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מאת הרבנים הגאונים 

רבני ודייני עיה"ת לייקוואד שליט"א

שמואל מאיר כ”ץ 
  דומ”ץ ביהמ”ד גבוה ד’לייקוואד

ישראל חיים בלומנטל   
  רב ביהמ”ד שכונת ווייט סטריט

ראובן הלפרין    
 משגיח בביהמ”ד גבוה ד’לייקוואד 

ורב ביהמ”ד שכונת וועסט גייט -ספרד

משה שמעון הלוי וואזנער
    רב שכונת שאטא פארק 

אשר חיים ליבערמאן   
דומ”ץ ביהמ”ד גבוה ד’לייקוואד

 ורב ביהמ”ד זכרון שניאור

אלי’ בורשטין  
   ראש ישיבת מתיבתא ד’לייקוואד

 ורב ביהמ”ד נר דוד

שלמה אלכסנדר הלוי פאללאק   
רב ביהמ”ד כולל ותיקין ורשב"י חלק לוי - סערענדזש

נתן משה הכהן שטיין   
  ראש ישיבת תורת חסד 

הק’ מרדכי בצלאל קליין  
 רב ודומ"ץ קהל יטב לב ד'סאטמאר לעיקוואד

בנימין זאב האלפערן   
 רב ביהמ”ד בית לוי 

שמחה יעקב לנדא   
ראש ישיבת מתיבתא תפארת שמואל

ורב ביהמ"ד חניכי הישיבות

זלמן לייב גרובער    
רב ביהמ”ד זכרון יואל - יאסס 

ישראל הלוי רייזמאן    
  רב ביהמ”ד שאטא פארק - אשכנז

יוסף צימבאל    
רב שכונת וועסט גייט אשכנז

דוד דיסקינד 
   ראש ישיבת בית יהודה אלחנן

גבריאל בן אליעזר הכהן   
 רב ביהמ”ד תפארת אליעזר

בן ציון אברהם יעקב הלברשטאם   
  רב ביהמ”ד וועסט גייט

לשאלת רבים
חודש אלול תשפ”א 

הנה בענין החיסונים החדשים ]vaccines[ שהמציאו לאחרונה נגד חולי הקרונה, דעתנו בזה, 
של  ותוצאותם  מהותם  ולדעת  לראות  מספיק  זמן  עבר  לא  שעדיין  שהיות 
וגם לאחרונה שמענו על כמה תופעות קשים   החיסונים,  אותן 
למתחסנים,  שאירעו   ]serious adverse reactions[

ושיש אנשים שנפטרו לאחר זמן קצר אחרי שהתחסנו.

על כן עונים אנו לשואלים שלעת עתה 

יש לנהוג בשב ואל תעשה 
ונקוה אל ד’ שיגדור פרצות עמו ישראל ויאמר לצרותינו די.

בס"ד                                                                             כ"ד באלול תשפ"א לפ"ק
אחר התייעצות עם גדול בתורה ובהוראה שישב על המדוכה בכובד ראש לברר 
ובירר את הדבר עפ"י  ומומחים משני הצדדים  היטב את המציאות עם רופאים 
יסודות ההלכה והמסורה מאבותינו ורבותנו ז"ל, עפ"י דעת תוה"ק אין לייעץ לקחת 
את הוועקסין החדש נגד הקורונה, ובסיבה מיוחדת יש לעשות שאלה חכם, ה' יציל 

את עמו ישראל מחלאים רעים ונתברך בכט"ס וכתיבה וחתימה טובה 
באעה"ח 

מפני החששות ששמעתי, בדרך כלל 
אני מייעץ שב ואל תעשה

יש  הנה   ,covid של   )vaccination( להחיסונים  בנוגע 
חששות של ממש לענין בריאות, ונכון שכל מי שמתבקש 

או רוצה להתחסן יעשה שאלת חכם מה לעשות

ב"ה
הנה באמת בעניותי איני מבין כלל בעניני רפואה אבל 
היות שהרבה צועקים שהחיסונים מזיקים למאוד ולכן עד 

שלא יתברר יותר וודאי יש להתרחק מזה 
באעה"ח עש"ק כי תבא תשפ"א לפ"ק

עדיין לא עמדתי על הבירור הגמור אבל יש בלבי חששות 
לקיים  ובכדי  בשוא"ת  מייעץ  אני  לשואלי  ולכן  גדולות 
אופנים  לגבי  ברופאים  להתייעץ  יש  ונשמרתם  מצות 

אחרים להשמר במיטב האפשרי ממחלת קורונה

בס"ד

פסק הלכה 
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ינון מלאכי צבי גרינהויז                   
ראש כולל

'כנסת חזקיהו' רכסים
 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 

ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 
דומ"צ ורב הגבעה 

הדרומית מודיעין עילית

משה מרדכי קארפ

לאור ההמלצה של הרשויות לחסן גם ילדים בגיל 12 הננו מעלים לפניכם בתכלית הקיצור מה שהתברר אצלינו 
והשפעתם,  החיסונים  נזקי  בגין  עדויות  המוני  גביית  של  וארוכות  רבות  שעות  אחרי   - האחרונים  בחודשים 
שהרשויות תלו את ירידת התחלואה בחיסונים, ועתה פרסמו שחצי מהנדבקים הם מהמחוסנים. ומאידך אחרי 
החיסון רואים תופעות לוואי קשות לאנשים ולנשים בכל הגילאים, הן בגרימת מוות, הן בנזקים גופניים, הן בעיות 

לבביות ונוירולוגיות בדרגות חמורות שונות, והן בפגיעות נפשיות חמורות, ה' ירחם.
העדויות הנ"ל על סכנות החיסון הושמעו לפנינו ע"י רופאים בכירים, כונני מד"א והצלה ותיקים. כאשר במשך 
גביית העדויות ישבו על שולחן אחד גם רופאים ידועים שהמליצו על החיסונים למבוגרים - לצד פרוטוקולים 

ונתונים רשמיים של נזקי חיסונים שהתפרסמו ע"י משרדי ממשלה שונים בעולם.

הנדרשות  ההוכחות  עם  כמובן  תורה,  של  כדת  בלבד  עדות  ע"פ  ורק  אך  בנויה  שלנו  המסקנה 
בארץ  שונים  ומחקרים  רופאים  ע"י  האמורות  התחזיות  את  בחשבון  נלקחו  שלא  אף  הנדרשות.  והחקירות 
ישראל ובעולם כולו, הצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד, כמו החשש הכבד לעקרות, ה' ירחם וישמור על כל 

בית ישראל. הפסק בנוי רק על המציאות המוכחת בהווה בלבד!

ומתוך זהירות ואחריות מורכבת - העמקה והעיון הנדרשים - עלתה בידינו המסקנה בס"ד כדלהלן:

הואיל וע"פ העדויות ששמענו נזקי החיסונים הם בגדר 'מיעוט המצוי', על-כן ע"פ הלכה חייבים  א. 
להיזהר מהחיסונים לקורונה. ובשום פנים ואופן ובכל דרך שהיא אין ללחוץ על אף אחד שילך לקבל 
את החיסון. ובפרט אלו שהחלימו מקורונה יזהרו במיוחד מלקחת את החיסון, כי להם החיסון מזיק יותר ה"י.

מהקורונה,  כלל  בסיכון  אינם  שהילדים  החיסון]  בעד  שהם  אלו  [גם  הרופאים  טובי  את  שמענו  ב. 
ואדרבה החיסון עלול להזיק להם יותר, וכמו ששמענו מכמה מקרים, ה' ישמור, ולכן ע"פ התורה איסור 
גמור וחמור להסכים, לסייע לתת חיסון לילדים! ואוי להורים שיפגעו בילדיהם ויביאום למצב שלא 

יסלחו להם אם ינזקו מהחיסון בעקרות, ונכות ה"י.

וכל מי שבידו למנוע צעד זה, חייב לעשות כן משום 'לא תעמוד על דם רעך', וזכויות רבות לדורות תלויים 
בו. וקוראים אנו לכל ציבור יראי ה', שירבו בתפילה ובתחנונים שהקב"ה ישמור את עמו בית ישראל מכל צרה 

וצוקה ומכל נגע ומחלה ונזכה לראות בישועת ה' והתרוממות קרן התורה וישראל.

על זה באנו על החתום

עובדיה בן הג"ר יעקב יוסףינון מלאכי משה מרדכי קארפצבי גרינהויז                   

בס“ד
מנחם אב תשפ"א לפ"ק

פסק בית דין על סכנת חיסוני הקורונה

 ��מיוח

-053-4101893-

ראש כולל 'כנסת 
חזקיהו' רכסים

 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 
ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 

מו"צ וראש כולל 'תפארת 
אהל משה' בית שמש

דומ"צ ורב הגבעה 
הדרומית מודיעין עילית

בס“ד
תשרי תשפ“ב לפ“ק

פסק בית דין

 ��מיוח

-053-4101893-

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק
 וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

ג“א מצטרף לדברים האמורים לעיל

לשאלת רבים: האם המצב השתנה לטובה בעקבות 
החיסון השלישי לקורונה?

הננו להודיע שהמצב גרוע יותר, וכל הזמן שומעים על אסונות של אנשים בריאים שקבלו חיסון 
שלישי ונדבקו בקורונה ונפטרו, ויש שנפטרו מדום לב אחרי החיסון, ויש שקיבלו אירוע מוחי אחר 

כך ר"ל, ועוד בעיות קשות ומשונות.

ולכן ע"פ הלכה איסור חמור לכפות ולאלץ אנשים להתחסן ע"י מניעת כניסה למוסדות לימוד, 
בשאול  שמצינו  (כפי  דמים  כשפיכות  בפרנסה  פגיעה  החשיבו  וחז"ל  מעבודה.  פיטורים  ע"י  או 

המלך והגבעונים, ראה יבמות עח: ב"ק קיט.).

והואיל והתקשורת מסלפת עובדות ומעלימה נתונים חמורים מהציבור, מוטל עלינו להודיע לציבור 
מהניסיון האישי שלנו, שבסייעתא דשמיא ישנם תרופות וויטמינים שהוכיחו את עצמם כבטוחים 
ומועילים בוודאות לבעיית הקורונה והתקשורת מעלימה זאת במכוון מידיעת הציבור! לכן עפ"י 
הלכה וודאי שחובה להתרפאות בדרך שהוא וודאי וללא תופעות לוואי כלל. והננו חוזרים ושונים, 

שחלילה מלחסן את הילדים, כי מי יוכל לקחת אחריות על כל הנזקים שיבואו מזה ח"ו.
ופסק בית הדין מחודש אב, שהחיסונים אסורים למבוגרים ולצעירים, 

עומד בכל תוקפו, ביותר אחרי חיסון שלישי.
ויה"ר שרופא חולים ישלח רפו"ש לכל חולי עמו ישראל, ויסיר מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל כל 

מחלה ומגפה ופגע רע. עדי נזכה בקרוב לגאולה שלמה בב"א.

באעה"ח שנית למען הצלת נפשות ישראל

יוסף בנימין ואזנר
יוסף בנימין ואזנר

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

מו"ר גאב"ד זכרון מאיר שליט"א שהיה בדיונים וכתב את מכתבו לבני קהילתו בארץ ובחו"ל. אנו מעתיקים את חתימתו לכאן
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ינון מלאכי צבי גרינהויז                   
ראש כולל

'כנסת חזקיהו' רכסים
 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 

ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 
דומ"צ ורב הגבעה 

הדרומית מודיעין עילית

משה מרדכי קארפ

לאור ההמלצה של הרשויות לחסן גם ילדים בגיל 12 הננו מעלים לפניכם בתכלית הקיצור מה שהתברר אצלינו 
והשפעתם,  החיסונים  נזקי  בגין  עדויות  המוני  גביית  של  וארוכות  רבות  שעות  אחרי   - האחרונים  בחודשים 
שהרשויות תלו את ירידת התחלואה בחיסונים, ועתה פרסמו שחצי מהנדבקים הם מהמחוסנים. ומאידך אחרי 
החיסון רואים תופעות לוואי קשות לאנשים ולנשים בכל הגילאים, הן בגרימת מוות, הן בנזקים גופניים, הן בעיות 

לבביות ונוירולוגיות בדרגות חמורות שונות, והן בפגיעות נפשיות חמורות, ה' ירחם.
העדויות הנ"ל על סכנות החיסון הושמעו לפנינו ע"י רופאים בכירים, כונני מד"א והצלה ותיקים. כאשר במשך 
גביית העדויות ישבו על שולחן אחד גם רופאים ידועים שהמליצו על החיסונים למבוגרים - לצד פרוטוקולים 

ונתונים רשמיים של נזקי חיסונים שהתפרסמו ע"י משרדי ממשלה שונים בעולם.

הנדרשות  ההוכחות  עם  כמובן  תורה,  של  כדת  בלבד  עדות  ע"פ  ורק  אך  בנויה  שלנו  המסקנה 
בארץ  שונים  ומחקרים  רופאים  ע"י  האמורות  התחזיות  את  בחשבון  נלקחו  שלא  אף  הנדרשות.  והחקירות 
ישראל ובעולם כולו, הצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד, כמו החשש הכבד לעקרות, ה' ירחם וישמור על כל 

בית ישראל. הפסק בנוי רק על המציאות המוכחת בהווה בלבד!

ומתוך זהירות ואחריות מורכבת - העמקה והעיון הנדרשים - עלתה בידינו המסקנה בס"ד כדלהלן:

הואיל וע"פ העדויות ששמענו נזקי החיסונים הם בגדר 'מיעוט המצוי', על-כן ע"פ הלכה חייבים  א. 
להיזהר מהחיסונים לקורונה. ובשום פנים ואופן ובכל דרך שהיא אין ללחוץ על אף אחד שילך לקבל 
את החיסון. ובפרט אלו שהחלימו מקורונה יזהרו במיוחד מלקחת את החיסון, כי להם החיסון מזיק יותר ה"י.

מהקורונה,  כלל  בסיכון  אינם  שהילדים  החיסון]  בעד  שהם  אלו  [גם  הרופאים  טובי  את  שמענו  ב. 
ואדרבה החיסון עלול להזיק להם יותר, וכמו ששמענו מכמה מקרים, ה' ישמור, ולכן ע"פ התורה איסור 
גמור וחמור להסכים, לסייע לתת חיסון לילדים! ואוי להורים שיפגעו בילדיהם ויביאום למצב שלא 

יסלחו להם אם ינזקו מהחיסון בעקרות, ונכות ה"י.

וכל מי שבידו למנוע צעד זה, חייב לעשות כן משום 'לא תעמוד על דם רעך', וזכויות רבות לדורות תלויים 
בו. וקוראים אנו לכל ציבור יראי ה', שירבו בתפילה ובתחנונים שהקב"ה ישמור את עמו בית ישראל מכל צרה 

וצוקה ומכל נגע ומחלה ונזכה לראות בישועת ה' והתרוממות קרן התורה וישראל.

על זה באנו על החתום

עובדיה בן הג"ר יעקב יוסףינון מלאכי משה מרדכי קארפצבי גרינהויז                   

בס“ד
מנחם אב תשפ"א לפ"ק

פסק בית דין על סכנת חיסוני הקורונה

 ��מיוח

-053-4101893-

ראש כולל 'כנסת 
חזקיהו' רכסים

 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 
ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 

מו"צ וראש כולל 'תפארת 
אהל משה' בית שמש

דומ"צ ורב הגבעה 
הדרומית מודיעין עילית

בס“ד
תשרי תשפ“ב לפ“ק

פסק בית דין

 ��מיוח

-053-4101893-

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק
 וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

ג“א מצטרף לדברים האמורים לעיל

לשאלת רבים: האם המצב השתנה לטובה בעקבות 
החיסון השלישי לקורונה?

הננו להודיע שהמצב גרוע יותר, וכל הזמן שומעים על אסונות של אנשים בריאים שקבלו חיסון 
שלישי ונדבקו בקורונה ונפטרו, ויש שנפטרו מדום לב אחרי החיסון, ויש שקיבלו אירוע מוחי אחר 

כך ר"ל, ועוד בעיות קשות ומשונות.

ולכן ע"פ הלכה איסור חמור לכפות ולאלץ אנשים להתחסן ע"י מניעת כניסה למוסדות לימוד, 
בשאול  שמצינו  (כפי  דמים  כשפיכות  בפרנסה  פגיעה  החשיבו  וחז"ל  מעבודה.  פיטורים  ע"י  או 

המלך והגבעונים, ראה יבמות עח: ב"ק קיט.).

והואיל והתקשורת מסלפת עובדות ומעלימה נתונים חמורים מהציבור, מוטל עלינו להודיע לציבור 
מהניסיון האישי שלנו, שבסייעתא דשמיא ישנם תרופות וויטמינים שהוכיחו את עצמם כבטוחים 
ומועילים בוודאות לבעיית הקורונה והתקשורת מעלימה זאת במכוון מידיעת הציבור! לכן עפ"י 
הלכה וודאי שחובה להתרפאות בדרך שהוא וודאי וללא תופעות לוואי כלל. והננו חוזרים ושונים, 

שחלילה מלחסן את הילדים, כי מי יוכל לקחת אחריות על כל הנזקים שיבואו מזה ח"ו.
ופסק בית הדין מחודש אב, שהחיסונים אסורים למבוגרים ולצעירים, 

עומד בכל תוקפו, ביותר אחרי חיסון שלישי.
ויה"ר שרופא חולים ישלח רפו"ש לכל חולי עמו ישראל, ויסיר מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל כל 

מחלה ומגפה ופגע רע. עדי נזכה בקרוב לגאולה שלמה בב"א.

באעה"ח שנית למען הצלת נפשות ישראל

יוסף בנימין ואזנר
יוסף בנימין ואזנר

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

מו"ר גאב"ד זכרון מאיר שליט"א שהיה בדיונים וכתב את מכתבו לבני קהילתו בארץ ובחו"ל. אנו מעתיקים את חתימתו לכאן
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ינון מלאכי צבי גרינהויז                   
ראש כולל

'כנסת חזקיהו' רכסים
 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 

ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 
דומ"צ ורב הגבעה 

הדרומית מודיעין עילית

משה מרדכי קארפ

לאור ההמלצה של הרשויות לחסן גם ילדים בגיל 12 הננו מעלים לפניכם בתכלית הקיצור מה שהתברר אצלינו 
והשפעתם,  החיסונים  נזקי  בגין  עדויות  המוני  גביית  של  וארוכות  רבות  שעות  אחרי   - האחרונים  בחודשים 
שהרשויות תלו את ירידת התחלואה בחיסונים, ועתה פרסמו שחצי מהנדבקים הם מהמחוסנים. ומאידך אחרי 
החיסון רואים תופעות לוואי קשות לאנשים ולנשים בכל הגילאים, הן בגרימת מוות, הן בנזקים גופניים, הן בעיות 

לבביות ונוירולוגיות בדרגות חמורות שונות, והן בפגיעות נפשיות חמורות, ה' ירחם.
העדויות הנ"ל על סכנות החיסון הושמעו לפנינו ע"י רופאים בכירים, כונני מד"א והצלה ותיקים. כאשר במשך 
גביית העדויות ישבו על שולחן אחד גם רופאים ידועים שהמליצו על החיסונים למבוגרים - לצד פרוטוקולים 

ונתונים רשמיים של נזקי חיסונים שהתפרסמו ע"י משרדי ממשלה שונים בעולם.

הנדרשות  ההוכחות  עם  כמובן  תורה,  של  כדת  בלבד  עדות  ע"פ  ורק  אך  בנויה  שלנו  המסקנה 
בארץ  שונים  ומחקרים  רופאים  ע"י  האמורות  התחזיות  את  בחשבון  נלקחו  שלא  אף  הנדרשות.  והחקירות 
ישראל ובעולם כולו, הצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד, כמו החשש הכבד לעקרות, ה' ירחם וישמור על כל 

בית ישראל. הפסק בנוי רק על המציאות המוכחת בהווה בלבד!

ומתוך זהירות ואחריות מורכבת - העמקה והעיון הנדרשים - עלתה בידינו המסקנה בס"ד כדלהלן:

הואיל וע"פ העדויות ששמענו נזקי החיסונים הם בגדר 'מיעוט המצוי', על-כן ע"פ הלכה חייבים  א. 
להיזהר מהחיסונים לקורונה. ובשום פנים ואופן ובכל דרך שהיא אין ללחוץ על אף אחד שילך לקבל 
את החיסון. ובפרט אלו שהחלימו מקורונה יזהרו במיוחד מלקחת את החיסון, כי להם החיסון מזיק יותר ה"י.

מהקורונה,  כלל  בסיכון  אינם  שהילדים  החיסון]  בעד  שהם  אלו  [גם  הרופאים  טובי  את  שמענו  ב. 
ואדרבה החיסון עלול להזיק להם יותר, וכמו ששמענו מכמה מקרים, ה' ישמור, ולכן ע"פ התורה איסור 
גמור וחמור להסכים, לסייע לתת חיסון לילדים! ואוי להורים שיפגעו בילדיהם ויביאום למצב שלא 

יסלחו להם אם ינזקו מהחיסון בעקרות, ונכות ה"י.

וכל מי שבידו למנוע צעד זה, חייב לעשות כן משום 'לא תעמוד על דם רעך', וזכויות רבות לדורות תלויים 
בו. וקוראים אנו לכל ציבור יראי ה', שירבו בתפילה ובתחנונים שהקב"ה ישמור את עמו בית ישראל מכל צרה 

וצוקה ומכל נגע ומחלה ונזכה לראות בישועת ה' והתרוממות קרן התורה וישראל.

על זה באנו על החתום

עובדיה בן הג"ר יעקב יוסףינון מלאכי משה מרדכי קארפצבי גרינהויז                   

בס“ד
מנחם אב תשפ"א לפ"ק

פסק בית דין על סכנת חיסוני הקורונה

 ��מיוח

-053-4101893-

ראש כולל 'כנסת 
חזקיהו' רכסים

 ראב"ד בי"ד 'חושן משפט' 
ורב שכונת 'אהבת ישראל' אלעד 

מו"צ וראש כולל 'תפארת 
אהל משה' בית שמש

דומ"צ ורב הגבעה 
הדרומית מודיעין עילית

בס“ד
תשרי תשפ“ב לפ“ק

פסק בית דין

 ��מיוח

-053-4101893-

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק
 וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

ג“א מצטרף לדברים האמורים לעיל

לשאלת רבים: האם המצב השתנה לטובה בעקבות 
החיסון השלישי לקורונה?

הננו להודיע שהמצב גרוע יותר, וכל הזמן שומעים על אסונות של אנשים בריאים שקבלו חיסון 
שלישי ונדבקו בקורונה ונפטרו, ויש שנפטרו מדום לב אחרי החיסון, ויש שקיבלו אירוע מוחי אחר 

כך ר"ל, ועוד בעיות קשות ומשונות.

ולכן ע"פ הלכה איסור חמור לכפות ולאלץ אנשים להתחסן ע"י מניעת כניסה למוסדות לימוד, 
בשאול  שמצינו  (כפי  דמים  כשפיכות  בפרנסה  פגיעה  החשיבו  וחז"ל  מעבודה.  פיטורים  ע"י  או 

המלך והגבעונים, ראה יבמות עח: ב"ק קיט.).

והואיל והתקשורת מסלפת עובדות ומעלימה נתונים חמורים מהציבור, מוטל עלינו להודיע לציבור 
מהניסיון האישי שלנו, שבסייעתא דשמיא ישנם תרופות וויטמינים שהוכיחו את עצמם כבטוחים 
ומועילים בוודאות לבעיית הקורונה והתקשורת מעלימה זאת במכוון מידיעת הציבור! לכן עפ"י 
הלכה וודאי שחובה להתרפאות בדרך שהוא וודאי וללא תופעות לוואי כלל. והננו חוזרים ושונים, 

שחלילה מלחסן את הילדים, כי מי יוכל לקחת אחריות על כל הנזקים שיבואו מזה ח"ו.
ופסק בית הדין מחודש אב, שהחיסונים אסורים למבוגרים ולצעירים, 

עומד בכל תוקפו, ביותר אחרי חיסון שלישי.
ויה"ר שרופא חולים ישלח רפו"ש לכל חולי עמו ישראל, ויסיר מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל כל 

מחלה ומגפה ופגע רע. עדי נזכה בקרוב לגאולה שלמה בב"א.

באעה"ח שנית למען הצלת נפשות ישראל

יוסף בנימין ואזנר
יוסף בנימין ואזנר

גאב"ד 'זכרון מאיר' בני ברק וראש ישיבת 'חכמי לובלין'

מו"ר גאב"ד זכרון מאיר שליט"א שהיה בדיונים וכתב את מכתבו לבני קהילתו בארץ ובחו"ל. אנו מעתיקים את חתימתו לכאן
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 טבת התשפ"איב'                 בס"ד
 בית הדין הר ציון

 ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה
 fax      12702661660,  פקס. mobile 222-6377371,   נייד  .Tel 20-2661660טל. 

  ,Rachel Eimenu 47 Jerusalem 6700377 ירושלים  73רחל אמנו רחוב 
 

  פסיקת בית הדין בנושא החיסונים החדשים:
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 הגאולה השלמה ברחמיםבברכת 

 

 

 

 

 

 

 
    mRNA  ""Adenoviral vector DNA, (

mRNA  

NIH,  ,CDC  ,  

 mRNA  

Media Internet 

  

  

mRNA      

 

          : 

(           mRNA    ,    ,       ,         .            ,    

 .          

(     )    SM102       "antibodies"         " "  Syncytin-1  ,   micro blood 

clots                   "  .(    mRNA           ,

 .      

(  " )          (    breakthroughs    '      mRNA     

 .       .   ,                      

  mRNA ,               , .   

 -  

mRNA  unvaccinated  

 

(             mRNA    ,         

shedding    )   "   ,    ,          shedding     (   

        shedding    "  ,     mRNA .       

(              ,   ,               '   mRNA .   

  

 . 

 

 
 

           "                               "                                " 

                                                                                            

                

 

בית דין המיוחד לעניני קאראנא 
ארצות הברית

8

 טבת התשפ"איב'                 בס"ד
 בית הדין הר ציון

 ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה
 fax      12702661660,  פקס. mobile 222-6377371,   נייד  .Tel 20-2661660טל. 

  ,Rachel Eimenu 47 Jerusalem 6700377 ירושלים  73רחל אמנו רחוב 
 

  פסיקת בית הדין בנושא החיסונים החדשים:

 

 .מתוך הידיעות השונות שבאו לפני בית הדיןו, תוך אחריות לכלל ישראלמ

 ,כל שלא הוברר נחיצות החיסון שהינו חדש ,אנו מגלים דעתנו שבעת הזאת
 .כלל של שב ואל תעשה עדיףביש לנקוט יעילות החיסון ובטיחות החיסון, 

ולמחש מאיסורא, בגין ספק נפשות,  ועוד יש מקום לכלל של חמירא סכנתא
 מיהא בעי.

 ועל כן אין להתחסן בעת הזאת עד שהדברים יתלבנו

 ולשומעים יונעם.

 

 הרב אהרון יצחק שטרן  רב יוסף ברגרה הרב דב מאיר שטיין 

 הרב גדעון חרל"פ  הרב יונתן האן הרב מאיר חקאק הלוי

 הרב אראל סגל הלוי

 

 הגאולה השלמה ברחמיםבברכת 

 

 

 



9

 טבת התשפ"איב'                 בס"ד
 בית הדין הר ציון

 ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה
 fax      12702661660,  פקס. mobile 222-6377371,   נייד  .Tel 20-2661660טל. 

  ,Rachel Eimenu 47 Jerusalem 6700377 ירושלים  73רחל אמנו רחוב 
 

  פסיקת בית הדין בנושא החיסונים החדשים:

 

 .מתוך הידיעות השונות שבאו לפני בית הדיןו, תוך אחריות לכלל ישראלמ

 ,כל שלא הוברר נחיצות החיסון שהינו חדש ,אנו מגלים דעתנו שבעת הזאת
 .כלל של שב ואל תעשה עדיףביש לנקוט יעילות החיסון ובטיחות החיסון, 

ולמחש מאיסורא, בגין ספק נפשות,  ועוד יש מקום לכלל של חמירא סכנתא
 מיהא בעי.

 ועל כן אין להתחסן בעת הזאת עד שהדברים יתלבנו

 ולשומעים יונעם.

 

 הרב אהרון יצחק שטרן  רב יוסף ברגרה הרב דב מאיר שטיין 

 הרב גדעון חרל"פ  הרב יונתן האן הרב מאיר חקאק הלוי

 הרב אראל סגל הלוי

 

 הגאולה השלמה ברחמיםבברכת 

 

 

 

 

 

 

 
    mRNA  ""Adenoviral vector DNA, (

mRNA  

NIH,  ,CDC  ,  

 mRNA  

Media Internet 

  

  

mRNA      

 

          : 

(           mRNA    ,    ,       ,         .            ,    

 .          

(     )    SM102       "antibodies"         " "  Syncytin-1  ,   micro blood 

clots                   "  .(    mRNA           ,

 .      

(  " )          (    breakthroughs    '      mRNA     

 .       .   ,                      

  mRNA ,               , .   

 -  

mRNA  unvaccinated  

 

(             mRNA    ,         

shedding    )   "   ,    ,          shedding     (   

        shedding    "  ,     mRNA .       

(              ,   ,               '   mRNA .   

  

 . 

 

 
 

           "                               "                                " 

                                                                                            

                

 

בית דין המיוחד לעניני קאראנא 
ארצות הברית



11

י"ד טבת תשפ"א
בעז"ה

לשאלת רבים אודות הנידון העומד כעת על הפרק בענין חיסון לקורונה אחר העיון בחות דעת רופאים

הן מהמחייבים הן מהאוסרים ישנם חששות חמורות של פקו"נ שאין אתנו מי שיודע להכריע שהרי גם 
שיטת המחייבים עדיין לא נתברר להם כל צרכם מה יהי' עם כל החששות האלו

לכן פשוט שעל פי הלכה עד שלא יתברר 
הדבר בבירור גמור הרי ספק סכנתא 

אסור מן התורה 
עד שיתברר באופן מוחלט שאין בזה חשש 

ובכל התורה קיי"ל שב ואל תעשה עדיף

וכל הפרסומים האחרים שנתפרסם בשמינו 
אין להם שום שחר שאינו דרכינו 

והשי"ת ישמור נפשינו מלכשל
 וננצל מכל צרה וצוקה

הכו"ח ומצפה לישועה מהרה 

הק' משה זאב 
זארגער

פסק הלכה 
מאת הגאון האדיר 

רבי משה זאב זארגער שליט"א
דומ"ץ סאטמאר ירושלים ובעל וישב משה

10

HHaaggaaoonn  RR  EEllyyaa  BBeerr  WWaacchhttffooggeell,,  
RRoosshh  YYeesshhiivvaa  ooff  YYeesshhiivvaa  ooff  
SSoouutthh  FFaallllssbbuurrgg  
 
 
  “(B'shum ofen) under no circumstances 
should a boy or girl take the vaccine. It is 
suicide. 
If they want to 
fulfill the mitzvah of Peru 
Urevu they should not think 
of taking this vaccine.   
It could have fertility effects; neither a boy nor a girl should take the 
vaccine. The fertility concern is a possibility; there is no proof.” 
“It's not a reason to endanger oneself; to go back [to eretz yisrael] yeshiva 
or seminary.” 
“This is an experimental vaccine, turns over the DNA; the yesod. It could 
possibly add on life but… great damages. 
“Be Mefarsem as much as possible; even for older people if they will listen 
to you continue telling people about dangers. 
“Keep publicizing as much as possible. "You could be saving hundreds of 
lives." 

