
} 1 {

גיליון א
סתיו תשפ"א  /  נובמבר 2020

רליגיה

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

לאונרד )נורמן( כהן

חורחה לואיס בורחס

הרב אורי שרקי

אליהו לוי

ד"ר אביחי צור

וויליאם בר

ד"ר סמדר שרלו

הרב יובל שרלו

ד"ר אלי שיינפלד

פרופ' חביבה פדיה

פרופ' שמעון לוי

פרופ' רודני סטארק

ת י ת ד ה  ב ש ח מ ל ת  י ב



} 2 {

א
שפ"

ת
תיו 

ס
א     //     

ת      //     גיליון 
תי

ה ד
שב

ח
מ

ת ל
ה   בי

רליגי



רליגיה
ת י ת ד ה  ב ש ח מ ל ת  י ב  / /



רליגיה: בית למחשבה דתית
גיליון א  /  סתיו תשפ"א  /  נובמבר 2020

יו"ר
שאול דה מלאך 

עורכים
עוז בלומן

מתנאל בראלי

מערכת
אהוביה גורן
זאב גינזבורג

עולש גולדברג
אושרי ברוך

עריכה לשונית
דן הלוי

אב"י ונגרובר

עיצוב
סטודיו דוב אברמסון 

מו"ל
מרכז "קדם", מבית תנועת "עזרא" 

בית הדפוס 11, ירושלים
contact.kedem@ezra.org.il

© כל הזכויות שמורות למרכז "קדם"
הזכויות על המאמר "אתאיזם, אמונה וחקר הדת במדעי החברה" שמורות לאוניברסיטת קולומביה

www.kedemcenter.com :אין להעתיק את הקובץ למחשב מבלי לשלם. לפרטים



תוכן עניינים

ם ה’: מבואות ִציֹּון ׁשֵ ר ּבְ ְלַסּפֵ

רליגיה: מה?   //   מתנאל בראלי  
בית למחשבה דתית: עכשיו?   //   עוז בלומן  

ֲאִויר: גנזים אֹוִתיֹּות ּפֹוְרחֹות ּבַ

הכרת הערך המוחלט   //   הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(  
אובססיבי לאלוהים   //   לאונרד )נורמן( כהן  

הגנה על הקבלה   //   חורחה לואיס בורחס  

י: מסה קֹול ָקָרא ְוָהַלְכּתִ

היהדות איננה דת   //   הרב אורי שרקי  
שיבתו של הפוליטי   //   אליהו לוי  

ִלי ְלַהְכִחיׁש יִֹפי ֲעבֹוָדתֹו״  חלק ראשון   //   ד״ר אביחי צור ״ִמּבְ  
דת וחירות   //   וויליאם בר  

ין: שיחות ַאְנּפִ ין ּבְ ַאְנּפִ

שיח מקדשי ואחריות אתית   //   הרב יובל שרלו משוחח עם ד"ר סמדר שרלו   
האמת והקיום היהודי   //   מתנאל בראלי משוחח עם ד"ר אלי שיינפלד  

הפרדס והקליידוסקופ   //   שאול דה מלאך משוחח עם פרופ' חביבה פדיה  

ח: תרבות ּפָ ִעם ֵאִלי ַהּנַ

ָמה, נוכחות הנעדר וקווי המגוז של חנוך לוין   //   פרופ׳ שמעון לוי חּוצּבָ  

ה: מחקר ָמה ְלַמְעָלה ָמה ְלַמּטָ

אתאיזם, אמונה, וחקר הדת במדעי החברה   //   פרופ׳ רודני סטארק   

5

7

10

17

19

22

27

33

35

41

61

81

91

93 

103

114

135

137

147

149 



ץ י ב ו ר ו ה ל  א י ר א   ~ ם   ֹ ו י ּבְ ת  ֹ ו ּל ִפ ּתְ ׁש  ֹ ו ל ׁשָ

ן י י ט ש ל ק נ י פ ה  נ י ב   ~ ׁש   ּו ּב י י ֵל

ם י י ה נ ג מ ן  י ע מ   ~ ר   ֵע י  ִנ ֲא ם  ִא ם  ּגַ

י ל א ר ב ל  א נ ת מ   ~ ה   ָג י ִר ֲה י  ּו ּד ִו

ן ה כ ק  ח צ י   ~ י   ִנ ֹ ו י ְמ ּדִ ר  ֵב ָח

16

32

90

134

146

} * {



} 81 {

דת וחירות
ויליאם בר

 

 }*{

בנאום זה, שנישא בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת נוטרדאם ב-11 לאוקטובר 

2019, עומד ויליאם בר על חשיבותה של הדת למוסר הציבורי ולמוסדות החברה החופ־

־שית. לדבריו, מתרחשת כיום בחסות החוק התקפה אגרסיבית על חופש הדת, ויש לע

מוד כנגדה ולבצר מחדש את ההבנה בדבר נחיצות הדת לקיומה ולשגשוגה של החברה.

