
א :'כתב היד של הרבי חלק 

אדמו“ אשון"רי חב"כבכל  ביטול: ד היסוד הר
אמיתית) מתחיל בעצמו(היש   אדמו. ב ז "ר ה"היותו 

צ  "לנהלם ולעודדם בתומ, ועיקריתשליחות נפשית 
אמונת ה(בכלל  )  'ע וכו"שמירת השו' מתחיל ב

א חי אותם דוגמ עד כדי מסירות נפש  (בזה ' ולהר
א לשלול כל פעולה שיוכלו לטעות  ) בפועל ופשיט

לפרשם
.להיפך

אחר זה אים חייו בתור פרטי וגם בזה ל א נוגע  יסודב של
"...כלל בתפקידו הכללי והעיקרי

1



:'כתב היד של הרבי חלק ב

אי" : העיקרית והשוללת כל הטענות שכנגד' הר
אגו) רשמית(מכתב המוריש  ד  "הקס. ח"דשייך ל

אומר כך זהו  ) היינו טיפשות(אולי כתב רק לפנים  וה
אומר כך  חילול השם הכי גדול ועד כדי כך שה

.  ל"ח ר"צריך להיות ברמ) במזיד(
אחר  ,  כל התעודות רשמיות): ועיקר(ובסגנון 
אגודת חסידי  ' מכתבים וכו כותבים מפורש דשייך ל

". פ סתם"הטענות שכנגד הם דברים שבע -ד "חב
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ר מרקס"המכתב של הרבי הקודם לד
3

אלה חברי  , רשומים על שם הרבנים, כתבי יד ה
אן' הרב ר, ד"אגודת חסידי חב אבס אל דזשייק ,  ישר

שניהם נתיני , שלמה זלמן העכט' וחתנו הרב ר
.הבעלים הרשמיים של הרכוש הזה, ארצות הברית



את המכתב :השופט סיפטון מזכיר 
4

אזרחי מספר  .85-2909תיק 
ארה ניו יורק, ב"בית המשפט מחוזי 

אר, קטעים מפסק הדין של השופט סיפטון .1987, השישי בינו

אחר תום המלחמה, 1946בשנת  אמציו להבטיח  , ל את מ חידש הרבי 

אמריקה את הספרייה ל אמץ  . ולהעביר  אין תיעוד רב לגבי מ למרות ש

את בריחת הרבי ב אבטח  אמצים ל -ו 1939-זה כפי שקיים לגבי המ

אופן חד משמעי  , 1940 אחד שקובע בבירור וב א דופן  ישנו מכתב יוצ

:וכך נכתב כדלקמן. בעליהם והקהילה, את הקשר בין ספרים

כבוד החכם המהולל"

ארקס שי אלכסנדר מ 'דר 

!שלום וברכה

א בשנת ת את פולני אצים  ארגזים  "אחרי כיבוש הנ ש תפסו הזדים כמה 

אי כתבי שלי ' ערך שנשתמרו בספרי-יד עתיקים וספרים יקרי-מל

אצק אטוו אלו . ב אח–כתבי יד וספרים  –כ "מלבד הרבה שנתוספו 

אשר קניתי  אל ווינער  היו בספריתו הפרטית של הספרן הידוע שמו

.ממנו בשעתו

 



:תצהיר הרבנית

אלה :ש
אביך השתמש בחדרו במרתף  ... הספרייה ש

אם הם , 770 או ה אביך  אם הם שייכים ל ה
?שייכים לחסידים

  :תשובה
א שלי    ,הספרים שייכים לחסידים" אב כי 

".לחסידים  שייך
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אלבומי חנוכה
את הדלקות המנורות של השלוחים שמציגים 
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1 -פסק הדין של השופט סיפטון 

...The conclusion is inescapable 
that the library was not held by 
the Sixth Rebbe at his death as 
his personal property, but had 
been delivered to plaintiff to 
be held in trust for the benefit 
of the religious community of 
Chabad Chasidism.
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אזרחי מספר  .85-2909תיק 
ארה ניו יורק, ב"בית המשפט מחוזי 

אר, קטעים מפסק הדין של השופט סיפטון .1987, השישי בינו

המסקנה בלתי נמנעת שהספרייה  ... 
א הוחזקה על ידי הרבי השישי  ל

אישי א הועברה  , במותו כרכושו ה אל
אמנות לטובת   לתובע בכדי שתוחזק בנ

.ד"הקהילה הדתית של חסידות חב



2 -פסק הדין של השופט סיפטון 

… For the fact of the 
matter is that the library 
was never held by the Rebbe 
as personal property for 
his personal benefit and 
his private, as opposed to 
religious, purposes. 
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אזרחי מספר  .85-2909תיק 
ארה ניו יורק, ב"בית המשפט מחוזי 

אר, קטעים מפסק הדין של השופט סיפטון .1987, השישי בינו

משום העובדה הפשוטה ... 
א הוחזקה על ידי הרבי   שהספרייה ל

אישית   אישי לתועלתו ה כרכושו 
א למטרות דתיות, והפרטית .אל


