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אזוי ווי עס איז לעצטענס פארשּפרייט געווארן אויף דער 

אידישער גאס א ּפאשקוויל אויף וועלכן עס איז 

פול מיט , "קהילת לב טהור"אונטערגעשריבן די 

, ווי אויך אויסטראכטענישן, נארישקייטן און דברי הבל

אויף א גראבן און שענדליכן אופן קעגן , שקרים וכזבים

ן 'און באזונדערס קעגן אונזער גרויסן רבי, שלומינואנשי 

א און זיינע זיהן הרבנים "ר שליט"ק מרן אדמו"כ

אוועקצוקערן די , איינציקן ציל-מיט איין, א"שליט

עפענטליכע מיינונג פון זייערע שענדליכע מעשים וואס 

און צו ווייזן א ּפנים פון , זענען לעצטנס באקאנט געווארן

און זיי מיינען אז , ט'רודפ'תמימים וואס ווערן נעבעך גע

 .דער עולם וועט זיך צוהערן צו זייערע נַארישע טענות
אונזער שטייגער איז פון אייביג ָאן צו זיין פון די 

איצט הָאב מיר ָאבער געזען ". נעלבים ואינם עולבים"

, וויסנדיג די איינצעלהייטן פון דער נָאענט, ַאלס חוב

, "ומישראל' והייתם נקיים מה"ּפסוק מקיים צו זיין דעם 

מדשתקי שמע מינה "און כדי מענטשן זָאלן נישט זאגן אז 

און עס וועט ארויסקומען א חילול השם , "דניחא להו

צוליב דעם הָאבן מיר בַאשלָאסן ַאראּפצושרייבן . ו"ח

 .בקיצור נמרץ די השתלשלות פון די געשעענישן
מיט עטלעכע יָאר צוריק איז געקומען קיין ַאמעריקע ַא 

און דָא , י"איד מיטן נָאמען הרב שלמה העלבראנץ נ

קהילת לב "ן נָאמען 'געגרינדעט ַא נייעם מוסד מיט

ַאז עס איז ַא , אויבנאויף הָאט עס אויסגעזען". טהור

ווָאס פירט זיך כדת , קהילה ווי ַאלע היימישע קהילות

ר זיי זענען גָא, און אדרבה, וכדין מיט ַאלעמען

 .אויסערגעווענליכע עובדי השם ביתר שאת ויתר עוז
 נָאך ַא קורצע צייט פון זייער ַאריבערציען זיך דָא

ן קינד 'איז געשען די בַאקַאנטע ּפַאסירונג מיט, ַאהער

ן רשות 'ווָאס איז פַארשוואונדן ווען ער איז געווען אונטער

הָאט ַארעסטירט 'און מ, רַאנץשלמה העלב' פון ר
 אין תפיסה" לב טהור"ב פון קהילת רדעם 

ווען עס איז כמעט נישט געווען קיין , אין יענע תקופה

איז , איין רב אדער עסקן ווָאס זָאל אים ַארויסהעלפן

א ַארויסגעקומען און געשטאנען "ר שליט"ק מרן אדמו"כ

העלפנדיג אים , ביי זיין רעכטע הַאנט מיט ַאלע ענינים

ס מקורבים 'ינער פונעם רבינאון אי, מיט ַאלעס מעגליכעס

 דָאלַאר 000,001הָאט בייגעשטייערט נישט ווייניגער ווי 

צו בַאפרייען הרב העלבראנץ פון תפיסה " בעיל"פַארן 

טרָאץ דעם ווָאס באמת איז דעתו )כאטש ביזן משּפט 

א געווען ַאז הרב העלברַאנץ "הקדושה פון מרן שליט

צוליב , דַארף בַאלד צוריקקערן דָאס קינד צו זיין מוטער

ו ַארעסטירן מערערע "וועט ח'די מעגליכקייט אז מ

און ַאזוי הָאבן אויך , און צוליב נָאך טעמים, מענטשן

געהַאלטן ַאלע רבנים ווָאס זענען געווען ביי די אסיפה 

ק "און כ, ווָאס איז דעמאלס אּפגעהַאלטן געווָארן

 זיין א הָאט דַאן בפירוש אויסגעדריקט"ר שליט"אדמו

ָאבער ער הָאט זיך נישט , מיינונג פַאר הרב העלברַאנץ

און עס , ס עצות און תחנונים'געווָאלט צוהערן צום רבינ

 (.כידוע, הָאט אים דערנָאך טייער געקָאסט
א פילע "ן שליט'לעצטענס זענען געקומען צום רבי

