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..

]1

הוד מעלתו ראש הממשלה ושר הבטחון
מר דוד בןגוריון

.

ירושלים.

אדוני ראש הממשלה,

הנני לאשר בתודה את קבלת מכתבו מיום י"ג השון ש.ז( .שהגיעני בסוף
הודש כסלו) ,ומבקש סליחתו עלאיחור תשובתי .סיבתו -הולי ממושך.
השאלה שהופנתה לנשאלים ,כעגיו רישום ילדי נישואי-תערוכת ששני
הוריהם רוצים לרשום אותם כיהודים ,גוררת .אחריה שתי שאלות אחרות:
שאלת "מיהויהודי" ושאלח הגיור בישראל .שלוש השאלות האלה ,האחוזות
ותלויות זו בזו ,טעונות כל אחת תשובה לעצמה.
א) שאלת "מטעיהור"' ,שצפה פתאום בעתונות הישראלית ,הטילה סער
בעולם היהודי .לא השאלה עצמה ,אלא מה ששאלה כזו יכלה להעלות
על הפרק במדינה העברית שקמה בארץ-אבות  -חזיון שנראה פארא-
דוקסאלי למדן ,אף בעיני העולם הנכרי.
זו שאלה חדשה שלא ידענה הדורות הקודמים .היהודי הפשוט ,ללא פילו-
סופיה וללא אידיאולוגיות גיאולוגיות ,ימשוך בכתפיו לשאלה מוזרה זו,
שנתעוררה דווקא בדור של תחיה לאומית ושיבת בנים לארץ מכורתם

ב 1958-פנה ראשהממשיהדאו ,דודבןגוריון"1י,
יחוות,דעתםנשאית"מיהויהודי" 11 .תשובתו

שי
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ההוחנית .רק ב,ילבול דעות ותלישות רוחנית יעלז להוליד "שאלת-יהודים"
חדשה.
לתוך הכרהכי פתרונה של שאלה עקרונית  11צריך לקבוע את הפתרון
לשאלות מעשיות המסתעפות ממנה ,נתתי את דעתי לדון עליה במאמר
שפורסם בירחון "סיני" (הזברת חשוון-כסלו ש .).1.במאמר זה יצאתי מן
ההנחה העקרונית ,שרק היהדות .עצמה יכולה וזכאית לתת תשובה לשאלה
מיהו יהודי; והיהדות כבר ענתה על שאלה זו .וקולה מנסר כמשד כל
ההיסטוריה היהודית בת אלפ' השנים:יהודי הוא  a~rשמודה באלוקי ישראל
ושומר את תורתו בליבו ובנפשו ומקיימה באורח-חייו היומיומי.
לנו איו יהדות אהרוג אלא  11של קיום תורה ומצוות .זו היא היהדות
הלגיטימית ,היהדות ההיסטורית .יהדות זו ,היא שעיצבה את דמות האומה
הישראלית ועשתה אותה לגוש לאומי מיוחד בצביונו ומוגדר במהותו
הרוחנית והנפשית .העולם הנכרי מכיר אח האדם מישראל כנציגה של
הדתהיהודית .זהו סימנו המובהק בעיני העולם הלא-יהודי הנאור .רק בעלי
התורה המתועבת של עליונות הגזע ,מלעיזים ומעלילים סימני-היכר אחרים.
בגרמניה שלפנים ובארצות המערב הסמוכות לה ,וכן בארצות הברית,
נעשהנסיון ליצור סוג חדש של יהדות 'הדות של בפירה בערכי היסוד
המסורת המקובלת ושל התכחשות לאופי הלאומי הנסוךעליה .יהדות ,11
המתעטרת בכינוי "יהדות ,ליבראלית" או "מתקדמת" ,איננה אלא קונ-
סטרוקציהשרירותית של אנשים ,שהאמונההדתית ,פגה מליבם והעוז הלאומי
נפדר מנפשם .בעלי הרפורמה הראשונים גילו פנים בתורת היהדות שלא
כללכה ,וייפו אח מהותה וסילפו את דמותה .מתוך רצון לזכות בהישגים
ובזכויות של העם השליט הנכרי ,ומתוך מגמה לחבב את יהדותם ולרומם
את כבודם בעיני הגויים ,הסתגלו להשקפות ולרעיונות המקובלים בדת
הנוצרית וקיצצו בנטיעות .של שורשי היהדות ,ומתוך התעלמות מעיקריה
של הדת המושרשתבחיי העם ,הכריזו הכרזה קולנית על המוסר של נביאי
ה' ,והעדפתו על קיום המצוות המעשיות.
אבל 'הדות מסולפת זו נהלה כשלון גמור ,ובדין נכשלה .החיקוי הוא
מידה בזויה .הסילוף של פני היהדות .לא הועיל לחבב אותנו יותר על
אימות העולם .השנאה הנבערת .לא פסקה .איבה עולמית וגורלית זו ל"עם
הנבחר" תעמוד בעינה ,ואף תקומת המדינה העברית המפוארת לא הסטיקה
אלא להחליף יחס של ב 11וקלון ניחס של קנאה ,תחרות וצרות-עין .העמים
לא התבגרו ,בגרותם תבוא רק על-ידי נצחונה המוסרי של רוח היהדות
האמיתית ועל-ידי התגשמות החזון של "ומלאה הארץ דעה את ה.",
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"מיהו

