'ונחו ו ,טונה

פרשת האהבים היהויית עם
הםוירניו·ת :םבם ביקורתי
בהרצאה שנשא

ב 1907-

אמר פרןפ' ישראל פרידלנדר מו הסמינר התיאןלןני היהןדי ,כי

ייהתפיסה ,כאילן היהדות אינה עולה בקנה אחד עם החיים והתרבות המןדרניים" ,הריהי
ייחוויה מביכה ומשפילה ביותר ,שאיו כמוה לייסר נפשן של יהודי
ע'מ

(, 261

בר"דעת "...

)ייעבר ןהווה",

פרידלכדר הביע דעתו הנחרצת ,כי למעשה איי שום סתירה בין היהדות וביו

ההוויה המודרכית ,בהצביעו על  I1התקופה היהודית"ערבית הנדולה והמפוארת" ,ובמיוחד
על תור הזהב בספרד ,כדונמה ומופת שראוי לוהודי ארצות"הברית לחקותו,
רפידלנדר רחוק מלהיות היחוד בנישתו האופטומית הו לגבי העדר סתורה בין יהד~ת

וומדרניות והו לנכי האפשרות להשפיע על מה שנוכל לכנות ייהסינתזה האמריקנית"
היהודית" ,סבורני כי שתי ההנחות האלה מונחות כיסוד היהדות האמריקנית בת זמננו,

אבל בשנים האחרונות רבו העוררון על פרשת אהבים זו בין היהודים ובין המודרניןת,
רבים מיהודי ארצות-הברות החלו מתייחסים בביקורתיות כלפי מה שהביא עמו העידן
הומדרכי ושןב איכם מאמינים ,כי הנהייה אחר המודרניות עשויה לשמש ערובה להישרדות.
כיום אין לכו אלא לחייך לכוכח האופטימיות התמימה של דורות קודמים ,אשר ראן עצמם
כבנו-בית נמורים באמריקה ,עובדה היא ,כי לא מעט יהודים בכי הדור הזה כוטים לראות
עצמם

יותר כ  IIכטע זר

בבית II

-

כחלק מאמריקה ובה בעת גם כמכותקים ממנה ,אם

סיסמת הדור הקודם היתה סינתזה ,הרי כיןם אכו מעדיפים לדבר על מתחים ,כגוו המתח

בין התבוללות ובין זהות ,או המתח בין היות אדם אמריקני ובין היותן יהודי,

אולם בכל הדיונים בסוגיות אלה כמו מתעלמים

-

וב/כל מקום איו מדגישים כראוי

-

תמופעה חשובה ביותר ,והיא ,שביקורת זו על המודרניות אינה נחלת חלקם של היהודים
בלב.ד בהתייחסם בחשדכות כלפי חדשנות תרבןתית על סוניה השונים איו היהודים
ניצבים בגפם; אדרבא ,הם נתוכים בלב ל.בו של הזרם התרבותי המרכזי

-

אותו זרם

המתרחק במידה גוברת והולכת מן הליברליזם ובמקום זאת מדניש ביותר את הכבוד
שהוא

רוחש 1

מה שמצטייר בעיכיו בתור "הערכים המסורתיים" ,הביקורת על המודרניות

נפוצה כיום ,בצורות מצורות שונות ,בככסיות ,בבתי-ככסת ובסמינרים בכל רחבי המדינה,
כך קורה למרבה הפרדוקס ,כי בנישה המחודשת כלפי המודרכיות נוהנים אנן ,היהודים,
כומדרכים לעילא,

~__._--~---
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רצוני להדגוש במארמ  Iה דווקא אותם נושאים ,המבדולים את הוהידים מן ה  Iרם
הרמכוו והנורמלם לנו לבוא לכלל עומות עם התרבות בת ומננו ,לפוכך לא איררש

 Dויכוחים על וכולות והם של כשלם ,הומוסקסואלום או צחמונלם ,שהרל אלה הם נושאום
המעסלקום שררות רחבות בציבור הארמלקני ,וככל שנדוו בהם לא כלמצא אלא דשים יחד
עם רבלם ,,:וחים בסונוות ,העומרות ממללא על סדר הוום העדכנל מבחלכה פוליטית ואשר
על"פו"רוכ נם נכונות מבחלכה וו עצמה ,במקום ואת אבקש להתרכו בנושאים שנוגעום

