
 
1

 ת"בעזהי

 דבר אמת
אולם סיבת , ט"פ בכתובים בעקבות כתב פלסתר של שלמה העלבראנץ ס"כואב הלב מאד לבא עוה

ומדים על פי התורה שאסור להבליג ז אנו מצווין וע"ח באופן גס שע"העיקרית שהבאנו לבא בכתובים בזיון ת
 .ולשתוק הגם שהמדובר בשקרים ובלבולים הידועין לכל
ט על שני "העלבראנס ס. ק מאת ש"ח לפ"ויצא תשנ' פ' הנידון אודות כתב פלסתר שהדפיסו והפיצו יום ה

ולא (ש והוראה רבות בשנים שהם "תמימה ומרביצי תורה ויר' ח גאונים יראים ושלימים הוגי תורת ד"ת
ז חקרו הרבה פעמים את הילדים "ז ועי"ד עביו"מסרו מסירה על העלבראנס וישיבתו אודות כשייל) שלוחם

 .והמסירה היתה בפירוש כדי שיקחו מהם הילדים ושיחזור העלבראנס לבית האסורים
ם יש בידינו מכתב מהממוני. לא חסרנו עמל וטורח לברר הדברים ואכן נודע הדבר שלא היו דברים מעולם

ז שכל תלונה ומסירה באותו איזור בהכרח מגיע להם ומעידים שאין בתיק שלהם שום "ד עביו"על טשיל
ותמהו מאד על מכתב העלבראנס כי הבקי בסדר , ...להלן דאקומענט' עי, ח כלל וכלל"מסירה מהני תרי ת

כדי שיהיו רגילין לבא ולספר ) קאנפידענשעל(הדברים יודע שאם היתה מסירה מחזיקין אותו בסוד סודות 
וכן מי , ז אין צורך למסור שם המגיד ולמה הגידו שמם"ד עביו"לבד מזה תמהני כי ידוע שאצל טשייל. דברים

והאמת ... ... , הלא בעד איזה פרוטות ימצא מי שימסור בשבילו, פתי ימסור הנה לבזות שמו ולמסור בעצמו
.  לפניו אנשים הרבה ומענה בפיהם כי איש הלזה ששבועות שעברו באו' א סיפר לנו שבמשך ד"שהדיין שליט
נ מצאו היתר "ט הרודף בקביעות נפשות ישראל ומצער את הציבור באופן נורא עד כדי פיקו"העלבראנס ס

א ודרוש ידרוש בכל "ר שליט"ק אדמו"ולכולם ענה בסגנון אחד יש לנו אב זקן כ, למסור ומרוצין בעצמם לכך
 .י הלכה והוראה זו לנו כיתד בל ימוט"עת ובכל שעה להתרחק ממסירה אפילו ביש היתר עפ

ואהא למה שהגענו דבר שנצטער בו אותו צדיק יוציאו לעז על בניו הממשיכין דרכם בכל עוז ובלי פחד 
איש קדוש "י אדם המתאר עצמו בתואר ההולמים לצדיק שבדורות הקודמים "ומורא שמים כלל וכלל ע

 .שומו שמים על זאת" ז"וגשמיות עוהוטהור ופרוש לגמרי מכל הנאות 
ועוד הוסיף חטא על פשע להראות פנים של נרדף כשהוא הרודף והוא בעצמו בתור קדוש וטהור ומנהיג 

וזהו ) 'להלן דאקומענט ב' עי(ד כלל מקודם "קהלת לב טהור מסר איש יהודי במסירה גמורה מבלי לילך לב
 .ט"העלבראנס ס. ש. כתוב וחתום

סיכום העולה כי המסור שמסר ישראל בכבודו ובעצמו והוא ואשתו וחתומים באר היטב על המסירה הפך 
בלי להביא שום מקור ' ח יראי ד"והוציא לעז על ת) ל כל הפוסל במומו פוסל"לקיים משאחז(' הקערה על פי

