בס''ד ,יום ג' לסדר וראיתם אותו וזכרתם תשפ''א לפ''ק

לשאלת רבים מב י קהלתי ו הק'
לאור הדיבורים וההתארג ות לחסן גם ילדים מגיל  12ה י מעלה לפ יכם בתכלית הקיצור מה שבחודשים
האחרו ים וסף אצלי לבהירות הדברים ]ב וסף לדברים שאמר ו בהאי שתא ליל שישי פרשת ויגש[ –
אחר 'שעות רבות' וארוכות של גביית 'המו י' עדויות בגין זקי החיסו ים והשפעתן החיובית והשלילית,
כאשר מצד אחד כמעט ש עצרה התחלואה לחלוטין והרשויות תולות זאת בחיסו ים ,ומאידך תופעות לוואי
שו ות ומשו ות לא שים ו שים 'בכל הגילים' ,הן בגרימת מות ,הן ב זקים גופ יים בדרגות 'חמורות' שו ות,
והן בפגיעות פשיות 'חמורות' בכל מי י דרגות ,ה' ירחם.
העדויות ה ''ל הושמעו לפ י ו ע''י רופאים בכירים ,כו י מד''א והצלה וותיקים ,ובי יהם פאראמדי''ק וותיק
ביותר ,כאשר במשך גביית 'כל' העדויות ישבו לשולחן אחד גם רופאים ידועים שהם בהחלט 'ממליצים' על
החיסו ים ובעצמם התחס ו  -לצד פרוטוקלים ו תו ים רשמיים שהתפרסמו ע''י משרדי ממשלה שו ים.
המסק ה שלי ב ויה אך ורק על פי 'עדות' בלבד כדת של תורה ,כמובן עם ההוכחות ה דרשות ,והחקירות
ה דרשות ,אף שלא לקחתי בחשבון את התחזיות האמורות על ידי רופאים ומחקרים שו ים בארץ ישראל
ובעולם כולו ,הצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד ,ה' ירחם וישמור את כל בית ישראל ,רק הכל ב וי על
המציאות 'בהוה' בלבד.
ומתוך זהירות ואחריות מורכבת – העמקה והעיון ה דרשת – עלתה בידי ו המסק ה בס''ד כדלהלן:
א.

ב.
ג.

עפ''י דעת מו''ז מרן רבי ו זצ''ל בשו''ת שבט הלוי ,הגדרת זקי החיסו ים הם בגדר 'מיעוט המצוי',
אשר על פי הלכה חייבים להתייחס ולחוש לזה ,על כן בשום פ ים ואופן ובכל דרך שהיא אין לכפות
על אף אחד שילך לקבל את החיסון.
אלו שהחלימו מקורו ה יזהרו במיוחד מלקחת את החיסון כי הסכ ה מצויה יותר ח''ו.
על פי התורה איסור גמור וחמור להסכים ,לסייע ,לתת חיסון לילדים ,וכל מי שבידו למ וע צעד זה
'חייב' לעשות כן משום 'לא תעמוד על דם רעך' ,וזכויות רבות תלויות בו.

ולסיום בקש מכל אחד ואחד שירבה בתפילה ובתח ו ים שהקב"ה ישמור את עמו בית ישראל מכל צרה
וצוקה ומכל גע ומחלה ,ו זכה במהרה לראות בישועת ה' והתרוממות קרן התורה וישראל.
וע''ז באעה''ח פה זכרון מאיר ב''ב יצ''ו
ביום ג' פרשת שלח כ''א לחודש סיון ש ת תשפ''א לפ''ק
ידידכם הדואג ושואג למע כם – חס על פשכם ו פש צאצאיכם

