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 גילוי האמת בענין הצלת נפשות
 בו יבואר בירור גמור אודות האיש הגונב נפשות ישראל מהוריהם

 שלמה העלבראנס רב דקהלת לב טהור במאנסי ' ר
 437-3937 - 718 י וועד העסקנים האט ליין "יצא לאור ע

פ שקרים והוצאת שם רע "הנה בשבועות שעברו נתפשטו עוה
העלבראנץ רב דקהלת לב טהור . ש' רועלילות שוא ושקר  מאת 

וחשבנו . מרביצי תורה והוראה רבות בשנים' ח יראי ד"על ת
ברם חזקה עלינו דברי רבנים . להיות מהנעלבים ואינם עולבים

ם שהחובה לצאת בשוקים ורחובות למנוע חילול השם "ומוצי
באמרם אם על כבודכם תוכלו לוותר אבל על כבוד שמים לא 

י הכתבי פלסתר "והגם שרוב בני אדם כבר מכירין ע. תוכלו
ותוכנם שהכותבין הם אנשים מבוהלים וכעסנים שקרנים 

אולם עדיין ישנם המקבלים הדברים כמות שהם , וגאוותנים
 .ובשבילן נחוץ לגלות האמת כמות שהוא

ו "כי אין דרכינו וכוונתינו לבזות ח, ראשית דברינו נקדים
ען כמות שהם ולהציל שום איש מישראל ורק לגלות הפאקט

. ו"ולמנוע שאחרים  לא יתפסו במכמורת זו ח, העשוק מיד עושקו
ל שאמרו דקושטא קאי ושיקרא לא "אנו בטוחים בהבטחת חז

והמשכילים ישכילו בלבותם להבין האמת לאשורו , קאי
 .ולהרחיק לזות שפתיים

משום שכל אחד בלי יוצא , אנו מבקשים שישימו לב לדברינו
על ידי כת זו , לכל הפחות פעם אחת, כבר בא בקשר, מן הכלל

 ).ראה להלן(שבקשו נדבה ממנו 
) ז"ד עביו"טשייל(שהיו מסירות על עינוי ילדים ' פתח דבריו כ

' לא חסכנו עמל וטורח לברר הדברים אצל ג, ל"ח הנ"י שני ת"ע
ואכן נודע הדבר שלא היו דברים , המקומות שנזכר באותו מכתב

' עי(כלל וכלל רק הוצאת שם רע בלבד לא מסירה , מעולם
הרב יהודה (עמו ' וגם רב הנכבד שהי) דאקומענט להלן

מכחיש הדברים ואמר בפה מלא ,  והזכירו במכתבו) וועבערמאן
 .שלא שמע כלום

, ש מקאשוי והכו הכאות"בענין הוצאת לעז כאלו הלכו אנ
וממש להיפך , כבר הוצאנו גילוי דעת לגלות הדברים כמות שהיו

וכך דרכם לאחרונה . היתה שהכו כדי להציל עצמן משיני אריות
 .להשמיץ בשקרים וכזבים חדשים לבקרים

שבועות שעברו באו הרבה ' וכאן ניתן לגלות האמת שבמשך ה
ומענה בפיהם שבידם למסור מסירות שונות על ' עסקנים יראי ד

' מ סי"ע חו"השו' שלמה העלבראנס ושאלת חכם בפיהם כי לד' ר
וכיון , ב מותר למסור וגם להכות למי שמיצר הרבים" סיח"שפ

שרב הלזה מיצר הרבים בקביעות במה שמנתק בחורים ואברכים 
ואבות  ואמהות קרוב לחמשים זוג בוכין , מהוריהם לחלוטין

י "א להם להתראות ואפילו להתקשר ע"יומם ולילה על שא
וכי יש לך מיצר , ל"הטלפון עם בניהם כי כך יצאה ההוראה מהנ

וגם כבר ביטול שידוכים והפריד זוגות ? הרבים יותר מזה
, שלא שמעו לקולו, לבד אותן שלא עלתה בידו(עשיריות פעמים 
 ).וברחו בעוד מועד

העסקנים הללו . לכן חוב הוא למסור לשלטון איש כזה
מאות יהודים בכל , שבעת שהעלבראנץ ישב במאסר, הדגישו עוד

שהשם יאריך ימיו ושנותיו , תפללוהם ה. רחבי תבל נשמו לרווחה
 .במאסר שיהיה ליהודים היתה אורה ושמחה

ר מקאשוי "ק אדמו"ת מאת מרן כ"לכולם השיבו דיש לנו דע
, י הלכה"א להתרחק ממסירה אפילו במקום שמותר עפ"שליט

ובהוראה זו מחזיקין אנן כיתד בל , לקיים לפנים משורת הדין
 .תמוט

ק "דבדבר שנצטער בו אותו צדיק כ' ועל אלה אנו בוכי
א ודרוש ידרוש בכל עידן ועידן בחומר ענין "ר שליט"אדמו

יוציאו לעז על בניו ונכדיו הרחוקים מכל דברים אלו , מסירה
וכל המכיר אותן יודע שיראתן קודמת , כרחוק מזרח ממערב

ומדקדקין בקלה כבחמורה בין , לחכמתן ומעבירין על המדות
מה גם דברים שאנשים פשוטין , ואדם למקום ובין אדם לחביר

נ "כ גודל הצער ועגמ"ועאכו, יודעין שגובל בחמורה שבחמורות
כאשר מפרסמין לרבים שקר נורא כזה אין די מילין בעט ועופרת 

נ ושבירת הלב לבזות בכל העולם "לצייר עד היכן גרמו צער ועגמ
דבר שלא נשמע אפילו אצל , אנשים מסויימים בבלבולים גרועים

 .רק אצל הגרועים שבאומות, י"הגוים הכשרים ה
שלא , שאין בעלות לבירה, האמנם חושב שלית דין ולית דיין

 ?יצטרך למסור דין וחשבון על כל מעשיו האיומים
' וכאן אנו מוחין על בזיון כבוד התורה שבכל מכתבין של ר

א "ר שליט"ק מרן אדמו"כבכוונה שלמה העלבראנץ מבזה 
ז "עכ, ועל אף שבזה מבזה עצמו) אההיטב ותר' עי(מקאשוי 

-שהמבזה תלמיד, ע"מצאנו חובה להביע מחאתינו כמבואר בשו
 .חכם נקרא אפיקורס וצריכים למחות על כבודו

