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די  אין  אז  שווער  זיך  גלויבט  עס   - ירושלים. 
אלץ-ווייסענדע  און  פארגעשריטענע  היינטיגע 
וועלט קען אזעלכעס ּפאסירן, אבער דאך איז עס א 
שרעקליכע  א  פאראוזאכט  וואס  פאקט 
אין  ציבור  חרדי'שן  ביים  שאק  און  אויפטרייסלונג 
פאר  גילטיג  זיין  אויך  ליידער  קען  און  ארה"ק, 
טויזנטער חרדי'שע אידן איבער דער גארער וועלט, 
נעמליך, אז אן אנגעבליך רעליגיעזער סוחר - וואס 
ווי מען דערוואוסט זיך איצט, האט ער שוין ליידער 
א לאנגע היסטאריע פון פעלשערייען און פארקויפן 
האט   - קדושה  תשמישי  איסור'דיגע  און  ּפסול'ע 
באוואוסטזיניג פארפלייצט דעם מארק מיט ּפסול'ע 
אין  ּפראדוצירט  האט  ער  וועלכע  רצועות  תפילין 
אוקריינע, וואס באשטייט פון א שווארצן ּפלאסטיק 
פארב  שווארצע  אנשטאט  רצועה,  דער  אויף  שיכט 
למשה  הלכה  דער  לויט  געפאדערט  איז  וועלכע 

מסיני.
האבן  וועלכע  ארה"ק,  אין  אידן  טויזנטער 
לעצטע  די  אין  רצועות  די  געקויפט  אומוויסענדיג 
קנאּפע צוויי יאר, בייטן איצט די רצועות אויף נייע 
און כשר'ע רצועות, און מאכן א שאלת חכם, וואס 
זיי  ווייל  המשקל,  תשובת  אלס  טוען  דארפן  זיי 
קיין  געלייגט  נישט  צייט  גאנצע  די  האבן 
בתים  און  סוחרים  די  תפילין!  אויסגעהאלטענע 
די  פארקויפט  אומוויסענדיג  האבן  וועלכע  מאכער 
די  אין  רעקלאמען  ארויס  שטעלן  רצועות  ּפסול'ע 
זיי  ביי  האט  עס  ווער  אז  מדרשים,  בתי  און  שולען 
געקויפט תפילין אדער רצועות די לעצטע צוויי יאר 
איר  איינווייקן  (דורך  רצועות  די  אונטערזוכען  זאל 
דער  צי  זען  און  וואסער,  הייסע  אין  שפיץ 
אויבערשטער שיכט קומט אראּפ) און אויב עס איז 
אומזיסט  עס  ווערט  סארט,  ּפסול'ע  די  פון 

איבערגעביטן מיט פרישע כשר'ע רצועות.
פון  שטאמט  אנטדעקונג  סקאנדאליעזע  די 
ראבינאוויץ,  ב.  שרייבער  וועמענ'ס  נאמן",  "יתד 
רעּפארטאזש  פארשענדע  לענגערן  א  אין  האט 
באריכטעט איבער זיין אנטדעקונג, פאר וועלכן ער 
פונעם  באשטעטיגונג  פולע  באקומען  אויך  האט 
אז  נעמליך  אינסטיטוציע,  סטאנדארטס  איזראעלי 
געווארן  פארקויפט  איז  וועלכע  רצועות  די 
איז  מלכות",  פון "רצועות  נאמען  פירמע  אונטער'ן 
לעדער,  געפארבטע  שווארץ  קיין  נישט  פאקטיש 
נאר א ביליגע און דינע לעדער אויף וועלכן עס איז 
ּפלאסטיק  שווארצע  א  געווארן  ארויפגעקלעבט 
אויסגעשניטן  לעדער  די  איז  דערנאך  און  שיכט, 