ליהורים כלבד ,כושאים שש'מים פד\ת כינינו ובלו הורם הרמכזי ,ובמלוחד כשנילם בעלל
חשיגות עללונה ,הומנחלם על סדר היום של הלהרות הארמוקנלת; נלשואל תערובת ,והויקה
כלפו לשראל,

נד )I

הרעכלם של התרבות כת זוכנןכ ,נראה חוק השכ\ת :כלום לא מן הריו הוא לנקוט לחס
שווה כלפי כל ארם וארם ,תהלה רתו אשר תהלהו

להל) בשני נושאים אלה אחד"אחר ,כענ»ן )ושואי התערובת לא חרגו יהודו

ראצות"הברית במאומה מן המקובל בארצות"הברית ,רוב האמריקנים סברו ,כי על

גוגים

הלא אנו מ~רני סולדלם וגובני ןמ הרעיון של וכרלנה )וצרית ,מרגלז כמווחר ,כסולם

פרוטסטנטום להו)שא לנשום פרוטסטנטיות ,גברים קתולים לכשלם קתולוות

וגברום יהודלם לנשים והודיות ,היה וה ג>\ר ההותוך המשולש הכודע בתחום הדת ,שנתמך
על"ורו רוב הערות בהתנגדותו לנושואוו בון"רתוום; אותם אמרוקנלם מועטלם יחסלת,
שנושוא עם בני דתות חארות ,נחשבו חריגים מבחונה חברתות ,במלום אחרות ,התרבות
הארמיקנות על הנורומת והצלפוות החברתוות שלה כמו אוששה את התפוסה הוהודלת

המסורתית של פסולת נישואיו חמוץ לקהילה וחווכ נושואו) תוך"קהילתיים בלבר,

טונל מומחים ,כומכו ,במצלאת תשובות הולמות לקושיות מסוג  Iה ,ער כרו כך שאנו
וכטום לשכויו כי ושראל ,מעצם טלבה ותולדותיה וטעם קיומה ,מהווה ושות לוצאת"רופ)
על רקע הערכים הרמIנללם שאןכ )והגלם לכרוך עם התרבות בת זמננו ,האם מדינה זו לא
קהמ בלן השאר כמענה למצוקתנו לנוכח השפעת הלכי הרוח המודרכ»ם על הלהודיםן
תבמלכתנו ברעלוו של מרל)ה יהורית יחורית ,אנו מסתווגלם מן הערכלם הפלורליסטוום

יהכלל"נאושילם של התרבות בת זמננו ,אולם ,כמו כמקרה של נלשואי תערובת ,גם
במקרה  Iה לא השכלנו ערייו להשללם עם מלוא ההשלכות של חריגה זו על ולקתנו
שלררנלות ככללה.

מצב  Iה הוה נוח בוותר לוהודים באותה תקופה ,אולם בשנים האוחוטת חלן תמורות
קוצונוות בתבנות ה)ושואי) בראצות"הברות ,השתולכות לדתות שונות אונה נחשבת עוד

בחברה מחסום בפנו נושואוו ,ורוב הכנסלות חאמרוקניות ,כולל הכנסייה הקתולית,
מקדשות הוום כישואו תערובת ,תוך הצבת תנאים מיוחדום

בשועור מוערי בלבה אם בכלל ,ג'ורג' גאלופ מצא ,כי
מו האמריקנים מחויבים

כ" 80%

נלשואון בוו בכי דתות שונות,

וסטטיסטיקה אחרת מלמדת ,כל כושואלו מסוג יה הם כיום
מעשה של וום"יום ,כללות

-

חוץ מאשר בחוגים יהיד»ם

-

נחשב הרבר להתפתחות חלוגלת ,ועובדה וו באה ללמרכי ,כל
רחשו אובה דת"ם ואתניום מלמים עברו כמוגים והולכום,
הוהודלם