לא לחנם כבר נתעוררו וקמו הרבה מחנכים וראשי ישיבות 
שהזהירו מאד ששום בחור או אברך לא יהין לדרוך על מפתן לב 

שכן (טהור שמלבד שעלול להתפס שם ולהנתק מהוריו 
ש "ויר, יותר מזה ברור שיתקלקל בתורה) ם שם"הסיסטע
לבטל כל , עז פנים, גונב ממון, ויציץ ויפרח להיות שקרן, ומדות

עד שיוזק גם . א"שהם מהקליפות והסט, י הדור"רבני ואדמור
 .בשכלו כמו שרואין אצל כל התלמידים דשם

ירע לאחר ובעיקר עלול להתקלקל בעניני קדושה כמו שא
 .ל"ר רח"שיחה עם הרבי שעות ארוכות נתלבש בהן יצה

בעיקר מרחפת עליהם סכנה מבן אדם שהוא ירוד מאוד 
כפי העדים שהופיעו לפני הרבנים (מבחינת מוסר ומדות 

רוסיא , הוא קרא ושנה ספרי המלכים הרודנים מפולין). במאנסי
 .האיך הם עינו והכניעו נתיניהם' ואנגלי

זהו רק חוליא אחת משרשרת הגדולה של צרות ועינויים דשם 
 .ב אשר קצרה היריעה מלהכיל"י וארצה"לאנשים ונשים בא

שכל רגע קודם , דעתם היא, הם לא מסתפקים במחאה לבד
שישרשו אחרי הכת הזאת ומנהיגו תוסר סכנת הגוף והנפש 

כי הם רואים בו סכנה , בחורינו ואברכינו, ילדינו: המרחפת על
 .שלא כל אחד יכול להבחין בזה מיד, ה ויהדותנוראה לתור

, הוא ומשמשיו משרישים במחונכים שהרב הוא קדוש עליון
שכל מה שהוא מטיף להם , אך האמת המרה היא', מלאך אלוק

 .הם מושפעים לרעה ושוקעים בבוץ השפלות, מתורתו
. אחרי כן הוא תובע מהם סיגופים שגובלים בסכנת נפשות

המלקים מתחנכים (נותנים מלקות ) 1: הוא נפרט כאן כמה מהם
לישב ) 2; )על ידי זה להתאכזר אפילו כלפי אחיהם ממש

שורפים בית שחיים עם ) 3; במקואות קרות כקרח הרבה שעות
) 4; )ראו בית שחי של יהושע מארקאוויטש(סיגריות בוערות 

לא לשוב ) 5; לאכול רק לחם וירקות שבועות וחדשים שלמים
) 6. לות שלימים ולפעמים אפילו שבועות שלימותהביתה ימים ולי

רק שילמדו זוהר , נשים חולות שלא יקחו תרופות מרופאיהם
 ...הקדוש

, המושחת ומשחית" לב טהור"כדי להמחיש תוצאות חינוך 
עובדות המראים באופן ברור ביותר מה שיכולים ' נביא כאן ב

 :לקוות מהמחונכים שם
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ח נתקיים החתונה של אחד מהחסידים "וישב תשנ' פ' ליל ה
שנשא אשה זה כבר פעם השלישי אחר שגירש הראשונות (

בפקודת רבו אחר שסבלו עינויים קשים ומרים מאד מקהלת לב 
' ח מופלג מאוד שמו ל"אברך ת' ובין הבאים הי, טהור ורבם

והתחיל לדבר עם שני , לעפקאביטש מחסידי וויזניץ מאנסי
לת לב טהור בפחדם פן רוצין והנה שני אנשי קה, ל"האברכים הנ

להשפיע על האברכים ולגלות להם אמיתת דמות לב טהור 
הראשון הרודף הידוע יהושע מארקוביטש סטר , נתקרבו אליו

כ קפץ השני והוא הבחור נחמן שמעון "ואח. ח"לחייו של אותו ת
ר ותלש בידיו חצי זקנו של "אליהו העלבראנץ בנו של האדמו

וכדאי לציין . ל"ל ונשאר קרח מחצי זקנו רח"ח הנ"האברך הת
שלמה העלבראנץ הוא הגבר שהכה ' ר ר"בן האדמו' שנחמן וכו

א כששלח "ר מקאשוי שליט"ק אדמו"הכאה רבה לשלוחי כ
והוא הגבר שכלתו עזבה השידוכין . שלמה העלבראנץ' המכתב לר

 .עמו אחרי שנודע לה מי הוא החתן בפרט וכל הקהלה בכלל
מופלג ולמדן ' קדוש מיום הולדו ועובד ד"והוא שקורא אביו 

 ".עצום
וישב שאשה אחת מאנשי ' עוד עובדא חדשה שאירע בשבוע פ

כמעט שהרגה ילד הקטן וכשהובילו ) מארקוביטש(העלבראנץ 
ד "קראו הרופאים לטשייל) ל"האספעטא(הילד לבית חולים 

ומיד התריעו . ז ולקחו ממנה הילדים ונתנה למקום אחר"עביו
 .י אנשי קאשוי"ז נעשה ע"שד

ומי שראה מכתב הראשון שזרקו ברחובות בעיר וגם נוסח 
יראה שבהשני דילגו שם " דער איד"השני הנדפס בהעתון 

כי אחר שיצא לאור , ובודאי יש דברים בגו, ח"הראשון מאותן ת
פאשקוויל שלהם ונעשה רעש בחוצות על השקר הגס פחדו 

והאמת . לגו שם הראשוןמהתוצאות שיזמינו אותו לדין תורה ודי
התאחדות הרבנים וגם מאת -שכבר שלחו הזמנות להעלבראנץ מ

מכון להוראה לתבוע דין וחשבון על החורבן הגדול שעשה 
ובין שאר בלבולים ושקרים , בהוצאת שם רע בין בענין מסירות

אבל בנתיים השתמט במיני . שהמציא מדעתו ונדפסו שם
ולא כמו שמבלבל העולם כאילו אין רוצין לעמוד (תירוצים שונים 

 ).ת"אתו לדי
וכאשר ראה שכלו התירוצים ברח למרחקים לפאר 

ד אכן מבקשים "והב, ד  למצוא"י כדי שילאו הבי"ראקאווע
העלבראנץ שיודיע . מי שיודע איפה שנמצא ש(להתקשר עמו 