געווארן אלס א.ג. מהודר'דיגע רצועות.
פארפירערישער  דער  ווערט  ארטיקל,  דעם  אין 
בלויז  אזולאי,  אייל  סוחר,  ספרדי'שער 
א.  בוכשטאבן  ערשטע  זיינע  מיט  אידענטיפיצירט 
ער  אז  ערווענט  ראבינאוויץ  וואס  (טראצדעם  א. 
די  אין  נאמען  פולען  דעם  ארויסצושרייבן  ּפלאנט 
דאס  אז  אן  דייטעט  ער  ארטיקלען).  נאכפאלגענדע 
איז נישט דאס ערשטע מאל וואס עס זענען פאראן 
ער  וועמען  סוחר,  דעם  מיט  ּפראבלעמען 
ביי  געכאּפט  פריער  יארן  שוין  האט  (ראבינאוויץ) 
רצועות  זיינע  אזוי  ווי  איבער  סתירות  און  ליגענס 

ווערן ּפראדוצירט, און צי זיי זענען בכלל געמאכט 
לשמה, וואס ּפסל'ט די רצועות אפילו בדיעבד.

מדינת  דער  אויך  האט  צוריק  יאר  פינף  מיט 
מיט  אזולאי,  אייל  דעם  געכאּפט  ראבינאט  ישראל 
זענען  וועלכע  מצות,  חמצ'דיגע  פארקויפן  ּפרובירן 
אראבער  דורך  מעהל,  געווענליכע  פון  ּפראדוצירט 
פאלשע  מיט  מצות,  לפסח  כשר  אלס  עזה,  אין 

סטעמּפלען פון השגחות און הכשרים!
חמצ'דיגע  די  מיט  סקאנדאל  פינסטערער  דער 
אלס  ליכט  צו  געקומען  איז  מצות"  "האנט 
ניסן,  ז'  אבלאווע,  ּפאליציי  א  פון  רעזולטאט 
א  אויף  תש"ע,  שנת  ּפסח  פאר  טעג  עטליכע 
זיי  וואו  טובי',  באר  דערפל  אינעם  סטארעדזש 
האבן אנטדעקט א ריזיגן סטאק פון "האנט מצות", 
טייל  און  פארקויפן  צום  געּפאקט  שוין  טייל 
נאכנישט געּפאקט. עס זענען דארט געווען עטליכע 
איז  זיי  פון  איינע  יעדע  אויף  און  שאכטלען,  סארט 
דוב  הר'  פון  השגחה,  אנדערע  אן  געדרוקט  געווען 
ליאור, דער ראבינער פון קרית ארבע, פון הר' יצחק 
אמראבי א ראבינער אין שטעטל באר טובי', פון די 
"בית  און  דעה"  "יורה  בד"צ'ן  ספרדי'שע  צוויי 
דער  פאר  באשטעטיגט  האבן  וועלכע  יוסף", 
השגחה  קיין  געגעבן  נישט  האבן  זיי  אז  ּפאליציי 
לוי  שותפים,  זיינע  און  אזולאי,  פון  מצות  די  אויף 

מאטוף און לחייאני נהוראי.
א  ארויסגעגעבן  דאן  האט  ראבינאט  דער 
מעלדונג, אז וויבאלד די "האנט מצות" האבן נישט 
און  געּפאקט  זענען  און  השגחה,  שום  קיין 
און  באהאלטענעם  א  אויף  געווארן  דיסטריביוטעד 
פארמאסקירטן וועג, איז פאראן אן ערנסטער חשש 
אז די מצות זענען געבאקן געווארן דורך אראבישע 
בעקרייען אין עזה, און אז די מעהל איז אומגעזיּפט. 
נישט  מעהל  אראבישע  געווענליכע  איז  מעהל  די 
אּפגעשיידט  נישט  איז  חלה  ּפסח'דיגע,  קיין 
און  גויים  דורך  געווארן  געבאקן  איז  עס  געווארן, 
עס  איז  אלעס  איבער  און  עכו"ם,  ּפת  איז 
אומסאניטארישע  אונטער  געווארן  ּפראדוצירט 
אויך  דעריבער  קענען  און  אומשטענדן,  אומריינע 

