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היות שהופץ בחוצות איזה עלה נידף שעליו הוחתם 

, ובעיקר בעלילות, מלא בדברי הבל וריק, "קהלת לב טהור"
באופן גס ומחפיר נגד אנשי , בוז ושטנה, דברי שוא ושקר

ר "ק מרן אדמו"ובמיוחד נגד מאור עינינו כ, שלומינו
ת במטרה אחת להסיח דע, א"א ובניו הרבנים שליט"שליט

ולהשית פני , הקהל ממעשיהם המבישים שנתגלו לאחרונה
בחשבם שהציבור , כביכול, תמימים כאילו הם הם הנרדפים

 .יטו אוזן קשבת להבליהם
. והנה דרכנו מעולם להיות מהנעלבים ואינם עולבים

, אנו הקרובים אל המציאות, אמנם כעת מצאנו לנפשינו
כ והייתם נקיים "לקיים מש, והנודעים עם הפרטים מקרוב

, מ דניחא להו"ושלא יאמרו מדשתקי ש, ומישראל' מה
לכן החלטנו לבא בכתב יושר דברי , ו"ש מתחלל ח"ונמצא ש

 .אמת לגולל בקיצור נמרץ השתלשלות העניינים
איש אחד , הנה לפני כמה שנים בא לארצנו ארצות הברית

קהלת לב "וייסד מוסד חדש בשם , י"בשם הרב העלבראנץ נ
, נראה מן החוץ שנוהגים כדת בכל העניינים' היש, "טהור

ואחר איזה תקופה , ביתר שאת ועוז' ואדרבה המה עובדי ה
ברשותו ' בעת שהי, קרה העובדה הידועה עם הילד שנעלם

 .וסגרו את הרב העלבראנץ בתפיסה, ל"של הנ
ק "אזר כ, שעזר לו' כמעט איש א' באותו העת שלא הי

, א כגבור חלציו לעמוד ליד ימינו לעזור אותו"ר שליט"אדמו
ל "ר על הבעי"ממקורביו נתן הסכום של מאה אלפים דול' וא

א כל הזמן "ר שליט"ק אדמו"והגם שדעת כ(, שלו מניה וביה
סכנת ' מחמת חומר המצב שהי, שצריכין להחזיר הילד' הי

וכן הסכימו אתו , ועוד כמה טעמים, מאסר להרבה אנשים
וגילה דעתו במפורש , ה אזעמו כל הרבנים באסיפה שנערכ

לא הקשיב אוזן ולא ציית ויצא ', והוא בדידי, ל"להרב הנ
 .)מה שיצא כנודע

ק "ולאחרונה באו הרבה אנשים נאמנים והעידו לפני כ
ל מנהיג חבורתו בדרכים זרים "א שהרב הנ"ר שליט"אדמו

ונתיבות מקולקלים אשר לא שערים אבותינו ובפרטיות גילו 
 הצועקים -מעשיות מחרידות מעשרות אנשים ובתוכם אלו 

 שנגזלו מהם ילדיהם או -מקרב לבם אודות החמס שנעשה 
 . בני משפחותיהם

והרבה זוגות שנתפרדו על ידו ונהרסו משפחות שלימות 
, י בערמומיות ושקרים"וכן הון תועפות שקיבץ מאחב, ז"עי

, וכן הדמיונות של שדים וקליפות שנוטע בלבות הצעירים
ולבבות הנשברות . תק קשריהם לבית הוריהםומפתן לנ

והקרועות של ההורים הבוכים על בניהם ובנותיהם שעזבן 
והרבה יותר . ומתענג בהם, הן לו לקורת רוח ומשיב נפש

י "א ע"ר שליט"ק אדמו"ממה שכתוב כאן נתגלה לפני כ
גביית עדות עד שהתבטא שלא נמצא דוגמתו בין יהודים 

 .חרדים מאות בשנים
מכתב , א כדרכו בדרכי נועם"ר שליט"ק אדמו"אז שלח כ

וכשהביאו השלוחים המכתב , פרטי אל הרב העלבראנץ
וביזו והיכו השלוחים ללא , לא הניחום אנשיו ליכנס, אליו

ולאחר , והשלוחים עזבו תיכף ומיד את המקום, שום סיבה
לדבר " לב טהור"ש לבית המדרש "ימים שוב הלכו מאנ' ב

