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Introduction
Dear Friend,
Almost all Gedolim letters regarding
vaccinations have stated that everyone
must get vaccinated as a chiyuv in halachah.
SECTION 1
This section provides Gedolim letters supporting
vaccinations.
SECTION 2
This section provides the reasons in rabbinical
letters that do not state that people must vaccinate.
In this section, I teach the fundamental principles
of medical science, show yet another example of the
Torah’s eternal wisdom, and provide the positions of
medical doctors.
SECTION 3
This section provides articles from frum publications
regarding vaccinations.
Hatzlachah,

Kasriel Roberts

Kasriel (Richard) H. Roberts, M.D., Ph.D.
Lakewood, NJ
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,מיינע טייערע פריינט
כמעט אלע גדולי ישראל וואס האבן
 זאגן,געשריבן עפעס וועגן וואקסינאציעס
קלאר אז יעדער איינער מוז על פי הלכה ווערן
.וואקסינירט
- ערשטע טייל

בריוון פון גדולים וואס זאגן אז מען דארף ווערן
וואקסינירט

- צווייטער טייל

די סיבות וואס ווערט דערמאנט אין די בריוון פון
רבנים וואס זאגן נישט אז עס איז דא א חיוב צו ווערן
 ווערט אויסגעשמועסט די, אין דער טייל.וואקסינירט
 און,פאנדומענטאלע יסודות פון מעדיצינישע סייענס
עס ווערט קלארגעשטעלט די נצחיות פון די הייליגע
 און לייגט אויך,תורה וואס פארמאגט אלע חכמות
. די שטעלונגען פון מעדיצינישע דאקטורים,פאר
- דריטער טייל

שטעלט פאר ארטיקלען פון פרומע צייטונגען
וועגן וואקסינען
,הצלחה

כתריאל ראבערטס
.ד. פ.ד. מ,כתריאל (ריטשארד) ראבערטס
 ניו זשערסי,לעיקוואוד
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Section 1

Gedolim Letters
Supporting Vaccinations
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הגאון רבי אשר וייס
זאגט אז עס איז א חיוב
צו וואקסינירן די קינדער

סאטמאר'ער רבי שליט"א:
עס איז א חיוב פאר
עלטערן צו וואקסינירן
די קינדער
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Chicago Rabbanim on the
Urgency to Vaccinate

HaGaon HaRav Zilberstein,
Ba’adani, Rosenberg, Klein
and Lubin state:
“Whoever isn’t vaccinated
is a murderer!”
Below is a translation of the Poskei Eretz Yisrael
document on the facing page
With the aid of Heaven,
Motzoei Shabbos Parshas Chayei Sarah 5779

Obligation to Vaccinate to Prevent Measles
In light of the spreading measles, children who
have not been vaccinated should be vaccinated
immediately as the Doctors have instructed.
Dr. Breier Menachem Chaim
Medical Director Mayanei Hayeshua Hospital
Dr. M. Harris,
Pediatrician Valarov
Dr. Chaim Yisroel Stern
Internal Medicine Specialist
Dept. Director Mayanei Hayeshua
Toronto Rabbanim on the Halachic Obligation
to Vaccinate Children

The Opinion of the Great Poskim shlita
on the Obligation to Vaccinate
to Prevent Measles.
It is stated in Shulchan Aruch Y.D. 336:
“The Torah authorizes doctors to heal and it is a
commandment, and it is included in the obligation
of pikuach nefesh [life saving] and if one
refrains from it, then it is murder.
Provided that his heart is toward heaven and
knows that true healing is from Him, and
should not assume that all depends on the potion
(Yad Avraham ibid)
Yitzchak Zilberstein
Shimon Baadani
and it is an absolute obligation
Sariel Rosenberg
Moshe Shaul Klein
Menachem Mendel Lubin
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הגאונים הרב זילבערשטיין,
בעדני ,ראזענבערג קליין,
און לובין שליט"א ,זאגן קלאר:
"ווער עס וואקסינירט נישט
איז א רוצח!"
בעלזער רבי שליט"א זאגט:
וואקסינירט אלע קינדער
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HaGaon HaRav Elyashiv, zt"l
and HaGaon HaRav Kanievsky
Rule that Immunizations are
Obligatory
Below is a translation of the letter sent by Rabbi Morgenstern
to Rabbi Kanarek of Lakewood, regarding Rav Elyashiv’s psak
concerning vaccination, as seen on the opposite page.
To the honorable Rabbi Shlomo Kanarek, shlita
Administrator of institutions in the city of Lakewood, NJ
In response to your honor’s inquiry regarding the opinion of my Rav and
Mentor Our Master, Halachic Posek of the Generation, HaGaon Rav Yosef
Shalom Elyashiv, ob”m regarding receiving vaccinations to prevent diseases:
At the time, I presented the sides of the matter and after deliberation he ruled
that it is an obligation to receive these vaccinations, and likewise he said that
it is upon communal institutions not to permit anyone who is not vaccinated
to stay within the community because he could bring harm to them.
And here, the measles disease may cause loss of life or brain damage r”l, in
relatively very high percentages, likewise whoever is infected with this disease is unaware about it for many days after, and during those days he may
infect anyone who comes into contact with him, in the home or in school
etc. Therefore, besides the personal obligation to avoid danger and harm,
there is also an obligation on each individual not to harm others, and if
he doesn’t vaccinate and infects others, besides the disease itself that causes
pain and suffering etc, but is also endangering their lives r”l or endangering
them with brain damage r”l, and if he doesn’t care about himself, how is it
that he won’t have compassion on infants, children and adults, when his refraining could be the cause of homicide or severe disability to his close ones
and friends? (It seems that there is a mistake for those who deem this matter
as “not standing by the blood of your neighbor,” that is not correct. Not only
is he “standing by” and not saving, he is rather being harmful himself.)
With blessings of the Torah and with a prayer that Hashem should take away
from our people all illness and all sorrow.
At the bottom of the letter I will note a few important findings in regard to measles that is rampant, may Hashem save us.
The vaccination is known for over 50 years and is considered to be one the most
reliable and secure and there is no concern of any harm, except for a light rash
and fever that might appear during the week after the vaccination. There is no
evidence of the appearance of any long term effects as a result of the vaccine.
The effectiveness of the vaccine is very high after receiving two doses of immunization up to 97% from getting infected with the disease.
On the other hand, thousands of people young and old die each year from
measles, mostly in countries where they don’t receive these vaccines.
The dangers of the disease are: 1 out of 4 children infected with measles were
hospitalized with pneumonia or dehydration.
1 of every 1,000 children infected with measles got encephalitis (swelling of
the brain). Swelling of the brain could cause irreparable brain damage. 1-2 of
every 1,000 children infected with measles dies from the disease.
A person exposed to a measles patient has a 90% danger to become infected.
There is no cure for measles, only a reliable secure vaccine is able to prevent
infection.

8 • Gedolim Letters on Vaccinations // June 2019

Below is an email from Rabbi Akiva Tatz regarding the psak of
Rav Elyashiv and Rav Kanievsky regarding immunization.
From: Tatz
Sent: Wednesday, March 28, 2018 8:23 PM
To: Richard H. Roberts, M.D., Ph.D.
Subject: Re: Rich Roberts
Dear Dr. Roberts,
Thank you for your email.
In response to your request for me to tell you what I
heard from Rabbi Eliashiv ztzl and recently from Rabbi
Chaim Kanievsky shlita:
When I was in medical practice in IsraeI I asked Rabbi
Eliashiv about a family who did not want to immunize
their children. Rabbi Eliasahiv told me to tell them that
standard immunizations are obligatory. I then asked Rabbi
Eliasahiv if the reason he said that was because it is not
fair for a person who does not want to be immunized to
rely on the community immunity that results from everyone else being immunized, and he said no - the reason is
that it is normal to be immunized and one is obliged to do
what is normal (he then pointed out that children are immunized across the world, even in developing countries,
and that makes it normal and standard).
I recently asked a colleague who is a senior ophthalmic
surgeon in Bnei Brak to ask Rabbi Kanievsky for his opinion on immunization. My colleague told me that Rabbi
Kanievsky told him that it is a clear and definite obligation. My colleague then asked what should be done with
parents who do not immunize their children and Rabbi
Kanievsky said that they should be strongly corrected.
(My colleague also told me that Rabbi Kanievsky’s grandchildren are immunized).
I hope this information is relevant to you.
Very best wishes and have a wonderful Pesach.
Akiva Tatz, MD.