זיין אומגעזונט צו עסן!
פינסטערע  די  אויך  ערווענט  ראבינאוויץ 
היסטאריע פון דעם אזולאי, וועלכער האט עטליכע 
רצועות,  זיינע  אויף  השגחה  א  בייטן  געמוזט  מאל 
ביי  געכאּפט  אים  האבן  רבנים  די  וואס  נאכדעם 
זייערע  פון  פארלעצונגען  פרעכע  און  פעלשונגען 
האט  רב  איין  וואס  נאכדעם  פארשריפטן. 
אראּפגענומען די השגחה אויף זיינע רצועות, האט 
און  טעראר  ווייניג  נישט  און  שווינדל  א  מיט  ער 
רב  צווייטן  א  אריינצוכאּפן  געארבייט  שאנטאזש 
אויף  השגחה  א  געבן  און  געטרויען  אים  זאל  וואס 
נישט  אויך  שוין  איז  דאס  ווען  און  רצועות,  זיינע 
א  פון  "השגחה"  א  גענומען  ער  האט  געגאנגען, 
יצחק  יעקב  הרב  יונגערמאן,  חסידישן  געוויסן 
ער  האט  רצועות  ּפעקלעך  די  אויף  און  קליין, 
קליין  הרב  בהשגחת  ווערטער  די  ארויפגעדרוקט 
בני ברק, כדי צו פארפירן די סוחרים און קונדען אז 
דא רעדט מען פון דעם גרויסן גאון און בעל מכשיר 

י. ירושלמי

רצועות וואס זענען ּפראדוצירט אין אוקריינע זענען געמאכט פון א ביליגן לעדער, און באשטייט פון א דאּפעלטן שווארצן ּפלאסטיק 
שיכט אנשטאט שווארצע פארב - פרישע אינפארמאציע, אז סוחר האט שוין א לאנג-יאריגע היסטאריע פון פעלשונגען און מכשיל 

זיין דעם ציבור - שווערער מאנגעל אין כשר׳ע רצועות ווען טויזנטער אידן זענען געצוואונגען צו בייטן זייערע רצועות

סקאנדאליעזע אויפדעקונג שאקלט אויף יהדות החרדית:

סוחר האט באוואוסטזיניג פארפלייצט
דעם מארק מיט ּפסול׳ע רצועות ר״ל
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משה  רבי  הגדול  הגאון  קדושה,  תשמישי  אויף 
וואזנער'ס  הרב  פון  דומ"צ  שליט"א,  קליין  שאול 

בי"ד.
נאכמער, אין איינע פון די שּפיצלען צו ּפרובירן 
ביי  און  געשעפטן  אין  סחורה  זיין  אריינדרינגען 
אזולאי  דעם  געקענט  אביסל  האבן  וואס  האנדלער 
און זיין פינסטערע היסטאריע, האט ער פארקויפט 
רצועות אונטער'ן פירמע נאמען "רצועות מהדרין", 
הגרמ"ש  פון  זיגל  (פאלשן)  אנגעבליך  דעם  מיט 
אפילו  איז  ּפעקלעך  די  אויף  און  שליט"א,  קליין 
סּפעציעלע  אזעלכע  מיט  פארזיגעלט  געווען 
(פאלשע) ּפלאמבעס, און דערויף דער סטעמּפל פון 
די השגחה פון הגרמ"ש קליין שליט"א, אבער אויף 
דאקומענטארע  קיין  פאראן  נישט  איז  זיוף  דעם 
אזולאי,  פון  ארבייט  די  איז  דאס  אז  איבערווייזן 
האט  וועלכער  דער  איז  ער  וואס  טראצדעם 

