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 תשפ"ב אדר - חודש שבט -בס"ד 

מקרי ו יםמגודל ההיזקותסמר שערות אנוש  ,לקראנא ]החיסון[ת הרופאים על אודות לקיחת הוואקסין יוושמענו עדו הדין-ביתישבנו ביחד 
 ה' ירחם.  ,שלא תבואלעתיד, חשש ההיזק רח"ל. וכן שמענו על אלו מכל סוגי החברות,  י וואקסיןת שנעשו כבר על ידוהמו

 

בעניינים אלו, שהמציאות  מביניםהרופאים ההמומחים ושמענו מאדרבה ו .בני אדםפגוע בהדביק וללאינו מועיל למנוע את הווירוס מהוואקסין הזה ראינו שבוודאי  .א
והמומחים שעוסקים ברפואות רבבות חולי ישראל מעידים  אחרים, מקבלי הוואקסין מדביקים .חדשיםה ]ווריאנטים[גורם את הסטרעינ'ס הוואקסין הזה ש, להיפךהיא 

"הנקרא" ולפי ) ה"י., הם מהמחוסניםבקראנא  ים הקשיםמהחול 95% -נשמע שישנם רופאים המעידים שת"ו וגם בארץ הקודש שהמחוסנים הם החולים הקשים ביותר, 
 . לא לקחו בכלל החיסונים, נמצא שמספר גדול מאוד מהמחוסנים הם חולים קשים ה"י( 28.7% -התחסנו ולמעלה מ 64%משרד הבריאות בערך 

ראשונים את  ישראלמנכ"ל פייזר אמר מפורש שבחר לתת בארץ גם  חירום שלא יודעים מה יהי' הנזקים לזמן ארוך. ישהוואקסין הזה הוא רק ניסובכל העולם יודעים  .ב
  .שנים 5שאי אפשר לדעת שום דבר עד וראשי פייזר אמרו בפירוש . יעילות ובטיחות הוואקסין הזהלבדיקת י עבור העולם כולו וכדי שיהיו מעבדת הניסהוואקסין 

ועל כן אף אנו  הם גם כן בסכנה גדולה מאוד, rsvהוואקסין של  -שהחיסון הוואקסין של הקראנא, מפורסם כעת  -אף שעיקר חומרת הדברים הנ"ל נאמר על החיסון  .ג
 נאמר ששומר נפשו ירחק מזה ומזה. 

   איך שאפשר לעשות נסיון. עפרא לפומייהו.  כן עתה מנסים על הילדים, זה הדרך היחידיבפירוש שכמו שניסו אז  FDA -וכמו שאמרו מה .ד

שארבע מאות מקרים שהגיעו אליו וביניהם כחמישים במצב טיפול שנחלו מהקראנא, וראה זה פלא, אחד מגדולי העסקנים בארץ הקודש ת"ו בעניני רפואה, שהעיד  .ה
 . כולם בלי שום יוצא מן הכלל היו מחוסנים

ואסור להתרפאות מהם או ליקח מהם סם,  .שנכרי אינו נאמן כלל בדברי רפואה פסק המחבר, הרמ"א והש"ך (הגמ' ע"ז דף כ"ז עמוד ב'ה"א, עפ"י , סי' קנ"ה)יו"ד שו"ע הנה ב .ו
לנזקים  אחריותמחברות הרופאים ופטרו את הו, שהממשלות בכל העולם בעד הוואקסיןאבל היום יש לו נאמנות,  וב'פסידא דאגריה' 'דלא מרע אומנתיה'ודוקא היכא 

ובאיומים ובפיטורין  אלימותוהתקשורת מסבב שכל המתים והנזקים אינם מהוואקסין, וכל הממשלות בעולם דוחפים את הוואקסין ב ,ומוות שיגיעו מהוואקסין
 דבר, ה' ירחם, כאשר עינינו רואות.הי' שום לא  ילואוממשיכים כ ,כללנרתעים אינם שברור הדבר הרי דשום נאמנות,  הםאין לשוודאי  -מהעבודה למעלה משכל אנוש 