הגאון הגדול מרן

רבי אלי' דוב וואכטפויגל שלי"א
ראש ישיבת סאוט פאלסבורג, ניו יארק
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מכתב נורא מהגאון הגדול רבי משה מרדכי קארפ שליט"א 
רבה של הגבעה הדרומית במודיעין עילית

עדות על הרוגי ונפגעי החיסונים בימים האחרונים
ואודות האיסור החמור לסגור תתי"ם וישיבות 

בס"ד

עזה  ובטלטלה  מאד  קשה  בתקופה  שנה  כבר  נמצא  ישראל  עם  הן 
מאז פרוץ נגיף הקורונה, אשר רבים חללים הפילה בגוף ובנפש, ורבים 
חללי הנפש מחללי הגוף. כי גם אלו שלא נדבקו בקורונה עברו את 
אימת הקורונה והיא גרמה לשינוי סדרי עולם ותהפוכות בכל דרכי 

החיים, ולאחרונה נתווספו חולים רבים וקשים ד' ישמרנו ויצילנו.
ומצד הדין היה צריך להתענות ולהתריע, ולא כאשר טעות מושרשת 
לומר שעדין אין כאן דבר, ושיעור הדבר שהוא ג' מתים מתוך חמש 
מאות בג' ימים זה אחר זה. כי אין חובת התענית וההתרעה מדין 

מכת הדבר, אלא מדין מתענין על החולאים.
והוא דינא דגמ' תענית יט: והלכה פסוקה ברמב"ם ובשו"ע )סי' תקעו 
ס"ה( וז"ל: “מתענין על החולאים כיצד הרי שירד חולי אחד לאנשים 

)פירוש חולי סוגר  הרבה באותה העיר, כגון אסכרה 
והיו מתים מאותו  וכיוצא בהם,  הגרון( או חרחור 

תענית  עליה  וגוזרין  צבור  צרת  זה  הרי  חולי, 
וז"ל:  יוסף,  הבית  )שם( בשם  וברמ"א  ומתריעין". 
בשלשה  שימותו  צריכין  אינן  חולאים  “ובאלו 
ימים זה אחר זה, כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי 
ומתריעים על אלו החלאים  אויר, אלא מתענים 
מיד". ובמשנ"ב )שם ס"ק יח( בשם הריטב"א דעכ"פ 
אנשים  שלשה  חולי  מאותו  מתים  שיהיו  בעינן 
לזה  צריך  שאין  רק  לממית,  החולי  נתחזקה  ואז 
בין  אלא  בדבר  כמו  ימים  בשלשה  דוקא  שיהיה 
אך  עליו.  ומתריעין  מתענין  יותר  או  אחד  ביום 
מסיק המשנ"ב: “אכן לפי מה שמבואר בב"י בשם 
מת  לא  אפילו  אסכרה  דלענין  מוכח  הירושלמי 
ממנה רק אחד מתענין עליו. ונראה דמ"מ דוקא 
כשירד חולי זה להרבה אנשים אף שלא מת עדיין 
לשון  וכדמשמע  להחמיר  צריך  מהן  אחד  רק 

השו"ע", ע"כ.
הרבה  אצל  המתפשט  כזה  דחולי  בזה  ומפורש 
מזה  אחד  שמת  במה  סגי  אסכרה  ובפרט  אנשים 

מדין  אלא  דבר  מדין  ולא  עליו,  מתענין  אנשים  הרבה  אצל  ומתפשט 
שמתריעין על החולי. ואין לך חולי גדול מזה וגדר מתפשט אצל הרבה 
אנשים כמו הקורונה ובפרט לאחרונה שרק בעירנו יש כמה אלפי חולים 
ידועים לנו ד' ישמור ויציל. וגם ידוע דחולי זה הוא קרוב לחולי האסכרה 
כמ"ש רבינו הגרח"ק שליט"א. ואין לך דבר השייך דין זה כדוגמת חולי 

הקורונה המתפשט בישראל וביותר ביראי ד' ובעולם כולו.
הפוסקים  מש"כ  ידוע  אך  ולהריע,  להתענות  עלינו  הדין  מצד  והנה 
דבזמן המגיפה צריך לשמור ביותר מזג האויר שבגוף, ולא להתענות 
דהוא  בשובבים  המתענים  כגון  להתענות  שיכולים  אלו  ומ"מ  בו, 
ומי  באמת זמן התענית הראוי בודאי יש להתענות ולהתחנן על זה, 
וגם  כן.  לעשות  ראוי  בודאי  בחורף  יום  חצי  עכ"פ  להתענות  שיכול 
ידוע מהספר חסידים דהוא בריא לגוף להתענות פעם בחודש יום או 
חצי יום, למי שיכול, ובפרט בחורף שאין התענית מזיק ולכן יסדו בו 

תעניות השובבים.
כמה  ואדרבה  ולהריע,  לזעוק  מהחיוב  אותנו  פוטר  זה  אין  ומ"מ 

שפחות מתענין יש  יותר חיוב לזעוק ולהריע.

עש"ק פרשת וארא לסדר והעתרתי אל ד' ב' שבט תשפ"א לפ"ק

המשך מעבר לדף <<<

והרבה הרבה יש לנו לזעוק אל המלך בין על סכנת חולי הגוף ובין 
חולי הנפש וההתדרדרות העצומה והביטול תורה ותפילה שנגרם 
בדרכי  לציבור  נכנסו  חדשים  ומושגים  הזו,  הנוראה  המחלה  עקב 
חיים ובלימודים ובשעורים ובתפילות בצבור ובמקום התפילה, ואין 

צריך להאריך בדבר הידוע לכל.
והמכה הנוראה ביותר היא ביטול תשב"ר שהם הם הנטורי קרתא 
למען  עז  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  כדכתיב  ישראל  עם  של 
מהמגפה  השמירה  היא  והיא  ומתנקם"  אויב  להשבית  צורריך 
כמבואר להדיא בב"ק ס: ובתשו' הרשב"ש שציינו הגרע"א ז"ל 
בגהש"ס שם. וסגירת ישיבות לגמרי ולמחצה ולשליש ולרביע. 
החילוניים  ומושגים  לחיים  התרגלות  הוא  כולנה,  על  והעולה 
להם  התרגלו  שרבים  התקשורת,  למכשירי 
ונפלו ברשת מכונת ההשמדה של האינטרנט, 
רובץ,  חטאת  ולפתח  ולילה  יומם  שם  ומבלים 
במ"ט  ואח"כ  היתר  של  אחד  בשער  תחילה 
ברישתה,  שנפל  למי  לו  ואוי  טומאה,  שערי 
מזה  צווחים  שבישראל  הריקנין  ואפילו 
שקועים  זו  בתקופה  שילדיהם  ביותר 

באינטרנט עד כדי התאבדות רח"ל.
לסגור  אמיתי  נפש  פיקוח  שזהו  ובודאי 
ישיבות  האינטרנט  דור  בדורנו  כהיום 
מסגירת  בקיץ  שיצא  מה  ראינו  וכבר  ות"ת 
גדולה  בזה  והסכנה  החינוך,  ובתי  הישיבות 
יותר מכל הקורונה כי “גדול המחטיאו יותר 

מן ההורגו", והיא סכנה לכל היהדות כולה.
מסכה  דברים:  בג'  יהבינו  תלינו  תחילה  והנה 
הקורנה  את  שניצחו  וחשבו  והיגיינה,  ריחוק 
ומסגר אל סגר יצאו, ונשארו בידם רק עם גדרי 
ההשתדלות, ולא שבנו בתשובה על דרכינו ולא 

קיימנו בנפשנו “נחפשה דרכינו ונחקורה".
כמוצא  החיסונים  של  הקסם  פתרון  מצאו  וכעת 
כמה  כדבריהם  יהיה  הלוואי  מהמגיפה,  שיצאו  ובטוחים  רב  שלל 
גואה,  התחלואה  ליום  מיום  הרבים  בעוונותינו  אבל  מהר.  שיותר 
ומיום שבאו החיסונים רבו גם רבו החולים הקשים והמתים ד' ישמור 
ויציל. כי עדין לא קיימנו “נחפשה דרכינו ונשובה עד ד'" לעקור את 
השתדלות,  וגדרי  ודם  בבשר  ביטחוננו  ותלינו  והרע,  החולי  שורש 
ואנו עומדים באימה מיום ליום באין אונים באין יודעים מה ילד יום, 
פרקי  לומר  להתרגל  הפחות  ולכל  ולהריע,  לזעוק  צריך  זה  כל  ועל 
ה"ג(:  מתענית  )פ"א  הרמב"ם  שכמ"ש  תפילה  כל  אחר  בציבור  תהלים 
"אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע 
להדבק  להם  וגורמת  דרך אכזריות  זו  הרי  נקרית,  נקרה  זו  וצרה  לנו 
במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה 

והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי".  
מערערים,  הרבה  יצאו  עצמם  החיסונים  אודות  על  והנה 
נעשה  לקורונה  החיסון  וכל  והמומחים,  הרופאים  בין  גם 
נגיעות  עם  בדבר  נוגעים  הרבה  ידי  על  ובחיפזון  בבהלה 

ובודאי שזהו פיקוח 
נפש אמיתי לסגור 
כהיום בדורנו דור 

האינטרנט ישיבות 
ות"ת וכבר ראינו 
מה שיצא בקיץ 

מסגירת הישיבות 
ובתי החינוך, והסכנה 
בזה גדולה יותר מכל 

הקורונה כי “גדול 
המחטיאו יותר מן 

ההורגו", והיא סכנה 
לכל היהדות כולה.
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  ק ''א לפ ''לסדר וראיתם אותו וזכרתם תשפ 'ד, יום ג'' בס

  
 ''  ההקק      ללששאאללתת  ררבבייםם  ממבבנניי  קקההללתתייננוו  

הנני מעלה לפניכם בתכלית הקיצור מה שבחודשים   12  לאור הדיבורים וההתארגנות לחסן גם ילדים מגיל
  –] שתא ליל שישי פרשת ויגש בנוסף לדברים שאמרנו בהאי [האחרונים נוסף אצלי לבהירות הדברים 

 
ררבבוותת  ''  אחר   , עדויות בגין נזקי החיסונים והשפעתן החיובית והשלילית  'המוני' וארוכות של גביית   ''  ששעעוותת  

ומאידך תופעות לוואי   ,התחלואה לחלוטין והרשויות תולות זאת בחיסוניםכאשר מצד אחד כמעט שנעצרה  
, שונות'  הן בנזקים גופניים בדרגות 'חמורות  ,הן בגרימת מות ,''בבככלל  ההגגייללייםם  ''שונות ומשונות לאנשים ונשים  

  .ירחם 'ה ,והן בפגיעות נפשיות 'חמורות' בכל מיני דרגות
 

קק  וווותתייקק    ''''  וובבייננייההםם  פפאארראאממדדיי  ,,    אא  ווההצצללהה  וווותתייקקייםם  ''''  ככוונננניי  ממדד  ,,    יי  ררוופפאאייםם  בבככייררייםם  ''''  ההווששממעעוו  ללפפננייננוו  עע      לל  ''''  ההננ  ההעעדדווייוותת    
לל    עע  ''    ההעעדדווייוותת  ייששבבוו  ללששווללחחןן  אאחחדד  גגםם  ררוופפאאייםם  יידדוועעייםם  ששההםם  בבההחחללטט  ''ממממללייצצייםם    ''  ככאאששרר  בבממששךך  גגבבייייתת  ''ככלל  ,,    בבייוותתרר  

    ..  ממממששללהה  ששווננייםם      יי  ממששררדדיי  ''''  ווננתתווננייםם  ררששממייייםם  ששההתתפפררססממוו  עע      ללצצדד  פפררווטטווקקללייםם    --  ההחחייססווננייםם  וובבעעצצממםם  ההתתחחססננוו    
  

והחקירות   ,כמובן עם ההוכחות הנדרשות  ,בלבד כדת של תורה ''  עעדדוותת  ''  על פי   אאךך  ווררקק  המסקנה שלי בנויה  
את התחזיות האמורות על ידי רופאים ומחקרים שונים בארץ ישראל  אאףף  ששללאא  ללקקחחתתיי  בבחחששבבווןן ,הנדרשות

רק הכל בנוי על   ,ירחם וישמור את כל בית ישראל' ה, תופעות לוואי חמורות בעתידהצופים  ,ובעולם כולו
 .בלבד 'המציאות 'בהוה 

  :כדלהלן ד''עלתה בידינו המסקנה בס – העמקה והעיון הנדרשת –– ומתוך זהירות ואחריות מורכבת      

,,    ''  ממייעעווטט  ההממצצוויי  ''      רר  ההחחייססווננייםם  ההםם  בבגגדד    קקיי  זז  ההגגדדררתת  ננ  ,,    תת  ששבבטט  ההללוויי  ''''  לל  בבששוו  ''''  זז  ממררןן  ררבבייננוו  זזצצ  ''''  יי  דדעעתת  ממוו  ''''  עעפפ    ..  אא  
וותת    עעלל  ככןן  בבששווםם  פפננייםם  וואאוופפןן  וובבככלל  דדררךך  ששההייאא  אאייןן  ללככפפ  ,,    אאששרר  עעלל  פפיי  ההללככהה  חחייייבבייםם  ללההתתייייחחסס  ווללחחוושש  ללזזהה  

  ..  עעלל  אאףף  אאחחדד  ששייללךך  ללקקבבלל  אאתת  ההחחייססווןן  
  ..  וו  ''''  אאללוו  ששההחחללייממוו  ממקקווררווננהה  ייזזההררוו  בבממייווחחדד  ממללקקחחתת  אאתת  ההחחייססווןן  ככיי  ההססככננהה  ממצצווייהה  ייוותתרר  חח    ..  בב  
ווככלל  ממיי  ששבביידדוו  ללממננוועע  צצעעדד  זזהה    ,,    ללתתתת  חחייססווןן  ללייללדדייםם    ,,  ללססייייעע    ,,  ללההססככייםם      רר  עעלל  פפיי  ההתתווררהה  אאייססוורר  גגממוורר  ווחחממוו    ..  גג  

    ..  ווייוותת  ררבבוותת  תתללווייוותת  בבוו  '',,  ווזזככ  ללאא  תתעעממוודד  עעלל  דדםם  ררעעךך  ''  ללעעששוותת  ככןן  ממששווםם        ''  חחייייבב  ''  
    

בית ישראל מכל צרה    וה ישמור את עמ "ולסיום נבקש מכל אחד ואחד שירבה בתפילה ובתחנונים שהקב
  . והתרוממות קרן התורה וישראל 'ונזכה במהרה לראות בישועת ה, וצוקה ומכל נגע ומחלה

    
  ו '' ב יצ''ח פה זכרון מאיר ב''ז באעה''עו

  ק '' א לפ'' א לחודש סיון שנת תשפ'' פרשת שלח כ 'ביום ג

  חס על נפשכם ונפש צאצאיכם – ידידכם הדואג ושואג למענכם
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מכתב נורא מהגאון הגדול רבי משה מרדכי קארפ שליט"א 
רבה של הגבעה הדרומית במודיעין עילית

עדות על הרוגי ונפגעי החיסונים בימים האחרונים
ואודות האיסור החמור לסגור תתי"ם וישיבות 

בס"ד

עזה  ובטלטלה  מאד  קשה  בתקופה  שנה  כבר  נמצא  ישראל  עם  הן 
מאז פרוץ נגיף הקורונה, אשר רבים חללים הפילה בגוף ובנפש, ורבים 
חללי הנפש מחללי הגוף. כי גם אלו שלא נדבקו בקורונה עברו את 
אימת הקורונה והיא גרמה לשינוי סדרי עולם ותהפוכות בכל דרכי 

החיים, ולאחרונה נתווספו חולים רבים וקשים ד' ישמרנו ויצילנו.
ומצד הדין היה צריך להתענות ולהתריע, ולא כאשר טעות מושרשת 
לומר שעדין אין כאן דבר, ושיעור הדבר שהוא ג' מתים מתוך חמש 
מאות בג' ימים זה אחר זה. כי אין חובת התענית וההתרעה מדין 

מכת הדבר, אלא מדין מתענין על החולאים.
והוא דינא דגמ' תענית יט: והלכה פסוקה ברמב"ם ובשו"ע )סי' תקעו 
ס"ה( וז"ל: “מתענין על החולאים כיצד הרי שירד חולי אחד לאנשים 

)פירוש חולי סוגר  הרבה באותה העיר, כגון אסכרה 
והיו מתים מאותו  וכיוצא בהם,  הגרון( או חרחור 

תענית  עליה  וגוזרין  צבור  צרת  זה  הרי  חולי, 
וז"ל:  יוסף,  הבית  )שם( בשם  וברמ"א  ומתריעין". 
בשלשה  שימותו  צריכין  אינן  חולאים  “ובאלו 
ימים זה אחר זה, כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי 
ומתריעים על אלו החלאים  אויר, אלא מתענים 
מיד". ובמשנ"ב )שם ס"ק יח( בשם הריטב"א דעכ"פ 
אנשים  שלשה  חולי  מאותו  מתים  שיהיו  בעינן 
לזה  צריך  שאין  רק  לממית,  החולי  נתחזקה  ואז 
בין  אלא  בדבר  כמו  ימים  בשלשה  דוקא  שיהיה 
אך  עליו.  ומתריעין  מתענין  יותר  או  אחד  ביום 
מסיק המשנ"ב: “אכן לפי מה שמבואר בב"י בשם 
מת  לא  אפילו  אסכרה  דלענין  מוכח  הירושלמי 
ממנה רק אחד מתענין עליו. ונראה דמ"מ דוקא 
כשירד חולי זה להרבה אנשים אף שלא מת עדיין 
לשון  וכדמשמע  להחמיר  צריך  מהן  אחד  רק 

השו"ע", ע"כ.
הרבה  אצל  המתפשט  כזה  דחולי  בזה  ומפורש 
מזה  אחד  שמת  במה  סגי  אסכרה  ובפרט  אנשים 

מדין  אלא  דבר  מדין  ולא  עליו,  מתענין  אנשים  הרבה  אצל  ומתפשט 
שמתריעין על החולי. ואין לך חולי גדול מזה וגדר מתפשט אצל הרבה 
אנשים כמו הקורונה ובפרט לאחרונה שרק בעירנו יש כמה אלפי חולים 
ידועים לנו ד' ישמור ויציל. וגם ידוע דחולי זה הוא קרוב לחולי האסכרה 
כמ"ש רבינו הגרח"ק שליט"א. ואין לך דבר השייך דין זה כדוגמת חולי 

הקורונה המתפשט בישראל וביותר ביראי ד' ובעולם כולו.
הפוסקים  מש"כ  ידוע  אך  ולהריע,  להתענות  עלינו  הדין  מצד  והנה 
דבזמן המגיפה צריך לשמור ביותר מזג האויר שבגוף, ולא להתענות 
דהוא  בשובבים  המתענים  כגון  להתענות  שיכולים  אלו  ומ"מ  בו, 
ומי  באמת זמן התענית הראוי בודאי יש להתענות ולהתחנן על זה, 
וגם  כן.  לעשות  ראוי  בודאי  בחורף  יום  חצי  עכ"פ  להתענות  שיכול 
ידוע מהספר חסידים דהוא בריא לגוף להתענות פעם בחודש יום או 
חצי יום, למי שיכול, ובפרט בחורף שאין התענית מזיק ולכן יסדו בו 

תעניות השובבים.
כמה  ואדרבה  ולהריע,  לזעוק  מהחיוב  אותנו  פוטר  זה  אין  ומ"מ 

שפחות מתענין יש  יותר חיוב לזעוק ולהריע.

עש"ק פרשת וארא לסדר והעתרתי אל ד' ב' שבט תשפ"א לפ"ק

המשך מעבר לדף <<<

והרבה הרבה יש לנו לזעוק אל המלך בין על סכנת חולי הגוף ובין 
חולי הנפש וההתדרדרות העצומה והביטול תורה ותפילה שנגרם 
בדרכי  לציבור  נכנסו  חדשים  ומושגים  הזו,  הנוראה  המחלה  עקב 
חיים ובלימודים ובשעורים ובתפילות בצבור ובמקום התפילה, ואין 

צריך להאריך בדבר הידוע לכל.
והמכה הנוראה ביותר היא ביטול תשב"ר שהם הם הנטורי קרתא 
למען  עז  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  כדכתיב  ישראל  עם  של 
מהמגפה  השמירה  היא  והיא  ומתנקם"  אויב  להשבית  צורריך 
כמבואר להדיא בב"ק ס: ובתשו' הרשב"ש שציינו הגרע"א ז"ל 
בגהש"ס שם. וסגירת ישיבות לגמרי ולמחצה ולשליש ולרביע. 
החילוניים  ומושגים  לחיים  התרגלות  הוא  כולנה,  על  והעולה 
להם  התרגלו  שרבים  התקשורת,  למכשירי 
ונפלו ברשת מכונת ההשמדה של האינטרנט, 
רובץ,  חטאת  ולפתח  ולילה  יומם  שם  ומבלים 
במ"ט  ואח"כ  היתר  של  אחד  בשער  תחילה 
ברישתה,  שנפל  למי  לו  ואוי  טומאה,  שערי 
מזה  צווחים  שבישראל  הריקנין  ואפילו 
שקועים  זו  בתקופה  שילדיהם  ביותר 

באינטרנט עד כדי התאבדות רח"ל.
לסגור  אמיתי  נפש  פיקוח  שזהו  ובודאי 
ישיבות  האינטרנט  דור  בדורנו  כהיום 
מסגירת  בקיץ  שיצא  מה  ראינו  וכבר  ות"ת 
גדולה  בזה  והסכנה  החינוך,  ובתי  הישיבות 
יותר מכל הקורונה כי “גדול המחטיאו יותר 

מן ההורגו", והיא סכנה לכל היהדות כולה.
מסכה  דברים:  בג'  יהבינו  תלינו  תחילה  והנה 
הקורנה  את  שניצחו  וחשבו  והיגיינה,  ריחוק 
ומסגר אל סגר יצאו, ונשארו בידם רק עם גדרי 
ההשתדלות, ולא שבנו בתשובה על דרכינו ולא 

קיימנו בנפשנו “נחפשה דרכינו ונחקורה".
כמוצא  החיסונים  של  הקסם  פתרון  מצאו  וכעת 
כמה  כדבריהם  יהיה  הלוואי  מהמגיפה,  שיצאו  ובטוחים  רב  שלל 
גואה,  התחלואה  ליום  מיום  הרבים  בעוונותינו  אבל  מהר.  שיותר 
ומיום שבאו החיסונים רבו גם רבו החולים הקשים והמתים ד' ישמור 
ויציל. כי עדין לא קיימנו “נחפשה דרכינו ונשובה עד ד'" לעקור את 
השתדלות,  וגדרי  ודם  בבשר  ביטחוננו  ותלינו  והרע,  החולי  שורש 
ואנו עומדים באימה מיום ליום באין אונים באין יודעים מה ילד יום, 
פרקי  לומר  להתרגל  הפחות  ולכל  ולהריע,  לזעוק  צריך  זה  כל  ועל 
ה"ג(:  מתענית  )פ"א  הרמב"ם  שכמ"ש  תפילה  כל  אחר  בציבור  תהלים 
"אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע 
להדבק  להם  וגורמת  דרך אכזריות  זו  הרי  נקרית,  נקרה  זו  וצרה  לנו 
במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה 

והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי".  
מערערים,  הרבה  יצאו  עצמם  החיסונים  אודות  על  והנה 
נעשה  לקורונה  החיסון  וכל  והמומחים,  הרופאים  בין  גם 
נגיעות  עם  בדבר  נוגעים  הרבה  ידי  על  ובחיפזון  בבהלה 

ובודאי שזהו פיקוח 
נפש אמיתי לסגור 
כהיום בדורנו דור 

האינטרנט ישיבות 
ות"ת וכבר ראינו 
מה שיצא בקיץ 

מסגירת הישיבות 
ובתי החינוך, והסכנה 
בזה גדולה יותר מכל 

הקורונה כי “גדול 
המחטיאו יותר מן 

ההורגו", והיא סכנה 
לכל היהדות כולה.

1
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דעת תורה 
מאת הרב הגאון רבי יוסף זלמן בלאך שליט"א

רב דביהמ"ד לעיקוואד- מאנסי וראה"כ עץ חיים

בן הגאון האדיר ראש ישיבת טעלז זצ"ל

בס"ד

שלהי אלול ה' תשפ"א

וויירוס" הנפוץ היום.  נגד ה"קורונא  נדרשתי לאשר שאלוני לכתוב את הנכון בענין החיסון 
נוראות.  ופחד רדיפות  ומוחלטים בלחץ איומים  גמורים  לידע שמפיצים שקרים  והנה צריכים 
הלא תראו שלא די אשר מנעו בכח – ועדיין מונעים – את הרפואות המועילות הבדוקות, אלא 
עכשיו על אף השמועות הבלתי פוסקות על המתים בגלל החיסונים, וגם מכות גדולות ונאמנות, 
מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, כולם מצויים בהחיסונים האלה. – ולא עוד אלא שרואים בחוש 
אשר אין החיסונים מועילים כלל למניעת הפיגוע, ולמניעת ההדבקה, ולדבריהם מועילים רק 

להקל החולי, ואעפ"כ מפרסמים שיקחו הכל את החיסונים!!!.

ודוגמא מהשקרים הגדולים: מפיצים שרוב החולים החמורים והמתים הוא מאותן שלא לקחו 
שני  לאחר  לא  וגם  אחת,  זריקה  לאחר  כ"מחוסן"  לאדם  מחשיבים  אינם  האמת?  ומה  החיסון, 
שהחיסון  עד  יום  עשר  ארבעה  זקוקים  לדבריהם  )כי  שבועות  שני  עליו  שיעברו  עד  זריקות! 
תעשהו מחוסן גמור(, ולכן כל מי שמת או נחלה המורות על ידי החיסון עצמו תוך השני שבועות 

מוסיפים אותו למספר המתים בלי חיסון! ועוד שקרים ומשחקים כאלה לרוב!.

עוד זאת יש לדעת אשר הזריקה הזו של MRNA לא נבדקה כאותם הזריקות הרגילים, ופעולתה שונה 
בהחלט, עד שיש להתספק אם בכלל תוגדר כרפואה.

גם למעוברות דורשים שיתחסנו! הרי זה לא נשמע מעולם בכללי הרפואה שימליצו ליתן איזה תרופה 
שאינם  כמעט  ששים  מבני  פחות  שצעירים  ובפרט  מזיק.  שאינו  בדיקות  באלף  נבדק  טרם  למעוברות 
מסוכנות כלל מהוויירוס, למה יכנסו לסכנה. – וכבר נשמע בין החיים כמה וכמה שחיסלו את הולד על 

ידי החיסון, ה' ירחם.

והגרוע מן הכל, שנתנו עיניהם גם בהילדים, אשר אין לדבר שחר כלל! היתה זו חסד ה' נורא 
אשר לא נגעה המגפה כלל בילדים, היפך מכל מגפה שבהסטוריא, ומה צורך בחיסון כשאין שם 
חולי? והרבה ילדים לקו כבר במחלות הלב ר"ל על ידי החיסונים האלה, גם יש שמתו ר"ל הי"ד.

כל הממליצים בטיב החיסונים או שאינם מבינים כלל ומאמינים בעינים סגורות להשקרנים הנוראים 
ולפרנסתם  לנפשם  יראתם  מחמת  או  "רוצח"(,  הכתוב  קראו  ברציחה  שוגג  גם  )אבל  בהם  שמושלים 

החליטו להלות בתלם עם הורגי נפשות.

בעזרת ה' נראה שהצרה של ה"קורונא" עוברת ממנו ב"ה, ורק נשאר צרת החיסונים, ויהי רצון שתכלה 
שנה וקללותיהו, ותחל שנה וברכותיה. ויגיע עץ הגאולה על ידי משיח צדקינו מהרה, אמן כן יהי רצון.
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הרי לנו כיצד היתה התיחסות גדולי ישראל לחיסון: 
א. המתינו זמן רב ]כשלושים שנה[ 

ב. בדקו הדבר אצל כל מדינה ומדינה עד קצות הארץ בכל 
העולם כולו. 

קטן  ועד  מגדול  לאחד  אפילו  הדבר  הזיק  שלא  וכשראו  ג. 
ישראל  גדולי  התירו  אז  רב,  זמן  במשך 
של  במגיפה  מדובר  שהיה  ואף  הדבר.  את 
אבעבועות רוח שהיו מתים רבים ברחובות, 
להזיק  מ"מ  גדולה,  הצלה  בזה  והיה 

בידיים לו ולאחרים, אסור.
כאן  נתקיים  שלא  נדבר  ומה  נאמר  ומה 
תנאי אחד מהם!! שאנו רואים בעינינו רבים 
הניזוקים מאד מחמת כן, בתקופה כה קצרה, 
פשיטא ופשיטא שאין היתר בדבר!! וכל שכן 
המינימלי  בדיקה  זמן  שיעור  עבר  לא  שעוד 
כידוע, וגם לא הותר בכל מדינה ומדינה, דהרי 
ועוד  כלל,  אותו  יש מדינות שאינן מאשרות 
לראות  ממתינות  שעדיין  בעולם  מדינות 

התוצאות והנזקים בארץ ישראל.
הנה  הזקנים,  רק  יתחסנו  ולא  ימתינו  שהצעירים  שאומרים  ומה 
דווקא  כי  כלום.  יודעים  איננו  כמה  ראינו  כאן 
כי  בדבר,  מאד  שניזוקו  ראינו  ביותר  הזקנים 
על  נשמע  וביותר  בזה.  לעמוד  כח  להם  אין 
היו  עיר הקדש שלא  בירושלים  שני בתי אבות 
רבו  החיסונים  שעשו  ומאז  חולים,  כמעט  שם 
לבתי  רבים  חולים  הובהלו  ואף  החולים  אצלם 
חולים,  ומי יוכל לעמוד מכנגד כאשר אנו רואים 
בחולאים  וניזוקים  הסובלים  רבים  צרת  לעינינו 
עליהן,  ומתריעים  שמתענין  יום  בכל  גדולים 
ורק  ועלינו אך  לומר למשחית הרף,  ולכן עלינו 
במעשינו  ולפשפש  להקב"ה  ולהריע  לזעוק 
ולשוב בתשובה שלימה ולהתחזק מאד בתורה 
ותפילה, ולומר בכל יום אבינו מלכנו מנע מגיפה 
היא  כי  התפילה  אחר  תהלים  ופרקי  מנחלתך, 

עת צרה נוראה.

