שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן כו ד"ה ג .ובדבר
גיור קטן במשפחה שאינה שומרת מצוות ,אם נחשב זכות או חובה.
ג .ובדבר שבבית הספר היומי שנתייסד ע"י בני תורה ויראי השי"ת והמנהל והמורים כולם יראים ושלמים
ונודעו שהרבה תלמידים הם מנכריות שנתגיירו אצל הרעפארמער ואצל הקאנסערוואטיוון שאינו כלום אם
באופן שא"א יהיה להוציאם מבית הספר האם מחוייבים אותן שכל פרנסתם מזה להניח משרתם ,הנה קשה
לפני לומר דבר מוחלט בשעה שנוגע לפרנסתם שהוא חיי נפש ונסיון גדול בדבר שלא הוזכר בהפוסקים ולא
ידוע לנו ממילא פרטי דינים בזה ,דהא אפשר שכיון שהם מחזיקים עצמן ליהודים והולכין לביה"ס ללמוד
מטעם שהוא מעשה יהדות ליכא איסור ,וגם אפשר מכיון שהרב לומד העיקר עם תלמידים שהם ישראלים
כשרים ליכא איסור אף שלומדין ממילא גם תלמידים נכרים ,ומש"כ התוס' בשם הר' אלחנן דאיכא לפנ"ע
מטעם שהעכו"ם אסור ללמוד תורה אולי על קטניהם ליכא איסור זה ,וגם לא נאמר עכו"ם שלמד תורה אלא
עכו"ם שעסק אולי אין זה בלמוד המלמד עם תינוקות ,לכן קשה לומר שמוכרחין לעזוב פרנסתן אף שהיה זה
מן הראוי לעשות כן ,ואם בשביל זה יתבטל כל בית הספר וילכו בשביל זה גם ילדי ישראל הכשרים לבתי ספר
של המדינה שילמדו שם עניני כפירה הלא יותר טוב שלא יעזבו משרתם שלא יתבטל בית הספר ,וגם אם הם
יעזבו משרתן יקחו למורים מינים וכופרים וילמדו גם אל ילדי ישראל עניני כפירה ח"ו ג"כ הרי אדרבה אין
להם להניח משרתם ,אשר על כן אין לומר דבר זה ,אבל הא אפשר לתקן דאת הקטנים יגיירו כי הם א"צ
קבלת מצות ויגיירום ע"ד ב"ד והוא זכות להם כי מכיון שלומדים בבי"ס דתי אצל מורים יראי שמים הרי מצוי
שיתגדלו להיות שומרי תורה שלכן אף שהוא ספק הוא זכות ודאי ,וגם אף אם לא יתגדלו להיות שומרי תורה
מסתבר שהוא זכות דרשעי ישראל שיש להם קדושת ישראל ומצותן שעושין הוא מצוה והעבירות הוא להם
כשגגה הוא ג"כ זכות מלהיות נכרים ,וזה אני חושב שיסכימו הבע"ב ,וגם הגדולים מבני י"ג נמי אם יאמרו
להם שצריכין להתגייר וכן הגדולות מבנות י"ב ודאי יתרצו ובזה צריך להשתדל וכמובן להסביר הדבר באופן
טוב ובנחת שודאי ישמעו לזה.