 ).להתאחדות און למכון להוראה ותבוא עליו ברכה
 שמים הנורא שיצא ממכתב ויותר יש להתאונן על חילול כבוד

, ההוא להראות לפשוטי עם ולהורות להן היתר לעשות מסירות
ח ואדם חשוב עושה "כי בדור השפל הזה כאשר מפרסמין שת

ז מכשול לרבים איום "והר, ז הוראת מעשה רב"מסירה הר
צריך משקל רב לרבי ומנהיג אם ' הי, אמת' ואפילו הי. ונורא

לפרסם דבר כזה מטעם חכמים הזהרו בדבריכם שמא מתוכם 
לחדש ולהמציא דברים שלא , ש להוציא שם רע"וכ, ילמדו למסור

ולהלבין , ל אפיקורס"ח שקראוהו חז"היו מעולם כדי לבזות ת
ולהשפיל כבוד עוסקי תורה והוראה בזמן , ח ברבים"פני ת

 .ה כבוד התורה נדרסת ומושפלת"עיקבתא דמשיחא שבלא
. אחריות כלפי הדור הצעירזה מוכיח עד כמה שפרק עול ה

לגנוב דעת אנשים ולפתותם אליו הוא מוכן , כדי להשיג מטרתו
בעת גביית העדות על ידי . ל"להפקיר אפילו כל כלל ישראל רח

שבשביל להשיג , ח הוכח"גדולי הרבנים במאנסי בחדש כסלו תשנ
נפש אחת הוא מוכן לעבור על כל התורה כולה ולחסל כל מי 

 .שיעמוד לו כנגדו בדרך
ר ומכשיל הציבור באיסורים החמורים "שלמה נכשל בעוה' ר

מאד מאד ולולא שראינו הדבר נדפס בעיתון ובחתימת השם 
שלמה העלבראנץ שהוא רב דקהלת לב טהור לא היינו מאמינים 
שכבר ירדנו כל כך עד שעבירות היותר חמורות שבתורה כמו 

,  בענין מסירההתקררות, ח"בזיון ת, הלבנת פנים, הוצאת שם רע

י מי שקורא עצמו רבי ואין מתבייש כלל "נדרסת ונידשת ע
 !!!אהא למה שהגענו. לפרסמו בעיתון בשמו

כי הוא בעצמו מעיד באותו מכתב שמסר יהודי ' והיותר מתמי
 .ד"יי ובלי רשות ב"כשר לפאליצ

אחרי שהעלבראנץ פיתה את הבחור , לפני ארבע שנים בערך
ונתקו " לב טהור"אדה ממונרו לבית מדרשו 'החשוב סיני מי

דין -הוריו לא שקטו עד שהביא אליו פסק. מהוריו לגמרי כדרכו
אלא , לא די שלא ציית לדין. שהוא מחוייב להשיב להם בנם

פעמים ' הוא התלונן והלשין ב, זדוני-שעשה תכסיס ערמומי
שהורי סיני מענים אותו בענויים " ז"ד אביו"טשייל"במשטרה וב
לכן שהמשטרה תוציאו מחסות הוריו ולמסרו , יםקשים ושפל

. הוא כמעט הצליח בזה. שהוא יהיה האפוטרופוס שלו, לחסותו
ממילא נתגלה , אדה'אך מכיון שאנשי החוק חקרו את הורי מי

 .לעין כל שפלות ונבזות וגסות שקרו של הרב העלבראנץ
י רבי של קהלת לב טהור "הרי לן שני מסירות איומות ע

י שהתפוררה הארץ ומלואה אז "וגם ע, ולולא שנתפרסם על ידו(
בעובדא של הבחור סיני ונתפרסם בכל העולם לא היינו 

 ).ל"מפרסמים אותן מטעמים הנ
דרב של קהלת לב טהור , !!!ואהא על מה שהגענו בדורינו

מגבב במכתבו הוצאת שם רע שונות וגם שקרים בלי שיעור כדי 
ח שהחטא "אנשים ישרים תבמקום שרודף , להראות פנים כנרדף

נרדף ' היחידי שבידם מה שסייעו אותו בשנים קדמוניות כשהי
מהכלל ורוב הציבור לא רצו להסתכל לצדם בטענה שהם שוטים 

ח יראי "והחטא השני העיקרי אודות שני האברכים ת. ומשוגעים
עטורים במעלות , שעסקו יומם ולילה בתורה ועבודה ובחסד' ד

ק לך מבלי להודיע להוריהם "שפתאום נעלמו עש, ומדות ישרות
ושוב לא רצו להתקשר ולדבר עם ההורים בפקודת שלמה , כלל

שבה , גם שעשר ימים  אחרי זה היתה ישיבה. (העלבראנץ
ר "האדמו: הלא המה, רים"השתתפו מגדולי הרבנים והאדמו

הגאון האדיר ; )שבויים-א היחיד מומחה בפדיון"מסקולען שליט
הרב . א"ראש ישיבת שערי יושר שליט, ענבלוםוהצדיק הרב ראז

ל הורו לו שיתיר להאברכים "הנ. העלבראנץ הי נוכח בישיבה זו
להראות , הוא לא שם לב לכך. לעזבו ולהתיישב בבארא פארק
 ).ריה ורבניה"אדמו, שהוא מצפצף על כל העולם כולו

בידעו שלא יסכימו למה שצוה אותן לעקור ביתם ואהליהם 
אשר מסיבה לא נודע כל היושבין שם , ולהתחבר לקהלת לב טהור

ש "כוללן בלימוד התורה ויר, זמן רב מתקלקלין בכל המקצועות
נעשין עזין , ואין להן אחריות לפרנס ביתן, וגם מתפלה בצבור

בטלה אצלם כל מין דרך ארץ , וקשי עורף מאד להורים ומורים
, ק"זוהע עם לימוד "מחליפין לימוד גמרא ושו, ומדות טובות

, על קצה המזלג בעתות הפנאי, ספרי ברסלב וליקוטי תורה, תניא
גם מלמדים , שלמה כידוע' דרוב זמן מבלין לקבץ מעות לגנזי ר
א "ם במחי יד שכולם מסט"אותן לבטל כל הרבנים ואדמורי

ולא נשאר בכל , עולמות' והחונים תחת דגלם ידחו מב, וקליפות
ה בדורינו לתקן "שלמה העלבראנץ שנטעו הקב' הדור רק ר

