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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
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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