פארקויפט די געפעלשטע סחורה.
איז  ּפרשות,  אלע  די  פון  ליכט  אין 
פארשטענדליך פון וואו ראבינאוויץ האט געהאט א 
שטארקן פארדאכט אויף די נייע גאר שיינע רצועות 
וואס אזולאי האט אנגעפאנגען פארקויפן פאר גאר 
אויסלאנד,  אין  און  לאנד  אין  ּפרייזן  ביליגע 
און  נאכפרעגן  אנגעפאנגען  זיך  ער  האט  דעריבער 
פארשן וואו די רצועות ווערן ּפראדוצירט, און ווער 
אזוי  איז  עס  אזוי  ווי  און  המכשיר,  רב  דער  איז  עס 
פון  מער  און  אלאסטיש,  גאר  און  גלאנציג,  גלאט, 

אלעם אזוי ביליג.
רצועות  די  אז  געקומען,  דערויף  ער  איז  אזוי 
(דורך  אוקריינע  אין  ּפראדוצירט  ווערן  אזולאי  פון 
ביליגן  גאר  דעם  פון  געמאכט  זענען  און  וועמען?) 
ווי  לויט  איז  (וועלכע  לעדער"  "שּפאלט  דינעם 
עקסּפערטן האבן מסביר געווען פאר "די צייטונג", 
דער  פון  פעל  די  פון  טייל  אונטערשטער  דער 
זיך  ארבייט  וועלכע  פלייש,  צום  נאענט  בהמה, 
נישט אויס אזוי שיין און גוט, און ווערט געווענליך 
אז  און  ּפראדוקטן),  לעדער  ביליגע  פאר  גענוצט 
דערויף  איז  לשמה,  ווערן  צו  געפארבט  אנשטאט 
שווארצע  דינע  א  געווארן  ארויפגעקלעבט 
וואס  מאטעריאל  א  פון  (געמאכט  שיכט  ּפלאסטיק 
איז אגב זייער שעדליך פאר מענטשן), וועלכע איז 
"לשמה",  געמאכט  נישט  זעלבסטפארשטענדליך 
וויכטיגסטע  די  פון  איינע  איז  דאס  וואס 
עס  איז  נישט  אויב  וואס  רצועות,  ביי  באדינגונגען 

פסול!
"רב  מיט'ן  גערעדט  אויך  האט  ראבינאוויץ 
ראבינאוויץ   - וועלכער  קליין,  הרי"י  המכשיר" 
ענטפערן  פון  ארויסגעדרייט  זיך  האט   - טענה'ט 
זיך  האט  און  פראגן,  זיינע  אויף  ענטפערס  לאגישע 
זיין  איבער  הערענדיג  נישט  געמאכט  אנפאנג  אין 
נאכדעם  רצועות.  שיכטנ'דיגע  צוויי  די  מיט  טענה 
ּפראדוצירט  אזולאי  אז  טענה'ן  ּפרובירט  ער  האט 
איז  וועלכע  איינע  רצועות,  סארטן  צוויי  מעגליך 
זיין  אונטער  איז  דאס  און  געהעריג,  געפארבט 
שיכט,  ּפלאסטיק  מיט'ן  צווייטע,  די  און  השגחה, 

און דאס איז טאקע נישט אונטער זיין השגחה.
רב  שום  קיין  אז  ארויסגעקומען,  אבער  איז  עס 
גיט נישט קיין השגחה אדער היתר אויף די ּפסול'ע 
אבער  איז  וועלכע  שיכטן,  צוויי  די  מיט  רצועות 
אויפ'ן  געווארן  אויפגעכאּפט  גוט  זייער  ליידער 
גלאטע  גאר  גלאנץ,  שטארקן  איר  צוליב  מארק, 
אויבערפלאך, עלאסטישע אייגענשאפט, און איבער 
איז  ּפעקל  אויפ'ן  ווען  ּפרייז,  ביליגן  גאר  אלעם 
גאר  און  לעדער,  יד  עבודת  איז  עס  אז  אנגעגעבן 