יהודי-
היהדות הליבראלית לא עמדה בנסיון .בגללחסיה הגבולים ומחמת חול-
מתההפנימית של היהרוס ה"מתקרמת" הזאת .גבר שטר ההתבוללות ועשה
שמות בשורותיה .אפשר שלא ברצונם ונגד כוונתם של נציגיה הרשמיים,
אבל בוודאי כתולדה וכתוצאה ישירה של העלמת-עין מיסודות היהדות

האמיתית.

"

הדגשה יתירה והטעמת-יחר של "מוסר היהדות" ,היא שלא לצורך
ומחוסרת טעם ,וכשהיא יוצאת מטי אנשים חסרי-דת ומשמעת דתית ,היא
צורמת את האוץ .ודאי הוא ,שהמוסר הנעלה של תורת ה' הוא נשמת
היהדות.חיי מוסר וטוהר נפשי מהווים עיקר גדול ביהדות; דבר פשוט וברור
ואינו צריך להדגשה יתירה .יהודי העובר על חוקי המוסר  -הוא פסול

ודתיותו  ,nDIXDמפני טעמים משפטיים פורמאליים ,איז העברייז המוסרי
נענש בבית-דין ,אבל דינו מסור לשמיים ועונשו גדול .וכ.לל גדול מקובל
בתורת היהדות ,שאין המוסר מתקיים ככוח פעיל אלא באורח חיים דתי
ועל-ידי קיום המצוות הכתובות בתורה  -קיום מתמיד וקבוע של מעשה
יום-יוםוחיי'ום-יום .והרי קיום זה הוא שעשה את הדת ואת המוסר לקניו
של כלל האומה ולצורתחיים של כליחיד מישראל.
לא באתי להרצות לפני ראש הממשלה העברית לקח בתיאולוגיה היהו-
שאינו מבוסס על 'יסודות הדת ואינו שמור
ווסאי
דיה :אוצלוםויהברווחרוקליכהל,,אישנמ
לא חלום יפה ,שעומד בסתירה גלויה למציאות
על-ידי
הממשית.
הענובה המוסוית זהפראזת המיניה שהחפוצה בלור ההדש ,הוכיחו כי
קיום הרת הוא הערובההיחידה לקיומם שלחיי מוסרוטוהר .איןריסון אחר
ליצרי הארם ,אלא הריסוןהדתי .קיום המצוות המעשיות ,הוא עיקרויסור
היסודות ביהדות ומהווה את התהום העמוקה שבין היהדות לביז הנצרוה:
העם היהודי שמר על העיקר הגדול והקדוש ,ושמירה קטדנית זו ,היא
שהכשירה את בני-ישראל לעמוד בנסיוז במאבק הדורות .להתגבר על

כל מיני פורעניות וגזירות רעות ,שחיטות ושריפות ,ולמסור את הנפש
למען קיומה של מורשה הורים ומורים ,מתוך אמונה וציפיה לגאולה.
אילו רצינו לוותר על העיקר הקדוש של קיום תורה ומצוות,היינויכולים
לפתור את "שאלת היהודים" באופז קל מאד .אבל אנחנו לא רצינו לוותר

על הנכות לחיות ולהתקיים כיהודים ,מתוך הכרה ברורה ומתוך הרגשה

פנימית,כי יהדות  11היא שורש נשמתנו ובלעדיה איןחיינו קרויים חיים.

אין לנו יהדות אחרת ,ואין אנו רוצים בעיצוב חדש ובשינוי צורה של
יהדותנו .היהדות המסורתית היא תרבותנו הלאומית ,והשם "'הודי" הוא
165
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 .השם היקר הוהאינו סובל משמעות אחרת.
תואר הכבוד של נושא הכבזת,ו
הון נתקרש קרושה דתית שאין למצלה הימנה .ירוצ לבל ,בכמה קרבנות
של  ,WD1דם ורכוש פלתה לנו הגנתו ושמירתו של שם קדוש וה .על-בן
אסור לנו לחללו ולעשותו הפקר לכל הבא ורוצה לוטות בישיבת קבצ
או ארצי בארצנו המבורכה.