עו"ד ויליאם בר הוא התובע הכללי של ארה"ב

תרגם: אהד מרלין

־ברצוני לחלוק עמכם כמה מחשבות בנוגע לחירות הדתית באמריקה. מדובר בנושא שזכה לעדי
פות עליונה בממשל הנוכחי ובמשרד המשפטים הנוכחי. הקמנו כוח משימה הכולל גורמים שונים 
בעלי נגיעה לנושא, כולל פרקליטות המדינה, האגף האזרחי, משרד היועץ המשפטי ומשרדים 
אחרים. אנחנו נפגשים באופן קבוע, ועוקבים אחר אירועים שונים ברחבי ארה"ב – מקרים שבהם 

־מדינות מיישמות באופן שגוי את סעיף הממסד בחוקה באופן שמפלה אנשים מאמינים, או מא
מצות חוקים הפוגעים בחופש הדת.

כבר בתקופת הייסוד של ארה"ב הייתה קיימת הסכמה רחבה באשר למרכזיותו של חופש הדת 
בארצנו. הציווי לשמור על חופש הדת לא היה רק בגדר קריצה לכיוון הדתיים האדוקים. הדבר 
לקיום מערכת הממשל  הכרחי  גורם  היא  הדת  החוקה, שלפיה  מנסחי  אמונתם של  את  שיקף 

החופשית שלנו.

בחיבורו הנודע משנת 1785, "זיכרון ומחאה נגד הערכות דתיות", תיאר ג׳יימס מדיסון את חופש 
הדת כ"זכות כלפי האנשים", אך כ"חובה כלפי הבורא", וגם "חובה... תקדימית הן ברמת הזמן והן 
ברמת המחויבות באשר לתביעות החברה האזרחית". חלפו למעלה מ-230 שנה מאז שקבוצה 
קטנה של עורכי דין קולוניאליים הובילה מהפכה, ופצחה במה שהם ראו כ"ניסוי נהדר", תוך שהם 
מקימים חברה שונה באופן מהותי מכל החברות שהיו בעבר. הם יצרו אמנת חירות מפוארת – 
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חוקת ארצות הברית – המבטיחה ממשל מוגבל, ומאפשרת חופש נרחב ל"עם" לחיות את חייו 
הן כאינדיבידואלים והן באמצעות עמותות חופשיות. זינוק קוונטי זה בכל הנוגע לחירות, היה 
תוצאה ישירה של קידמה אנושית חסרת תקדים, לא רק עבור האמריקנים, אלא גם עבור בני 

האדם ברחבי העולם. 

־במאה העשרים עמדה צורת החברה החופשית שלנו בפני מבחן קשה. תמיד ריחפה מעלינו השא
־לה: האם הדמוקרטיה, שכה להוטה אחר החופש האינדיבידואלי, מסוגלת לעמוד מול מדינה טו

טליטרית מאורגנת? שאלה זו נענתה ב"כן" מהדהד כאשר ארצות הברית התנגדה והביסה תחילה 
את הפשיזם, ולאחר מכן את הקומוניזם.

בדיוק  הוא  בפנינו  לגמרי. האתגר שעומד  בפני אתגר מסוג אחר  אנו עומדים  אך במאה ה־21 
מה שהאבות המייסדים חזו שיהיה המבחן העליון שלנו כחברה חופשית. הם מעולם לא חשבו 
שהסכנה העיקרית לרפובליקה נובעת מאויבים חיצוניים. השאלה המרכזית הייתה האם, בטווח 
הרחוק, נוכל להתמודד עם החירות. השאלה הייתה האם האזרחים בחברה חופשית שכזו יוכלו 

לשמור על המשמעת המוסרית ועל הסגולה הנחוצה להישרדותם של המוסדות החופשיים.

־ככלל, השקפתו של דור המייסדים על טבע האדם נשאבה מן המסורת הנוצרית הקלאסית. המ
דינאים המעשיים הללו הבינו שהאינדיבידואל, למרות שיש לו פוטנציאל רב לעשות טוב, מסוגל 
לעשות רוע גדול. האדם נתון לתשוקות ולתאבון עוצמתיים, וללא ריסון הוא עלול לדרוס בגסות 
את שכניו ואת הקהילה בכלל. שום חברה אינה יכולה להתקיים ללא אמצעים כלשהם לריסון 
החמסנות האינדיבידואלית. אבל אם נסמוך על הכוח הכופה של הממשלה להטיל מעצורים הדבר 

־יביא בהכרח לממשלה ששלטונה הדוק מדי, ובסופו של דבר ניוותר ללא חירות אלא רק עם ערי
צות. מנגד, ללא ריסון אפקטיבי כלשהו אנו עלולים להישאר בסופו של דבר עם דבר־מה מסוכן 
לא פחות: הפקרות. קרי: המרדף הבלתי מרוסן אחר התאוות האישיות על חשבון טובת הכלל. 
זוהי צורה אחרת של עריצות – בה האדם משועבד לתאוותיו, והאפשרות של חיי קהילה בריאים 

מתפוררת. אדמונד ברק סיכם את הנקודה הזו בשפתו הצבעונית הטיפוסית:

האדם ראוי לחירות אזרחית ביחס מדויק לנטייתו לריסון תאבונו... החברה אינה 
־יכולה להתקיים אלא אם כן יוצב כוח שולט איפשהו; וככל שיש פחות ממנו "מב

פנים" – כך צריך יותר ממנו "מבחוץ". החוק הנצחי של הדברים קובע כי אדם בעל 
תודעה פזיזה אינו יכול להיות חופשי. תשוקותיו מחשלות את כבליו.