ן ַאז הרב 'ן רבי'אנשים נאמנים און געזָאגט עדות פַאר

ַאזעלכע , העלבראנץ פירט זיין עדה אויף פרעמדע וועגן

, ווָאס מיר הָאבן קיינמָאל נישט געוואוסט פון ַאזוינס

און זיי הָאבן , ס'נישט ביי אונזערע עלטערן און רבי

איבערגעגעבן איינצלהייטן פון שרעקליכע געשיכטעס מיט 

צווישן זיי פון עלטערן ווָאס שרייען , צענדליגער מענטשן

זייערע קינדער ווָאס זענען פון זיי געווַאלד אויף 

 .צוגענומען געווָארן דורך הרב העלברַאנץ און זיין חבריא
א "ר שליט"ק אדמו"הָאט אויך דערציילט פַאר כ'מ

וועגן ַא סאך ּפארפעלקער ווָאס הָאבן זיך ליידער געשיידט 

און ַאזוי זענען צעברָאכן , צוליב זיין השּפעה אויף זיי

אויך הָאט מען . ל"געווָארן ַאזוי פיל אידישע משּפחות רח

' איבערגעגעבן וועגן די גרויסע סכומים מיט געלט וואס ר

שלמה העלבראנץ האט ארויסגעשנָארעט פון אידן 

ווי אויך וועגן דעם , תמימים דורך פארשידענע שקרים

וואס ער ּפרעדיגט אריין אין די מוחות פון די יונגע קינדער 

וועגן שדים און קליּפות , ע מוסדותוואס לערנען אין זיינ

און אזוי רעדט ער איין די דאזיגע יוגנטליכע צו , ל"רח

די עלטערן פון די דאזיגע . שיידן זיך פון זייערע עלטערן

קינדער וויינען און שרייען אז די קינדער האבן זיי 

און דאס פארשאפט פאר העלבראנץ א גרויסן , פארלאזט

פיל מער ווי מיר ברענגען דא אראּפ זענען די . נחת רוח

, א האט געהערט"ר שליט"ק אדמו"ן וואס כ'גביית עדות

ביז ער האט זיך אויסגעדריקט אז אזא סארט נשמה 

qa"c
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כאּפער ווי העלבראנץ האט מען נישט געזען צווישן 

 .שע אידן שוין הונדערטער יארן'חרדי
ר "ק אדמו"האט כ, הערנדיק די דָאזיקע געשיכטעס

בדרכי נועם , יין שטייגער איז מאז ומקדםווי ז, א"שליט

זיך געוואנדן צו הרב העלבראנץ מיט א , ובדרכי שלום

, ס בריוו'ן רבינ'ווען די שליחים זענען געקומען מיט. בריוו

עס גבאים נישט געוואלט אריינלאזן די 'האבן העלבראנץ

און האבן זיי פארשעמט און געשלאגן אן , שליחים צו אים

די שליחים האבן באלד פארלאזט . קיין שום אורזאך

און נאך צוויי טעג זענען עטלעכע היימישע , דאס ּפלאץ

יונגעלייט מבני קהילתינו ווידעראמָאל געגַאנגען אהין צו 

רעדן מיט זיי וועגן יונגעלייט ווָאס זענען לעצטענס 

יונגעלייט פון , ַאריינגעכַאּפט געווָארן אין זייער נעץ

ווָאס די עלטערן און , שראלמשּפחות מיוחסות שבי

ען פון טרערן 'ַאנדערע פַאמיליע קרובים פַארגיסן ימ

צוליב דעם גרויסן צער ווָאס זייערע קינדער זענען 

פַארכַאּפט געווָארן אהין און הָאבן איבערגעריסן מיט 

 .זייערע משּפחות
הָאט שוין , ַאזוי ווי זיי זענען ָאבער אנגעקומען ַאהין

" לב טהור"איינער אינדרויסן פון די געביידע פון 

און איז שנעל , בַאמערקט ַאז זיי זענען געקומען

וועלכע , ַאריינגעלָאפן מודיע זיין פַאר זייערע בריונים

, זענען בַאלד ַארויסגעקומען מיט שטעקענס אין די הענט

און הָאבן זיך , בראש מיט זייער מנהיג בכבודו ובעצמו

און , מיט מכות נמרצותגענומען שלָאגן די עסקנים 

איינער פון די עסקנים הָאט ַאפילו געדַארפט אּפגעפירט 

 .ווערן אין שּפיטאל מיט ַא צוברָאכענע הַאנט
די עסקנים זענען געווען דערשטוינט און הָאבן זיך 