מהודר'דיג.
אזולאי  האט  ערשינען,  איז  ארטיקל  דער  ווי 
ּפרובירט טעראריזירן דעם ראבינאוויץ (אזוי ווי ער 
האט אין דער פארגאנגענהייט טעראריזירט איינעם 
פון די רבנים וואס האט געגעבן א הכשר אויף זיינע 
פארשידענע  אנטשטאנען  זענען  עס  ווען  רצועות. 
און  ּפראדוקטן,  זיינע  פון  כשרות  אויפ'ן  ספיקות 
מען האט פארגעווארפן דעם רב פארוואס ער נעמט 
נישט אראּפ די השגחה איז זיין ענטפער געווען, אז 
אז  געמאלדן  האט  און  אזולאי),  פון  מורא  האט  ער 
האט  אזולאי  געריכט.  אין  אנקלאגן  אים  גייט  ער 
באלד אריינגעגעבן א פארלוימדונג אנקלאגע אויף 

ראבינאוויץ פאר 5 מיליאן שקל, אבער ראבינאוויץ 
האט זיך נישט דערשראקן דערפון, און איז ווייטער 
צו  ּפלאנט  און  קאמּפיין,  זיין  מיט  אנגעגאנגען 
די  טעמע  די  איבער  ארטיקל  פארזעצונג  א  שרייבן 
וואך. די אויפדעקונג האט דערווייל פאראורזאכט א 

מורא'דיגע אויפטרייסלונג.

און  בריוו  א  ערשינען  אויך  איז  דערויף  קורץ 
בראנדסדארפער  משה  רבי  הרה"ג  פון  הלכה  ּפסק 
שליט"א, רב "היכל הוראה" ומו"צ העדה החרדית, 
וועלכער איז מבאר אז די צוויי שיכטענ'דע רצועות 
אלע  די  אז  און  דיעות,  אלע  לויט  ּפסול  זענען 
וועלכע האבן די רצועות זענען מחוייב זיי זאפארט 

צו בייטן אויף כשר'ע רצועות.
וועלט  און  ּפראמינענטער  דער  איז  צוגאב,  אין 
בארימטער סופר און תלמיד חכם, הגאון הגדול רבי 
"מנחת  בעמח"ס  שליט"א  דאווידאוויטש  מנחם 
הסופר", ארויסגעקומען מיט א שארפן בריוו, אז די 
רצועות זענען ּפסול, און האבן בכלל נישט דעם דין 
פון רצועות, דעריבער זענען די וועלכע זענען נכשל 
געווארן מיט די רצועות, מחוייב דאס באלד טוישן 

אויף כשר'ע תפילין.
האט  און  גערוהט,  נישט  אבער  האט  אזולאי 
ּפרובירט מיט אלע מיטלן צוריקדרייען דאס רעדל. 
עטליכע  געברענגט  ער  האט  אנדערן  צווישן 
פון  לעיבל  מיט'ן  רצועות  ּפעקלעך  פארמאכטע 
נישט  (זעלבסטפארשטענדליך  מלכות"  "רצועות 
רבי  הרה"ג  צו  סארט)  שיכטענדיגע  צוויי  די  פון 
און  החרדית,  העדה  מו"צ  שליט"א,  סירוטה  מאיר 
זענען  רצועות  זיינע  אז  "איבערצייגט"  אים  האט 
חכמה  מיט  האט  און  ארדענונג,  אין 
זיינע  אז  בריוו  א  רב  פון  ארויסגעשווינדעלט 
נישט  ס'איז  און  ארדענונג,  אין  זענען  רצועות 

