 o o r o p Kה כו ש ־ כ ת
לכבוד העורך,
הברכה חיים עד העולם.
א חד״ ש הדר״ג כמ שפט ,יישר חילי׳ לאורייתא.
לענ״ר* לא שייך שומר פתאים ה׳ בדבר ראנן סהדי דאין רצונו ית׳ לשמור .על מה
שכתב מר לענין פסול עדות ,ת מ ה תי לכאורה ,דהא אכתי לא נ שלמה העבירה .ו שוב
נזכרתי כמה שכתבתי במחברת הרצ״ב  ...ד״ה והנלע״ד** ,ולפי״ז ב א מ ת כבר
נ שלמה.
כעתירת ה מ צפ ה לרחמי טוב וסלח,
הרב אביגדר נבנצל
*

תגוב ה על קריאת כ תב היד של הסקירה ה הלכ תי ת בע ט׳  238־  247לעיל.

**

לעיל ת ח ת הכותרת איסור רציחה בקיצור חיי אדם.

בס״ד יום ד׳ לסדר ״היו מ ן האנשים״ י״ג סיון תדש״ם
לכבוד העורך,
חן חן לכם ויישר חילכם על פעולתכם החשובה הנו שאת פירות בדבר האיסור
שאסר הגאון האדיר הגר״מ פיינ שטיין שליט״א* .אולם תרשו לי להעירכם דבר אשר
יחזק את פירותיכם בעולם החרדי בכלל ובעולם הישיבות בפרט .והנה ,בחוד ש שבט
שנה זו דבר הגרא״מ ש״ ך שליט״א בשיחה בישיבת פוניבז׳ ת״ו .אשר בין היתר אסר
אף הו א( ב פ ע ם הראשונה בתולדות הישיבה) את העי שון בהיכל הישיבה מסיבות של
בריאות הזולת או צער הזולת .ואם י ש מהמע שנים שבכל זאת אינם יכולים עדיין
להימנע ,שייע שנו בחוץ אך לא בהיכל ,עכ ת״ד( .ומאז באותו שבוע שונה הנוסח
שהיה בלוח המודעות של הישיבה מן הל שון ״נא לא לע שן בהיכל בעת שהחלונות
סגורים״ לנוסח ״לא לע שן בהיכל הישיבה״ ,ו שינוי זה הראה חיש מהרה את אותותיו
החיוביות ואכן כ מ עט ולא נראו מע שנים בהיכל במשך כל החד שים מאז .ובחוד ש
אייר חוזק ל שון הנוסח ואף נכתב באותיות מאירות עיניים וז״ל ״לא לע שן בהיכל
הישיבה בשום (פנים) ואופן״.
ואשר על כן תע שו לענ״ד בתבונה אם ת צ ט טו את דבריו אף הוא בגיליון האיסור אשר
בכבוך רב
מופיע בו פסקו של הגאון הנ״ל.
הרב מ שה צבי יאקאב
כולל פוניבז׳ ,בני ברק
*

ראה ל עיל עמ ׳  248־  , 251ב ע ק בו ת יוז מ ת ה הברוכ ה של מר ת אלס בנדהיים ת ח י  /הופצ ה
תשובתו של הגר״מ פיינשטיין שליט״א באלפי עותקים בעולם התורה.
מכתב זה הינו אחת התגובות שהגיעה למערכת בעקבות פעולה זו.

העורך.
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