ישאית

הגיחת בפתואל :מתוך המכתב שהיפנה ראש-הממשלה
ו)
למספר אישים בארץ ובחו"ל ,מתקבל הרושם שראש הממ'שלה לא נתכוון
לקבל פסק-הלכה .שכן,זוהי הלכה פסוקה ומקובלת מדורי-דורות ,שבן הנולד
משם נכריה הואנכרי לכל דבר ,והלכה  11נוהגתבין במבוגריםבין בקטנים.
ל לנכרי תקנה להעשות ליהודי ,אלא בדרך הגיור המקובלה .הלכה זו,
אי
נסתפק בה אדם מעולם .ואפילו הכיתות הסוררות שקמו במשך ההיס-
טוריה היהודית ,לא הרהיבו לערער עליה .הלכה  11היוותה
אח היסודלחיי
המשפחהוהיי האישות ,וכל הנוגע בהכאילויורדלחיי האומה.
במקרה כלשהו ,בוודאי היה ראש-הממשלה פונה בשאלה
אילו היה
 ~DDבארץ ,שהיא מוסד ממלכתי ,ובוודאי יטנה ראש-הממשלה
לרבנות הראשית
בשאלות דתיות למוסד הרישמי הממלכתי ,שהוא לבדו אחראי 1~D1al
לפסוק ולהורות .מה לאנשים שאינם בעלי סמכותהלכתית .ומכל שכן אנשים
שייכוה ההכמת ישראל ,להורות ולהכריע בשאלה דתית גדולה,
שאיו
שנפש האומה הישראלית תלויה בהז
אלא בוודאי נתכוון יאש הממשלה לקבל הכבר היסטורי על צורת ההת-
גיייות המקוללת ועל האפשרות לשנותה ולהחליפה בצירה חדשה ,המתאימה
יותר לטעמם של אלה שנפרדו מן הדת הישראלית ומתכוונים לקיים יהדות
חדשה ,הבנויה על הרעיון של לאומיות חילונית  -רעיון מופרך מבחינת
השקפת תורתנו ומוכחש על'-די המסורת ההיסטורית ועל-ידי המציאות

לא,ן

י"א

היהלרית התיה.

מאמרו של רבנוסיריה גאון,כי "איו אומתנו אומה אלא בתורתה" ,קובע
שעף ישראל שונה במהותו הלאומית משאר  filMINהעולם .אצל אומות
העילם ,איז הרעיוז הלאומי קשור בדת .האנגלי או הצרמתי יכול להיות
קאתול' ויכול להיות פרוטסטאנטי ויכול אפילו להיות מוסלמי ויכול להמיר
דתן כמה פעמים .בשלימוהו הלאומית  -אין ההמרה הדתית פוגמת.
"התרתו" יכולה לעורר צער ותלונה ביז אחיו ,אבל לא פיקפוק בכשרותו

ס(5

"מיהו יהודי-
הלא~מית .היציאה מן הדת ההשמית ,אין משמעותה אצלו יציאה מן האומה

שנולד בקרבה.

מהשאין כן אצלנו;יהודי לאומי שבלאומיים ,אפילו אם הוא תושב .קבוע,
משלם מיסים ומשרת בצבא ולוחם מלחמת הארץ ,אם ח"ו ימיר דתו בדת
אחרת ,הוא מודה בכך מעם ישראל .אין ספק ,כי אפילו מפלגה שמאלית

קיצונית תוציא את המומר מכלל הבריה.

בתוספת שהוסיף ראש הממשלה להנחיות הרישום של שר הפנים ,כי
על המבוגר הרוצה להתקבל כיהודי להודיע בתום-לב לא רק שהוא יהודי,

אלא גם שאינו בז דת אחרת  -הראה ראש הממשלה הבנה נכונה בשוני
המהותישבינינולבין שאר האומות.יתרונו של ראש הממשלה הוא,כיהכיר
וירד לעומקה של ההוויה הלאומית של עם ישראל .הוא עורר תקווה ,כ'
גישתו לשאלת היהדות ,אינה זו של שיטת הלאומיות החילונית ,שנתקעה
למוחםשל ,כמה חוגים ובילבלה את דעתם.
ברם ,דווקא הכרה וו ,ההוגנת לראשה של ממשלה ,עברית ,עוררה תמהון
בעיני רבים .הכל שואלים :במה יפה כוחו של זה שכופר בכל דת שהיא,
ורק מודיע בתום-לב שרוצה להצטרף לאומה הישראלית ,מאדם שמודיע;
אף הוא בתום-לב ,שרוצה להידבק באומה הישראלית ,אלא שמצפונו הדתי
מכריחו להשאר בדתו הנוצרית או המוסלמית? וכי רק הכפירה המוחלטת
בדת ,היא הקובעת כשרותו של נכרי להתקבל לתוך המסגרת הלאומית
של ישראלז
הרי לפנינו שאין מוצא מן האבסורדיות ההגיונית הנאת ,אלא על ידי
קבלת הכלל היסודי ,שאיזנכרייכול להעשות יהודי ,אלא בדרר ההתגיירות
הדתית ,כלומר :קבלת חורה ומצוות ,מילה וטבילה בדח משה וישראל.
התנאי של קבלת תורה ומצוווה הוא פשוט ובהיר .תנאי זהמחייב השתר-
שות גמורה במערכתהריח והנפש ובזיקה מוסרית למסורת ישראל הדחית.
המילה היא סימן ביולוגי להזדהות עם היהדות .המילה היא הברית שכרח
אלוקי ישראל עם אבי האומה ,המילה היא אות הזיהוי של היהודק והסרת
ברית המילה היא כפירוד גמור מן העםהישדי.
הטבילה היא הסמל הדתי לקידושולטיהור .לטבילת הגר יש שורש במאפר

חו"ל" :ישראל שעמדו על הר סיני  -פסקה ווהמתן"' הנכר' שבא להת-
גייר ,צריך לטהר ולקדש את עצמו על-פי הככירת1תורת .ישראל.
דברים שבדת אינם ניתנים להסבר ראציונלי .לדת יש חוקים ומסורת
משלה ,ואין הגישה של חקרנות חופשית חלה עליהם.
מוסד הגירות הוא עתיק מאד ,ושלשלת היוחסין,,שלו מגיעה ,לפי חו"ל.