פאראן קיין שום ּפקּפוק דערויף!
סירוטה  הרב  ווען  דערויף,  טאג  צוויי  בלויז 
אלע  די  איבער  געווארן  אינפארמירט  איז  שליט"א 
זענען  וואס  צווייפלען  קראנטע  און  עדות'שאפטן 
סּפעציעל  און  אזולאי,  פון  רצועות  די  אויף  פאראן 
איבער די צוויי שיכטענדיגע רצועות, וועלכע האט 
אים שרעקליך אויפגעטרייסעלט און אויפגעברויזט, 
היתר,  פריערדיגן  זיין  צוריקגעצויגן  באלד  ער  האט 
און געהייסן איבערגעבן אז זיין פריערדיגע מיינונג 
איז געווען א גערייז, און אז קיינער זאל זיך דערויף 
די  נוצען  חלילה  און  פארלאזן  נישט 

ּפראבלעמאטישע רצועות.
אויך דער עדה החרדית בי"ד, אין שּפיץ פונעם 
ירושלימ'ער רב שליט"א און דער ראב"ד שליט"א, 
די  אז  ּפסק,  א  מיט  ארויסגעקומען  מיטוואך  זענען 
רצועות זענען ּפסול, און אז די אלע וואס האבן די 
רצועות זאלן עס זען זאפארט איבערצוטוישן אויף 

כשר'ע און אויסגעהאלטענע רצועות.
צוויי  די  אז  סוחרים,  פון  מיר  הערן  איצט 
פארקויפט  בלויז  נישט  זענען  רצועות  שיכטענדע 
מאסן  אין  אויך  איז  נאר  ישראל,  ארץ  אין  געווארן 
די  דורך  אויסלאנד,  אין  געווארן  פארקויפט 
און  האנדלער  קדושה  תשמישי  פארלעסליכסטע 
און  שווינדלער  פיפיגע  די  וועמען  מאכער,  בתים 
מיט  פארפירן  צו  געווען  מצליח  האבן  וואגאבונדן 
ליגענס און פעלשונגען אזא לאנגע צייט, ביז זייער 
דעריבער  ברבים,  געווארן  באקאנט  איז  קלון 
פאדערן זיי אז די אלע וועלכע האבן געקויפט נייע 
יאר,  אנדערטהאלבן-צוויי  לעצטע  די  אין  רצועות 
און  מאכער  תפילין  מהודר'דיגסטע  די  ביי  אפילו 
אויב  רצועות  די  איבערקוקען  גוט  זאלן  האנדלער, 
זיי זענען נישט פון די ּפסול'ע. (מען קען בודק זיין 
די רצועות דורך ווייקן דעם עק דערפון אין הייסע 

וואסער א צוויי-דריי מינוט.) 
אלע סוחרים האבן שוין געמאלדן אז זיי זענען 
גרייט דאס צו טוישן אויף כשר'ע אויסגעהאלטענע 
זאל  דאס  און  קאסטן,  אייגענע  זייער  אויף  רצועות 
זיין א שטיקל תשובת המשקל, אויפ'ן מכשול וואס 
וויסן,  זייער  אן  האנט  זייער  פון  ארויס  ליידער  איז 

און קעגן זייער ווילן.
א  גאר  פאראן  איצט  איז  הערן  מיר  ווי 
מהודר'דיגע  און  כשר'ע  אין  מאנגעל  שטארקער 
רצועות, וויבאלד טויזנטער אידן האבן שוין אין די 
נאך  און  רצועות,  זייערע  געביטן  וואכן  לעצטע 
איז  דאס  און  רצועות,  די  טוישן  צו  זוכן  טויזנטער 
נאך פאר דער סקאנדאל איז ברייט באקאנט איבער 
דער וועלט, וועלכע איז אנגעבליך פארפלייצט מיט 
צוויי  די  פון  נישט  אויב  אזולאי,  פון  רצועות  די 
שיכטענדיגע סארט, דאן פון די געווענליכע סארט, 
כשרות  חזקת  דעם  פארלוירן  געוויס  האט  וועלכע 
ווייטאגליכע  און  סקאנדאליעזע  די  פון  ליכט  אין 

אויפדעקונג.
והקב"ה יצילנו וישמרנו משגיאות.

י. ירושלמי סקאנדאליעזע אויפדעקונג שאקלט אויף יהדות החרדית:


