
 

 ט"תשע'ה ,י"ולהורות את בנ 'זה הדבר אשר צוה השם תעשו גו 'ק לס"ועש ,ה"ב

 מודעה נחוצה

 (measles) חצבתמחלת חשש להתפרצות  דבר-לנודענו מרופאים מומחים בשכונתנו ע

, הן בכלל, שבכל 'ההוראות הידועות באגרות קודש וכו פי-לא. וע"ת בשכונתנו יע"ל היל"רח

 (immunization) פ הוראות רופאים מומחים, והן בנוגע לחיסונים"לעשות עעניני רפואה יש 

 ,בפרט, שמעשים בכל יום שעושים כן ואין לפרוש מן הציבור

פ הוראות רוב רופאים מומחים, "ועוד לקרא, לזרז למזורזין לפעול ע אהננו בזה, כיהוד –

כ "בקיאים ומופלגים בחכמה, המוסמכים מטעם הממשלה, וכנפסק בשולחן ערוך )ראה נו

 .ב. ועוד("ד ס"ד סשל"ש יו"ח. ערוה"ח סתרי"ע או"השו

להשמר ממנו ולהזהר  עשה-צותוהלכה פסוקה היא, שכל מכשול שיש בו סכנת נפשות מ

ג בנוגע "א סק"ו בא"ג סתקע"ראה פמ) נפשךבדבר יפה יפה שנאמר השמר לך ושמור 

. וחמירא סכנתא מאיסורא. ולמזהיר ולנזהר (מ"ה בכ"למאזלין )חצבת( שמכה מהלכת היא. וכ

 .א עליהם ברכת טובושלומים כמי נהר ותב

   ועל זה באנו על החתום

          

 הרב יוסף ישעי' ברוין   הרב אהרן יעקב שוויי

 הבד"צחבר      בר הבד"צח

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– Free Translation  –  

B”H, Friday, Parshas Shemini, 5779. 

 

Importance Notice 

We have been informed by expert physicians in our neighborhood that 

there is a concern about the outbreak of measles, Heaven protect us, in our 

neighborhood. In accordance with the known instructions of the Rebbe in 

Igros Kodesh etc., both in general, that in all matters of medicine one must do 

according to the instructions of specialist physicians, and regarding 

immunization in particular, that they are a matter of routine procedure and 

one should not act different than the community in this regard - 

We urge all to act according to the instructions of the majority of expert 

qualified physicians, who are authorized by the government, as per the ruling 

of Shulchan Aruch. (See commentaries to OC 618. Aruch Hashulchan YD 

334:2 and elsewhere). 

The halacha is that when it comes to any obstacle that involves the danger 

of life “there is a positive commandment to guard against it and to be extra 

careful and vigilant about it, as it is said: "Take care and protect your soul."” 

See Peri Megadim 576 Eshel Avrohom 3, regarding measles that it is 

considered a contagious sickness. This is discussed in many places in 

halachic literature. It’s well known that matters of safety are to be treated 

more severely than other matters of Issur. 

Those who warn others and who are careful themselves will be blessed 

with peace like the flowing rivers, and all good blessings will come upon 

them. 
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