ב״ה ,כ״ט מנחם אב ,יום רביעי לס׳ וענו ואמרו ידינו לא שפכו וגו׳ ,ה׳תש״פ

אזהרה חמורה
במענה לשאלת רבים ,בנוגע להגיע לכאן בתקופה הקרובה – לשנת הלימודים ,וכן
לחודש תשרי ,הבעל״ט:
א .הננו בזה לאשר עוד הפעם מה שכתבנו מכבר ,וכמה פעמים ,שאין להגיע לכאן
בתקופה הקרובה זולת בתנאים שנזכרו ע״י רופאי השכונה (התנאים נתפרסמו על
ידם בנפרד עם אישור מהח"מ).
ב .למותר להתקשר למשרדי הבד״צ בנושא ,שכן עמדתנו ברורה – ומלתנו אמורה
כמה פעמים ,בעל פה ובכתב – שהכל תלוי בחוות דעת הרופאים דשכונתנו ,ועל פיהם
ישק כל דבר.
ג .ולמותר להדגיש ע״ד הנחיצות להזהר בכל ההוראות שנמסרו ע״י הרופאים ,ואין
לעשות שום התחכמות ח״ו בענינים אלו ,וכמובא בריבוי שיחות ואגרות קודש ע״ד
גודל הנחיצות לשמוע בקול הרופאים ולעשות כהוראתם .ובפרט ,שהמדובר בחשש
סכנת נפשות היל״ת ,וע״פ תורה אסור להיות גרמא בנזקין להכניס עצמו וכל שכן
אחרים אפילו לחשש רחוק של סכנה ח״ו ,וחמירא סכנתא מאיסורא.
ד .וכבר נתפרסם מה שכתב הגאון ר׳ עקיבא איגר (אגרות סופרים ס״ל) בכגון דא:
״הזהרתי פעמים הרבה באזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם וכו׳ כפי אשר סדרו
ואשר שפטו הרופאים להזהר מזה וירחקו כמטחוי קשת כאילו הם מאכלות אסורות
ולא יעברו על דבריהם אף כמלא נימא ובכלל הזה להשמר מכל דבר ודבר וכו׳ והעובר
על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה חוטא לה׳ במאוד כי גדול סכנתא מאיסורא ובפרט
במקום סכנה לו ולאחרים שגורם ח״ו התפשטות החולי בעיר וגדול עונו מנשוא״.
[ולהעיר גם משו"ת הצמח צדק (שעה"מ ח"א ס"ח ואילך) ,שהביא כמה הוראות
בשמירת הבריאות ,וכן כמה קולות ,מחמת סכנת המגיפה ,וכתב ש"אין להחמיר כלל
כי החומרא קולא היא בחשש סכנת נפשות והרי כתיב וחי בהם ולא שיבוא אפילו
לספק דספק סכנה"].
ויה״ר ,שנזכה לקיום היעוד כל המחלה וגו׳ לא אשים עליך מלכתחילה ,ולא ישאר
שום רושם כלל כאילו לא הושמה ,בביאת משיח צדקנו נאו ממש.
ועל זה באנו על החתום ,בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
הרב אברהם אזדאבא
חבר הבד"צ

הרב יוסף ישעי' ברוין
חבר הבד"צ

- Free Translation –
Wednesday, 29 Menachem Av.
In response to the many inquiries regarding visiting Crown Heights, for the coming school-year and
for the Tishrei season:
1. We hereby reaffirm that which was previously stated, numerous times, not to visit Crown Heights
for the foreseeable future, unless meeting the medical requirements set forth in the guidelines
provided by the community doctors. These guidelines were made public in a separate document,
along with an endorsement from the undersigned.
2. Please do not call the Beis Din offices to further inquire about this matter, for our opinion in this
matter has already been clarified many times, both verbally and in writing: everything depends upon
the opinion of the community doctors and all matters should be decided by them.
3. Needless to say, one must be cautious in listening to medical instructions, and not try to outsmart
or circumvent them in any way Chas Vesholom. The importance of following doctors’ orders is stated
in many of the Rebbe’s Sichos and letters. This is especially true now, when we are faced with a
potential concern of endangering lives R”L, regarding which the Torah states that one is not allowed
to (directly or indirectly) place himself and certainly not others in a situation of
even remotely potential danger, since the laws pertaining to the prevention of danger are even more
stringent than those regarding outright prohibitions (Issurim).
4. The words of Rabbi Akiva Eiger regarding such matters have already been publicized (Igros Sofrim
ch. 30): “I have issued warning after warning that their conduct etc. must be in accordance with the
rulings set forth by the doctors, [that one be extremely cautious] and distance oneself from this
[danger] as one would distance himself from prohibited food, and that one should not stray from the
doctors instructions, not even one hairbreadth, as is inferred from the verse “Guard yourself from all
that is bad”. One who transgresses the doctors ruling of how to conduct oneself in this matter is a
terrible sinner in the eyes of Hashem, since laws pertaining to the prevention of danger are even
more stringent than those regarding outright prohibitions, especially in a situation of potential
danger to oneself and others, which can C”V cause a spread of disease in the city, for which the sin is
too great to bear.”
[It should also be noted from the Tzemach Tzedek’s responsa, who mentions many medical directives
with regard to protecting one’s health, and issues many halachic leniencies in order to prevent the
spread of a plague, and writes: “there is absolutely no room for Chumros [in this matter] for being
Machmir is considered a leniency when it results in even a remote possibility of danger, for it is
written “you should live by them [the Mitzvos]” and not that they [the Mitzvos] be erroneously used
as a source of even remote potential (a Safek of a Safek of) danger.
May it be the will of Hashem that we merit the fulfillment of the beracha “All of the sickness that you
have known will never reach you” and there should not remain even a remnant of this sickness, as if
it was never here, with the coming of Moshiach Tzidkeinu, Mamash now!

With blessings to be inscribed and sealed for a good and sweet year
Horav Avrohom Osdoba
Member of Badatz

Horav Yosef Braun
Member of Badatz