עולמות וביאת המשיח וזהו ' ורק המתחברין לו יזכו לב, הנשמות
להלן מכתב ' עי(, פתגם שגור בפי כל סביביו כלשון רבם בתדירות

 ) .פלאי
ל "וההורים שראו עתיד מזהיר בעולם התורה להאברכים הנ

שלא די שבערמומיות , מתמסמס לבם בקרבם מרוב יגון ואנחה
אולם הוסיפו , לשם) בשליחות הרבי זה כמה שנים(פותו בניהם 

ו לחזור מדעתם "חטא על פשע לבטל הקשר כדי שלא יושפעו ח
ש כדרכם "ולשוב לדרכם הראשונה לישב באהלה של תורה ויר

 .מעולם וכדרך כל העולם
ובאמצע ימי התמרורים כשאב ואם מבכין על בניהם פתאום 

אלא , י הדואר"נתגלה להם מכתב מבניהם לא מכתב הצנע ע
י "מכתב שנכתב ע, מכתב גלוי נדפס בעתון לעיני אלפים מישראל

ושם מספרים , אברכים בכפייתו' י הני ב"הרבי בעצמו ונחתם ע
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א לציית לההורים הרוצין "כי אין שום חובת כיבוד או
בין (, להסביר לבניהם שתעו מדרך הישר והמקובל דור אחר דור

 ).אצל חסידים ובין אצל מתנגדים
שאם , מאז היותינו לעם בעת מתן תורה עוד לא נשמע כזאת

הורים מיעצים או מורים לילדיהם שלא לילך ללמוד או להתפלל 
שמתגדלים , למקום שיכולים לפנות מדרך האבות המקובל

אז לא צריכים לשמוע אליהם ולנתק כל , לפראים כבעלי החי
 !לאן הגענו, שומו שמים. קשר עמהם

, סדר קהלת לב טהור אשר בהיכל אחד מתחנכין ילדים
, כולל, ישיבה גדולה, אברכים וזקנים יחד ישיבה קטנה, בחורים

) בחדר גדול אחד יחד כולם נקבצין, ד"סתם ביהמ, מושב זקנים
ורוב היום אין העסק בתורה רק , ועוסקין בחכמת הנסתר בעיקר

לפעמים גביית ממון , הכל לפי הענין, בצרכי בית הרב
ורוב היום לא תמצאו , ולפעמים שאר דברים). ג"פאנדרייזינ(

 .אנשים' וג' בבית המדרש רק ב
הובערה רעש גדול ונורא " דער איד"כאשר נתגלה המכתב ב
שגרמו מכשול עצום לציבור לפרסם . עד שנעו אמות הסיפים

יוצאת מפי שלמה העלבראנץ שבטלה כיבוד , הוראה מקולקלת
לבד מלהאכיל ולהשקות והשייך להנאתם זולת זאת , אב ואם

מותרים ילדים ובחורים לעשות ככל העולה על לבן לצאת ולנסוע 
, לאיזה מקום שלבם חפץ הן לדבר הרשות והן ללמוד או להתפלל

וגם לנסוע לארץ ישראל וכיוצא בכל עת שיעלה על לבו ובמיוחד 
הרעישו המחנכים על שגרם הירוס גדול ביסודי ושרשי החינוך 

 .ל"לדור הצעיר רח
ד שלהם "אדרבה בקרו בביהמ, אנא, אנו מבקשים מכל אחדו

ותסמר שארות ראשכם על . 'כי אינו דומה שמיעה לראי! במאנסי
בחורים בני שלוש עשרה מעירים בשעה שלוש . הסדרים שלהם

אחרי כן . לפנות בוקר ולומדים אתם עד רבע לשבע בבוקר קבלה
אחרי הצהרים תמצאו . לומדים קצת גמרא ברכות ומתפללים

, י"אז לומדים שתי שעות חומש ורש. שמה שני אברכים וזקן אחד
האם אפשר בכלל לקרותו . ראשית חכמה וקצת שולחן ערוך

דעה -כשחלק גדול מהנמצאים שמה המה חסרי, מוסד תורה
 .למחצה לשליש או לרביע

או מהוריהם , "תלושים"ששמה נמצאים רק , בדחן אמר פעם
 . ביחדעל פי רוב משניהם . או משכלם

שלמה העלבראנץ מסביר להן ' והמעל הגדול ביותר הוא שר
שלא ידאגו על הוריהם עדיני הנפש שלבם מתמוגג מצער ועינם 
כואבות ונתאדמו מדמעות הנשפך כמים יומם ולילה ונתקיים 

שאינם יכולים לסבול עוד , בהם מטתי בדמעתי ערסי אמסה
דמם ובשרם שנתקו אותם , שילדיהם, הצער ללא הפסק

 .באכזריות לא אנושית גרמו להם על לא עול בכפם
שלמה העלבראנץ ששופך ' י ר"בראותם המכתבים שנכתבו ע

ובתנחומי הבל . מלח ותבלין על פצעי המוכים ושמח על צרתם
, מנחמם הרבי שכל זה יהא תיקון הנפש להם ולכפרת עונותיהם

המה מרגישין במוחש עד כמה מקולקל הדרך ההוא של קהלת לב 
 .הורט

א הן הנה שקראו "ר שליט"ק אדמו"כי בני כ: גם ראוי לדעת
שלמה העלבראנץ על השקרים והוצאת שם רע ' לדין תורה את ר
ופעם ראשונה כשהגיע היום והזמן לדין תורה , מדי שבוע בשבוע
כ מצא תירוץ חדש שהטוען "א לו לבא ואח"שא. קרא שלמה ה
צאו ובדקו אצל התאחדות . וכעת משתמט לגמרי. לא מוכן לבא

הרבנים וכן מכון להוראה ותמצאו שמשתמט בתירוצים שונים 
 .מפחד שיתגלה שם קלונו. ומשונים

אין הגליון מספיק להראות השקרים וכזבים שבכל מכתביו 
דער איד בפרטיות שבכל שורה ושורה -בכלליות ושני מכתבין שב

פ מפורש מפי "ולמותר להאריך בהן אחר ששמענו כמ, ממש
אנשים נאמנים שהיו שם וזכו לברוח שהרבי שלהם אמר הרבה 

