחירתו ,הרי שלרעתי אין זכות לאיש ,באץר החרות שלנו ,להעמירו
למשפט של איזו אינקוויזיציה )< ,
בשום הצהרה מן ההצהרות רלעיל אין היהורים מעלים על הרעת שזכויותיהס יהיו

כזכויות הלא-מאמינים ,היהורים אף לא יצאו במחאה כאשר הלכו מרינות אחרות,
לרבות פנסילווניה ומארילנר )ב"חוק היהודים" המפורסם של  (, I X26והעניקו להם
זכ~יות שנשללו מן הלא-מאמינים ,תחת זאת קיבלו רובם של ראשוני היהררים
האמריקנים את החרות הרתית כזכות המעוגנת בתוך הקשר הרתי ,על פי ניסוחו של
מרדכי נ' זכ ,שהיה בווראי הרמות היהורית הראשונה במעלה של הימים ההם ,הגרירו את
הrדרות הזאת כ"ביטול גרירא של כל המוגכלויות הרתיות" U ,ן ליהודים לא היה איכפת

שאמריקה גילתה מחויבות איתנה לרת ; ראגתם העיקרית היתה נתונה לכך שהמחויבות
הזאת תישא עמה ערובה המנו Oחת בפי מרדכי נ' זכ בזה הלשון :ייבני-חורין אתם לעבוד
את האלוהים כטוב בעיניכם  ,וזדרןת המצפון הזאת אסור שתופר",

תמיכת היהררים בעמרה הזאת ,שלפי מהותה מצררת היא ברת ,נשארה איתנה בשני

השלישים הראשונים של המאה הי " ט  ,מלומרת אחת  ,הבקיאה היטב בנושא ,שלומית
יהלום ,הסיקה בעבורת הרוקטורט שלה  ,כי בתקופה ההיא היתה רעת היהורים

האמריקנים נתונה

אל

" חופש הרת

ולא

אל חופש מן הרת "  ,במקום שיתמכו

בתביעותיהם של ארגונים אנטי-רתיים ,היא כותבת ,תמכו יהורים רבים ב"סיוע נטול

משוא פנים לכל הרתות"  11 ,רוגמה מאלפת לכך יכולים אנו לשאוב ממלחמת האזרחים

של ארצות-הברית ,חסירי ייאמריקה הנוצרית" הגבילו את מינו:ם של כוהני רת צבאיים
לאותם האנשים אשר כונו ייכוהני רת של זרם נוצרי כלשהו שהוסמכו כרין" ,כשנדחה רב
צבאי על יסור הקכיעה הזאת הגיבו היהודים ,כמובן ,במחאות עזות ,אך ,הם לא חתרו
לכיטול משרת כוהן הרת הצבאי ,כמתחייב אולי מפרשנותה החילךנית של מסורת הרת
האמריקנית ,כי-אם רק אל השוויון הרת.י כשהומר החוק באופן שהמלה "נוצרי "
נתפרשה מעתה בתרר יי רתי "  ,רבר שאיפשר למנ;ת רבניס צבאיים ,הביעה הקהילה

היהורית א ת שביעות רצונה  12 ,אף לא היתה זו פרשה יחירה במינה ,פרופסור נעמי כהן
מבארת אח העני ן כספרה ע ל -אורות יהורי גרמניה שבארצות-הברית .שראה אור זה -ל א-
כבר '

חלוצי השוויון הדחי היד ,ודיס דרשו ,בדרך כלל  ,שהממשלה חשמור על נייטרליוח
בעניני דח .. ,הם ררשו מדינה  ,שחנד ,ג נייטרליוח כלפי כל הדחות ,ולא מדינה
המנותקח מן הרח ,אכן ,חפיסח ד,ניחוק  ,שהיה בה ,באקיימד ,של המאד ,ד,י"ט ,כמוד,
כעמדה אנטי-רחיח ,ד,יחה מחועבח בעיני היהודים ,כשס שהיחה מחועבת בעיני ררב

האמריקניס .ד,ר;:ננים ,ששימשו זה-כבר כמנהיגיס המשפיעיס ביוחר של ד,קהילה ,

גרסו כי ד,רח ד,יא רכיב חיוני של ר,חייס הטובים .ובדומד ,לכוהני הדח הנוצריס יצאו
חוצץ נגד הסגח ד,גבול מצד החילוניןת

