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עורכי דין ואנשי מדע, לעשירים תומכי תורה  
 

הנה נאספו גדולי 
הרבנים בעיר תורה 

י לדון אודות "מאנסי נ
שלמה העלבראנץ ' ר

רב דקהלת לב טהור 
ואחרי דיון בכובד 
ראש ומשא ומתן 
ארוך אחר שמיעת 
, עדויות רבות נתוודע

ל מנהיג "שרב הנ
קהלתו וחבורתו 
ם בדרכים זרי

ומשונים שלא נשמע 
מעולם אצל שום רב 
, או מנהיג ציבור

הגורמים חורבן גדול 
והריסה כללית 
לנשמות צעירי צאן 

וגם עינויים , קדשים
, קשים ומרים לגוף

סיגופים המסכנים 
אין כאן . סכנת נפשות

חיזוק ללמוד 
בהתמדה וליראה את 

רק , ולעסוק בחסד' ד
ביטול , ביטול התמדה

מדות רעות , קדושה
עקירת , ומגונות

א לחבירו "המצות שב
הלבנת , כולל אונאה

, ביזוי אב ואם, פנים
ח "בזיון הורים ות

ראשי ישיבה רבנים 
עקירת , ם"ואדמורי

הזהירות מדיבורי 
ניבול , רכילות, ר"לה
לשון עזות , קללות, פה

, להורים ומורים
והכל לא . דיבורי שקר

בתור מכשול או שוגג 
אלא במזיד , לפעמים
ט נפש שזהו ובשא

מותר וגם מצוה כל 

זמן שזה לטובת 
קהלתם או למנהיגם 

וכל זה . ל"הרב הנ
נעשה בחשבון מדויק 

י הרב ומנהיג "ע
שעל פיו יצא . הקהלה

ויבוא כל דבר קטן 
 .וגדול

ונתגלה שהרב 
ל כדי להשיג "הנ

, תאוותו שהיא
, שלטון על הזולת
, כבוד מלכים

אוצרות כלי כסף 
מוכן , וזהב

להתאכזר בכל מיני 
אכזריות אפילו עם 
חסידיו להשיג 

ש שלא "וכ, תאוותו
ובלי , יעמדו בדרכו

הבדל בין אנשים 
זקנים , נשים וטף

ונכבדים רבנים 
 .ם"ואדמורי

שכתוצאה מזה 
י "כבר נתפרדו עפ

פקודתו במישרים 
' וגם בגרמא דילי

עשיריות זוגות 
בניתוק שידוכין או 

הוא , גט פטורין
מחנך חניכיו שעקר 

ים ואכזריות בפתוי
מהוריהם היקרים 
שלא יהיה להם 
שום קשר אתם ולא 
להתחשב עם הצער 

 לב -והשברון
משיאן . שלהם

לזיווגים בלי 
שישתתפו ההורים 
. באפריון בניהם

מלווה עם צער 
וטעימת , ומרירות

שברון , טעם מיתה

והפסד , לב ורוח
 .ובריאות, ממון

ומקבצין (וגם נקבץ 
הון תועפות מכל ) עוד

ציבור ויחיד בכל קצות 
כולל בני תורה , תבל

בערמומיות , וישיבות
, ושקרים גדולים

וכמעט בכפייה יותר 
וכפי , מכדי היכולת

החשבון חלק חשוב 
ממנו נתפזר לקניית כלי 
כסף וזהב ורכישת 
בתים לכבוד הרב 

וגם לצורך , בעצמו
גניבת הבנים וקיומן 

 .אצלו

וכל דרכו הוא דרך 
חדשה אשר לא שערום 

דרכו , נו ורבותינואבותי
ס שהיא "דרך הקָאלט

דרך מסוכנת לגוף 
ונשמה כידוע ממעשים 

ותוצאותיו מי , שאירעו
בין באופן וסדר , ישורנו

כמעט שלא (הלימודים 
ובין כל ) לומדים שם

ההתנהגות בין אדם 
לחבירו ובין איש 

 .לאשתו

כ לדעתנו אסור "ע
, להשתייך לחבורתו

וללמוד או לקבל לקח 
והדרכה ממנו או מבאי 
כחו או מחסידיו ואפילו 
רק ארעי כי אתי 
לאימשוכי וחובת 
ההורים ומורים לעמוד 

וכן . על המשמר בזה
שלא לסעדו או לתומכו 
כלל ולהשפיע כן גם על 

 .אחרים

ועינינו נשואות אל 
, כל העורכי דין פה

אנשי יושר וצדק 
שלא יסייעו כלל 

לשלמה העלברנס 
ל להשאר פה "הנ

ק ר, בארצות הברית
יחזור למקומו 

ז "ועי, י"הראשון בא
אולי יזכו הורי רוב 
י "חסידיו הדרים בא
, לראות פני בניהם

אחרי , פ מרחוק"עכ
שנים הרבה שנגזלו 
מהם באכזריות 
מרובה ולא זכו 

 .לראותם מאז

החותמים בשם הורי 
, הנפשות שנגזלו

היושבים בדכאון וצער 
המצפים , מרובה

לרחמי שמים ולזכות 
לראות בניהם בחיים 

 .בבריאות

מחפשים איש 
 :הנעלם

שלמה ' ר
העלבראנץ 

מקהלת לב טהור 
במאנסי נקרא 

בתי ' י ב"ת ע"לדי
. דינים א

התאחדות הרבנים 
דארצות הברית 

מכון . ב. וקנדה
, להוראה במאנסי

אודות דיון של 
עניני מסירה 
וגניבת נפשות 

מי שיודע . וממון
או שיש לו איזה 
ידיעה איפה הוא 

ש נתבק, נמצא

בתי ' להודיע לב
ל "דינים הנ

כי יש , במוקדם
כאן ענין פקוח 

 .נפשות רבות
 בקשה נחוצה

לעורכי הדין בארצות 
 :הברית וקאנאדא

מי שרוצה להושיט 
עזר בהצלת נפשות -יד

או שרוצה להציל 
מליוני דולרים שהוצאו 
במרמה מאנשי צדקה 

כאילו להציל . (וחסד
, ילדי ישראל משוביהם

ובאמת כפי שביררו 
גדולי הרבנים במאנסי 

 ...)בעצמו השובההוא 
 .שיוחזר להם ממונם

עשרות הורים 
מחפשים 
ילדיהם 
 :שנעלמו

מי שיודע 
אודותיהם 

 מבקשים להתקשר
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 וועד העסקנים

, וויליאמסבורג
, בארא פארק

 .קווינס, מאנסי