יוייאל יעקב וינברג

עד אברהם אבינו ,שהיה החילה לגרים (הגיגה ג') ,אמיהמ של הנכנסים
כנפ' שכינת היהדות .מטעם זה מסקה ההלכה ,שהגר יכול לומר
חתחפ"
ילתו ובקריאת פרשת ביכורים "אלוקינו ואלוקי אבותינו" וכו' .כמו
ב
שדרשו חז"ל על הפסוק "כי אב-המון-גוים נתתיד"" :לשעבר היית אב
לארם ועכשיו אתה אב לכל הגויים" (ירושלמי ביכורים פ"א ח"ד ,ומובא

ברמב"ם הלכות ביכורים),
לצם הגירות הוא חידוש שנתחדש בבית מדרשה של היהדות .שאר האו-
מות יודעות על "המרה דתיוב' ,אבל לא על "המרה לאומית" .יכול אדם
להמיר את דתו כפי רצונו ,אבל אינו יכול .להחליף את לאומו .השייכות
הלאומית הוא דבר שבתולדה ,שאינו ניתז לחילוף .השלטון המדיני יכול
להקנות למי שרוצה להתאזרח בארץ אחרת זכויות .אזרחיות שלמות ,אבל
לא'להטביע עליו חותם של לאומיות חדשה.
גריגג ,הרשע הגרמני ,הודיע בשעתו,כי הוא הקובעמי הוא "ארי" ,ועשה
את עצמו בכך ללעג ולקלס בעיני העולם.
אמנם ,במדינות הדימוקראטיות קיבל השם "לאוץ" משמעות חדשה של
אזרחותמדינית .אבל זהו מושג חדש שנתלבש בשם תפן ,שנתרוקן מתוכנו
הקודם .הכל מודים ,כיאיו הלאומיות דבר שבתחוקה משפטית ,אלא דבר
המוטבע במוצא הגזעי ומותנה בשיתוף ההיסטורק
רק היהדות הוציאה את עצמה מן הכלל הזה .הגירות הדתית בישראל,
משמעותה התייהדות גמורה ,אף מבחינה .לאומית .איז עם אחר בעולם
ששמר במסירות נסת גדולה כל-כך על טזהד הגזע וקדושתו  -כעם ישראל.
וכבר הנביא קרא" :הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם ,כי אחד
קראתיו" וכו' (הטעי' נ"א) .והנביא אומר בשם ה'" :ואתה ישראל עבדי,
יעקב אשר בחרתיד ,זרע אברהם אוהבי" (שם מ"א) .אולם הערצה גדולה זו
של המוצא הלאומי ,נבעה מחוך הכרת קדושת הגזע העברי על-פיסימני.
הרוחניים-מוסריים" :בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו" (נדרים ל"ב);
רע טוב" (ירושלמי סוטה); "שלושה סימנים ח?
"אברהם אביו
עשה,יוצהי
ביישנים וגומלי-הסדים" (יבמות ע"ס); "כל המרתם
באומה  :11הרדפנים
על הבריות ,בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו" וכו' (ביצה ל"ב).
סימנים אלה קובעים פרצופו של אדם ,אם הוא מזרעו של אברהם אבינו.
באידיאולוגיה היהודית גבר היסוד הרוחני-מוסרי .הגזע הביולוגיקיבל דמות
וצורה של גזע רוחני-תרבותי :אברהם ושרה היו מחוללי הגזע הזה ,כמו
שדרשו חז"ל את הפסוק (בראשית י"ב ,ה') "ואת הנפש אשר עשו בחרן":
"אברהם מגייר את האנשים ושרה  -הנשים" .מתוך תפיסה זו של ערכו
168
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של היסוד הרוחני ,יכלה היהדות לפתוח שעריהיכל הבא.רוצה