I I,

אמנם מ '  lך לם לא סר לגמרי חינה של ההיענרח הזאח אל אחגר " אמריקה הנוצרית ",
אולס בשלי ש האחרון למאה הי " ט נוכחו היהודים .למגינח לבס  .כי קריאוחיהם לשוויון
דתי נחקלן כאוזניים אטומיח  .הכזשבר הרוחני והפילוגיס הפנימיים .שהילכו אימים על

'1'-1

אמריקה הפרוטסטנטית בתקופה ההיא )היתה זו תקופה שהציבה לפני כל הדתות

המצויות באמריקה את מסקנותיהם המרהימות של הררוויניזם ושל ביקורת המקרא(,
ד,מריצו אוונגלים וליכרלים כאחד לחדש את קריאותיהם הפרטיקולריסטיות לייאמריקה
נוצרית"  ,מנהיגים אוונגלים עשו נפשות לתחיקה אנטי-מודרניסטית ,כרי להגך על

"השכת הנוצרית" ,כדי להנהיג אנטי-ייפכחוך נוצרי" ,ולשוב ולהכניס את הנצרות לתוך
חרר הלימודים ,וכך כדי לשבץ את המוסר הנוצרי בתוך ספרי החוקים האמריקניים1.1 .

אפשר שהנוצרים הליכרליים היו קצת יותר זהירים ,אולם כפי שמציין רוברט האנד',
"היתה

מטרתם,

אידיאליזציה
קרמה"

"1 .

מבחינות

של החתירה

המסקנ~,

כפי

רבות,

קביעה

לקראת

חברה

שניסח

אותה

מחורשת

נוצרית
אחד

מופשטת

הגשמיות

ומלאת

סגולית בעידן של חרות ושל

המחברים

בכתב-העת

American

 , Presbyterian and Theological Reviewאמרה כי לא-פרוטסטנטים לעולם לא

יתקבלו ,כשווים וללא , 9ג :על דעת הפרוטסטנטים :
זוהי רפובליקה נוצרית ,ונצרותנו היא מן הסוג הפרוטסטנטי  .אנשים ,שאינם נוצרים,

או אנשים ,המכונים נוצרים ,אלא שאין הם פרוטסטנטים ,חיים בקרבנו ,אדלם לא הם
אשר בנו את הבית הזה .מעודנו לא נעלנו את דלתותינו בפניהם ,אולם כבואם אלינו

עליהם להשלים עם מה שיש לנו להציע להם ואם נוכח מישהו  ,הבא אלינו ,שאיך

ההסדר הזה לפי רוחו ,אולי ייטיב לעשות אם ינסה אץר אחרת .העולם הוא רחב ;
אדמות רבות טרם מצאו את בעליהן ; ייצא-נא ויפלס לו דרך כשם שפילסו אבותינו
למעננו ;אשר לאץר הזאת ,הרי נטלנו אותה לידינו בשמ אדוננו ישו הנוצרי ;ואמ
תשרה עלינו שכינתו ,הרי שבדעתנו להחזיק בה עד אשר יבוא II> .

ההצעה לתקך את החוקה ייתיקוד נוצרי" ,באופך שיירשמו בה הניבים ייאדוננו ישו

הנוצרי" והבסיס ייהנוצרי" לחיים הלאומיים ,היה בה משום נסיון להבטיח שאמנם
יוגשמו המטרות הללו ער מהרה1 '.

נקל להביך כי היהודים הוחרדו מן המאמצים הללו ,שהרי היו חדשים באמריקה
ומורגלימ לעיפה בדרשנותם האנטי-יהודית של הרומנטיקאים הנוצרים שביבשת

אירופה .הם סברושבעולם החרש בדיוק כמו בעולם הישך ,עושים חסירי הרת יד אחת
עם כוחות הריאקציה ,בבקשם נמל מבטחים הלכו יהודים רבים וקנו להם שביתה איתנה
במחנה הליכרלימ שוחרי חופש הדעות ,שכך נראה להם כאכסניה הרבה יותר טוכה
לאינטרסים היהודיים ,כך פנו יהודים רבים אל תגובה רריקלית יותר על ייאמריקה
הנוצרית"