ל "יו שאיואותו רב נכבד שהזכיר במכתבו לא ידענו מי הוא כי כל רב נכבד במאנסי שחקרנו מענה בפ, לדבריו
 .שום מגע ומשא עם העלבראנס מטעמים הכמוסים
ט "העלבראנס ס. ש" ז"המופשט מכל הנאת הגשמיות עוה"ואנו תמהים יחד עם כל העולם על אותו צדיק 

איני קורא אנשים : "ל"אצל שמו כי כן הורה בעצמו בכתב ההוא וז' אנו מבקשים סליחה על חיסור תואר ר(
ח יוכל לראות גם מזה "כל ת" ס ופוסקים שמסור יוצא מכלל ישראל לכל דבריו"כי ידוע לנו מש' אלו בשם ר

מי התיר לו לשפוך דם ישראל ) ל"עמי הארצות מופלגת על מי שמתפאר תדיר שיודע כל התורה כולה על פה וד
לא מצינו שופך ! בזמן שמוציא לאור מדי לילה בלילה פאשקווילען חדשים בקריאות זועקות דם נשפך. כמים

ותוכן המכתב דברי בוז וקלון על האב ' דם כמוהו לשני בני אותו חסיד לחתום כאלו הוא שלהם לחתום עלי
והאם והבנים להראות לכל העולם כאילו הבנים עזי פנים מדברי שקר וגסות רוח להוריהם ולרבותיהם ולא 

ה כבר נתגלה לכל שכל הנכתב באותו "כי ב(נח דעתו עד שכתב בתחלת המכתב שם האב כדי לבזותו בתכלית 
א הכל בשקר יסודם והחותמים בעצמם העידו שחתמו בכפיית רבם ועל הסמך "מכתב החל מדין כיבוד או

וטענת רבם היתה כי זה יסייע לגביית ממון מכל העולם שנחלש בזמן , לקבלו על עצמם לבטל דעתן אצלו
 ).האחרון מאז התחלת התגלות מעשיו האמיתיים בשוקים ורחובות

אנשי מדע וחסד כאילו רוצין להפריד ' ח וסופרים יראי ד"נח לבו הבוער עד שביזה עיר מלאה תלא 
ז יעידון רבני "משפחות כדי לטמטם הלבבות ולהשכיחם ממה שדרך העלבראנס כל ימיו להפריד משפחות וע

 .מאנסי ששמעו קרוב לששים עדים בזה
שלום ' א והגאון ר"שבתי וויגדער שליט' ח גדולים הגאון ר"ועדיין לא שב רוחו למקומו עד שביזה שני ת

 .א וכתבו בשמם שקרים וכזבים שהכחישו בעצמם למי שקרא אותם"פאללאק שליט
ח והוציא לעז עליהם שהם מוסרים כדי להשיא "וגם בזה לא מצא מנוח להשקיט צמאו עד שביזה שני ת

ר "ק אדמו"גיע דעתו עד שביזה כוגם בזה לא הר, העלבראנס למסירה זו. לב העם היודעין ממסירת ש
לבד ממה שמקפיד לכתוב עשיריות פעמים בהדגשה בני ונכדי , א בזיונות גדולות ועצומות"מקאשוי שליט

 .פ"צ מקאשוי רק בכוונה זו כאשר הגיד בעצמו כמ"הגה

ד החינוך יארק'ועד  נוא
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ו מכבודו ארצה אפילו זיז כל שהו "א כי לא נפל ח"ו על הורדה בכבוד רבינו שליט"אנו אין אנו חוששין ח
ל אם תרצה לדעת מי הוא המבזה והשונא והרודף "פארק בזה-אלא להיפוך כמו שהגיד לן רב נכבד מבארא

איש . ט שמו"העלבראנס ס. ש... ומותר לך לפרסם, ט אני אגיד לך"העלבראנס ס. והשופך דם אמיתי של ש
בחינוך מינות , דושת יסודט הפקר לכל עניני ק"כזה שנולד להורים חפשיים ונתגדל עד לבר מצוה בפיטום נו