להידבק

בצע הרוחני של אברהם אבינה
'
אין הקב"ה פוסל שום בריה ,אלא את הכל הוא,מקבל .השערים נפתחים
בכל שעה וכל מי שמב"ש להכנס  -יכנס (שמו-%רבה).
לא המוצא הלאומי בלבד קובע ,אלא הצמידות הנפשית למורשתו של
אברהם אב.ינו היא הקובעת שייכותו של אדם "כלל-ישראל .משום כך
החמירה התורה בהכנסת גרים; והיא דורשת השתרשות גמורה בתרבותנו
ודבקות נפשית ברוחו של עם ישראל .מכאן שאין הגירות מתקיימת אלא
בדרך"גיור הדתית ,של קבלת דח .משה וישראל'1,של קליטת רוח היהדות
בדוח ובנפש ושל קבלת ערכיה ואורח-חייה.
גירות אחרתאינה במציאות.ואילו הצהרה של אדם בתום לב K1nWיהודי
(ומי הבוהן כליות ולב?) ,או שרוצה שבניו ירשמו כיהודים ,אין לה DIW
משמעות ושום ערך .הגיור על-פי שיטת הלאומיות החילונית ,משולל כל
טעםהגיוני ומנוגד לטבע ולמציאות.מי שנולדגויולןמ,י שנולד מאם נלריה,
נשאר גוי; ולא הממשלה,העברית ולא הכנסת ,יכולות לעשותו יהודי .רק
תורת היהדות מכריעהמי הואיהודי ומיאינויהודףאיו בבוהם של שלטון
מדיני או של מוסד תחזקתי להכריע נגד משפט התורה ,ואין זה מכבודה של
בצ'ילה עברית להעיר ערות-שקר עלמישאינויהודי -שהיאיהודי.
אין בהורצת הבא להצטרף לצם ישראל  NTnWרוצהלהיותיחורי שוםירך,
כלומן שאינו רוצה להטתצבר לחוקי התורה
ברוחה .אמירת-שפתיים
רל
ולע
זוהיא חסרת ממשגבלתי-מחייבת.והריאפילו
בוג
ילים שקיימו תנאיהגירות
בפה ובמעשה ולא קיבלו את היהדות בליבב ונפים ,גזרו חז"ל ואמרו:
"קשים גרים לישראל כספח"" (יבמות מ" ,)1ההגרים מעכבים את המשיח"
(נדהי"ג).
ההנמקה של ראש הממשלה" ,כי בעוד נישואי הערובת בחו"ל הם אחד
הגורמים המכריעים בהתבוללות גמורה וביציאה מכלל היהדות .הרי נישואי
תערובת הבאים הנה מביאים ,למעשה ,לידי התמזגות גמורה עם העם
היהודי"  -עוררה חרדה גדולה בציבור הדתם האם לב מי טהייק היהודי'
לא כבהבליבה לא יתפלו למטמצ דברים אלה ?איו לנו אלא לקרוא בקול
ל לגוף האומה הקדושה.
גדול:אין אנו רוצים בספחת  11של חדירת יסוד,
למה לנו "גרים" אלה שוכו לכתר יהדות מטעם שלטון עובר וחולףז
כאן הכל משתוממים על ראש הממשלה ,שידוע לכולנו בסגולותיו המיו-
חדות ,הן באהבת ישראל ומסורתו והז באיתנותו,לשמור מכל משמר על
האחדות.השלמו
תהלאימית ,שיצא לעורר מהומה וסערת לבבות בגלל קומץ

"
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אנשים שבאו לארץ לא מתוך חיבה ליהדותן אלא מטעמים אישיים פרטיים,
שאין אהה יודע להבהינם .האם רואה ראש הממשלה בגרים גרורים אלה
חיזוק ותוספת כה לקיום המדינה 1לא ,אדוני ראש הממשלה ,סופם של
גרים אלה לבגוד בנו .הם לא יעמדו בנסיון בשעת סכנה ,ויפנו לנו את
עורפם.
על מדינת ישראל להתרחק מרעיון ה"חילוניות" ,שהוא רעיון מוטעה
בהחלט .היהדות היא צימוד של שני מרכיבים .המטבע של היהדות היא
"מ ,כעמך ישראלגוי אחד בארץ" בצד אחד ,ו"אשר בחר בנו מכל העמים,
ונתן לנו תורת אמת" ,בצו האחר .הרפורמים ,בשעהם ,התכו את המטבע
לחצאים ,הסירו את הצד האהד והמטבע נפסלה .האם רוצים אנחנו למחוק
את' הכתובת שבצידה האחר ,ולפסול את מטבע היהדותז
המסקנההיא;איןלה .לממשלה .עברית ,ברירה אחרת ,אלא אחת משתים
או שהיא מקיימת ומאשרת את הגירות על-פי חוקי ישראל ובצורה הקבועה
במשפט התורה; או שהיא מבטלת את הגירות לגמרי .לגירות לאומית,
כביכול,איו שום משמעותהגיוניתואין לה ערך כלשהו .שום קהילה בישראל
 aTw1מוסד יהודי בעולם ,לא יקבלו גר גרור זה ,המצויד בתעודת-זיהוי
של ,שלטון שנהג שלא על-פי תורת ישראל.
אנו חסים באמת ונלכ שלם על כבודה של משסלתנו העברית ,שעמדהלנו
אחר .אלפי שנות גלות,יסורי נדודים ופזורים .לכן אנומייעצים לה בתום-
יר מהעולם את ההנחיות להוק הרישום על_מבוגרים ועל קטנים
לב; להעב
,הנחיות שנולדו בשעה של זחיחות הדעת - ,ולהשכיחן מן הלב.הושב את עצמי לאחד מגדולי ישראל וחכמיו ,אבל אני רוצה
איז אני
בק-ומה ובכבודה .של מדינתנו ,ומדבר רק מה שבלב כל יהודי תמים הקשור
' -