 . וזהו שורת ההלכה המבוארים בגמ' ובשו"עוזהו ודאי דהמצב הוא דיש על מה לחוש לשפיכות דמים כנ"ל, 

דהרי הוסיפו )דבר חדש להשתמש בוואקסין לקראנא שהוא  אסורהיה ג"כ  - )כגון אם היו אחראים על כל נזק או מוות( ,הוואקסיןלחברות  נאמנות עפ"י השו"עפילו באופן שהי' וא .ז

 אי אפשר לדעת שום דבר, ווהעיקר הרי שגם לדבריהם הרי לא עבר שום ניסוי לפני זה, שאי אפשר שיגידו שהם לא יודעים שזה לא מזיק , שלא היו בעבר(רעילים חומרים בו 
סכנת עורון  -והרבה נשמע כבר על בלאד קלאטס ושרירי לב ושרירי עין  מחלות אוטואימוניות ועקרות., המחלה הידועהכמו: בעוד כמה שנים, איזה נזקים יגרום, 

 . ה"ירח"ל 

יש מקורות בדף נד, נספח  ," שי"ל כעתקושטא קאיבספר החשוב ") .ר"ל מארה"ב אירופה וענגלאנד מפורט רבי רבבות של נפגעים בגוף ובנפש, בכל מערכות המעקב בעולם .ח

 יותר, ותסמרנההרבה שהנזקים גדולים  שמאוד שכיחא היזקא, וכל שכן אליבא דאמתבעצמם מודים  CDC -ריהו. (a0747964714@gmail.comוכן מסמכים ומקורות רבים נוספים בדרייב:  ב'
 . ה' ירחם ,ראשהשערות 

 

מומחה שהוא לון אט מראברהד"ר עשרות מומחים מפורסמים בעולם כמו ו .DNA -שנכנס לכל הגוף ע"י ה הם דבר חדש לגמרי בעולם MRNA -של ההוואקסין בפרט  .ט
מאד עד הסתכן לקח את הוואקסין של מודרנא ובעצמו העיד שהוא כמו כן  , במוח, בלב, ובשאר איברים.)נערווין(עצבים ב הפגיעקשות מאוד על  ים, מתריעגדולעולמי 

אף ולא מסכנים לא מזיקים גם הם ו ,מהקארנא ניזוקיםכי אינם  ,שאין בהן צורך כלל ,לילדיםביותר לא לתת הוואקסין  יםמזהיראלו  יםומומח .חייואת שכמעט איבד 
 , עכ"ד.אחד

ואם האחד הוא "וז"ל:  )סק"ד(ובשולחן ערוך הרב  )ס"ק ה'(ט"ז ומג"א  )ד"ה ואינו(ב"ח  )סעיף ג'(לבוש  )או"ח בסי' תרי"ח(בשם הרמב"ן הטור מפורש באחרונים שחששו לדעת  .י
. ובוודאי שאי אפשר לסמוך )שם סק"י(וכן פסק המשנ"ב , "לדבריו להקל ולהאכילו כיון שהוא ספק נפשות להקל יןששוח ,נגד שנים האומרים שאינו צריךמופלג בחכמה 

שרופא שאינו מכיר את החולי, "הרי הוא כאדם דעלמא  תרי"ח, ו()כמו שפסק השו"ע  -כלל על רוב הרופאים בעולם, שאינם מבינים כלל בהרכב חומרי החיסונים ובסכנתם 
ולפעמים , ומוותרים על כל פרנסתם וכבודם, בפרט לפי המצב של היום שהצטרפו רבבות רופאים מומחים המזהירים מחיסוני הקורונהואין דבריו מעלין ולא מורידין". 

בוודאי שע"פ הלכה חובה לשמוע לדעתם ולא לקחת הוואקסין. כמו כן, כבר התברר  - ין הקארנאמפקירים חייהם מנגד כמפורסם, בשל התנגדותם הגלויה לוואקס
, וראו שהם קרובים אל החללמחמת שלא רוצים ליקח הוואקסין, ומי יודע יותר מהם  - )אחים ואחיות(,התרוקנו מנורס'עס  החולים ובתי אבות-שחלק גדול מאוד של בתי

 נזקי הוואקסין בעיניהם,  ה"י. 