ובודאי כל מי שיש לו מח בקדקדו לא 
מהחיסונים  לקחת  דעתו  על  יעלה 
עד  תעשה  ואל  בשב  וינהג  הללו 
שיעבור זמן רב ונראה את השפעתם 

ותוצאותם.
יתלה  אלא  ידאג,  לא  הללו  מהחיסונים  לקח  שכבר  מי  ומ"מ 
בטחונו בהשי"ת כי רק בידו יתברך להושיע ולעזור ולרפאות. ואף 
כשרואים תופעות לוואי, יש להתחזק בביטחון ובשמחה בהשי"ת 
רצון  ויהי  בו,  החוסים  לכל  הוא  מגן  והשי"ת  כלל  לדאוג  ולא 
שהקב"ה יאמר למשחית הרף. ובזכות ה'זעקתי אליך ד' יתקיים המשך הפסוק: "הוציאה 
ויחזירנו  ישראל   בית  כל  ומעל  מעלינו  המגיפה  ויסיר  שמך",  את  להודות  נפשי  ממסגר 

בתשובה שלימה.

רבות כידוע, ואף פרסמו הסכנות עושי החיסונים בעצמם 
גדולים בדבר  ידוע שכבר הורו  והנה  וגם נותני האישור הזמני. 
עסוקים  ימיהם  וכל  עליהם  הגדולים  שסמכו  רפואה  מומחי  וכן 
בחסד ויעוץ לשם שמים ועזרה למען הזולת אשרי חלקם, ומי כמוני 
אף  ולכן  כלל,  מומחה  שאינני  בפרט  בדבר  דעה  שאחווה  תולעת 

שרבים ביקשו ממני נמנעתי מלהביע איזו דעה 
בדבר שלא ביררתי, ואדרבה סמכנו על הוראות 

הגדולים והמומחים הללו.

עברו  כבר  החיסונים  שלקחו  מאז  אך 
רבים  למקרים  ונתודענו  שבועות,  כמה 
ומבהילים של אנשים שלקחו החיסונים 
שמתו  גם  ויש  מכן,  לאחר  מאד  וניזוקו 
לכן.  קודם  בריאים  שהיו  אף   רח"ל, 
וגם הראו לנו גם מה שחברת החיסונים עצמה 
חמורות  לוואי  תופעות  הרבה  שיש  הראתה 
ביותר שעלולות לקרות. וכל זמן שלא התחילו 
החיסון בפועל חשבנו שעשו כן להגן על עצמם 

וליתר ביטחון מתביעות וכדו'.

כזו,  אבל כעת אנו רואים בעליל שהנזק רב מאד בתקופה קצרה 
ואף שרובא דרובא דבני אדם לא ניזוקו, ויהי רצון שלא ינזקו כלל 

וכלל, אך מה אפשר לעשות שרבים רבים ניזוקו 
הגדולים  מהוראת  ללמוד  אפשר  ואי  ממנה, 
שהיתה קודם החיסונים, להוראה כהיום שהיא 
לאחר החיסונים והנזקים הרבים שרואים אצל 
לדבר  ורגלים  חוששין  שעכ"פ  או  המתחסנים, 

שבאו מהן.
והנה ההתיחסות לחיסונים אצל גדולי הדורות 
אצל  נאמן   מקור  שהוא  הברית  בספר  מצינו 
למגיפת  ובהתיחסו  ישראל  אמוני  שלומי  כל 
האבעבועות רוח שהיתה בשעתה וכאשר באו 
יז עמ'  )שם במאמר  זו כתב  אז החיסונים למחלה 
שכט( וז"ל: “אמנם כעת בדורינו נתחדש בחסד 

האדם  את  ומציל  המגן  חדשה  רפואה  עליון 
ניסו  וכבר  )האבעבועות(...  הפוקאן  ממחלת 
יצאו בשלום  וכולם  בני אדם  רבבות  זה אלפי 
כראות  ויהי  אלה.  בכל  אחד  אפילו  מת  ולא 
מאד,  ומנוסה  בדוק  שהדבר  ישראל  חכמי 
ומתקבל  מתפשט  הזה  המנהג  ויום  יום  ובכל 
ולא  הארץ,  קצות  עד  ומדינה  מדינה  בכל 
ותקלה לשום אדם,  נראה מכשול  ולא  נשמע 
לעולם.  מזיק  שאינו  דבר  הוא  כי  וקטן,  גדול 
בדור  תורה  ותופסי  ישראל  זקני  גם  עמדו 
התורה...  ע"פ  ישראל  לכל  זה  והתירו  הזה 
יען הוא בטוח בחסד עליון מכל מכשול ומכל 
הניסיון  העיד  כאשר  רע,  וממקרה  רע  דבר 

שנה..  שלושים  כמו  זה  יום  בכל  אדם  בני  רבבות  מאלפי  היומי 
עכ"ל. עמנו,  בני  תוך  כן  גם  הזה  המנהג  להתפשט  התחיל  לכן 

"אך מאז שלקחו 
החיסונים כבר עברו 

כמה שבועות, ונתודענו 
למקרים רבים ומבהילים 

של אנשים שלקחו 
החיסונים וניזוקו מאד 

לאחר מכן, ויש גם 
שמתו רח"ל, אף שהיו 

בריאים קודם לכן"

"ומה שאומרים 
שהצעירים ימתינו ולא 

יתחסנו רק הזקנים, הנה 
כאן ראינו כמה איננו 

יודעים כלום. כי דווקא 
הזקנים ביותר ראינו 

שניזוקו מאד בדבר, כי 
אין להם כח לעמוד בזה. 

וביותר נשמע על שני 
בתי אבות בירושלים 
עיר הקדש שלא היו 

שם כמעט חולים, ומאז 
שעשו החיסונים רבו 

אצלם החולים ואף 
הובהלו חולים רבים 

לבתי חולים"

וע"ז באעה"ח ברחמים ותחנונים לפני בורא עולם

משה מרדכי קארפ

<<< המשך מעמוד קודם
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דעת תורה 
מאת הרב הגאון רבי יוסף זלמן בלאך שליט"א

רב דביהמ"ד לעיקוואד- מאנסי וראה"כ עץ חיים

בן הגאון האדיר ראש ישיבת טעלז זצ"ל

בס"ד

שלהי אלול ה' תשפ"א

וויירוס" הנפוץ היום.  נגד ה"קורונא  נדרשתי לאשר שאלוני לכתוב את הנכון בענין החיסון 
נוראות.  ופחד רדיפות  ומוחלטים בלחץ איומים  גמורים  לידע שמפיצים שקרים  והנה צריכים 
הלא תראו שלא די אשר מנעו בכח – ועדיין מונעים – את הרפואות המועילות הבדוקות, אלא 
עכשיו על אף השמועות הבלתי פוסקות על המתים בגלל החיסונים, וגם מכות גדולות ונאמנות, 
מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, כולם מצויים בהחיסונים האלה. – ולא עוד אלא שרואים בחוש 
אשר אין החיסונים מועילים כלל למניעת הפיגוע, ולמניעת ההדבקה, ולדבריהם מועילים רק 

להקל החולי, ואעפ"כ מפרסמים שיקחו הכל את החיסונים!!!.

ודוגמא מהשקרים הגדולים: מפיצים שרוב החולים החמורים והמתים הוא מאותן שלא לקחו 
שני  לאחר  לא  וגם  אחת,  זריקה  לאחר  כ"מחוסן"  לאדם  מחשיבים  אינם  האמת?  ומה  החיסון, 
שהחיסון  עד  יום  עשר  ארבעה  זקוקים  לדבריהם  )כי  שבועות  שני  עליו  שיעברו  עד  זריקות! 
תעשהו מחוסן גמור(, ולכן כל מי שמת או נחלה המורות על ידי החיסון עצמו תוך השני שבועות 

מוסיפים אותו למספר המתים בלי חיסון! ועוד שקרים ומשחקים כאלה לרוב!.

עוד זאת יש לדעת אשר הזריקה הזו של MRNA לא נבדקה כאותם הזריקות הרגילים, ופעולתה שונה 
בהחלט, עד שיש להתספק אם בכלל תוגדר כרפואה.

גם למעוברות דורשים שיתחסנו! הרי זה לא נשמע מעולם בכללי הרפואה שימליצו ליתן איזה תרופה 
שאינם  כמעט  ששים  מבני  פחות  שצעירים  ובפרט  מזיק.  שאינו  בדיקות  באלף  נבדק  טרם  למעוברות 
מסוכנות כלל מהוויירוס, למה יכנסו לסכנה. – וכבר נשמע בין החיים כמה וכמה שחיסלו את הולד על 

ידי החיסון, ה' ירחם.

והגרוע מן הכל, שנתנו עיניהם גם בהילדים, אשר אין לדבר שחר כלל! היתה זו חסד ה' נורא 
אשר לא נגעה המגפה כלל בילדים, היפך מכל מגפה שבהסטוריא, ומה צורך בחיסון כשאין שם 
חולי? והרבה ילדים לקו כבר במחלות הלב ר"ל על ידי החיסונים האלה, גם יש שמתו ר"ל הי"ד.

כל הממליצים בטיב החיסונים או שאינם מבינים כלל ומאמינים בעינים סגורות להשקרנים הנוראים 
ולפרנסתם  לנפשם  יראתם  מחמת  או  "רוצח"(,  הכתוב  קראו  ברציחה  שוגג  גם  )אבל  בהם  שמושלים 

החליטו להלות בתלם עם הורגי נפשות.

בעזרת ה' נראה שהצרה של ה"קורונא" עוברת ממנו ב"ה, ורק נשאר צרת החיסונים, ויהי רצון שתכלה 
שנה וקללותיהו, ותחל שנה וברכותיה. ויגיע עץ הגאולה על ידי משיח צדקינו מהרה, אמן כן יהי רצון.
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מגדולי זקני הרבנים העוסק רבות בשנים בשדה הרפואה 

 

 
 

 
 





 
 

 
 


 מנ"אתשפ"א


חכמיםתלמידיוכמהלכמהמצטרףבזההריני,הקורונהשלהפרשהבתחילתכתבתישכברלמהבהמשך
הגה"צ ורעי ובפרטידידי זהשאיןליקחהחיסוניםשמלאיםדופי, שנכנסולעוביהפרשהוכתבווחתמובענין
עםוישבהרבהשבירר,ועכי"אזי"עוזקינואביושלדרכםוממשיךמקומםממלאשליט"אהלוידשבטאדמו"ר
˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˘‡˙ÏÈÓ È‡‰„‡˜ÒÓÂ הנושא, כל הרבהפרסומיםעל שהביאו ידעניםבנושא, רופאיםועוד

 ‰ÌÈÓÈÏÁÓ‰Ï˘ÂÌÈ„ÏÈ‰Ï˘ÌÈÂÒÈÁ‰ÂÚ‰˙Ú˙ÚÏËÙÂ,ÌÈÂÒÈÁושסכנהממשתלויהבזה.

שדעתואף(בכת"י),הנושאכלעלרבהבהרחבהשכתב,שליט"אשבעדבאריראיםדקהלגאב"דידי"נוכן
החלועובדותואלפימאותכי,והזקניםהילדיםלחיסוןהרבהחושששהואליאמרכעתאבל,עמוהייתהאחרת

 להתפרסםבא"יובחו"ל-למרותההשתקההנפשעת-עלנזקיםחמוריםשנגרמוע"יהחיסוניםהנ"ל.


לוואי בעקבותגילוי וירוסקורונה, חוקריםבבריטניהקוראיםלממשלהלעצורמידאתהשימושבחיסון
עלבחיסוןהשימושאתלעצורויש,אדםבבנילשימוששמסוכן,מהנדרשראיותיותריש,רעילותשלתופעה

 !אדםבני


איבודדםכליומחלותנורולוגיותתגובותבהםישכי,אדםבבנילשימושכמסוכןמתגלההקורונהחיסון
5,888 ולפיהפרסוםבארה"ב, ראיהאושמיעהויכולתדיבור,אוחושריח,מרכיביהחיסוןהםרעיליםמאוד,
נחלו1,737,אושפזו19,597,החיסוןקבלתלאחרחירוםבמוקדיהתייצבו43,891,הקורנהשלמהחיסוניםמתו
4,583,מהפלותסבלו650,לבמהתקפיסבלו2,190,חייםמסכניבמחלותחלו5,885,הפניםשרירישלבשיתוק
,הספרלבתיבחינותעבורילדיםלחסןמחייביםבארץכאן,ניסיוניהוא,נורמליחיסוןאינוזהכי נהיונכים,
חמורהואהלבשרירלדלקת החיסון הקשרבין וכן 25מהרגיל, חייםבארץהואפי מחלותלבמסכני מקרי
או כהלכה בחינה כל ללא ניתנים החיסונים מקודם, שסברו ממה גרוע יותר הרבה נראות המחלות ביותר,
הארוכות התוצאות את יגלה הזמן רק מחלה, בשום כן לפני נעשה לא שמעולם משהו בטיחות, פרוטיקול
,הזמןכלשמתפרסמיםדבריםועודעודוכן,רח"למדימאוחרכברזהשלחלק,לשוקהחיסוןהחשתשלהטווח

 ה'ירחם.


,דינווביתפיהררמרשל"הנאמנות"סמךעלההמוניםאתשהלעיטוהמותסם-החיסוניםאתשנתנוהחרדיבציבורכאן
היכןעדלדעתאפשראישעדייןונזקיםוחמוריםקשיםחלאים,החיסוניםאתשנטלואחראירעשבמקרהפתאומייםנפטריםמאות

 הדבריםמגיעים,ביניהםדבריםשאיאפשרלפרטבו,אימללואנשיםוחשוביםכמתיםרח"ל.


ואינטערעסן בצעכסף המוניםעבור שהסיתו האםאלו האםהואהולךלשלםאתהנזקיםשגרם, נשאלת, השאלה[שלא]
לתתבשערלהתיצביועיל הסלעיםאולי מדועכעתאותומרפיהררמסתתרכשפןבנקיקי פוליטייםנוטליםאחריותלמעשיהם,
ËÏ‡'ˆ‰Ó"עבורסכנהבכללהיולאלשיקריהםשגםלצעיריםגםהסיתוומדוע,חיסוניםלקחתלרוץוזירזהזדרזמדוע,הסבר

שלא ולהבאיודיעו ולכלהפחותמכאן כעתלאחרהמעשהיודהשטעה, -לפחותוהאם לחרפתעםחכםונבון, -"‰ÏÂ˜˙ÈÁÙ
שלאילדיהםעלחלילה אסון חייםלמטרתניסוייםולאימיטו לסמוךעלפקידימשרדהבריאותהמשתמשיםבתושביםכבבעלי
"לזוטות" פנויות עיתותיו ואין ה"דאטשה", אחרי עד מענה ללא לבינתיים ישארו כנראה באלו וכיוצא אלו שאלות כל חטאו,

 שכאלו...

 ולכןבפרטלאלושהחלימומקורונה,יזהרובמיוחדמלקחתאתהחיסוןכיהסכנהמצויהיותרח"ו.

'חייב'זהצעדלמנועשבידומיוכל,ולזקניםלילדיםחיסוןלתת,לסייע,להסכיםוחמורגמוראיסורהתורהפיעל
 לעשותכןמשום,'ÍÚÌ„ÏÚ„ÂÓÚ˙‡Ï'וזכויותרבותתלויותבו.

וצוקהצרהמכלישראלבית ולסיוםנבקשמכלאחדואחדשירבהבתפילהובתחנוניםשהקב"הישמוראתעמו
 ומכלנגעומחלה,ונזכהבמהרהלראותבישועתה'והתרוממותקרןהתורהוישראל.

˙ÁÂÂ‡ÈÂ,ÂË˙ÎÌ‰ÈÏÚ‡Â˙ÂÌÚÂÈÌÈÚÓÂ˘ÏÂ
 .Ï‡˘È˙È˙‡Ù˙ÏÈÙÂ˘ÚÈÂÂÏ„‚ÈÂ,Á"ˆÂÈÏÎÓ‰˘Â„˜„
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 חורףתשפ"א


מתןבעדמאודלוחציםועודשהרופאיםכיון ,˙ÚÙ˘‰„‚ÔÂÒÈÁלעשותהאםהשואליםלרבים
שישנם,שפעתנגדהחיסוןמתןלאחרשקרוהקשיםהמקריםמפרסמיםאינםהםשניומצד,החיסונים
להםהידועאתולספרלומרויועציהםמהרופאיםומונעים,רח"למוותשעריעדשהגיעומהמחוסנים

 .כללדיעהלהביעולאלשתוקהפחותולכל,דעתםנגדלומראותםמחייביםאלא,הרחבלציבור

דעתםפרסמו'הבריאותל'משרדמשועבדיםשאינםורופאים,'Â˜ÈÒ˜Ó˙ÚÙ˘'במדוברהיהכאשרבעבר
אוכלוסיית למעט החיסון שמטרת והוסיפו בזאת, פרטים הרבה ופירטו החיסון, בכללות השלילית
 .כהיוםהנפוצה'˙ÚÙ˘'השלהחיסוןלתוךהנ"למהחיסוןהכניסו,השתאועדשלאחריהובשנה.העולם

 .הנ"להחיסוניםאתמלקבלנמנעו,ועודותלמידיהםהבכיריםמהרופאיםרבים

בעצמםהםכאשר,בעצמםבושוולא,להםמזיקזהכי,ברביםדעתיאתמביעאנימדוע,השלטונותמראשיאליהתקשרוובעבר

 .החיסוןמלקבלנמנעו

בני מאחינו מזו, ויתירה ונזק צער למנוע בכדי הדברים, לפרסם לעצמי חובה רואה הנני לכך אי
 .ישראל

ילדים ראיתי עוד לאחרונה ועד רח"ל, ממנו ניזוקו שרבים ידוע אשר '˙ÏÚ˘' נגד החיסון ובדבר
אבל,החיסוןנגדהרופאיםדעתבזהוגם,ממשנפשפיקוחשללמצבהגיעוהחיסוןקבלתלאחרשמיד
לחלל ומותר החיסון, מתן לאחר מאושפזים שילדים המקרים לפרסם לא עצומים לחצים עליהם יש
בבתי מאושפזים שעדיין ילדים שישנם גמורה, בידיעה לי וידוע בזה, שהסתכנו הילדים עבור שבת

 .ונוראיםרביםייסוריםועובריםהחיסוןקבלתמאזחולים

מבלי החיסונים את לקבל מקום בכל לבקש ויש ,'˙ÏÚ˘'ה החיסון מלתת למנוע יש בוודאי

 .'˙ÏÚ˘'ה

ראובעצמםהםכאשרגם,דעתםמלהביעמהםשנמנע,מרופאיםשמעתי'˙ˆÁ'הנגדבחיסוןגם
,דעתםמלהביעבעדםעוצריםשהשלטונותשכתבתיוכמו,הנ"למהחיסוןשניזוקו,רביםמטופליםאצל

 ,È˙Ú„ÚÈ‡‡Ï˘ÚÂ˘˜ÈÈÓÓÌ‚Âומאיימיםעליהםבפיטורין.

טיב יודעים לא עדיין הקורונה, מחלת כאשר ,‰ÂÂ˜‰ „‚ ÔÂÒÈÁ והנהעלעתהבאתי,
שלאורבים,קשהוניזוקוהמשמרותכלעלשמרוהרבה,מזיקאינוולמימזיקולמי,באמהיכן,המחלה
Â‡ˆÈ˘,Ï"ÂÁÂı‡ÌÈ‡ÙÂ‰ÌÈÂ,מזהבחיסוניםמביניםשהםלחשובורחוק,כללניזוקולאשמרו
ËÙÂ,‰ÊÏÚÂ˙Î˘˙Â˘˘Á‰‰Â,‰˙Ú„ÚÂ˙È˘ÌÈÂÒÈÁ‰ÏÎÓ˙ÂÈ‰‰,ÂÏÏ‰ÌÈÂÒÈÁ‰„‚
ÌÈ‡ÙÂ‰Ó˜ÏÁÂ,ÂÏ‡ÔÂ‚ÎÌÈÂÒÈÁ˜Â„Ï˙ÂÎˆ‰Â˙ÂÚÂ„È‰˙Â˜È„‰ÏÎÂ˜„‡ÏÔÈÈ„ÚÌÈÂÒÈÁ‰˘

 .ÏÏÎÌ˙˙ÏÂÒ‡ÂÌÈÂÒÈÁ‰˜ÂÁ„‚‰Ê˘Â˙ÎÛ‡

זמ וכל ,בה שיש התועלת בוודאות הוברר שלא עוד כל כי ,ואסיי
תשובות ונקבל ,בגינ להופיע שעלולי הנזקי לחלוטי נשללו שלא

 .מהולהתרחקלהימנעיש,מהרופאי

˙ÁÂÂ‡ÈÂ,ÂË˙ÎÌ‰ÈÏÚ‡Â˙ÂÌÚÂÈÌÈÚÓÂ˘ÏÂ
 .Ï‡˘È˙È˙‡Ù˙ÏÈÙÂ˘ÚÈÂÂÏ„‚ÈÂ,Á"ˆÂÈÏÎÓ‰˘Â„˜„
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 מנ"אתשפ"א


חכמיםתלמידיוכמהלכמהמצטרףבזההריני,הקורונהשלהפרשהבתחילתכתבתישכברלמהבהמשך
הגה"צ ורעי ובפרטידידי זהשאיןליקחהחיסוניםשמלאיםדופי, שנכנסולעוביהפרשהוכתבווחתמובענין
עםוישבהרבהשבירר,ועכי"אזי"עוזקינואביושלדרכםוממשיךמקומםממלאשליט"אהלוידשבטאדמו"ר
˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˘‡˙ÏÈÓ È‡‰„‡˜ÒÓÂ הנושא, כל הרבהפרסומיםעל שהביאו ידעניםבנושא, רופאיםועוד

 ‰ÌÈÓÈÏÁÓ‰Ï˘ÂÌÈ„ÏÈ‰Ï˘ÌÈÂÒÈÁ‰ÂÚ‰˙Ú˙ÚÏËÙÂ,ÌÈÂÒÈÁושסכנהממשתלויהבזה.

שדעתואף(בכת"י),הנושאכלעלרבהבהרחבהשכתב,שליט"אשבעדבאריראיםדקהלגאב"דידי"נוכן
החלועובדותואלפימאותכי,והזקניםהילדיםלחיסוןהרבהחושששהואליאמרכעתאבל,עמוהייתהאחרת

 להתפרסםבא"יובחו"ל-למרותההשתקההנפשעת-עלנזקיםחמוריםשנגרמוע"יהחיסוניםהנ"ל.


לוואי בעקבותגילוי וירוסקורונה, חוקריםבבריטניהקוראיםלממשלהלעצורמידאתהשימושבחיסון
עלבחיסוןהשימושאתלעצורויש,אדםבבנילשימוששמסוכן,מהנדרשראיותיותריש,רעילותשלתופעה

 !אדםבני


איבודדםכליומחלותנורולוגיותתגובותבהםישכי,אדםבבנילשימושכמסוכןמתגלההקורונהחיסון
5,888 ולפיהפרסוםבארה"ב, ראיהאושמיעהויכולתדיבור,אוחושריח,מרכיביהחיסוןהםרעיליםמאוד,
נחלו1,737,אושפזו19,597,החיסוןקבלתלאחרחירוםבמוקדיהתייצבו43,891,הקורנהשלמהחיסוניםמתו
4,583,מהפלותסבלו650,לבמהתקפיסבלו2,190,חייםמסכניבמחלותחלו5,885,הפניםשרירישלבשיתוק
,הספרלבתיבחינותעבורילדיםלחסןמחייביםבארץכאן,ניסיוניהוא,נורמליחיסוןאינוזהכי נהיונכים,
חמורהואהלבשרירלדלקת החיסון הקשרבין וכן 25מהרגיל, חייםבארץהואפי מחלותלבמסכני מקרי
או כהלכה בחינה כל ללא ניתנים החיסונים מקודם, שסברו ממה גרוע יותר הרבה נראות המחלות ביותר,
הארוכות התוצאות את יגלה הזמן רק מחלה, בשום כן לפני נעשה לא שמעולם משהו בטיחות, פרוטיקול
,הזמןכלשמתפרסמיםדבריםועודעודוכן,רח"למדימאוחרכברזהשלחלק,לשוקהחיסוןהחשתשלהטווח

 ה'ירחם.


,דינווביתפיהררמרשל"הנאמנות"סמךעלההמוניםאתשהלעיטוהמותסם-החיסוניםאתשנתנוהחרדיבציבורכאן
היכןעדלדעתאפשראישעדייןונזקיםוחמוריםקשיםחלאים,החיסוניםאתשנטלואחראירעשבמקרהפתאומייםנפטריםמאות

 הדבריםמגיעים,ביניהםדבריםשאיאפשרלפרטבו,אימללואנשיםוחשוביםכמתיםרח"ל.


ואינטערעסן בצעכסף המוניםעבור שהסיתו האםאלו האםהואהולךלשלםאתהנזקיםשגרם, נשאלת, השאלה[שלא]
לתתבשערלהתיצביועיל הסלעיםאולי מדועכעתאותומרפיהררמסתתרכשפןבנקיקי פוליטייםנוטליםאחריותלמעשיהם,
ËÏ‡'ˆ‰Ó"עבורסכנהבכללהיולאלשיקריהםשגםלצעיריםגםהסיתוומדוע,חיסוניםלקחתלרוץוזירזהזדרזמדוע,הסבר

שלא ולהבאיודיעו ולכלהפחותמכאן כעתלאחרהמעשהיודהשטעה, -לפחותוהאם לחרפתעםחכםונבון, -"‰ÏÂ˜˙ÈÁÙ
שלאילדיהםעלחלילה אסון חייםלמטרתניסוייםולאימיטו לסמוךעלפקידימשרדהבריאותהמשתמשיםבתושביםכבבעלי
"לזוטות" פנויות עיתותיו ואין ה"דאטשה", אחרי עד מענה ללא לבינתיים ישארו כנראה באלו וכיוצא אלו שאלות כל חטאו,

 שכאלו...

 ולכןבפרטלאלושהחלימומקורונה,יזהרובמיוחדמלקחתאתהחיסוןכיהסכנהמצויהיותרח"ו.

'חייב'זהצעדלמנועשבידומיוכל,ולזקניםלילדיםחיסוןלתת,לסייע,להסכיםוחמורגמוראיסורהתורהפיעל
 לעשותכןמשום,'ÍÚÌ„ÏÚ„ÂÓÚ˙‡Ï'וזכויותרבותתלויותבו.

וצוקהצרהמכלישראלבית ולסיוםנבקשמכלאחדואחדשירבהבתפילהובתחנוניםשהקב"הישמוראתעמו
 ומכלנגעומחלה,ונזכהבמהרהלראותבישועתה'והתרוממותקרןהתורהוישראל.

˙ÁÂÂ‡ÈÂ,ÂË˙ÎÌ‰ÈÏÚ‡Â˙ÂÌÚÂÈÌÈÚÓÂ˘ÏÂ
 .Ï‡˘È˙È˙‡Ù˙ÏÈÙÂ˘ÚÈÂÂÏ„‚ÈÂ,Á"ˆÂÈÏÎÓ‰˘Â„˜„
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 טוביה הלוי שולזינגר
 בלאאמו''ר הגר''ש זללה''ה    

 גאב''ד קרית אתא                  
 'טוב הארץ'בעמח''ס ו                          

 קרית אתא 7ת.ד.  11רחוב הציונות           
 

 ר התשפ''אה' אד                                                                                                                               בס''ד

 
 היכל שלמה החדש-לענייני קורונהב''ב בית דין 

 
)יעויי' שבת ע''ז  אימת יתוש על פיל תחתהנה זה כשנה תמימה מאז החל הנגף, כאשר כל העולם כולו עומד 

חזקה יעויין , )הדנים בייסורים ובא'דייני דמגיזת'ובעיר בני ברק ראיתי שערורייה כאשר קמו כמה  ע''ב(.
מומרים לעקור את כל התורה והמצוות  ''היכל שלמה החדש''.רש''י ב''מ ל ע''א(, והעמידו צלם בהיכל ה''ה 

 לכה.גלות פנים בתורה שלא כהל
שר פירסם בראש כל חוצות, כי אברך א ,י. סילמן היכ''ש-''הבי''ד''בראש והאחרון הכביד אשר העומד 

בני ביתו  עם אותו ולהניח ,אינו חפץ בחיסוני הקורונה יש להוציאו מבית המדרש. ולשלול ממנו המלגה
 ברעב.
''גילוי פנים  כי (מ' רנ''ח)קריינא דאיגרתא ח''א ע כתב מרנא רשכבה''ג בעל הקהילות יעקב זיע''אוהנה 

ך נראה לו וכך ת אלא רק אמר שכהורה לעשו ואפילו לא בתורה זו הרמת יד על התורה ועל נותן התורה''
. וכ''ש המקדיח תבשילו ''הוא חושב, ואפילו לא אמר כן אלא ליחיד הלא הוא בכלל ''דבר ה' בזה'' רח''ל

והרי זה כעומד בשם התורה, תורתו של הקב''ה,  ומדוחים אבפרהסיא להורות שו ברבים ומחלל שם שמים
. איני יודע איזה מילים יתאימו לתאר וה''ק, לכל אשר יחפוץ בשרירות לבוומצהיר ומה בכך שיסלפו דיני ת

את כהור אותיווהור ת לרבנות כלל, וכתביו ''כתבי קוסמין'',את. וברור שאדם כזה אין לו שייכונבלה שכז
אחת עם  מוני ישראל, והציג את עצמו בשורהשר''י, שכבר הוציא עצמו מחזקת שלומי א הרבנים הרפורמים

 אותו האח''ר שהיה בזמנו של מרנא ורבנא בעל החת''ס זיע''א, וששמו ישאר לדיראון עולם. לדורי דורות.
 וו הקב''ה עוזרואי לא דושה,והנה כלל ישראל קמו עליו בכל דור ודור מהרסים ומתקוממים, על תורתינו הק

ז אמרו חז''ל יבטלו אלף שכאלו ולא תיבטל ח''ו אות אחת נחנו קמנו ונתעודדה, וע''וא .הלא שאין יכול לו
 מהתורה.