הגאון הרב אלישיב זצ"ל ,און הגאון הרב
קניבסקי שליט"א ,האבן געפסק'נט
אז מען איז מחויב צו גיבן די וואקסינען
דאס איז א אידישע איבערזעצונג פון די אימעיל פון
הרב טייטץ וואס איז געדרוקט אויף די פאריגע זייט
פאלגענד איז א בריוו געשריבן דורך הרב מארגענשטערן
צו הרב קאנאריק פון לעיקוואוד ,בנוגע די פסק הלכה פון
הרב אלישיב וועגן וואקסינאציעס

א גוטן דר .ראבערטס,
א דאנק פאר דיין אימעיל.
בנוגע דיין פראגע וואס איך האב געהערט פון הרב
אלישיב זצ"ל ,און לעצטענס אויך פון רבי חיים
קניבסקי שליט"א:
ווען איך האב געדינט אלס דאקטאר אין ארץ
ישראל ,האב איך געפרעגט פון הרב אלישיב וועגן א
פאמיליע וואס האט נישט געוואלט וואקסינירן זייערע
קינדער .הרב אלישיב האט מיר געזאגט אז איך זאל
זיי איבערגיבן אז די געווענליכע וואקסינאציעס איז
א חיוב .איך האב אים דאן געפרעגט ,אויב עס איז
וויבאלד עס איז נישט יושר'דיג אז איינער וואס וויל
זיך נישט וואקסינירן זאל זיך פארלאזן אז יעדער
אנדערש וואקסינירט זיך יא ,האט ער געזאגט:
ניין ,די סיבה איז ,וויבאלד עס איז נארמאל צו זיין
אימיוזינירט [דורך וואקסינען] און יעדער איז מחויב
צו טוהן דאס וואס איז נארמאל צו טוהן (ער האט דאן
ארויסגעברענגט אז קינדער זענען אימיוניזירט אין די
גאנצע וועלט ,אויך אין די פארגעשריטענע לענדער,
וואס מאכט עס פאר די נארמאלע לעבנסשטייגער
און די סטאנדארט).
לעצטענס האב איך געפרעגט מיין קאלעגע וואס איז
א גרויסער דאקטאר אין בני ברק ,צו גיין הערן די
מיינונג פון רבי חיים קניבסקי איבער אימיוניזעישאן.
מיין קאלעגע גיבט מיר איבער אז הרב קניבסקי האט
אים געזאגט אז עס איז קלאר און דייטליך א חיוב.
מיין קאלעגע האט אים דערנאך געפרעגט וואס זאל
מען טוהן מיט די עלטערן וואס טוען נישט אומיוניזירן
זייערע קינדער ,און הרב קניבסקי האט אים געזאגט
אז זיי זאלן ווערן שטרענג פארראכטן( .מיין קאלעגע
האט מיר אויך געזאגט אז די אייניקלעך פון הרב
קניבסקי זענען אימיוניזירט)
איך האף אז די אינפארמאציע איז ווערטפול פאר דיר.
מיט פולע וואונטשן ,און איר זאלט האבן
א חג כשר ושמח
עקיבא טייטץ ,מ.ד.
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Rav Malkiel Kotler greeting Rav Moshe
Sternbuch at Beth Medrash Govoha,
in Lakewood, N.J.

Rav Moshe Sternbuch on Halachic
Requirement to Vaccinate
TheYeshivaWorld.com, November 27, 2018
The following translation was done by Rabbi Yair Hoffman from
the original letter, which appears below.

[Rabbi Kotler’s] words, there are Gedolei Torah that agree
with the view that parents cannot be forced to vaccinate.”

B’Ezras Hashem
18th of Kislev, 5779

RAV STERNBUCH’S PREVIOUS LETTER
Now regarding this issue, I have written a responsa regarding
that which is pertinent to Eretz Yisroel. The matter is dependent upon time and place. I have not come to rule on the
issue regarding America. That is dependent upon the rulings
of the sages of that place. Nonetheless, in a number of aspects
we may extrapolate from here [Eretz Yisroel] to there. I will
copy here the letter that I wrote in regard to Eretz Yisroel.

To the Honorable Rosh Yeshiva of Lakewood,
HaGaon HaGadol HaRav Aryeh Malkiel Kotler, Shlita,
This [letter] is in further discussion regarding the matter his
honor [Rav Malkiel Kotler Shlita] discussed with me on the
telephone about the decision of the American Menahelim of
schools to prevent children who are unvaccinated with the
Measles vaccine (MMR) from entering and studying in the
Talmud Torah.
RAV MALKIEL’S VIEW
According to his [Rabbi Kotler’s] words, on account of this,
there are thousands of children in the New York and surrounding area that are sitting in their homes. This is because
their parents are refusing to vaccinate them on account of a
concern that the vaccination itself may be harmful to the child.
THE ADMINISTRATORS’ VIEW
On the other hand, the administrations of the Talmud Torahs
refuse to accept these students the entire time that they remain
unvaccinated. This is on account of the danger that they will
cause the spread of measles throughout the Talmud Torah.
According to his [Rabbi Kotler’s] view, “This is improper,
since there is substance to the view that the vaccine may
be damaging. There is also the matter that according to his

Regarding the measles epidemic that has spread here, to the
point where close to two thousand ill people have contracted
the disease in the past year, may Hashem have mercy. Now
according to the research of the physicians that was presented to me, out of every thousand people that contract measles
one or two will actually die.
It would appear that under such circumstances, where it was
demonstrably proven that one out of every thousand dies
from the illness – this would be considered Pikuach Nefesh in
order to allow a hatzalah for life-threatening circumstances.
SOURCE
The heart of the issue is apparent from the words of the Maggid Mishna (Shabbos 2:13) and is cited in the Mogain Avrohom 330:3. “Even though not even one in a thousand women in labor pass away during a birth, nonetheless, a woman
in labor is considered as a dangerously ill person to violate
Shabbos. [It is just that ideally, one should only violate it with
a shinui].
Continued on Page 12
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פארזעצונג אויף זייט 13
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Rav Sternbuch
Continued from page 10

for a remote possibility and it is treated like possible Pikuach
Nefesh (See further what we have written on this in Teshuvos
v’Hanhagos Volume V #399).

OTHER POSKIM THAT CONSIDER 1 IN 1,000
PIKUACH NEFESH
Similarly, we find regarding prohibitions [where the concept
of bitul is for some reason inapplicable], that we are concerned for a very remote possibility – even if it is only one in
a thousand (See Rashi, Bava Metziah 6b “Kulam.”). A matter
that involves danger is more serious than a matter that involves a prohibition.

APPLICATION TO HERE
If so, here too, where there are before us situations where on
account of a failure to vaccinate they arrived at true danger
to life it is considered Pikuach Nefesh to force the parents to
vaccinate their children [similarly, even the parents of vaccinated children are permitted to demand that children who
are not vaccinated not be allowed to enter the Talmud Torah
together with their children, as will be explained later.]

If so, regarding matters of life and death – where we do not
follow a majority – it is worthwhile to be concerned even for
a remote possibility of one in a thousand.

MEASLES CAN DAMAGE LUNGS AND BRAIN
It would further appear that even without a concern of
the mortality rate of measles, the doctors testify that measles will at times cause damage to internal organs [where
it can cause brain infections and lung infections that cause
permanent damage to breathing.] I remember that I heard
from the Brisker Rav zt”l on that which is explained in the
Gemorah, that one must do a hatafas dam bris Metzitzah on
Shabbos because without this there is a danger to the child.
He was asked how nowadays where it was proven medically
that there is no danger or Pikuach Nefesh in leaving out the
Metzitzah it should be forbidden on Shabbos. He explained
that Pikuach Nefesh also involves long term weaknesses
that can cause weaknesses in the future, and here too with
a strong attack of measles, this illness can cause damage to
the internal organs. At times this will not be noticed immediately, only after several years. On account of this concern,
parents have the right to demand that those children who are
not vaccinated not study with their own children.

POSKIM THAT CONSIDER 1 in 1000 REMOTE
On the other hand, we do find a number of Poskim [that are
of the position] that a one in a thousand possibility does not
qualify enough to be a danger upon which one would violate the
Shabbos. As the Mogain Avrohom 316:23 has written – that it is
forbidden to kill a rodent on Shabbos even when there is a concern that it will fall into the food. For this is a matter that is not
common, and he can always cover the food. Also, the chance
that it is dangerous in the food is one in a thousand. It is similarly explained in the responsum of Rabbi Akiva Eiger (Vol. I #60)
that even if there is substantial pain and agony, and that there is
a remote one in a thousand possibility that it will develop into a
life-threatening situation or possible life-threatening situation –
this is not considered Pikuach Nefesh. The Chazon Ish zt”l has
already warned about this in his letters (Teshuvos and Ksavim
#48), that we should not too quickly declare Pikuach Nefesh for
every remote possibility – for if so you give a supportive hand
to the derelicts – who will constantly find a remote concern in
which to violate Shabbos. They will then come to work on Shabbos for purposes of making a living and will say that they are
doing so because of Pikuach Nefesh.
RESOLUTION
We must, therefore, distinguish between the situations as follows:
That which the Mogain Avrohom and Rabbi Akiva Eiger have
written, that one in a thousand is not considered even a possible Pikuach Nefesh is in regard to whether we consider the
remote one in a thousand chance that it will “enter into a
dangerous situation” – as the wording of Rabbi Akiva Eiger
indicates – “that it will develop into a life-threatening situation.” However, when the danger is clearly present before
us – where we have cases of mortality of one in a thousand
– like a woman giving birth – it is proper to be concerned
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Even though there are some individual doctors who claim
that the vaccine can damage the child, since the overwhelming majority of doctors hold that vaccines do not damage at
all, we are not to follow the tiny fraction of a minority of doctors who claim that vaccines damage (even though in general
in safek Pikuach Nefesh cases we do not follow the majority in
cases of medical opinions as is explained in Shulchan Aruch
OC 618:4) because here it is different in that if we follow the
minority view, we are endangering others according to the
majority view of the doctors. On the other hand, if we follow
the view of the majority of doctors, we will be endangering
people according to the view of the minority of doctors. In
such a situation where on each side there is Pikuach Nefesh,
we must certainly follow the majority. For the entire reason
not to follow the majority is just in order to save life – and
there is no “greater saving” here if we follow the minority
view. Thus the halacha goes back to following the majority
like in all other Torah cases where we follow the majority.
Continued on Page 14