שאינו  ואפי' החולה אומר עמהםואם שנים אומרים צריך, אפילו מאה אומרים אינו צריך, "[ )פ"ג ע"א(וכמו כן שם בסעיף ד' מפורש להדיא בשו"ע ]על פי הגמרא יומא  .יא
פשוט כביצה בכוחתא, שהוא הדין כשרופא הפרטי של החולה אומר גם כן כהחולה  . ע"כ לשון השו"ע בלי חולק. והנה"צריך, מאכילין אותו מאחר ששנים אומרים צריך

 . לא יכול החולה לומר שישמע לרופא הפרטי שלו, וכל שכן וק"ו בנידון דידןדאינו צריך, 

מבעלי המשאיות לאלפים  דאאיטב המצב בקאנוכידוע הובלבד שלא יקחו את הוואקסין המסוכן הזה.  מוותרין על פרנסתןשל אומות העולם אלפי מורים ומורות כמו כן  .יב
וכמו כן יש כאן שמועות בלתי פוסקות שאינם מוכנים לקבל את הזריקה הנ"ל ונתאחדו למחות על זה בלי הרף. וכמפורסם כעת בכל קצווי תבל. מאומות העולם ולרבבות 

 . דבר שלא היה כזאת אף  פעם השם ירחםשנתרבה רח"ל היל"ת הרבה מיתות חטופות מאנשים שהיו בריאים לחלוטין, יום יום,  מהחברה קדישא גם בעיר ברוקלין יצ"ו

 ומי יכול לומר לחולה לקחת וואקסיןבטוחים ללא סיכונים כלל. ו לריפוי, מועילות ביותרהם שע"י רופאים רבים בכל העולם  ושהוכחאחרות לקארנא, בפרט שיש רפואות  .יג
 לתועלת כלל ישראל.  התרופותחלק מפורטו  בדפים המצורפים יעילות ובטוחות ללא סכנות כלל.אחרות , בשעה שיש תרופות בו סכנות גדולות ועצומות ישש

גם על הבתי חולים  שבבתי חולים אף שיש תחת ידם רפואות בדיקות מועילות שהוכחו, העוסקים במלאכת הקודש עם רבבות חולי ישראל, בפה מלאמעידים העסקנים  .יד
, עפרא , ואינם נותנים להם הרפואות רק אם שואלים וקונים מהם וגם יש מהם שאומרים בפירוש שלאינם מחוסנים לא כדאי לטפל בהם כי ממילא לא יחיובעצמם

)ומענה בפיהם שברפואות אינם נותנים להם ברציפות  רח"ל ה' ירחם. ולפעמים אף שקנו מהם ולפעמים מעבירים את הרפואות וכח החיות שניתנו להם במו ידיהםלפומייהו, 

, ויקיימו בזה מצות לא תעמוד על דם רעך ואפי' נפש אחת וידע הציבור הקדוש ויזהרו לאחרים גם על זאת, הנורסעס בלע"ז( -טבעיות אינם רוצים להטריח ולעשות לחצים על האחיות 
  ישראל. מישראל כאילו קיים עולם מלא וכל שכן רבים מאחינו בני

אפי' ברפואה מבואר בארוכה  )יו"ד סימן לב(זרע אמת בשו"ת ראה , ולנערים וגם לזקנים הזה]החיסון[ עפ"י תורה ליקח את הוואקסין  גמור סוריבוודאי א לאור האמור, .טו
שאי " כשהעידו הרופאים היהודיםדהוכח דמועיל ומציל שלא יחלה ולא התיר כי אם בנידון דידיה "שהיו קרובים למיתה יותר מן החיים", וגם אז לא התיר ליקח אלא 

 .עבור עליו החולי ויחיה אז, וודאי דיחיה עתהשאם י" יע"ש, וכמו כן כתב להדיא דזהו ודאי ולא נשמע שמת אחד מישראל מזה" יע"ש, "אפשר לבוא לידי סכנה מזה
שמתו וישנם אנשים שהיו בריאים ושלמים, ע"ש, וזהו ודאי שבוואקסין הנוכחי הרבה אנשים חלו ומתו משארי חלאים ג"כ  )ובקושי(וגם אז לא התיר רק בשעת הדחק 

וכדומה רח"ל ה"י. והנה מבואר להדיא בהזרע אמת הנ"ל דזהו נכלל בהאיסור המבואר להדיא בגמרא ובשו"ע דאסור  שלקחו את הוואקסין שנתם באותו יוםב
 להתרפאות מהם. 

