The Politics of Exclusion in Judaism
R. Moshe Feinstein vs. Conservative / Reform Part I
1. Iggrot Moshe O.C. 3:21
Regarding honoring deniers (kofer) in reading the Torah
and with the other honors in the shul if the need
dictates. 1 September 1965

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן כא.1
בענין לכבד כופרין בקריאה לתורה ובשאר כיבודי ביהכ"נ
 מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ר.בשעת הצורך ד' אלול תשכ"ה
.יצחק ווערבין שליט"א

Here regarding "Rabbis" of Reform and Conservative
who sometimes come to synagogues of kosher Jews, if
they are permitted to read from the Torah. Here it is
obvious that regarding reading from the Torah it is
prohibited because reading from the Torah requires a
blessing before and after it, and their blessing are
nothing and one does not answer "amen" afterwards.
See Iggrot Moshe O.C. 2:50-51 and the reason being
that since they are deniers, then the mentioning of
God's name by that person is just like saying words in
general, as if one is saying a blessing without the Name
or Kingship at all. And even though the ba'al korei is
the one doing the reading, and the congregation is
hearing from him, even so it is as if there was no
blessing, and it detracts from the earlier ones, since it
was established that every person who gets an aliyah
makes a blessing, and one detracts from the significance
of the blessing of the first from the rest of the verses
for there was already a blessing said at the conclusion of
the previous aliyah. But for the rest of the honors such
as lifting the Torah, tying the Torah, or opening and
closing the ark, even where there is no actual
prohibition in that there is no blessing, however, we do
not honor deniers with matters of sacredness which
they deny, and there is with this a prohibition of
flattering in any case, since there it is not proper to
honor them with such matters as I have written in O.C.
2:51. Therefore, if there is no great need, it is forbidden
to honor them even with these honors, but if there is a
great need, such that we suspect it will cause a dispute
in the town, and there is a concern of losing charitable
donations, there is room to permit with the other
honors, though not to read from the Torah for the
reasons I have written.

הנה בדבר ראבייס של הרעפארמער וקאנסערוואטיוון
שבאים לפעמים בשבת לביהכ"נ של יהודים כשרים אם
 הוא דבר פשוט שבקריאה לתורה.רשאין לקרותם לתורה
הוא אסור בעצם דהא קה"ת צריך ברכה לפניה ולאחריה
 עיין בספרי,וברכתם אינו כלום ואין לענות אמן אחריה
אגרות משה או"ח ח"ב סימן נ' ונ"א מטעם דכיון שהם
כופרים הוי הזכרת השם אצלו רק כדברים בעלמא דהויא
 וממילא אף שהבעל קריאה,כברכה בלא שם ומלכות כלל
 מ"מ הא יהיה זה כמו בלא,קורא וממנו שומעין הקהל
 וגרע מקודם שתיקנו שיברך כל אחד ואחד דהא כבר,ברכה
נסתלק חשיבות ברכה של הראשון משאר הפסוקים אחרי
 אבל אף לשאר.שכבר בירך אחר קריאתו ברכה דלאחריה
 וגלילה והוצאה/כהגבהה/ כבודי קדושה דבביהכ"נ כהגבה
והכנסה ופתיחת וסגירת הארון אף שאין בהן איסור בעצם
 אבל אין לכבד לכופרים בעניני קדושה,שאין בהן ברכה
 ויש בזה איסור חניפה ממילא כיון שאין,שכופרים בהם
 ולכן אם.ראוי לכבדם בדברים כאלו כדכתבתי בסימן נ"א
 אבל אם,אין צורך גדול אסור לכבדם גם בכבודים אלו
הוא לצורך גדול שיש לחוש שיבא לידי מחלוקת בעיר ויש
לחוש להפסד צדקה יש להתיר בשאר כבודים ולא לקראם
.לתורה מטעם שכתבתי
ולקרא לתורה לאלו שאינם שומרי תורה ליכא איסור
בעצם מכיון שמאמינים בהשי"ת ובתורתו ורק עוברין
 אבל ודאי לא יפה,לתיאבון וצריך לענות אחר ברכתו אמן
עושים הקורין אותן לתורה מצד שאין לכבד עוברי עבירה
וצריך למנוע מזה רק כשאיכא צורך בזה כגון יא"צ שיש
לחוש למחלוקת וכדומה אבל לאלו הראבייס שהם כופרין
ממש ומומרין להכעיס ומסיתים ומדיחים אין ברכתם
...כלום ואסור בעצם לקראם לתורה כדלעיל
. משה פיינשטיין,ידידו מברכו בכוח"ט