,

באהבה לעמו ולמדינתו.
,

4,

ג) היקטום לילדי נהמתי תערובת :לגבי הנחיות הרישום לילדי נישואי
תערובת ,שהאב הוא יהודי והאם היא נכרית --שיש לרשמם כיהודים אם
הקורים רוצים בכך ,יש לומר אותם דברים שנאמרו בפרק הקודם .דעת
ה"ומרים ,כי מאחר שהמירשם הוא אזרחי.ואינו  W~WDלצרכים דתיים,
ו בטלה ומבוטלת
הריאיז לנהוג לגביו לפי קנה-מידה דתי דווקא  -דעה,

..פי

דיני חורת-ישראל.

על-פי
התורה .הולך הוולד אחרי האם .איז אנו יודעים טעמי התורה.
דיני
ביולוגי ביצירת הוולד ותכונתו הגופנית והנפשית,
יש אומרים שהוא
~YU
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ויש אומרים שיש בזה טעם מוסרי ,שכן האם והשפעתה התמידית ,מכריעה
בחינוך הבנים (וטעם זה מרומז בחורה ,כידוע) .אחרים רואים את הטעם,
בוודאות חבלתי-מפוקפקת בהשתייכות הילד הנולד לאמו .אבליהיו הטעמים
אשר יהיו ,כאן מכריע לא היסוד הראציונלי של החקירה המדעית ,אלא
היסוד הדתי ,שהיה הגורם המכריע בעיצוב דמות האומה ובעיצוב המשפחה
העברית .ואין צריך לומרכי הלכה  11של תורתנו ,נשתרשה בנפש האומה
והשפיעה על התפתחותה ההיסטורית ועל יציבותה של התודעה הלאומית.
כיון שכך ,הרי אסור למסור תעודת זיהוי של היהדות ,לאדם שעל פי
דיגי התורה הוא נכרי גמור ,משום דמיחזי כשיקרא ,ודינו כשטר המזויף
מתוכו  -שפסול .שגיח ,כבר שגו חכמים" :אין אדם רשאי למכור טלית
מצויצתלנכרי" .בגמרא נאמרושני טעמים לאיסורזה .ראשון  -שמא יבוא
שמא יתלווה עמו בדרך ויהרגנו (מנחות
להתחתן בבת ישראל ,ושני
מ"ג) .לטעם השניאין לחשוש-בימינו ובארצנו .אבל הטעם הראשון עומד
כתוקפו ,אפילו בארץ ,ומכל שכן בחוץילארץ.
בכלל ,לא מובן מהטיבו של הזק זה ומה הוא ההישג שהוא מתכוון להגיע
אליו .והרי ההלכה היהודית נתקבלה בכנסת ,בהסכמת הממשלה ,כחוק
ממלכתי בתחום המצב האישי וכל השייך לו ,ורק להלכה וו יש תוקף חוקי
חוק שנתקבל
במדינת-ישראל .האם רוצה שר הפנים לחתור
תחתמבחינה מעשית ,שבהנרי
המדינהז כל זמן שחוק זה קיים ,אין מקום לשאלה
י
כל מי שאינו יהודי לפי הלכות התורה ,לא יחול עליו החוק הישראלי.
שהוא במקרה זה ההלכה הדתית .בוודאי לא תרצה הממשלה לגרום קשיים
לבני המדינה ,שת'ושהליהודי אתמי שאינויהודילפי ההלנה ,ותיטול ממנו
את האפשרות להינשא לבת ישראל .ומה יהיה מצבו של יהודי מזויף זה
בארצנו ,שבחלקה הבלתי-דתי ייחשב כיהודי ,ואולם בחלקה הדתי 'כרינו
י כלל וכלל 1
עליו שאינו יהוד
רבני חו"ל ודאי שלא יתנו אמון בתעודת הזיהוי הניתנת על-ידי משרד
הסנים של מדינת ישראל ,ולא עוד .אלא שיוכרחו לגזור גזירת חיתון על
כל הבא ממדינת ישראלואין לו תעודתזיהוי ממוסדדתי מוסמך ומקובל.
החשש שהביעו רבני ישראל ,שחוק הרימום ,אם יבוצע ,עלול לגרום קרע
בשומה ופילוג ביז אחים ,אינו מופרז כלל .גם החשש שביצוע הוך הרישום
כפי מחשבת שרהפנים',עודדויקדים אחתחליד ההתבוללות הכרוךבנישואי
תערובת ,עומד בכל מוראו .אנחנו ,הרבנים בגולה ,נלחמים 'בכל כוחנו
נגדנישואי תערובת ,מתוך הכרה ברורה שהם מהווים גורם מכריע כהתבו-
ללות גמורה ויציאה מכלל היהדות .אחזנו באמצעי הגנה נגד המגיפה הזאה
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שפרצה בארצות המערב .אנו פוסלים את מי שנשוי לנכרית לכל דבר
שבקדושה ,ואוסרים למול את הילד שנולד מאם נכריה .אמצעי שמירה אלה
מפחידים ועוצרים את מ' ש17ת ,קלה בעניני נישואין ,אבל אינו רוצה
לצאת מכלל 'שראל.
מעתה ,יוכל קל-הדעת "להכשיר" את עצמו ואת בנץ ברשיון הממשלה
העברית .עליו רק לבוא לקונסוליה ישראלית בחו"ל ,או לפקדות הרישום
בארץ ,ולהצהיר בתום-לב שהוא ובניו הם יהודים ...האם לא עמד ראש-
הממשלה על התוצאות ההרסניות שבהצעת חוק רישום זה בשביל יהדות

