אגר1ת

מ שה

יורהדעה

קעט

סיטן קו

סיטן קז

ברבר לקבל משרת מלמדות בת"ת

בדבר לקבל משרת מנהל ומורה
בת"ת של בית כנסת דחפשים

שתחת הנאנסערוואמיוון

י"ט סיוו תשכ"ג.

מע"כ ידידי הנכבד מו-ה ר' ישראל יצחק הכהן

שליט"א.

הנה בדבר לקבל משרת מלמדות בת"ת שתחת
הקאנסערוואטיוון כבר כתבתי בזה ונדפסה
בספרי אגרות משה על יו"ד בסימן קל"ט ,והוריתי
שם כי באופן שמניחין להמלמדים ללמד כפי שצריך
ללמד בלא שום שינוי והת"ת הוא במקום אחר שלא
בביהכ"נ שלהם אין לאסור מלקבלוג אבל כתבתי שם
שמנהלי ישיבה אין להם לקבל מורה ב!ה שיהיה גם
מורה בהישיבה כי יש לחוש שאבות התלמידים
יאמרו שגט שם טוב ללמד כמו בהישיבה שהדי הרבי
שלהם הוארבי גם שם ויצא מזה ח"ו קלקוללהישיבה.
ולכן המנהל מביח הספר היומי שאומר שאינו רוצה
שהמורים שלו ילמדו בת"ת של הקאנסערוואטיות
הצדק אתו ,ולא מטעמיה שאומר לפי מכתב מע"כ
שאסור מצד הדין ,אלא משום שאפשר ח"ו לבא
קלקול מ!ה לבית הספר היומי.

אך הצעה השניה שהכתות של הילדים ילמדו
למודי קדש בתחלה ואח"כ למודי החול וכתות של
הילדות ילמדו למודי חול בבקר ולמודי קדש אח"כ
בדי שאותן המלמדים ילמדו כל היום ויהיה להם
פרנסה כפי צורבם היא הצעה טובה לע"ד ,שעל
למודי קדש אין להקפיד כ"כ על ילדות שפטורות
מת"ת ואדרבה היתר הלמוד עמהן הוא חדוש .והעיקר
בלמוד עם הילדות שתהיינה יודעות עיקרי דיני
התורה ולחנכם לאמונה ויראת שמים ,שזה אפשר גם
אם ילמדו אתן למודי קדש אחר למודי חול .ואין
לחוש שיאמרו איזה אנשים שלמודי חול הם יותר
עיקר מכיון שעושין וה רק אצל ילדות ובשביל
שיוכלו אותן המלמדים ללמד עמהן.
אך אולי יש להמנהל טעמים אחרים שמע"כ לא
כחבן שלא אוכל לדון בזה אלא כשהמנהל בעצמו
יכתוב ,וטוב שתפנו בטאראנטא אל !קני הרבנים
דשם וידונו בזה.

ידידו,

משה פיינשטיין

מע"כידידי הרב הגאון המפורסם מוהר"ר שמואל
יאלאו שליט"א אב"ד בסיראקיוז.

הגה לקבל משרת מורה ומנהל בת"ת של בית
כנסת של קאנסערוואטיוון אין רוח חכמים
נוחה מזה ,אך שאין לומר שהוא דבר איסור להיות
מנהל ומורה בת"ת שלהם אם מניחים ללמדם תורת
השי"ת ולהתפלל כדאוי וגם שיהיה זה במקום אחר
לא בביהכ"נ שלהם ,ולכן אין מוחים לאלו שצריכים
פרנסה מלקבל משרה כוו,כי הרי יש גם מעלה שגם
בניהם של הקאנסערוואטיוון צריכים ללמד תורת
השי"ת ואולי יתגדלו לתורה ומצות כיהודים כשרים.
אבל לומר בשביל מעלה זו שיהיה רוח חכמים נוחה
מזה לא מסתבר כלל משום שלעומת !ה איכא חשש
על עצמו שלא ימשך אחריהם מכיון שעי"ז יהיה לו
קורבה והתחברות עם הכופרים ,וחז"ל חששו מאד

להתרחק מהם כדאיתא בע"ז דף י"ז ,ואף שהוא רק
חשש קטן דאולי יוכל להזהר מלהתקרב יותר
מהשייכות לעניני הלמוד ,מ"מ יש קצת חשש בוה
אם הוא איש חזק בדעתו יש לחוש שאחרים
ג"כ יתירו לעצמם והם לאיהיו חזקים בדעתט ,ולכן
רק מצד צורך הפרנסה אין מוחין בוה .וממילא
בעובדא זו שאין לו צורך לפרנסה ורוצה לקבל
המשרה להיות מנהיג של ילדיהם רק לשם שמים,
יפה אמר לו כתר"ה שמוחה בו בשביל שיש בזה גם
חשש קלקול דמינות דמשכה אף שהוא חשש קט4
ואם להבחור יש רצת לעשות לשם שמים בחינוך
ילדים יש הרבה לעשות עם ילדים מבני בית כנסת
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של אלו המתנהגים כשורה וכשישפיע על בני ביהכ"נ
הכשר יתוספו ממילא אליו גם ילדים מבני חפשים
שודאי יצטרך לקרבם כשיבואו אליו אבל לא יקבל
אצלם משרה.

ידידו,

משה פייגשטיין