ג שהוא חמור מאד הן "פ בטעם שרגיל באמירת  שקרים אע"כמ

ואמר שכל זמן שהמטרה היא , י חסידות"י נגלה והן עפ"עפ
וכל , כי המטרה מקדשת האמצעים, אמיתית אין זה בגדר שקר

ז סוד רק "ואי, אחד מהחבורה משקר בכל עת ועונה על סמך זה
 .גלוי לכל

גם לא נתעסק בהקללות הנמצאין במכתבו שלא מצינו כן 
רק אצלו זהו רגיל על , אצל שום רב ומנהיג ואפילו איש פשוט

ואיסור לקלל בר ישראל לא חש , כל מכתביו ותראה' עי, לשונו
 . ש אוררך ארור"גם לא שם לבו למ. לה

מפורסמים כשבא ' ח יראי ד"וכן הצער הגדול של ההורים ת
זנם השמועה לא טובה שמפיצים אנשי לב טהור אודות שני לא

, ל שהיו גרועים והוא החזירן כביכול בתשובה"אברכים שגנב הנ
אוי לאזנים , ואין לך שקר גדול מזה, ל"זה הפך המציאות רח

וכי לא די לענות ההורים בגניבת היקר להם מכל , שכך שומעות
 .הון עוד מוסיפין לבזותו ולהשמיצו

כי , ל"אנו מבקשים להציבור הרחב לשים לב לכל הדברים הנ
והני שנתפסו לשם לא ידעו , שום איש לא בטוח כלל מה יולד יום

הוריהם כלום עד שכבר היו שם בכלא ובמאסר והכל נעשה 
י אברכים דשם או שאר בני אדם המסתובבים "בפיתוי בלחש ע

בקהלות מבלי לדעת מי הם ופתע פתאום נתגלה לההורים שאבדו 
 .ל"בניהם רח

 בלב טהור מסתובבים בחורים ואברכים שנשלחו לשם על ידי 
כאילו להתעלות ביראת שמים ועבודת , אנשים לא אחראים

כשהוא רואה . אך הרב דשם הכניס למוחם הסם שלו. השם
הוא מורה לו שיעקור רגליו מהוריו , שהמחונך כבר בשל כרצונו

 .וביתו
אף אחד לא בטוח אם הבחור שהוא רוצה בו כחתן  לבתו אין 

 .חכמים הזהרו. ל"העלבראנץ רח. במוחו הסם הנקרא ש
והטו עיניכם ולבכם לדברינו כי הדברים ! שמעו נא רבותי

קאנאדע , ב"דלהלן נוגעים לכל אחד ואחד הדר בארצה
תאמינו כי עינינו מלאות דמעות בשעת ! לעצמו ולזרעו, ואייראפע

 .כתיבת שורות דלהלן
" דער איד"העלבראנץ כמו שנדפס ב. ו של שקודם נעתיק לשונ

והפסיקו לגמרי את כל אסיפת המעות "ח "וישלח תשנ' פ
כדי להצילנו מהמשפטים הקשים והמרים שיש ' והעסקנות שהי

 .כ"ע, "כנגדי
אולם . יש נגדו" משפטים קשים"שאלה גדולה נשאל איזה 

ל "התירוץ האמיתי אשר ראוי לכל אחד ואחד לדעת דהרב הנ
יקר בערכין וכח המושך " פדיון שבוים"בראותו בעבר שהשם 
נפל בדעתו רעיון נפלא להמשיך כח זה גם , רבתי לקיבוץ הון רב

ב לגרש "וחידש המצאה נפלאה שמשפט ממשלת ארה, להלאה
י העומד עכשיו אצלו על הפרק גובל כביכול "אותו בחזרה לא

לבית שאם יגיע לארץ ישראל תיכף ומיד יתנוהו , "בפיקוח נפש"
כ צריכין לקבוץ מעות עבור עורכי דין להצילו "וא, האסורים

ועל סמך זה יוצאין שלוחיו בכל העולם כולו , ל"ממאסר רח
פדיון ! הצילו!  הצילו-דחופים ומבוהלים ברעש גדול ועזוז 

והעם בתמימות לבם חוששין לדבריו ומוריקין !!!. שבוים
 .כיסיהם

בואו ונחזיק טובה לכמה עסקנים שנתקשרו עם שרי המלוכה 
ב והם נתקשרו לשרי מדינת הציונים ונתגלה כי לא "פה ארצה

. אין כאן שום מאסר ולא שום משפט כלל וכלל, דובים ולא יער
הדבר ' ובכל פינות שפנו אצל ראשי המדינה כולם שחקו שהי

 .לליצנות גדולה אצלם
הכי ידעתם כמה מיליאנים כבר קיבצו לצורך , !מורי ורבותי

שעשו אותן , לא לבד מעשירים וסוחרים אלא מבני תורהו? זה
וגנבו , ח לכמה אלפים"י לקיחת גמ"לבעלי חובות לכמה שנים ע

על . הרחבת הדעת שלהם, אשר עליהם העולם עומד, מהבני תורה
גרמו שברון לב ומרירות להעניים , ידי קיבוץ המעות עבורו

כמה בני . המרודים האמיתיים שלא מצאו שוב ממי לקבץ מעות
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ח הממיתין עצמן באהלה של תורה שנתנו מלחמם "תורה ת
. לקהלת לב טהור ואין להם מעות להשיא ילדיהם אפילו בצמצום
כי . כאשר הולכין לדפוק על פתחי העם הנתינות מצומצמות מאד

כבר נתנו יותר מכדי מחייתם עבור הפדיון שבויים של קהלת לב 
ם לא מגיע לעשירית לבד ממה שהוצאות עורכי דין שלה. טהור

וגם להם לא שלמו רק למחצה ולשליש . של המעות שמקבצין
 ).ס"לאיער(והשאר נשאר חוב כמו שצועקין העורכי דין , לבד

הכסף וזהב , ולבד מזה גובין מזונות והלבשה לאנשי הקהלה
שלמה בעצמו ' הנגבה אין לשום איש חשבון לאן זה הולך כי רק ר

העלבראנץ דירה . ורק זאת ידוע לכל כי דירת ש, ממונה עליהם
מלוכה עם כל מיני יופי והרחבה והרבה ארגזים מן התקרה עד 
לארץ מלאים כלי כסף וכלי זהב גדולים וכבדים במדה שלא 

וגם כעת אנו מתחננים . נמצא אפילו בבתי העשירים האדירים
ואם , לא יאומן כי יסופר, לכל אחד לבקרו בארמונו ולהווכח

, לת נפשות או חוסר לחם כמו שצועקין כל היוםבאמת יש כאן הצ
שנים ' פ ה"כ ימכרו כלי כסף וכלי זהב של בית הרב ויחיו לכה"א

רובן מחוסרי דעה למחצה ,  משפחות20סך הכל (כל הקהלה 
לא יאומן כי ). ד שם"וזה גלוי לכל המבקרים בביהמ, ולשליש

 משפחות יקבצו מיליאנים מקהל עדת 20ה "יסופר שקהילה של ס
או הצלת !!! ישראל בזעקות ערמומיות של תנה לנו לחם

 !!!.נפשות
אבל אשמים אנחנו שלא חקרנו ודרשנו לברר כראוי מה 
מסתתר מאחורי הרעש והסערה ולסכן על ידי כך עשרות אברכים 

שכל זה , ל"להציל אותו משמד רח, ומשפחותיהם עבור ישי פימא
, ר העלבראנץעבו" חסיד"היה תכסיס שקר ומתעה ליצור עוד 

כמו שעושה עם בחורים מבתים הגונים ביותר בתורה ויראת 
 .שמים

אחר כל הכסף והזהב המונה להרבה ! הטכסיס שלהם
מיליאנים עוד קוראים בטלפון ובוכים בכי תמרורים שמחוסרין 

ושני לו יהושע , והמומחה לכך הוא מלכה(וחסין עליהן , לחם הם
שלעפערס הבאין מזמן -אנו מורגלין מכבר לאותן ה, )מרקוביץ

או שרוצין לנתק , לזמן לבתי מדרשות ובוכין שמחוסרין לחם
ומגודל , או לזרקן מדירתן, הלעקטערי מביתם וגעז והטלפון

רחמנות נותנין להם מעות עד שנתגלה ששקר בפיהם תרמית 
ומזה , אבל כאן המדובר ליתן להם אלפי זהב וכסף. בלשונם

ין יודעין שיעור שביעה כלל כי בכל סובלין שאר העניים ולבסוף א
 .פ בלי גבול"פ ועוה"איזה חדשים באין עוה

שגבו מעות , פוק חזי מה שעשו בלעיקוואוד בתחלת החורף
העלבראנץ היושב בבית . ח עניים בקול רעש גדול עבור ש"מת

והוציאו . בו בזמן שכבר נשתחרר יותר מחצי שנה, האסורים
ה שנתוודע "ב. מאברכי הכולל שם קרוב לארבעים אלף דאלאר

אדרבה (, להם באמצע ומנעו חלק גדול מהכסף מלבוא לידם
ראשי הישיבות נזדעזעו מאוד איך ). קראו ללעיקוואד ותשמעו

שישנם אנשים רמאים ומומחים כאלה לסחוט אפילו מאברכי 
 .שאין להם די לחם לביתם, כולל עניים מוחלטים

, ג"וומסב(לל ממש אם תרצו לברר הדבר תחקרו בכל כולל וכו
ד "תחקרו גם בביהמ, כמה מעות לקחו מכל אחד) ומאנסי, פ"ב

כ עשו החשבון מן הפרט "ש העשירים ואח"אצל סתם אנשים וכ
ותשתוממו על המראה שקהלה קטנה כזו בתחבולות , על הכלל

ל הצליחו להוציא אלפים ורבבות אפילו "וערמומיות שלהם כנ
 .ז מחוסרי לחם"עניים ואביונים שנשארו עי, מדלים

חקרו בעצמכם או שלוחכם על מהותה וטיבה של קהלת לב 
טהור ולראות האמת מי המה האברכים הממיתין עצמן באהלה 

 .של תורה שעבורם גובין מליונים דאלארים
) 2; קהלת לב טהור) 1: הם גובים מעות עבור כמה מטרות

) 3; אברכים הממיתים עצמם באהלה של תורה יומם ולילה
אברכים שאין להם לחם לשובע ) 5; פדיון שבויים) 4; הישיב

לשכור עורכי דין להציל את הרב מבית הסוהר ) 6; בביתם

שלא למסור הרב העלבראנץ לציוני מדינת ) 7; בארצות הברית
שכל , כי סכנה גדולה מרחפת על עושר הרב והקהילה, ישראל

 .סוגי הגניבות נפש וממון יצטרכו להפסק
שהעולם יתוודע שלא היה , הסכנה הכי נוראה ואיומה היא

וכל ההון רב של מליוני , בכלל סכנה שיאסרו אותו בארץ ישראל
, דולארים שסחטו מעשירים ועניים ביותר כאחד עבור ההצלה

 . היה שוא ומטעה
, ד כמעט ריק מאנשים" תראו נפלאות שרוב היום הביהמ

 'וג' לפני הצהריים מתפללים ואחר צהרים לא תמצא רק ב
 ).אברכים וזקן אחד' ב(אנשים 

אותן האנשים הממיתין עצמן באהלו של תורה מפוזרין בכל 
ח הממיתין עצמן באהלה של "ת... קצות תבל לקבץ מעות עבור

, גבאי צדקה, בחורים ואברכים הן הן היושבי אהל' אותן כ. תורה
 . מסדרי צרכי בית הרב לכל הנחוץ, זורקי פאשקעווילען

ש כשבא על חשבון בני "התורה חסה על ממונם של ישראל וכ
וגם העשירים אין שום היתר ליקח אפילו , ח ויושבי אהל"תורה ת

והלא גם הם ?, וכי מעות שלהם הפקר, פרוטה מהם שלא ביושר
עמלו טרחו ויגעו על ממונם וכי דמם כוחם וזמנם הפקר לאנשים 

 אנו !היודעין היטב לבכות ועל ידי כך להוציא ולרמות מהן ממונם
וזמנכם היקר , כחכם דמכם! חוסו ורחמו על עצמכם! מתחננים

או , "מחוסרי לחם אנו, אין לנו מה לאכול"ולא תתפעלו מזעקתם 
כבר " יושבי חשך אנן שניתקו הלעקטרי וכיוצא, אוי ואבוי"

ח שמשיאין "מוטב תתנו המעות לעניים ת, נתברר שכולם שקר
והם אנשים ישרים . בניהם ובנותיהם ואין להם פרוטה לפורטה

 .הולכי בדרך התורה
והנה יש לכם סגולה בדוקה ומנוסה כאשר יקראו אתכם אחד 
משלשה המוריקים המכלים ממונם של ישראל לתוך גנזי לב 

מארקאוויטש ויאמר לכם שאין מה , טעלער, טהור והם מלכה
ר וההשקעות של "תאמר להם למכור כלי כסף של האדמו, לאכול

בארצות הברית ) ריעל עסטייט אינוועסמענט (הנכסי דלא ניידי
סגולה זו . ואז לא יפגעו אתכם עוד,  והשלוש בתים בארץ ישראל

ששלוחיו ברחו , י"י הרבה אברכים והואילה בעזה"כבר נבחנה ע
 ".יושב בסתר"כמו המזיקין הבורחים מה

אמרו להם סגולת הגמרא שילכו לעבוד וירוויחו ממון ומצוה 
שלא יהיה להם ממון לגנוב נפשות וזמן לסחוט הון , גוררת מצוה

אתם יכולים לעשות חסד בזה . רב מבני תורה עניים אמיתים
 ).זה נהנה וזה לא חסר(שלא תתנו להם ממון 

 גביעים 22ז קנו לבית הרב "אגב נודע לן כי לכבוד פסח תשנ
גדולים וכבדים לכבוד החברייא שכולם ) בעכערס(של כסף 

שלמה ' פסח הלכו ישר לגנזי המלך רולאחר , מסובים אצלו
 .העלבראנץ

ר מלב טהור זה כמה שנים "האדמו' הנה בא לידינו מכתב שכ
שגם הוא נגנב מבית אבותיו אנשים (אל יהושע מארקאוויטש 
. ז יהושע יחזקאל"נקרא לפנ' והי, יראים ושלימים  מאד

והבן הזו זכה . וההורים בוכים יום ולילה על אבידה שלהם
תנסו לגלות זרועו . לעשות סיגופים לכוות זרועו באש ממש

 ). ותראו
שלמה ' הנה יהושע הלזה נשתדך פעם ראשונה עם גיסתו של ר

כשנודע לכלה הסדר בקהלת , ואחר קשר השידוכין, העלבראנץ
וגם , לב טהור שהתנהגותם משונה מאוד ויוצא מסדר העולם

התנתה . ל"הנ. ה. נודע לה דברים מכוערים מאד מגיסה הרב ש
שלמה בהחלט ' שלא ימשיך הקשר עם רבו ר, עם החתן שלה

 .ואחרת תנתק קשר השידוך, גמור
בנוהג שבעולם שכדי להציל השידוך מוותרים על כל דבר כל 

והרבי שלמה , כ רצה החתן לנהוג כן"ובדידן ג, שאינו נגד התורה
ואמרנו לצרף כאן , לו מכתב מאיים פלאי פלאים' העלבראנץ כ

ועובדא . (המכתב להציג לפני הקורא איזה דוגמא מהסדר שבשם
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י "זו עם כל פרטיה נודע היטב להרב מנדל עקשטיין נ
 .וממנו ידין הקורא אל השאר). ועוד

שלמה ' י ר"והא לכם המכתב כלשונו ממש שנכתב ע
 :יהושע מארקאוויטש' העלבראנץ לר

י "הוא מפני שהכת, כל מקום שיש נקודות: הערת המערכת[
 ] ברור'לא הי

 ˘ËÈÂÂ‡˜¯‡Ó Ú˘Â‰È Ô˙Á‰ ¯ÂÁ·‰Ï"È 

) 'א' א עמ"ברכות ל(ל "הנה באתי בזה לקיים מאמר חכז
, שמתוך כך זוכרהו, הנפטר מעל חבירו אל יפטר אלא בדבר הלכה
אבל עדיין יש לי , י"דהיינו מאחר שנפטרתי ממך לעד ולנצח בעזה

הנני מרגיש על עצמי חוב גדול לכתוב , אהבה ורחמנות גדול עליך
אשר לפי דעתי הם פרק והלכה יסודית מאד , לך אלו הדיבורים

והנה אם , והלכות תשובה, בהלכות יסודי התורה בהלכות דיעות
, י"מכאן ואילך לא תבין יסוד זה שברצוני להזהיר לך כעת בעה

, אזי בודאי אין לך שום תיקון בעולם כלל להגיע לתיקון הנפש
ומי ,  כפתי סומא עינייםי הליכתך"מספיק טובה אבדת כבר ע

י "כי בודאי טובה הרבה תאבד ע, עמך עוד' יודע מה עוד יהי
ת שיכנסו דברי אלה בלבבך "כ מי יתן ויעזור השי"וע, טיפשותך

גם ברצוני שלא , פ בהמשך"לך לכה] וטוב[עמוק לעד ולנצח 
' ויקרא סי(לעבור על לאו בתורה של לא תשנא את אחיך בלבבך 

אם יש , אשר הסבר המבואר בפוסקים בענין לאו זה הוא) ט"י
או , עליו או להעבירה מליבו לגמרי, לאדם קפידא על חבירו

אך לא לשומרה בלבו שאז עובר , להודיע לחבירו שעליו קפידא
 .ו"בלאו זה ח

וכדי , והנה הקפידא שיש לי בליבי עליך הוא גדולה מדי
ייב אני כ ח"ע, לי להעבירה מליבי בשנים הקרובות' שיאפשר יהי

, והנה אני משער בקרוב לודאות, ק להודיע אותה לך"פ תוה"ע
, גיסתי רעת המידות, שגם אתה הבנת שכאשר הכלה הגרועה שלך

) י אפרים גראסמאן"ע(חזרה לסורה והודיעה , וכפוית הטובה
אזי היא תעזוב את , שאם אינך עוזב את התקשרותך אלי

שאם יש בך קורטוב של נקודה , בודאי שדעתי היתה, השידוך
, י"ורצונות אמתיים לעבודת הש, ערנסקייט, קטנה של פנימיות

ולאמר לה דרך השליח , עליך לעמוד בנסיון שזימנו לך מן השמים
כי אתה בשום פנים ואופן לא מוכן לעזוב , החבר שלה להריע

וענין זה פשוט ומוכרח אולי אפילו מצד ', אותי ואת חבורתינו הק
ודרך ' ועבדות ה, דרכי תיקון המידותו מ"וק, הדין וההלכה

כי , אתה הרי יודע וגם אני יודע, בראשית] הארץ[העולם 
', י וכו"התקשרותך אלי אינה רק כדי להוסיף מעלות בעבודת הש

אלא היית שקוע בעבירות היותר חמורות , או לקבל וללמוד דרך
י "ע, הגם שבחיצוניות אתה יודע לרמות את הבריות, ק"בתוה

אבל אני ', שאומרים עליך בטעות שאתה ערלעכער בחור לכאו
ולכן מסרתי כפשוטו את נפשי , ה"ידעתי תמיד איפה אתה מונח ב

, )או לפנים] (כ"לפנ[אצלינו ] י"ח[על אף שדודך , ב"להביאך לארה
ידעתי שבאם אני מקבלך לישיבה אני מכניס את עצמי לסכנות 

והבנתי מראש , ו"ה אינני טיפש ומבוהל ח"כי ב, איומות ונוראות
וכמובן שלא , כמה מסוכן הדבר להתעסק עם משפחה כמו שלך

לי עוד קוגעל ' שיהי, לי שום פניות גשמיות של שטות והבל' הי
ה כמה "כי ידעת ב, ד"או א שטיקל פלייש אין מיין בימ, כאפער

י "וכל מגמתי הוא לעזור לנשמות בנ, אני רחוק משטויות כאלו
 .לקשר עצמם בשלימות לשרשם

מכיון ', וכו' ולכן לוויתי מעות לשלוח לך להגיע לכאן וכו
שלא תיפול , שידעתי שאתה מסוכן מאד מאד כל זמן שאתה שם

וגם אינני מכיר בדור , י גשמיותך הסרוחה"עד בלי יכולת לקום ע
הזה עוד אדם שנתנו לו כוחות מהשמים כמו שלי להוציא מן 

למבין כי גם ענינים ודי ', הבוץ גם נפשות גרועות כשלך וכו
 .אי אפשר לי להעלות בכתב, עמוקים יש כאן

שהרגשתי ] מרור[והאמין לי כי שבעת מדורי גיהנם סבלתי 
מחשבותיך כל היום שזה קשה לי יותר מלהריח אלף , סרחונך

ל לאט לאט קבלת "אבל ת', ס וטינוף וצואה וכו"פעמים ביהכ
ולא בכדי , כח הקדושה להתגבר מעט על תאוותיך] דרכינו[

 .'וכו' בקשתי אותך להביט עלי בשולחן וכו
ואפילו אתה יודע כי אין לשום רב אחר כח להוציאך מבוץ כזה 

ויותר ממסוכן אלא ודאית גמורה , שאתה עדיין מסוכן, ]'וכו[
, ולפי דעתי לא תצא ממנו כל ימי חייך, שתיפול בתוך בוץ זה שנית

וגם החתונה ', לא כך יהיחי נפשי אם , וזכור מה שאני כותב לך כעת
י החתונה "אלא אני רואה בודאית שע, לא תוציא אותך מטינוף זה

 .ו"תיפול עוד יותר ח
ואם כן איך אפשר להסכים לעזוב אותי מצד ההלכה באשר 

 .הוא פסיק רישא לאן תיפול
כ "וא, גם בין איש לאשתו, הכלל באין כל הצרות שבעולם...

ואתה , ווי ווי כמה שדעתך קצרה ושטחית', וכו... אתה חושב
, ולמכור יסודות בשמירת התורה, ]ת"להשי[מוכן להפנות עורף 

, כי שתיים רעות עשה עמי"עם , בכדי לזכות בכלה גרועת מידות
' ב' ירמי] (נשברים[אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות 

 ).ג"פו
אפילו ' תאמר לכלה בפירוש שאינך מוכן להיפרד מרבך וכו

שתבין מדעתך הנחושה שיש , ואל תפתל בשקרים', וכו' ע אלרג
וזה היה גורם טובה ' וכו' לך תקיפות על יסודותיך בעבודת ה

ישר היתה ... לביתך בעתיד והיתה מתקן בזה הרבה מעברך הרע
ת ובלבד שהיית מקבל על "קדושה וטהרה ועבודת השי... מראה

 ...'עצמך באמת אפי
כזה קל וטיפש באשר שהעיקר אצלך ' לא חשבתי שתהי

וכל , האבן א ווייב... החיצוניות להיות חתן עם ווייסע זאקן
... המסירות נפש שהנחתי בך העבודות התפילות והבריות

ואתה מסכים להפרד ממני , שהתחילה זוהמך לאט לאט להחליש
 .'ומן החבורה הק

ובפוסקים ' כמבואר בגמ' תדע אשר הגדר של קידוש ה
שרואים שיש לו כאלו חיילים , מאד... ה"בשמראים נאמנות להק

', ח וכו"המבזה ת... ח משותף בשם שמים"גם שם ת. נאמנים
ק רבינו בעל התניא "והנה ידוע מאמר הגה, )ב"ח ע"סנהדרין ל(

או לגירוש , ורצו לשופטו למות, בפעטערבורג כידוע בתפיסה
השאלה הראשונה שנשעל על ידם , עולמים ונכנסו אליו השרים

ואם , ממעזריטש' היתה אם הוא מאנשי החסידים של רבינו הק
אבל הוא בצדקתו לא רצה , לא אזי בודאי ישלחו אותו לחפשי

אצלו ' כי הי, ואפילו לא לרגע אחד, אפילו לא בדיבור, לענות לא
ולרוב התועלת הרוחניות שקיבל ' מעין שמד ליפרד מרבינו הק

 .ממנו
' שר בעל התניא הקמא, ערך אתה נצרך לי הרבה יותר] לפי[

שאתה מקבל ממני לתורה וקדושה לאין , ממעזריטש' לרבינו הק
עוד ' כידוע מה שהי... 'ט הק"אבל גם בלי הבעש', וכו' שיעור וכו

כ "ובזכות כ... אבל אתה, ממעזריטש' לפני שהתקרב לרבנו הק
, ולכלתך, ולאפרים גראסמאן, אותנו ולהראות לי ולבני החבורה
' ועם שמירת הברית וכו] אותנו. [כי אתה עוזב את השידוך שלך

אבל בסתר מה ', הוא החיצוניית לבוש פרום וכו... כדי לא לעזוב
 .בכך אם חוטאים

 

 )המעתיק. י"כ מה שנמצא תח"ע(

 