המייסדים החליטו להמר. הם קראו לזה "ניסוי נהדר". הם השאירו בידי "העם" חירות נרחבת, 
הגבילו את כוחה הכופה של הממשלה והשליכו את יהבם על המשמעת העצמית ועל סגולתו של 
העם האמריקני. במילותיו של מדיסון, "הימרנו על עתידנו, בתמורה לאמונה במסוגלותו של כל 
זו הייתה הכוונה האמיתית של "ממשל עצמי": לא המכניקה  אחד מאיתנו למשול בעצמו...". 
שבאמצעותה אנו בוחרים בגוף מחוקק מייצג; אלא יכולתו של כל אדם להתאפק ולמשול בעצמו.
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אך מהו מקור הכוח המושל הפנימי הזה? ברפובליקה חופשית, המעצורים הללו לא יכלו להיות 
מוצנחים מלמעלה בידי מלכים־פילוסופים. במקום זאת, הסדר החברתי צריך לנבוע כלפי מעלה 
מן האנשים עצמם – תוך שהם מצייתים באופן חופשי לתכתיבי הערכים המוסריים, הנמצאים 

־בלב פנימה והמשותפים לכול. וכדי למשול בבני אדם בעלי רצונות ומסוגלות רציונלית אינסו
פית, אותם ערכים מוסריים חייבים להישען על סמכות שאיננה תלויה ברצון האדם – עליהם 

לנבוע מישות עליונה נשגבת.

רק בקרב עם שהוא  קיימא  ובר  הולם  הינו  בקצרה, לדעתם של מנסחי החוקה, ממשל חופשי 
דתי – עם שמכיר בכך שיש סדר מוסרי טרנסצנדנטי, מוסר שקדום הן למדינה והן לחוק מעשה 
ידי אדם, ַעם בעל המשמעת לשלוט בעצמו על פי אותם עקרונות נצחיים. כדברי ג׳ון אדאמס, 
"אין לנו ממשלה חמושה בכוח, המסוגלת להתמודד עם יצרים אנושיים שאינם מרוסנים בידי 
המוסר והדת. החוקה שלנו נוצרה רק עבור עם מוסרי ודתי. אין הדבר הולם את ממשלתו של אף 
אחד אחר". כפי שהבחין האב ג׳ון קורטני מוריי, הדוקטרינה האמריקאית לא גרסה כי "ממשלה 
חופשית היא בלתי נמנעת"; אלא רק כי "היא אפשרית, וכי ניתן לממש את אפשרות קיומה רק 

כאשר העם בכללותו נשלט כלפי פנים על ידי הציווי המוכר של הסדר המוסרי האוניברסאלי". 

כיצד מקדמת הדת את המשמעת המוסרית ואת הסגולה, הנדרשות לתמיכה בממשל חופשי?

ראשית, היא מעניקה לנו את הכללים הנכונים לחיות על פיהם. דור המייסדים היו נוצרים, והם 
האמינו שהמערכת המוסרית היהודית־נוצרית תואמת את טבעו האמיתי של האדם. ההוראות 
המוסריות הללו מתחילות בשתי המצוות הגדולות: "ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 

ובכל מאדך"; ו"ואהבת לרעך כמוך".

אך הם כוללים גם הנחיה של חוק הטבע: סדר מוסרי אמיתי, טרנסצנדנטי, הנובע מהחוק הנצחי 
של אלוהים; החוכמה האלוהית, שעל פיה מסודרת כל הבריאה. החוק הנצחי מואצל ומשתקף 
בכל הבריאה. מטבעם של הדברים אנו יכולים, דרך התבונה וההתנסות, להבחין בסטנדרטים של 

הנכון והלא נכון, הקיימים ללא תלות ברצון האנושי.

חילוניים מודרניים מבטלים את רעיון המוסר הזה ורואים בו אמונה טפלה דמיונית, שנכפתה בידי 
אנשי דת עוכרי־שמחות. אך למעשה, הסטנדרטים המוסריים היהודיים־הנוצריים הם הכללים 
היעילים האולטימטיביים להתנהלות האנושית. הם משקפים את הכללים הטובים ביותר לאדם, 
לא במעלה הדרך, אלא כאן ועכשיו. הם כמו מדריך ההוראות של אלוהים לניהול הטוב ביותר 
של האדם ושל החברה האנושית. באותה מידה, להפרות של חוקים מוסריים אלה השלכות רעות 
ומציאותיות על האדם והחברה. אולי לא נשלם את המחיר באופן מידי, אך לאורך זמן מדובר 

בפגיעה שהיא אמיתית.

