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ה"ב
ץ קהל קירלהאז "א דומ"משה ניימאן שליט' ג ר"ס למעלת כבוד ידידי הרה"שלום וכט

 .מ"וריבית וח' ס באר משה על ה"מח, בברוקלין נוא יארק

ד "איך לעשות עם בי. א: והשאלה היא כדלהלן, על דבר שאלתך לחות דעתי דעת תורה
וידוע , שהוציאו סירוב שלא כהלכה ואינם רוצים לחזור ולבטל להסירוב שנכתב שלא כדין

שאפילו אם שולחים להם הזמנות ) אותיות גיהנום(ד והדיינים מנהגם "שאותן הבי
 .ת"ים לדיד וסירוב אינם הולכ"והתראות בי

 ?,אם מותר לילך לערכאות לקבל עיקול נגם הדיינים. ב

מ "בענין הפסק באגרות משה חו, ר ועם עוד כמה רבנים"וגם על מה שנדברנו אם כתה
וזה לא נקרא , א בענין אחר"שמותר לילך לערכאות לקבל עיקול במקום שא, א"ב סימן י"ח

, פ ולהעלותו בכתב" מה שפסקתי בעלענות חוות דעתיוהיות וביקש ממנו . הולך לערכאות
 .ר באריכות"כ הנני להעתיק הענין שדיברנו וכמו שבארתי לכתה"ע

לילך לערכאות לקבל עיקול במקום ר "אין שום שאלה ומותר לכתה: להלכה למעשה
ב "מ ח"כמו שפסק כבר באגרות משה חו, וזה לא נקרא הולך לערכאות, א בענין אחר"שא

, ת אינם שמים על לבם כלל וכלל"זה שאם קוראים אותם לדיד כ"ובפרט לבי, א"סימן י
וכדאי לציין מה ששמעתי מרב  (,ת ולא לשום רב גדול בעולם"ואינם הולכים ושומעים לדי

או לפרעזידענט מארצות הברית ,  ליאסיר אראפאתרשיכולים להגיע יותר מה, גדול אחד
ז בעל משנה הלכות שמציין "ע' באריכות מה שכ' ועי, שאינם עונים לאף אחד, מלהגיע להם

ד הזה לא קראו ולא שנו לא "וברור לי שהבי) א"מפסקו של הגאון הצדיק מאלישב שליט
י כמה וכמה בתי דינים וגדולי ישראל "כפי שנתברר לי ע, מ"ד ובוודאי שלא למדו חו"ביו

ה וכידוע מ, לו הרבה טענות עליהם' כידוע הי, ה"צ רבי פנחס הירשפרונג זצללה"הגה(
ומה שהם רואים , שאמר שאינם יודעים אפילו ללמוד שאלה ותשובה מאגרות משה

ת"בעזהשי
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ח  הגאון האדיר בעל משנה הלכות שאמר "ולהבחל, )ל בזה"ואכמ, שם להיפוך' אומרים שכ
וגם , מ וכל פסקיהם הם נגד התורה"ואין להם שום ידיעה בחו, לי עליהם שהם זשוליקעס

כמו שכתב כבר תשובה באריכות בשערי הלכה חלק השטרי בירורין שלהם הם נגד ההלכה 
א אמר לי שצריכים לעקור אותם מן "וגם הגאון האדיר מיאקא שליט. ש"יעיי, א"כ

 .ל"ואכמ, ועוד כמה גדולים ומפורסמים אמרו לי כזה, השורש

ומצוה רבה להעביר אותם מאומנתם שעוסקים זה שנים הרבה וגוזלים ממון שלא כדין 
ןלפרסם על כל , ק מיד עושקו ולגלות פני הלוט מדיינים מעוותי דיןומצוה להציל העשו

כדי שידעו הקהל אחת ולתמיד ' עם כל פרטי, קצות תבל גופא דעובדא היכי הוה
ד דענעווארדיק נשקעו ונטבעו במצולות מים הזידונים של כסף "שבעוונותינו הרבים הבי

מ ואין להם רשות לדון ולהורות "ואין להם שום חלק וידיעה בעניני חו, וזהב דאמעריקא
וכל הרוצה במשפט צדק יתרחק אלפי מיל מבית , בכל הדברים הנוגעים בין אדם לחבירו

). 'ב ג"כ' ירמי(' עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עושקו וכו' ש כה אמר ה"וכמ. דין הלזה
.  שמאילקוט שמעוני יחזקאל רמז(וידוע שאשמיהם של ישראל תלויים בראשי דייניהם 

אם ראית דור שצרות רבות באות ): א"ט ע"דף קל(וראה במסכת שבת  ). דברים רמז תתב
שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני , צא ובדוק בדייני ישראל, עליו

ה משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל "ואין הקב. . ישראל 
 .'כו

שפורענות , ק"ק דב"פ מה שכתבנו בריש פ"ונראה ע: ל"וז,  כתבא שם"ג מהרש"ובחדא
ולזה אמר שכל פורעניות . ש באורך"עיי. . שמכלה את הכל , אש היא הקשה שבכל פורענות

, לא באה אלא בשביל דיינים, היינו פורעניות אש הכולל כל פורעניות שהוא מכלה הכל', וכו
וההיפך ,  שהדין ישר הוא קיומו של עולםוהוא הטעם, חלק' כמפורש פ, בסדום' כמו שהי

ראוי לבוא עליהם פורענות זה המכלה הכל ' והי, המעוות משפט הוא מהרס קיומו של עולם
 .ל"עכ. 'כו

כל דיין דלא דן דין אמת : ל"וז, איתא, )א"ז ע"דף קי(משפטים ' מ פ"ובזוהר רע
עם , ל"דסמא' ת זוגיב, ויקים גיהנם. . ל בעלמא "דא איהו כאילו אשליט סמא, לאמיתו
וחרב על , ל"בת זוגיה דסמא, גיהנם פתוחה לפניו משמאלו, ד כד דיין דן דין"ובג. . ל "סמא
ועץ החיים פתוח ', וגן עדן פתוח לימיני, ל מאחורי מעל צואריה"סמא, מלאך המות, צוארו
' יד ליולבתר אוק', מלאך המות ושחיט לי' אי דן דינא דשקרא שליט עלי. 'על רישי', לקמי

 .ל"עכ', מאילנא דחייא כו' לגן עדן ואטעים לי' ה ייעול לי"קוב, ואי דן דין אמת, בגיהנם

, )י עיוות הדין"ע(י בגלות "שכל הנוגע ברכוש בנ, ל"והנה ידוע בשם הנודע ביהודה זצ
הרי זה כאילו הציל כל , )י משפט אמת"ע(ומי שמציל רכוש ישראל , ז כנוגע בבבת עינו"ה



 
ג

, כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין: איתא) א"סע' דף ז(סנהדרין ' ובמס. כלל ישראל
 .ה נוטל ממנו נפשו"הקב

מסתכל מידי פעם בקלף ' הי, ישב לדון בין איש ובין רעהו" חקרי לב"ולכן כאשר בעל 
 .שלא תצא תקלה מתחת ידו, באמרו שמעשה זה מגין עליו, "שויתי"ה

המשפט בישראל "בספר ' רים לעניני כשרות חלק ווראה באריכות גדול בקובץ ספ
המשפט בישראל "בספר ' כרך ד" בקובץ שמירת המצות כהלכתן"ו, א"ח, "כהלכתה
איך שגוזלים וחומסים , שהבערופוס בוררים והטוענים, ב בענין דיני תורה"ח, "כהלכתה

 .ל"את הכלל ישראל רח

 
 ,בכבוד רב

 בית דין צדק דקהל האלמין
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