
רעז ה שמ רעהירהאגרות

 מה וגם לחלק שייך לכן יו,ט מגדר ולא מצהותקון
 לפ"ז ומתורץ חמץ, באיסור כה"ג שאיכא משיבשהוא
 דקושית נהוג, היכי דניחזי רש"י על התוס'קושית
 כה"ג וכדמצינו בזה מנהגא יועיל שלא היאראב"י
 למעבד דלא דמנהג מירושלמי שהביאו נ' דףבתוס'
 סדדא דתיתפני עד מנהגא לאו שבתא באפ,קיעבידתא
 דבר כנגד דהוא לנה,ג שייך שלא דדבר אלמאמנהגא
 מנהגם אין הימים ששת כל דמלאכה דמותרמפורש
 לתוספת זה עוד דשייך סדרא דתיתפני עד ורקכלים
 וכ,כ תוספת. מדין זה זמן כל לאס,ר מנהגא ההושבת
 דידן ולענין זה. לנהוג שייך שאין ראב"י טעםהוא
 דין איזה להכריע מנהג אינו דהתם שייך איןבכלל
 טעם התם שייך ולא חדש באיסור בעלמא מנהגאלא

שכתבתי.
 אוהבו,ידידו

 פיינשטייןמשה

 קיזסימל
 וילרות ילרים אחר בכת למודבענין

קמנים
 תשי"די שבטז'

 עליאש י,סו ר' הרה"ג הנכבר ידידימע"כ
 בדעטריייט. יהודה בית ישיבת מנהלשליט"א
 ודאי וילדות ילדים אחת במחלקה למוד בדבדהנה

 חכמים רוח אין ביותר יקטנות לקטניםאף
 וחשש הרע יצר בהן אין שעדין דאף מזהנוחה
 מנשים להתרחק אותם לחנך צריך הא מ"מהדהור
 עוד אדרבה ביחד זכשלומדין מאנשים הילדותואת

 לכשיתגדלו גם מזה ויתרגלו להתקדב להיפוךמתרגלין
 שאין אף ולכן הרה'ר. וחשש יצה"ד בהן יהיהשכבר
 גם היו אם שאף עתה איסור חשש שייכותבזה

 מ"מ האיסור בהו שייך היה לא במצות חייביןקטנים
 חינוך. חיוב ישהא

 דלא בהא הפוסקים במחלוקת זה תליאולכאורה
 בסוכ' שאר"ז קמא ביו,ט לינוקא הושענא אינשליקני
 יצא דלא סובר סק"ח תרג"ח בסי' שהמג"א מ"ורף

 חינוך מצות ידי האב יצא לא דלכן וכוונתוהקטן
 כשלא אחר ואתרוג לולב להקטן לקנות האבייצטרך
 לו שצריך משום הוא שיצא אחר לו להקנות'וכל
 בלב"ש עיין דיומא ספקא מצד שלו שיהיהלמחר

 הביא כ"ח בס"ק המ,ב אבל האחרונים. רוב סבדיוכז
 גם מתקיים חינוך דמצות שסוברין אחרוניםשיש

 ועיי"ש ראב"ן בשם במרדכי משמע ושכןבשאול
 שלכן להלכה. נוטה דעתו שכן שמשמע הציו)בשער
 לקולא יהיה דלהמג"א איפכא יהיה דידןבעובדא
 חייב היה שאם באופן ה,א לדידיה חיעך דמצותכי,ן

 וריב היה אם שאף כיון הכא ולכן יוצא היהבמצות
 גם לאסור אין עליו לאסור שייך היה לאבמצות
 הקנה שלא אף מקיים דחינוך ולהחולקים חינוך.מייז
 המצוה לקיים בזה ומתחנך מתרגל דעכ"פ משוםלו

 להרגילם כד' 'חד שילמדו לאסור 'ש לכןכשיתגדל
 איסור שייכות בזה שאין אף מנשים להתרחקולחנכם

 שמשמע שלמה ונמצא במצות. חייבין היו אםאף
 כהמג"א דלא מהאחרונים כיש סובר שהמ"במשעה"צ

 שסבר' האחרונים לרוב אך מדינא גם לאסור'ש
 אף לד'נא ספקא הוא וגם לכו.ע מזה נוחהאין ודא' חכמים רוח אבל מדינא לאסוד איןכהמג,א
 ביותר.בקטנים
 הדחק בשעת רק הוא להקל שהסכמתי מהולכן

 לילדות מיוחד ספר בית לעשות באפשרי היהשלא
 שהוא המרינה של כפר בבתי מתחנכות הילדותוהיו
 שילמדו עדיף היה ולכן ח"ו מעשים וללא אמונהללא
 עם יחד שלומדים אף היראים שיסדו ספרבבתי
 האיסור שייכות בהן שאין טובא קטנים כשהןילדים
 מדינא איסור שליכא בארתי האחרונים שלרובכיון
 יש חינוך משום רק שהוא כיון אילי להמ,בואף
 החינוכים, שני לקיים יוכלו דלא כיון להתירג"כ
 שאם ופשוט ברור וא,כ עדיף. באמונה הבעתחינוך
 לילדות מיוחד ספר בית לעשות אפשריות ישאך
 לגדולות וכ"ש לעשות מחוייבין ביותר לקטנותאף

 קדש בלמודי בין מדינא לכו"ע שאסור קצתוגדולים
 חול. בלמודיבין

 מוקירו, ידידויהנני
 פיינשטייןמשה

 קלחפימן

 כראוי שכירותם משלמין שאיןמחמת התלמירים עם בלמורימ זלזדלבעבין
 תשי"ג. טבתכ"ד
 עליאש הלוי יוסף ר' מו"ה הרה"ג ידייימע"כ
 וברכה. שלוםשליט"א