הדת מסייעת לקידום המשמעת המוסרית בחברה. מכיוון ש"אדם לעמל יולד", אין אנו מתאימים 
את עצמנו באופן אוטומטי לכללים מוסריים, גם כאשר אנחנו יודעים שהם טובים לנו. אך הדת 
עוזרת ללמד, לאמן ולהרגיל את האדם לרצות במה שטוב. היא לא עושה זאת באמצעות חוקים 
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ובאמצעות ביאור הכללים  פורמליים – כלומר באמצעות כפייה; אלא באמצעות חינוך מוסרי 
הבלתי פורמליים של החברה – מנהגיה ומסורותיה, המשקפים את חוכמת הניסיון של הדורות. 

־במילים אחרות, הדת מסייעת להשריש תרבות מוסרית בקרב חברה שמנחילה ומחזקת את המ
שמעת המוסרית.

הולכת  מתקפה  תחת  נמצאת  הדת  האחרונות,  השנים  שב-50  בכך  מכירים  שכולנו  חושב  אני 
וגוברת. מצד אחד, חזינו בשחיקה המתמדת של המערכת המוסרית המסורתית היהודית־נוצרית 
שלנו, ובמאמץ נרחב להדיר אותה מן המרחב הציבורי. מצד שני, אנו רואים את העלייה ההולכת 

וגוברת של החילון ושל דוקטרינת היחסיות המוסרית. 

מידה  כל  כמעט  עגומות.  הן  מוסריות אלה  הכנות, ההשלכות של תהפוכות  כל ההערכות  לפי 
של פתולוגיה חברתית צוברת תאוצה: בשנת 1965 עמד שיעור הילדים שנולדו מחוץ לנישואין 
על שמונה אחוזים. בשנת 1992, בפעם שעברה שהייתי היועץ המשפטי, השיעור עמד על 25 
אחוזים. כיום הוא עומד על מעל 40 אחוז. ברבים מהאזורים האורבניים הגדולים, מדובר ב-70 

אחוזים בערך.

מיואשים,  צעירים  נפש,  ומחלות  דיכאון  של  שיא  רמות  רואים  אנו  המשפחה,  להרס  במקביל 
שיעורי התאבדות מרקיעי שחקים, מספר הולך וגדל של גברים צעירים כעוסים ומנוכרים, עלייה 
יודעים, למעלה מ-70,000 אנשים  כפי שכולכם  ומגפת סמים קטלנית.  באלימות חסרת טעם 

־מתים בשנה ממנת יתר של סמים – יותר נפגעים בשנה ממה שחווינו במהלך כל מלחמת וייט
נאם.

לא אתעכב על כל התוצאות המרות של העידן החילוני החדש. די אם נאמר כי המערכה להשמדת 
ובכל זאת, כוחות החילון  ואומללות עצומים.  הסדר המוסרי המסורתי הביאה עמה סבל, הרס 

מתקדמים במרץ ובמיליטנטיות רבה תוך התעלמות מהתוצאות הטרגיות הללו.

בין החילונים המיליטנטיים הללו נמנים רבים המכונים "פרוגרסיביים" ]=מתקדמים[. אבל היכן 
־נוצרי. אך מהו התחליף למערכת המו־ טהיא אותה קידמה? אומרים לנו שאנחנו חיים בעידן פוס
־נוצרית? מה יכול למלא את החלל הרוחני בלב האינדיבידואל הבודד? ואיזו מע־ תסרית היהודי

רכת ערכים יכולה לקיים חיי חברה אנושיים?

האמת היא שלא עלתה עדיין שום אמונה חילונית המסוגלת למלא את תפקידה של הדת. המחקר 
האקדמי מצביע על כך שהדת הייתה חלק אינטגרלי בהתפתחותו ושגשוגו של הומו סאפיינס 

מאז הופענו לפני כ-50,000 שנה. רק במאות השנים האחרונות התנסינו בחיים ללא דת.

ניתן לשמוע היום רבות על אודות ערכינו ההומניים. אך, בסופו של דבר, מהו הבסיס האיתן של 
־הערכים האלה? מה מצווה אותנו לדבוק בהם? מה שאנו מכנים כיום "ערכים" אינם אלא סנטי

מנטליות גרידא, הממשיכה להתקיים על אדי הנצרות.

לחב כי  נראה  אך  עורער.  המסורתי  המוסרי  הסדר  שבהם  ומקומות  זמנים  בעבר  אמנם  ־היו 
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רות – בדומה לגוף האדם – היה מנגנון לריפוי עצמי, מנגנון לתיקון עצמי, המחזיר את הדברים 
־למסלולם במידה והלכו רחוק מדי: ההשלכות של כאוס מוסרי הפכו קשות מדי. דעתם של אנ

שים הגונים מרדה. הם התלכדו והתנגדו להתנוונות. תקופות כאלה של התבססות מוסרית באו 
בעקבות תקופות של התנוונות.

