
  ד"בס

  ספרי רבותינו במוסקבה משפט
   הספרים חג נצחון–טבת ' ה

אותם העיים שהיו בפעם , "ועשים"ז "ועי" זכרים", מידי שה בשה, יום זהבוא ב ":ז אמר הרבי"טבת תשמ' בשיחת ה
  ."בכל הקשור לצחום של הספרים" עת רצון"ו" יום סגולה" להקבע ל–הראשוה 
בספריית , אל מקומם האמיתי, רבותיו אשר במוסקבה ההחלטה להחזיר את ספרי בואת, ל"הבעטבת ' שעד לה, קוה אם כן

  .ד"אגודת חסידי חב
  : בושא משפט הספריםארעו לאחרוהכמה דברים אמם 

  .והטלת קסות יומיים עד אשר הספרים יוחזרו, ד"צו בית המשפט הפדרלי להחזיר הספרים לספריית אגודת חב) א(
 .מוסקבהבית המשפט ב גדי ביצאשצו מאסר ) ב(
 .אל הספריה במוזיאון היהודי במוסקבה, העברת הספרים מהספריה הצבורית במוסקבה) ג(

על פי , להלמאורעות האסדר אסה אם כן להכיס קצת . הוא די מבולבל, הקהל הקורא אודות שלושת הפרטים האמורים לעיל
   :שליחות לגאולת הספריםההיומן שרשמתי בעת 

 .דין שיתןה פסק .יה לבין המשפטהפ. על פי הוראת הרבי, ב"שהתקיים בחורף תש,  במוסקבה הספריםמשפט :ראשון קפר
  .הממשל במוסקבאידי  וביטולו על ,דין הסופיהפסק  .שר התרבותידי  שהוגש על הערעור

משרד  תאמצותה .)ור השאלהבת ( שיא ארצות הברית וסגו באמצעות,ד" בחורף תש,החזרת ספרים מהאוסף :שיפרק 
הפדרציה הבילאומית של ארגוי " (איפלא"לארגון גדיו תביעה ההגשת  ."השאלה"הבקשת  על י להחתים אותהתרבות

  . גדיוהוצאת צו המאסר ,שלא בוכחותיבמוסקבה  עריכת המשפט .)ספריות ומוסדות
 והעברת .לבית המשפט הפדרלי בקליפוריההתביעה הגשת  . ואילךד"קיץ תשס, משפט הספרים בוואשיגטון : שלישיפרק

 הספרים לספריית על החזרת הפסק הסופי .לבית המשפט לערעורים בוואשיטוןההגשה  .לבית המשפט הפדרלי בוואשיגטון
  . עד להחזרת הספריםיומיותהקסות ה והטלת, ד"אגודת חב

עורכי  וחברי המשלחת זמת ה.ג" בחורף תשעת הקסות אחרי הטל,העברת הספרים למוזיאון היהודי במוסקבה :רביעי פרק
פגישה לההזמה  . רוסיה להצעת המקורבים לממשל חברי המשלחת ועורכי הדין הסכמת.בהלסיקיהדין לפגישה סודית 

  .למוזיאוןעל העברת הספרים , הכרזת השיא במוזיאון היהודי –ולמחרת בבוקר , עם הממשלסופי ה סיכוםל –מוסקבה ב

  משפט הספרים במוסקבה: שוןפרק רא
  א"תנש'דחנוכה ה' א

. את הסקירה המשפטית שהכיה. י.שלחו בפאקס ל .להכין תיק משפטי בכל הושא, היא החליטה לסות את הקו החוקי
  :א"ר שליט"ק אדמו"כעת התקבל מעה כ .הפאקס לא פעל טוב ועברו רק שי עמודים

' ד שי"והרי עומדת בקשר עם ראשי עסקי חב, הי סומך עליה, פ"וכמכאמרי מאז  .ח"ח ת"תקבל ות. חסר הסיום
  .'אזכיר עוד הפעם על הציון להצלחה וכו .יצליחם' וה, ומצאים מהם גם ברוסיה, השייכים לזה

  א"תנש'ג בעומר ה"ל
 .' ימשך  שתיים וכוכי זה,  לא ראה לו אפשרות הליכה למשפט ...ותוכן דברי פיזר, י פרוס עם פיזר באריכות"אתמול דיבר הר

  :א הגיב ושאל"ר שליט"ק אדמו"כשהודיעו את הפרטים אל כ
  ?!החליטו שזה שייך לו) אייורקוליג(הרי הם עצמם , מהי הבעיה
  ב"תשנ'מוצאי שמחת תורה ה