 אל דוקטרינת ההפרדה הגמורה )כיך הכנסיה למרינה(.ג

ההפרדה שכיך הכנסיה לביך המרינה היא ,כמובך רעיוך משכבר הימים

באמריקה :

שורשים עמוקים לו הך בהגות התקופה הקולוניאלית והך בהגות האירופית .בצורה
הרדיקלית ביוחר של הרעיוך רגל תומס ג'פרסוך .הוא האמי) ,ולו ברוב ימי חייו ,כי
המדינה מך הדיך שתהא חילוניח ,ואילו הדת אינה אלא דרך ש:ב  iר לו היחיד כטוב

בעיניו " .סמכויותיו החוקיות של המימשל "  ,כחב ג'פרסוך בקונטרסו ייהערות על
וירג'יניה" ,אינך חלות אלא על מעשים המזיקים לזולת  .ברם ,שכני אינו מזיק לי בטענך ,
100

כי קיימים עשרים א.לים או כי איך קיים שום אל"'~ .פרסוך סירב להכריז ,ולו על יייום
הודיה" ,פך "תוקנה לארצות-הברית סמכות על טקסי פולחך דתיים" .לזכותו אנו זוקפים

את הפרשנות המפורסמת לתיקוך הראשוך לחוקה ; "זהו

זr r:

שכיך הכנסיה לביך

המדינה"18 .

איך זה מחוור כלל מתי החלו יהודים תומכים בדגם זה של "מימשל חילוני".

בבחירות של  1800הצביעו רובם של כמה אלפים היהודים לטובת ג' ,פרסוך ;ברם ,הם לא
עשו כך על יסוד השקפותיו בעניני דת  .בנימיך נונס ,הסוחר והמתווך היהודי איש
פילדלפיה ,צייך לזכותו של ~'פרסוך ,כי הנשיא העתיד להיבחר ייהכריז ,בעצם דברי
המבוא שלו להצהרת העצמאות  ,כי כל בני-האדם שווים המה ,ושוטח את תחינתו לפני
ההשגחה העליונה"  .יש בכך משום רמז ברור מה היו עדיפויותיו של נונס עצמו l ~.יצחק
ליזר ,החשוב שכיך המנהיגים הרתיים היהודים של התקופה שלפני מלחמת האזרחים,
היה הרבה יותר קרוב אל השקפת; הרדיקלית של ~'פרסוך  .בהגינו על זכויות היהודים,
שוב ושוב העלה על נס את עקרוך הפרדת הכנסיה מך המד;נה ,מילא תפקיד פעיל במאבק
למעך שוויוך היהוריס במישור המרינה ,והתנגר נמרצות להסגות הגבול )הנוצריות,
כביכול( של החיים הציבורייס האמריקניים ,כגוך חוקיס בדבר סגירת חנויות בימי ',א

אמירות נוצריות בדרשות יוס ההודיה ,התייחסות רשמית אל הנצרות בחוקי המדינה

היחידה כבחוקים הפדרליים ,וכך עריכת תפילות נוצריות וקריאות במקרא בבתי-ספר
ציבוריים אולם ,גם את לייזר הניעה המשאלה ,בראש ובראשונה  ,להבטיח זכויות שוות
ליהודים ולמנוע את התבוללותם בכלל האוכלוסיה .הוא עמר על המשמר ,כרי למנוע את
הסגת גבולם של החיים הציבוריים על-ידי הדת ,יותר משעמרו מקצת בני דורו היהורים,

ועם

זאת לא לימד זכות

מפורשת על ממשלה חילונית ,הס מלהזכיר ממשלה

אתיאיסטית20 .

היה זה רק בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים ,עת חודשו המאמצים לחולל " אמריקה
נוצרית" )דבר שהביא יהודים להדק את קשריהם עם חסידי הרדיקליזם הדתי ועם שוחרי

החופש מהדת ,והלא גברה גם השפעתם של אלה בפרק הזמך הזר ,(,שיהודים אמריקנים
התחילן לצדד באורח חד-משמעי בקיום ממשלה הפטורה מכל השפעה רתית .יהודים
דגולים נטלו חלק בפעילויותיהך של קבוצות ,כגוך " ההתאגדות הדתית החופשית"
ו"הליגה הליכרלית הכל-ארצית" .יהודים רבים ,וביניר,ם מנהיגיס רפורמיים נודעים,

כגו ך רכי יצחק מאיר }ייז ,כרנהארד פלזנתאל ןמאקס שלזינגר ,וכך המנהיג היהודי הלא-
דתי

מ;ר r

lndex

אלינגר ,התחילו לדג;ל כרעיונות ההפרדה בכתבי-עת שונים ,כגוך  heז

שבעריכת פראנסיס אכוט  .כפרק ר,זמך הזה ,קובע פרופסור :נני קרא;ט ,ייבאה

שאלת היחסים שכיך הכנסיה לביך המדינה וזירזה את כריתתה של כרית שאיחדה
יהודים ,נוצרים ליכרליים ,שוחרי חופש המחשכה וחילוניים כאגודה אחת ,חרף כל

ההבדלים הדתיים והתיאולוגיים שביניהם"  21 .עקב כך חלו התרחקות מפורשת )במיוחד
על-פי ההגות היהודים הרפורמית(  ,מך ההדגשר ,כי האמריקנים הם עם דתי ,ותזןזה

לעכר יתר הטעמה כי הממשלה מוסד חילוני היא .כך ,למשל ,הכריז יצחק מאיר וייז
ב  1896-כי " למדינה איך דת ,והואיל ואיך לה דת איך ר,יא רשאית לכפות הוראה דתית

כלשהי על האזרח ,כיך שמכוגר הרא רכיך ילד"  22 .בכתב פולמוס ,שחיבר בשנת  5ך א, 1
כדי להוכיח כי "הציוויליזציר ,שלנו איננר ,ציוויליזציה נוצרית" ,בא כרנהארד פלזנתאל
ואף ד,רחיק

לכת ;
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תודה ל \ Iל על שהופרדה הכנסיד ,מז המדינה כארצנו

I

תודה ל \ Iל על שטוהרו עתה הן

חוקת ארצות-הכרית והן חוקותיהן של מדינות הכרית מן הרעיוז הרה-הסכנות הזה !

תודה לאל על שהם ייאתיאיסטים "  .כקטרוג שטפלו עליהם כמה אנשי אופל שקדניים
מד.י המשתוקקים להתגכר על המאה הי"ט ולהחזיר את המאה הי " ד כקדם .תודה
ל \ Iל על שד,ושג הדכר כפדרציה שלנו ויהי רצון שיישארו חוקותינו ומוסדות המדינה
שלנו " אתיאיסטיים" .כמוהם כמפעלים  .ככנקים וכמסחר שלנו2 1 .

גישה זו היתה עד מהרה לקו ה!וקני שהנחה את היהודים כסוגיה כנסיה-מדינה
יי כרית קהילות כתי-הכנסת העכריות-אמריקניות " .שנוסדה כ  5-ך ) 18וכראשית דרכה לא

שימשה זרוע לתנועה הרפורמית( .הכיעה כאחת מהחלטותיה הראשונות תמיכה
כ"קונגרס הליכרלים" כמאמציו "לז:זלז את המדינה ללא

שיור" 21 .

"הועידה המרכזית

של הרכנים הרפורמיים .הועדה היהודית-אמריקנית והקונגרס היהרדי האמריקני הכיעו

תמיכה דומה כ"הפרדה קפדנית" ככר כראשית המאה העשרים.ר  2אפילו כהפרש זמז

ניכר מאוד )כראשית שנות השישים(

 -על כך מצכיע מחקר שנערך זה-לא-ככר

 -לא

נגלתה עדיין כל סטיה משמעותית מז העמדה הזאת :
יהודים אמריקנים  .כהנהגח ארגוני ההגנה שלהם .נרשמושוכ ושוכ כקורות הימים.
וזאת כזכות השתתפותם כהליכים משפטיים  .לטוכת ההפרדה רוכם נרתעו לחלוטיז
מפני הרעיוז האומר שעל הממשלה להעניק הכרה שווה לכל הדתות או לכל טקסי
הפולחז שאינם שאןכים מאיזה שהוא זרם דת.י ותחת זאת קראו לה שלא להכיר
כשום דת מז הדתות 6 .ן

כרם .כפרק זמן מאוחר יותר גכרו הלחצים על הכרית שכין היהודים לכיז שוחרי
החילוניותהחל כשנות השישים למאה העשרים הסתלקו היהודים האורתודוקסיים

מהחנגדוחם לסיוע שמגישה הממשלה לכתי-הספר הכנסייתיים .כעשותם כז קיון שיזכו
הם עצמם למענקים כשכיל כתי-הספר היומיים שלהם  .כמוהם כקחולים ,שקדמו להם
ככך  .טענן כי החינוך כמסגרח דחיח לכרכה הוא לא רק לכני אמונתם  ,כי-אם לאןמה
כולה  ,וכל יישללן מכחי-הספר הללז מענקים  .הכאים לזוז,כז לימודים חי ל וניים  ,אך ורק
משום שככתי-הספר הללו מלמדים נושאי דת כתוספת  .הם אף הטילו ספק ככל גישת
ההפרדה  ,שנהגן יהודים כלפי כעיית הכנסיה-המדינה  ,וכינו אותה יי רמןיית-גולם "
ו " נעדרת מחשכה " 21 .

כפועל לא גילו הארגונים היהוריים הראשיים מחויכךת רכה כל-כך למ ,גמת ההפררה

שכין הכנסיה לכיז המרינה ,כפי שדימן יריכיהם  .הטלת מסים על רכוש הכנסיה .אי -

אישןרם של ר;:גנים צכאיים כעוכרים המקכלים את משכורתם מירי המדינה .ההתנגרות
לכיטוי ייכאלוהים ש'נ,נן מ.כטחנן"  .ומאמצים רו'נ ,ים לנר  iת את כל גילןיי הרת מ .ח"
ארצוה-הכריה

 -כל אלה מעולם לא זכו לתמיכה מ  UJמעותית כרחוכ היהורי .מז הסתם

משןם שלא עלן כקנה אחד עם האינטרסים היהןדיים  .שכסופו של דכר לא היו חילוניים

לכל דכ ר.אן כרם  .היוצאים 'נ j ,הכלל  IlJ .מיעטו· להזכי ר ם  ,ל א שינן מ  iהרחף המקיף של
הד ר שנןה היהודיה כנושא הכנסיה-ה'נ .רינה  .שלא להזכיר אה הקו שנקטן היהורים כ ר וכ
השאלות האקטןאליותכהטעימם כ י 'נ.ז ה ר יז הוא  .שהמד ר וה מדיניוה משמעוהיות
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ייצאו אל הפועל ,טענו היהודים האורחודוקסיים שיש לזנוח אח כל הכריח עם חסידי

הה!:רדה המחמירים ) .לימים חברו אליהם ניאו-שמרנים ובעלי דעוח אחרוח( ,חחח זאח

!)רו אחרי שוחפוח חךשה עם קבוצוח שחחרו להטוח אח מדיניוח הממשלה אל מגמה
פר - iדחיח  .הס חשבו אח הדכר הזה )והרי זו עמדה ,המושרשח בעברה של יהדוח
ארצוח-הכריח יוחר משדימו הם עצמם( למיטב טובחם של היהוךים ושל היהדוח ,ואף
לטובח היחסיס שכיך בני הדחוח השונוח  .בכל !:עם שחששו הארגונים היהודיים

הדאשיים שמא יכורסם הסעיף "האנטי-מימסדי" שבחיקוז הראשוז לחוקח ארצוח-
הכריח ,הלכו והדגישו אח ך,צורך לחזק אח ייעבודח הכורא דרך rדרוח" בעזרה חוקים

וחוכניוח ממשלח יוח ,שחכליחם להקל על יהוךים שומרי מצווח לקייס אח עיקרי
אמונחם  .לפי הרגשחם נבעה סכנה הרבה יוחר מיידיח וחמורה מז החילוניוח הפדועה
מאשר מכוחוח הנצרוח המיליטנטיים ,שנראו להם כסכנח שוליים בלכד.
ד

חמימוח הדעים היהודיח-אמריקניח בסוגייח הכנסיה-המךינה אינה צריכה להפחיע .

