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ע"תש'כסלו ה'ה

:לכבוד
.א"הרב שווי שליט

!"לשלום אין קץ ולברכה אין סוף"

וכפי שכבודו אמר שאסור ללכת ,ם"    בודאי ידוע לכבודו אשר ישנו משפט בערכאות עכו
.לערכאות ללא רשות של רב מובהק

הרב (וכתוב שם שכבודו , בשמךמהצד השני מאלו שמדברים)איגרת(     והנה יצא עלון 
,א"והנה מצד בית דינו של הרב אזדבא שליט.התירו להם ללכת לערכאות,והרב אזדבא)שווי

ואלו שמסרו .שהוא אף פעם לא נתן להם רשות,יצא מכתב הכחשה לכל תושבי השכונה
.ואין להם חלק לעולם הבא,רשעים הם

!!!ל לחילול שם שמים נורא ואיום"אשר משפט זה גורם רח,    דבר פשוט הוא

.ושם ליובאוויטש,ה"ל שמו של הקב"בכל יום ויום כבר למעלה משלוש שבועות מתחלל רח

ושם הם שומעים ורואים .המורכב מאינם יהודים)Jury(   בית המשפט מינה חבר מושבעים 
עם דברי ,ון הייטסוכל הליכלוך שנעשה בקרא,רבים ביניהם,וחסידים,כל יום איך שיהודים

להם ,והרשיתם,שאתם היתרתם.ד שלך"וכל זה נעשה בשמך ובשם הבי.'וכו,שקר והסתה
,ועוד זאת הם מפרסמים זאת באיגרת שלהם באופן דקלא דלא פסיק ברבים.ללכת לערכאות

.לכל תושבי השכונה

אם כן נתתם וב!?   וזאת שאלתינו האם אמת ונכון הדבר שנתתם רשות ללכת לערכאות 
?"הוחקרת ודרשת היטב"איפה ואיה ,רשות

והאנשים ,באומרכם שאין לכם כח,    והרי לא רציתם לשמוע את הטענות של הצד השני
מדוע אינך יוצא במכתב ,ואם אמת הדבר שלא נתתם רשות!?ואין בידך להתערב בזה!?לזה

מפני ,ת במכתב הכחשהובאים אין בידך לצא?נגד אלו שמפיצים שקרים בשמך,הכחשה
אז עליך ).'וכו,שאין כאן המקום להאריך בדבר המצער פוליטיקה(טעמים שונים ומשונים 

!"מדשתיק אודה לי"ל אמרו "נאמר מה שחז

?י "מהם ארבע עם משפחות וילדים כ!!!הידעת שבזדון רוצים להושיב בכלא  שישה יהודים

?לושה שבועות הידעת שהאנשים האלו כבר לא עובדים ש

?בימים החשוכים ההם ,הזוכר אתה את הרב מטעם שהיה ברוסיא



האין לנו צרות עם משפטי ,   הלוקח אתה אחריות על המסירות והמלשינות הנוראה הזאת
משה 'אשר דרך אגב אנשיך הם חלק מאלו שהושיבו ומסרו את ר.ל"משפחת רובשקין רח

.א"בוגומילסקי שליט'וגם רצו למסור את הרב משה שיחי.רובשקין'שיחי

"מרשעים יצא רשע"ל "וכבר אמרו חז !!!ועבירה גוררת עבירה" "

תצטרך ליתן דין וחשבון ,והיה אם אמת ונכון הדבר אשר נעשתה התועבה הזאת על ידיך.ב.נ
.בזה ובבא

בהלכות :ם"דברי הרמב...)הם רשות מכיון שאינך זוכר אם נתת ל(    ורוצים אנו להזכיר לך 
"סנהדרין או שלא בפני ,קודם שיבוא חבירו.אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין...

.עובר בלא תעשה,וכל השומע מאחד.ואפילו דבר אחד אסור שנאמר שמוע בין אחיכם,חבירו
,ר לשון הרעומספ,ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע.שנאמר לא תשא שמע שווא

(ומעיד עדות שקר )...כפי שרואים בבית המשפט".

"'ג הלכה ח"   פרק כ לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לו על צווארו וגיהנום פתוחה לו :
אם נטה מקו האמת ,וידע את מי הוא דן ולפני מי הוא דן ומי עתיד להפרע ממנו,מתחתיו

".וכולי,ל-שנאמר אלוקים ניצב בעדת א

"'   הלכה ט וכל דיין ,כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל:
וכל דיין שדן דין אמת לאמיתו ...ה גובה ממנו נפשות "שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב

כאילו תיקן את כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל שנאמר ,אפילו שעה אחת
".ל-אאלוקים ניצב בעדת 

"  כנראה שעל בית דינכם נאמר .'אכן באדם וכו,"אני אמרתי אלוקים אתם ובני אדם כולכם:

!" צדק צדק תרדוף-קומה אלוקים שפטה הארץ"

.ם ברביםהכואבים על חילול השם שמי
'ובמקום חילול השם אין חולקין כבוד וכו

.משפחת הרשקופ המאוחדת