And to read from the Torah for those who are not
observant, there is no prohibition involved since they
believe in God, may he be blessed, and his Torah, but
they only violate [the Torah] for their desires and one
needs to answer "amen" to their blessings. However, it
certainly is not nice to make them as readers for the
Torah for one should not honor sinners, and one needs
to prevent from doing this except where there is a need
to do so, for example to avoid disputes and the like, but
for the "rabbis" who are deniers in actuality, and rebel
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with the intention to anger God (mumarim lehachis) and
incite, instigate and rebel, their blessings are nothing
and it is forbidden as a matter of fact for them to read
from the Torah as mentioned earlier.
2. Iggrot Moshe O. C. 4:91.6
…Regarding a congregation which meets in the room
of a synagogue of people who do not act
appropriately…16 July 1972
If one can make a minyan in a room of a synagogue
which do not have appropriate customs, here there is a
distinction between the synagogues of the
Conservatives not to make a minyan even in a room
since it is publicized that they are a group who deny
numerous laws of the Torah, and one should distance
from their ways as it is written by heretics and heresy
(minim and minut) (B. A.Z. 17a), for even whose who
deny one thing from the Torah are considered heretics
for the whole Torah, as mentioned in Rambam Hilkhot
Teshuva 3:8, And the Laws of Heretics 3:6. And even
if they are mistaken like captive children, who were
corrupted by their fathers and surroundings in which
they were raised, and they are not accountable to the
same laws as those said regarding punishments in the
hands of heaven, and it is not the law that we lower
them and do not raise them up as written in Laws of
Murderers 4:10 as Rambam explains in Laws of
Rebellion 3:3. In any event they are deniers and one
needs to distance themselves as one distances them
from their path. And what Rambam writes that it is
appropriate to bring them back to repentance and to
live with them in peace until they return to the strength
of Torah, is not applicable in their places of
congregating, that is their synagogues, for this is not an
appropriate place for this [outreach] and also not every
person is appropriate for this, but those synagogues for
the Orthodox which are not appropriate, such as those
which do not have an appropriate mehitza and use
microphones, are not God forbid deniers in these
mitzvoth, rather they disregard/disdain these but they
believe in the actuality of all the mitzvoth of the Torah
and they made a dispensation as time went by and
changed. They are in the category of "kosher" Jews and
even if occasionally are erring completely, there is no
idea to distance, and it is permitted to pray in another
room of theirs, provided there is no suspicion of them
also going to pray with the main congregation i.e.
that it is previously publicized that there is another
gathering. And regarding whether or not to protest
what the main congregation does, it depends on if
there is a chance they will listen, otherwise better they
sin in error.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן צא.2
 דילוג פסוקי דזמרא,נשיאת קטן שיכול לילך בכרמלית
 ענין מנין בחדר בית כנסת,לפועל שמתאחר למלאכתו
 ועניינים שונים ה' מנחם אב,שאינם נוהגים כשורה
. מע"כ ידידי מוהר"ר יעקב דרדיק שליט"א.תשל"ב
ו' אם לעשות מנין בחדר של ביהכ"נ שלא מתנהגין כשורה
הנה יש חלוק דבביהכ"נ של קאנסערוואטיוון
 לא יעשו מנין אף בחדר אחר מכיון/קונסרבטיבים/
 והרחק,שפרסמו שהם חבורה שכופרים בכמה דיני התורה
 כי גם,מעליה דרכה נאמר במינים ומינות בע"ז דף י"ז ע"א
הכופרים בדבר אחד מן התורה נחשבו כופרים בתורה
כדאיתא ברמב"ם פ"ג מתשובה ה"ח ודינם כמינים
 ואף שהם שוגגים כתינוקות שנשבו בין,כדאיתא שם בה"ו
העכו"ם ע"י שהדיחום אבותיהם והסביבה שנתגדלו שם
ואין עליהם הדינים שנאמרו שם בעונשין דביד"ש =דבידי
שמים= ולא הדין דמורידין ולא מעלין שבפ"ד מרוצח ה"י
 מ"מ כופרים הוו,כמפורש ברמב"ם פ"ג מממרים ה"ג
 ומש"כ,וצריך להתרחק מהן כדין הרחק מעליה דרכה
הרמב"ם שראוי להחזירם בתשובה ולמשכן בדברי שלום
 לא שייך זה במקום קיבוץ שלהן,עד שיחזרו לאיתן התורה
 וגם לא כל,שהוא בביהכ"נ שלהן שאין המקום ראוי לזה
 אבל אלו בתי כנסיות של ארטדוקסים,אדם ראוי לזה
שאינם כראוי כגון בלא מחיצה ראויה ומשתמשים
במייקראפאן אינם ח"ו כופרים במצות אלו רק שמזלזלין
בהו אף שמאמינים בעצם בכל מצות התורה ונעשה להו
 הם בעצם יהודים כשרים,כהיתר במשך הזמן שעברו ושנו
 ורשאין, ליכא ענין הרחק,וגם לפעמים הם שוגגים גמורים
 באופן שלא יחשדום שגם הם,לעשות מנין בחדר אחר
הולכין להתפלל שם דהוא כשכבר מפורסם ואף קודם
 ולענין למחות בהם תלוי.שנתפרסם אם יש כניסה אחרת
אם יש לקוות שישמעו צריך להודיע להם ואם לא מוטב
.שיהיו שוגגין
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