זהו רעיון המטוטלת. כולנו חשבנו שאחרי זמן מה "המטוטלת תתנדנד בחזרה". אולם כיום אנו 
עומדים בפני דבר מה אחר, שמשמעותו היא, אולי, שאיננו יכולים לסמוך על כך שהמטוטלת 

תתנדנד בחזרה.

ראשית: העוצמה, הלהט והכוללניות של המתקפה שאנו חווים כיום נגד הדת. אין זה ריקבון; זהו 
הרס מאורגן. חילונים רדיקליים גייסו את כל כוחן של תקשורת ההמונים, התרבות הפופולרית, 
האקדמיה ותעשיית הבידור להתנפלות בלתי פוסקת על הדת ועל הערכים המסורתיים. כלים 
אלה משמשים לא רק כדי לקדם את האורתודוקסיה החילונית, אלא גם כדי לגבור על קולות 

מנוגדים ולהשתיקם, ולתקוף באכזריות ולשים ללעג את כל המתנגדים.

ומיושם  לדת  הפך  החילוני עצמו  היא שהפרויקט  האירוניות  לדעת, אחת  נוכחנו  כפי שחלקנו 
בלהט דתי. התופעה לובשת את כל מאפייניה החיצוניים של דת, כולל אינקוויזיציות וחרמות. 
מי שמתריס כנגד האמונה הזו מסתכן בשריפה פיגורטיבית על המוקד – נידוי והדרה חברתית, 

חינוכית ומקצועית, המתבצע באמצעות תביעות וקמפיינים אכזריים במדיה החברתית. 

־טק הפופולארית שלנו מזינים את הכפירה בדרך אחרת: הם מס־ יהחדירה והכוח של תרבות ההי
פקים מידה חסרת תקדים של הסחת דעת. חלק מהקיום האנושי הוא עלייתן של שאלות גדולות: 
האם אנו נבראים, או שמא אין אנו אלא תאונות חומריות גרידא? האם יש לחיים שלנו משמעות 

־או מטרה? אולם כפי שכבר טען בלז פסקל, במקום להתמודד עם השאלות הללו ניתן בקלות לה
סיח את דעתם של בני האדם במחשבה על "הדברים הסופיים". אכן, אנו חיים כעת בעידן הסחת 
הדעת, שבו אנו יכולים לעטוף את עצמנו בעולם של גירוי דיגיטלי וקישוריות אוניברסלית. ויש 

לנו דרכים כמעט בלתי מוגבלות להרוות את כל סוגי התיאבון הגופני שלנו.

ישנה תופעה מודרנית נוספת המדכאת את מנגנוני התיקון העצמי של החברה, תופעה שמקשה 
מוסרי,  כאוס  ידי  על  מאוימות  היו  חברות  כאשר  בעבר,  לקדמותה.  עצמה  להשיב  החברה  על 
העלויות החברתיות הכוללות של הפקרות ושל התנהלות אישית חסרת אחריות היו כה גבוהות, 

־עד שבסופו של דבר החברה נסוגה וחישבה מחדש את הדרך שבה הלכה. אולם כיום – לנוכח הפ
תולוגיות ההולכות וגוברות – במקום לטפל בסיבה הבסיסית, המדינה היא שמשמשת בתפקיד 
הסעד מפני התוצאות הרעות; אנו מבקשים כל העת מהמדינה להפחית את העלויות החברתיות 
לנישואין  לילודה הגוברת מחוץ  כך, התגובה  ושל חוסר אחריות.  של התנהגות אישית פסולה 

־היא לא אחריות מינית, אלא הפלה. התגובה להתמכרות לסמים היא אתרי הזרקה בטוחים. הפ
תרון להתמוטטות המשפחה הוא שהמדינה תגדיר עצמה כתחליף הבעל לאימהות חד הוריות, 
וכתחליף האב לילדיהן. יותר ויותר תוכניות חברתיות נקראות להתמודד עם ההריסות. בעוד אנו 
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חושבים שאנו פותרים בעיות, למעשה אנחנו רק ממירים אותן. 

אנו מתחילים עם חופש לא מרוסן ומסיימים כנתינים של מדינת כפייה, שבה אנו תלויים. באופן 
מעניין, רעיון זה של המדינה כגורם הסעד של התוצאות הרעות, הוליד מערכת מוסרית חדשה 
ההולכת יד ביד עם חילון החברה. ניתן לקרוא לה מערכת "מקרו־מוסר". במובנים מסוימים זהו 
התמקדות  באמצעות  העולם  לשינוי  ל"מיקרו־מוסר",  מטיפה  הנצרות  הנוצרי.  המוסר  היפוך 

במוסר האישי שלנו ובטרנספורמציה.