ממשפחות , פסו לאחרונה במצודתםאודות אברכים שנת
והוריהם ובני משפחתם כבר שפכו ימים , מיוחסות בישראל

שנתפסו וגם ניתק , של דמעות מתוך צער עלי שברם הזה
 .קשריהם מבית הוריהם כדרכו

, אמנם כאשר הגיעו לשם נפגשו במצב קשה להאמין
והכיר אחד מהם כי באים , כאשר היו עוד מחוץ להבנין

לא עברו רק רגעים ספורים עד שהופיעו לפניהם , לשם
ועל צבאם המנהיג שלהם , מחבלים עם מקלות בידיהם

והתחילו להכות לאלו העסקנים באגרוף רשע מכות , בעצמו
ואחד מהעסקנים הובל לבית , גדולות במקלות שבידיהם

 .החולים ביסורים גדולים בשבר יד
ה והעסקנים אשר הוכו הופתעו והודהמו ולא האמינו למרא

ז התאפקו מלהשיב "ועכ, עיניהם ולא ידעו לשית עצות בנפשם
מנה אחת אפים רק עשו מה שהוכרחו לעשות בכדי להנצל מידי 

 .המחבלים להפטר משם וברחו לנפשם
ואנשים ההם בעזותם המציאו עלילה שפילה כאילו הלכו 

ש בכוונה להכות או לעשות איזה מעשה "העסקנים מאנ
, ק ונגד דרכנו מאז ומתמיד"שזה בניגוד לדתוה, אלימות

וכל אחד ביכלתו להווכח באמיתת דבריהם [כידוע ומפורסם 
ולראות במו עיניו איך שלא נפל לו למנהיגם אף שערה אחת 

, ושהעסקנים לא הלכו במסוה על פניהם רק בגלוי,  ארצה
שהוא הרמת יד , ו"וכן חלילה לנו מלילך לערכאות ח, ]ל"וד

 .בתורת משה
ללו הוסיפו חטא על פשע ומנהיגם בעצמו אבל האנשים ה
ס בערכאות למסור אחד מן העסקנים "חתם על הסאמענ

ובאישון לילה ליל ששי העבר באו , ל בידי הממשלה"הנ
י והובילו אותו בשלשלאות של ברזל לבית "הפאליצי
) ל"בעי(ויצא רק תחת משכון של כסף , האסורים
 .ת"בעזהשי

וכל כך גדלה גאותו ועזותו שגם אחר שהורו גדולי דורינו 
לרב העלבראנץ לגלות המשפחות להוריהם שיוכלו להתקשר 

ר "והאדמו, א"ר מויזניץ שליט"ק אדמו"עמהם והם כ
מ "א ר"י ראזענבלום שליט"והגאון מהר, א"מסקולען שליט

עם כל זה לא , א"ק יאקע שליט"והגאון אבדק, שערי יושר
פחות נשא להם פנים ועדיין עומד במרדו להבריח מש

 .שלימות ממקום למקום להצניעם מהוריהם
לדאבונינו אחר ימים ולילות של מרירות ולבבות קרועות 
עם שפיכת דמעות כמים של שלשה משפחות חשובות שגזלו 

ואחר תחנונים , וחמסו מהם בניהם ובנותיהם בלי חמלה
ובקשת של גדולי הדור להחזיר הנפשות היתה התשובה 

בראש כל חוצות מלאים בזיון ) פאשקעווילען(כתבי פלסתר 
חירופים וגידופים על גדולי התורה וכל בר דעת וישר הולך 
ר "המעיין היטב בפאשקעווילען הנכתב בפקודת האדמו

כידוע שבלעדו לא יזיז איש (שלהם ותחת פיקוחו המליאה 
ונחתם בשם הקהלה יוכל להכיר משם היטב ) ידו או רגלו

 דיירי מאנסי קאלט מהותן של הנהו חבורתא הנקרא בפי
 .דכתב הוא לשון הלב כידוע). ז"בלע(

כל זה כתבנו רק כדי להבהיר הענינים לאמיתם לפני הציבור 
ודי בזה לראות מקצת משקריהם ודרכם האולת אשר , החשוב

שילמדו תועים בינה וישובו החוטאים , ואנו תפלה, דורכים בה
 .ר שיתקדש שם שמים על ידינו"ויה, מדרכיהם הרעים

 התאחדות האברכים דקאשוי
 א"מאנסי יע

qa"c