שלא  כדי -הונו ורכושו ליתן הוואקסין ]החיסון[ לילדי התשב"ר הוא פשע מחפיר בל יכופר ח"ו, ובוודאי צריך ללחום ע"ז בכל תוקף ועוז ולהיות מוכן ליתן לזה כל  .טז
 יהיה שום מציאות שהילדים יקבלו את הוואקסין בת"ת ובבתי חינוך. 

שאפי' חולה  )עבודה זרה דף כז:(וכפי שרואים בגמ'  הנ"ל,המסוכן שאין כאן שום היתר עפ"י שו"ע ליקח הוואקסין  - או לצורך פרנסהמחוץ למדינה, כ"ש בגלל נסיעה  .יז
בשו"ע  אסור להתרפאות מרופא עכו"ם אפי' שאין שם רופא אחר כמפורש ברש"י שם. וכפי שנפסק כן בלשון הזה ,כל זמן שאינו ודאי מת עיי"ש ,ספק מתספק חי 

 יו"ד סי' קנ"ה כנ"ל להלכה למעשה. 

תעשה וכן  לאעבור על דיתן כל אשר לו שלא י )סוכה ט"ז ע"א(ובכלל בענין הפרנסה חובה לדעת שבכל מצות לא תעשה כבר הביא הדרכי משה ביו"ד סי' קנ"ז סק"א מהר"ן  .יח
דאע"פ דעי"ז יסלקוהו ממשרתו ולא יהי' לו אחר כך במה לפרנס את בני ביתו אף "' ס"ו אוכן הובא דין זה בחפץ חיים בה' רכילות כלל פסק הרמ"א בשו"ע שם בס"א, 

אינו נכנס בכלל סכנת נפשות, שיהא מותר לעבור עבור זה על לאו דבר פשוט הוא לכל יודעי דת ודין, שדבר זה ", ושם בבאר מים חיים כתב הח"ח וז"ל "על פי כן אסור
 )ויקרא יט, יד( )רמב"ם בה' רוצח פי"ב הי"ג(. וכל שכן כשהנהלת המוסדות מציעים הברירה לפני המורים או המורות, וודאי דעוברים גם אלפני עור לא תתן מכשול  ".דאורייתא

י' רמ"ו סק"ו באו"ח סבמשב"ז הפמ"ג הגם דעל לא תעמוד על דם רעך, עוברים דודאי  ,מציעים להם שום דבר מה לעשותוגם אי שותקין ולא מגלין להם הסכנה ולא 
הרי אפי' בספק ספיקא של פיקוח אבל הרי נידון דידן פיקוח נפש יש בדבר, דוהגרע"א ביו"ד סי' קנ"ז סק"ב דן בזה יע"ש, הראה שני פנים בדבר, בכל לאו שאין בו מעשה, 

כל " )סימן שכח ס"ב(", והרי נפסק בשו"ע "אף על פי שיש בו כמה ספיקות ()סי' שכט ס"גש חייבין לחלל את השבת כמפורש במשנה יומא פ"ח מ"ז, וכנפסק בשו"ע או"ח נפ
 ק"ו יש מהנידון אי ישואע"פ שרוצה לחלל את השבת אסור להתמהמה, ו ,)ירושלמי יומא פ"ח ה"ה, מגיד משנה הלכות שבת פ"ב ה"ג, וטור בסימן שכח(" השואל הרי זה שופך דמים

ובשו"ע עיין בירושלמי סוף פ"ח דתרומות והובא בסמ"ע בחו"מ סי' תמ"ו סק"ב ועיין שם מה שכתב בדעת השו"ע. ממיתה ודאית, חבירו כדי להציל להעמיד עצמו בסכנה 
עכ"ל הרב בעל התניא.  ,"וספק נפשות להקל"וכו' ובחצי ריבוע פוסק  "אפילו ליכנס בספק סכנה יש אומרים שצריךו"בסעיף ז' כתב בזה"ל  הרב בחו"מ בה' נזקי גוף ונפש