פארזעצונג פון זייט 11

פארזעצונג אויף זייט 15
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Rav Sternbuch
Continued from page 12

Therefore it is clear that the father MAY NOT prevent his
child from being vaccinated and to cause him to enter a situation that is Pikuach Nefesh according to the majority of
medical opinion. Certainly here, where refraining from vaccinating a child causes damage to others. For on account of
his not vaccinating his child he is causing the epidemic to
spread further not only for his child but for others who can
get sick from his child.
It would seem further that the parents of vaccinated children
can demand that those children that are not vaccinated not
be allowed to enter into schools together with their children.
For as it is known this disease is very communicable. The
vaccination itself cannot completely prevent the spread of it
[there remains a 3 percent chance of infection even after vaccination]. The children that are not vaccinated do not have
a right to endanger the vaccinated children and to expose
them to the disease – even though the mortal danger to them
is remote and minimal, since there is a small chance that they
can become sickened by the disease. The parents have the
right to demand that their children not be exposed to the
illness even with no mortal danger.
We find similar to this in regard to the smoking of cigarettes.
There the Halacha is clear that smokers are NOT PERMITTED to smoke cigarettes in a public place since they damage
the rest of the public that do not smoke. Even though there
are some individuals that claim that smoke does not cause
damage, nonetheless, they do not have the right to force the
public to follow the minority medical opinion. Here too,
since the majority of doctors hold that they should vaccinate,
the father is not permitted to force the public to rely on the
minority view of doctors that hold not to vaccinate. Rather,
the public can demand to fulfill the halachic obligation of
Pikuach Nefesh to follow the view of the majority of doctors.
It comes out that even the administrations of the schools are
not obligated to accept a child that did not vaccinate – since
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it is dangerous [to do so] and against the desires of the parents who are concerned for harm.
And while it is true that perhaps from the perspective of a lofty
level of Bitachon a person may be permitted to rely on the Holy
One Blessed Be He and not vaccinate (if he is truly on that
high level of faith in Hashem in all of his matters), but Bitachon is only in matters that are between him and his Master,
but in a place where he is liable to bring others into a state of
danger – he is not permitted to endanger others. Rather, he
is obligated to function in the manner of the halacha of saving lives. Therefore, the administrations of the schools should
conduct themselves in the manner of Torah and they may demand that the students who have not been vaccinated not be
admitted into Yeshiva. And even though the Talmud Torah of
Tinokos shel Bais Rabban is most serious, for we do not abolish
the study of Tashbar even for the building of the Bais HaMikdash – nonetheless, here where there is a concern for danger
– even a remote danger – they do not have the right to cause a
danger to others. And even though that there is in this a Chilul
Hashem – a desecration of the Name for they give power to
heretics and derelicts to make fun of Chareidim, for the epidemic is specific to religious communities, and they claim that
our religion is not concerned for loss of life – during a time
when the opposite is true – that our Holy Torah is concerned
for every aspect of Pikuach Nefesh.
In conclusion, since it is proven that vaccines are effective to
prevent the spread of disease, it is an obligation upon every
father to vaccinate his children to prevent spread of the disease – as is the law of the Torah to follow the majority view of
experts. Certainly here, where the view of the overwhelming
majority of doctors and the boards of health is that one should
vaccinate, certainly then the administrations of the schools
may demand that those children that were not vaccinated not
enter into the Talmud Torah.
All our words here apply to Eretz Yisroel, but that which is
relevant to America, the Rabbis and Admorim there should
judge it, and they should listen to the opinion of the doctors
and follow the law of the Torah. Their intent is for the sake
of Heaven to clarify the Halacha and they will have Divine
assistance, and one who observes the Mitzvah to listen to
Divrei Chachomim will know no evil.
I am involved in communal needs and I therefore shortened my
words, the intelligent thinker will understand and add a lesson.
His friend who desires his good welfare and who anticipates
much Divine mercy, and may He fulfill within us, “And I
shall remove all illness from within your midst.”
				[Rav] Moshe Sternbuch
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Section 2

Gedolim Letters
AGAINST Vaccinations

A. Rabbinical Letters Against Vaccinations
I am not aware of any rabbinical letters that instruct
people to not get vaccinated. There are two letters, supposedly signed by members of a small group of rabbis which was part of the second PEACH publication,
which tried to stop schools from excluding unvaccinated children. The following are excerpts from those
two letters representing all of their positions. I respectfully present some information that perhaps these rabbis did not have when they signed these letters.
B. Rabbinical Letters – “The benefits and risks of
vaccination is a much debated topic in medical
and scientific circles.”
The OVERWHELMING majority of physicians and
medical scientists know that the scientific facts show
the benefits of vaccinations over the risks. With over
one million medical doctors in the United States, there
are likely not more than one hundred who are part of
the anti-vaxxer movement. That’s a rate of 10,000 to 1.
530 doctors who serve frum communities signed a letter stating, “We, the undersigned Doctors who faithfully serve the Orthodox Jewish communities of North
America, strongly urge all members of our community
to receive all recommended VACCINATIONS (www.
drsforvaax.org). This list represents an enormous base
of medical knowledge and experience including many
G-d fearing frum Jews who care about you.
Of the minuscule number of physicians who are against
vaccinations, some have lost their licenses to practice
medicine, committed fraud, or practice unproven
and unfounded methods while taking payments from
patients.
C. Rabbinical Letters – “…the individual who has done
his research has the obligation to act according to his
knowledge (regarding whether or not to vaccinate).”
Individuals who do not have medical scientific training do not know the fundamental foundations of medical science to determine truth from falsehood. That is

how they fall prey to the manipulations of anti-vaxxers. I will now teach this to you.
The foundation of medical science is statistics. Here is
an illustration.
I tell you that a coin has either heads and tails or both
heads. I also tell you that Leah Dina flipped the coin
16 times and they were all heads. Simma Blima flipped
the coin 16 times and they were all heads. So clearly
the coin has two heads and no tail, right?
Wrong. The correct answer is that we don’t know for
the following reasons.
First, if the coin was flipped 16 times by both Leah Dina
and Simma Blima, both times giving 16 heads, then
statistics uses mathematical calculations to show the
chance that the coin has only heads is very high. But
if the 16 flips were repeated a million times, then there
will be some cases of all heads, some cases of all tails,
and most cases of mixes of heads and tails. As a matter
of fact, if the coin is flipped 16 times by a million people
then statistically there will be about 15 cases of all heads
for all 16 flips. But there will be 15 cases of all tails too.
Medical science analyzes facts by the statistical chance
that the results are true and not random.
When someone tries to convince you that the coin
has only heads, by telling you that Leah Dina and
Simma Blima only got heads when they flipped the
coin 16 times, then we are discussing the second pillar of medical science and statistics, the integrity of
the data. Why did the reporter only tell you that Leah
Dina and Simma Blima got these results and not tell
you how many people had to flip the coin 16 times
to get these two results? And how do we know that
Leah Dina and Simma Blima even flipped the coin or
that they even exist? Who is checking the integrity of
the data?
This leads to the next foundational concept of medical science – who is trying to “shlug up” the results
which is called peer review. Medical scientific studies
are reviewed, criticized for potential weaknesses, and
Continued on Page 18
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בריוון פון גדולי ישראל אקעגן וואקסינאציעס
א .בריוו פון רבנים אנטקעגן וואקסינאציעס
ווי ווייט איך ווייס איז נישט פארהאן קיין בריוו פון רבנים
אז מען זאל נישט ווערן וואקסינירט .עס איז אבער יא דא
צוויי בריוון ,וואס זאל הייסן אז עס איז אונטערגעשריבן דורך
א טייל פון א קליינע גרופע רבנים וואס איז געווען טייל פון
די צווייטע  PEACHפאבליקאציע ,וואס האט פרובירט צו
אפהאלטן שולעס פון אויסשליסן קינדער וואס זענען נישט
וואקסינירט .די פאלגענדע שורות איז אויסצוגן פון די צוויי
בריוון וואס רעפרעזענטירט זייערע שטעלונגען .איך וויל
דערמיט פארשטעלן אביסל אינפארמאציע וואס די רבנים
האבן ווארשיינליך נישט געהאט ווען זיי האבן אונטערגעשריבן
די בריוון.
ב .דער בריוו שרייבט“ :די בענעפיט און ריזיקע
פון די וואקסינאציע איז אסאך דעבאטירט אין
די ראמען פון מעדיצינישע און סייענטיפישע
[עקספערטן]”.
די איבערוויגענדע מערהייט פון די דאקטורים און מעדיצינישע
סייענטיסטן ווייסן אז די סייענטיפישע פאקטן ווייזן די בענעפיטן
פון וואקסינאציע מער ווי די ריזיקע .פון צווישן די איבער א
מיליאן מעדיצינשע דאקטורים אין די פאראייניגטע שטאטן,
איז נישט פארהאן מער ווי איין הונדערט וואס זענען א טייל פון
די ‘אנטי וועקסער’ באוועגונג .דאס איז איינס קעגן צען טויזנט.
 530דאקטורים וואס באדינען די היימישע פרומע געגענטער
האבן אונטערגעשריבן א בריוו ,שרייבענדיג“ ,מיר ,די
אונטערגעשריבענע דאקטורים וואס באדינען ערליך די
ארטאדאקסיש-אידישע קאמיוניטי פון נארט אמעריקע,
טוען שטארק אויפפאדערן אלע מעמבערס פון אונזער
קאמיוניטי צו באקומען אלע רעקאמענדירטע וואקסינאציעס
( .”)www.drsforvaax.orgדער ליסטע רעפרעזענטירט
א ריזיגע מערהייט פון גרויסע און ערפארענע דאקטורים,
אריינגערעכנט אסאך ערליכע פרומע דאקטורים ,וואס זיי
אלע זארגן זיך פאר אייך.
פון די געציילטע דאקטורים וואס זענען אנטקעגן וואקסינאציעס,
איז פארהאן א טייל וואס האבן שוין פארלוירן זייער לייסענס
צו פראקטיצירן דאקטאריי ,זענען באגאנגען פעלשעריי ,אדער
מיסברויכן בשעת’ן נעמען באצאלט פאר זייער ארבעט.
ג .דער בריוו שרייבט ...“ :דער וואס האט געטוהן
פארש ארבעט ,האט דער חיוב צו טון לויט וואס
ער ווייסט איז ריכטיג [זאל עס זיין יא וואקסינירן
אדער נישט]”
מענטשן וואס זענען נישט טרענירט פאר מעדיצינישע סייענס,
ווייסן נישט די יסודות פון מעדיצינישע סייענס צו קענען
ארויסהאבן די ריכטיגע מסקנא .און אזוי פאלן זיי טאקע צו די

מאניפולאציעס פון די אנטי-וועקסערס .איך וועל אייך יעצט
אויסלערנען וויאזוי דאס ארבעט.
דער יסוד פון מעדיצינישע סייענס איז סטאטיסטיקס .פאלגענד
איז איין ביישפיל.
איך זאג דיר אז די צוויי זייטן פון א מטבע האט אדער די צורה
פון א קאפ אדער פון א וויידל ,אדער ביידע זענען פון קעפ .איך
זאג דיר אויך ,אז לאה דינה האט געווארפן די מטבע זעכצן
מאל ,און אלעמאל האט עס געוויזן א קאפ .סימא בלומא האט
אויך געווארפן די מטבע זעכצן מאל און זיי זענען אלעמאל געזען
געווארן א קאפ .אלזא ,דאס מיינט לכאורה אז דער מטבע האט
אויף ביידע זייטן א קאפ ,ריכטיג?
נישט ריכטיג .דער ריכטיגער ענטפער איז ,אז מיר ווייסן נישט,
צוליב די פאלגענדע סיבות.
ערשטענס ,אויב דער מטבע איז געווארפן געווארן זעכצן מאל
דורך לאה דינה און סימא בלומא ,און ביידע מאל געוויזן זעכצן
מאל א קאפ ,דאן טוט די סטאטיסטיקס נוצן מאטעמאטישע
קאלקיולאציעס צו ווייזן די שאנסן \אז דער מטבע האט בלויז
קעפ איז זייער הויך .אבער אויב עס האט זיך איבערגעחזר’ט
א מיליאן מאל דאס ווארפן זעכצן מאל די מטבע ,דאן וועט זיין
עטליכע פעלער וואס אלע וועלן ווייזן די קאפ ,עטליכע פעלער
וואס אלע וועלן ווייזן די וויידל ,און מערסטענס פעלער וואס
עס וועט זיין א געמיש פון קעפ און וויידל .אין פאקט ,אויב
דער מטבע איז געווארפן געווארן א זעכצן מאל דורך א מיליאן
מענטשן ,דאן לויט די סטאטיסטיקס וועט זיין בערך פופצן
פעלער וואס אלע זעכצן מאל וועט עס פאלן אויפן זייט פון די
קאפ ,אבער עס וועט אויך זיין פופצן פעלער וואס עס וועט
אלע זעכצן מאל פאלן אויפן זייט פון די וויידל .מעדיצינישע
סייענס טוט אנאליזירן די פאקטן דורך די סטאטיסטישע
שאנס אז די רעזולטאטן זענען וואר און נישט פערצופאל.
ווען איינער פרובירט דיר צו איבערצייגן אז דער מטבע האט
בלויז צורות פון א קאפ ,מיטן זאגן אז לאה דינא און סימא
בלומא האב בלויז געזען די קאפ ווען זיי האבן געווארפן די
מטבע זעכצן מאל ,דאן קומען מיר אן צו די צווייטע זויל פון
מעדיצינשע סייענס און סטאטיסטיק ,און דאס איז די ישרות
פון די דאטא .פארוואס האט ער דערציילט בלויז דאס וואס
לאה דינא און סימא בלומא האבן באקומען די רעזולטאטן און
דיר נישט דערציילט וויפיל אנדערע מענטשן האבן געווארפן
די מטבע זעכצן מאל און באקומען געמישטע רעזולטאטן? און
בכלל ,פון וואו ווייסן מיר אז לאה דינא און סימא בלומא האבן
אפילו געווארפן די מטבע? ווער גייט נאך די ישרות פון די
אינפארמאציע?
דאס ברענגט אונז צום קומענדיגע פאנדומענטאלע קאנצעפט
פון מעדיצינישע סייענס  -ווער פרובירט אפצופרעגן די
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Against Vaccinations
Continued from page 16

