
 

 

 זעקה גדולה ומרה
 אל הרבנים מורי הוראה ויושבי על מדין

 
שמעו נא רבותי דיינים מומחים, לא עת לגינונים, ולא עת לחשות, ולא עת להעלים עין, בדיני נפשות עסקינן, וחובתו של כל 

את העולם בזמן חושך ואפילה זו באור התורה  האירהאמת עד היסוד, ועליכם מוטלת החובה לאחד לבדוק ולברר את 
 האמיתית, המבוסס על המציאות האמיתית.

 
ועל כן אני פונה עליכם דיינים מומחים, ברור לי כשמש שאין עיתותיכם אתכם לרדת לשורש הדברים ולברר כל פרט ופרט, 

ם שפות זרות ואין בידכם בכלל לבדוק דברים במקור, ברור לי שבהכרח עליכם ברור לי כשמש שיש ביניכם שלא יודעי
 לסמוך על מי שנחשבים מומחים ובקיאים ורכשו נאמנותם לאורך שנים.

 
וכן אלה שמעודדים ומייעצים על  חיסוניםההארגונים הממונים על בקרה ואישור ש  אבל גם זאת עליכם לדעת, א,

ההסכמים של המדינות עם חברות החיסונים הם לרוב או חסויים , ב, החיסוניםמחברות  מימון ישיר ים מקבלהחיסונים, 
 לגמרי או עם חלקים גדולים שמושחרים, כך שאי אפשר לדעת מה באמת סיכמו ביניהם על גב האזרחים ובלא הסכמתם,

קבלת ההחלטות של  מהלך אכן נתגלו בהם דברים נוראים, ג, ,והמדינות המעטות שההסכמים הודלפו לרשות הרבים
ומזגזגים מרגע לרגע עם חוקים דרקוניים המשבשים סדרי  ,הממשלות בנושאי הקורונה נעשה בחשאי ובלא שום שקיפות

החיים בלא שום הסברים על סמך מה קובעים את ההנחיות, אל אף שמדובר בדברים הנוגדים לגמרי כל כללי הדמוקרטיה 
' שרכשו את נאמנותם אצל כולנו במשך שנים רבות ובצדק, בגדו בנאמנותם, ד, רוב אם לא כל ה'יועצים מאז ומעולם,

ומנצלים לרעה הנאמנות האטומטית שרכשו, ועברו לשרת את השטן תמורת תשלום, חלקם בתרומות לארגוניהם וחלקם 
איומים כחלק מתשלום מתוך תקציב שהוקצה במיוחד לשלם ליועצים, וחלקם גם שניהם, ואולי יש ביניהם מי שקבלו 

ומוכרחים מפאת פיקוח נפש לבגוד באמונתם, אנשי תקשורת בכלל וחרדים בפרט, וגם מינו אנשים מיוחדים לפעול בתוך 
 הציבור שלנו, להטות ולהטעות דעתם עליהם.

 
מטעם זה, אין לתת בהם שום נאמנות, וכל דבר ודבר מחייב חקירה ודרישה מדוקדקת. אני לכשעצמי לא מאמין לשום דבר 

ף אדם יהיה מי שיהיה בלי שאבדוק בעצמי עד למקור או עד שידי מגעת במידה מספקת שאפשר לסמוך על זה. נוכחתי וא
להיווכח במשך הזמן שנאמרים דברים והוראות בשם גדולים שכאשר ביררתי אצלם אישית התברר שלא היה ולא נברא 

 ואפילו משל לא היה.
 

הגעתי לידיעה ברורה והבנה מוחלטת שהזריקה הזאת היא זריקת מוות,  ועל של עתה באתי, בעקבות הידיעות שרכשתי
 שתועלתה לא קיימת ונזקה וודאית ובמידה מרובה הרבה יותר ממה שמגלים לציבור. 

 
כבר יותר משנה מאז שהוצאתי קונטרס בו הוכחתי חלק משקרי הממסד, וביררתי להלכה עוד לפני שהתחילו לחסן, את 

ה הזאת, אם כי לא עלתה אז על דעתי על איזה יסודות רעועים יתירו אחר כך אלו שהתירו את האיסור לקחת את הזריק
 הזריקה.

 
ו על ידי שליח לכמה וכמה רבנים, לחלקם אף צירפתי מכתב, לחתי את קונטרסי זה באופן אישי אאבל, דעו נא רבותי, ש

ו אותי על טעותי אם דילא הפרכו את דברי, לא העמין, ועם חלקם דיברתי ישירות, אף לא אחד מהם לא ענה לגופו של ענ
לשמוע רק צד אחד שהוא הצד הרשמי של הממשל ומייצגיהם, ולהעלים עין ולאטום  טעיתי, רבותי! לא זו דרכה של תורה,

אזניים משמוע צד אחר, דבר שהיה נהוג ומקובל עד לשנת תש"פ, ואף מוזכר בהלכה ששומעים דעות נוספות ושוקלים 
רהב והבל בלי שום הוכחה לדבריהם, ורק כי הם מעיזים לשקר  דברי רק ומכריעים לכאן או לכאן איך יתכן לשמוע ומבררים