לשנות  ם כאילו יש כחרבי''רוח עועים עובר עתה בארצה''ק ומטעה את ה (טנ''רשם )עמ' בקריינא דאגרתא ו
שוא ר והם אין להם שחיסורים על יסודות שלהתיר את הא מדור דור,מסיני ועלינו  המקובלתאת ההלכה 

ם שכל האומר כן אין לו מרים שיש צורך בגישה ממלכתית לענייני ההלכה( אנו מצהיריתוך שאו)מ .ושקר
לקיום האמונה, עתיד ליתן את  תיו, וכל המסייע בהתפשטות דעה זו המסוכנתאולסמוך על הורוחלק בהלכה 

 הדין.
אשר כבר  אותו בי''ד הידוע בב''ב,של  ''תולדותיהן כיוצ''ב'' ,הוא תולדה והנה אותו ''היכל שלמה החדש''

רו ע''פ ויו יצא שמו בכל העולם, כי אין דנים שם ע''פ דיני התורה, ורבים מהדנים שם אינם בקיאים בהלכה,
מעידים כל הבאים וההיפך הוא הנכון ש ,כלל שרירות לבם, ו''שונאי בצע'' שנאמר בתוה''ק, לא נוגע להם

 .וד''ל יבשערי אותו בי''ד שכל שיחם ושיגם של אותם דיינים הוא בנכסי דלא נייד
ועוד הוסיפו לפרוץ בכרם בית ישראל, בגיורי כזב סיטונאים בעד בצע כסף ה''י, ומאותו מקום יצא העגל 

, בסיוע של אותם י השלטוןסרדיוטבעזרת הקלגסים הזה, לעקור ולשרש את התורה והמצוות, והכל נעשה 
אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק ''( .גמ' שבת )קלטוב ,לתה בימינואוי לנו שכך ע בנים''-רע''

 .''בדייני ישראל
 על חורבן התורה החותם בצער

 טוביה הלוי בלאאמו''ר הגר''ש שולזינגר זללה''ה
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  בס"ד 

 תשפ"אנר ה' דחנוכה 

 ל"זצ ש"הגר ר"בלאאמו שוליזנגר הלוי טוביה

 הארץ טוב ס"מח אתא קרית ד"ואב רב

 אתא קרית 7. ד.ת

 על חיסונים נגד הקורונה
 דאורייתא סוע"ה דרופתקא ס"צמ החסיד הגאון ידידי כ"מע לכבוד

 א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל רבי הגאון

 רחובות בעיר קודש לעדת ומורה רב

 על שאלתו אם כדאי לקחת החיסון נגד הקורונה.  ,ברכה ורב שלום
ועתה נתחדש על ידי כמה חברות בעולם, סוג חיסון אשר לדברי כמה מומחים הדבר מועיל לשמור  ,כאשר רבים בעולם נחלו בקרונההנה 

 .על הגוף מהנגיף

ישנם סכנות רבות, ועלולים לגרום לנזקים  ומומחים ומתריעים כי בחיסון זהובעוד סמי רפואה יוצאים לשוק, קמו וגם ניצבו כמה רופאים 
 חמורים בגוף האדם.

 ,דתני דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא ,לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו, אמר אביי לא לימא אינש הכי" :והנה בברכות )ס.(
 ."מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות

כמ"ש  ,ונראה דהכי כוונת הענין זה דרפואה האמיתית היא ע"פ בקשת רחמים דמשמיא יש לו רפואה" ל"ו ס"ק א':ובט"ז יור"ד סימן ש
ונתן הרפואה על  ,והיא יתברך הסכים על זה ,אלא שאין האדם זוכה לכך, אלא צריך לעשות רפואה על פי טבע העולם ,מחצתי ואני ארפא
 ."ידי טבע הרפואות

 אבל בריא ויש חשש רחוק שיחלה, אין עליו דין רפואה.  ו למי שנחלה עליו להתרפא על ידי רפואה ורופאים,יניה ,והנה הא דרפא ירפא

לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים  ,הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא וכו'" :וברמב"ם הלכות דיעות )פ"ד ה"א(
 ."והמחלימיןהמאבדים את הגוף, ולנהוג עצמו בדברים המברין 

 אבל ליקח סמי רפואה על מנת שלא יחלה, לא אמרו חכמים.  בידי שמים חוץ מצינים פחים וכו'. הכל :ובכתובות )ל'(

אנשי הרפואה חדשים לבקרים מפרסמים חוות דעתם,  ,כאשר החל הנגיף להתפשט בעולם ועד עצם היום הזהמאז חודש אדר תש"פ 
מחללי הקורונה, קול אנקת החולים אשר הוציאו נשמתם  בני אומנתו, רבים היו חללי הרופאים,כל אחד סותר דברי חבירו, אומן שונא 

 עלתה השמימה. ביסורים נוראים של רעב וצמא )מיתת צמא מגונה רש"י במדבר כ', ב'(

 וגרם למות רח"ל. ,ולעתים הטיפול הרפואי החמיר את המצב ,לבתי החולים לא היה ידע כיצד לטפל בחולים

 ל מהלכי שנים, העטופים בבגדי לבן.לבד התנהגותם החייתית שזאת מ

 ב, כמבואר בשו"ע או"ח סימן תרי"ח סעיף ב'.ברופאים לא אזלינן אחר הרו

על מנת לצאת  ,כאשר יש מהרופאים והמומחים בעולם המתריעים על סכנות העלולים לבוא מחמת החיסון, אין להיכנס לספק סכנה
 מספק סכנה אחרת.

. ועל ידי דברי הגמרא )ב"ק צ"א( אסור לאדם לחבול בעצמו ,רבי יחזקאל ראטער שליט"א ,הגאון הגדול בעל המקדש יחזקאל שוב הראני
 חיסון זה עלול לגרום לעצמו חבלה חס ושלום.

 יש להמתין עד שיתבררו ויתאמתו הדברים, כי בחיסון זה אין כל סכנה, קרוב להצלה, ורחוק מסכנה. ןועל כ

"אין ראיה מגופים שלהם לגופים שלנו, כדאמרינן בשבת )פ"ו:( הנהו דאכלו שקצים ורמשים ם סופר יור"ד סימן קע"ה: תוהנה דעת הח
 גם אם החיסון עלה יפה אצל נכרים, אין ללמוד על בני ישראל.  ,ואם כן  וכו' ע"ש. "חביל גופיהו

 אמן כן יהיה רצון. .", ונתנם בכל שונאיךא ישימם בךל ,וי מצרים הרעים אשר ידעתוכל חלי וכל מד" :ויהי רצון שיתקיים בנו

 ידידו בברכת התורה

 שוליזנגר טוביה הלוי בלאאמו"ר הגר"ש



19

 טוביה הלוי שולזינגר
 בלאאמו''ר הגר''ש זללה''ה    

 גאב''ד קרית אתא                  
 'טוב הארץ'בעמח''ס ו                          

 קרית אתא 7ת.ד.  11רחוב הציונות           
 

 ר התשפ''אה' אד                                                                                                                               בס''ד

 
 היכל שלמה החדש-לענייני קורונהב''ב בית דין 

 
)יעויי' שבת ע''ז  אימת יתוש על פיל תחתהנה זה כשנה תמימה מאז החל הנגף, כאשר כל העולם כולו עומד 

חזקה יעויין , )הדנים בייסורים ובא'דייני דמגיזת'ובעיר בני ברק ראיתי שערורייה כאשר קמו כמה  ע''ב(.
מומרים לעקור את כל התורה והמצוות  ''היכל שלמה החדש''.רש''י ב''מ ל ע''א(, והעמידו צלם בהיכל ה''ה 

 לכה.גלות פנים בתורה שלא כהל
שר פירסם בראש כל חוצות, כי אברך א ,י. סילמן היכ''ש-''הבי''ד''בראש והאחרון הכביד אשר העומד 

בני ביתו  עם אותו ולהניח ,אינו חפץ בחיסוני הקורונה יש להוציאו מבית המדרש. ולשלול ממנו המלגה
 ברעב.
''גילוי פנים  כי (מ' רנ''ח)קריינא דאיגרתא ח''א ע כתב מרנא רשכבה''ג בעל הקהילות יעקב זיע''אוהנה 

ך נראה לו וכך ת אלא רק אמר שכהורה לעשו ואפילו לא בתורה זו הרמת יד על התורה ועל נותן התורה''
. וכ''ש המקדיח תבשילו ''הוא חושב, ואפילו לא אמר כן אלא ליחיד הלא הוא בכלל ''דבר ה' בזה'' רח''ל

והרי זה כעומד בשם התורה, תורתו של הקב''ה,  ומדוחים אבפרהסיא להורות שו ברבים ומחלל שם שמים
. איני יודע איזה מילים יתאימו לתאר וה''ק, לכל אשר יחפוץ בשרירות לבוומצהיר ומה בכך שיסלפו דיני ת

את כהור אותיווהור ת לרבנות כלל, וכתביו ''כתבי קוסמין'',את. וברור שאדם כזה אין לו שייכונבלה שכז
אחת עם  מוני ישראל, והציג את עצמו בשורהשר''י, שכבר הוציא עצמו מחזקת שלומי א הרבנים הרפורמים

 אותו האח''ר שהיה בזמנו של מרנא ורבנא בעל החת''ס זיע''א, וששמו ישאר לדיראון עולם. לדורי דורות.
 וו הקב''ה עוזרואי לא דושה,והנה כלל ישראל קמו עליו בכל דור ודור מהרסים ומתקוממים, על תורתינו הק

ז אמרו חז''ל יבטלו אלף שכאלו ולא תיבטל ח''ו אות אחת נחנו קמנו ונתעודדה, וע''וא .הלא שאין יכול לו
 מהתורה.

לשנות  ם כאילו יש כחרבי''רוח עועים עובר עתה בארצה''ק ומטעה את ה (טנ''רשם )עמ' בקריינא דאגרתא ו
שוא ר והם אין להם שחיסורים על יסודות שלהתיר את הא מדור דור,מסיני ועלינו  המקובלתאת ההלכה 

ם שכל האומר כן אין לו מרים שיש צורך בגישה ממלכתית לענייני ההלכה( אנו מצהיריתוך שאו)מ .ושקר
לקיום האמונה, עתיד ליתן את  תיו, וכל המסייע בהתפשטות דעה זו המסוכנתאולסמוך על הורוחלק בהלכה 

 הדין.
אשר כבר  אותו בי''ד הידוע בב''ב,של  ''תולדותיהן כיוצ''ב'' ,הוא תולדה והנה אותו ''היכל שלמה החדש''

רו ע''פ ויו יצא שמו בכל העולם, כי אין דנים שם ע''פ דיני התורה, ורבים מהדנים שם אינם בקיאים בהלכה,
מעידים כל הבאים וההיפך הוא הנכון ש ,כלל שרירות לבם, ו''שונאי בצע'' שנאמר בתוה''ק, לא נוגע להם

 .וד''ל יבשערי אותו בי''ד שכל שיחם ושיגם של אותם דיינים הוא בנכסי דלא נייד
ועוד הוסיפו לפרוץ בכרם בית ישראל, בגיורי כזב סיטונאים בעד בצע כסף ה''י, ומאותו מקום יצא העגל 

, בסיוע של אותם י השלטוןסרדיוטבעזרת הקלגסים הזה, לעקור ולשרש את התורה והמצוות, והכל נעשה 
אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק ''( .גמ' שבת )קלטוב ,לתה בימינואוי לנו שכך ע בנים''-רע''

 .''בדייני ישראל
 על חורבן התורה החותם בצער

 טוביה הלוי בלאאמו''ר הגר''ש שולזינגר זללה''ה
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 בס"ד 
         להתחסן,  הם  לא  יודעים  איזה  נזקים  הם  גורמים,  ה  
         FDA כותב  שיש  עשרים  וארבעה  סיכונים  בחיסון  הזה,  
        סיכונים  של  מוות,  של  עקרות,  ועוד  חמורות,  ואיפה  
          הר'  פירר?  הוא  לא  יודע  מזה!  אמר  לי  פרופ'  אחד  
         "שיבוא  ואני  יראה  לו  ושיענה  לי  תשובה  מאיזה  כוח  
        הוא  משקר  שאין  שום  בעיה...  יש  מהרבנים  שלא  
        יודעים  כלום,  באים  'עסקנים'  עומדים  להם  על  הראש  

 ומשגעים   אותם,   עד   שהם   חותמים   שצריך   להתחסן.  
  

         אנחנו  ב"ה  מרגישים  טוב  למה  לנו  לקבל  את  החיסון?  
          למה  ליפול  בידם?  בפרט  אדם  מבוגר  שהוא  חלש  וכו'  זה  
        ממש  סכנת  נפשות.  שבוע  שעבר  הייתי  אמור  לעשות  
         חופה  באשדוד  ואבא  של  הכלה  (שלא  היה  בריא,  אבל  
          היה  יכול  עוד  להחזיק  מעמד)  הלך  וקיבל  חיסון  ותוך  יום  
          גמרו  אתו!  אח"כ  היה  שאלה  אם  לעשות  את  החופה,  כי  

 הכינו   הכל.   זה   המצב…  
  

       עושים  פרסומת  ממש  נורא,  בעשרות  מיליוני  שקלים,  
       בעיתונים  ובכל  מקום  שחייבים  לקבל  את  החיסון,  
        חייבים,  חייבים,  חייבים,  אין  פה  מטרה  באמת  לדאוג  
       ציבור,  פה  'המדינה'  זה  המקום  הראשון  שהתחילו  
       בחיסונים  "אידיוט  קופץ  בראש"  תמתין  קצת,  בגרמניה  
         שייצרו  את  החיסונים  עדיין  לא  חיסנו  את  האנשים,  הם  
          מחכים  לראות  מה  יהיה,  ופה  הם  ראשונים,  זה  לא  דבר  
           קל,  יש  אנשים  שמתו  אחרי  יומיים,  אמר  לי  הבן  שלי  -  
          יש  אברך  בן  ארבעים  וחמש  שלקח  את  החיסון  ותוך  יום  
         או  יומיים  איבד  את  ההכרה  ועכשיו  הוא  מורדם  ומונשם 

 בבי"ח.  
  

          אדם  צריך  לדעת  קודם  כל  -  שאסור  ללכת  לבית  חולים!  
          גם  אם  אדם  מרגיש  את  זה,  לא  ללכת  לבתי  חולים  
       בשו"א,  לצערנו  הגענו  למצב  שיש  מהרופאים  וגם  
        הצוות  שנהיו  אכזריים,  יש  מעשים  שלא  נתנו  להם  
          אוכל,  אחד  קשרו  לו  את  הידיים,  ה'  ירחם,  זה  העם  
       היהודי  כך  מתנהג??...  יש  אברך  שלומד  ב'שושנים'  
        קיבל  את  ה'קורונה'  לפני  חודש,  ולמרות  שקיבל  טלפון  
        מביה"ח  שאמרו  לו  אתה  בדרגה  מסוכנת  וכו'  הרופא  
         משפחה  שלו  אמר  "תיזהר  אל  תלך  לבית  חולים  בשום  
         אופן"  והרופא  אמר  לו  "תעשה  כך  וכך  וזה  יעבור"  

         וב"ה  שמע  לאותו  רופא  והבריא.  אנחנו  במצב  לא  נורא,  
        אבל  "השקר  יכסה  ארץ"  המדינה  ראש  הממשלה  וכו'  
       לא  מתביישים  לשקר  בשביל  מטרה  אישית  שלו  
       "להראות  שהוא  המושיע  של  העם",  ועוד  מטרות  

 אישיות   אחרות,   אין   אמת.  
  

         עכשיו  הם  רוצים  שוב  לסגור  את  תלמודי  התורה  של  
          תינוקות  של  בית  רבן,  כי  הרי  זה  המטרה  שלהם  לחלן  
         את  העם,  ראש  השנה  כיפור  סגר,  סוכות  סגר,  הגיע  
          חנוכה,  הבורים  האלה  חשבו  שזה  חג,  יום  טוב,  אז  רצו  
         גם  שוב  סגר,  אבל  טוב  שיש  אלפי  חסידים  שהולכים  
         לרב'ה  שלהם  בהדלקת  נרות,  הקימו  קול  רעש  גדול,  אז  
         הם  נמנעו,  השאירו  את  זה  לעכשיו.  לנסוע  לדובאי  או  
          לתאילנד,  זה  מותר,  אבל  לאומן  זה  אסור,  אלא  מה?  הם  
         יודעים  שיש  יהודים  שמתחזקים  שם  אז  אסור,  אני  לא  
        ברסלב,  אבל  זה  מציאות  שיש  בחורים  שמגיעים  לשם  

 ומתחזקים   וזה   כואב   להם.  
  

       צריך  להתפלל  להקב"ה  בחוזקה,  לבקש  רחמים  על  
         הדור,  אנחנו  במצב  רוחני  קשה  ובמצב  גשמי  גם  קשה, 

       הרבה  עשירים  בעולם  התמוטטו,  והישיבות  עומדים  על  
        כרעי  תרנגולת,  אין  תמיכות,  אין  תרומות,  המצב  לא  
        קל,  צריך  לבקש  רחמים  שיסיר  את  המגפה  והמשחית  
          מעלינו  ומעל  כל  עם  ישראל  ומעל  כל  העולם  כולו,  "לא  
        תחפוץ  בהשחתת  עולם"  הקב"ה  לא  רוצה  להשחית  את  
        העולם  ח"ו,  נתפלל  לה'  שיושיע  אותנו,  אבל  ב"ה  
         בארה"ק  הקב"ה  שמר  עלינו,  לא  היה  את  המצב  שהיה  
        בכל  העולם.  זכות  התענית  של  היום  והתפילות,  הקב"ה  
        ירחם  על  כל  עמו  ישראל  ויושיענו  בישועה  ורחמים,  
        ויבוא  הגואל  לא  במידת  הדין  אלא  במידת  הרחמים,  
      בזכות  אבותינו  הקדושים  אברהם  יצחק  ויעקב  
       וההבטחות  שהקב"ה  הבטיח  להם  ונזכה  לגאולה  השלמה  

 במהרה   בימינו,   אמן.  
  
  
  
  

  צו   נעמען   א   חלק   לזכות   את   הרבים   רופט   
 718-400-8522  
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 דברות   קודש   ודעת   תורה  
 מאת   עמוד   ההוראה   הגאון   הגדול   רבי   ציון   בוארון   שליט"א  

 מזקני   הפוסקים   בדורינו  
  במעמד   יום   צום   ותפילה   לרגל   ימי   השובבי"ם,   כ"א   טבת   תשפ"א   

  
        לצערנו  הגענו  למצב  שרבים  מבתי  הכנסת  סגורים,  פה  
       ב"ה  מתחזקים,  אבל  לכו  תראו  בטבריה,  בעפולה,  
        בחדרה,  באופקים,  בא  מישהו  ואמר  לי  שהרבה  מהם  
         סגור,  לא  שיעורי  תורה,  לא  תפילה,  אני  דעתי  המקור  
           הוא  השנאה  לדת,  אין  לי  בזה  ספק,  קודם  כל  לסגור  בתי  
          כנסת,  הפגנות  מותר,  זה  מותר,  רק  לא  בתי  כנסת,  לא  
        להתפלל,  הם  רוצים  לעקור  את  האמונה,  זה  הכל.  
         להגביל  את  בתי  הכנסת  ביום  כיפור?!  ריבונו  של  עולם,  
        יש  יהודים  שבאים  פעם  בשנה  להתפלל,  יש  יהודים  
       שכל  השנה  כלום,  וכשמגיע  יום  כיפור  מתעוררת  
          האמונה,  באים  לבקש  את  ה'  וגם  את  זה  מנעו  מהם.  
           אמרו  שמותר  רק  עד  עשרים  איש  וגם  זה  רק  אחרי  רעש  

 גדול.  
  

        יש  לי  בני  משפחה  שמתגוררים  בנתניה  הבן  שלהם  
         מתפלל  רק  פעם  בשנה  (ביום  כיפור)  האמא  הלכה  יחד  
         עמו  לבית  הכנסת,  הגבאי  אמר  לה:  "אנחנו  לא  יכולים 

          להכניס  אותו,  יש  לי  עשרים  איש  ואני  לא  יכול  יותר"  
         וכך  היא  אולצה  לשוב  חזרה  עמו  יחד  לבית.  בארה"ב,  
         בצרפת,  בלונדון,  בתי  הכנסת  פתוחים,  ורק  פה  לא  "כי  
         אנחנו  יהודים"  אסור  לשמוע  להם.  הם  שוב  עומדים  עוד  

 מעט   לסגור   לגמרי,   לאיפה   הגענו…  
  

       יש  מהספרדים  הפשוטים  שבאים  לבית  הכנסת  מנחה,  
         ערבית  ושומעים  קצת  ד"ת  ויש  רבים  שגם  שחרית  אבל  
          אם  אין  בית  כנסת  הם  לא  מתפללים  בבית,  הם  גורמים  
        שעשרות  אלפי  יהודים  לא  מתפללים  בכלל.  וכמובן  שלא  
         שומעים  דברי  תורה  והלכות  שהכל  זה  חורבן  הדת.  כמה  
          מאות  בחורי  ישיבות  נשרו...  זה  גם  עונש  על  כך  שאנו  
        לא  שומרים  על  כבוד  בתי  הכנסת,  מדברים  בתפילה...  

           יש  גם  היום  מנהג  חדש:  אדם  מגיע  עם  כוס  קפה,  שותה,  
       אומר  קורבנות,  שותה,  אומר  זמירות...  זה  תפילה,  
         איפה  כבוד  ה',  אתה  מתפלל  לפני  מלך  מלכי  המלכים  
        הקב"ה  ואתה  שותה  קפה  באמצע?  זה  מנהג  נורא  
          שצריך  לבטל  אותו,  זה  חורבן,  איפה  כבוד  ה'?  אם  אדם  
          לומד  זה  משהו  אחר,  זה  בשביל  שיהיה  לו  ישוב  הדעת,  
       אבל  לשתות  קפה  באמצע  התפילה,  באמצע  חזרה,  
       באמצע  קריאת  התורה,  זה  הולך  ומתפשט  חייבים  

 להתריע   על   זה.  
  

       עכשיו  גם  מקוואות,  לאחרונה  במקומות  שונים  גם  
         במקוואת  טהרה,  אם  מרגישים  קצת  לא  טוב,  אסור  לבוא  
        לטבול  "חוששים  אולי  תזיק"  כל  דבר  שקשור  לתורה  

 וקדושה   מחמירים   עד   הסוף.  
  

        יש  כאלה  רבנים  שהם  'מוטעים'  שמטעים  אותם  כל  
        העסקנים  האלה,  אומרים  להם  שהמצב  כך,  וכך,  מראים  
        להם  תמונות  מאיטליה  ומצרפת  וחושבים  שפה  זה  גם  
          כך,  וזה  לא  נכון,  פה  הקב"ה  שמר  עלינו  "עיני  ה'  
         אלוקיך  בה  מראשית  השנה  ועד  אחרית  שנה"  מה  שפה  
        באר"י  נפטרו  מ'קורונה'  זה  כמו  משפעת  של  שנה  
       שעברה  ולפני,  אלא  שמשרד  הבריאות  מנפח  את  
         המספרים,  כל  מי  שחולה  עם  בעיות  נשימה  או  משהו  
        אחר,  יש  הוראה  של  משרד  הבריאות  לרופאים  לכתוב  
        שזה  מ'קורונה'  ויש  רופאים  שמתלוננים  על  זה  "מה  

 נכתוב   שקר"   אבל   זה   ההוראה.  
  

       אותו  הדבר  היום  בנושא  'החיסונים'  הולכים  עסקים  
         ולוקחים  כל  מיני  עסקנים  ומשגעים  להם  את  הראש  בכל  
       מיני  בלופים  וכל  מיני  שטויות  ומפרסמים  שחייבים  
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         להתחסן,  הם  לא  יודעים  איזה  נזקים  הם  גורמים,  ה  
         FDA כותב  שיש  עשרים  וארבעה  סיכונים  בחיסון  הזה,  
        סיכונים  של  מוות,  של  עקרות,  ועוד  חמורות,  ואיפה  
          הר'  פירר?  הוא  לא  יודע  מזה!  אמר  לי  פרופ'  אחד  
         "שיבוא  ואני  יראה  לו  ושיענה  לי  תשובה  מאיזה  כוח  
        הוא  משקר  שאין  שום  בעיה...  יש  מהרבנים  שלא  
        יודעים  כלום,  באים  'עסקנים'  עומדים  להם  על  הראש  

 ומשגעים   אותם,   עד   שהם   חותמים   שצריך   להתחסן.  
  

         אנחנו  ב"ה  מרגישים  טוב  למה  לנו  לקבל  את  החיסון?  
          למה  ליפול  בידם?  בפרט  אדם  מבוגר  שהוא  חלש  וכו'  זה  
        ממש  סכנת  נפשות.  שבוע  שעבר  הייתי  אמור  לעשות  
         חופה  באשדוד  ואבא  של  הכלה  (שלא  היה  בריא,  אבל  
          היה  יכול  עוד  להחזיק  מעמד)  הלך  וקיבל  חיסון  ותוך  יום  
          גמרו  אתו!  אח"כ  היה  שאלה  אם  לעשות  את  החופה,  כי  

 הכינו   הכל.   זה   המצב…  
  

       עושים  פרסומת  ממש  נורא,  בעשרות  מיליוני  שקלים,  
       בעיתונים  ובכל  מקום  שחייבים  לקבל  את  החיסון,  
        חייבים,  חייבים,  חייבים,  אין  פה  מטרה  באמת  לדאוג  
       ציבור,  פה  'המדינה'  זה  המקום  הראשון  שהתחילו  
       בחיסונים  "אידיוט  קופץ  בראש"  תמתין  קצת,  בגרמניה  
         שייצרו  את  החיסונים  עדיין  לא  חיסנו  את  האנשים,  הם  
          מחכים  לראות  מה  יהיה,  ופה  הם  ראשונים,  זה  לא  דבר  
           קל,  יש  אנשים  שמתו  אחרי  יומיים,  אמר  לי  הבן  שלי  -  
          יש  אברך  בן  ארבעים  וחמש  שלקח  את  החיסון  ותוך  יום  
         או  יומיים  איבד  את  ההכרה  ועכשיו  הוא  מורדם  ומונשם 

 בבי"ח.  
  

          אדם  צריך  לדעת  קודם  כל  -  שאסור  ללכת  לבית  חולים!  
          גם  אם  אדם  מרגיש  את  זה,  לא  ללכת  לבתי  חולים  
       בשו"א,  לצערנו  הגענו  למצב  שיש  מהרופאים  וגם  
        הצוות  שנהיו  אכזריים,  יש  מעשים  שלא  נתנו  להם  
          אוכל,  אחד  קשרו  לו  את  הידיים,  ה'  ירחם,  זה  העם  
       היהודי  כך  מתנהג??...  יש  אברך  שלומד  ב'שושנים'  
        קיבל  את  ה'קורונה'  לפני  חודש,  ולמרות  שקיבל  טלפון  
        מביה"ח  שאמרו  לו  אתה  בדרגה  מסוכנת  וכו'  הרופא  
         משפחה  שלו  אמר  "תיזהר  אל  תלך  לבית  חולים  בשום  
         אופן"  והרופא  אמר  לו  "תעשה  כך  וכך  וזה  יעבור"  

         וב"ה  שמע  לאותו  רופא  והבריא.  אנחנו  במצב  לא  נורא,  
        אבל  "השקר  יכסה  ארץ"  המדינה  ראש  הממשלה  וכו'  
       לא  מתביישים  לשקר  בשביל  מטרה  אישית  שלו  
       "להראות  שהוא  המושיע  של  העם",  ועוד  מטרות  

 אישיות   אחרות,   אין   אמת.  
  

         עכשיו  הם  רוצים  שוב  לסגור  את  תלמודי  התורה  של  
          תינוקות  של  בית  רבן,  כי  הרי  זה  המטרה  שלהם  לחלן  
         את  העם,  ראש  השנה  כיפור  סגר,  סוכות  סגר,  הגיע  
          חנוכה,  הבורים  האלה  חשבו  שזה  חג,  יום  טוב,  אז  רצו  
         גם  שוב  סגר,  אבל  טוב  שיש  אלפי  חסידים  שהולכים  
         לרב'ה  שלהם  בהדלקת  נרות,  הקימו  קול  רעש  גדול,  אז  
         הם  נמנעו,  השאירו  את  זה  לעכשיו.  לנסוע  לדובאי  או  
          לתאילנד,  זה  מותר,  אבל  לאומן  זה  אסור,  אלא  מה?  הם  
         יודעים  שיש  יהודים  שמתחזקים  שם  אז  אסור,  אני  לא  
        ברסלב,  אבל  זה  מציאות  שיש  בחורים  שמגיעים  לשם  

 ומתחזקים   וזה   כואב   להם.  
  

       צריך  להתפלל  להקב"ה  בחוזקה,  לבקש  רחמים  על  
         הדור,  אנחנו  במצב  רוחני  קשה  ובמצב  גשמי  גם  קשה, 

       הרבה  עשירים  בעולם  התמוטטו,  והישיבות  עומדים  על  
        כרעי  תרנגולת,  אין  תמיכות,  אין  תרומות,  המצב  לא  
        קל,  צריך  לבקש  רחמים  שיסיר  את  המגפה  והמשחית  
          מעלינו  ומעל  כל  עם  ישראל  ומעל  כל  העולם  כולו,  "לא  
        תחפוץ  בהשחתת  עולם"  הקב"ה  לא  רוצה  להשחית  את  
        העולם  ח"ו,  נתפלל  לה'  שיושיע  אותנו,  אבל  ב"ה  
         בארה"ק  הקב"ה  שמר  עלינו,  לא  היה  את  המצב  שהיה  
        בכל  העולם.  זכות  התענית  של  היום  והתפילות,  הקב"ה  
        ירחם  על  כל  עמו  ישראל  ויושיענו  בישועה  ורחמים,  
        ויבוא  הגואל  לא  במידת  הדין  אלא  במידת  הרחמים,  
      בזכות  אבותינו  הקדושים  אברהם  יצחק  ויעקב  
       וההבטחות  שהקב"ה  הבטיח  להם  ונזכה  לגאולה  השלמה  

 במהרה   בימינו,   אמן.  
  
  
  
  

  צו   נעמען   א   חלק   לזכות   את   הרבים   רופט   
 718-400-8522  

2   
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 ו. ועל ידי חיסון זה עלול לגרום לעצמו חבלה חס ושלום.מובא בגמרא )ב"ק צ"א( אסור לאדם לחבול בעצמו
חוץ מזה שישנם במקומות אלו חששות רוחניים ובעיות צניעות, כגון בשמירת עינים וקבלת החיסון ע"י נשים, 

 שלא לדבר שאין תורים נפרדים לגברים ואכמ"ל.
בברכות )ס.(: "לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו, אמר אביי לא לימא אינש הכי, דתני  והנה

 דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".
ובט"ז יור"ד סימן של"ו ס"ק א': "ונראה דהכי כוונת הענין זה דרפואה האמיתית היא ע"פ בקשת רחמים 

ה, כמ"ש מחצתי ואני ארפא, אלא שאין האדם זוכה לכך, אלא צריך לעשות רפואה על דמשמיא יש לו רפוא
 פי טבע העולם, והיא יתברך הסכים על זה, ונתן הרפואה על ידי טבע הרפואות". 

 והנה הא דרפא ירפא, הינו למי שנחלה עליו להתרפא על ידי רפואה ורופאים, 
 עסקני ועל  ,וכו' סון הישראליילח כברולחכות אם ע"כ נראה לדעתי שיש להמתין ולא להתחסן בנתיים, 

לציבור שומרי תורה  מיםמתאיומקום אופן , וינתן בבראש וראשונה לציבור החרדילדאוג שיגיע  ,הרפואה
 .  ומצוות

ותו, אין מה למהר וכפי שאמרנו גם לדעת אלו שאומרים שיש להתחסן, וניתן לסמוך על המומחים שפיתחו א
 . יום 26שאין לו כל תועלת, כל זמן שלא יקחו את החיסון השני עוד  " מודרנה" או להתחסן בחיסון של "פייזר" 

 ו לעיל. ובכך אנו מצמצמים את הן את הנזק הגופני והבריאותי, והן את הנזק הרוחני כפי שפירטנ
גדולי תורה עוד וכן ינו ובית ד אליעזר שטרן רבי שמואלהגדול  עמוד ההוראה הגאוןידידינו ש נושמע וכעת

 . , ויפה שכיונתי" תעשה עדיף ואל שבב"  לנקוטאף הם  ופסקוחסידות 
ובמאמר המוסגר שמעתי מכמה מבינים שיש לחשוש מדוע בעלי חברת פייזר )הגרמנים( אוהבים אותנו כ"כ, 

 והביאו לנו את החיסון לפני שהם הביאו אותם לאזרחיהם, האם זה לא אומר דרשינו, הרי עשו שונא ליעקב.
נו, והם הרי אינם מחוייבים במצות  ע"כ נמתין, ובנתיים שיתחסנו גויי הארץ, שערך האדם אצלם פחות מאצלי

 "ונשמרתם" ונקוה שיתבררו ויתאמתו הדברים, כי בחיסון זה או אחר אין כל סכנה ויפוגו כל החששות.
 בתקוה שעד אז תבוא לנו הישועה השלימה, ולא נצטרך להגיע לזה כלל וכלל.

שימם בך, ונתנם בכל שונאיך". אמן ויהי רצון שיתקיים בנו: "כל חלי וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא י
 כן יהיה רצון. 

 

 בברכת התורה

 יוסף מוזס 
 באדמו"ר הגה"ק זצללה"ה

 אבד"ק קראלי 
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 יוסף מוזס
 באדמו"ר הגה"ק יצחק צבי משה זצללה"ה

 אבד"ק קראלי
 

 
  

 , ג ויגש ז טבת תשפ"אבבסס""דד  
 
 
 

 לכבוד 
 ידי"נ מזכה הרבים הנודע לשו"ת 

 שליט"א רבינוביץ  הכהןגמליאל הרה"ג רבי 
 תלמיד חביב של אאמו"ר הגה"ק מקראלי זצוק"ל

 מח"ס "גם אני אודך"
 

 ן נגד הקורונה.על שאלתו אם כדאי למהר לקחת החיסו
 ראשית לפני שנשיב נסביר על מה מדובר כפי שביררנו עם רופאים ומומחים. 

לאחר אשר המונים ברחבי העולם בהם רבבות מישראל נחלו בקורונה ל"ע, ועתה פיתחו כמה חברות 
 בעולם, סוגי חיסון אשר לדברי כמה מומחים הדבר מועיל לשמור על הגוף מהנגיף. 

פיתוח ומחכים כעת לחיסון הישראלי שבת פייזר ומודרנה, ולקו הגמר, הם חברהבולטים בהם שהגיעו 
 .בבאר שבע לוגיומתקדם במכון הבי

, אלא מבוסס על נגיף קיים RNAבשונה מהחיסונים של חברות פייזר ומודרנה, החיסון הישראלי אינו מבוסס 
(VSV )-  וירוס שעליו הולבשו ספייקים )החלבונים דמויי הכתר הבולטים מהווירוס(. כך למעשה מהונדס

, וכאשר הוא מוזרק לגוף, הוא מעורר את המערכת החיסונית, SARS-CoV-2-וירוס ה"מחופש" ל
 ( . 2שמתייחסת אליו כמו אל נגיף הקורונה ומייצרת נוגדנים כדי להגן על הגוף )

 מה היתרונות של החיסון הישראלי?
החיסון הישראלי דורש  –היתרונות הבולטים של החיסון הישראלי הם כמות מנות הזרקה ותנאי אחזקתו 

מנות של פייזר ומודרנה(.בנוסף, כדי לשמור על יעילותו של הווירוס  2של מנה אחת בלבד )לעומת  הזרקה
יש צורך בקירור בלבד, ולא בתנאי הקפאה קיצוניים המסרבלים את שינוע החיסון, כפי שיקרה עם החיסונים  

 . יותר הוכח ליעיל ובטוח זהו ניסוי שכבר נוסה על בע"ח לפני שנים והוא -של חברות פייזר ומודרנה.ולבסוף 
לחסן עם החיסון של חברת פייזר, ולא בשל חברת מודרנה, היות וכבר הזמינו מהם ואין  קדימו וכעת ה

 מיוחדת ולא בגלל שהוא יותר טוב. אפשר להחזיק אותם הרבה זמן, היות והם צריכים הקפאה 
מאידך ישנם רופאים ומומחים ומתריעים כי בחיסונים ובפרט של חברת "פייזר" ישנם סכנות רבות, ועלולים 

 לגרום לנזקים חמורים בגוף האדם ומתריעים גם שנעשה בחופזה.
לים וכו', שהם כן יש במתן החיסונים חששות נוספים בכך שהם צריכים להעשות בבתי חולים וקופות חו

עצמם מקום סכנה, שרוב הנפטרים הם דווקא מחידק או נגיף, שקיבלו בעת טיפול או אישפוז בבתי חולים. 
והרי הזהירו רק לאחרונה שאין לבוא למקומות אלו, רק במקרים דחופים וצורך גדול מאוד מחשש הידבקות 

 בקורונה.
החיסון החדש לאיש צוות רפואי, שנבעה  וכעת שמעתי על טעות באחת מקופות החולים שאירעה במתן

 כנראה מחוסר ניסיון מוקדם, ובנס לא נגמר באסון.
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 ו לעיל. ובכך אנו מצמצמים את הן את הנזק הגופני והבריאותי, והן את הנזק הרוחני כפי שפירטנ
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 . , ויפה שכיונתי" תעשה עדיף ואל שבב"  לנקוטאף הם  ופסקוחסידות 
ובמאמר המוסגר שמעתי מכמה מבינים שיש לחשוש מדוע בעלי חברת פייזר )הגרמנים( אוהבים אותנו כ"כ, 

 והביאו לנו את החיסון לפני שהם הביאו אותם לאזרחיהם, האם זה לא אומר דרשינו, הרי עשו שונא ליעקב.
נו, והם הרי אינם מחוייבים במצות  ע"כ נמתין, ובנתיים שיתחסנו גויי הארץ, שערך האדם אצלם פחות מאצלי

 "ונשמרתם" ונקוה שיתבררו ויתאמתו הדברים, כי בחיסון זה או אחר אין כל סכנה ויפוגו כל החששות.
 בתקוה שעד אז תבוא לנו הישועה השלימה, ולא נצטרך להגיע לזה כלל וכלל.

שימם בך, ונתנם בכל שונאיך". אמן ויהי רצון שיתקיים בנו: "כל חלי וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא י
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ל זריקה ממש לא הרגיש טוב ותוך ג'  בחור בן כ"ג שהיה לו חולשא מוקדמת לקח שני זריקות ואחרי כ  –  4
 שבועות אחרי השניה לא קם משינתו.

 פגשתי מישהו שנפטר חמיה ואביו תוך יומיים באמצע שינתם ושניהם לקחו ביום הקדום הזריקה.  – 5

 אברך בן חמישים וחמש נפטר פתאום מדום לב אחרי הזריקה. – 6

ומחפשת עוזרת לעזור לה בצרכיה הפשוטים כיון אשה סיפרה לי כי חבירתה חולה קשה אחרי הזריקה    –  7
 שאינה יכולה לקום מהמיטה.

בכוחו.  .......  בחור, שאני מכיר המשפחה, חלה קשות   –  8 רואה שיהי'  אינו  כי  אומר  להעמיד    והרופא 
 תולדות. 

 אני מכיר שתי נשים שכל גופם רועד קשות, וחלק מגופם שתוק לגמרי אחרי הזריקה.  – 9

י שבועיים בבית חולים מיימונדיות לביקור חולים ואשה אחת הובאה שמה יום אחרי לקיחת  הייתי לפנ  –  10
 הזריקה השלישית ולבה מנופחת והיא חולה קשה. 

אם מעכ"ת רוצה לברר בדיוק    –ואם אזכיר כל מה שאני מכיר בעצמי יכלה הזמן והדף והמה לא יכלו  
 והבושה אינני מזכיר שמות הנפגעים. אמיתית הדברים בבקשה להתקשר אלי, כי מפני הצניעות 

לפני שבוע פגשתי ראש הישיבה דפה הגאון ר' אריה מלכיאל קוטלר שליט"א בחתונה, והוא גם סיפר לי 
כמה עובדות של אנשים שהוא מכירם אישית שקיבלו היזיקות קשות או נפטרו אחרי הזריקה, ובפרט כאב לו 

בא"י   סימנר  שבאיזה  ברור  דבר  הזריקה  ששים  –על  שקבלו  ושתים  שבעים  מתוך  ישראל   מבנות 
 לגמרי, הרופא שנתן להם הזריקות אומר שאין למה לדאוג שתוך כמה חדשים זה יחזור להם!!אבדו......

הגאון ר' ... רוזנטל שליט"א מירושלים עיה"ק אמר לי בטלפון לפני שבוע כי כל שבוע כמעט יש נפטרים  
ות על זה, הוא מספר שכל שבוע בחדשים שעברו הוא כבר הלך לכמה מהזריקה וצריך מישהו להרעיש עולמ

 בתים שיושבים שבעה והוא מברר שאכן אמת הדבר שהנפטר קיבל הזריקה קודם שהלך לעולמו פתאום. 

באידיש'ע חדשות מספרים על הרבה נפטרים... ולא מזכירים כלום מהזריקה, בקאראנא הרבה נפטרו בלי 
שנפטרו מקאראנא, בגלל הבושה הרבה היזיקות מכסים כי מתביישים להגיד כי קשר לקאראנא ומספרים שקר  

גרמתי בעצמי הדבר. והרבה אנשים מתלוצצים ברחוב ובבתי כנסיות מול הרבנים המתנגדים לזריקה זו, והרבה 
 מתמיהים איך יכול להיות דבר כזה, אולם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וגודל ליצנות אחת שדוחה מאה 
תוכחות, אפילו אביא מאה 'הוכחות' ממקרים ומעשים של נפגעים אחרי הזריקה, הליצנות דוחה זה מלהיכנס  

 ל'דעת' בני אדם. וממשיכים החיים כרגיל. 

מי  כל  הקהלות  מכל  לאחד  וצריכין  שומו שמים,  צועקים  כאן  מי שמכיר מה שקורה  באמת  כי  ואסיים 
 להזעיק ולהריע לבטל רוע הגזירה.שששיך לצד הקדושה, מי לד' אלי,  

 המצפה לרחמי שמים, ושיתהפך ימים אלו באור ניסי בבגא"צ במהרה דידן מתוך רחמי שמים מרובים.
 בברכה,

 שלמה אלכסנדר הלוי פאללאק
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 שלמה אלכסנדר הלוי פאללאק 
 רב ביהמ"ד חלק לוי דק"ק סערענטש

 וראש כולל כולל ותיקין ורשב"י 

1621 CLIFTON AVE.  .לייקוואוד, נ. דז 

 בס"ד 

 ר"ח כסלו תשפ"ב 

בור הרה"ח ר' ... שליט"א, במענה לשאלתך בענין ה'זריקה' למנוע הוויירו"ס  לכבוד מעכ"ת עוסק בצרכי צ
הנקראת 'וואקסי"ן' מול קאראנ"א. בסייעתא דשמיא לדעתי הקלושה הדבר ברור כשמש בצהרים  של קאראנא,  

כי אין שום מקום להתיר לקבל זריקה זו, וכן אסור לעודד אחרים לקחת, ויש למחות מול המעודדים לקחת  
ן אנשים ובין  ]ואינו משנה מאיזה חברה פייז'ר מאדערנא'...[, וזה דבר מוחלט הן למבוגרים והן לצעירים בי

נשים וכ"ש מי שיש לו איזה חולשא מוקדמת בגוף, בין לצורך פרנסה בין ליסע מעבר לים לישיבה וכדומה. 
ואין כאן המקום להתפשר ולדבר בפה רך הואיל והדבר נוגע לפיקוח נפש. כבר כתבתי ופלפלתי בזה הרבה,  

 בכתב ובעל פה, בשיעורים ובשיחות בהלכה ובהשקפה. 

רים ומעודדים לקבל הזריקה, והמתירין לקחת, דבריהם מבוססים על חסרון גדול בהכרת  כל דברי האומ
הוויית המציאות או שמחפשים בלא יודעים פשרות לחזור להרגל החיים לעמוד נגד חוקים חדשים בהגבלות  

ויר שונות מול הממאן להתחסן, ובגלל זה נוטים מישרות אמיתית ההלכה בפשטותו, ובונים כמגדל הפורח בא
סברות בדויות ומקולקלות, וסומכים על הפראפאגענד"א של הרחוב שהם הררים של שקרים על גבי שקרים  
 תלוים בכחוט השערה של אמת. הרחמן ירחם עלינו בגאולת עולמים ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. 

אין שומעין על מיתה ובפרט שהשכל הפשוט מכיר כי רבים חללים הפילה, רח"ל כמעט אינו עובר יום ש 
, מאותן שקבלו הזריקה ............פתאומית של אברכים וזקנים, דום לב, שיתוק בגוף, הפלת עובר, איבוד הוסת,

רופאים   – אלפי  והזהירו  שצעקו  אזהרה  אותו  נפלא  בדיוק  וזה  חודש.  תוך  היותר  ולכל  שבוע,  ימים,  תוך 
ובהבנת   קצוי תבל, בהסברת  יוצא של  ומדענים מכל  יהי' הפועל  למה זה  גבי שלב  גרם ההיזקות שלב על 

 הזריקה לכמה אנשים, ואכמ"ל בזה. 

ואוכל להעיד בעצמי אישית מכלי ראשון על כמה מקרים רח"ל, ואצטט קצת מהם להמחיש מציאות היום 
  :יום

אשה אחת בתולה לקחה ואחרי זה נפלה למטה לשבע שבועות בחולאת של כל הגוף ועכשיו אחרי    –  1
והיא הולכת פעם בשבוע לבית חולים לקבל מנת דם ובגלל  ..............שלשה חדשים כבר קמה על רגליה אבל 
 הבושה היא אינה מספרת זאת לקרוביה. 

ם מהזריקה וזה כבר חצי שנה ככה ועדיין לא מצא  איש חשוב איבד השמיעה באחת מאזניו תוך יומיי   –  2
 רופא שיכול לעזור לו.

שני אנשים זקנים תוך יום מהזריקה יש להם כאבים אדירים בהשרירים של הפנים, ואם אומרים כי אף  –  3
 פעם בחייהם לא הי' להם כאבים חזקים כאלו.
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ל זריקה ממש לא הרגיש טוב ותוך ג'  בחור בן כ"ג שהיה לו חולשא מוקדמת לקח שני זריקות ואחרי כ  –  4
 שבועות אחרי השניה לא קם משינתו.

 פגשתי מישהו שנפטר חמיה ואביו תוך יומיים באמצע שינתם ושניהם לקחו ביום הקדום הזריקה.  – 5

 אברך בן חמישים וחמש נפטר פתאום מדום לב אחרי הזריקה. – 6

ומחפשת עוזרת לעזור לה בצרכיה הפשוטים כיון אשה סיפרה לי כי חבירתה חולה קשה אחרי הזריקה    –  7
 שאינה יכולה לקום מהמיטה.

בכוחו.  .......  בחור, שאני מכיר המשפחה, חלה קשות   –  8 רואה שיהי'  אינו  כי  אומר  להעמיד    והרופא 
 תולדות. 

 אני מכיר שתי נשים שכל גופם רועד קשות, וחלק מגופם שתוק לגמרי אחרי הזריקה.  – 9

י שבועיים בבית חולים מיימונדיות לביקור חולים ואשה אחת הובאה שמה יום אחרי לקיחת  הייתי לפנ  –  10
 הזריקה השלישית ולבה מנופחת והיא חולה קשה. 

אם מעכ"ת רוצה לברר בדיוק    –ואם אזכיר כל מה שאני מכיר בעצמי יכלה הזמן והדף והמה לא יכלו  
 והבושה אינני מזכיר שמות הנפגעים. אמיתית הדברים בבקשה להתקשר אלי, כי מפני הצניעות 

לפני שבוע פגשתי ראש הישיבה דפה הגאון ר' אריה מלכיאל קוטלר שליט"א בחתונה, והוא גם סיפר לי 
כמה עובדות של אנשים שהוא מכירם אישית שקיבלו היזיקות קשות או נפטרו אחרי הזריקה, ובפרט כאב לו 

בא"י   סימנר  שבאיזה  ברור  דבר  הזריקה  ששים  –על  שקבלו  ושתים  שבעים  מתוך  ישראל   מבנות 
 לגמרי, הרופא שנתן להם הזריקות אומר שאין למה לדאוג שתוך כמה חדשים זה יחזור להם!!אבדו......

הגאון ר' ... רוזנטל שליט"א מירושלים עיה"ק אמר לי בטלפון לפני שבוע כי כל שבוע כמעט יש נפטרים  
ות על זה, הוא מספר שכל שבוע בחדשים שעברו הוא כבר הלך לכמה מהזריקה וצריך מישהו להרעיש עולמ

 בתים שיושבים שבעה והוא מברר שאכן אמת הדבר שהנפטר קיבל הזריקה קודם שהלך לעולמו פתאום. 

באידיש'ע חדשות מספרים על הרבה נפטרים... ולא מזכירים כלום מהזריקה, בקאראנא הרבה נפטרו בלי 
שנפטרו מקאראנא, בגלל הבושה הרבה היזיקות מכסים כי מתביישים להגיד כי קשר לקאראנא ומספרים שקר  

גרמתי בעצמי הדבר. והרבה אנשים מתלוצצים ברחוב ובבתי כנסיות מול הרבנים המתנגדים לזריקה זו, והרבה 
 מתמיהים איך יכול להיות דבר כזה, אולם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וגודל ליצנות אחת שדוחה מאה 
תוכחות, אפילו אביא מאה 'הוכחות' ממקרים ומעשים של נפגעים אחרי הזריקה, הליצנות דוחה זה מלהיכנס  

 ל'דעת' בני אדם. וממשיכים החיים כרגיל. 

מי  כל  הקהלות  מכל  לאחד  וצריכין  שומו שמים,  צועקים  כאן  מי שמכיר מה שקורה  באמת  כי  ואסיים 
 להזעיק ולהריע לבטל רוע הגזירה.שששיך לצד הקדושה, מי לד' אלי,  

 המצפה לרחמי שמים, ושיתהפך ימים אלו באור ניסי בבגא"צ במהרה דידן מתוך רחמי שמים מרובים.
 בברכה,

 שלמה אלכסנדר הלוי פאללאק

 



31

 בס"ד

 

 חנוכה תשפ"אב דברי האדמו"ר מסאסוב שליט"אמ
 )תרגום מיידיש(

 

 ברצוני לומר לציבור, אין ערך היום בעיני הרופאים לחייהם של יהודים.

הייתה לי הזכות במשך הקיץ ובתחילת החורף, להיות מעורב בהצלת נפשות, פה בארץ ישראל, של 
אלף יהודים, קרוב לשלושים אלף יהודים. לא שאני הצלתי, אבל אני הייתי השליח, ודרכי,  שלושים

אחרים עשו להצלת נפשות. עכשיו כשהייתי באמריקה, ונתתי תרופות לאנשים שמצבם היה בכי רע, 
 שכן "כל באיה לא ישובון". ,אנשים שממש עמדו לעשות טעות קשה וחשבו ללכת לבית חולים, לרופא

תי בפניהם, שלא ילכו לבית החולים, נתתי להם את מה שהבאתי איתי, את הטיפות, והאנשים התחננ
 האלו החלימו.

הוא מרגיש ברוך , קיבלתי שיחת טלפון מיהודי עשיר. בתחילה הוא אמר "לא, לא קבלתי תשובה"
שהוא דיבר איתי,  השם בסדר. מהפעם הראשונה שהוא אמר שהוא מרגיש טוב, עד הפעם השניה

לא היה טוב כלל וכלל. שלחו לו את הטיפות ותוך שלוש שעות חל שינוי  וה"בסדר" מת מזמן ומצב
לטובה במצבו. תוך יומיים הבן אדם הבריא לגמרי. הוא הלך ביום השלישי לעשות בדיקה, הוא נבדק 

 גם ביום הראשון, וקיבל תשובה שלילית.

 לתת! הם לא מרשים! אז הם בפירוש רוצחים! את הטיפות האלה הרופאים לא מרשים

הרוצחים האלה, אפשר כעת לומר, אומרים שצריך לקחת עכשיו את הזריקה )החיסון(, שאגב, אף 
אחד לא יודע מה היא מכילה. יתכן שהיא טובה... מתי נדע שהיא אינה טובה? אחרי שיגרמו כבר כל 

 הנזקים? אז נדע?

שהלכו לגדולי ישראל והחתימו אותם על פתק. אינני מדבר במחילה מכבודם הגדול של העסקנים 
על העסקנים שצריכים לשמור על האינטרסים של עצמם ולעיתים הם מועילים לנו. אני לא מדבר על 

שמרו על חייכם  ו על חייהם.ראף אחד מהם, אני לא מדבר נגד אף אחד מהם. אני קורא לאנשים שישמ
ה דברים מרים מאד. אומרים כבר עכשיו, שמי שסובל מאלרגיה, ואל תעשו את זה, כי יכולים לצאת מז

 אסור לו לקחת את הדבר )החיסון( הזה. מישהו מכם יודע מה זאת אלרגיה?

 יום שבין זריקה אחת לשניה... 28צריך לקוות שבמשך 

מה החשבון שעושה המדינה? החיים חסרי ערך מבחינתם, הרי המסחר הוא העיקר אצלם. כשאנו 
נותנים... מבחינת המדינה,  לאעקים ורוצים להתפלל בבית הכנסת בזמני התפילה, הם באים וצו

שתדעו, אסור לאף אחד להתחתן השנה. אסור שיהיו יותר מעשרה אנשים בחופה, ובודאי שלא 
 בחתונה עצמה. הם רוצים "להשכיחם תורתך". זו הגזירה כאן. מעולם לא הייתה גזירת ביטול חתונה.

על המשטרה שמתעצלת, כרגיל כאן, בארץ ישראל, מכיוון שהכל מתנהל אנשים מערימים 
בעצלתיים, ולא עושים שום דבר. פה אסור להתחתן! מצידם, שיחיו ללא חופה וקידושין, לא נורא. 

 גט כן, מאשרים, אבל לא חתונה, כי זה אסור.

יש חכמי ישראל  והאנשים האלה שרוצים "להציל את נפשות היהודים", הם מתיווני היוונים. לנו
וחכמי תורה, ועל פיהם יישק דבר. לשאלות של פיקוח נפש צריכים סנהדרין. לא די בקול קורא מאיזה 

 עסקן שדיבר בשם גדולי ישראל... אני יודע למשל...

אין בכוונתי להאריך בדיבור, אבל אומר לכם שני דברים, אני אעיד בבית הכנסת. אפשר לספר את זה 
 את זה לכל מאן דבעי:בשמי, אפשר לשלוח 

תרגום מאידיש

דברות קודש
כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א

חנוכה תשפ"א
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שאסור ליקח הוואקסין נגד הווירוס

עי’ יו”ד סי’ קנ”ה שמעיקר הדין אסור להתרפאות מעכו”ם 
ואפיקורס שהם חשודים על רציחה, וההיתר הוא משום 
למינות  נהפך  שמלכות  ולדאבונינו  אומנותו,  מירע  לא 
בכל העולם ובפרט שאינו סוד שמעורבים כאן משומדים 
וגויים מהגרועים שבאומות כופרים גלויים שכל שיטתם 
תועבה  כחוקי  רח”ל  בהקב”ה  מרידה  היא  ואומנותם 
בתקופה  ראו  וכבר  הכל  על  וחשודים  ועוד  והשחתה 
שולל  והוליכום  הציבור  תמימות  את  שנצלו  האחרונה 
והתחרטו על זה מאוד וצריך לעצור מבעוד מועד שלא יהיו 

צועקים על העבר שאין להשיב.

הרה"ג רבי בן ציון  וואזנר שליט"א אמר לא לקחת את החיסון 
לקורונה על פי פסק של אביו השבט הלוי ז"ל

 שאין לקחת תרופה חדשה שעוד לא ראו 
מן הנסיון שזה לא מזיק. 

שמעתי הדברים הנ”ל ממקורות נאמנים ומוסמכים וראיתי 
רב  שכל  וברור  ומומחים  רופאים  של  וחוו”ד  החומר  את 
שישמע ויראה הדברים יתנגד ויאסור להתחסן וכל מי שלא 

אוסר הי’ שלא ראה ולא שמע הנתונים 

 יום שלישי ב’ מר חשון תשפ”א 
לכבוד אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, ה’ עליהם יחי

להתחסן  אדם  שום  יהין  לא  סכנה,  מחשש  הלכה  פסק 
שאין  גמורה  בוודאות  שיתברר  עד  הקורונה,  נגד  בחיסון 
בזה שום סכנה כלל. )כגון שחוסנו מליארד בני אדם ללא 

סיבוכים( 

הפרק  על  כעת  העומד  הנידון  אודות  הרבים  לשאלת 
הן  רופאי  דעת  בחוות  העיון  אחר  לקורונה  החיסון  בענין 
של  חמורות  חששות  ישנם  מהאוסרים  הן  מהמחייבים 
גם לשיטת  פקו"נ שאין אתנו מי שיודע להכריע שהרי  
כל  עם  יהי'  מה  צרכם  כל  נתברר  לא  עדיין  המחייבים 

החששות האלו
לכן פשוט שעל פי הלכה עד שלא יתברר הדבר בבירור גמור 
הרי ספק סכנתא אסור מן התורה עד שיתברר באופן מוחלט 

שאין בזה חשש ובכל התורה קיי"ל שב ואל תעשה עדיף 
להם  אין  בשמינו  שנתפרסמי  האחרים  הפרסומים  וכל 
שום שחר שאינו דרכינו והשי"ת ישמור נפשינו ... וננצל 

מכל צרה וצוקה
הכו"ח ומצפה לישועה מהירה 

לאנג  יארן  געווארן  אויסגעפרובט  נישט  איז  וואס  זאך  א 
האט א איד נישט קיין שום היתר בעולם... ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם איז אויף דעם געזאגט געווארן. 
 )שלש סעודות פ’ ויגש תשפ”א(

וז”ל: מיר ווייסן אז ווען זיי זאגן אז זיי ברענגן א רפואה איז 
דא אין דעם ערענסטע חששות אז עס זאל שאטן לעבנס פון 

מענטשן אין זייערע רפואות איז דא א חשש רציחה 
דא  איז  רפואה  א  אונז  פאר  זיי  ברענגן  אויב 
נישט קאסטן  זאל  ערענסטע חששות אז עס 

קיין קרבנות
)אצל שבע ברכות פרשת ויגש במעמד אלפי תלמידים( 

יעדער מענטש וואס האט נישט קיין שום זייטיגע נגיעות אין 
ער איז א נארמאלע אנשטענדיגע מענטש וואס ניצט דעם 
קאפ פארשטייט וואס ער האט צוטיען אין אזא צייט.... שב 
ואל תעשה עדיף, נאכדערצו ווען יעדער זעט ווער עס שטיפט 

עס. 

)אצל שיעורו פרשת מקץ תשפ”א(

ורבים  קשה  ונזוקו  שמרו  הקורונה...הרבה  נגד  בחיסון 
שלא שמרו לא ניזוקו כלל, ורחוק לחשוב שהם מבינים 
שיצאו  ובחו”ל  בארץ  הרופאים  ורבים  מזה,  בחיסונים 
שזה  כתבו   אף  מהרופאים  וחלק  הללו,  החסונים  נגד 
נגד חוק החיסונים ואסור לתתם כלל, ואסיים כי כל עוד 
ונקבל תשובה  בוודאות התועלת שיש בהם  היברר  שלא 

מהרופאים יש להמנע ולהתרחק מהם.

נאמנים הרבנים הגאונים שבררו את נוראות חומר הענין, 
מה  בכל  ולהזהר  חכמים  דברי  לשמוע  ומצוה 
והשי”ת ירחם עלינו  שהזהירו, וגם להזהיר אחרים, 

ויצילנו

הישיבות  ראשי  וכן  בענין  שחקרו  הרה"ג  עלי  נאמנים 
בארה"ב שבררו היטב

של  חששות  שיש  ובפרט  סכנתא  וחמירא   
מגמה אנטי דתית

 מתו”ד שהשיב לבאי ביתו: מען וועט זייער חרטה האבן אז 
גוט  האט  מען  אויב  שואלו:  וואקסינען,  די  נעמען  וועט  מען 
געטוען אז מען האט עס מפרסם געווען בשמו, והשיב: זייער 
גיט אז מ’האט עס מפרסם געווען זאלן מענטשן וויסן און זיך 
היטן, והוסיף: זיי זענען גרויסע רשעים זיי האבען א ציל 

צו ממעט זיין....רח”ל
)יום ה’ ויגש תשפ”א(                                                                      

הגאון הגדול
רבי יהושע אטיק שליט”א

רה”כ גיבורי החיל

כ"ק הגאון האדיר עמוד הוראה פוסה"ד
רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל

 בעל שבט הלוי  

הגאון הגדול
רבי אברהם כהן שליט”א 
חבר בד”ץ העדה החרדית הספרדית

הגאון הגדול
רבי אהרן יצחק שטערן שליט”א 
רב דביהמ”ד זיו יהודה קרית הרצוג - בני ברק יע”א

הגאון האדיר מגדולי פוסקי דורינו
רבי משה זאב זארגער שליט”א

דומ"ץ סאטמאר ירושלים, ובעל שו"ת וישב משה

כ"ק הגה”צ המפורסם
רבי שמחה ישראל בלום שליט”א 

אב’’ד תולדות רפאל - קאשוי

הגאון האדיר זקן ויושב בישיבה
רבי אברהם יהושע סאלאוויטשיק שליט”א 

ר"י בריסק

הגה"צ 
רבי  אשר מרדכי רובין שליט”א 

ר”י עסק התורה וויליאמסבורג 

הרב אהרן ראז שליט”א 
דומ”ץ בעיה”ק ירושלים,  מנהל לשעבר רבות בשנים בית 

החולים - ביקור חולים ירושלים

 פסק שאסור לקחת חיסון חדש לפני עשר שנים 
אחרי שיצא לשוק.