אע"פ שאין לוקין על לאוין אלו מפני שאין מעשה בהן חמורים הם שכל המאבד נפש אחת מישראל "והרי רבינו הרמב"ם כתב דברים המפורשים בהל' רוצח פ'"א הט"ז 
כדי להציל יהודי מסכנת נפשות אפי' ובאמת ובוודאי לאו זה חמור הגם דהוי לאו שאין בו מעשה, הובא להלן בשלימות( )עכ"ל  וכו' "ולם כולו וכל המקייםכאילו אבד כל הע

  .(בסעיף כ'דין זה וכמבואר להלן )מחוייב בזה להוציא מעות אפי' מכיסו, ואם לא עשה כן, ג"כ עובר על לאו של לא תעמוד על דם רעך, 
אחות המחסנת בג"כ אסור הכל, ומיותר להדגיש  דרכא אחרינא, ופשוט שאפי' במצב שאין כאן (כדלעיל בסעיף י"ז) להתרפא מעכו"םואפי' בספק חי וספק מת אסור 

, וגם כן הפרנסה ממנו יתברך שמו. אין חכמה ואין תבונה נגד ה'וכל פרנסת ביתה תלוי בזה. זריקות קורונא לאחרים צריכה להפסיק אפילו אם יפטרוה מעבודתה 
 ומשען ומבטח לצדיקים. 
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רב בית המדרש 'חלק הלוי' 
 דולייקווא סערנענטש 

 לייקוואוד

עכ"ל.  "ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון וכו' או שהי' לו להזהר ולא נזהר, וכו' מפני שעונו חמורה' רוצח בפ"ו ה"ד מבואר להדיא " וברמב"ם .יט
בלשון קרדימות  ב"יבה' רוצח פ"ד הוברמב"ם יע"ש.  שהחמיר מאד לגורם מיתה באונס, האיך באו"ח סי' תר"ג(הובא במג"א )סימן מג, מד, מה,  מהר"ם מלובליןובתשובת 

והרי הוא הרשע לא הרג בידו אלא " ובהלכה י"ג סיים דבריו בזה הלשוןוכו',  "מצוות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילו אותו מן הדיןהואין כל "וזל"ק: 
, עכ"ל ואף על פי שנתכפר לו אינו חוזר לשררה שהי' בה לעולם וכו', הואיל ובאה תקלה זו הגדולה על ידוועוד שם בפ"ח הי"ד וז"ל:  ."סיבב, קל וחומר להורג בידו

 הטהור. 

 .לצורך פרנסה יקחו את הוואקסיןאו גננות או שאר שכירים מחנכים או מחנכות ש ומנהלות בית ישראל שח"ו להסכים םמנהליהלכל בשער בת רבים ומחובתנו להודיע  .כ
הפקיר אפילו נפש אחת מישראל ח"ו לגם בשביל לימוד התורה אסור להסכים  .לא מעודדים בפועל ממש ורק הדבר עובר בשתיקההמנהלים ואפי' אם 

שכל  (חו"מ סי' תכ"ו ס"א)וברמב"ם וברא"ש ובשו"ע  (דף ע"ג בברייתא)מבואר בגמ' בסנהדרין אקסין זה. ולוואקסין המסוכן. אפילו תמורת כל ממון שבעולם, אסור לקחת ו
עובר על לא תעמוד על דם  ולא גילה לאוזן חבירו והודיעו וכו'שיכול לשכור אחרים ולא הציל או ששמע עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח 

ואם נמנע עובר  ,לא ימנע ,ואם לאו ,וחוזר ונפרע ממנו אם יש לוייב לטרוח ולשכור ולהצילו וכן פסק בעל התניא בשו"ע הרב בחו"מ בה' נזקי גוף ונפש סעיף ז' וח' ח רעך
 , יע"ש. וזאת אפילו אם לא קיבל משתיקתו שום רווח ממון עובר ג"כ על לאו דאורייתא הנ"ל. וכו' ואסור לעמוד על דמו

