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!טרַאגישע נייעס

דער רב פון לב טהור , שלמה העלבראנץ' ר
קענען אים ַאלס ערליכער  וועלכע מענטשן 

איז לעצטנס טרויעריג ' פרומער און עובד ה
בַארימט געווָארן צוליב די מערערע 
סקַאנדַאלן וועלכע ער בכבודו הָאט ָאנגעפירט 

 .און פירט ווייטער אן
נגען פון כדי צו פַארשטיין עמער ָאנפַא

, דער דָאזיגער שלמה העלברַאנץ. בראשית
קומענדיג קיין ַאמעריקע הָאט מחליט געווען 

און טַאקע מיט ַאלע גנוני , ַאז ער ווערט רבי
נישט קוקנדיק אויף זיין יחוס ברוו , מלכות

פון ווי ער שטַאמט פון ציוניסטישע מינים 
וועלכע ּפרָאּפַאגַאנדירן קעגן , ואפיקורסים

און פירן זיך , ת און זיין פָאלק בקביעות"השי
ַאזוי ַארום איז ער ַא ּפגום , ווי גוים גמורים

 .גמור
ָאבער עס , צו זיין ַא רבי איז אויך ַא תאוה
ער הָאט . קען זיין אויף ַא נָארמַאלן שטייגער

דָאס , רעביסטעווע-ַא קולטבַאשלָאסן צו פירן 
, ן איםמוז זיין בלינד פַארגלייבט אי'מ, מיינט

. און מבטל זיין דעם דעת און מחשבה צו אים
 זענען ַאלע פַארמעגן ווייב און קינדערדָאס 

ַאלע און ממש ַאלע זענען . ן'משועבד צו רבי
מוז 'מעג און מ'מ, פַארשקלַאפט פַאר אים

זָאגען שקרים מיט בלָאף וויפיל עס פַארלַאנגט 
 .זיך צו דעקען דעם רבין מיט זיינע רצונות

דער סדר פון רבין איז צו דַאווענען שבת 
ווען ער (אינדערווָאכען ביחידות , מיטן ציבור

ער דערציילט אויף ). איז ביי זיך אין מָאנסי
זייער ַא כיטרען וועג  פַארשידענע גילויים פון 
ן 'התגלות אליהו ווי ַאזוי אליהו הנביא מיט

בַאווייזן זיך , און ַאנדערע צדיקים' ט הק"בעש
 .ם אין חלום און ַאמָאל בהקיץפַאר אי

ווייל ער , דָאס התּפעלות פון מענטשן איז
קען רעדן אין חסידות און רעדט הימעלדיג 

און פַארלַאנגט פון די , בדרך הספרדים
יונגעלייט תעניתים מיט סיגופים ווָאס ער 

קיין תלמידי חכמים . ַאליינס טיט נישט
ווייל נגלה , קומען פון דָארט נישט ַארויס

לערנט מען אויפן שפיץ ) שלחן ערוך, גמרא(
 .גָאפעל

דער יסוד פון זיין חסידות איז איינגעהילט 
ער איז תוכו כברו ... אין שקרים וכזבים מיט 

עסט פעטע ריכע מָאלציילטן אין די טייערסטע 
, כלים פַארמָאגט ּפלַאץ מיט ַאלע ּפיטשיווקעס

 .ַאלע פַארבן קָאלירטע בעקישעס
ַאנגען גייען ָאבער איבער די זיינע פַארל

ווָאס ַאזוי ַארום איז זיי ּפשוט נישט , גרעניצן
ווָאס , זייער פַארלַאנגמעגלעך נָאכצוקומען 

בַאשטייט פון לָאזן די פרוי זיך מוטשזען 
, ַאליינס מיט די קינדער גַאנצע טעג און נעכט

ַארבעטן ווָאס עס פַארלַאנגט זיך פַאר ַאנדערע 
און ַארייננעמען , חסידים ווי ַא רעכטע שקלַאף

. עטע קינדער מיט משּפחות'גנב'אין שטוב גע
שידוכים טוהן לויט ווי ער טיילט צו 

 יעריגע 18ַאפילו ) פַארשטייט זיך פון אייגענע(
און אריינלייגען אין שטיב פון .  יעריגע14מיט 

 .זייערע משוגעים אין שיכורים לעת הצורך
ען דָאס נישט ליידער הָאבן ַאסַאך פרוי

עס איז , געקענט נָאכקומען און זיך צושיידט
שוידערליך צו הערן איין מעשה נָאך דער 

ווי ַאזוי משּפחות הָאבן זיך ָאּפגעגט , צווייטער
 . נפשות ָאדער מער9און צוברָאכן 

וועלכער איז געבוירען , שלמה העלברַאנץ' ר
נט 'ירש'הָאט ליידער גע, צו פרייע עלטערען

ער איז ַא ביטער , זייערע מדות מושחתות
ער שעּפט תענוג ווען ַא איד , שלעכטער מענטש

דָאס איז זיין גרעסטער , ּפייניקט זיך
גענוג צו דערמַאנען די . פַארגעניגן אין לעבן

וועמען , ער בחור'בַאקַאנטע מעשה מיטן תימנ
זיי הָאבן ַאריינגעכַאפט און בַאהַאלטן פון די 

ט קעגן די עלטערן און 'מסר'ַאפילו גע, עלטערן
מַאמע זענען -די טרערן מיט געוויין פון טַאטע