)כפי שמעידים בניו הרב יוסף, הרב שמואל, הרב 
אברהם ישעיהו(             

געהאט  שוין  האבן  זיי  וואס  מעדעצינן  איבער  רעדענדיג 
שום  קיין  געווען  נישט  איז  וואס  יארן  לאנגע  געפארשט 

עירור דערויף, פלעגט ער זאגן:
 די נייע מעדיצינען זאל מען נישט צורירן עס זאל 

אויסגעפרובט ווערן אויף די גוים יארן לאנג.  
)מתוך דברי בנו אב”ד תולדות רפאל שלש סעודות פ’ ויגש תשפ”א(

הגאון הגדול 
רבי חיים גריינימן זצ"ל 

בני ברק

כ"ק אדמו"ר הגה”ק
רבי רפאל בלום זצוק”ל

אב"ד קאשוי

הגאון האדיר לוחם מלחמת ה'
 רבי דוד מיכאל שמידל שליט”א 

יו”ר אתרא קדישא

הגאון האדיר מגדולי עמודי הוראה
רבי צבי פרידמאן שליט"א

גאב"ד בד"ץ מסורת

כ”ק מרן 
אדמו”ר מפאריסוב שליט”א

ירושלים עיה"ק

בס”ד

דעת תורה ברורה
מאת רבותינו שרי התורה הרבנים הגאונים הצדיקים זצ"ל ויבלח"ט שליט"א 

 
 

 ב' מר חשון תשפ"א י שייום שלתאריך:                                  בס"ד

 

 

 

  , לכבוד אחינו בית ישראל

 ה' עליהם יחי',  , בכל מקום שהם

 

 פסק הלכה
 

 
o  ,בוודאות גמורה  , עד שיתברר לא יהין שום אדם להתחסן בחיסון נגד הקורונהמחשש סכנה

 ים)בוכללא סיבני אדם (כגון שחוסנו מליארד . כלל כנה שום סבזה  שאין 
 
 

 
 

 , בברכה
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 בס"ד

 

 חנוכה תשפ"אב דברי האדמו"ר מסאסוב שליט"אמ
 )תרגום מיידיש(

 

 ברצוני לומר לציבור, אין ערך היום בעיני הרופאים לחייהם של יהודים.

הייתה לי הזכות במשך הקיץ ובתחילת החורף, להיות מעורב בהצלת נפשות, פה בארץ ישראל, של 
אלף יהודים, קרוב לשלושים אלף יהודים. לא שאני הצלתי, אבל אני הייתי השליח, ודרכי,  שלושים

אחרים עשו להצלת נפשות. עכשיו כשהייתי באמריקה, ונתתי תרופות לאנשים שמצבם היה בכי רע, 
 שכן "כל באיה לא ישובון". ,אנשים שממש עמדו לעשות טעות קשה וחשבו ללכת לבית חולים, לרופא

תי בפניהם, שלא ילכו לבית החולים, נתתי להם את מה שהבאתי איתי, את הטיפות, והאנשים התחננ
 האלו החלימו.

הוא מרגיש ברוך , קיבלתי שיחת טלפון מיהודי עשיר. בתחילה הוא אמר "לא, לא קבלתי תשובה"
שהוא דיבר איתי,  השם בסדר. מהפעם הראשונה שהוא אמר שהוא מרגיש טוב, עד הפעם השניה

לא היה טוב כלל וכלל. שלחו לו את הטיפות ותוך שלוש שעות חל שינוי  וה"בסדר" מת מזמן ומצב
לטובה במצבו. תוך יומיים הבן אדם הבריא לגמרי. הוא הלך ביום השלישי לעשות בדיקה, הוא נבדק 

 גם ביום הראשון, וקיבל תשובה שלילית.

 לתת! הם לא מרשים! אז הם בפירוש רוצחים! את הטיפות האלה הרופאים לא מרשים

הרוצחים האלה, אפשר כעת לומר, אומרים שצריך לקחת עכשיו את הזריקה )החיסון(, שאגב, אף 
אחד לא יודע מה היא מכילה. יתכן שהיא טובה... מתי נדע שהיא אינה טובה? אחרי שיגרמו כבר כל 

 הנזקים? אז נדע?

שהלכו לגדולי ישראל והחתימו אותם על פתק. אינני מדבר במחילה מכבודם הגדול של העסקנים 
על העסקנים שצריכים לשמור על האינטרסים של עצמם ולעיתים הם מועילים לנו. אני לא מדבר על 

שמרו על חייכם  ו על חייהם.ראף אחד מהם, אני לא מדבר נגד אף אחד מהם. אני קורא לאנשים שישמ
ה דברים מרים מאד. אומרים כבר עכשיו, שמי שסובל מאלרגיה, ואל תעשו את זה, כי יכולים לצאת מז

 אסור לו לקחת את הדבר )החיסון( הזה. מישהו מכם יודע מה זאת אלרגיה?

 יום שבין זריקה אחת לשניה... 28צריך לקוות שבמשך 

מה החשבון שעושה המדינה? החיים חסרי ערך מבחינתם, הרי המסחר הוא העיקר אצלם. כשאנו 
נותנים... מבחינת המדינה,  לאעקים ורוצים להתפלל בבית הכנסת בזמני התפילה, הם באים וצו

שתדעו, אסור לאף אחד להתחתן השנה. אסור שיהיו יותר מעשרה אנשים בחופה, ובודאי שלא 
 בחתונה עצמה. הם רוצים "להשכיחם תורתך". זו הגזירה כאן. מעולם לא הייתה גזירת ביטול חתונה.

על המשטרה שמתעצלת, כרגיל כאן, בארץ ישראל, מכיוון שהכל מתנהל אנשים מערימים 
בעצלתיים, ולא עושים שום דבר. פה אסור להתחתן! מצידם, שיחיו ללא חופה וקידושין, לא נורא. 

 גט כן, מאשרים, אבל לא חתונה, כי זה אסור.

יש חכמי ישראל  והאנשים האלה שרוצים "להציל את נפשות היהודים", הם מתיווני היוונים. לנו
וחכמי תורה, ועל פיהם יישק דבר. לשאלות של פיקוח נפש צריכים סנהדרין. לא די בקול קורא מאיזה 

 עסקן שדיבר בשם גדולי ישראל... אני יודע למשל...

אין בכוונתי להאריך בדיבור, אבל אומר לכם שני דברים, אני אעיד בבית הכנסת. אפשר לספר את זה 
 את זה לכל מאן דבעי:בשמי, אפשר לשלוח 

תרגום מאידיש

דברות קודש
כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א

חנוכה תשפ"א
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הרב אלישיב זצ"ל ועסקנו בעניין גדול מאד מאד ברפואה, שהיום  אצלבשנת תש"מ ישבתי שעתיים 
 ! שעתיים שלמות!נראה כמו דבר של מה בכך, עם הרב אלישיב, שעתיים! אני אחזור על זה: שעתיים

ואחד הדברים שהרב  זה היה בשנת תשל"ט או תש"מ. ישבתי איתו, הוא היה אז צעיר ועסקנו בזה,
אלישיב אמר לי אז היה, פתאום הוא אמר "איך אפשר על משהו שנמצא רק שנה, שנתיים, בשוק, איך 

? מה יקרה אם בהמשך אפשר לקחת אחריות על דבר כזה? כאלה זריקות, להזריק את זה למישהו
יים, וכבר מישהו יינזק מזה? תשמעו מה הרב אלישיב אמר לי על דבר שהיה קיים כבר שנה שנת

נבדק, חצי עולם בדק! ולא חברה אחת או שתים שלוש או ארבע חברות, שבדקו כמה שבועות ועבדו 
שאלפי רופאים מסביב לעולם עסקו בו, אז הוא אמר: "איך  ,על משהו שהיה שנתיים בשוק .על זה

 אפשר לקחת אחריות? אסור לקחת את זה בשום אופן בעולם!?"

 !שנים שהוא שינה את דעתוניסו לשכנע אותי לפני כמה 

אחד מקדושי, צדיקי ותלמידי החכמים של זה הסיפור הראשון, והסיפור השני... אני מכיר באמת, 
. כל פעם כשהיו שואלים אותו האם מותר לעשות ניתוח לקיצור קיבה לאדם שמן ששוקל הרבה הדור

"השם נתן לך גוף כזה מאד, והרופאים אומרים שזה פיקוח נפש, תשובתו של הגדול הזה הייתה: 
ואתה הולך לעשות ניתוח ולחתוך את המעי?" לא תקבל את ברכתו. אינני רוצה לנקוב בשמו כי אני 

 לא רוצה שיהיה בלאגן, אתם ממילא מבינים לבד למי אני מתכוון.

פתאום עכשיו, זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקאים, שגם מנהל החברה הוא גוי 
 זה העולם של היום. אלו שהולכים להציל את העולם...טורקי, והם 

אנחנו נכנסים עוד מעט ל"זאת חנוכה", שתדעו כמה צריכים להתפלל על הגאולה השלמה, בעולם 
שכזה. אנחנו היום כמו שכתוב אצל שלמה המלך: "אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה". היום, 

ישען, אלא על אבינו שבשמים. יותר טוב להתפלל לחיים של בני אדם אין כל ערך. אין לנו על מי לה
, ישראללהקדוש ברוך הוא ברפאנו, יותר טוב להתפלל בברך עלינו, שישלח רפואות וישועות לילדי 

שכל אחד יזכה לגדל את ילדיו לתורה, לחופה ולמעשים טובים בבריאות שלמה, שהקב"ה יעזור שיתן 
 כה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן!לנו את הכוח, את האורות של נרות חנוכה. שנז

 

בירור הלכה - ופסק בית דין 
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הרב אלישיב זצ"ל ועסקנו בעניין גדול מאד מאד ברפואה, שהיום  אצלבשנת תש"מ ישבתי שעתיים 
 ! שעתיים שלמות!נראה כמו דבר של מה בכך, עם הרב אלישיב, שעתיים! אני אחזור על זה: שעתיים

ואחד הדברים שהרב  זה היה בשנת תשל"ט או תש"מ. ישבתי איתו, הוא היה אז צעיר ועסקנו בזה,
אלישיב אמר לי אז היה, פתאום הוא אמר "איך אפשר על משהו שנמצא רק שנה, שנתיים, בשוק, איך 

? מה יקרה אם בהמשך אפשר לקחת אחריות על דבר כזה? כאלה זריקות, להזריק את זה למישהו
יים, וכבר מישהו יינזק מזה? תשמעו מה הרב אלישיב אמר לי על דבר שהיה קיים כבר שנה שנת

נבדק, חצי עולם בדק! ולא חברה אחת או שתים שלוש או ארבע חברות, שבדקו כמה שבועות ועבדו 
שאלפי רופאים מסביב לעולם עסקו בו, אז הוא אמר: "איך  ,על משהו שהיה שנתיים בשוק .על זה

 אפשר לקחת אחריות? אסור לקחת את זה בשום אופן בעולם!?"

 !שנים שהוא שינה את דעתוניסו לשכנע אותי לפני כמה 

אחד מקדושי, צדיקי ותלמידי החכמים של זה הסיפור הראשון, והסיפור השני... אני מכיר באמת, 
. כל פעם כשהיו שואלים אותו האם מותר לעשות ניתוח לקיצור קיבה לאדם שמן ששוקל הרבה הדור

"השם נתן לך גוף כזה מאד, והרופאים אומרים שזה פיקוח נפש, תשובתו של הגדול הזה הייתה: 
ואתה הולך לעשות ניתוח ולחתוך את המעי?" לא תקבל את ברכתו. אינני רוצה לנקוב בשמו כי אני 

 לא רוצה שיהיה בלאגן, אתם ממילא מבינים לבד למי אני מתכוון.

פתאום עכשיו, זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקאים, שגם מנהל החברה הוא גוי 
 זה העולם של היום. אלו שהולכים להציל את העולם...טורקי, והם 

אנחנו נכנסים עוד מעט ל"זאת חנוכה", שתדעו כמה צריכים להתפלל על הגאולה השלמה, בעולם 
שכזה. אנחנו היום כמו שכתוב אצל שלמה המלך: "אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה". היום, 

ישען, אלא על אבינו שבשמים. יותר טוב להתפלל לחיים של בני אדם אין כל ערך. אין לנו על מי לה
, ישראללהקדוש ברוך הוא ברפאנו, יותר טוב להתפלל בברך עלינו, שישלח רפואות וישועות לילדי 

שכל אחד יזכה לגדל את ילדיו לתורה, לחופה ולמעשים טובים בבריאות שלמה, שהקב"ה יעזור שיתן 
 כה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן!לנו את הכוח, את האורות של נרות חנוכה. שנז
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הרב אלישיב זצ"ל ועסקנו בעניין גדול מאד מאד ברפואה, שהיום  אצלבשנת תש"מ ישבתי שעתיים 
 ! שעתיים שלמות!נראה כמו דבר של מה בכך, עם הרב אלישיב, שעתיים! אני אחזור על זה: שעתיים

ואחד הדברים שהרב  זה היה בשנת תשל"ט או תש"מ. ישבתי איתו, הוא היה אז צעיר ועסקנו בזה,
אלישיב אמר לי אז היה, פתאום הוא אמר "איך אפשר על משהו שנמצא רק שנה, שנתיים, בשוק, איך 

? מה יקרה אם בהמשך אפשר לקחת אחריות על דבר כזה? כאלה זריקות, להזריק את זה למישהו
יים, וכבר מישהו יינזק מזה? תשמעו מה הרב אלישיב אמר לי על דבר שהיה קיים כבר שנה שנת

נבדק, חצי עולם בדק! ולא חברה אחת או שתים שלוש או ארבע חברות, שבדקו כמה שבועות ועבדו 
שאלפי רופאים מסביב לעולם עסקו בו, אז הוא אמר: "איך  ,על משהו שהיה שנתיים בשוק .על זה

 אפשר לקחת אחריות? אסור לקחת את זה בשום אופן בעולם!?"

 !שנים שהוא שינה את דעתוניסו לשכנע אותי לפני כמה 

אחד מקדושי, צדיקי ותלמידי החכמים של זה הסיפור הראשון, והסיפור השני... אני מכיר באמת, 
. כל פעם כשהיו שואלים אותו האם מותר לעשות ניתוח לקיצור קיבה לאדם שמן ששוקל הרבה הדור

"השם נתן לך גוף כזה מאד, והרופאים אומרים שזה פיקוח נפש, תשובתו של הגדול הזה הייתה: 
ואתה הולך לעשות ניתוח ולחתוך את המעי?" לא תקבל את ברכתו. אינני רוצה לנקוב בשמו כי אני 

 לא רוצה שיהיה בלאגן, אתם ממילא מבינים לבד למי אני מתכוון.

פתאום עכשיו, זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקאים, שגם מנהל החברה הוא גוי 
 זה העולם של היום. אלו שהולכים להציל את העולם...טורקי, והם 

אנחנו נכנסים עוד מעט ל"זאת חנוכה", שתדעו כמה צריכים להתפלל על הגאולה השלמה, בעולם 
שכזה. אנחנו היום כמו שכתוב אצל שלמה המלך: "אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה". היום, 

ישען, אלא על אבינו שבשמים. יותר טוב להתפלל לחיים של בני אדם אין כל ערך. אין לנו על מי לה
, ישראללהקדוש ברוך הוא ברפאנו, יותר טוב להתפלל בברך עלינו, שישלח רפואות וישועות לילדי 

שכל אחד יזכה לגדל את ילדיו לתורה, לחופה ולמעשים טובים בבריאות שלמה, שהקב"ה יעזור שיתן 
 כה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן!לנו את הכוח, את האורות של נרות חנוכה. שנז
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יעדער  אז  געזאגט,  דאקטורים  גרויסע  צוויי  מיר  האבן  דערצו 
איינער וואס קומט ארויס פאזעטיוו צום וויירוס, מיינט נאך נישט אז זיי 
זענען קראנק אויף 'קאראנא', נאר אז זיי טראגן אין זיך דעם 'קאראנא 
פולע  זיך  אין  פארמאגט  מענטש  יעדער   ,)Bacteria( ביקטעריע' 
ווערט געשעדיגט דערפון, פאזעטיווע  יעדער  נישט  און  ביקטעריעס, 
צום 'פלו' איז דא פול מער, ווי פאזעטיווע פאר קאראנא, אבער נישט 
ווערט קראנק דערפון. דעריבער  יעדן שאדט דאס, און נישט יעדער 
כל זמן א מענטש איז נישט קראנק געווארן דערפון, געשעדט נישט 
גארנישט אז ס'שפרינגען ארויף די נאמערן, פון די 'פאזעטיווע פאר 
קאראנא', און דאס איז שוין חוץ פון דעם וואס זיי האבן געהויבן די 
נאמבער'ס ביי די פרומע דייקא אין די ימים טובים, אין חודש תשרי, און 
חנוכה האבן זיי אזוי הויעך געהויבן די נאמבער'ס, וואס לויט זייערע 
קאטאסטראפע,  א  וחס  חלילה  פארקומען  געדארפט  וואלט  ווערטער 
גארנישט  ס'איז  ב"ה  און  מויל,  פון  זאגן  ארויס  נישט  וויל  איך  וואס 
ווער  און  נאמבער'ס,  די  הויעך  זייער  אויך  זיי  הייבן  יעצט  געשעהן. 
זיי גלייבן, אבער דאס אז די מידיע הייבט די  זאל  זיי גלייבן,  ס'וויל 
נאמבער'ס, און די פרומע צייטונגען באריכטן דאס אויך, דאס לייגט 

אריין דעם עולם אין א גרויסן צומישעניש.

ניטאמאל א ספק מגיפה
גיין  מען  דארף  דעם  צוליב  אז  געשריבן,  האט  רב  געוויסע  א  ב( 
נעמען דעם וואקסין, ווייל אין ספק מוציא מידי וודאי, דער קאראנא 
מגיפה איז דאך א וודאי מזיק, און דער וואקסין, איז נאר א ספק מזיק, 

דעריבער מוז יעדער נעמען דעם וואקסין.

איז קודם, האבן מיר שוין קלאר געשטעלט, אז דא רעדט זיך בכלל 
נישט פון קיין מגיפה, און ס'איז נישטא דא קיין וודאי חולים, נאר אפאר 
ווען מען רעכנט צוזאמען אלע  אז  אין שלחן ערוך שטייט,  קראנקע, 
געשטארבענע, צו קענען וויסן אויב דא רעדט זיך פון א מגיפה, קען 
מען נישט אריין רעכענען, נישט קיין פרויען, און נישט קיין קליינע 
קינדער, און נישט קיין עלטערע מענטשן 'שבטלו ממלאכתן' וואס דאס 
זענען אזלעכע וואס זענען שוין פאנסיאנערן, דאס איז נישט חלילה, אז 
די אלע אויבנדערמאנטע דארפן נישט לעבן, און מען איז חלילה מוותר 
אויף זיי, נאר וואס דען, היות די אויבנדערמאנטע קען זיין נאך פולע 
וועלט,  דער  פון  גייט  ער  אדער  קראנק,  ווערט  ער  פארוואס  סיבות 
דעריבער קען מען אים נישט רעכענען, אלץ איינער וואס איז אוועק 

פון 'די מגיפה'.

אז מען זאל יעצט אראפ רעכענען אלע אויבנדערמאנטע, וועט מען 
זעהן, אז דא איז נישטא קיין וודאי מגיפה, און דעריבער איז נישט שייך 
די גאנצע תורה פון 'אין ספק מוציא מידי וודאי, דא רעדט מען פון צוויי 

ספק'ס.

ביי חשש סכנה, דארף מען חושש זיין 
אפי' אויף א מיעוט דאקטורים

ג( אין שו"ע ביי הלכות יום כיפור, ווערט דערמאנט, אז ווען ס'דא א 
חשש סכנה, איז אפילו צוויי דאקטורים האלטן אנדערש ווי די אנדערע 
הונדערט דאקטורים, דארף מען דאך אננעמען דאס מיינונג פון די צוויי 
דאקטורים קעגן דעם מיינונג פון די הונדערט דאקטורים, און דא ביי 
די וואקסינ'ס, זאג איך אייך, אז ס'דא אסאך מער פון צוויי דאקטורים, 
וואס זאגן אז מען זאל נישט נעמען דעם וואקסין, ס'איז מן הסתם דא 
נעמען  יא  זאל  מען  אז  זאגן  וואס  דאקטורים  הונדערט  פון  מער  פול 

דעם וואקסין, אבער אין הלכה שטייט קלאר, אז ווען ס'דא אפילו נאר 
א מיעוט וואס טוט זיך קעגן שטעלן צו דעם מיינונג, דארף מען חושש 

זיין צו זייער מיינונג.

ארויס  זענען  דאקטורים  ווי  אסיפות,  אזעלכע  פולע  ס'געווען 
זיי  אבער  ווקסין,  דעם  קעגן  מיינונג  זייער  שטעלן  קלאר  געקומען 
האבן געדארפט שטעלן וואך אינדרויסן, אז די רעגירונגען זאלן נישט 
געוואר ווערן, אז זיי רעדן קעגן דעם וואקסין, ווייל דעמאלט'ס וועט 
מען זיי רופן צו א פארהער, און זיי וועלן פארלירן זייער פאזיציע, פולע 
דאקטורים ציטערן צו זאגן דעם אמת, און דערצו, איינע פון די הויפטן 
פון די פארבאצירערס פונעם וואקסין )איך וויל נישט דערמאנען קיין 
נעמען(, האט אליין קלארגעשטעלט, אז ס'דא א ערנסטער חשש סירוס 
אינעם וואקסין, און אויך ערנסטע חששות פון טוישן דעם מענטש'ס 
D.N.A. און דאס קען געשעהן, דאס איז א זאך וואס איז פארשפרייט 
געווארן אויף די מידיע איבער די גאנצע וועלט, און מיליאנען מענטשן 

האבן דאס געהערט.

נישטא קיין שריפטליכע באווייז אז 
דער וואקסין איז סעי"ף

ד( אלע דאקטורים וואס ברענגען ארויס דאס שעדליכקייט פון דעם 
נישט  קומען  )אבער  ציבור,  פארן  פאקטן  די  נאר  ברענגען  וואקסין, 
ארויס באשליסן פארן ציבור וואס צו טון(, און זיי טוען באשטעטיגן 
מיט  און  שטודיעס,  און  דאקומענטן  שריפטליכע  מיט  מיינונג,  זייער 
שאדן  שוין  האבן  וואקסין,  פונעם  פארבאצירערס  די  וואס  באווייזן, 
דעם  און  פאליאו,  דעם  פאר  ווי  וואקסינ'ס  פאריגע  ביי  געמאכט, 
טעטענו"ס וואקסין אין אפריקע און אין נאך פלעצער, און וואספארא 

שוידערליכע רעזלוטאטן זענען ארויס געקומען דערפון.

וואס זאגן אז מען זאל יא נעמען דעם  אבער די אלע דאקטורים, 
וואקסין, קיינער פון זיי, ברענגט נישט קיין שריפטליכע באווייזן, זיי 
זאגן נאר אז מען דארף נישט מורא האבן, און די אלע חששות, זענען 
גאר ווייטע חששות, און זיי האבן שוין געמאכט פולע שטודיעס, אבער 
זיי  זאלן  אדרבה  שריפטלעך,  אויף  נישט  דאס  ווייזט  זיי,  פון  קיינער 

קומען אויפווייזן שריפטלעך.

האט דען דער דאקטור א תוקף ווי א 
פסק פון א בי"ד?!

ה( א אינטרעסאנטע מאדנע זאך האט א רב געשריבן אין זיין בריוו 
פארן ציבור, אז היינטיגע צייטן ווייל די דאקטורים האבן א באשטעטיגונג 
פון די רעגירונגען, אז זיי קענען זיין דאקטורים, דעריבער האט זייער 
מיינונג א ווערד אזוי ווי א החלטת בית דין, דאס נעמט זיך פון דעם, 
וואס אין ערוך השלחן יו"ד סימן של"ו, ביי די הלכות פון א חולה און 
א גוסס, שטייט דארט, אז דאס וואס וואס דער מחבר שרייבט, אז א 
דאקטור דארף דעמאלט'ס באקומען רשות פון בית דין, צו מעגן צורירן 
צייטן,  היינטיגע  אז  השלחן,  ערוך  דער  זאגט  דעם  אויף  חולה,  דעם 

דארפן זיי באקומען רשות פון די רעגירונג.

און צוליב דעם שרייבט יענער רב, אז דעם דאקטור'ס מיינונג, איז 
אזוי ווי א מייננג פון א בית דין.

וויל איך פרעגן אזוי
דער פארבאצירער פונעם וואקסין, ווערט געקלאגט איבער די וועלט, 
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א קלארקייט איבערן יעצטיגן מצב
איז  עולם  דער  איך קלאר שטעלן,  וויל  וואקסינען,  פון  רעדנ'דיג 
זייער צומישט, און געפונט זיך אין א גרויסן פארלעגנהייט איבער דעם 
נושא פון וואקסינען, צו מען זאל יא נעמען צו נישט, איך וויל נישט מען 
זאל דאס אננעמען ווי א פסק הלכה, ווייל איך זאג אזוי, נאר איך וויל 

איר זאלט דאס אליינ'ס פארשטיין.

זכרון  גאב"ד  שליט"א  מאיר  חיים  רבי  ]הגה"צ  טאטע  דער  ווען 
מאיר[, וואלט געהאט די כוחות, וואלט ער אליינ'ס דרך געטון די זאך, 
און ארויסגעקומען מיט זיין מיינונג, ביי דעם פלו, האט ער שוין קלאר 

געשטעלט, אז מען זאל נישט נעמען דעם וואקסין.

מען האט מיר אנגעפרעגט וואס איך האלט, אין תהלים )מ, י( שטייט 
נישט  טאר  מענטש  א  אז  אכלא',  לא  הנה שפתי  בקהל  צדק  'בשרתי 
אפהאלטן, פון לאזן וויסן פאר די מענטשן וואס ער האלט, מען האט מיר 
שוין געבעטן איך זאל איבערגעבן מיין מיינונג, צו שריפטלעך אדער 
בעל פה, וויל איך קודם קלאר שטעלן, איך קום נישט דא פסק'ענען 
אויף דעם נושא, און זאגן 'קבלו דעתי', נאר איך קום קלאר שטעלן די 
צוויי זייטן, און דאס מציאות פון די זאך, כדי איר זאלט קענען אליינ'ס 
באשליסן וואס ס'איז ריכטיג, און דירעקט שטעל איך זיך נישט ארויס 

אלץ א באשליסער פארן ציבור, צוליב פארשידענע סיבות.

אויף  מיינונג,  זייער  ארויסגעגעבן  שוין  האבן  רבנים,  פולע 
יעדער  אז  געשריבן  האבן  וואס  אזעלכע  וועגן,  פארשידנארטיגע 
איינער מוז נעמען דעם וואקסין, און אזעלכע וואס זענען געגאנגען זיך 
וואקסענירן ברבים, אין פארנט פון די קעמערע"ס, וואס דאס איז אויך 

א וועג, פון שיקן א מעלדונג אז יעדער זאל זיך גיין לאזן וואקסענירן.

אויך  אזוי  און  רבנים,  פון  נעמען  קיין  דערמאנען  נישט  וויל  איך 
נישט פון קיין דאקטורים, אבער אזוי פיל קען איך ענק יא זאגן, אז 

פון ווען מען האט אנגעהויבן רעדן איבער דעם נושא, האב איך באלד 
פארשטאנען אז דא גייט קומען פולע צומעשנישן, און דעריבער לערן 
איך שוין דורך דעם סוגיא שוין א שיינע פאר חדשים, איך האב דורך 
בארומטע  וועלט  פון  באשרייבונגען  און  דאקומענטן  פולע  געליינט 
אויך  פערזענליך  האב  איך  און  לארץ,  חוץ  פון  און  דאהי  דאקטורים 

אליינ'ס גערעדט צו זיי.

מצב מגיפה אדער נישט
א( די ערשטע זאך דארף מען וויסן, אז אין שולחן ערוך ביי הלכות 
'תענית' איז דא קלארע הגדרות וואס ס'ווערט אנגערופן 'מגיפה', ס'דא 
געוויסע כללים אין דעם, וויפיל מענטשן דארפן שטארבן, און אין וויפיל 
טעג, און נאר אזעלכע וואס מען קען נישט אנלייגן זייער טויט אין קיין 
אנדערע אורזאכן, וואס נאר דעמאלט'ס קען מען דאס אנרופן 'מגיפה', 
אבער לויט אלע יעצטיגע אינפארמאציע און באריכטן וואס איז דא, על 
כל פנים דא אין ארץ ישראל, איז דאס וואס מען רופט אן דעם 'קאראנא' 
א מגיפה גענצליך נישט ריכטיג, און דאס זאג איך באשטעטיגט אויף 

ערשט-האנטיגע באריכטן וואס איך ווייס פערזענליך.

איינע פון די רבנים דא אין שטאט, האט מפרסם געווען דעם 'הגהות 
מיימוניות' אז בשעת א מגיפה, באשטעטיגט מען נישט די נאמבער'ס 

לויט וויפיל טויטע ס'איז דא, נאר לויט וויפיל קראנקע ס'איז דא.

וויל איך דא קלאר שטעלן, אז ס'דא אן א שיעור מענטשן, וואס זענען 
באשטעטיגט געווארן אלץ פאזעטיוו צום וויירוס, וואס איז א גראבע 
ליגנט, סיי אזעלכע וואס האבן זיך געטשעקט, און נאכן באקומען א 
פאזעטיווע ענטפער, זענען זיי געגאנגען מאכן א פרישע טעסט אין א 
צווייטן לעבעטאר"י, און האבן באקומען א נעגעטיווע ענטפער, און סיי 
אזעלכע וואס האבן באקומען א רוף, אז זיי זענען פאזעטיוו, אין דער 
צייט, וואס זיי זענען קיינמאל זיך נישט געגאנגען טעסטן, און ס'דא 

אויף דעם אומ'צאליגע עדות'ער פון מענטשן.