אי אפשר בשום אופן להסכים להפקיר  )ישעיהו א, יב( מי ביקש זאת מידכםתורה וכמאמר הפסוק  ואין צריך לומר כשמרויח גם כן ע"י הסכמתו ושתיקתו, אפי' בשביל לימוד .כא
הישכם אוהבים את ה'  )דברים יג, ד(אפי' נפש אחת מישראל ח"ו אפילו על כל ממון שבעולם, ואנו צריכים לעמוד בנסיון חזק ואיתן ולהראות בזה מה שכתב בתורתינו הק' 

, )זוהר תיקונים קמג(, מושיע וודאי )ירמיהו יד, ח( ומקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה )תהלים צד, יד( כי לא יטוש ה' את עמו, ואנו בטוחים נפשכםאלקיכם בכל לבבכם ובכל 
 ובפרט בחודש אדר שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח. . )משנה יומא ח, י( אשריכם ישראל

 

זהר ילה, צריך התפלל להשי"ת שינצל מכל צרה ופגעלו בכל לבבלהודות לבד החיוב  - כבר לקח הוואקסיןשבאנו להודיע שמי  "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"מצד  .כב
עם מומחי הרפואה המבינים בזה.  טיסה. ויש להתייעץ לפני מטוסולנסוע הרבה ב ,כמו ספארט ולשוט בבריכה הרבה ,לבומאמצים את ה מלעשות דברים המכבידים

חמשים פעמים  פי ,ספורט ובבריכה וכדומהובפרט במקומות  שתוצאות שליליות על הלב שקרה לאחרונהבישיבת הבי"ד אמר ל וק-ןאהמומחה המפורסם ריהרופא 
מה שלדבריהם לפני שנתיים לא מת רק  מתו לאחר לקיחת הוואקסין, [פיילעטס בלע"ז]טייסים שכבר מאה ושלושים הנ"ל הרופא הראה וכמו כן  .עד עכשיו למה שהיה

 חודש חותהפל לכמלנסוע במטוס  מנעייש להועכשיו מתו כ"כ הרבה, ולכן לדעתו לאחר לקיחת הוואקסין  ,אחד מהם, ובשנה שלאחר זה שהיה הקרונה רק ששה מתו
 . "ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר", לאחר לקיחתם

 

בלע"ז ואת שאר הרעלים שיש בו, שיקחו את הרפואות הטבעיות נגד  spike proteinהספייק פרוטין כדי לרפאות את  השתדלותמצד מי שכבר לקחו וג"כ מוכרח מאוד  .כג
כדי וכנ"ל.  בכל יום ויוםמהם שאפשר ליקח באותיות ד' וה'  בדפים המצורפיםכמבואר  ,הכשר מעולהוהכל עם K 2וויטימין וגם  3D וויטימיןוגם   NACכמו הקאראנא 

 (ב"א בארה"צ מאדווארי שליט"גהבהכשר ה)לכל הפחות חודש ימים בבוקר ובערב  2000 3מעגא  "מאקסי העלט"ואקסין טוב מאוד ליקח לרפאות הדם שנתעבה על ידי הו
 

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני לחזור ולשנן מה שכתב בתורתינו הק' בפ' האזינו יש  )תהילים פט, ב( אודיע אמונתך בפיוכמ"ש  )תהילים קטז, י( כי אדבר האמנתי .כד
מאחר שתשמע לקולי, כמו  )שמות ט"ו כ"ו( רופאךכי אני ה' , ולהאמין אמונת אומן ולסמוך רק על השי"ת וכמ"ש בחזקוני על הפסוק )דברים לב, לט( ארפא ואין מידי מציל

 עכ"ל.  שרפאתי המים שאין יכולת לשום רופא בלעדי
 

, ולהאמין )בראשית רבה יד, ט( על כל נשימה ונשימה תהלל קהודרשו חז"ל  )תהילים קנ, ו( כל הנשמה תהלל קהדוד המלך  על כל יהודי לקיים את דברי וההוראת המצב .כה
ולא להאמין ולסמוך על דברי הגוים והמדענים  )ועיין בירושלמי שביעית פרק ט, הלכה א(חכז"ל, כמו שלימדנו שהכל בהשגחה פרטית אצל רבי שמעון אמונת אומן רק בדברי 