subject to comparisons to other independent researchers conducting similar studies to see if the results can
be reproduced or if they were random or fabricated.
The last concept for medical studies is study design or
methods. For example, if you want to study the connection between eating chocolate cake and heart attack
then you can ask everyone who had a heart attack if
they ever ate chocolate cake. You will likely find that
100% of heart attack victims ate chocolate cake. But
peer review will reject that study design saying that
you have a slanted choice of subjects and instead you
need to study thousands of people who have eaten
chocolate cake and find out how many of them had or
didn’t have heart attacks.
I know from my discussion with the leader of this letter that he does not know what statistics are, he does
not know about data integrity, he never heard of peer
review, he never heard of study design, and he does not
know the difference between being told a story about a
vaccination event versus a controlled, statistically analyzed, peer reviewed, factual clinical trial.
The bottom line is that individuals without medical scientific training, such as the training that physicians and
medical scientists get and use throughout their careers,
are not qualified to analyze the data and make their
own conclusions.
This is another example of the Torah’s eternal wisdom
in instructing us, Halachically, to follow the advice of
the majority of doctors which in the case of vaccinations is the OVERWHELMING majority of doctors
telling us to vaccinate.
The anti-vaxxer claims regarding autism perfectly demonstrate how the Torah’s instruction to follow
the overwhelming majority of medical doctors shines
true 3500 years after Hashem gave it on Har Sinai.
Anti-vaxxers spook, manipulate, and scare people by
falsely stating a link between vaccinations and autism
from a medical “research” study using data that was revealed to be falsified by a doctor who was later stripped
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of his medical license. He claimed to see the pattern
in a small group of 12 people without statistical significance and without data integrity. In 2015, a peer
reviewed study of 95,000 children showed that the
MMR vaccine was associated with a LOWER RATE
OF AUTISM than unvaccinated children. This study
was published in the Journal of the American Medical
Association. The statistics were not strong enough to
claim that the MMR vaccine protected against autism
but the statistics clearly showed that the MMR vaccine
does not cause autism. So if an anti-vaxxer is still trying to spook you, then you should doubt that person’s
trustworthiness.
D. Rabbinical Letters – Parents should not vaccinate
their children if the children are “…sensitive to
vaccines.”
The word “sensitive” has a wide variety of meanings in
medical terms. Some redness, swelling, or soreness at
the injection site is normal. These “sensitive” patients
should get vaccinated. Since Halachically we need to
follow the advice of the overwhelming majority of
physicians, and the degree of sensitivity to vaccines is a
matter of already-determined medical science, doctors
should make that choice or give the range of options to
the parent.
E. Rabbinical Letters - “…the risk that the unvaccinated children are posing to the public is statistically
so small that it is not the duty of a ' מאמין בהto worry
about it”. “The medical establishment, too, is of the
opinion that this risk is insignificant”.
Thelakewoodscoop.com published videos of me warning
about the dangers of an infectious outbreak months before the first in the recent series of endemic outbreaks.
I did these videos at the behest of two frum Lakewood
pediatricians who said that they were seeing increasing
numbers of unvaccinated children which concerned
them that we were setting up the conditions for an epidemic. Apparently, we should have worried about it. I
don’t know who told these rabbis that the public risk is
“…statistically so small…” that we don’t have “…to worry about it,” but clearly these rabbis were misled. The
result of the frum communities’ measles outbreaks has
been a massive, widespread Chillul Hashem (the topic
of a future publication in this series) including several deaths and others in intensive care units with likely
permanent neurological damage.
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רעזולטאטן ,וואס הייסט ‘גרונטליכע איבערבליק’ .מעדיצינישע
סייענטיפישע שטודיעס ווערן איבערגעקוקט ,קריטיקירט עס
זאל נישט אריינפאלן ‘לעכער’ ,און ווערן גרינטליך באזוכט
דורך זעלבסטשטענדיגע פארשער וואס פירן דורך ענליכע
פארשונגען צו זען אויב די רעזולטאטן זענען ריכטיגע אדער
בלויז פערצופאל.
דער לעצטער קאנצעפט פאר מעדיצינישע שטודיעס איז דער
אויסשטעל פון די שטודיע אדער מעטאד .צום ביישפיל ,אויב
דו ווילסט שטודירן די שייכות צווישן עסן טשאקאלאד קעיק
און הארץ אטאקעס ,דאן קענסטו פרעגן יעדער איינער וואס
האט געהאט א הארץ אטאקע ,אויב זיי האבן אמאל געגעסן
טשאקאלאד קעיק .דער ענטפער וועט גאנץ זיכער זיין ,אז
הונדערט פראצענט פון מענטשן וואס האבן געהאט הארץ
אטאקעס זענען אזעלכע וואס האבן אמאל געגעסן טשאקאלאד
קעיק .אבער א ‘גרינטליכע איבערבליק’ וועט אפשלאגן דער
אויסשטעל פון די שטודיע ,זאגנדיג אז עס איז נישט געווארן
גוט אויסגעלייגט ,און אנשטאט דארף מען שטודירן טויזנט
מענטשן וואס האבן געגעסן טשאקאלאד קעיק און זען וויפיל
פון זיי האבן געהאט אדער נישט געהאט א הארץ אטאקע.
איך ווייס פון מיינע שמועסן מיט דער פירער פון די בריוו
שרייבער ,אז ער ווייסט נישט וואס סטאטיסטיקס זענען,
ער ווייסט נישט איבער ישרות פון דאטא ,און האט נאך
קיינמאל נישט געהערט פון די אויבנדערמאנטע קאנצעפט פון
‘גרינטליכע איבערבליק’ אדער ‘אויסשטעל פון שטודיע’ ,און
ווייסט נישט די חילוק צווישן א געשיכטע פון א ‘וואקסינאציע
אווענט’ איבער א קאנטראלירטע סטאטיסטישע אנאליזירטע
איבערגעקוקטע פאקטישע קלינישע פראבע.
דער עיקר נקודה איז ,אז מענטשן וואס פארמאגן נישט
מעדיצינישע סייענטיפישע טרעינינג ,אזא סארט טרענירונג
וואס די דאקטורים און מעדיצינישע סייענטיסטן גייען אדורך
און נוצן דוראויס זייער קאריערע ,זיי זענען נישט קוואליפיצירט
צו אנאליזירן די דאטא און מאכן זייער אייגענע מסקנות.
און דאס איז נאך א ביישפיל פון די נצחיות’דיגע חכמה וואס
ליגט אין די תורה ,וואס זאגט אונז אז על פי הלכה דארף מען
פאלגן די ראט פון די מערהייט פון די דאקטורים ,וואס איז
אונזער פאל טוען די איבערוויגענדע מערהייט פון דאקטורים
זאגן אז מען זאל זיך יא וואקסינירן.
די טענה פון די אנטי-וועקסערס וועגן אויטיזם ברענגט קלאר
ארויס ווי שטארק די באפעל פון די תורה צו פאלגען די
מערהייט פון די תורה ,שיינט און לייכט  3,500יאר נאכדעם
וואס דער אייבערשטער האט עס געגעבן אויפן בארג סיני .די
אנטי-וועקסער דערשרעקן און מאניפולירן דורך פאלשערהייט

צייגן א שייכות צווישן וואקסינס און אויטיזם פון א מעדיצינשע
פארשונג וואס נוצט דאטא וואס איז געווארן אויפגעוויזן
צו זיין פאלש און איז געמאכט דורך א דאקטאר וואס מען
האט שפעטער צוגענומען זיין מעדיצינישע לייסענס .ער
האט געטענה’ט אז ער זען א שייכות אין א קליינע גרופע פון
צוועלף מענטשן ,אן די סטאטיסטישע אינפארמאציע און אן
קיין גרינטליכע איבערבליק .אין יאר  2015האט א גרינטליכע
איבערזיכט פון  95טויזנט קינדער געוויזן אז די  MMRוואקסין
איז גאר צוגעבינדן מיט א קלענערע ראטע פון אויטיזם ווי
די נישט-וואקסינירטע קינדער .דער שטודיע איז געווארן
פאבליצירט אין די זשורנאל פון די אמעריקאנע אסאסיעשאן.
די סטאטיסטיקס זענען נאך אלץ נישט געווען גענוג שטארק
צו זאגן אז די ‘ MMRבאשיצט’ פון אויטיזם ,אבער עס איז
געווען גענוג קלאר אז די  MMRוואקסין טוט קלאר נישט
ברענגען אויטיזם .אלזא ,אויב אן אנטי-וועקסער וויל נאך אלץ
דערשרעקן ,דאן זאלסטו צווייפלען אין זיין באגלייבטקייט.
ד .די רבנ’ישע בריוו :עלטערן זאלן נישט וואקסינירן
די קינדער אויב די קינדער זענען ‘סענסיטיוו צו
וואקסינען’.
די ווארט ‘סענסיטיוו’ איז זייער א ברייטע און אפענע ווארט וואס
נעמט אריין צופיל זאכן .ווען א קינד באקומט א רויטע צייכן אדער
אויפגעשוואלענע סימן אויפן ארט פון די וואקסין ,איז עס נארמאל.
די סענסיטיווע עלטערן זאלן גאר ווערן וואקסינירט .וויבאלד לויט
די הלכה דארפן מיר פאלגן די באפעל פון די איבערוויגענדע
מערהייט פון די דאקטורים און זייער סענסיטוויטעט צו וואקסינען
איז געבויט אויף מעדיצינישע סייענס ,דעריבער דארפן דאקטורים
מאכן די באשלוס און דאס איבערגיבן פאר די עלטערן.
ה .רבנ’ישע בריוו ...“ :דער ריזיקע אז א נישט
וואקסינירטע קינד ברענגט א סכנה פארן ציבור
איז סטאטיסטיש צו קליין אז עס איז נישט
אונזער ארבעט אלס מאמינים בה’ צו זארגן
דערויף” .אויך די מעדיצינישע עסטאבלישמענט
האלט אז דער ריזיקע איז קליין.
ווער עס האלט מיט ,ווייסט אז שוין חדשים נאך איידער די ערשטע
פרישע אויסברוך האט פאסירט ,האב איך שוין אויפגעטרעטן
ביי פארשידענע ערטער צו ווארענען איבער די סכנה פון אן
אויסברוך ,און איך האב דאס געטון אויפן גוטהייסונג פון צוויי
פרומע לעיקוואודער דאקטורים וואס האבן מיר געזאגט אז זיי
זענען א פארגרעסערטע נומער פון נישט וואקסינירטע קינדער
וואס טוט זיי שטארק באזארגן אז מיר שטייען ביים שוועל פון
אן אויסברוך .וואס מיינט ,אז מיר וואלטן טאקע יא געדארפט זיין
מער באזארגט וועגן דעם .איך ווייס נישט ווער עס האט געזאגט
פאר די רבנים אז די סכנה פון די ציבור איז ‘סטאטיסטיש צו
קליין’ ,און ‘אז מען דארף זיך נישט זארגן’ ,אבער עס איז קלאר
אז די רבנים זענען געווארן מיסאינפארמירט .די רעזולטאט פון
די פרומע קאמיוניטי’ס מיזעלס אויסברוך איז געווען א מאסיווע
חילול ה’ ,און ליידער רעכנט עס אריין עטליכע טויטפעלער אדער
ערנסט פארוואונדעטע מיט מעגליכע פערמענאנטע מח שאדנס.
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Guest Editorial
, און מ'הערט פרעגן וואס איז די שטעלונג פונעם יהדות החרדית,וויבא ַלד די מיזעלס אישו איז א ַ וועלט נייעס
שּפורן מיר א ַלס חובת השעה צו מא ַכן א ַן אויסנא ַם און אָּפדרוקן א ַן איבערזעצונג פונעם עדיטאָריעל אויך אין ענגליש

Senseless! Heartless! Torah-less and Reckless

O

rthodox Jewry in general, and
Williamsburg in particular,
found themselves this week in
the media due to the measles
outbreak that is spreading the most among
observant Jews.
The City, doctors, community leaders
and the yeshivas are appealing for weeks
and months to stop the foolishness that
penetrated to a small percentage of
observant Jews not to vaccinate their
children which led to the spread of the
measles outbreak. Our publication devoted
many pages during the past months for
reports and announcements regarding the
danger of measles and the importance to
vaccinate.
Yet, a small number of stubborn parents
still know better.
We are not doctors; we haven’t studied
medicine or statistics like those geniuses
warning you about the vaccines. But we
do know whom we trust when there is a
serious health issue.
When there is an emergency, one rushes
to call Hatzalah.
When there are doubts if to fast on Yom
Kippur, one asks a regular doctor – not one
who may have good advice on diets.
When it’s time to decide if to have a
serious surgery, you don’t turn to hotlines,
but you go to a conventional doctor.
When you need a referral to a good
doctor for a serious health problem you
don’t stand at the bust stop to find a good
address, but you call those devoted rabbis
who understand medical matters or the
recognized medical referral agencies.
All of them say that one must vaccinate.
How can one doubt whom to listen to?!
Senseless!
We are obliged “Venishmartem Meod
L’nafshoseichem,” and if the recognized
experts are telling us to vaccinate, then we
must do it.