חו"ל ?
ודאי שביצוע חוק זהיביא לפילוג גמור גם מצד אחר .עתהיוזמים המת-
ם המובהקים שבארצות הברית ,מזימת-מעל לקרוע את האומה ולהבדיל
ם הסימנים של
בביוןלליעיבריים ליהוריים .עיברים  -במדיגה העברית.י
וצבא מכא11ויחורי התפוצות ,המתקיימים כאחרות
ים'ולשון,מ
שילאורחחייהם ותרבותם שלהעמים שכניהם -מכאן.
קלושהריוימיומתת.גלמ
ים
דתות
איןצריר להצביע עלהיכנה האיומה לאחרותנו הלאומית הטמונה ברעיון
זה ;.הוא עלול לרוו את עמיו לטמיעה גמורה .האם רצוי לממשלה פילוג
זה? ברור כשמש ,שאין הרעיון הלאומי החילוני ,המרוקן מתוכן
לאומי
 ,מסוגל להלהיב אח הלננוח; ולמעלה מכל ספק ,שאין בכוחה של
ישני
תהבות חילוניות שהולכת ומתפשטת בארץ ,להשפיע על הבנים הנידחים
בארצות הגולה שלא ייטמעו א ד ם ובלשונות זרות.
ההנמקה שנתן ראש הממשלה לחוק הרישום החדש ,שיש בו נחיצות
מטעמים בטחוניים ,כדי להבדיל בין תושב נאמן למדינה לבין שאינו בן-
בלית ,אזרח ישראל החשוד בריגול ובסיכון קיום המדינה  -אין בה כדי
להכריע למעז קבלת חוק מסוכן זה .יש למצוא צורה אחרת להבחנה זו,
ואן הממשלה וקוקה לעצתה אבל יש לרעת ,בי גם אנחנו בגולה .חרדים
לקיום המדינה ולבטחונה .אנו יודעים ,כי המדינה הצעירה מוקפת אויבים
מכל עבריה ,אלא שאנו חושבים ,כי הבמחון היותר-איתן והיוקר-נאמן,
הוא נאמנותליבם שלבניישראל ,האחוזים במסורת-התורה .אנחנו ,היהודים
הדתיים .היינו קשורים בלב ובנפש לחרץ-ישראל ,אפילו בזמן חורבנה
ושיממונה .אין שם אחר שגרם לפירכוסי לב של יהורי שומר תורה ומצוות,
כשם "ארץ ישראל" .היהדוה הדתית לא תנתק לעולם את הקשר עם הארץ
הקדושה .הנס הגדול של תקומת מדינה פורחות מחזק בלבנו את האמונה
בנצח-ישראל ואת האהבה לארץ-קדשנו .אנחנו כולנו ,מוכנים ומזומנים
להקריב את כל הקורבנות שבטחון המדינה ידרוש ~אתנו.
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לדחות בקלות-דעת את הידעיה
לשם מה  -שואל אני  -נחוץ היהי
הבטוחה שיש למדינה בעולם ,את היהדות הדתית הדבוקה בתורתה ובאהבתה
לאלץ ,להרעיד את ליבה ולהטיל סערה בנפשה?
אדוני ראש הממשלה ,כולנו מעריצים הערצת-כבוד אח .זכויותיך בקימום
המדינה ואת חלקך בבניינה ובפריחתה .אנו יודעים' ,את דאגתך "להעמקת
התודעה היהודית" בקרב הנוער הישראלי ,להשרשתו בעבר העם היהודי
ובמורשתו ההיסטורית ולהגברת זיקתו המוסרית לוהדות הגולמיות מתוך
הכרת שותפות .הגורל והרציפות ההיסטורית המאחדה אתיהודי כל העולם
לדורותיהם ולארצותיהם .לכן אני מרשה לעצמי לדבר אליך כדבר יהודי
לאחיו היהודי ,לבטא את מה שבליבי וגלב כל הנאמנים ליהדות.
כל הדברים הגדולים האלה שאתה חרד להם ,אינם יכולים להתקיים אלא
בקימום הדת ובהגברת השפעתה בחינוך ובחיים'המדיניים והחברתיים.
אין כוח אחר ,שיוכל למלא את תפקידה של הדת בהוויה הלאומית שלנו.
אנחנו עם דתי מובהק מתחילת.יצירתו וביאתו לעולם.שינוי הדעות והלד-
הרוחות בדור החדש הגדל' בארץ ,אינו אלא בהגבר חולני עובר וחולף,
ואינויכול לשנות את הטבע הדתי ,שהוא הלקבלתי,נפרד ממהותו הנפשית
של כל אדם מישראל .אפילו מי שתודעתו הדתית,ונשתבשה  -התחושה
'
!
הדתית חיה וקיימת בליבו.
היהדותאיננהכנסיהדחית ואיננהאיגודלאומי במשמעם המקובל .היהדות