 .געפַאלן אויף טויבע אויערן

qa"c



  dwrv lew-iixyrb iiee `  
 

וועלכער איז ַארויסגעווָארפן ........ ַא בחור
ה ווייל ער הָאט "געווָארן נָאך שבועות תשנ

נישט צוגעשָאקעלט מיט ַא פעסטקייט ַאז דער 
הָאט , ל"ר אלימלך זצ"רב איז טַאקע ר

דערציילט ַאז אין די צייטען ווען ער איז געווען 
איז געווען טעג ווען דער רבי הָאט בכלל , גבאי

 .נישט געדַאווענט און געלייגט תפילין
ַאז זיין , דער זעלביקער הָאט פַארציילט

ישראל פלעגט אים -מַאמע פון ארץ
ַאהיימרופען יעדען חודש מיט געוויין און 

 רבי אויסגעלערנט יעדעס מָאל הָאט אים דער
 .ַאן ַאנדער שקר צו פַארציילען פַאר זיין מַאמע

ן לַאנג צו פרויען און 'דער רבי רעדט שעה
, שטייגער-פרעגט זיי אויס פון ּפריווַאטן לעבן

קריכט ַאריין אין ַאלע זייערע חלקים פון 
ווָאס צוליב דעם ַאליינס הָאבען זיך , לעבן

שוין עטליכע פרויען ָאּפגעטרָאגען פון דָארט 
 .מיט גרויל

ער הָאט אויסגעפירט ַאז זיין מַאמע איז אין 
 20געווָארען ,  יָאר צייט פון זיין זיצען דָא2די 

דער שידוך וועלכער שלמה . יָאר עלטער
הָאט ער , העלברַאנץ הָאט לעצטנס געטָאן

, געמַאכט קעגען ווילען פון זיין אייגענע רעביצין
ריינגעכַאּפט דעם און דערפַאר הָאט ער ַא

ווָארט און תנאים ווען זיין פרוי איז געווען 
דער מַאמע הָאט . געיט-קימּפעטָארין אין סי

נָאכדעם נישט געווָאלט געבן מזל טוב פַאר איר 
פרעגט זיך נאך ביי די קינפעטארינס . זוהן

נח וועט ' וועלעכע זענען געווען אין סיגעיט פ
 .איר הערן

עס איז אויך גוט בַאקַאנט די מעשה פון 
אין " פורת יוסף"דעם ספרדישן אידן פון 

וועלכן עס איז ּפלוצלונג נעלם , ישראל-ארץ
הָאט אים 'ביז מ, געווָארען זיין געלונגענער זון

, "לב טהור"מייעץ געווען בודק צו זיין אין 
-נען נפשות צו מַאכען חסידים'ווייל זיי גנב
 און דָארטן הָאט ער אים, קולטיסטען

 יָאריגען בחור ביים 17געטרָאפען ַא 
בַאגעגעניש איז דער בחור ַאוועקגעלָאפן נישט 

ער הָאט געזָאגט . וועלנדיק זעהן דעם פָאטער

דער רבי הָאט שוין פַאר מיר ַא , ן טַאטען'פַאר
אין צוויי יָאר וועט ,  יעריק מיידל13ַא , שידוך

 .מען חתונה הָאבען
פון , די צעברָאכענע אויסגעוויינטע מַאמעס

הָאט אומשולדיק בַארויבט זייער 'וועלכע מ
בעטען זיך ביים ציבור און , מַאן און קינדער

ווייל , זָאל שוין עּפעס טוהן'ביי די רבנים ַאז מ
 ...זיי טרָאגען עס שוין נישט איבער

מיר בעטען די לייענער אוי זיי זענען 
סקעּפטיש צו די ַאלע עּפיזָאדען ווייל עס איז 

זָאלען נישט מבטל זיין די , יי זיי ַא נייעסב
מיט ַא , ווייל באּפם הרגו איש, ווערטער

קנייטש מיט די נָאז קענען זיי קַאלט מַאכען 
די זַאך וועלכע קען גורם זיין ַאז ַאנדערע 

בעסער זאלען זיי . זָאלען דָארט ַאריינפַאלען
פרעגן אלע געוועזענע חסידים וועלן זיי אלעס 
באשטעטיגען און איר וועט נאך וועלן ווידמען 

 שעה הערן אינטערעסאנטע 6כאטש נאך 
 .זאכען

הַאלטס זיבען , זייט געווָארענט, עלטערן
ַאפילו די (אויגען אויף אייערע קינדער 

לָאזט זיי נישט הָאבען דָאס , )פַארהיירַאטע
מינדעסטע שייכות נישט מיט זיי און נישט 

דן צו עלטערן מיט די מיסיָאנערן וועלכע רע
 .קינדער ַאהין צו גיין-מיט ּפרָאבלעם

דער אויבערשטער זָאל העלפען ַאז די 
וועלכע זענען שוין , אידישע טרערן און בלוט

שלמה ' פַארגָאסען געווָארען דורך ר
זָאלען ַארויף ביזן כסא הכבוד און , האלבראנץ

ת זָאל זָאגען פַאר דעם מלאך המשחית "השי
, און מגלה זיין לעיני כל זיינע מעשים, הרף

 .אידישע קינדער זָאלען הָאבען מנוחה ושמחה


