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המפורסם , ד דקהילת לב טהור"אב, שלמה העלבראנץ' ר

נתפרסם לאחרונה בגלל ', בפי אנשים רבים כצדיק ועובד ה
 .שערוריות שונות שהתנהלו ומתנהלות תחת ידו

 של שלמה העלבראנץ" יחוסו"
. תחילה נפרוס קצת את היריעה אודותיו ואודות עברו

 רק דרכה רגלו על אדמת כאשר, הלזהשלמה העלבראנץ 
ולהתנהג כן בכל גינוני " רבי"החליט בדעתו להיקרא , אמריקה
על אף יחוסו שהוא נצר חוטר מציונים מינים , מלכות

ת ותורתו הקדושה ומתנהגים "ואפיקורסים שכופרים בהשי
 .ק"י דת תוה"כך שהוא בעצמו פגום גמור עפ, כגוים גמורים

 ?"רעביסטווע-קולט"
של חסידים הוא תאוה ככל " רבי"עצם הדבר להיות 

וביותר אם מתאוים לזה כמו שהתאוה שלמה , התאוות
 ,רעביסטווע" קולט"אמנם הוא החליט לנהל . העלבראנץ

ויבטלו , כלומר שכל חסידיו יאמינו בו כאילו הוא מי יודע מה
נשיהם ובניהם כולם צריכים , כל הונם. דעתם ומחשבותם אליו

, ממש כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם"... רבי"להשתעבד אל ה
כדי , ומצווים לשקר ולכזב ככל הצורך, הם כעבדים לפניו

 ".הרבי"להשביע תאוותו ורצונו של 
 סדר יומו
, הוא להתפלל בציבור רק ביום השבת" הרבי"סדרו של 

). כשהוא בביתו שבמאנסי(אמנם בימות החול מתפלל ביחידות 
איך , שונים" גילויים"הוא בודה מלבו סיפורים שונים אודות 

ושאר הצדיקים מתגלים אליו ' הנביא והבעל שם טוב הק' שאלי
 .פעמים בהקיץ ופעמים בחלום, בחזון לילה

הוא בגלל , סיבת התפעלות והתבטלות בני אדם לפניו
ועושה רושם כאילו כל דבריו " חסידות"שמרבה לפטפט בדברי 

ו תעניתים והוא תובע מאנשי, הם מן השמים כדרך הספרדים
אף ... וסיגופים שכמובן שהוא בעצמו רחוק מהם כמטחוי קשת

מחמת שתורת , תלמיד חכם אחד לא יצא עדיין מבית מדרשו
 .לומדים שם רק על קצה המזלג, )גמרא ושולחן ערוך(הנגלה 

 תוכו כברו
הרי הוא . הוא מלובש ומכוסה בשקרים וכזבים" חסידותו"יסוד 

כי הכרת פניו ענתה בו שהוא אוכל לשובע נפשות , "תוכו כברו"
מקום כבודו . ארוחות מלאות ודשנות בתוך צלחות יקרים ביותר

ם במראות "בגדיו נאים והדורים כדרכי האדמורי, אמות' יותר מד
 ).קאלירטע בעקישעס(ת "הצובעו

בגלל הדבר הזה קשה . אמנם תאוותיו מלאות על כל גדותיהם
. ל  רצונו ושגעונותיולמלאות את כ" לקחו"לעבדיו ולשומעי 

שישאירו חסידיו את ) א: כגון, תביעותם מהם הם קשים מנשוא
עבודת פרך עבור ) ב. נשותיהם בביתם לבד עם הילדים ימים ולילות

להכניס לתוך בתיהם ילדים שנגנבו ) ג. של לב טהור" חסידות"ה
 .מבית הוריהם
 שידוכים

כמובן שצריכים להשתדל (שידוכים עליהם לעשות כפי הבנתו 
גם אם החתן הוא בן שמונה עשרה והכלה רק בת , )בינם לבין עצמם

גם מצווים הם להכניס לבתיהם משוגעים ושיכורים . ד שנה בלבד"י
 .לעת הצורך

, למגינת לבנו היו כמה מנשיהם שלא יכלו לעמוד בכל אלה
מבהיל . ומחמת שגעונות בעליהם ורבם הוצרכו להתגרש מבעליהם

סיפור ועוד סיפור איך שנתגרשו זה מזו אף שהיו את הרעיון לשמוע 
 .ילדים ויותר' להם ט

ירש את ,  בניהם של הורים חילוניים,שלמה העלבראנץ' ר
איש רע מעללים בטבעו שמתענג . מדותיהם המגונות והמושחתות

