
ה"ב

נָאך לַאנגע יָארן ווָאס 
" לב טהור" רב פון ,שלמה העלבראנץ) א

האט געּפרעדיגט קדושה מיט , אין מאנסי
און פון די ַאנדערע זייט , פַארגלייזטע אויגן

פרעגט זיך (עריות  ַאליין נכשל געווָארן אין
ר מענדל עקשטיין פון "נאך ּפרטים ביי הר

 ).מָאנרָא
עּפייניגט און  הָאט גשלמה העלברַאנץ) ב

, צוברָאכן איידעלע אידן מיט אידענעס
אוועקרויבענדיג זייערע בעסטע קינדער פון 

, שנארערסמאכענדיג זיי פאר , שטוב
וועלכע זָאלן די אייגענע , משוגעים, שלעגערס

טַאטע און מַאמע שּפייען אין ּפנים און טיילן 
און נישט הערן ווָאס זיי רעדן און , ּפעטש

 .דערציילן
 שיקט ַארום זיינע שלמה העלברַאנץ) ג

שנָארערס מיט ַאלע מינים בלָאפערייען און 
כמעט מיט (נעמען אידישע געלטער , שקרים
שווערע צענדליגער טויזנטער ) געוואלד

דָאלַארן כדי זיך צו ּפַאשען און ָאנלָאדענען די 
שַאפעס מיט זילבערנע און גָאלדענע כלים פון 

 .עהָארעוועטע געלטערָאנג-בלוט-אייערע מיט
 ווָאס זיינע שנָארערס  שלמה העלברַאנץ)ד

ע כולל 'הָאבן פון די איידעלע און חשוב
יונגעלייט וועלכע זיצן און לערנען יומם ולילה 
בלחם צר ומים לחץ אויסגעּפרעסט מיט 

אין , געוואלד זייער לעצטן ביסן פון מויל
צוגאב צו מוטשען זיי זאלן אויפנעמען א 

ח און האבן א ּפרעשער פון מוזן באצאלן "גמ
, מָאנַאטליך$ 200אדער $ 100דריי יאר 

ַאוועקנעמענדיג זייער הרחבת הדעת פון 
 .לערנען און דַאווענען

 הָאט מיט זיין שלמה העלברַאנץ) ה
שווַארצע לַאנגע הַאנט געגרייכט אין כוללים 

, טייערע יונגעלייט) ד"קידנעפ(עט 'גנב'און גע
 פַאר זיינע פַארגלויבטע שקלַאפן געמַאכט זיי

  וועלכע טוען 

און געהייסן , בלינדערהייט ווָאס ער וויל
זיי איבערלָאזן ווייב און קינדער ווייל זיי 

 .ווילן נישט מיטגיין מיט זיי
 רעדט מיט זיינע שלמה העלברַאנץ) ו

,  שעה אין איין צי6-7טעס פרויען 'חסידות
און פרעגט זיי אויס ַאלע ענינים פון ּפריווַאטן 

 .לעבן
וועלכער איז געבוירן , שלמה העלברַאנץ) ז

ביי פרייע עלטערן פון די גרעסטע שונאי הדת 
אין ארץ ישראל און בַאזיצט מדות מושחתות 
ווָאס הָאט נישט צו זיך קיין ּפרעצעדענט אין 

און הָאט אויפגעטוען ַא חידוש , די געשיכטע
 ּפגום און ַאז אויך ַאזַא בריה שפילה ווי ַא

ספק ממזר קען זיין ַא רבי און ּפרַאווען 
חסידות און ּפרעגעלט איין די ַאלע שרעקליכע 

 .מדות פַאר זיינע תלמידים און חסידים
 הָאט איינגעפירט ַא שלמה העלברַאנץ) ח

 1ישיבה און כולל מיט ַא סדר פון לערנען 
און די איבריגע ,  שעה תניא1, שעה גמרא

 .ן קבלה'שעה
 לערנט זיינע חסידים שלמה העלברַאנץ) ט

און ַאזוי , צו זָאגן שקר וויפיל עס לָאזט זיך
 .טוט ער שטענדיג

ווָאס רבנים הָאבן גובה עדות ) י
געווען אויף די ַאלע אויבנדערמאנטע 

 .זַאכן

איז דער וויי געשריי און הייסע טרערן פון 
אידישע מַאמעס וועלכע הָאבן פַארלוירן 

דער צער פון די בַאזָארגטע , רזייערע מענע
טע קינדערלעך וועלכע הָאבן פַארלוירן 'חנ'בא

און , זייער פָאטער ַארויף ביזן כסא הכבוד
דער גזר דין איז ַארויס ַאז דער אמת זָאל 

ער אמת זָאל יהי רצון ד, נתגלה ווערן
.ַארויסקומען בשלימות



 