)ועיין בסה"ק תניא,  קמט, ב'()תהילים  ישמח ישראל בעושיו, וכמ"ש )דברים ד, ו( כי הוא חכמתם ובינתכם לעיני העמיםוהאפיקורסים, ולהתדבק רק בתורתינו הק' וכמו"ש "

 ולשמוח רק בהשי"ת שבחר בנו מכל עם ולשון.  ליקוטי אמרים בפרק ל"ג(
 

נים לרוח הזמן ודברי ולכן זו חובת השעה שעלינו להתבדל מכל השקפות זרות המנגדים אמונתינו ודביקות נפשינו בצור חיינו, ועי"ז להמאיס את דברי הפוקרים והפו .כו
 פנחס ויפלל ותעצר ויעמודכמו שכתוב  )מדרש במדבר עיין שם( ואנו אין כוחנו אלא בפה, ועלינו לעמוד על נפשינו, )ירמיהו י, טז(ולא כאלה חלק יעקב  ,המדענים אשר לא כדת

וע"י שאנו  )במדבר כג ט( ובגוים לא יתחשבהן עם לבדד ישכון וזה כל קיומו של עם ישראל  )שם פ' לה( ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, ולהזהר ממה שכתוב )תהלים קה, ל(וגו' 
  דבוקים בתורתינו תורת אמת ולהתברך בחיי עולם נטע בתוכנו מיד השי"ת נותן התורה.

 

  עינינו נשואות למרום שכולם יהיו בריאים ושלמים דשנים ורעננים, ולזכות לקבלת פני משיח צדקנו וברחמים גדולים אקבצך במהרה דידן אמן.

 ארצות הברית

   
  

   

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כל הנ"ל כבר הוכח ומוכח מידי יום באמצעות מאות 
ואלפי מחקרים ורופאים מומחים, וכפי שכבר ביארנו 

 בחוברותינו הקודמים, 
 ועל כן ידי תיכון עם ידידי הנ"ל.

 כבוד קדושת אדמו"ר מראזלא שליט"א
 חיבר הקונטרס החשוב  מאוד רב האיכותכמו כן 

 'קושטא קאי'

 
התרופות לתועלת כלל ישראל יתפרסמו 
 בדפים נפרדים בל"נ אי"ה בקרוב ממש

 

  קומומבנו וממלא הרב הצדיק שליט"א 
 של הגאון הצדיק המפורסם 

 זצוק"ל  רעאהרן צבי רומפל רבי 

 ת ישראלולתהרב ד

 

 שליט"א  אברהם כהןרבי  הגאון גדול
 הספרדית  העדה החרדיתחבר הבד"צ 

 בס"ד 

הנה ב"ה ישבתי בישיבת בי"ד שהשתתפו בה עשר רבני קהילות חשובות 
 בעיר ואם בישראל בארא פארק יצ"ו. 

וכמו כן דנתי בארוכות בשני ישיבות בי"ד בעירנו הנ"ל עם רופאים גדולים 
וידועים ברחבי העולם, וכמו כן במשך שנה שלימה עסקתי והפכתי בסוגיא 

ובתוכם גדולי וזקני הרבנים ם זו על כל פרטיה עם כמה עשרות רבני
וב בהלכות אלו רשחלקם לא היו בקיאים מק ,שליט"א, בעיר זו

ן ביו"ד בסי' קנ"ה עד ההמפורשים בשו"ע הן באו"ח בסי' תרי"ח 
 עסקנים החשובים שיחיו על זה. הוכן לשאר בפה מלא לי שאפילו הודו 

והנני להעיד שבעיקר השיבו הרבנים שיחיו, שאינם יכולים לעמוד בשער 
לא תגורו מפני העיר או אפילו לסכן מעמדם בזה, ואפי' לקיים את הפסוק 