במצח נחושה ומציגים דבריהם בבטחון עצמי מופרז ובנחרצות יתירה, להאמין להם ועל זה להכריע הכרעת דיני נפשות 
צילם הנוח והבטוח הכרזות מופרזות ובלשונות שאינם כפשוטו ולא כמשל או דמיון, אלא כפשוטו ממש. ואז להשמיע ב

הולמים ת"ח ויראי ה', כלפי 'מתנגדי החיסון', כשלא התקיים שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ובוודאי שאין זו דרכה של 
תורה, כאשר אח"כ אתם חוזרים לביתכם ועוטים פני תמים, אחרי שמסרתם והפקרתם את דמינו בידי מרשיעי ברית 

 ם נאלחים, יועצי אחיתופל ולבלרי תקשורת המסתתרים תחת סינור 'דעת תורה' של 'כל' גדולי ישראל.ופושעי
 



 

 

ולשמוע  , במתינות ובכובד ראש,שתבדקו בעצמכם את הדברים מיסודם עד כמה שאפשר אני מבקש ומתחנן עליכם, א,
דעתכם בקול רם  להשמיע כי החיים תלויים בהם, ב, אם צדקתי בדברי, הרי מחובתכם ברצינות מומחים משני הצדדים,

וברור, ואם טעיתי, חובתכם להעמידנו על טעותי ובמה טעיתי, להצילנו מטעות ומכשול, אין שום היתר שבעולם להתעלם 
הדרך למחות מחאה נמרצת נגד מדברי לא לכאן ולא לכאן, או שהאמת אתי וחייבים להשמיע לא רק אני אלא גם אתם, ועל 

אותם פוחזים וריקים שניצלו את תמימתכם והאימון שנתתם בהם, והשפילו אתכם ואת כבוד תורתכם, או שהצדק אתכם 
 ואני הטועה, הרי גם זה חובתכם להעמידנו על האמת ולמנוע ממני להזיק חלילה לשום נפש מישראל.

 
יה כאשר תעמוד בפני בי"ד של מעלה וישאלו אותך, פלוני אלמוני ואסיים במענה שעניתי לחכם אחד ששאל אותי, וה

 נפטר בגלל ששמע בקולך ולא לקח את הזריקה, מה תענה ליום הדין ומה תענה ליום התוכחה?
 

עניתי לו, שאביא בפניהם את מאות הימים ואלפי השעות ועשרות אלפי הדפים והקלטות ששמעתי וראיתי ובדקתי וחקרתי 
ומר לפניהם 'אין לדיין אלא מה שעיניו רואות' זה מה שראיתי וזה מה ששמעתי, וזה מה שחקרתי ובדקתי משני הצדדים וא

הדק היטב וזה היה מסקנתי, ואהי סמוך ובטוח שאצא זכאי בדין, כי עשיתי מה שמוטל עלי לעשות בכדי להביע את דעתי 
 ולהציל נפשות ואפילו נפש אחד מישראל.

 
יתברר שטעית? עניתי, אז זה יהיה בקולר של כל אותם רבנים שהמצאתי עצמי ודעתי  שוב נשאלתי, ואם בכל זאת

 את דברי ולהעמידנו על טעותי, ומה עוד היה עלי לעשות, ובזה אני שוב בטוח שאצא זכאי בדין. ךבפניהם, ולא טרחו להפרי
 

? על העסקנים המשוחדים? סמכנו אבל מה יענו אותם המתירים ביום הדין וביום התוכחה? סמכנו על רופאים משוחדים
 על הגדולים שהעסקנים ויועצי אחיתופל ואויבי איש אנשי ביתו )מיכה ז, ו( הטעו אותם ושיקרו אותם? 

 
לכן אדרבה ואדרבה, למה לי להמתין ליום הדין והתוכחה לגלות את 'טעותי', אנא אני מבקש ומתחנן אליכם תגלו לי את זה 

 .כבר עכשיו
 

שייכים , אדמו"ר מראזלא, ביתר עילית, וכיון שחלק מן הדברים שליט"א משולם פייש הלוי ראטענבערג ישעי' הרב"י )נכתב במקורו ע
 במיוחד למצב בארץ ישראל, הוכנסו בו כמה שינויים ברשותו כדי להתאימו גם לשאר מדינות. 

 )מארה"ב( 3474349958או )מא"י(  : 972527111418לשאלות הערות ובירורים אפשר להתקשר

 (ayrozla@gmail.com : או לשלוח אימייל
 

English Translation: 

 

Please listen  this is not the time for etiquette, not the time to be silent, and not the ,רבותי דיינים מומחים 
time to turn a blind eye, we are dealing with matters of life and death, and it is everyone's duty to 
thoroughly check and find out the truth, and the obligation is on you to awaken the world in this time of 
utter darkness with the true light of the Torah, one which is based on the actual reality. 
 
And so I turn to you דיינים מומחים, it is clear to me as the sun that you do not have the time to get to the 
root of things and find out every detail, it is clear to me as the sun that there are those among you who 
do not know foreign languages and you are not able to check original sources, it is clear to me that you 
are forced to rely on those who are considered to be knowledgeable experts and earned their trust over 
the years. 
 