T

his week we heard some saying
that their child had ‘measles’ and
it’s wonderful.
It’s silly to even respond. No one
denies that most people recover from it, but
close to one-in-ten are hospitalized, many of
them are developing pneumonias, and during
the current outbreak five patients in New York
were admitted to the Intensive Care Unit.
Hashem shall protect them they should come
out healthy. The infection can – Go-d forbid
– result in the worst, swelling of the brain
and more real serious complications. Is a Jew
permitted to take the risk because it worked
out?!
Much more than that, it is obvious that for
cancer patients undergoing treatments, or for
other people struggling with health issues,
this is really dangerous.
We heard an argument from the group that
those who are in danger, they should watch
themselves. Let the unhealthy children stay
home.
Is it possible that we hear such an argument
from a Jew?
This is brutal, heartless!
They want that kids who have to go for
treatments, or are hospitalized for other
reasons, and yearn to meet their friend and
also to be in cheder, they should stay home
because others have baseless myths against
vaccinating.
Where is the heart to harm sick Jews? How
can one endanger others due to fantasies?
If you believe in those myths, if you want to
revert to hundred years ago when they weren’t
vaccinating, also keep your children home as
it was the norm a century ago, and don’t make
life more difficult for those suffering enough.

F

inally, if someone still doubts if
the anti-vaccinate movement has
anything to do with Judaism or
sanity, they only have to analyze
how this group fights for their cause.
When the Department of Health ordered
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that unvaccinated children shouldn’t
attend school, they fought tooth-andnail, as if keeping a healthy child home
until the outbreak ends is the end-ofthe-world. Their stubborn fight, caused
the infection to spread even more, and
that the city should come down far
harder, and now they struggle already
with this exclusion for months, instead
of weeks. In other neighborhoods, the
outbreak is over already, but due to their
stubbornness they suffer.
Due to their relentless fight, the
city now mandated that everyone in
Williamsburg has to vaccinate.
Due their fight, there is now a bill in
Albany to prohibit the use of religion as
an excuse not to vaccinate. Should this
pass, parents will have no choice but
to give their children all vaccines – not
only now, but forever, going forward.
Due to this fight, even those with
legitimate health exemption have to
keep their children home.
The small group of anti-vaxers spoke
to the press and tarnished the image
of observant Jews, as if we can’t be
trusted to make the right choices for our
children, and as if we spread infections.
We heard of instances in certain areas
where people warn to distance from
Jews to avoid infections. It reminds
of medieval libels that Jews are
causing plagues which led to horrible
antisemitism. This may, Go-d forbid,
start a fire of hatred to Jews.
Their entire fight is conducted in a
short-sighted non-Jewish manner, which
only harmed their interests and brought
a terrible defamation of Hashem’s name,
and plays in to the hands of those who
want to destroy the independence of our
yeshivas.
What else has to happen they should
realize that this is the wrong path?
*
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זינלאָז! האַרצלאָז! אומ'תורה'דיג
און אומ'אחריות'דיג!
ד

י חרד'ישע אידענטום בכלל ,און וויליאַמסבורג
בפרט ,האָבן זיך געטראָפן די וואָך אין סּפאַט-
לייט פון די מידיאַ צוליב דעם מיזעלס אויסברוך
וואָס בוזשעוועט אַמשווערסטן צווישן ערליכע אידן.
ס'איז שוין וואָכן און חדשים וואָס די שטאָט,
דאָקטוירים ,עסקנים און די מוסדות התורה ,בעטן
זיך צו ענדיגן מיט די וואַנזיניגקייט וואָס האָט זיך
אַריינגעכאַּפט ביי אַ קליינעם טייל פון חרדי'שע
אידן נישט צו געבן די קינדער וואַקסינאַציעס וואָס
דאָס האָט געפירט צו די פאַרשּפרייטונג פונעם
מיזעלס אויסברוך .אונזער צייטונג האָט געווידמעט
אַסאַך זייטן במשך די לעצטערע חדשים ,פאַר
רעּפאָרטאַזשן און אַנאָנסן איבער די שעדליכקייט
פון מיזעלס און די וויכטיגקייט זיך צו וואַקסינירן.
אָבער ,ס'איז נאָך אַלץ דאָ אַ קליינע צאָל
פאַר'עקשנ'טע עלטערן וואָס פאַרשטייען בעסער
פון יעדן.
מיר זענען נישט קיין דאָקטוירים ,מיר האָבן
נישט שטודירט מעדיצין און סטאַטיסטיקס אַזוי
ווי די אַלץ-ווייסערס וואָס וואָרענען אייך וועגן די
וואַקסינען .מיר ווייסן אָבער יאָ וועמען מ'געטרויעט
ווען חלילה ס'איז דאָ אַן ערנסטע געזונטהייט אישו.
ווען ס'איז דאָ אַן עמוירדזשענסי ח"ו ,לויפט מען
רופן 'הצלה'.
ווען מ'האָט אַ שאלה צי מ'זאָל פאַסטן יום כיפור,
פרעגט מען אַ געהעריגן דאָקטאָר — נישט איינעם
וואָס קען אפשר ראָטן איבער דיעטעס.
ווען מ'דאַרף באַשליסן צו מאַכן אַן ערנסטע
אָּפעראַציע רופט מען נישט קיין האַטליינס ,נאָר
מען גייט צו אַ געהעריגן דאָקטאָר.
ווען מ'דאַרף אַ רעפעראַל צו אַ גוטן דאָקטאָר
פאַר אַן ערנסטע געזונטהייט ּפראָבלעם שטעלט
מען זיך נישט אַראָּפ ביים באָס סטאַּפ זוכן אַ גוטן
אַדרעס ,נאָר מ'רופט די געטרייע רבנים וועלכע
פאַרשטייען צו עניני רפואה אָדער די אַנערקענטע
מעדיקל רעפעראַל אָרגאַניזאַציעס.
די אַלע זאָגן קלאָר אַז מ'דאַרף זיך וואַקסינירן.
איז דען שייך צו צווייפלען וועמען מ'דאַרף
האָרכן?!
זינלאָז!
מיר זענען באַפוילן געוואָרן :ונשמרתם מאד
לנפשותיכם ,און אויב די אַנערקענטע מומחים זאָגן
אונז אַז מ'דאַרף נעמען די וואַקסינען ,איז מען
מחוייב עס צו טון.

ד

י וואָך האָבן מיר געהערן געוויסע זאָגן אַז
זייער קינד האָט געהאַט 'מיזעלס' ,און ס'איז

וואונדערבאַר.
ס'איז נאַריש אפילו דאָס אָּפצוענטפערן .קיינער
לייקנט נישט אַז רוב מענטשן ערהוילן זיך דערפון,
אָבער ביי כמעט אַ צענטל דאַרף מען אָנקומען אין
שּפיטאָל ,זייער אַסאַך באַקומען לונגען אַנטצידונגען,
ביים איצטיגן אויסברוך זענען פינף ּפאַציענטן
אין ניו יאָרק שוין אָנגעקומען אין אינטענסיוו
קעיר יוניט ,און דער אייבערשטער זאָל העלפן
אַז זיי זאָלן אַלע אַרויסגעקומען געזונטערהייט.
די אינפעקציע קען זיך חלילה ענדיגן מיט דאָס
ערגסטע ,אַ געשווילעכטס אין מח און נאָך גאָר
ערנסטע קאָמּפליקאַציעס .מעג אַ איד נעמען די
ריזיקע ווייל ס'איז געלונגען?!
אָבער פיל מער פון דעם איז דאָס וואָס עס
איז קלאָר אַז פאַר ּפאַציענטן וועלכע ליידן אויף
יענע מחלה און דאַרפן גיין אויף טריעטמענטס,
אָדער אַנדערע מענטשן וואָס מוטשען זיך מיט
געזונטהייט אישוס ,איז דאָס ממש אַ סכנה.
מיר האָבן געהערט אַ טענה פון די גרוּפע אַז די
וואָס זענען אין סכנה זאָלן זיי זיך היטן .זאָלן די
אומגעזונטע קינדער נישט קומען אין חדר.
איז מעגליך אַז מ'הערט אַזאַ טענה פון אידן?!
דאָס איז אכזריות ,האַרצלאָז!
זיי האַלטן אַז קינדער וואָס דאַרפן גיין אויף
טריעטמענטס ח"ו ,אָדער דרייען זיך אין שּפיטעלער
צוליב אַנדערע געזונטהייט באַהאַנדלונגען ,און זיי
לעכצן שוין צו טרעפן זייערע חברים/חבר'טעס,
און אויך צו זיין אין חדר ,זאָלן זיי דאַרפן בלייבן
אינדערהיים ווייל אַנדערע האָבן עּפעס אַ ּפוסטע
איינרעדעניש קעגן וואַקסינירן.
וואו איז דאָס האַרץ זיך צו איזדיעקעווען אויף
חולי ישראל? וויאַזוי קען מען שטעלן אַנדערע אין
סכנה צוליב פאַנטאַזיעס?
אַז איר זענט פאַרגלויבט אין איינרעדענישן,
אַז איר ווילט צוריקגיין צו הונדערט יאָר צוריק
ווען מ'האָט נישט גענומען קיין וואַקסינען ,האַלט
אויך אייערע קינדער אינדערהיים ווי הונדערט יאָר
צוריק ,אָבער שטעלט נישט קיין אַנדערע אין קיין
סכנה ,און פאַרשווערט נישט דאָס לעבן פאַר די
וואָס מוטשען זיך שוין גענוג.