לא או את החיוב דאורייתא של  )דברים א, טו(, איש כי המשפט לאלקים הוא
 ועוד. )ויקרא יט, טז(  תעמוד על דם רעך

אע"פ שאין ")ה' רוצח פ"א הט"ז( ב"ם ז"ל בנזיקין וכלשון הזהב של רבינו הרמ
חמורים הם שכל המאבד נפש לוקין על לאוין אלו מפני שאין מעשה בהן, 

אחת מישראל כאילו אבד כל העולם כולו. וכל המקיים נפש אחת מישראל 
ברוך ולכן הברכה האמורה בתורתינו הק' ". כאילו קיים כל העולם כולו
יחול על הרבנים החותמים,  )דברים כז, כו(" הזאת אשר יקים את דברי התורה

וכמו כן על שאר הרבנים ברחבי העולם שמקיימים רצון בוראינו ית"ש בלי 
 שום פחד ומורא. 

וזאת גם כן אוכל להעיד כי יש חלק מהמון עם אף שמכירים ומבינים כי 
יש בזה עכ"פ חשש סכנה עונים במחי יד כעין לשון המשנה )אבות(, הרי 

על כן יהיו דבריך הילודים למות, ואף אנו נאמר להם בלשון הפסוק  סוף
סוף  קהלת יא, ט()ודע כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט )קהלת ה, א(,  מעטים

שם ) דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
  יב, יג(.

  הצעיר בחבורההחותם דבריו 
 ישכר דוב רומפלער

  עירובו והלכה ברורה לערבמח"ס 
 על הלכות בורר בשבת קודש( )בכת"י "משמרין ישראל"ו

 

 ארץ הקודש

 כ"ז אד"ר ה'תשפ"ב 
והנני בזה להוסיף שראינו בשכונתינו 

וסביבותי' שנפטרו כו"כ מאנ"ש 
יצ"ו מזאת הפעולה, או שהלכו 

לעולמים תוך זמן קצר מלקיחתם 
 אותה, מסיבות "בלתי ידועות". 

 מו"ץ ברוקלין יצ"ו 

 אב"ד הגה"צ כ"ק 
 דקהילת קודש ריבניץ 

 א "לדשטיין שליטאדוד יצחק אייזיק גרב ה
 א ורב המכשיר בדיקת תולעיםק צמח דוד סקאלי"דאב

 

 מיכאל בנימין גרין
 מסצ'וסץ רב ומו"צ בעיר וסטבורו

 מארצות הברית
 

לכל איש שנדבו לבו לעזור בהוצאות הגדולות כדי לפרסם לרבים אחינו בנ"י בארץ 
 והמצב הנורא בבתי חולים בפרטיתוכ"כ הרפואות המועלת בעזהשי"ת.  -ובגולה 

 ,זה שופך דמיםכל השואל הרי ועד כמה חובת המחאה כדי שלא יהיה בכלל  ה"י.
)קי"ט  ותיך אמונה שקר רדפוני עזרניכל מצרי דוד מלך ישראל בתהילים "והעיקר כדב

שכמעט  בה' בוררע"י פרסום האמת  שמירת שבת קודש נגאלין מיד בזכותוכ"כ  פ"ו(
כי לא תשכח מפי נשכח מהמון עם מחסרון ידיעה, וכבר אנו מובטחים בתורה הק' 

הפקס יוכל לשלוח  )קל"ח ע"ב(, י רבי שמעון בר יוחאי בגמ' שבתוכדבר ()דברים לא, כא זרעו
 .1534-6973-963בא"י במספר טלפון: 

 

 יכמאן יווהכהן  הרב יצחק זאב
 ק קרעשוב"קדאב"ד 

 
הגאון הצדיק המשפיע המפורסם 

שליט"א חיים דוד בלום רבי 
מחשובי חסידי באבוב נתן רשות 
לפרסם בקול קורא בשמו, ושכן 

שאסור למוסדות בשום אופן מורה 
ליתן רשות להמחנכים או מחנכות 
שיקחו את הוואקסין אפילו לצורך 
פרנסה וכדומה. ושמסכים לכל מה 

 שכתוב כאן בהקול קורא זו. 

 


