שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן קלב
גרות בפני רב רפורמי וקונסרבטיבי ,אם יש לה תוקף.
באיסור למוד תורה לעכו"ם י"ט טבת תשכ"ג .מע"כ ידידי מר פסח וועלוול בורסאק נ"י.
הנה האשה שנתגיירה אצל רב מהרעפארמער אינה גיורת כלל והיא נכרית כמתחלה ומי שנשא אותה לאשה
הוא נשוי לנכרית וכשתלד ממנו ילדים יהיו בדיני התורה נכרים גמורים כמו בלא הגרות ואם תוכל להשפיע
עליו שיעזבנה יש עליך החיוב על זה ואם אינך יכול להשפיע נמי טוב שתודיע אותו שידע שאינה גיורת ולא
ירמה את עצמו ואת כל המשפחה.
ובדבר חג הפסח כשתבא הביתה מהישיבה ותמצא שם גם את קרובך ואשתו שהיא נכרית ע"פ הדין ואתה
תצטרך להגיד את ההגדה ולתרגמה כדי לזכות את אביך ואמך וממילא תשמע גם היא ,אם מותר לפניך .הנה
פשוט לע"ד דמה שא"ר אמי בחגיגה דף י"ג אין מוסרין דברי תורה לעכו"ם ,הוא דוקא כשכוונתו למוסרם
להעכו"ם אבל כשכוונת הלומד דברי תורה הוא ללומדם בעצמו ולמוסרם ליהודים הנמצאים שם ,לא נאסר
מחמת שנמצא שם גם עכו"ם שג"כ ישמע ממילא הדברי תורה/ .עיין שרידי אש ח"ב סי' נ"ה ,נ"ו/
וכעין ראיה יש להביא מהא דאסור ללמד גם את עבדו תורה כדאיתא ברמב"ם פ"ח מעבדים הי"ח ובש"ע יו"ד
סימן רס"ז סעיף ע"א ,ומצינו שטבי עבדו של ר"ג היה ת"ח גדול וראוי ליסמך כדאיתא ביומא דף פ"ז ,והיו
החכמים לומדים ומפלפלים אף כשהיה טבי נמצא אצלם בכוונתו לשמוע דברי חכמים כדאיתא בירושלמי פ"ב
דסוכה ה"א ומובא בתוס' סוכה דף כ' ד"ה ראיתם ,אלמא דכיון דכוונתם היה ללמד בעצמם לא נאסרו אף
שידעו שטבי שהוא עבד נמצא שם שג"כ לומד מהם .ומסתבר שכן הוא ג"כ בעכו"ם שהאיסור הוא רק
כשהכוונה הוא למסור להעכו"ם אבל כשהלמוד הוא לישראל אף שנמצא שם גם עכו"ם שג"כ שומע אין
לאסור .ואף שבסברא אולי היה מקום לחלק לומר שעכו"ם חמיר ,אבל כיון שהאיסור נמצא בשניהם בין
בעכו"ם בין בעבד ומצינו היתר בעבד כשהכוונה אינו ללמד לו אלא שממילא לומד ממה שהחכמים לומדין
לעצמן ,אין לאסור גם בעכו"ם .ולכן מותר לך להגיד ההגדה ולתרגמה כדי שיבינו ההורים וכל המשפחה אף
שממילא גם היא הנכרית שומעת.
ותדע שהיין שתגע בו יהיה אסור ,וכמובן שקרובך שנשא הנכרית אינו שומר שבת וממילא גם היין שיגע הוא
יהיה אסור ותצטרך להשגיח על היין שתשתה שלא יגעו בו .וטוב שתבשל את היין קודם הפסח שאז לא יאסרו
במגעם כי יין מבושל אינו נאסר במגע נכרים .והנני מברך אותך בהצלחה בתורה וביראת ה' ,משה פיינשטיין.