בעזהשי"ת

קלארע 

דעת תורה 
איבער דעם נייעם וואקסין

פון הגאון הצדיק המפורסם 

 רבי יוסף בנימין הלוי וואזנער שליט"א
ראש ישיבת חכמי לובלין באה"ק

ליל ששי פרשת ויגש, עשרה בטבת תשפ"א



37

יעדער  אז  געזאגט,  דאקטורים  גרויסע  צוויי  מיר  האבן  דערצו 
איינער וואס קומט ארויס פאזעטיוו צום וויירוס, מיינט נאך נישט אז זיי 
זענען קראנק אויף 'קאראנא', נאר אז זיי טראגן אין זיך דעם 'קאראנא 
פולע  זיך  אין  פארמאגט  מענטש  יעדער   ,)Bacteria( ביקטעריע' 
ווערט געשעדיגט דערפון, פאזעטיווע  יעדער  נישט  און  ביקטעריעס, 
צום 'פלו' איז דא פול מער, ווי פאזעטיווע פאר קאראנא, אבער נישט 
ווערט קראנק דערפון. דעריבער  יעדן שאדט דאס, און נישט יעדער 
כל זמן א מענטש איז נישט קראנק געווארן דערפון, געשעדט נישט 
גארנישט אז ס'שפרינגען ארויף די נאמערן, פון די 'פאזעטיווע פאר 
קאראנא', און דאס איז שוין חוץ פון דעם וואס זיי האבן געהויבן די 
נאמבער'ס ביי די פרומע דייקא אין די ימים טובים, אין חודש תשרי, און 
חנוכה האבן זיי אזוי הויעך געהויבן די נאמבער'ס, וואס לויט זייערע 
קאטאסטראפע,  א  וחס  חלילה  פארקומען  געדארפט  וואלט  ווערטער 
גארנישט  ס'איז  ב"ה  און  מויל,  פון  זאגן  ארויס  נישט  וויל  איך  וואס 
ווער  און  נאמבער'ס,  די  הויעך  זייער  אויך  זיי  הייבן  יעצט  געשעהן. 
זיי גלייבן, אבער דאס אז די מידיע הייבט די  זאל  זיי גלייבן,  ס'וויל 
נאמבער'ס, און די פרומע צייטונגען באריכטן דאס אויך, דאס לייגט 

אריין דעם עולם אין א גרויסן צומישעניש.

ניטאמאל א ספק מגיפה
גיין  מען  דארף  דעם  צוליב  אז  געשריבן,  האט  רב  געוויסע  א  ב( 
נעמען דעם וואקסין, ווייל אין ספק מוציא מידי וודאי, דער קאראנא 
מגיפה איז דאך א וודאי מזיק, און דער וואקסין, איז נאר א ספק מזיק, 

דעריבער מוז יעדער נעמען דעם וואקסין.

איז קודם, האבן מיר שוין קלאר געשטעלט, אז דא רעדט זיך בכלל 
נישט פון קיין מגיפה, און ס'איז נישטא דא קיין וודאי חולים, נאר אפאר 
ווען מען רעכנט צוזאמען אלע  אז  אין שלחן ערוך שטייט,  קראנקע, 
געשטארבענע, צו קענען וויסן אויב דא רעדט זיך פון א מגיפה, קען 
מען נישט אריין רעכענען, נישט קיין פרויען, און נישט קיין קליינע 
קינדער, און נישט קיין עלטערע מענטשן 'שבטלו ממלאכתן' וואס דאס 
זענען אזלעכע וואס זענען שוין פאנסיאנערן, דאס איז נישט חלילה, אז 
די אלע אויבנדערמאנטע דארפן נישט לעבן, און מען איז חלילה מוותר 
אויף זיי, נאר וואס דען, היות די אויבנדערמאנטע קען זיין נאך פולע 
וועלט,  דער  פון  גייט  ער  אדער  קראנק,  ווערט  ער  פארוואס  סיבות 
דעריבער קען מען אים נישט רעכענען, אלץ איינער וואס איז אוועק 

פון 'די מגיפה'.

אז מען זאל יעצט אראפ רעכענען אלע אויבנדערמאנטע, וועט מען 
זעהן, אז דא איז נישטא קיין וודאי מגיפה, און דעריבער איז נישט שייך 
די גאנצע תורה פון 'אין ספק מוציא מידי וודאי, דא רעדט מען פון צוויי 

ספק'ס.

ביי חשש סכנה, דארף מען חושש זיין 
אפי' אויף א מיעוט דאקטורים

ג( אין שו"ע ביי הלכות יום כיפור, ווערט דערמאנט, אז ווען ס'דא א 
חשש סכנה, איז אפילו צוויי דאקטורים האלטן אנדערש ווי די אנדערע 
הונדערט דאקטורים, דארף מען דאך אננעמען דאס מיינונג פון די צוויי 
דאקטורים קעגן דעם מיינונג פון די הונדערט דאקטורים, און דא ביי 
די וואקסינ'ס, זאג איך אייך, אז ס'דא אסאך מער פון צוויי דאקטורים, 
וואס זאגן אז מען זאל נישט נעמען דעם וואקסין, ס'איז מן הסתם דא 
נעמען  יא  זאל  מען  אז  זאגן  וואס  דאקטורים  הונדערט  פון  מער  פול 

דעם וואקסין, אבער אין הלכה שטייט קלאר, אז ווען ס'דא אפילו נאר 
א מיעוט וואס טוט זיך קעגן שטעלן צו דעם מיינונג, דארף מען חושש 

זיין צו זייער מיינונג.

ארויס  זענען  דאקטורים  ווי  אסיפות,  אזעלכע  פולע  ס'געווען 
זיי  אבער  ווקסין,  דעם  קעגן  מיינונג  זייער  שטעלן  קלאר  געקומען 
האבן געדארפט שטעלן וואך אינדרויסן, אז די רעגירונגען זאלן נישט 
געוואר ווערן, אז זיי רעדן קעגן דעם וואקסין, ווייל דעמאלט'ס וועט 
מען זיי רופן צו א פארהער, און זיי וועלן פארלירן זייער פאזיציע, פולע 
דאקטורים ציטערן צו זאגן דעם אמת, און דערצו, איינע פון די הויפטן 
פון די פארבאצירערס פונעם וואקסין )איך וויל נישט דערמאנען קיין 
נעמען(, האט אליין קלארגעשטעלט, אז ס'דא א ערנסטער חשש סירוס 
אינעם וואקסין, און אויך ערנסטע חששות פון טוישן דעם מענטש'ס 
D.N.A. און דאס קען געשעהן, דאס איז א זאך וואס איז פארשפרייט 
געווארן אויף די מידיע איבער די גאנצע וועלט, און מיליאנען מענטשן 

האבן דאס געהערט.

נישטא קיין שריפטליכע באווייז אז 
דער וואקסין איז סעי"ף

ד( אלע דאקטורים וואס ברענגען ארויס דאס שעדליכקייט פון דעם 
נישט  קומען  )אבער  ציבור,  פארן  פאקטן  די  נאר  ברענגען  וואקסין, 
ארויס באשליסן פארן ציבור וואס צו טון(, און זיי טוען באשטעטיגן 
מיט  און  שטודיעס,  און  דאקומענטן  שריפטליכע  מיט  מיינונג,  זייער 
שאדן  שוין  האבן  וואקסין,  פונעם  פארבאצירערס  די  וואס  באווייזן, 
דעם  און  פאליאו,  דעם  פאר  ווי  וואקסינ'ס  פאריגע  ביי  געמאכט, 
טעטענו"ס וואקסין אין אפריקע און אין נאך פלעצער, און וואספארא 

שוידערליכע רעזלוטאטן זענען ארויס געקומען דערפון.

וואס זאגן אז מען זאל יא נעמען דעם  אבער די אלע דאקטורים, 
וואקסין, קיינער פון זיי, ברענגט נישט קיין שריפטליכע באווייזן, זיי 
זאגן נאר אז מען דארף נישט מורא האבן, און די אלע חששות, זענען 
גאר ווייטע חששות, און זיי האבן שוין געמאכט פולע שטודיעס, אבער 
זיי  זאלן  אדרבה  שריפטלעך,  אויף  נישט  דאס  ווייזט  זיי,  פון  קיינער 

קומען אויפווייזן שריפטלעך.

האט דען דער דאקטור א תוקף ווי א 
פסק פון א בי"ד?!

ה( א אינטרעסאנטע מאדנע זאך האט א רב געשריבן אין זיין בריוו 
פארן ציבור, אז היינטיגע צייטן ווייל די דאקטורים האבן א באשטעטיגונג 
פון די רעגירונגען, אז זיי קענען זיין דאקטורים, דעריבער האט זייער 
מיינונג א ווערד אזוי ווי א החלטת בית דין, דאס נעמט זיך פון דעם, 
וואס אין ערוך השלחן יו"ד סימן של"ו, ביי די הלכות פון א חולה און 
א גוסס, שטייט דארט, אז דאס וואס וואס דער מחבר שרייבט, אז א 
דאקטור דארף דעמאלט'ס באקומען רשות פון בית דין, צו מעגן צורירן 
צייטן,  היינטיגע  אז  השלחן,  ערוך  דער  זאגט  דעם  אויף  חולה,  דעם 

דארפן זיי באקומען רשות פון די רעגירונג.

און צוליב דעם שרייבט יענער רב, אז דעם דאקטור'ס מיינונג, איז 
אזוי ווי א מייננג פון א בית דין.

וויל איך פרעגן אזוי
דער פארבאצירער פונעם וואקסין, ווערט געקלאגט איבער די וועלט, 
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אדער א רעפלעקסָאלָאגיסט, זאל זאגן זיין מיינונג איבער א הארץ 
אפערעישען.

די גאנצע זאך פון פרעגן א דאקטור איבער דעם וואקסין, איז א   )5
שיגעון, אלע וואקסינען, גייען דורך א לאנגן פראצעדור פון צען יאר, 
אדער צום ווייניגסטנ'ס פינעף יאר, פון פארשונגען און שטודיעס, 
און פראבעס, אבער דער וואקסין, איז קוים דורך זעקס חדשים פון 
פראבעס, ווי ס'זאל זיך רעדן פון א עמערדזשעסי צייט, און דעריבער 
האט מען די אלע פראבעס און שטודיעס, דורך געפירט מיט פולע 

שארטקאט'ס, ווייל דא רעדט זיך פון א ספעציעלע נויטפאל.

אבער דאס איז דאך אפגעפרעגט מעיקרא, דו האסט אוועק   
נעמען  הייסטו  נאכדעם  און  חירום,  שעת  א  איז  יעצט  אז  געשטעלט 
דעם וואקסין, דאס איז אזוי ווי איינער פארברענט זיין חבר'ס הויז, און 
שפעטער שרייט ער ראטעוועט, און קומט העלפן דעם חבר זיך ארויס 

צו ראטעווען, 'צינד נישט אן דעם פייער, און פארלעש נישט'.

זיך היילן ביי א גוי'אישער דאקטור, 
אדער נעמען זיין מיינונג

ז( נאך א גרויסער רב האט געשריבן א אינטרעסאנטע זאך, אז טראץ 
וואס ס'שטייט אין גמרא, און אזוי ווערט גע'פסק'נט אין שולחן ערוך, 
אז מען טאר זיך נישט לאזן היילן ביי א גוי'אישער דאקטור, ווייל ער 
איז חשוד אויף רציחה, דאך איז דא א סברא אז ער וויל זיך נישט שאדן 
מאכן זיין נאמען, און זיין פאזיציע, און דעריבער מעג מען זיך יא לאזן 

היילן ביי די גוי'אישע דאקטורים.

אבער דא איז דאך קלאר פאר יעדן, און איך האב נאכנישט געטראפן 
וואקסין  און  דאקטורים,  אלע  אז  אפפרעגן,  דאס  קען  וואס  דער 
זיי נישט קלאגן אויף די  פארבאצירער, האבן א שיצונג אז מען קען 
)Side Effects(, אויב אזוי פאלט דאך אוועק  זייטיגע קאנסקאווענצן 
די סברא, אז זיי ווילן זיך נישט שאדן מאכן זייער נאמען, מען קען זיי 

במילא נישט קלאגן.

וויפיל מענטשן זענען געשטארבן פון 
קאראנא?!

ח( מען טענה'ט אז מיליאנען מענטשן זענען געשטארבן פון דעם קאראנא.

מיר ווייסן דאס וואס דער חת"ס שרייבט אין די חידושים אויף גמ'   )1
שבת, און אזוי אויך אין די תשובות אין יו"ד, אז דאקטורים וואס 
באשטעטיגן מחלות און רפואות דורך גוי'אישע קערפער'ס, האבן זיי 
נישט קיין שום נאמנות ביי אונז, און מיר קענען זיך נישט פארלאזן 
אויף זיי, און אזוי אויך קען מען זיך נישט פארלאזן אויף אידישע 
דאקטורים, וואס האבן זיך געלערנט ביי אזעלכע דאקטורים, אויב 

אזוי קען מען נישט ברענגען קיין שום ראיה פון די אומות העולם.

דערצו איז דא פולע שטודיעס און באשטעטיגונג'ס פון פולע לענדער   )2
איבער די וועלט, אז פולע מענטשן וואס זענען אויף די ליסטע פון 
קאראנא געשטארבענע, זענען בכלל נישט געשטארבן פון קאראנא, 

נאר פולע זענען אוועק פון הונגער און דארשט ה"י.

איך אליין האב אויך צוויי קרובים וואס זענען אזוי נפטר געווארן,   )3
מיין פעטער הגה"ח ר' משה יודא, האט געזאגט פאר זיין טאכטער א 

טאג פאר זיין פטירה, אז מען געבט אים נישט צו עסן און טרינקען, 
די  דורך  עסן,  שטיקלעך  געוויסע  אריינגעשווערצט  האבן  זיי  און 
זעקלעך וואס מען האט אריין געשיקט, כדי ער זאל האבן וואס צו 
עסן, און אזוי האב איך אויך אין לאנדאן קרובים, וואס זענען אוועק 

פון דער וועלט )גע'הרג'עט געווארן( פון הונגער און דארשט.

קיינעם  האט  מען  פחד,  פון  געווארן  נפטר  זענען  מענטשן  פולע   )4
אין  ווארט,  גוט  א  זאגן  זיי  בארוהיגן,  זיי  קומען  צוגעלאזט  נישט 
שלחן ערוך אורח חיים סי' של"ו, שטייט, אז מען דארף בארוהיגן די 
קראנקע און רעדן צו זיי, און דא האט מען אפילו אזעלכע וואס האבן 
שוין געהאט דעם וויירוס, און זענען שוין אימיונט צו דעם, האט מען 

זיי אויך נישט אריין געלאזט העלפן די חולים.

ס'דא אויף דעם פולע דאקומענטן און עדות'שאפט פון פולע לויער'ס 
אויף דעם, אבער מען קען נישט קלאגן די דאקטורים אין אמעריקא, 
ווייל אין די ערשטע וואכן פונעם וויירוס, האט מען דארט באשטעטיגט 
א געזעץ, אז מען קען נישט קלאגן דאקטורים און נירסעס אויף פשעים 
און עוולות וואס זיי האבן אפגעטון פאר די קאראנא פעישנט'ס, ממש 

אומגלויבליך ווי מיר שטייען היינטיגע טעג.

גייט אריבער צו די חברא קדישא'ס און פרעגט זיי צו דאס יאר איז   )5
געווען מער טויטע, ווי אין די פארגאנגענע יארן, און איר וועט שוין 
פונקטליך הערן וואס דער מצב איז )אז די נאמבער'ס זענען בכלל 

נישט ארויף(.

ניתנה רשות לרופא לרפאות, נאר פאר 
א חולה, און נאר רשות נישט צווינגען

 ט( איינע פון די רבנים, האבן געזאגט ס'שטייט דאך 'ניתנה רשות 
לרופא לרפאות'.

ווען א מענטש וויל אבער נישט נעמען די רפואה, ווייל ער האט   )1
מורא, מעג ער זיך אפהאלטן דערפון, )דער דאקטור האט רשות, 
אבער ער קען נישט צווינגען(, ס'דא פולע פעלער, וואס קראנקע 
זייער  חרוב  מאכט  וואס  רפואות  געוויסע  פון  ציטערן  מענטשן 
זיידע[  ]דער  נעמען, האט דער רבי  נישט  ווילן דאס  זיי  און  גוף, 
גע'פסק'נט אז מען טאר זיי נישט צווינגען דאס יא צו נעמען, און דא 
צווינגט מען מענטשן צו נעמען דעם וואקסין, ווען זיי ציטערן פון די 
סייד-עפעקט'ס, צו דען איז אויף דעם געזאגט געווארן 'ניתנה רשות 

לרופא לרפאות'?!.

און דערצו והוא העיקר, 'ווען ס'דא א קראנקער' דעמאלט'ס האט   )2
מען  נעמט  דא  אבער  חולה,  דעם  היילן  צו  'רשות'  דאקטור  דער 

געזונטע מענטשן און מען שטיפט זיי דאס אריין אין נאז.

און נאכאמאל, איך בין נישט מכריע אין דעם נושא, נאר פול מער 
פון וויפיל איך האב אייך יעצט געזאגט, ליגט מיר אויפן הארץ, און איך 
האב נאך אסאך וואס צו זאגן, איך האב נאר געוואלט אראפלייגן קלאר 
די צדדים, און יעדער איינער זאל וויסן אז ס'איז דא א שטארקע צד אויף 
פארקערט, און פארן נעמען דעם וואקסין פאר זיך אדער פאר איינער 

פון די משפחה, זאלט איר דאס גוט איבערטראכטן.

דער אויבערשטער זאל אונז אלע אפהיטן פון יעדן מכשול און פון 
יעדן שאדן.

צו הערן די פולע דרשה רופט קול חיים  718-223-5535
אזוי אויך צו נעמען א חלק לזכות את הרבים רופט 718-400-8522
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דורך הונדערטער טויזנטער מענטשן, אויף געפערליכע קרימינאלע זאכן 
וואס ער האט געטון קעגן דאס מענטשהייט, פון אנדערע וואקסינען, 
האבן  וואס  לענדער,  פארשידענע  אין  אויסגעטיילט  האט  ער  וואס 

שטארק געליטן פון דעם, און געהאט גרויסע שאדנ'ס.

דערצו, ווער פון אונז געטרויעט נאך די רעגירונג, אפילו א געוויסע 
'משרד  דעם  נאך  טראסט  איך  וואזנער  'הרב  געזאגט,  מיר  האט  רב 
הבריאות', אבער איך האב אים געזאגט, איך הער וואס דו זאגסט, אבער 
איך ווייס ווי דו האסט געדאוונט ראש השנה און יום כיפור, און ווי אזוי 
דער מנין האט אויסגעקוקט, איז וואס מיינט 'די טראסט דעם משרד 
הבריאות'?! און ווי אזוי קען מען טראסטן א רעגירונג וואס פירט זיך 

אזוי אויף?!

און איך וויל פרעגן, דער פריימער מיניסטער דער ראש הבריונים 
אין מדינת ישראל, האט גע'חתמ'עט א קאנטראקט, מיט דעם קאמפעני 
וואס פארבאצירט דעם וואקסין, אפאר וואכן פאר ער האט נאך בכלל 
באקומען א באשטעטיגונג, פון דעם 'וועלט היילונג ארגעניזאציע' אז 
זיי קענען בכלל ארויסגעבן זייער וואקסין צום באניץ, און די מדינה 
דער  דעם,  פאר  שקלים  מיליאנען  שווערע  געצאלט  אריין  נאך  האט 
דארף דאך זיין א אויסגערופענער שוטה, נאכדעם וואס ער טראגט אויף 
זיך קלאגעס, פון געלט פארשווענדענישן אויף נישט קיין יושר'דיגע 
באשטעלט  האט  ער  אז  פאבליצירן  ארום  ער  גייט  יעצט  און  וועג, 
אומבאשטעטיגטע וואקסינען, און דערצו איז די ערשטע שיפמענט נאך 

אנגעקומען, פאר ס'איז געווארן באשטעטיגט צום באנוץ.

נאר וואס דען, ער האט געוויסט קלאר אז דאס גייט באשטעטיגט 
מיינסטו  אויב  און  פארשטיין,  נישט  דאס  מען  קען  אנדערש  ווערן, 
און  שטודיעס  די  אין  אנגעוואנדן  געווען  איז  באשטעטיגונג  דאס  אז 
פראבעס וואס מען האט דורך געפירט, איז ווי אזוי קען מען וויסן פון 
ס'שטייט טאקע  ווערן,  גייט באשטעטיגט  וואקסין  דער  אז  פאראויס, 
אין חז"ל אז ניתנה נבואה לשוטים, אבער נישט פאר רשעים, איז פון 
וואו האט ער געוויסט אזוי זיכער, אז דער וואקסין גייט באשטעטיגט 
ווערן? די שאלה האב איך געפרעגט פון פולע, און קיינער האט מיר דאס 

נאכנישט געענטפערט.

און אזא ממשלה געבט 'רשות' פאר דעם 'משרד הבריאות', און דאס 
ווערט אנגערופן, אז זייערע מיינונגען, ווערן אנגערופן אזוי ווי הלכות 

פון א בית דין, דאס איז אפטנארמאל וואונדערליך, 

ביי דעם צאמקום אינעם UN אנפאנג יאר, אדער אביסל פריער, איז 
 Uganda( 2021 ביי די החלטה, דא א פרק וואס ווערט גערופן, אגענדע
2021( און אויף דעם האבן גע'חתמ'עט פולע פרעזידענטן און פירער'ס 
פון איבער די וועלט, איך מיין אז דער ראש הבריונים פון די מדינה 
האט אויך גע'חתמ'עט דערויף, דארט שטייט, אז כהיום איז דא ארום 
7.8 מיליארד מענטשן אויף דער וועלט, און דאס איז צופיל פון וויפיל 
די וועלט קען פארנעמען, און דעריבער וויל מען צוקומען, אז ס'זאל 
בלייבן אסאך ווייניגער מענטשן, דאכט זיך מיר זיי ווילן בלייבן מיט 
ארום 2 מיליארד מענטשן, מינימינירן דאס באפעלקערונג, און דאס איז 

זייער פרישע 'אגענדע'.

און דאס איז זאכן, אויף וואס זיי האבן גע'חתמ'עט, איז קום טראכטן, 
די  אין  מענטשן  שיסן  גייען  זיי  דעם?  צו  אנקומען  זיי  גייען  אזוי  ווי 
גאסן ווי אין טשיינע? זיי גייען שחט'ן מענטשן און זיי אוועק לייגן אין 
פריזער'ס? ווי אזוי גייען זיי קענען מינימירן דאס באפעלקערונג איבער 

די וועלט? טראכט'ס פון דעם ווי אזוי זיי גייען צוקומען צו דעם.

צו מען קען זיך פארלאזן אויף 
דאקטורים

ו( א אנדער רב האט מיר נאכגעזאגט, פון אפאר אנדערע גדולים, אז 
כלל ישראל האט אלאמאל זיך פארלאזט אויף די דאקטורים.

מיר וויסן קלאר, וויפיל דער זיידע ]מרן בעל שבט הלוי זצ"ל[ האט    )1
ס'איז  ווען  מאל  פולע  דאקטורים,  קיין  אויף  פארלאזט  נישט  זיך 
רבי'ן בשליחות  צום  רעדן  געזונטהייט עסקנים,  גרויסע  געקומען 
גרויסע דאקטורים, האט זיך דער רבי מיט זיי געדינגען, נאך היינט 
ווען איך טרעף דאקטורים, אויף געוויסע פעלער זאגן זיי מיר, 'דיין 
זיידע האט זיך קעגן געשטעלט צו דעם, און מיר פאלגן אים נאך 
ביז היינט', אני הק' האב שוין אויך צענדליגע יארן ערפארונג, און 
וויפיל איך האב געהאט די זכיה צו באדינען דעם זיידן, האב איך 
אליין געזעהן, אז אויב זאל מען אלעמאל אויסהערן די דאקטורים, 
וואלטן  פרויען  וויפיל  חלילה,  געווען  ס'וואלט  'הפלות'  וויפיל 
חלילה  זאלן  מיר  אויב  איז  דאס  און  ירחם,  ה'  'מניעה'  גענימען 

אלעמאל אויסהערן די דאקטורים ה' ירחם.

 B איך געדענק ווען ס'איז ארויס געקומען דער וואקסין קעגן צהבת  )2
)Hepatitis B(, מן הסתם איז נאך דא פולע וואס געדענקען דאס, און 
מען איז געקומען פרעגן דעם רבי'ן צו מען זאל דאס נעמען, און דער 
רבי האט געזאגט א קלארע ניין, איך געדענק אפילו איינער וואס איז 
געקומען פרעגן, און דער רבי האט אים געפרעגט, ווי לויפסטו וואס 
יאגסטו זי, דו מוזט זיין פון די ערשטע?! לאמיר ווארטן נאך א יאר, 
און א יאר דערויף, האט זיך שוין דאס גאנצע התלהבות בארוהיגט.

נעמען  גיין  דארף  מען  אז  גע'חתמ'עט  רבנים  אפאר  האבן  אמאל   )3
דעם פלו שאט, איז דעמאלט'ס געווען א אויסגערופענער ערליכער 
דאקטור, וואס אלע גדולי ישראל האבן אים מכבד געווען, און דער 
עולם פלעגט אסאך גיין צו אים, האב איך אים געפרעגט איבער דעם 
וואקסין, האט ער מיר געזאגט, דער וואקסין פאר Pertussis קען 
מען נעמען, ווייל ס'פארמאגט נישט אין זיך א לעבעדיגע באקטעריע, 
אבער דעם פלו שאט זאל מען נישט נעמען, ווייל ס'האט אין זיך א 

לעבעדיגע באקטעריע.

ירושלים  אין  און  ברק  בני  אין  רבנים  פולע  דעמאלט'ס  ס'געווען 
וואס האבן גע'חתמ'עט אז מען זאל נעמען דעם פלו שאט, און זיי האבן 
געלייגט גרויס דרוק אויפן טאטן ער זאל אויך חתמ'ענען אז מען דארף 
נעמען דעם וואקסין, דעמאלט'ס איז דער טאטע נישט געווען אין די 
כוחות, אבער דאך האט מען אים נישט געקענט רירן פון זיין מיינונג, 
און ער האט זיך געהאלטן שטארק, אז ער וויל נישט חתמ'ענען אז מען 

מוז נעמען דעם וואקסין.

הארץ  א  האט  וואס  איינער  אז  יעדן,  פאר  קלאר  ס'איז  ווי  אזוי   )4
אויגן  א  מיט  שמועס'ן  איבער  גיין  נישט  דאס  וועט  פראבלעם, 
דאקטור, אפילו אויב ער האט א ערלויבעניש פון דעם רעגירונג צו 
זיין א אויגן דאקטור, דאך וועט מען זיך מיט אים גארנישט רעכענען 
ווען ס'קומט צו א הארץ פראבלעם, אזוי אויך, א דאקטור וואס האט 
נישט געלערנט און דורך געטון די נושא פון וויירוס'עס פאר פולע 
יארן, און בפרט, דאקטורים וואס האבן נישט דורך געטון גרונטליך 
פון וואס א וואקסין איז צוזאמען געשעטלט, און וואספארא השפעה 
דאס קען האבן אויף דעם מענטש, קען נישט זאגן זיין מיינונג, און 
מען קען אים בכלל נישט רעכענען פאר א 'ווארט זאגער' איבער 
דעם גאנצן נושא פון וואקסין, דאס איז אזוי ווי א אויגן דאקטור 
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אדער א רעפלעקסָאלָאגיסט, זאל זאגן זיין מיינונג איבער א הארץ 
אפערעישען.

די גאנצע זאך פון פרעגן א דאקטור איבער דעם וואקסין, איז א   )5
שיגעון, אלע וואקסינען, גייען דורך א לאנגן פראצעדור פון צען יאר, 
אדער צום ווייניגסטנ'ס פינעף יאר, פון פארשונגען און שטודיעס, 
און פראבעס, אבער דער וואקסין, איז קוים דורך זעקס חדשים פון 
פראבעס, ווי ס'זאל זיך רעדן פון א עמערדזשעסי צייט, און דעריבער 
האט מען די אלע פראבעס און שטודיעס, דורך געפירט מיט פולע 

שארטקאט'ס, ווייל דא רעדט זיך פון א ספעציעלע נויטפאל.

אבער דאס איז דאך אפגעפרעגט מעיקרא, דו האסט אוועק   
נעמען  הייסטו  נאכדעם  און  חירום,  שעת  א  איז  יעצט  אז  געשטעלט 
דעם וואקסין, דאס איז אזוי ווי איינער פארברענט זיין חבר'ס הויז, און 
שפעטער שרייט ער ראטעוועט, און קומט העלפן דעם חבר זיך ארויס 

צו ראטעווען, 'צינד נישט אן דעם פייער, און פארלעש נישט'.

זיך היילן ביי א גוי'אישער דאקטור, 
אדער נעמען זיין מיינונג

ז( נאך א גרויסער רב האט געשריבן א אינטרעסאנטע זאך, אז טראץ 
וואס ס'שטייט אין גמרא, און אזוי ווערט גע'פסק'נט אין שולחן ערוך, 
אז מען טאר זיך נישט לאזן היילן ביי א גוי'אישער דאקטור, ווייל ער 
איז חשוד אויף רציחה, דאך איז דא א סברא אז ער וויל זיך נישט שאדן 
מאכן זיין נאמען, און זיין פאזיציע, און דעריבער מעג מען זיך יא לאזן 

היילן ביי די גוי'אישע דאקטורים.

אבער דא איז דאך קלאר פאר יעדן, און איך האב נאכנישט געטראפן 
וואקסין  און  דאקטורים,  אלע  אז  אפפרעגן,  דאס  קען  וואס  דער 
זיי נישט קלאגן אויף די  פארבאצירער, האבן א שיצונג אז מען קען 
)Side Effects(, אויב אזוי פאלט דאך אוועק  זייטיגע קאנסקאווענצן 
די סברא, אז זיי ווילן זיך נישט שאדן מאכן זייער נאמען, מען קען זיי 

במילא נישט קלאגן.

וויפיל מענטשן זענען געשטארבן פון 
קאראנא?!

ח( מען טענה'ט אז מיליאנען מענטשן זענען געשטארבן פון דעם קאראנא.

