
דער ביבליאטעק באלאנגט צו די 
און איך בין זיין , פריערדיקע רבי
איז יעצט דער ביבליאטעק . אייניקל

באלאנגט צו מיר און איך קען 
 !טאן  מיט די ביכער  וואס איך וויל

פאראן דארטן  טויזנטער ‘ ס. דער ביבליאטעק איז א גרויסער און זייער א טייערער.  איסטערן פארקוויי770ספרים ווערן נעלם פון דער ביבליאטעק אין 
פאראן אזוינע וואס דער ‘און ס, ס משפחה פאר דורות‘האט געבראכט פון רוסלאנד ואס האבן געהערט צום רבין‘פאראן אזוינע וואס מ‘ ס. ביכער 

 ?און פארוואס? ווער איז עס וואס נעמט די ספרים. פרעיערדעקע רבי האט אליין צוזאמען געקליבען

ווען ספרים האבן אנגעהויבן  פארשוואונדן ווערן פון 
האבן חסידים  , 770דעם טייערע ביבליאטעק אין 

באלד . אינסטאלירט א באהאלטענע קאמערא
, ס פלימעניק‘דער רבי!  האבן זיי דער גנב געכאפט

איז אריין שפעט אין דער נאכט און , בארי
ארויסגעגאנגען א פאר מינוט שפטעטער מיט א זעקל 

.אנגעשטאפא מיט היילגע ספרים  

מען האט זיך דערוואוסט  אז בארי האט שוין גענומען 
 100און האט פארקויפט  ארום .  ספרים400איבער 
.פאר א ריזיגע פרייז, פון זיי  
ער זאל קומען צו א  דין ,  האט געבעטן  בארי‘מ
א אידישע בית דין צו  האנדלען  דעם ענין  אבער , תורה

און דערפאר זיינען  מיר דא . ער האט אפגעזאגט
.היינט אין בית משפט  

דער ביבליאטעק איז נישט די 
פערזענלעכע פארמעגן פון 

עס באלאנגט צו . פריערדיקען רבין
אגודת חסידי חבד און צו דער 

. פריערדעקע רבי אלף ראש פון חבד
קיינער קען די ספרים נישט טשעפען אן 

 .  ח:די רשות פון אגו

. מען הויבט אן דעם  משפט! שא שטילע
,  ביטע זאג פאר אונז, הער בייליף

פארוואס מיר זיינען דא 
.איינגעזאמלט  

בארי גורארי—נתבע  

. טשארלס פ—ריכטער
 סיפטון

ה “ב  

ד“אגודת חסידי חב—תובע  



בארי גורארי—נתבע ד“אגודת חסידי חב—תובע   

. טשארלס פ—ריכטער
 סיפטון

: ע שאלה איז‘דער אמת 
איז דער פעריערדיקער רבי 

אווון יעדער רבי א  
אידער ? פריוואטער מענטש

איז ער א פובליקער 
ראש פון די חסידי _ מענטש 
? חבד  

זיכער איז דער רבי נישט קיין 
ער איז די ראש ! פריוואטער מענטש
! דער נשיא הדור!  בני ישראל

אבער וועט דער גוישער דיין ווייסן 
וועט ער קענען ? אזא זאך

פארשטיין דער קשר צווישן א רבי און 
 ?חסיד

!איי איי איי איי דא דאם! דידן נצח  
!איי איי איי איי דא דאם! דידן נצח   

איך זאג אז דער ! איך האב דערגרייכט א באשלוס 
די ! ביבליאטעק און דער רבי באלאנגט צו די חסידים

ספרים מוזן  ווערן צוריקגעקערט צו  דער ביבליאטעק פון 
!ד“אגודת חסידי חב  

ה “ב  

דער !  דידן נצח. טבת איז געווארן א גרויסער יום טוב ביי חסידים‘ ה, פון דעמאלט אן. טבת‘ דער ריכטער האט געגעבן א מעלדונג פון זיין באשלוס אויף ה
 גייט  צו! צו לערנען ספרים, און הויפטס אן—מכבד זיין ספרים, טבת צו קויפן ספרים‘ מוז נעמען א הוראה פון ה‘רבי האט גערעדט זייער שטארק אז מ

shluchimkids.org צו שפילען זייער א שיינע און זייער א וויכטיגע גיים וועגן ספרים . 


