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, שלמה העלבראנץ' ר, אחד" רבי"הנה נמצא בגלילותינו 
אשר ידו פרוסה לשלוח , ד דקהילת לב טהור במאנסי"אב

בטעלעפאן ועוד , על פתחי בית ישראל' אנשים ברחובות קרי
לקבץ סכומים גדולים במדה מבהילה אשר לא , בכמה אופנים

ל מקום בו נמצא איזה בכ. נראה עוד כזאת בארצות הברית
, אפילו אם הוא עני ואביון ואין בידו פרוטה לפורטה, יהודי

בני . חומסים חסידיו של העלבראנץ ממנו עד פרוטה האחרונה
ישיבות לווים גמילות חסדים על שמותיהם עד חמשה או עשרת 

המצוה "וכל זה בגלל , לשלם עד איזה שנים, אלפים דאלאר
 ".לב טהור"שנקראת " הגדולה

 ?לאן הולכים כל הסכומים הללו
, היודעים אתם איזה צורך יש להם בסכומים עצומים כאלו

מספר צוות מוסדותיהם ? שמגיע כבר ליותר ממיליאן דאלאר
) ע"ביניהם כמה חסרי דעה ל(מגיע לכל היותר לשלשים אנשים 

אשר מקבלים מנה מצומצמת ביותר משולחן של שלמה 
לל ששלמה העלבראנץ ומסתפקים במועט בג, העלבראנץ

 ...להם שצריך האדם להסתגף בעולם הזה" מוכר"
שנאר "אבל ה, כבר יצא לחירות זה יותר מחצי שנה" רבי"ה

כל זה רק ? בשביל מי? מדוע. עדיין בעיצומו כמקדם" קאמפיין
מפיץ סיפורים מבהילים איך שהציונים רוצים " רבי"בגלל שה

על חשבון זה . נגד הציונים" קנאותו"לשומו במאסר בגלל גודל 
וצווחין ככלבין , וחומסים דל ואביון" שנאר קאמפיין"עושים 

 .לומר הב הב

 נסיעתו לארץ ישראל-סיבת אי
, כדרכו. עתה נתברר שכל כולו שקרים וכזבים, מורי ורבותי

הרי . עלה במחשבתו רעיון נפלא איך לגזול ממונם של אחרים
רות שנות כל בר דעת יודע שבארץ ישראל חיו במשך עש

ל "עמרם בלוי זצ' צ ר"ובראשם הגה, האחרונות קנאים גדולים
אם , ו"י  הציונים ח"ואף אחד מהם לא נהרג ע, וממשיכי דרכו

מדוע ישפכו הציונים את חמתם דווקא על שלמה , כן
 .אתמהה? העלבראנץ

ואם תאמר שכל סיבת רצונו לישאר כאן ושלא לנסוע 
ק הוא רק בגלל ששם לא יוכל למצוא תמימים כאלו "לארה

שלו " רעביסטווא"ולא יוכל להנהיג שם את ה, לצודם ברשתו
או בגלל , עם עבדיו שמכניסים לתוך כיסו אוצרותיו של קרח

שמתיירא מהקנאים שיחרימוהו בגלל נפשות האביונים אשר 
או בגלל שהרס את השלום בית אצל עשרות , חמס וגזל
ישראל בארצות מדוע יסבלו בני , אם כן הדברים, משפחות

 ?ל"הברית ממעשיו המקולקלות רח

 מה שעשו לאברכי הכולל בעיר לעיקוואוד
הנה רק דוגמא אחת אודות עלילות ספרדים הללו לגזול 

הם נסעו ללעיקוואוד ועשו שם מגבית . מכספי עניים ואביונים
שאין , של אלפי אלפים דולרים אצל בני תורה עניים ואביונים

משרתיו עושי רצונו של העלבראנץ תלו . להם אפילו שוה פרוטה
פדיון "בחוצות עיר לעיקוואוד שלטים גדולים עם הכותרת 

כאילו שהמדובר כאן אודות הצלת מאות אלפי יהודי , "שבוים
, בגבורים' בואו לעזרת ה"והם כתבו בלשונם , רוסיא וכדומה

! הצילו. להציל יהודי שנתפס בגלל הצלת נפש אחת מישראל
 ".תנו כסף

ומו שמים מאין לוקחים אנשים הללו חוצפה והעזה כזו ש

, ל"לרמות עיר שלימה של תלמידי חכמים עניים מרודים רח

ותינו בפניהם את המצב באופן מבהיל כאילו שהוא יושב בבית 

ואשר על כן צריכים להוציא ממסגר , הסוהר וענו בכבל נפשו

וכל זה בעת שבמציאות יושב לו על כסא , אסיר חיש מהר

מוקף כלים מכלים שונים זהב ,  שלמה בארמונו שבעיר מאנסי

של " טפשותם"וממלא שחוק פיו אודות , וכסף כאחד הנגידים

איך שאפשר לרמות אותם ולהוציא  מהם , הסכלים האשכנזים

 .אוצרות של כסף וזהב על דברי הבל ורעות רוח

 ?"פדיון שבוים"הלזאת יקרא 
, ם ודלים חסכו מאוכל פיהםלא יאומן כי יסופר איך שאנשים עניי

קנו בשר ודגים בצמצום ממש כדי שיוכלו לנדב את , וויתרו על הכל

אשר , של הוצאת הרב העלבראנץ לחירות" מצוה הגדולה"הכסף לה

 "...סכומים גדולים"לזה היו צריכים 

בואו וראו איך ששקרן ורמאי אחד יכול להונות , יהודים יקרים

דהלא אי , ועל פי דרכו לגזול את העניים, עיר מלאה חכמים וסופרים

אפשר ליתן עוד ועוד כאשר כבר נתנו הפרוטה האחרונה שהיתה 

 .בכיסם

 ַאל תעשירו את קרח יותר ויותר על חשבונכם הדל
, שלמה העלבראנץ' אם אתם מתנדבים בעד ר! הזהרו, יהודים

ומעני את העניים עוד , הנכם נותנים יד לקרח הזה שיתעשר עוד יותר

אל תלכו שולל אחר חלקלקות לשונם של הכנופיא . ל" רחיותר

' ר ר"ק אדמו"הספרדית שאינם משביעים כל רעבונם על פי פקודת כ

 .שלמה העלבראנץ מלב טהור

יש . שלא ליתן להם אפילו פרוטה אחת, אינהו בדידהו ואנן בדידן

. עם כל עבדיו ויוצאי משרתיו, לו די כסף עבור ארבעה וחמשה דורות

 !דייכם, רמאים

ון ואליכם יהודים יקרים אנו פונים בקריאה של חיבה ובכל לש
הזהרו בצבועים : לטובתכם ולטובת בני ביתכם, של בקשה

 !שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס
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