זאת היא מנוחתו . בראותו איך שיהודי אחר מסתגף ומצטער
, דיינו להזכיר הסיפור הידוע עם הבחור ממדינת תימן. ושמחתו

וגם מסרו על , שחטפוהו אנשי העלבראנץ והוציאו מבית אבותיו
אותה עת שקול בכייתם של ההורים נפלו על , הוריו לשלטונות
 .אזנים אטומות

 ואעידה בך עדים נאמנים
רק , ה"שנזרק מביתו לאחר חג השבועות תשנ... בחור אחד

אלימלך ' בי רהוא גדול כהר" רב"בגלל שלא הודה בכל לבבו שה
עברו ימים , משמש אצלו' שבעת שהי, סיפר בעצמו, ל"זצ
 .לא התפלל ולא הניח תפילין כלל וכלל" רבי"שה

 "חסידיו"מתערב בכל עניניהם הפרטיים של 
שאמו מארץ ישראל , ל"עוד סיפר הבחור הנמשוחח " רבי"ה

היתה מטלפנת אליו ומתחננת לפניו בקול בוכים בכל חודש 
 שלמה העלבראנץאבל בכל פעם לימד אותו , שיחזור כבר לביתו

ומתעניין , שעות ארוכות עם נשים.שקר גס מה שיספר לאמו
, הוא זוחל לתוך תוכיותם. אצלם אודות אורח חייהם הפרטי

 .מה שגרם כבר לנשים רבות שיברחו מביתו בשאט נפש
ל נזדקנה " גרם לכך שאמו של הבחור הנשלמה העלבראנץ

גם השידוך . עברו עליה עשרים שנהבמשך שנתים כאילו 
נגד ' הי, שידך את אחד מבניו באחרונהששלמה העלבראנץ 

-כאשר היתה יולדת ושהתה בבית אם וילד בסי, רצון אשתו
ולכן לא איחלה , אשתו לא הסכימה להשידוך של בנם. געיט

אודות כל זה אפשר להתעניין אצל היולדות . לבנה מזל טוב
 .שהיו ביחד אתה בסי געיט בפרשת נח העבר

 ג"משדך בחור בן שבע עשרה עם ילדה בת י
גם ידוע הסיפור אודות היהודי הספרדי מישיבת פורת יוסף 

, שנעלם ממנו בפתע פתאום בנו האהוב עליו כנפשו, ק"בירושלים עיה
כי שם גורמים , "לב טהור"עד שייעצוהו ידידיו לבדוק במוסדות 

ושם , עשה האב האומללכן ". חסידי העלבראנץ"נפשות להפכם ל
בעת פגישתם לא רצה בנו . בחור בן שבע עשרה שנה, מצא את בנו

בקוצר אמרים גילה את הסוד לתוך . לראותו ולדבר אתו וברח ממנו
ובעוד שנתים , ג שנה"שהרבי שידכו עם ילדה בת י, אזני אביו
 ...יתחתנו

בוכים , אמהות נשברים שגזלו מהם את בעליהם וילדיהם
שנשתדל בעדם כי כשל כח הסבל , ומתחננים בפנינו ובפני רבני העדה

 .ל"רח
אם אינכם מאמינים כל , לזאת בקשתינו אליכם אישים נקרא

נא ונא אל תבטלו , מחמת שהוא אצליכם חידוש גדול, הכתוב לעיל
כי בזה גורמים שאנשים אחרים יפלו , ל לומר שהכל הבל"את כל הנ

ב שתשאלו את כל חסידיו  מוט.שלמה העלבראנץגם כן ברשתו של 
וכל מה שעליכם לעשות הוא להיות , ויאמתו את הדברים, בעבר

 .מוכנים לשמוע סיפורים שעות על גבי שעות
תשגיחו עליהם בעינא פקיחא . הזהרו בנפשות בניכם, הורים יקרים

שלמה שלא יהא להם שום שייכות עם ) גם על בניכם הנשואין(
וגם לא עם המיסיונרים שמדברים על לב ההורים ,  ואנשיוהעלבראנץ

 .שלמה העלבראנץשעזרתם תבוא מ, שיש להם בנים עם בעיות
שכבר , ת שכל הדמעות ודמים תרתי משמע"תקוותינו להשי

יעלו לכסא ,  ואנשיושלמה העלבראנץנשפכו ונאבדו על ידי 
ויתגלה קלונו לעין , ת יאמר למלאך המשחית הרף"הכבוד והשי

 .ו"ליהודים אנסריוח והצלה יעמוד , כל
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