הדת החילונית החדשה מלמדת מקרו־מוסר. המוסר של האדם אינו נמדד בהתנהגותו הפרטית, 
־אלא במחויבותו לסוגיות פוליטיות ובפעולה קולקטיבית להתמודדות עם בעיות חברתיות. מע

רכת זו מאפשרת לנו לא לדאוג למגבלות בחיינו הפרטיים, ולמצוא ישועה בהפגנות. אנו יכולים 
לאותת על רגישותנו המוסרית המעודנת היטב באמצעות הפגנה לטובת מטרה זו או אחרת. 

לאחרונה נפל דבר שגיבש את ההבדלים בין מערכות מוסריות אלה. השתתפתי במיסה בכנסייה 
בוושינגטון, שאליה אינני הולך בדרך כלל. בסיומה של המיסה, קם יו"ר הוועדה לצדק חברתי 
כי  והסביר  בעיר,  בית  וגוברת של חסרי  ההולכת  הבעיה  על  הצביע  הוא  לקהילה.  דיווח  ומסר 
נוספים כדי להאכיל אותם. לאור העובדה שמדובר היה בכנסייה  ניידים  יש צורך בבתי תמחוי 
קתולית, ציפיתי שהוא יקרא למתנדבים לצאת ולספק את הצורך הזה. במקום זאת, הוא סיפר 
ולהגדלת  המיסים  להעלאת  להביא  כדי  הממשל  אצל  קיימה  שהוועדה  ביקורי השתדלנות  על 

ההוצאות למימון אותם בתי תמחוי ניידים.

־תופעה שלישית המקשה על המטוטלת לשוב לאחור היא אופן השימוש בחוק כאיל ניגוח לפי
רוק ערכים מוסריים מסורתיים, וכינון רלטיביזם מוסרי כאורתודוקסיה החדשה. החוק משמש 
כנשק בכמה אופנים: ראשית, באמצעות חקיקה, אך לעיתים קרובות יותר גם באמצעות פרשנות 
שיפוטית; חילונים רדיקליים מחפשים ללא הרף דרכים לבטל חוקים המשקפים נורמות מוסריות 
מסורתיות. תחילה, מדובר היה בביטול חוקים שאסרו התנהגויות מסוגים מסוימים. כך, לדוגמה, 
ההחלטה לאפשר הפלות בחוק, שהייתה קו פרשת מים. ומאז, גם הלגליזציה של המתות החסד. 

והרשימה עוד ארוכה.

לאחרונה ראינו שנעשה שימוש בחוק באופן אגרסיבי כדי להכריח אנשים ומוסדות דתיים לתמוך 
בנהלים ובמדיניות המנוגדים לאמונתם. הבעיה אינה שהדת נכפית על הזולת – אלא שאי־דתיות 

וערכים חילוניים נכפים על אנשים מאמינים.

זה מזכיר לי כיצד כמה מקיסרי רומא לא יכלו להניח לנתיניהם הנוצרים, וחייבו אותם להפר את 
צו מצפונם על ידי הקרבת קורבן לקיסר כאל. באופן דומה, החילונים המיליטנטיים כבר אינם 
אוחזים בגישת "חיה ותן לחיות" – הם אינם מסתפקים בכך שאנשים דתיים יהיו חופשיים לממש 

את אמונתם. במקום זאת, נראה שהם מתענגים להכריח אותם להפר את צו מצפונם.

קתוליים,  דתיים  מסדרים  ובהם  דתיים,  מעסיקים  על  לכפות  ביקש  האחרון  הממשל  לדוגמה, 
־להפר את השקפותיהם הדתיות הכנות על ידי מימון של כיסוי אמצעי מניעת הריון והפלות בשי
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רותי הבריאות שלהם. באופן דומה, מדינת קליפורניה ביקשה לדרוש ממרכזי הריון מעודדי־חיים 
למסור למטופלים הודעות בדבר זכויות הפלה. סירוב זה לאפשר מימוש חופשי של הדת הוא 
יחסית חדש. רק לפני 25 שנה הייתה הסכמה רחבה בחברה שלנו על כך שהחוקים שלנו צריכים 
להתאים לאמונה הדתית. בשנת 1993 עבר בקונגרס חוק שיקום חופש הדת – RFRA. מטרת 
החוק הייתה לקדם התאמה מקסימלית לדת אם וכאשר הממשלה תאמץ מדיניות רחבה שעלולה 
לפגוע בפרקטיקה הדתית. בזמנו, חוק RFRA לא היה שנוי במחלוקת. החוק הוצג בקונגרס על 
ידי צ׳אק שומר עם 170 חברים נוספים שנתנו את חסותם, והוצג בסנאט על ידי טד קנדי ואורין 
האץ׳ עם 59 חברי סנאט נוספים שנתנו את חסותם. החוק עבר בהצבעה קולית בקונגרס ובהצבעה 
של 97-3 בסנאט. לאחרונה, ככל שתהליך החילון האיץ, RFRA הפך חשוף למתקפות, והרעיון 

של התאמה לדת אינו זוכה לפופולאריות.