מיר ווייסן דאס וואס דער חת"ס שרייבט אין די חידושים אויף גמ'   )1
שבת, און אזוי אויך אין די תשובות אין יו"ד, אז דאקטורים וואס 
באשטעטיגן מחלות און רפואות דורך גוי'אישע קערפער'ס, האבן זיי 
נישט קיין שום נאמנות ביי אונז, און מיר קענען זיך נישט פארלאזן 
אויף זיי, און אזוי אויך קען מען זיך נישט פארלאזן אויף אידישע 
דאקטורים, וואס האבן זיך געלערנט ביי אזעלכע דאקטורים, אויב 

אזוי קען מען נישט ברענגען קיין שום ראיה פון די אומות העולם.

דערצו איז דא פולע שטודיעס און באשטעטיגונג'ס פון פולע לענדער   )2
איבער די וועלט, אז פולע מענטשן וואס זענען אויף די ליסטע פון 
קאראנא געשטארבענע, זענען בכלל נישט געשטארבן פון קאראנא, 

נאר פולע זענען אוועק פון הונגער און דארשט ה"י.

איך אליין האב אויך צוויי קרובים וואס זענען אזוי נפטר געווארן,   )3
מיין פעטער הגה"ח ר' משה יודא, האט געזאגט פאר זיין טאכטער א 

טאג פאר זיין פטירה, אז מען געבט אים נישט צו עסן און טרינקען, 
די  דורך  עסן,  שטיקלעך  געוויסע  אריינגעשווערצט  האבן  זיי  און 
זעקלעך וואס מען האט אריין געשיקט, כדי ער זאל האבן וואס צו 
עסן, און אזוי האב איך אויך אין לאנדאן קרובים, וואס זענען אוועק 

פון דער וועלט )גע'הרג'עט געווארן( פון הונגער און דארשט.

קיינעם  האט  מען  פחד,  פון  געווארן  נפטר  זענען  מענטשן  פולע   )4
אין  ווארט,  גוט  א  זאגן  זיי  בארוהיגן,  זיי  קומען  צוגעלאזט  נישט 
שלחן ערוך אורח חיים סי' של"ו, שטייט, אז מען דארף בארוהיגן די 
קראנקע און רעדן צו זיי, און דא האט מען אפילו אזעלכע וואס האבן 
שוין געהאט דעם וויירוס, און זענען שוין אימיונט צו דעם, האט מען 

זיי אויך נישט אריין געלאזט העלפן די חולים.

ס'דא אויף דעם פולע דאקומענטן און עדות'שאפט פון פולע לויער'ס 
אויף דעם, אבער מען קען נישט קלאגן די דאקטורים אין אמעריקא, 
ווייל אין די ערשטע וואכן פונעם וויירוס, האט מען דארט באשטעטיגט 
א געזעץ, אז מען קען נישט קלאגן דאקטורים און נירסעס אויף פשעים 
און עוולות וואס זיי האבן אפגעטון פאר די קאראנא פעישנט'ס, ממש 

אומגלויבליך ווי מיר שטייען היינטיגע טעג.

גייט אריבער צו די חברא קדישא'ס און פרעגט זיי צו דאס יאר איז   )5
געווען מער טויטע, ווי אין די פארגאנגענע יארן, און איר וועט שוין 
פונקטליך הערן וואס דער מצב איז )אז די נאמבער'ס זענען בכלל 

נישט ארויף(.

ניתנה רשות לרופא לרפאות, נאר פאר 
א חולה, און נאר רשות נישט צווינגען

 ט( איינע פון די רבנים, האבן געזאגט ס'שטייט דאך 'ניתנה רשות 
לרופא לרפאות'.

ווען א מענטש וויל אבער נישט נעמען די רפואה, ווייל ער האט   )1
מורא, מעג ער זיך אפהאלטן דערפון, )דער דאקטור האט רשות, 
אבער ער קען נישט צווינגען(, ס'דא פולע פעלער, וואס קראנקע 
זייער  חרוב  מאכט  וואס  רפואות  געוויסע  פון  ציטערן  מענטשן 
זיידע[  ]דער  נעמען, האט דער רבי  נישט  ווילן דאס  זיי  און  גוף, 
גע'פסק'נט אז מען טאר זיי נישט צווינגען דאס יא צו נעמען, און דא 
צווינגט מען מענטשן צו נעמען דעם וואקסין, ווען זיי ציטערן פון די 
סייד-עפעקט'ס, צו דען איז אויף דעם געזאגט געווארן 'ניתנה רשות 

לרופא לרפאות'?!.

און דערצו והוא העיקר, 'ווען ס'דא א קראנקער' דעמאלט'ס האט   )2
מען  נעמט  דא  אבער  חולה,  דעם  היילן  צו  'רשות'  דאקטור  דער 

געזונטע מענטשן און מען שטיפט זיי דאס אריין אין נאז.

און נאכאמאל, איך בין נישט מכריע אין דעם נושא, נאר פול מער 
פון וויפיל איך האב אייך יעצט געזאגט, ליגט מיר אויפן הארץ, און איך 
האב נאך אסאך וואס צו זאגן, איך האב נאר געוואלט אראפלייגן קלאר 
די צדדים, און יעדער איינער זאל וויסן אז ס'איז דא א שטארקע צד אויף 
פארקערט, און פארן נעמען דעם וואקסין פאר זיך אדער פאר איינער 

פון די משפחה, זאלט איר דאס גוט איבערטראכטן.

דער אויבערשטער זאל אונז אלע אפהיטן פון יעדן מכשול און פון 
יעדן שאדן.

צו הערן די פולע דרשה רופט קול חיים  718-223-5535
אזוי אויך צו נעמען א חלק לזכות את הרבים רופט 718-400-8522
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ש"ך )שם ס"ק א'(:
מרעת  דלא  אמרינן  ולא  כלומר  מומחית.  היא  אם  ואפילו 
וכ"כ הפרישה  ב"י  נפשה כדלקמן סימן קנ"ה ברופא מומחה, 

וב"ח, וכתב הטעם דמיילדת יכולה לומר נפל היה וכה"ג. 

*

ט"ז )שם ס"ק ב'(:
דהכא  ואפילו אם היא מומחית, ולא דמי לרופא סי' קנ"ה 

לא מרעית חזקה שלה שתוכל לומר נפל היה.

*

שולחן ערוך )יו"ד הלכות עבודת כוכבים סימן קנ"ג סעי' ב'(:
לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים 

על שפיכות דמים.

*

שולחן ערוך )אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרי"ח סעיף ד'(:
צריך,  אינו  אומרים  מאה  אפילו  צריך,  אומרים  שנים  אם 
ואפילו החולה אומר עמהם שאינו צריך, מאכילים אותו מאחר 

ששנים אומרים צריך.

*

משנה ברורה )שם ס"ק י"א( וז"ל:
ולא  חשיבין  כמאה  דתרי  לומר  רצה  וכו',  ששנים  מאחר 

אזלינן בתר רוב דעות בסכנת נפשות.

*

חת"ס )חידושים מסכת שבת דף פ"ו ע"ב(, וז"ל: 
אין להקל ולהאמין לרופאי זמנינו רק לחילול שבת ואכילה 
ביוה"כ, ומפני זה קשה לי לסמוך בשום הוראה על רופאי זמנינו 
אפילו ישראל לענין נדה וכדומה, דכל מומחיותם עפ"י ספרי 
רפואות שנעשו ע"י נסיון שהיה להם על ידי גופי או"ה, וכן כל 
חכמתם בניתוח עפ"י שניסו בגופן שלהן דחבל גופייהו, ואין 
מזה ראיה לגופי בני ישראל, ואין לדון מדבריהם להקל בשום 
איסור כי אם לענין חילול שבת ואכילה בעיו"כ, דלא יהא אלא 
ספק פיקוח נפש נמי דוחה שבת, אבל להאמין להם ממש אין 

נ"ל, עכ"ל. 

*

שכתב על ההיתר שהובא בטור שם לרופא לרפאות וז"ל: הגריעב"ץ בספרו מור וקציעה )יו"ד סי' של"ו(, 

מזה לא למדים אלא לרפואת מכה שברור שרפואתה ידועה 
לעסוק  אבל  ודאי,  נפש  ופקוח  הצלה  משום  בה  ויש  ובדוקה 
ברפואת חולי נסתר שבפנימי הגוף במקום שאין הרופא יכול 
לעמוד על הסיבה בבירור, ואינו מסדר תרופותיו אלא על פי 
אומדנא והשערה מסופקת, ולפעמים מכניס את החולה בסכנה 
רופאים  המיתו  פעמים  וכמה  מהחולי,  בו  שהיה  ממה  יותר 
כאלו וקרבו מיתת החולה בידים ע"י תרופתם המהופכת, ועל 
כן בכגון זה צריך אזהרה יתירה שלא למסור החולה ביד רופא 
המסופק בעצמו בענין החולה ורפואתו אם אינו מומחה גמור 
וירא שמים באמת שאינו מכניס עצמו בשום ספק, ועל רופא 
שעוסק בחולי נסתר ודאי אמרו טוב שברופאים לגיהנם, אבל 
בשופטנא  אטו  למימר  צריכא  למדה  ולא  בה  נתעסק  לא  אם 
עסקינן, אמנם מ"ש טוב שברופאים ודאי אינו כלל גדול אלא 
שמואל  מר'  וראיה  בת"ח  משא"כ  בכת"י[  ]חסר  לסתמא 

ירחינאי, עכ"ל.

*

המגן  כתב  וז"ל,  שכ"ח(,  סימן  או"ח  )שו"ע  שם  כתב  וכן 
אומר  רופא  שאם  הרדב"ז  בשם  ו'  ס"ק  שכ"ח  בסימן  אברהם 
ויש לומר  כופין אותו,  צריך אם לא רצה החולה לקבל תרופה 
דוקא כשרוצה להמנע מהשתמש הרפואה הודאית להחמיר על 
עצמו מחשש איסור שבת, אבל אם נמנע מפני שאינו מחזיקה 
כל שכן אם מסייעו  בדוקה אפילו מדעת עצמו בלבד  לרפואה 
אותה  לו  שמזקת  הוא  חושש  אם  וכ"ש  כופין,  אין  אחר  רופא 
רשאין  אין  בחול  אפילו  צריך  האומר  הרופא  לו  שסדר  תרופה 
מסמים  שעושין  בתרופה  והיינו  לשבת,  וחומר  קל  להכריחו 
לאכול ולשתות החולה או לגמוע אבקת רוכל לצורך חולה נעלם 
עצמו  הרופא  ואף  נגלים,  הבלתי  במקומות  הגוף  שבפנימיות 
הוא  ומנסה  גרידא  באומדנא  אלא  בברור  ומכירם  יודעם  אינו 
בתרופות מסופקות לעצמו, אז ודאי אשרי הנמנע מהם לעולם 
ויניח הדבר בידי רופא  ואינו בוטח ברופא בשר ודם ובתרופות 
ידיעה  לרופא  שיש  שבגלוי  ומכה  בחולי  רק  וכו',  הנאמן  חנם 
ודאית והכרה ברורה בהם ועוסק בתרופה בדוקה וגמורה ודאי 
לעולם כופין לחולה המסרב במקום סכנה בכל ענין ואופן שנתנה 
ולהרחיב  שבמכה  חי  בשר  לחתך  כגון  לרפאותו,  לרופא  תורה 
פיה, ולהפיס מורסא, ולחבוש שבר, ואפילו בנטילת אבר, ולתקן 
טריה,  ומכה  לחבורה  מזור  ממנו  ולהגות  ורטיה  אספלנית  לו 
ולהשקותו משקין מזיעים, ולהאכילו דברים מבריאים ומסעדים 
או ממרקים ומנקים בדוקים ובחונים שמועילים ובלתי מזיקים, 
כל כהאי גוונא ודאי עושין לו ומעשין אותו בבעל כרחו משום 
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טור 
אין  וחולי שיש בהם סכנה שמחללין עליהן שבת  כל מכה 
מתרפאין מהן, דכיון שחשודין על שפיכות דמים ודאי יהרגנו, 
ולא יחוש עליו שיאמרו עליו שהוא הרגו, שיש לו טענה לומר 
כמו  סכנה  בו  ואין  חולי  בו  בדבר שאין  וכן  למות.  הוא  מסוכן 
לא  המקום,  לו  וכואב  ישראל  לו  שהקיז  דכוסילתא,  ריבדא 
לא  ימיתנו  אם  אומנות  זו  ברפואה  שאין  דכיון  ממנו  יתרפא 
זמנו  הגיע  הכי  בלאו  יאמרו  אלא  ידיעתו  בחסרון  הדבר  יתלו 

למות.

*

שולחן ערוך )סעיף א'(:
שבת,  עליהם  שמחללים  סכנה,  בהם  שיש  וחולי  מכה  כל 
אין מתרפאים מעובד כוכבים שאינו מומחה לרבים, דחיישינן 
לשפיכת דמים. ואפילו הוא ספק חי ספק מת, אין מתרפאים 
ממנו. אבל אם הוא ודאי מת, מתרפאים ממנו, דלחיי שעה לא 
חיישינן בה. ואם אמר סם פלוני יפה או רע, יכול לסמוך עליו, 
וי"א דכל זה  והוא שלא יקח ממנו אותו סם. והוסיף הרמ"א, 
אינו אסור אלא כשהעובד כוכבים עושה בחנם, אבל אם עושה 
בשכר, בכל ענין מותר, דחייש לפסידא דאגריה, וכן נהגו להקל. 

*

ש"ך )שם ס"ק א'(:
משמע דעת המחבר דאם אין בו סכנה בכל ענין מותר וכדפי' 
רש"י ורי"ף ורמב"ם, אבל הרא"ש וטור פסקו דבדבר שאין בו 
חולי ואין בו סכנה כמו הקזה וכה"ג לא יתרפא ממנו, דכיון דאין 
ברפואה זו אומנות, אם ימיתנו לא יתלו הדבר בחסרון ידיעתו 

אלא יאמרו בלאו הכי הגיע זמנו למות או ששונאו היה והמיתו 
וכן  ר"ת,  בשם  התו'  דעת  וכן  אחרים,  לגבי  נפשיה  מרע  ולא 

הר"ן וגם ר' ירוחם והאגודה הביא דברי ר"ת במסקנא.

*

וכדברי הש"ך כתב ג"כ בביאור הגר"א )שם ס"ק א'( עיי"ש.

*

פתחי תשובה )שם ס"ק א'( מציין שו"ת חתם סופר )יו"ד סי' 
ע"ו(:

לולא  דמים  שפיכת  על  שנחשד  ההוא  ברופא  שכן  ומכל 
מרע  לא  הרי  והכא  אומנתו,  מרע  דלא  מומחה  רופא  שהוא 
נחית.  דמיתה  אדעתא  מעיקרא  יאמר  כי  כשימיתנה  אומנתו 
להכניס עצמו  התיר  מי  סכנה,  במקום  דאפילו  ועיי"ש שגתב 

להתרפאות ברפואה שיש בו ספק מיתה.

*

ועל מה שכתב המחבר שלא יקח ממנו אותו סם, כתב הש"ך 
)ס"ק ה'( וז"ל:

)וע"ל  חיישינן שמא משקר  למכור  דכדי  ממנו,  יקח  שלא 
סימן פ"ו(, אי נמי שמא יערב בו סם המות, ב"י.

*

שולחן ערוך )יו"ד הלכות עבודת כוכבים סימן קנ"ד(:
עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה, ואפילו אם 
היא מומחית. וכן לא תניק לבן ישראל בביתה, ואפילו אחרים 
עומדים על גבה. אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק, אם 
אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים, והוא שלא יניחנו 

עמה לבדה בלילה.

*

בס”ד

בענין הוואקסינען החדש שחידשו בשביל מחלת קאראנא

הלכות עבודת כוכבים
יורה דעה סימן קנ"ה
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ש"ך )שם ס"ק א'(:
מרעת  דלא  אמרינן  ולא  כלומר  מומחית.  היא  אם  ואפילו 
וכ"כ הפרישה  ב"י  נפשה כדלקמן סימן קנ"ה ברופא מומחה, 

וב"ח, וכתב הטעם דמיילדת יכולה לומר נפל היה וכה"ג. 

*

ט"ז )שם ס"ק ב'(:
דהכא  ואפילו אם היא מומחית, ולא דמי לרופא סי' קנ"ה 

לא מרעית חזקה שלה שתוכל לומר נפל היה.

*

שולחן ערוך )יו"ד הלכות עבודת כוכבים סימן קנ"ג סעי' ב'(:
לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים 

על שפיכות דמים.

*

שולחן ערוך )אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרי"ח סעיף ד'(:
צריך,  אינו  אומרים  מאה  אפילו  צריך,  אומרים  שנים  אם 
ואפילו החולה אומר עמהם שאינו צריך, מאכילים אותו מאחר 

ששנים אומרים צריך.

*

משנה ברורה )שם ס"ק י"א( וז"ל:
ולא  חשיבין  כמאה  דתרי  לומר  רצה  וכו',  ששנים  מאחר 

אזלינן בתר רוב דעות בסכנת נפשות.

*

חת"ס )חידושים מסכת שבת דף פ"ו ע"ב(, וז"ל: 
אין להקל ולהאמין לרופאי זמנינו רק לחילול שבת ואכילה 
ביוה"כ, ומפני זה קשה לי לסמוך בשום הוראה על רופאי זמנינו 
אפילו ישראל לענין נדה וכדומה, דכל מומחיותם עפ"י ספרי 
רפואות שנעשו ע"י נסיון שהיה להם על ידי גופי או"ה, וכן כל 
חכמתם בניתוח עפ"י שניסו בגופן שלהן דחבל גופייהו, ואין 
מזה ראיה לגופי בני ישראל, ואין לדון מדבריהם להקל בשום 
איסור כי אם לענין חילול שבת ואכילה בעיו"כ, דלא יהא אלא 
ספק פיקוח נפש נמי דוחה שבת, אבל להאמין להם ממש אין 

נ"ל, עכ"ל. 

*

שכתב על ההיתר שהובא בטור שם לרופא לרפאות וז"ל: הגריעב"ץ בספרו מור וקציעה )יו"ד סי' של"ו(, 

מזה לא למדים אלא לרפואת מכה שברור שרפואתה ידועה 
לעסוק  אבל  ודאי,  נפש  ופקוח  הצלה  משום  בה  ויש  ובדוקה 
ברפואת חולי נסתר שבפנימי הגוף במקום שאין הרופא יכול 
לעמוד על הסיבה בבירור, ואינו מסדר תרופותיו אלא על פי 
אומדנא והשערה מסופקת, ולפעמים מכניס את החולה בסכנה 
רופאים  המיתו  פעמים  וכמה  מהחולי,  בו  שהיה  ממה  יותר 
כאלו וקרבו מיתת החולה בידים ע"י תרופתם המהופכת, ועל 
כן בכגון זה צריך אזהרה יתירה שלא למסור החולה ביד רופא 
המסופק בעצמו בענין החולה ורפואתו אם אינו מומחה גמור 
וירא שמים באמת שאינו מכניס עצמו בשום ספק, ועל רופא 
שעוסק בחולי נסתר ודאי אמרו טוב שברופאים לגיהנם, אבל 
בשופטנא  אטו  למימר  צריכא  למדה  ולא  בה  נתעסק  לא  אם 
עסקינן, אמנם מ"ש טוב שברופאים ודאי אינו כלל גדול אלא 
שמואל  מר'  וראיה  בת"ח  משא"כ  בכת"י[  ]חסר  לסתמא 

ירחינאי, עכ"ל.

*

המגן  כתב  וז"ל,  שכ"ח(,  סימן  או"ח  )שו"ע  שם  כתב  וכן 
אומר  רופא  שאם  הרדב"ז  בשם  ו'  ס"ק  שכ"ח  בסימן  אברהם 
ויש לומר  כופין אותו,  צריך אם לא רצה החולה לקבל תרופה 
דוקא כשרוצה להמנע מהשתמש הרפואה הודאית להחמיר על 
עצמו מחשש איסור שבת, אבל אם נמנע מפני שאינו מחזיקה 
כל שכן אם מסייעו  בדוקה אפילו מדעת עצמו בלבד  לרפואה 
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א( בארה"ב יש חוק דאי אפשר לתבוע בבית המשפט מייצרי הוואקסין או הרופאים שנותנים הוואקסין אם ניזוקו 

על ידה1, ואם כן אין להם שום פחד שיפסידו ממון או אומנתם עי"ז, ולפי דברי שו"ע והפוסקים אסור לסמוך עליהם.

ב( הקאמפעניס שעושים הוואקסינען כבר עשאו בעבר וואקסינען שהרגו ונזקו רבים ע"י2, ואם כן כבר הרעו חזקתם, 

ג( הקאמפעניס שעושים הוואקסינען כבר הרעו חזקתם ג"כ בעבר ע"י מעדיצינען אחרים שהרגו ונזקו אנשים רבים 
על ידם, ונתבעו על זה, והוצרכו לשלם סכומים עצומים3, ולא שייך לומר עליהם שהם לא מרעו אמנתם.

ד( הקאמפעניס וגם הרופאים היועצים לזה מרויחים הרבה כסף על זה4, ובכגון דא פסק הש"ך דכדי למכור חיישינן 
שמא משקר, אי נמי שמא יערב בו סם המות, ב"י.

ה( ועוד יותר, דאדרבא רופא שמוציא לעז על הוואקסין, מקבל בזיונות ומרע אומנתי’, דיכול לאבד פרנסתו5 , ואם 
כן האיך שייך בכלל לסמוך על דעת הרופאים שאומרים שאינו מסוכן.

ו( כהיום יש הרבה רופאים מכל העולם למאות ולאלפים שאומרים שלא ללקחו6 ועכ”פ מיעוט רופאים בוודאי יש 
שצועקים שהוא מסוכן, ובעניני סכנות נפשות לא אזלינן בתר רוב וחיישינן לדעה של המיעוט.

ומי לנו גדול כהיום מן: הטור, שולחן ערוך, הריב”ש, ש”ך, ט”ז, גר”א, היעב”ץ, החתם סופר, המשנה ברורה, ובוודאי 
שלא שייך לעשות כנגד דבריהם הקדושים.

1. phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx
govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-17/pdf/2020-05484.pdf

2.  scirp.org/pdf/OALibJ_2018011811381800.pdf
ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6121585/pdf/ijerph-15-01755.pdf
ijme.in/wp-content/uploads/2016/11/1921-5.pdf
164.100.47.5/newcommittee/reports/EnglishCommittees/Committee%20on%20Health%20and%20Family%20Welfare/72.
pdf
nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102287?articleTools=true
digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=annlsurvey
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12346214
ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5360569/pdf/main.pdf

3. citizen.org/wp-content/uploads/2408.pdf
justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing
justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
corp-research.org/pfizer

4. icandecide.org/ican_press/nih-officials-stand-to-earn-millions-from-moderna-vaccine-2/

5. fsmb.org/advocacy/news-releases/fsmb-spreading-covid-19-vaccine-misinformation-may-put-medical-license-at-risk
abimfoundation.org/blog-post/joint-statement-on-dissemination-of-misinformation
cpso.on.ca/News/Key-Updates/Key-Updates/COVID-misinformation
hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/health-misinformation/index.html

6. doctorsandscientistsdeclaration.org
ukmedfreedom.org/resources/covid-19-vaccine-info
img1.wsimg.com/blobby/go/99d35b02-a5cb-41e6-ad80-a070f8a5ee17/JSP_PP.pdf
voiceforscienceandsolidarity.org
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ובחר  ביסורין  רוצה  בו אם הוא אינו  ואין משגיחין  נפש  הצלת 
לכך  הוצרך  אם  שלם  אבר  אפילו  לו  חותכין  אלא  מחיים  מות 
הצריך  כל  ועושין  בכולה,  תכלא  שדי  יהא  שלא  ממות  למלטו 
לפקוח נפש נגד רצונו של החולה וכל אדם מוזהר על כך משום 
ולא תעמוד על דם רעך ואין הדבר תלוי בדעתו של החולה ואינו 
כדי  נפשות  בוחרים בספק  יש  נתון ברשותו לאבד עצמו, אבל 
לחיתוך  עצמם  שמוסרים  כאותן  קשין  מיסורין  עצמם  להציל 
מפני אבן שבכיס ובגיד וחצץ הכליות הכואב אותם מאוד בצער 
מוחה  בלי  כחפצם  לעשות  אותן  מניחים  ולאלה  כמות,  קשה 
להם  יש  עלולים  מ"מ  ונרפאים  נושעים  פעמים  מחמת שכמה 
לחוש לעצמם, וכל שאין סכנה בכאב לא שפיר עבדי אפילו בחול 
לא הותר להכניס אדם עצמו בספק סכנת נפשות אעפ"י שהרבה 
גם רבים קרבו מיתתם ע"י החיתוך לפיכך לא  ונצולו,  כן  עשו 

הותר לגמרי אפילו בחול, עכ"ל.

*

שו"ת הריב''ש )סימן תמ"ז( כתב: 
אין לנו לדון בדיני תורתנו הקדושה ומצוותיה על פי חכמי 
מן השמים  תורה  אין  לדבריהם  נאמין  והרפואה, שאם  הטבע 

בדיני  תדון  ואם  הכוזבים,  במופתיהם  הניחו  כן  כי  חלילה 
טריפות על פי חכמי הרפואה שכר הרבה תיטול מן הקצבים, 
ויחליפו  למוות  ומחיים  לחיים  ממוות  רובם  יהפכו  באמת  כי 
הגידים  שצומת  ואמר  קצת  כששינה  ז"ל  והרמב''ם  למת,  חי 
הרב  ואע"פ שהיה  לו,  הודו  ולא  בעופות  בעצם התחתון  הוא 
מפי  לא  כי  בניתוח  ובקיא  והטבע  הרפואה  בחכמת  חכם  ז"ל 

הרפואה והטבע אנחנו חיים, עכ"ל.

*

שו"ת חת"ס )יו"ד סימן קע"ו( כתב וז"ל: 
שהרופאים נאמנים על הטבעיים שלמדו בנסיונם ובקבלתם 
ומצאו שיש במציאות שתימצא מכה במעיים  איש מפי איש 
לכמה  אפילו  או  לרופא  להאמין  אך  באלה,  כיוצא  שמוציאה 
מכה  או  שומא  לאשה  שיש  הזה  הגוף  על  מומחים  רופאים 
טועה  הוא  כי  ישראל  לרופא  אפילו  נאמין  לא  זה  במעיים 

בדמיונו ובהישפטו יצא משפט מעוקל, עכ"ל. 

****

מבואר הלכה למעשה
א( דעכו"ם חשודים על שפיכת דמים ממש, ואסור אפילו רק להתייחד עמהם, ורק היכא שאין להם 

אמתלא לתרץ השפך דם, וע"כ הם מפחדים שיפסידו אומנתם אז מותר להתרפאות אצלם. 

כשאין מרויחים ממון מזה, דאי יש לתלות שכוונתם  ב( לקבל ידיעות מהם בעניני רפואה מותר רק 
להרויח ממון מזה אסור לקבל דבריהם. 

ג( בעניני סכנות נפשות לא אזלינן בתר רוב וחיישינן לדעת מיעוט הרופאים. 

להם  אין  אעפ"כ  עליהם,  החולקים  רופאים  ואין  בממונם  הפסד  להם  כשאין  דאפילו  מבואר  וכן  ד( 
נאמנות לסמוך עליהם בלבד.



43

בענין הוואקסינען החדש שחידשו בשביל מחלת קאראנא 
א( בארה"ב יש חוק דאי אפשר לתבוע בבית המשפט מייצרי הוואקסין או הרופאים שנותנים הוואקסין אם ניזוקו 

על ידה1, ואם כן אין להם שום פחד שיפסידו ממון או אומנתם עי"ז, ולפי דברי שו"ע והפוסקים אסור לסמוך עליהם.

ב( הקאמפעניס שעושים הוואקסינען כבר עשאו בעבר וואקסינען שהרגו ונזקו רבים ע"י2, ואם כן כבר הרעו חזקתם, 

ג( הקאמפעניס שעושים הוואקסינען כבר הרעו חזקתם ג"כ בעבר ע"י מעדיצינען אחרים שהרגו ונזקו אנשים רבים 
על ידם, ונתבעו על זה, והוצרכו לשלם סכומים עצומים3, ולא שייך לומר עליהם שהם לא מרעו אמנתם.

ד( הקאמפעניס וגם הרופאים היועצים לזה מרויחים הרבה כסף על זה4, ובכגון דא פסק הש"ך דכדי למכור חיישינן 
שמא משקר, אי נמי שמא יערב בו סם המות, ב"י.

ה( ועוד יותר, דאדרבא רופא שמוציא לעז על הוואקסין, מקבל בזיונות ומרע אומנתי’, דיכול לאבד פרנסתו5 , ואם 
כן האיך שייך בכלל לסמוך על דעת הרופאים שאומרים שאינו מסוכן.

ו( כהיום יש הרבה רופאים מכל העולם למאות ולאלפים שאומרים שלא ללקחו6 ועכ”פ מיעוט רופאים בוודאי יש 
שצועקים שהוא מסוכן, ובעניני סכנות נפשות לא אזלינן בתר רוב וחיישינן לדעה של המיעוט.

ומי לנו גדול כהיום מן: הטור, שולחן ערוך, הריב”ש, ש”ך, ט”ז, גר”א, היעב”ץ, החתם סופר, המשנה ברורה, ובוודאי 
שלא שייך לעשות כנגד דבריהם הקדושים.

1. phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx
govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-17/pdf/2020-05484.pdf

2.  scirp.org/pdf/OALibJ_2018011811381800.pdf
ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6121585/pdf/ijerph-15-01755.pdf
ijme.in/wp-content/uploads/2016/11/1921-5.pdf
164.100.47.5/newcommittee/reports/EnglishCommittees/Committee%20on%20Health%20and%20Family%20Welfare/72.
pdf
nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102287?articleTools=true
digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=annlsurvey
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12346214
ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5360569/pdf/main.pdf

3. citizen.org/wp-content/uploads/2408.pdf
justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing
justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
corp-research.org/pfizer

4. icandecide.org/ican_press/nih-officials-stand-to-earn-millions-from-moderna-vaccine-2/

5. fsmb.org/advocacy/news-releases/fsmb-spreading-covid-19-vaccine-misinformation-may-put-medical-license-at-risk
abimfoundation.org/blog-post/joint-statement-on-dissemination-of-misinformation
cpso.on.ca/News/Key-Updates/Key-Updates/COVID-misinformation
hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/health-misinformation/index.html

6. doctorsandscientistsdeclaration.org
ukmedfreedom.org/resources/covid-19-vaccine-info
img1.wsimg.com/blobby/go/99d35b02-a5cb-41e6-ad80-a070f8a5ee17/JSP_PP.pdf
voiceforscienceandsolidarity.org