נשארו היחירלם ,שהתפתחות זו מטרלרה ומכוכה

אותם :הרינו כלום היחורה מבין הקבוצות הרתלות הגדולות
בארצות"הברית,

המנסה לפעול במרץ למניעת כישואל

םרגית האםריקנים

טוםגים ירם על נישןאיו
גי- Iרתיים ,ןאילן
היהורים ,םהיןחם

מחויגים להמשכיו'ח
הוהןרית ,מתננרים להם

תערובת ,בגישתנו  ,11שאני מחייבה בכל לב ,אנו מברילים
את

-

תערלי ,המפתח לק\שלה וו  -כלומר ,החוליה המקשרת כין שתו הדוגמאות האלה

-

הוא השבטלות .הקשרים המיוחרים ,המקשרים בלן הוהודלם לבלן עצמם והמבדלל>ם

אותם מכל מי שאיננו יהורי )מה שקרול כלשון נק»ה ייכלל ישראל" ומה שכזנה כפל שנלאור
ולvכ )סילומיו( שכטר !/לשראל הקתוללתיי( ,השבטי\ת  Iרח בעלקרה לערכל התרבות בת
זנמונ ,משום שהיא פיעלת  -אם לשאול מונח משל \ר)ר סולורז  -על לסוד העלקרון

הסמורתל של ומצא )  (, descenlולא על בסלס העלקריו הומררנל של הסכמה )  (.consentכרל
ונמלע אי"הבנות ,היהרות המוררנלת אכו הושפעה מלסור ההסכמה ,ולעלר המספר הגובר
של מה שקרוי יהורים על"פי בחירח ,אבל המוצא  -כלורמ ,השבטלות בהתגלמותה _
נשרא הכוח העליןו ,המכרלע ,מטעם  Iה נאו רנלם את )ישואל התערותב סנאל )משום שחאר
מבנ> הווג איננן בן השבט( ,ומאורך גלסא מחוובלם את חוק השב~ת )כל יהןדי אתוופלח,
כמו והירי רןסלה ,הם בנל השבט שלנו(,

אם נכון ניתוח  Iה ,כי או השבטי\ת מונתח בלב ל.ןב של הסכסוך בלן הלהרות ובלו העלדו

הומרר)י ,על אף מה שטענו ישראל פרלרלנרר וכל אלה שגרסו כומהו ,היהרות והומררגלות
'Uללם לא יעלן בקנה אחר ,כל באון שבטל\ת  -און יהרות ,אלן ישראל ,און עתלד לוהןדלם,

עצמנו בהכרח מו הורם העלקרו של התרבות הארמיקנית ,רמבית הארמיקנים

םא פnצלם אןכ בהמשך קלימה של הלהדות ברמותה הנוכחלת ,כל או עלוונ להיית שבטללם,

סומכום ודם על נישואו) בי)"דת»ם ,ואולו הוהודים,

ו Pעללנו להלות נכונים לראותה כאןר חרש ,באור חיובי ,לפוחת חלובי מבחלנתנו"אנו ,גם
םא להיה הרבר כרוך בוויתור על כמח ערכים בסלסוום של העלרן המוררנל  -לרעתי והו
חמיר שכראי לונ לשלומ.

ליברלום ומאמלנים כאחד

-

מהוותם מחולבום להמשכו\ת היהורות ,תמנגדום להם ,ענולן וה ,לדעתי ,הוא החרוגה
הצובורלת הומבהקת בוותר שלגו מו הערכום של התרבות בת ומננו

-

חרוגה שערוו) לא

הבהרט אותה כמלוא משמעותה לעצנמו ,לא כל שפו לוולתנו,
הדוגהמ השנילה שהוכרתי לעיל ,תמ'כתנו בושראל בשל הלותה מדינת הלהורום ,מהןוה
חרלגה מאותו סוג עצומ ,הורם המרכוי של התרבות הארמלקכית חש מואר שלא ככוח עם
הרעוון של מדונה ,המענוקה וכווות"ותר לבנו אמונה מסוותמ ולעם סמוום ,אלו פלא בדבה

מרrנא Iה ששתת עכ הר~ שהחמרב נשא בסובירנ חת'אןכן)' ח'חןך' בנ'" Iו Iרק כ"  28בובאי  99Zנ.
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