ותראה בקיאות נפלא מאד בספרי הכופרים " פתח הצלה"ספרו ' עי: הערה(וכפירה וכל השייך לחינוך הציוני 
בתכונת נפש של גאוה ושקר ואכזריות ) ובזה נתפטם בימות נעוריו, ו וחבריו"מייסדי הציונות כמו הערצל ימש

בענין מלחמת העולם " פתח הצלה"' עי(בכח הדמיון עזוז ) ר"שעדיין מושרש בהם עד היום הזה בעוה(
 ).א לפי דבריו שבשם"השלישית שהתקיימה שנת תנש

א מיחידי "ר מקאשוי שליט"ק מרן אדמו"עט ברזל ועופרת וכותב דברי גנאי ובזיון על כ' איש כזה המגבי
וסר נפשו וממונו עבור מ, ענוותן ושפל ברך בתכלית, קרוב למאה שנים, סגולה בדורינו זקן ויושב בישיבה

עושה צדקה וחסד , גודר גדר ועומד בפרץ, מעמיד הדת על תלה, מציל עשוקים מיד עושקיהם, תנועה של אמת
. ש, ג גאוני וגדולי דורינו מדור הישן"משכנה, בגופו נפשו וממונו ומשפיע קדושה וטהרה בכל עת ומקום

העלבראנס שמבזה ומצער רודף ושופך דם לאיש קדוש הלזה בתדיריות לא אחר הוא מבזה אלא עצמו מראה 
תוכנו , לעיני כל מהותו ומלא קומתו תוארו וגידולו הניחהו להמשיך דרכו אין לך התגלות פנימיות קדושתו

 .ומדותיו יותר מזה
, העלבראנס נואם בקבע שמותר לשקר להשיג המטרה. הגם שהעידו כל תלמידיו יוצאי בית מדרשו כי ש

וכבר ישיחו בו כל יושבי שער כי הוא , מדרשו עד שנעשה להם הרגל ואין מרגישין בו עודוכן נוהגין בבית 
נכתב . ז כדאי לסמן איזה שקרים הנמצאין במכתבו"עכ. ר הראשון שהתיר בפרהסיא לשקר בלי גבול"האדמו

ר כתובת לכל עני ואביון מחלק כספו וכסותו לכל עני ומסרן ועסוק "ק אדמו"כ: "ל"בזה) דם, בנייר דם(שם 
פלא גדולה שהעוולות וחורבנות שעושה יודעין הרבה אולם " ... בכל כך פעולות צדקה וחסד לשם שמים

אבל זאת מצאנו ששולח כל חסידיו ועבדיו לקבוץ , לא מצינו אף אחדהעניים ואביונים היודעין מכתובת שלו 
נדיבי עם וצועקין געוואלד אין מה כי לזה יש סיסטעם שקורין ל(כסף וזהב ואליו יובאין ולא לקנות אוכל 

 .אבל קונין בו כלי כסף וזהב בגדי שש ורקמה לחול ושבת ושאר תכשיטי הבית) לאכול
כי המלמדים ובני הישיבות הוריקו כיסיהם שנים הרבה למען פדיון , אבל זאת ידוע בכל ישיבה וכולל

ס כידוע לנו שמותיהם "דגם כשישב במאסר היו עשירים ששילמו בעד הלויער(ולא נברא ' שבויים שלא הי
 ).היטב
שניהם , א להכחיש שקצת אמת מצאנו בדבריו שכותב דמגדל משפחות על דרך הישן ועל דרך האבות"א
 .ודרך האבות שלו) מנעוריו(דרך הישן שלו , אמת

. י שלא כדאי לטפל עמהם כי האיש הזה ש"באמת אמרו כל חכמי התורה ובני ישיבות ושאר אחב
, התנהגותו הפרטית והכללית עם אשתו ובניו, הורתו ולידתו וגידולו, מופרך אצל הכלל כולוהעלבראנס 