צ

ום לעצט ,אויב איינער האָט נאָך אַ צווייפל
צי די אַנטי-וואַקסין באַוועגונג האָט עּפעס
מיט אידישקייט אָדער נאָרמאַלקייט ,דאַרף מען
בלויז באַטראַכטן וויאַזוי די גרוּפע קעמפט פאַר
זייער צוועק.
ווען דער דעּפאַרטמענט אָוו העלט האָט באַפוילן
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מ'זאָל נישט שיקן אומוואַקסינירטע קינדער אין די
מוסדות ,האָבן זיי געקעמפט דערקעגן מיט ציין-און-
נעגל ,ווי גלייך האַלטן אַ געזונט קינד אינדערהיים
ביז דער אונטערגאַנג ענדיגט זיך איז עק-וועלט.
זייער פאַרביסענער קאַמף ,האָט געפירט אַז די
אינפעקציע זאָל זיך נאָכמער פאַרשּפרייטן ,און די
סיטי זאָל אַראָּפקומען גאָר שטרענג ,און איצט
מוטשען זיי זיך שוין מיט די אויסשליסונג פאַר
חדשים ,אַנשטאַט וואָכן .אין אַנדערע געגנטן ,איז
דער אונטערגאַנג שוין פאַריבער ,אָבער נאָר צוליב
זייער פאַרביסנקייט ליידן זיי.
צוליב זייער עקשנות'דיגן קאַמף ,האָט איצט
די סיטי אַרויסגעגעבן די פאַראָרדענונג אַז יעדער
איינער אין וויליאַמסבורג זאָל זיך וואַקסינירן.
צוליב דעם קאַמף ,איז איצט דאָ אַ געזעץ-
פאָרשלאַג אין אָלבאַני גענצליך צו פאַרבאָטן דאָס
קענען נוצן רעליגיעזע סיבות אַלס אויסרייד זיך
נישט צו וואַקסינירן .אויב דאָס גייט דורך ,וועלן די
עלטערן מער נישט האָבן קיין ברירה נאָר וועלן
מוזן געבן אַלע וואַקסינען — נישט נאָר איצט ,נאָר
אייביג פון היינט-און-ווייטער.
צוליב דעם קאַמף ,מוזן אפילו די וואָס האָבן
לעגיטימע געזונטהייט עקזעמּפשאָנס אויך האַלטן
די קינדער אינדערהיים.
די קליינע גרוּפע אַנטי-וועקסערס האָבן
זיך אויפגעשטעלט רעדן אין די ּפרעסע און
פאַרשוואַרצט דאָס פנים פון ערליכע אידן ,ווי
גלייך מיר קענען נישט אָנפאַרטרויעט ווערן מיט
מאַכן די ריכטיגע באַשליסן פאַר אונזערע קינדער,
און ווי גלייך מיר פאַרשּפרייטן די אינפעקציע.
מ'האָט שוין געהערט פון פעלער אין געוויסע
ערטער וואָס מענטשן זאָגן אַז מ'זאָל זיך דערווייטערן
פון אידן ,כדי נישט איבערצוכאַּפן אינפעקציעס.
דאָס דערמאַנט אין די מיטל-אַלטער בלבולים אַז
אידן זענען געווען שולדיג אין מגפות וואָס האָט
געפירט צו שרעקליכע אַנטיסעמיטיזם .דאָס קען
חלילה אָנצינדן אַ פייער פון שנאת ישראל.
זייער גאַנצער קאַמף איז געפירט געוואָרן אויף
אַן אומאויסגערעכנטן און נישט-אידישן וועג ,וואָס
האָט בלויז געשעדיגט זייערע אינטערעסן און
געברענגט אַ שרעקליכן חילול השם ,און שּפילט
אַריין אין די הענט פון די וואָס ווילן אונטערברענגען
די זעלבסט-שטענדיגקייט פון אונזערע ישיבות.
וואָס נאָך דאַרף ּפאַסירן חלילה אַז מ'זאָל איינזען
אַז לא זו הדרך?
* * *
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Vaccination is Pikuach Nefesh

By: Rabbi Dr. Aaron Glatt, Director, Halachah & Medicine Commission, Rabbinical Alliance of America/Igud HaRabbonim

T

here is a small, yet very vocal and influential group of “anti-vaxxers” living in our heimishe communities. While I am not
questioning their love for their children, they are making a tremendous chillul Hashem and putting all Jews at great risk, both from
measles, and rachmana leztlan, anti-semitism. I plead that everyone read
this critically important pikuach nefashos article.
All the cases of measles identified so far in this very large, ongoing outbreak are traceable to our communities in Eretz Yisroel, Europe, New York,
New Jersey, Michigan and elsewhere. This has made countless headlines in
the medical and secular press, all revolving around Orthodox / Ultra-Orthodox Jews spreading disease. Imagine what the headlines were in the
Dark Ages regarding the Jews and Black Plague. Hashem yerachem.
All the cases are directly related to heimishe unvaccinated persons – not
housekeepers, janitors, nor other people from outside our community, as
has been incorrectly suggested.
There is absolutely no one who disagrees with the psak that a parent must
remove his or her child to safety when danger is present. Indeed, this psak
serves, in part, as the basis for the ruling of HaRav Yosef Shalom Elyashiv,
zt”l, that providing normal childhood vaccinations is a parental obligation.
HaRav Asher Weiss, shlita, poseik for Shaare Zedek Hospital, maintains
that it is a mitzvah and chiyuv to get vaccinated. HaRav Weiss further
states that yeshivas have the right – and even the obligation – to protect
students and refuse admission to unvaccinated children. HaRav Yitzchok Zilberstein, shlita, and HaRav Elyashiv have ruled that parents may
insist that unvaccinated children be excluded from class so that their
children are not put at unnecessary risk.
HaRav Moshe Shternbuch, shlita, head of the Eidah HaCharedis in Eretz
Yisroel, has written an extensive teshuva stating exactly the same psak.
Almost all other gedolei Yisroel – including HaRav Shlomo Zalman Auerbach, zt”l, HaRav Yehoshua Neuwirth, zt”l, and, yibadeil bein chayim
lechayim, HaRav Elya Brudny, HaRav J. David Bleich, HaRav Reuven
Feinstein, HaRav Hershel Schachter, and HaRav Mordechai Willig, shlita – have all ruled that there is no basis in halacha for suggesting that
vaccinations be avoided. All strongly require children in our outbreak
setting to be vaccinated immediately.
It is downright dishonest to officially attest that Jewish law forbids vaccination, which is the only way to avoid mandatory state vaccination laws in
NY and NJ. No poseik ever has stated that vaccination is against Jewish law.
It is ignorant to state that vaccinations contain non-kosher materials and
are therefore assur (forbidden). All the great poskim permit porcine (pig)
valves for people with heart disease, and pig or non-kosher beef insulin
to be used by diabetics.
The MMR has been conclusively shown in numerous, carefully-done
scientific studies in millions of patients to be absolutely unrelated to
autism. Indeed, the most recent study looking at over 600,000 children
followed for years demonstrated that autism was actually less common
in vaccinated children.
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These are just three examples of misinformation provided by Orthodox
anti-vaxxers.
Why do we let such incorrect non-halachic, non-scientific positions to
be the cause of a huge chillul Hashem?
Why are people not following the medical experts as halacha requires?
Why are precious children unnecessarily exposed to lethal illnesses?
How could we cause “Orthodox Jews Cause Disease” to be the lead story
on major print and other news media? Why are health departments and
governments in our “medina shel chessed” talking about fining Jews and
closing Yeshivas? Why are non-Jews afraid to sit next to us on trains or
go to our stores?
Why have hundreds of unvaccinated Jewish children in the U.S., and
thousands more in Israel, contracted measles, a potentially fatal disease?
Two have tragically died in Israel, with many more hospitalized. Are we
living in the 1950s?
In my humble opinion – as a community rav and board-certified infectious diseases physician – it is because we somehow have forgotten basic
halacha.
Halacha states that if a dispute exists on whether a patient should eat on
Yom Kippur, or if Shabbos desecration is necessary to save a life, we must
follow the most competent and/or majority of expert physicians.
On the question of vaccinating children against the major vaccine-preventable illnesses, both the most competent and the majority of experts
hold the same view.
The Centers for Disease Control and Prevention, the World Health Organization, the Infectious Diseases Society of America, all 50 State Departments of Health in the U.S., the Pediatric Infectious Disease Society,
the American College of Physicians, plus every other major professional
infection control organization in the world are unanimous in their opinion. “Leis man depalig.” No expert organization disagrees.
The evidence is overwhelming that vaccination is the only way to control
these preventable fatal diseases. B’chasdei Hashem, no one dies anymore
of smallpox; polio is almost wiped out. Why? Solely because of very successful vaccination programs. Rachmana liztlan, why should anyone in
5779 die from measles?
Imagine if parents were to insist their child come to school armed with
a revolver. Would even the most ardent gun rights activist defend them?
Of course not. So why are we letting children come to our shuls, schools,
and camps spreading serious potentially life-threatening illness that could
have been prevented by vaccination?
We are living in very scary times, replete with anti-Semitism, chillul
Hashem, and fatal contagious illnesses. I feel compelled to publicly
speak out (again) against “vaccination” hesitancy, and the grossly inaccurate halachic and medical misinformation being publicized by
well-meaning but totally ignorant Orthodox Jewish anti-vaxxers. It’s a
matter of pikuach nefesh.