היא תרבותנו הלאומית היחידה .אין לנו תרבות 'אחרת ולא היתה לנו
תרבות אחרת זולתה .היצירה הלאומית הרוחנית נתגלמה רק בשטחהדתי.
היא מהווההווייהודי ,דפום'חיייום-יום,חייחגים ומועדים וחגיגות משפחה
וציבור .היא שיטת מוסר יהודי ופילוסופית-חיים יהודית ,ויש לה מסורת
של אלפי שנים ,הקשורה קשר בל-יינתק בתורה הגחונה בסיגה
מדינת-ישראל היא בעינינו השלב .הראשון של;מילוי תקווה לאומית'
דתית של דורות איו-מספי ,שסבלו והתענו ונשחטו ונהרגו בעד אמונתם
וציפייתם לגאולה.
'
ו
כלום רשאית ממשלה עברית להעלים עין מששקפה-חיים ומאורח-חיים
ו הלאומי ואת יעודו בעולם ?
שהעם היהודי ראה בהם תמיד את ייחוד
כלום רשאית ממשלה עברית לעמוד מנגד ולהסתפק בעמדה נייטראלית
כלפי שאלותעיקריות ומכריעות בקביעת דיוקנו האנושי של הדור הבאז
איו איש מבקש ממדינה'דימוקראטית כפייהבכי
ח על חיי יחיד .ודאי
שיש לה רשות  -ולא רק רשלת ,אלא חובה  -לתת לכל אזרחיה וכויות
שוות ,ללא אפליהביז אזרח לאורח .אבלאיז זה יכול למעט מחובתה של
(
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ממשלה לאומית ,לנצור את עצמאותה של התרבות הלאומית ולקיים את
אזרח החיים היהודי כאחד מיסודותיה של תרבותזו.
'אין ממשלה עברית יכולה להשתמט מן התפקיד של הדרגת העם וחינוך
בניו ברוח תרבותו .מוטלתעליה החובה ,להטביע עלחיי הלםציביוורוחני-
ל*ומי ,שיסמל את העצמאות היהודית על כל גווניה:
מה אנו מבקשים ?.לא שלטון ולא יתרון של זכויות .אנו מבקשים
'וכי
,שהמדינה היהודית תהיה למדיגת היהדות .רציפות היסטוריון הזדהות
רק
האומה וטיפוח מסורת-אבונך אינם דברים שבדת דווקא ,אלא הם
עם
י
ש
ד
ק
מבסודותיה של כל תרבות הראויה לשמה.
!כלום לא איכפת לממשלה העברית אם תשתלט במדינה השקפת עולם
חןלוגית ו"גויית" ,ותיווצר יצירה חדשה של טיפוס עברי המנותק לגמרי
מהמסורת הלאוברת? חלילה לה; במדינה יהודית יש להתחשב ברוח היה-
דות .החינוך הדתי צריך להיות חלק יסודי בתכנית החינוכית הרשמית.
החינוך הדתי הוא הערובה היותר-חשובה לקיום אחדותו של העם היהודי
בארץ וזיקתו הנפשית ליהדות העולמית.
.הדת היהודית ואמונת ישראל ,מן ההכרח שתהיינה שוב לגורם משפיע
בחיינוהלאומיים.עליך ,ראש הממשלה ,שזכיתלהיות בונה המדינה ומקיימה,
מוטלת המשימה שזיכו אותך בה ההיסטוריה וההשגחה העליונה ,לאמר
כל כוחות'ד ולרכזם לשם תעייה דתית מחודשת .כוחך גדול והשפעתך רבה,
ויעיזנך גדול פי-אלף מחבריך בממשלה ,אשר קצתם שוטפים ברעיון החי-
הקיצונית וקצתם להוטים אחרי מדיניות חומרנית-תועלתית ,בלי
כל תוכן ובסיס רוחני.
אתה 'כול ,לכשתרצה ,לקדש שם-שמים ושם-ישראל בעיצוב הדמות
המאירה של יהודי שלם ומושלם ,אשר באורח-חייו ובקומתו הרוחנית והמו-
סרית ,ישמש אססקלריה חיה של היהדות האמיתית ,שלאסוננו נזדלזלה
ונתחללה בעיני הגויים בסילוף תמונתה על-ידי הדוגלים בשמה ואינם חיים
לפ'יזחה.
מאכיל באמונה שלמה ,שזאת התורה לא תהא מוחלפת ,ולא תהא
תךרה אחרת מאת הבורא יתברג שמו.
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בכל הברכות ובכל ההוקרה והכבוד
לראש ממשלתנו העברית
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