הנכתב (והמעיין בכתבי פלסתר שלו , ל דמיון בימינו ובימי קדם"תלמידיו וחסידיו ברוחניות וגשמיות אי
שוב אין צורך , ")פתח הצלה"ר בעצמו כידוע לכל וכניכר מלשונו דדמי ללשון ספרו הבהיר "מהאדמו

כמו שיראה הקורא להלן , לביאורים דכתביהם משמשין כהודאת בעל דין שהוא כמאה עדים מי ומה הם
 .מקצת הדברים

ט שפקד לשני האחים היושבים בבית השבי שלו לחתמם והפיצום "העלבראנס ס. המכתב של ש: לדוגמא
הישר טלפונים למאות הגיעו הוציא את כל הקוראים ממשקל " דער איד"בנוסח פאשקווילן ועוד הדפיסום ב

היאך מפיצים , הדת ואנושיות יחד, מכתב שיש בו עקירת התורהלמערכת מכל קצות תבל הייתכן להדפיס 
שכיבוד אם ואם רק להאכיל ולהשקות ומה שהוא הנאה להורים ולא זולת ולמחר יצאו בחורים לשוק בלי 

וכל שכן , רשות ההורים וישובו להוריהם לא תשאל מעמנו לאן אנו הולכים ולא תתבע מינן לחזור הביתה
ז "כי אי, וכן אם להתחבר עם פלוני או אלמוני, שלא תצוה עלינו מה לעשות ולאיזה מקום לילך או לשלול

. ל"ומותר לעשות כל דבר שבעולם אפילו אם ההורים מצטערים עד דכדוכה של נפש רח, שייך להנאה שלך
, ל מהאי דעתא"רח, ל להאב דיעה באיזה מקום ילמוד בנו"כי אי' כ שכל בחור יבחר לו ישיבה מדנפשי"ועכו

המורים ורבנים מחנכים והורים כאשר ראו מכתב זו נזדעזעו עד עומק נפשם על הגילוי פנים בתורה שלא 
 .ובהרבה מקומות מחו ברבים על זה, כהלכה וחורבן החינוך וקלקול דור החדש שעלול לצמוח מזה

מי לא זוכר הקונטרס מלאה קללות לפני שהלך להמאסר עד (נוסף לזה מכתביו מלאים קללות כדרכו 
 ).'חדש לתרץ עצמו ולהמתיר השערורי' שהוצרך להדפיס קונט

א איש קדוש וטהור "ר שליט"ק אדמו'"כ: "ל"העלבראנץ על פאשקוויל הנקרא דם דם וז. צחוק מכאיב הוא מה שכתב ש

הדיבורים ..." ויש כמה מאתנו שמכירין אותו מנעוריו ממש...  לנו מקרוביוז כידוע"ופרוש לגמרי מכל הנאות וגשמיות עוה

א לדלג על העובדא שסיפר העסקן המקורב אצלו "אולם כיון שנתן מראה מקום להמכירין אותו מנעוריו א, מדברים לעצמם

' ואותו העסקן הי) ד"טינטע(י חדר המוקף זכוכית שחורה "ל שם בא"העלבראנס הי. ש: י בנעוריו וזה אשר סיפר לנו"בהיותו בא

דרכו לישב כאשר הוכרח לדבר ' ושם הי, )כך לשונו(נשבע ועומד כי חדר זו קודש קדשים אסור ליכנס בו כי הנכנס בו מיד ישרף 

פעם מצא הזדמנות ונכנס לפני ולפנים וראה שכשיושבין בפנים בחשך וחדר החיצון ). כדרכו מעולם(עם נשים שעות ארוכות 

 .נתכנה קודש קדשים בלשון סגי נהור... אז הבין היטב למה , ב רואין דרך הזכוכית כל הנעשה בחוץמאיר היט

 התאחדות תלמידי קאשוי
קנוא יאר, מאנסי
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