
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

שמואל יוסף ביטערספעלד 
    רב בית נחום ברוקהיל

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 לפי הנראה שוא"ת עדיף
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 