המדינות.  אל  עבר  הקרב  לדת, שדה  בהתאמה  בתוקף  תומך  הנוכחי  המרכזי  מכיוון שהממשל 
מספר ממשלות של מדינות שונות מנסות כעת לכפות על אינדיבידואלים ומוסדות דתיים לתמוך 

בפרקטיקות, או לדבוק בעמדות, שאינן תואמות את דתם.

בתי הספר הפכו גם הם להיות שדה המערכה של מתקפות על הדת. בעיניי זהו האתגר החמור 
הוא  בקיומה  ביותר  החשוב  החלק  דתית,  באמונה  שאוחז  מי  כל  עבור  הדתית.  לחירות  ביותר 
לילדינו  להעניק  יכולים  שאנו  יותר  גדולה  מתנה  אין  האמונה.  העברת  הבא,  לדור  הדת  לימוד 
ואין ביטוי גדול יותר לאהבתנו. התערבות של הממשלה בתהליך זה היא פלישה נוראית לחירות 
הדתית. ובכל זאת, זהו המקום שבו הקרב מתקיים, ואני רואה שהחילונים הרדיקליים תוקפים 

בשלוש חזיתות: 

מאמצות  רבות  מדינות  הציבוריים.  הספר  בבתי  הלימודים  לתכני  מתייחסת  הראשונה  החזית 
תכנית לימודים שאינה עולה בקנה אחד עם אותם עקרונות דתיים מסורתיים שלאורם מנסים 

־ההורים לגדל את ילדיהם. לעיתים קרובות הם עושים זאת מבלי להציע אפשרות אחרת למ
שפחות הדתיות. כך, למשל, מדינת ניו ג׳רזי העבירה לאחרונה חוק המחייב בתי ספר ציבוריים 
לאמץ תכנית לימודים להט"בית, שרבים חשים שאינה עולה בקנה אחד עם ההוראה הנוצרית 
ועדת החינוך במחוז אורנג׳  ובאילינוי.  המסורתית. חוקים דומים התקבלו במדינות קליפורניה 
בקליפורניה פרסמה חוות דעת שלפיה "הורים שאינם מסכימים עם חומרי ההדרכה הקשורים 
ונטייה מינית – אינם רשאים לפטור את ילדיהם מתכנים  למגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי 
אלה". במקרים מסוימים, בתי הספר אפילו לא ישתדלו להזהיר את ההורים מפני שיעורים שהם 

מתכננים להעביר בנושאים שנויים במחלוקת הנוגעים להתנהגות מינית ולמערכות יחסים.

־דבר זה מעמיד הורים שחולקים על האורתודוקסיה החילונית בפני בחירה קשה: לגייס כסף לטו
בת בתי ספר פרטיים, לפנות ללימודים ביתיים, או לאפשר הטמעה של אותם מסרים – אותם הם 

דוחים באופן יסודי – בקרב ילדיהם.

ציר המתקפה השני בתחום החינוך הוא מדיניות של כמה מדינות, שנועדה "לייבש" מימון לבתי 
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ספר דתיים ולעודד תלמידים לבחור באפשרויות חילוניות. מדינת מונטנה, למשל, יצרה תוכנית 
שהבטיחה זיכוי מס למי שיתרום לתוכנית מלגות לתלמידים מעוטי יכולת בבתי ספר פרטיים. 

־מטרת התוכנית הייתה לספק להורים ולתלמידים מנעד רחב יותר של אפשרויות חינוכיות, ולה
עניק חינוך טוב יותר לבני נוער נזקקים. אולם מונטנה הדירה במפורש בתי ספר פרטיים בעלי 
זיקה לדת מן התוכנית. כאשר אותה הדרה אותגרה בבית המשפט על ידי הורים שרצו להשתמש 
במלגות בבתי ספר נוצריים, בית המשפט העליון במונטנה דרש מהמדינה לשים קץ לתוכנית, 
במקום לאפשר להורים לעשות שימוש במלגות בבתי ספר אלה. בית המשפט הצדיק פעולה זו 
באמצעות הצבעה על הוראה בחוקת המדינה של מונטנה, המכונה "תיקון בליין". תיקון בליין 
אושר בתקופה של מגמה אנטי־קתולית שהשתוללה במדינה, ובדרך כלל הם מחריגים מוסדות 

־דת מקבלת תשלומים ישירים או עקיפים מכספי המדינה. התיק נמצא כעת בבית המשפט הע
ליון, והגשנו תקציר שמסביר מדוע תיקון בליין של מונטנה מפר את התיקון הראשון לחוקה.

