בס"ד

שליט""א
שראל ש
א מאת מרנן וורבנן גדולי יש
קול קורא
ל

ורונה
חמור לקבבל חיסון ננגד קו ה
אזהרה ואייסור ח ר
א ה
הננו ללידע בשער בבת רבים שאחחרי בירורים יסודיים ,חקיירה ודרישה וקבלת עדויוות מהימנות בביותר של הררבה רופאים,
אה יראי ה'
וכן עסקני רפוא
טיות וד"ל ,ן
מוניות ופוליט
חים ,שאין להם נגיעות ממ
מומח
במניעת
ת
ת ,הן
מנת בחובה סכנות ממשיות
צרים בשיטה מסוכנת וחדדשנית הטומ
קורונה מכל ההחברות ,מיוצ
חיסונים נגד ק
כי הח
סכנת
חיסונים ת
איסור החמורר של "לא יהייה בך עקר" .כמו כן יש בח
תידי לילדים ,וזה כלול בא
שים וכן נזק עת
ילודה לגברים ונש
ה
נפשות אמיתית.
ת
שינויים גנטיים הנעשים עע"י החיסונים ,שהוא דבר פסול בתכלית ,הגורם
בנוסףף ,קבלנו עדוייות כי ישנם פפעולות של ש
ת,
במיוחד בענייני קדוושה וצניעות
ד
מורה
ש ,שהוא סכננה רוחנית חמ
שרין לילדים פפגועים רח"ל ,,וכן שינויים בנטיות הנפש
במיש
שאחרריתה מי ישורנה.
הלכה לעם ה'::
על כן הננו בפסק ה
גם אם ינסו להככריח ח"ו ,יש לעמוד על נפפשנו להתנגד בכל תוקף.
פנים ואופן ,ם
א .אין לקחת חיסון נגד קוורונה בשום פ
חולים בכל העולם
ם
ב .בכל החודשים האחרוננים התפרסם בכל רחבי תבבל ,כי נעשו רצציחות לאלפיים בבתי
ם ,גם חלק
הרבה רופאים ויועצי רפואה איבבדו
ה
ת לבתי חולים .על כן
הרפואה החרדדים היו אשמיים בכך שיעצו לרעה ללכת
מעסקני ה
ה,
חבי העולם כרפואה בדוקה
לקורונה שהוכחו ברח
ה
את מהימננותם על כל ההמשתמע מכך .כמו"כ היו כמה סוגי תר ופות
הרפואי חסמוו והתנכלו לת
והממסד ה
תרופות אלו.
שנאה מצד הגגויים והחילוננים ,כמו שהוככח בעליל לעיין כל ,בפרט ללענין ריבוי
ג .במיוחד ייהודים חרדיםם יש עליהם ש
מאד להתנכל אליהם בעניני הרפואה והיילודה ,בפרט
שודים מאד מ
הם כקוצים בעעיניהם פן ירבה .לכן הם חש
הילודה ,ה
ושאיפתם הוא 'דילול האוכלוסיה' כלשונם הטמ
ם
ח"ל.
שאצלם ריבוי הילודה ההוא חסרון רח
מאה.
רגל
תת דריסת ל
ד .אסור לפרסם ולעזור לעעושי החיסוניים בכל עזרה וסיוע ,בפרט מנהלי מוסדוות לבנים או ללבנות ,לא לת
ומשתפי הפעולה שלהם ,ויש בזה "לפני עיוור" ועוד לאווין .וכמו שראו כוולם בתקופת
י
ואפשרות לעושי החיססונים
ובית
הישיבות ת
לימוד התשב"ר וה
ד
רדפו כל דבר שבקקדושה ,ובמיווחד את
ו
הפעולה
הקורונה ככיצד השלטוננות ומשתפי ה
חינוך לבנוות ישראל.
וברפואת ילדיו .אתמהה!
ת
אתו
הרוצים ברפוא
פיו שהם אלו ה
שי רעתו ורודפ
ואיזה פתי יאמין לדורש
מות ההורים וללהפעיל לחץ
תוקף לבל יהיינו איזה מנהללי מוסדות לנצל את תמימ
ההורים לעמוד על ההמשמר בכל ת
ם
ה .על
קף לחסן את ילדכם.
סרים בכל תוק
שלוח מכתב מטעמכם למנהלי המוסדוות שאתם אוס
לחסן את יילדיהם וכן לש
אין אחד מהצדדדים ח"ו מעושי החיסונים
אה לרבים לבררר לפני קשרי שידוכים שא
לשקול בכובד ראש פרסום הורא
ל
ו .יש
ם.
אי נכלל ב"לא תעמוד על דדם רעיך" ,הקב"ה שהוא רוופא
חית ,וזה ודא
ציבור יראי ה'' לפעול לעצוור בעד המשח
אנו קוראים לצ
א
ת עולם ,אכי"רר.
אלנו בגאולת
אמן יחיש לגא
נא

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

משה זאב זארגער
דומ"צ העדה החרדית וקיט"ל דסאטמר

משה זאב זזארגער

דוומ"צ העדה החרדית וקיט"ל דסאטמר

נאמנים עלי הרה"ג שחקרו בענין
וכן ראשי הישיבות בארה"ב שבררו היטב ,וחמירא סכנתא
ובפרט שיש חששות של מגמה אנטי דתית

צבי פרידמן

גאב"ד בדץ מסורת

חיים רבינוביץ

דוד מיכאל שמידל

אדמו"ר ממשכנות הרועים

יו"ר אתרא קדישא

דוד מיכאל שמידדל
ד
יו"ר אתרא קדישא

שמעון שפירא

מנחם מנדל סאבווויטש

חיים זאב שניידר

משפיע דחסידי ברסלב

גאב"ד קהל חרדים בית שמש

מרבני ישיבת מיר

עי' יו"ד סי' קנ"ה שמעיקר הדין אסור להתרפאות מעכו"ם ואפיקורס שהם חשודים על רציחה ,וההיתר הוא משום
לא מירע אומנותו ,ולדאבונינו שמלכות נהפך למינות בכל העולם ובפרט שאינו סוד שמעורבים כאן משומדים וגויים
מהגרועים שבאומות כופרים גלויים שכל שיטתם ואומנותם היא מרידה בהקב"ה רח"ל כחוקי תועבה והשחתה ועוד,
שמש
בית
ם
הציבורחרדים
תמימותקהל
וחשודים על הכל וכבר ראו בתקופה האחרונה שנצלו אתגאב"ד
והתחרטו ע"ז מאוד וצריך
שולל
והוליכום
לעצור מבעוד מועד שלא יהיו צועקים על העבר שאין להשיב

אבווויטש
מנחם מנדל סא
מ

צבי אריה זארגער
מו"צ בעדה החרדית

יהושע בלאאמו"ר הגאון הגדול ר' אברהם אטיק

זצוק"ל

רה"כ "גיבורי חיל"

יהושע אשר רבינוביץ
מרבני ק"ק משכנות הרועים

שמעתי הדברים הנ"ל ממקורות נאמנים ומוסמכים וראיתי את החומר
וחוו"ד של רופאים ומומחים וברור שכל רב שישמע ויראה הדברים יתנגד
ויאסור להתחסן וכל מי שלא אוסר הי' שלא ראה ולא שמע הנתונים

אברהם כהן
חבר בד"ץ העדה החרדית הספרדית