וואקסינאציע איז פיקוח נפש

ע

דורך :הרב אהרן גלאט ,דירעקטער פון הלכה און מעדיצין קאמיסיע ,רבנ'ישע אלייענס פון אמעריקע ,איגוד הרבנים

ס איז פארהאן א קליינער ,אבער איינפלוסרייכע גרופע פון
'אנטי וואקסין' אין אונזער היימישע קאמיוניטי .כאטש וואס זיי
מיינען מסתמא דאס גוטס פון זייערע קינדער ,איז אבער דער
פאקט אז זיי ברענגען א שטארקע חילול השם ,און לייגן אריין אלע
אידן אין א סכנה ,סיי פון מיזעלס רח"ל און סיי פון אנטיסעמיטיזם.
איך בעט זיך ביי יעדן ,אז מען זאל ליינען די פאלגענדע שורות ,איבער
דער 'פיקוח נפש' סיטואציע.
אלע פעלער פון מיזעלס וואס מען האט יעצט ,קומט צוריק צום
אויסברוך אין 'אונזער' קאמיוניטי ,אין ארץ ישראל ,אייראפע און
ניו יארק אא"וו .דאס האט געברענגט אומצאליגע העדליינס אין די
מעדיצינישע און סעקולארע פרעסע ,ווען אלעס דרייט זיך ארום די
ארטאדאקסישע אידן וואס פארשפרייטן דעזיזעס.

די אלע פעלער זענען דירעקט פארבינדן צו היימישע נישט-
וואקסינירטע מענטשן אין אונזער קאמיוניטי .עס איז נישט פארהאן
קיינער וואס איז מחולק מיט דער פסק אז עלטערן זענען מחיוב צו
באשיצן זייער קינד ווען עס איז אין א סכנה ,און דאס איז טאקע
דער יסוד פון די פסק הלכה פון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל אז
די עלטערן האבן א חיוב צו גיבן פאר די קינדער די געווענליכע
וואקסינאציעס.
הרב אשר ווייס שליט"א ,א בארימטער פוסק ,שרייבט אויך אז עס
איז א מצוה און א חיוב צו ווערן וואקסינירט .ער שרייבט נאך מער,
אז די ישיבות האבן די רעכט און אפילו א חיוב ,צו באשיצן זייערע
תלמידים און פארבאטן איינטריט פון נישט-וואקסינירטע קינדער.
הרב יצחק זילבערשטיין שליט"א און הרב אלישיב ,האבן ביידע
געפסק'נט אז עלטערן מעגן זיך שטעלן אז נישט וואקסינירטע קינדער
זאלן נישט זיין אין די קלאסן פון זייערע קינדער.
הרב משה שטערנבוך שליט"א ראב"ד עדה החרדית ,האט געשריבן
א לענגערע תשובה ,וואו ער שרייבט דאס זעלבע.
כמעט אלע אנדערע גדולי ישראל  -צווישן זיי הגאון רבי שלמה זלמן
אויבערבאך ,און יבלחט"א הרב אלי' ברודני ,הרב ראובן פיינשטיין
שליט"א האבן אלע געפסק'נט אז עס איז נישטא קיין שום הלכה'דיגע
שטאנדפונקט צו קענען צוריקהאלטן וואקסינאציע.
עס איז נישט יושר'דיג צו אפיציעל זאגן אז די אידישע הלכה טוט
פארבאטן וואקסינאציע ,וואס דאס איז די איינציגסטע וועג צו
אויסמיידן די געזעץ וואס צווינגט ארויף וואקסינאציעס אין ניו יארק
און אין ניו זשערסי .קיין איין פוסק האט נישט געזאגט אדער געשריבן
אז די וואקסינאציעס איז קעגן די הלכה.
עס איז נאריש צו זאגן אז די וואקסינאציעס ענטהאלטן נישט-כשר'ע
באשטאנדטיילן ,און זענען דעריבער אסור ,אלע פוסקים האבן מתיר
געווען אלעס וואס איז נאר מעגליך ,אפילו עפעס וואס איז געווענליך
אסור ,פאר מענטשן מיט הארץ פראבלעמען.
די  MMRהאט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין קלאר נישט קאנעקטעד
צו אויטיזם ,און א לעצטערע שטודיע וואס האט באטראכט העכער

זעקס הונדערט טויזנט קינדער ,האט געוויזן אז די קינדער מיט די
וואקסין האבן אפילו א קלענערע אויטיזם ראטע.
דאס איז בלויז דריי ביישפילן פון מיסאינפארמאציע צוגעשטעלט
דורך היימישע אנטי-וועקסערס.
פארוואס לאזן מיר צו אז אזעלכע אומריכטיגע און נישט-הלכה ,נישט
סייענטיפישע מיינונגען זאלן צוברענגען אזא ריזיגע חילול השם?
פארוואס פאלגן נישט מענטשן די מעדיצינישע עקספערטן ,וואס די
הלכה פארלאנגט אז מען זאל זיין פאלגן? פארוואס ווערן אומשולדיגע
לעכטיגע קינדער אויסגעשטעלט צו אומנויטיגע קראנקייטן? וויאזוי
קענען מיר צולאזן אז עס זאל זיין אן ארט צו זאגן אז "ארטאדאקסישע
אידן ברענגען קראנקייטן?" און דאס זאל פיגורירן אין אלע גרויסע
מידיע נעצן? פארוואס דארפן די רעגירונג באאמטע זיין פארנומען
איבער שטראפן און צומאכן ישיבות? פארוואס זענען נישט-אידן
פארכטיג צו זיצן נעבן אונז אויפן באן אדער אין געשעפט?
פארוואס האבן הונדערטער אידישע קינדער אין אמעריקע און ארץ
ישראל געכאפט די שעדליכע מיזעלס קראנקייט? צו לעבן מיר אין די
תש"כ יארן?
מיין מיינונג  -אלס רב און דאקטאר -איז ,אז דאס קומט צוליב דעם
וואס מיר האבן פארגעסן עטליכע וויכטיגע הלכה'דיגע יסודות.
די הלכה זאגט קלאר אז אויב עס איז פארהאן א מחלוקת אויב א
פאציענט זאל עסן יום כיפור ,אדער חילול שבת ,דארפן מיר פאלגן
דער עקספערט ,אדער די מערהייט פון דאקטורים.
אויף די פראגע אויב מיר זאלן וואקסינירן די קינדער ,איז קיין צווייפל
אז סיי די גרעסערע עקספערטן ,און סיי די מערהייט עקספערטן
זענען ביי די זעלבע מיינונג אז מען זאל יא וואקסינירן.
דער "צענטער פאר דעזיז קאנטראל און פרעווענשאן" ,די "וועלט
געזונטהייט ארגאנעזאציע" ,די "אינפעקשאס דעזיזעס סאסייטי
פון אמעריקע" ,און די פופציג סטעיט דעפארטמענט אף העלט'ס
אין אמעריקע ,און אזוי ווייטער ,יעדע איינציגע גרויסע און
פראפעסיאנאלע ארגאנעזאציע אין די וועלט ,זענען פאראייניגט ביי
די מיינונג אז מען דארף נעמען די וואקסינס .לית מאן דפליג!
עס איז קלאר ווי די טאג אז די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען
קאנטראלירן די פארמיידבארע פאטאלע דעזיזעס ,איז דורך וואקסינס.
ברוך ה' היינט שטארבט שוין קיינער נישט פון פארשידענע קרענק
וואס אמאל פלעגט מען יא ,און אויך פאליאו איז כמעט גענצליך
עלימינירט ,פארוואס? בלויז צוליב א גאר ווירקזאמע וואקסינאציע
פראגראם .פארוואס זאל איינער שטארבן אין יאר תשע"ט פון
מיזעלס רח"ל?
מיר לעבן אין זייער א שרעקעדיגע צייט פון אנטיסעמיטיזם ,חילול ה'
און פאטאלע קרענק ,איך שפיר פאר א חיוב צו ארויסברענגען מיינע
ווערטער ,אנטקעגן די וואס האלטן צוריק פון וואקסינען .מען דארף
וויסן אז מען רעדט דא פון אן ענין פון פיקוח נפש.
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