־סוג שלישי של מתקפות נגד חופש הדת בחינוך היו המאמצים האחרונים להשתמש בחוקי המ
כאן במדינת  לדוגמה, ממש  חילונית.  לדבוק באורתודוקסיה  כדי לאלץ בתי ספר דתיים  דינות 
אינדיאנה, מורה תבע את הארכיבישוף הקתולי של אינדיאנפוליס על כך שהנחה את בתי הספר 

ני אותם  של  שהדוגמה  מכיוון  מינם,  לבני  הנשואים  מורים  להעסיק  שלא  באזורו  ־הקתוליים 
שואים חד מיניים מנוגדת להוראת בתי הספר באשר להשקפתם הקתולית כלפי נישואים וכלפי 
ההשלמה בין המינים. תביעה זו מפרה בבירור את זכויותיו של הארכיבישוף הנובעות מן התיקון 

־הראשון, בכך שהיא פוגעת הן בהתאגדותו הדתית והן באוטונומיה של הכנסייה שלו. משרד המ
שפטים הגיש הצהרה לבית המשפט של המדינה והבהיר את הנקודות הללו, ואנחנו מקווים שבית 

המשפט יסגור את התיק בקרוב.

מן המקרים הללו עולה תמונה מטרידה. אנו רואים את המדינות מחייבות בתי ספר ציבוריים 
מקומיים לערב עצמם בדיונים חברתיים מעוררי מחלוקת, מבלי להתחשב בעמדותיהם הדתיות 
של התלמידים או ההורים. למעשה, מדינות אלה דורשות מהקהילות המקומיות להפוך את בתי 
למ־ מסורתיים.  דתיים  ערכים  בעלות  משפחות  עבור  ־נסבלים  לבלת שלהן  הציבוריים  יהספר 

שפחות הללו נאמר במשתמע כי עליהן להתאים עצמן או לעזוב. במקביל מופעל לחץ על בתי 
הספר הדתיים לנטוש את אמונתם הדתית. רק בשל אופיים הדתי הם מודרים ממימון. לתלמידים 
שאחרת היו בוחרים להגיע אליהם, נאמר שהם עשויים לקבל מלגות רק אם יפנו למקום אחר. 
ומכיוון אחר הם גם מאוימים בתביעות משפטיות, ולבסוף גם יאוימו בשלילת ההסמכה שלהם 
אם ימשיכו לדבוק באופיים הדתי. אם אמצעים אלה יצליחו, בעלי אמונות דתיות יידחקו עוד 

יותר לשוליים.

אינני מתכוון לרמוז שאין תקווה להתחדשות מוסרית בארצנו; אך איננו יכולים לשבת ופשוט 
לקוות שהמטוטלת תתנדנד בחזרה לכיוון השפיות. כקתולים, אנו מחויבים לערכים היהודיים־

הנוצריים שהביאו את המדינה הזו לגדולות, ואנחנו יודעים שהדבר הראשון שעלינו לעשות כדי 
לקדם את אותה התחדשות הוא להבטיח שאנו מיישמים את העקרונות שלנו בחיינו הפרטיים 
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והאישיים. אנו מבינים שרק על ידי שינוי עצמנו אנו יכולים לשנות את העולם שמעבר לנו.

זוהי עבודה קשה. קשה לעמוד בפיתויים המתמידים של החברה העכשווית שלנו. זהו המקום 
שבו אנו זקוקים לחסד, לתפילה ולעזרת הכנסייה שלנו. מעבר לכול, עלינו לשים דגש רב יותר 
על החינוך המוסרי של ילדינו. חינוך אינו הכשרה מקצועית. חינוך משמעו להוביל את ילדינו 
להכרה שיש אמת, ולסייע בידם לפתח את כושר ההבחנה והאהבה כלפי האמת, ואת המשמעת 

לחיות על פיה. 

איננו יכולים לקיים רנסנס מוסרי אלא אם כן נצליח להעביר לדור הבא את אמונותינו וערכינו 
במלוא המרץ.

והם  ומתחלנים,  הולכים  ציבוריים(  ספר  בתי  )ביניהם  ציבוריים  מוסדות  לצידנו.  אינם  הזמנים 
מקדמים באופן פעיל יותר ויותר את הרלטיביזם המוסרי. אם אי פעם היה צורך בתחייה מחודשת 
של החינוך הקתולי – ובתי ספר הדתיים באופן נרחב יותר – הרי שזהו הזמן. אני חושב שעלינו 

לעשות כל שביכולתנו כדי לקדם ולתמוך בחינוך קתולי אותנטי בכל הרמות.

לבסוף, כעורכי דין, עלינו להיות פעילים במיוחד במאבק שמתנהל נגד הדת במישור המשפטי. 
־עלינו להיות ערניים, להתנגד למאמצים של כוחות החילון להדרת עמדות דתיות מן המרחב הצי

בורי ולפגיעה במימוש חופשי של אמונתנו. אני יכול להבטיח לכם שכל עוד אני התובע הכללי, 
ביותר:  ויהיה מוכן להילחם למען חירותנו היקרה  יהיה בחזית המאמץ הזה,  משרד המשפטים 

החופש לחיות על פי אמונתנו.

תודה לכם על ההזדמנות לדבר עמכם היום. אלוהים יברך אתכם ואת נוטרדאם.