אדרבא ,המ!:חיע טמוז בכך שההסכמה הזאח האריכה ימים רבים כל-כך ,שכז הסווחה
ביעילוח

אותה דילמה המייסדח

ההיסטוריה

היהודיח

בסוגייח הדח-המדינה  ,המייחדח חלק ניכד של

בת -ימינו .

מצד אחר למדו היהודים מז ההיסטוריה שראוי להם לפעול למעז ההפרדה הגמורה
שביז הכנסיה לביז המדינה ,שכך זוהי הגנתם היחידה מפני המדינה שבשליטח הנוצרים.
המטעימים את פרשנות ההיסטוריה הזאת סכורים ,כי במוקדם או במאוחר באים ייטקסי

הפולחז הדתיים המכוניס לא-קשורים אל זרם דתי מסויס" ולובשים "חוספות וסטיוח
כיחחיוח "  ,וכי "לא קשור אל זרם דחי מסוים" נעשה אז למונח הרוב הבא לחאר אח אשר
רואה המיעוט כפרטיקולרי  .לאור קורוח העכר חוששים הס שמא חחגלגל הקריאה
להשליט אח הדח באמריקה לקריאה להנהיג יי אמריקה נוצריח"  .כדי למנוע זאח הם
נ',ביאיס נימוקים להקמח ייס:גים סביב החוק כדי למנוע החקרבוח אל עבירה או אח
העכירה בפועל" .אפשר להביז לררחם כשחו Iזl.שים הם  ,כי ברגע שחקנה לה הדח שביחה
כחיים הציבוריים ,יחחיל שלטו ך הררב לרמוס אח זכויוח המיעוט רי)  ;lר אח הכל ללא
אבחנה

l <J .

מצד אחר למדו היה'!ריס מז ההיסטוריה שעליהם להחנגד לחילוז1 ,זl.כך הוא מוליך אל
ההחבוללוח ,אל השקיעה החברחיח  ,רלפעמים אף אל רדיפח כל הדחוח ,לרבוח היהדוח .
הדוגלים בפרשנוח זו של ההיסטרר י ה מקדמים בברכה גילויים נאוחיס של הדח בחייס

האמרי ק נייס וממליצים על גישה פחוח נחרצח כלפי הפרדח הכנסיה מך המדינה  :חרוח
כשב י ל הדח .הם מטעימיס ,כי ייהחמיכה כדח מונחח ביסוד המשטר של ארצוח-

הבריח"  :הם חוששים שמא יוליד ניחוקה הגמור של הדח מך החייס הלאומיים ייג ' ר נג ל
שבו 'כל דאליס גבר ',הערמה ושליחח הרסך ימשלו בכיפה "  .רק הרעיוז האומר ,כי
ייהעררל הוא עבירה על הסמכות האלוהיח ועל סדריה  ".טוענים הם ,הרא העשרי לה~ז על
החברה מפני עבריינוח רפשע .על עוד דבר הס מצביעיס :היהודים  ,בהירחס מיעוט קטז ,
ולעחים קרובוח אף מי ע וט נרדף ,ייטיבו לעשוח אם לא יפרשו מך הרוב יחר על המידה ,

פז חקום

האנטישמיוח) lJ .

מה יהיה על היהודים ב " אמריקה בלחי-חילוניח  " 0הם נלכדיס בי] שחי עמד ו ח שכל
נסן

 וטומנת סכנות, משכנעת מכחינה אידיאולוגית,אחת מהך לגיטימית מכחינה היסטורית
 שכן התברר כזמנים שונים כי גם, הנסיון לימד את היהודים לקחים סותרים.כחוכה
 גילן ליהודים פעם ידידות, שרמסו אותה, וגם הכוחות, שהעלו את הדת על נס,הכוחות

, רשאים לטפח חכרה אוטופית כאמריקה, כתור אידיאליסטים,  היהודים.ופעם איכה
 בטוחים הן מפני האש והגופרית של המדינה,שכה יוכלו לחיות הם ושכניהם כשווים

 כיצד תךגשם חכרה, אולם. הנוצרית והן מפני הישימיך הצחיח של המדינה החילונית
.חידה שטרם נפתרה

דבר זה נשאר כבחינת

-

מעיך זו

הערות

"עמנואל

השנה

יי טמפל

בסוף

ולחברה

להופיע

העןמד

לדח

המרכז

בשיחוף

שנערך
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