דדים הוזמו לשם שי הצ]. ה תשרי"כ[ביום חמישי ' היום התקבל מסמך וסף שבו הוחלט לשמוע את שי הצדדים בארביטראז
  .עם כל המסמכים

  'בית המשפט של הארביטראז, כה תשרי צהרים', יום ה
  .ד יהודי"מצדיו דיברה וירויקה ומצד הספריה השיב עו.  שופטים3ישבו . הסתיימה הישיבה בהצלחה גדולה

  ח"ס אגו"ביהכנ, ח בוקר"ח מ"בדר
 5:30-ב .ד"של בית המשפט להחזיר את הספרי לחבצ פסק הדין "ברוך שהחייו וקיימו והגיעו לזמן הזה שתקבל בשעטומו

  . ד"ההם קראו אותו למשרדם ותו לו העתק חתום של פס. ק הדיןיצאו השופטים לאולם והודיעו את פס
  ח בוקר"מ' ה', א

 עמודים עם טעות 7מכתב בן , שמסר לה העתק מכתב ערעור שכתב גוביקו,  פגשה וירויקה עם השופט הראשי12בשעה 
  . בעין הספריםק הדיןפטיות גד פסמש
  ח בוקר"ח מ"כ', יום ג

 .ד הראשון של בית המשפט"לאחר הגשת הערעור של הספריה על הפס, ת המשפט החוזר"ל יתקיים בעזהי"ג הבע-בימים ב
  :באמרו, והרבי התרעם מאד, ל גרור הודיע על כך לרבי"הרי

  ?זה עדיין לא ברור? שוב צריך הוכחות
  סלו בוקרכ' ו', יום ד

 6:15 עד 3:15משעה , המשפט התקיים כשלוש שעות. שמיעת הצדדים אחרי הערעור, צ התקיים המשפט החוזר"אתמול אחה
  .רק מחר בצהרים, בסוף אמר השופט שהיום הוא לא יחליט .לערך

  יא כסלו ערב', יום ב
  . שתקבלק הדיןפ עם פס"זה עתה חזרו מביהמש

  ר בוקר"ז אד"ט', יום ה
  .וההחלטה היתה שלא להחזיר, מול דיון ארוך בכסת הרוסיתהיה את

  החזרת ספרים מהאוסף: פרק שני
  ד"תשנ'טבת ה' יום דידן נצח ה' ה יום א"ב

ב מר גור בבין הספריה הצבורית "קיבל שר התרבות הרוסי מר סידרוב את סגן שיא ארה, ביום החמישי זאת חוכה
  .לבקשת הממשל האמריקאי,  כאות מחווה,ותן לו ספר אחד, "אורסאהןאוסף שי" ספרים מ12הראה לו , במוסקבא

, ]קוין[ש " הרבל ידיספרים אלו הובאו מיד לרבי ע .בתור השאלה זמית, ב" ספרים לידי ממשל ארה7בוסף לכך תו עוד 
  .שהכיסם לחדר של הרבי והיחם על השלחן

 ד"תשנ'ניסן ה' ק ו"ה יום ועש"ב
] וואדים[, ]שר התרבותמוה לאחר כך . באותה שעה היה סגן שר התרבות הרוסי[ שווידקאי] מיכאל[זה עתה סעו מכאן 

הם הביאו לי את המכתב ששלח פיליפוב ]. יועץ בשגרירות הרוסית בוואשיגטון[וב 'גראצ] ווערא] [ם"ציג רוסי באו[סמירוב 
 .בהצעה שאחו בקש באופן רשמי חלק מהספרים בהשאלה, לשווידקאי



לעולם לא תחתום על מכתב המתפרש כהודעה שהספרים לא , הספריה וליובאוויטש, שאי, עיתי בעדיות אבל בתוקף הכי גדול
 .הוא התצל ואמר שיחפשו וסח שלא מתפרש כהודעה .שייכים לו

  ה"חורף תשנשלהי 
אף שבאופן בלתי רשמי ; )ד"ר תשאיי' ח( באפריל 19-הוצרכו להחזירם עד ה, לפי הסכם השאלת שבעת הספרים הזכרים

, ומיד בהגיע התאריך הזכר, אמם לפי האמת לא היה זה אלא תכסיס ערמומי .שזה כתב רק לצורך פורמלי בלבד, אמר לו
 .על אשר שבעת הספרים לא הוחזרו, בתלוה רשמית) לאומי-איגוד ספריות בין" (איפלא"פתה ההלת הספריה במוסקבא אל 

  .ואחרי דיוים הוחלט לא להשיב על כך, ה"ה קיבלו בתחלת חורף תשאת מכתב התלו

  משפט הספרים בוואשינגטון: פרק שלישי
  ח"אדר שני תשס' י

כי ממשל רוסיה , ד רוצה להוכיח במשפט"כי חב, ד"ד של חב"בו טעו העו, לפי קרוב לשה התקיים שימוע בבית המשפט
שאף , ד מטעם ממשל רוסיה טען"ואילו העו .י.ד ב"והספריה חייבים להחזיר את אוסף הספרים והארכיון לספריית אגודת חב

כי ההלאמה של הספרים עשו , ב"זכות לתבוע אותם בבית המשפט בארהד ה"מכל מקום אין לחב, ד טעות צודקות"שיש לחב
  .ברוסיה עצמה

ד זכות "אבל אין לחב, ב את הארכיון"ד תביעה צודקת לתבוע במשפט בארה"כי יש לחב, השופט לעמבערג פסק לפי כחצי שה
  .ז"י ממשל רוסיה בתרע"ב על הספריה שלקחה ע"התביעה בארה

ד הגישו ערעור גד מה "ד של חב"והעו, ב את הארכיון"גד זכותיו לתבוע בבית המשפט בארהממשל רוסיה הגיש ערעור 
, היום התקיים השימוע בבית המשפט לערעורים .ב"ד מלתבוע את הספריה בבית המשפט בארה"שהשופט החליט למוע את חב

קרוב לשעה משכו  .ו"משפט הספרים בתשמד ב"והוא גם זה שהציג את חב; ד"ד תן לואין הציג את חב"העו.  שופטים3בפי 
  .ד שייצג את הממשל הרוסי" גם את העו–ובמדה מסויימת , ד שכע את השופטים"ובסופו של דבר היה ראה כי העו, הדיוים

  העברת הספרים למוזיאון היהודי במוסקבה: פרק רביעי
  ג"תשע'ח אדר ה"אור לאדר, ק משפטים"מוצש

שכל יום שממשל רוסיה לא , מר רויס לעמבערט, סק של שופט בית המשפט הפדרלי בוואשיגטוןיצא הפ, שבט' ביום הרביעי ה
ציגי ממשל רוסיה הודיעו מיד שאים מתחשבים  . דולר50,000עליהם קס של ' יהי. י.ד ב"יחזיר את אוסף שיאורסאהן לחב

  .עם הפסק של השופט ועם הקסות שהטיל
שיש לו משהו מיוחד לדבר אתי אודות ,  בשם הגיד פרידמן ממוסקבה...צלצל לי , וקרלפות ב, כא שבט, ביום ששי שעבר
לכל יום שאים $ 50,000של , שאחרי שבית המשפט בוואשיגטון פסק קס על רוסיה ועל הספריה, עיתי .החזרת הספרים

  .ד"ועדיף שידבר ישיר עם העו, אי מוע לדבר בושא, מחזירים הספרים וכתבי היד
י קוגן ובו יוסי "שהוא עם אחיו חיים חום דברו עם הר, ומספר לי, צלצל לי יוסי קוין, מול ביום ששי לפות בוקראת

  .ושיבואו למוסקבא, משהו מאד חשוב, וסיפר להם שהגיד פרידמן רוצה לדבר אתם, במוסקבה
שמיד אחרי , יוסי השיב לי .ה שבוע קודםסיפרתי לו את השיחה וההתכתבות שהיתה לי בז, אחרי שיוסי סיפר לי את הדברים

  .ועידכו אותו במה שקורה, ד סט גרבר"לעו) באמצע הלילה(הם צלצלו , י קוגן"השיחה הזאת עם הר
  אדר לפנות בוקר' ד, יום ה

ארבעת חברי : הייו בפגישה .מקורבו של פוטין, צ חזרו מפגישה סודית בהלסיקי עם האליגרך מיכאל פרידמן"אתמול אחה
קוגן בא עם בו , אהרווב בא עם בו שלום בער, שלמה בא עם ביו חיים חום ויוסי, עורכי הדין שלו מארשל וסט, המשלחת

סאל ) אתו מפריז(גם הגיע . ברקוביץ' וחתו ירמי, וחתו יוסי פרידמן, י קריסקי"הגיד רון לאודר הביא במטוסו את הר, יוסי
  .וגם הגיע יוה פרוס מאגליה, )זר הרבה לאחרוה בושא הספריםשעו, חתו של שותפו של פרידמן(

 6 עד 5וישבו לפגישה בחדר אסיפות בשדה התעופה לערך משעה , צ" אחה5כולו הגעו לשדה התעופה בהלסיקי לפי השעה 
בית המשפט פ שאים מתייראים מפסקי "שאע, את מה שכבר אמר לו קודם, ל ביאר פרידמן בקצרה"בפגישה ה .וחצי

ועל כן . והיו רוצים לסיים את הושא בשלום ובכבוד, מכל מקום כל הפרסום הזה איו לכבודה של רוסיה, בוואשיגטון גדם
 .לעכב את כל ההליכים בבית המשפט... הוא הציע 

זאת שהם רוצים ורק , ואין להם שום דבר גדם, מעריכים מאד את רוסיה, וגם הוא עצמו, ד"חב :ד מארשל"כ השיב העו"אח
, הם הגישו את התביעה בקליפוריה, ב"כשהתחילו לתבוע את הספרים בבית המשפט בארה .לקבל את הספרים שלהם בחזרה

שהוא השופט הראשי בבית , ואז עבר המשפט לידי השופט למברט, אלא שרוסיה דרשה להעביר את המשפט לוואשיגטון
 .המשפט הפדרלי

רוסיה לא מעויית כלל לשמוע על  .ד לרוסיה"ד והעו"שמח לשמוע על היחס החיובי של חבהוא מאד  :על כך השיב פרידמן
בודאי יבואו קסות , ואם יטילו עליהם קסות. כי איה מכירה בו לפסוק אודות ממשל רוסיה, ב"הסדר בבית המשפט בארה

שבעת הפגישה עם הממשל , לה לעבודוהדרך היחידה שהתוכית האמורה יכו. הפוכות ממשל רוסיה גד חברות אמריקאיות
  .ל"מארשל השיב בהסכמה לכל ה .ב"לא תוזכר אף מילה על כל הושא של המשפט וסדרי בית המשפט בארה, הרוסי

ומקוה , ל עם ממשל רוסיה"ומחר בבוקר ידון בכל ה, שהוא יוצא כעת מיד חזרה למוסקבה, עם גמר הדיוים אמר פרידמן
  .ושוב הזהיר על הסודיות. ישה מיד ימים אלולקבל אישור לארגן את הפג

  צ"ד אדר אחה, יום ה
', וקצת מזה כבר הודיע קודם חיים חום לירמי. והסיכום להיום, וסיכם לפי את מאורעות אתמול, זה עתה צלצל לי אהרווב

, ד"ד שי העו"או מטעם חבוסיכם שיבו, )או עם משרד השיא(למעשה דיבר אתמול פרידמן עם השיא  :והוא, והודיע לי על כך
  .2:30שהפגישה תתקיים ביום שי בשעה , כ הודיע פרידמן"אח .ומיד סודרו להם הזמות לויזה מטעם משרד השיא. ושלמה

  אדר' ח, יום ב
הייו , וסיפר על הפגישה שהיתה להם בבוקר בבית הכסת בבאלשאיא בראאיא עם פרידמן, זה עתה דיבר אתי אהרווב

ומשם טסים , סעו משם לשדה התעופה, מיד עם סיום הפגישה במשרדו של פרידמן .וחיים חום וסאל,  המשלחתשלושת חברי
  . כשיגיעו לפריז שמע בפרטיות יותר, כפי הראה .במטוס פרטי, ביחד עם לאודר, לפריז

  צהרים, ט אדר, יום ג
כפי , ובוכחותם הכריז,  בראשות לאזאר ובאראדאשבא למוזיאון היהודי, ברגע זה התפרסמה בכל העולם הצהרתו של פוטין

אבל זה יכול להיות . אמר השיא ולדימיר פוטין, ספריית שיאורסון לא יכולה להימסר לארצות הברית :שמסר בכל העיתוות
  .הוא אמר, ך גיש לכלוהפימוצג במרכז הסובלות האירופי במוסקבה ו

  סיון' י' יום ה
  :והרבי השיב לה, בעין הספריםלפי כשבוע כתבה וירויקה 

אבל פתיחת ביבליתקה חדשה  .בטח תלך מחיל אל חיל. ומתוך שמחה, ח עוד הפעם על פעילות שלה עד עתה"ח ת"ות
 הרי ההיפך מתאים יותר – עתהד מרוסיא " יכולה לעורר טעה אצל המגדים שהוצאת ספרי חב– ברוסיא עתהד "דחב

  . פירסוםלאחר וידחו זה עד –צאים ברוסיא ד המ"י ספרי חב" לבסס התחלתה ע–
  