ָאבער , ַאליין נישט געקענט גלייבן זייערע אויגן

פונדעסטוועגן הָאבן זיי זיך איינגעהַאלטן פון 

און הָאבן בלויז געטָאן ווָאס , צוריקשלָאגן די טערָאריסטן

כדי זיך ַארויסצורַאטעווען פון דָארט , זיי הָאבן געדַארפט

 .מיטגַאנצע ביינער
הָאבן ָאבער זיך נישט " לב טהור"די בריונים פון 

נָאר , בַאגנוגענט מיט די קלעּפ ווָאס זיי הָאבן געטיילט

עכטיגן בלבול קעגן הָאבן אויסגעטרַאכט ַא נידערטר

ַאז זיי זענען געקומען שלָאגן ָאדער , אונזערע עסקנים

ן קעגנזַאץ 'ווָאס זענען אין בפירוש, ַאנדערע געווַאלדטַאטן

, צום דרך התורה און קעגן אונזער דרך פון שטענדיג ָאן

און יעדער קען זיך איבערצייגן אין )ווי עס איז בַאקַאנט 

נאכדעם ווי זייער מנהיג איז פון דָארט ַאוועק , דעם אמת

מיט גַאנצע ביינער און עס האט מיט אים גָארנישט 

און אוודאי אז עס איז נישט אונזער דרך צו , (ּפַאסירט

ווָאס דָאס איז דָאך ממש ַא הרמת יד , ו"גיין אין ערכות ח

 .ל"קעגן תורה משה רח
הָאבן ָאבער מוסיף געווען " לב טהור"די בריונים פון 

און זייער פירער ַאליין הָאט ,  ּפשעחטא על

ן 'אין געריכט צו מסר" סאמאנס"אונטערגעשריבן אויפן 

וועלכע , ע עסקנים ביי די ּפאליציי'איינעם פון די חשוב

זענען טַאקע געקומען פַארגַאנגענעם דָאנערשטָאג נַאכט 

ַארויסלָאזענדיג אים נָאר פַאר ַא , און אים ַארעסטירט

 ".בעיל"גרויסן סכום 
ַאז , זיין גאווה און חוצּפה הָאט דערגרייכט ַאזוי ווייט

ק "ווי כ, א"אויך נָאך דעם ווי די גדולי דורינו שליט

הגאון , א"ר מסקולען שליט"ק אדמו"כ, ר מוויזניץ"אדמו

א ראש ישיבת שערי יושר און "יוסף רָאזענבלום שליט' ר

א הָאבן אים בַאפוילן צו "ק יאקע שליט"הגאון אבד

נטּפלעקן פַאר די עלטערן וואו עס געפינען זיך זייערע ַא

הָאט , כדי זיי זָאלן זיך קענען פַארבינדן מיט זיי, קינדער

ער זיך מתחצף געווען און איז נָאך ַאלץ מסרב צו די 

נישט וועלענדיג איבערגעבן פַאר די עלטערן וואו , גדולים

עט ער צו גַאנצע 'און ַאזוי גנב, זייערע קינדער געפינען זיך

ַאז די , משּפחות און פירט זיי ַאריבער פון ָארט צו ָארט

 .עלטערן זָאלן נישט קענען בַאגעגענען די קינדער
נָאך גַאנצע טעג און נעכט פון ביטערניש און , ליידער

הָאט פון זיי 'ווָאס מ, ע משּפחות'עגמת נפש פון דריי חשוב

און נָאך , ותט זייערע זין און טעכטער ָאן רחמנ'גזל'צוגע

א "די תחנונים און בקשות פון די גדולי הדור שליט

איז , צוריקצוגעבן די דָאזיגע קינדער צו זייערע עלטערן

פול , זייער תשובה געווען דורך ּפאשקעווילן אין ַאלע גַאסן

. מיט בזיונות און חירופים וגידופים קעגן די גדולי התורה

, יעדער פַארשטַאנדיגער מענטש ווָאס זעט די ּפַאשקווילן

וועלכע זענען אונטערגעשריבן אין נָאמען פון זייער קהילה 

ן 'און זענען געשריבן לויט די ָאנווייזונגען פון זייער רבי

, (ווייל ָאן אים רירן זיי זיך נישט אפילו ַא זיז כל שהוא)

קען זיך קלָאר איבערצייגן אין זייער נַאטור און עס ווייזט 

ווערנדיג בַאצייכענט ביי די מָאנסיער , נעןגוט ווָאס זיי זע

כידוע ַאז דער כתב איז דָאס לשון , "קולט"אידן ַאלס ַא 

און אין דעם כתב פון ַא מענטש דערקענט , פונעם הַארץ

 .מען זיינע תכונות הנפש
דָאס ַאלץ הָאבן מיר געשריבן נָאר כדי קלָאר צו מַאכן 

און כדי יעדער זָאל זען ַאפילו בלויז ַא , די ּפרשה לאמיתה

. טייל פון זייערע גרַאנדיעזע שקרים און טערָאר שטיק

מיר זענען מתּפלל ַאז אונזערע ווערטער וועלן אויפשיינען 
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און די נָאכפָאלגער פון , שע אידן'אין די העצער פון חרדי

ויהי רצון שיתקדש , הרב העלברַאנץ וועלן תשובה טָאן

 .ווערן שם שמים על ידינו

 
 ות האברכים דקאשויהתאחד

א"מאנסי יע
 