But you also need to know that a) the agencies that are in charge of monitoring and approving the 
vaccines as well as those that promote and advise, receive direct funding from the vaccine companies, 
b) the contracts between the countries and the vaccine companies are mostly either fully confidential or 
with large sections that are redacted, such that it is impossible to know what they agreed on between 
them on the backs of the citizens and without their consent, and the handful of countries whose 
contracts somehow leaked into the public domain were actually shown to contain very concerning 
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information, c) the decision-making process of the governments on coronavirus matters is done secretly 
and without any transparency, and they flip-flop from moment to moment with draconian regulations 
that disrupt the order of life without any explanations as to what the guidelines are based on, even 
though we are dealing with things that completely go against all democratic norms that existed till now, 
d) most if not all advisors/askanim who earned our trust over the course of many years and rightly so, 
are currently betraying this loyalty, and are exploiting the automatic trust that they acquired, to do bad, 
and they went over to serve the שטן in exchange for payment, some as donations to their organizations 
and some as part of a budget allocated specifically to advisors, and some as both, and perhaps there are 
among them who have received threats and are forced out of fear for their lives to go against their 
belief, media personnel in general and Charedim in particular, and they also appointed special people to 
act within our communities, to skew and mislead them. 
 
For this reason, no trust should be put in them, and anything and everything requires meticulous 
investigation and inquiry. I myself do not believe anything or anyone no matter who it may be without 
doing my own investigations until I get to the source or to the best of my ability sufficiently enough that 
it can be trusted. I have come to realize over time that there are things and orders said in the name of 
 that when I inquired with them personally it became clear that it never happened and nothing גדולים
even similar. 
 
“And for now I have come”, in the wake of the information I have acquired I have come to a clear 
knowledge and complete understanding that this injection is an injection of death, that its benefit does 
not exist and the damage is certain and to a much greater extent than what they reveal to the public. 
 
It has been more than a year since I published a pamphlet in which I proved some of the lies of the 
establishment, and even before they began to vaccinate, I clarified the איסור of taking this injection, 
although at the time it did not enter my mind on what shaky foundations they will later be מתיר the 
injection.  
 
But, please know רבותי, I sent this pamphlet either in person or through a messenger to several רבנים, 
some of whom I even attached a letter to, and some of whom I spoke with directly, none of whom 
answered to the substance of the matter, did not refute my words, did not make me aware of my 
mistake if I had one, !רבותי This is not the way of Torah, to hear only one side – the official position of 
the government and their representative, and to turn away the eye and close the ears from hearing 
another side, something that was the norm and accepted up until תש"פ, and such is also mentioned in 
 that other opinions are supposed to be heard and to weigh, investigate, and conclude to one way הלכה
or the other, how is it possible to hear only those who talk words of arrogance and vanity without 
providing any proof to their statements, and only because they dare to lie brazenly and present their 
words with excessive self-confidence and resolve, to believe them and based on this to rule on  דיני
 or imagination, but actually literally? And then, in their comfortable משל literally and not as a ,נפשות
and secure shadow, make exaggerated declarations and in ways of expressions that are unfit for  תלמידי

אחיכם שמוע בין  in regards to the “anti-vaxxers”, when there was no fulfillment of ,יראי ה' and חכמים
 and certainly this is not the way of the Torah, when you then return home and put on an ,ושפטתם צדק
innocent face, after you have handed over and abandoned our blood to the hands of wicked men and 
rotten criminals, יועצי אחיתופל and media clerks who are hiding under the apron of ה''דעת תור  of ‘all’ 
 .גדולי ישראל
 
I ask and of beg of you, a) that you do your own research and investigations down to original sources as 
much as possible, slowly and seriously, and to earnestly listen to experts from both sides, because life 



 

 

depends on them, b) if I am right, then it is your obligation to speak your mind in a loud and clear voice, 
and if I am wrong, then it is your obligation to correct me on my mistake and in what I erred, to save us 
from deception and stumbling block, there is no היתר in the world to ignore my words in either 
direction, or the truth is with me and it must be voiced not only by me but also by you, and on the way 
to protest vigorously against those reckless and empty ones who took advantage of your innocence and 
trust that you placed in them, and they denigrated you and the honor of your Torah, or you are right 
and I am wrong, then it is also your duty to set us on the truth and prevent me from harming, חלילה, any 
Jewish soul. 
 
And I will end with the answer I gave to one חכם who asked me, and it will be when you will stand 
before the בי"ד של מעלה and they will ask you, so and so passed away because he listened to you and 
did not take the shot, what will you answer on the יום הדין and what will you answer on the יום התוכחה? 
 
I answered him, that I would bring in front of them the hundreds of days and thousands of hours and 
tens of thousands of pages and recordings that I heard and saw and checked and researched on both 
sides and say before them אין לדיין אלא מה שעיניו רוא' '  this is what I saw and this is what I heard, and this 
is what I investigated and searched extremely thoroughly and this was my conclusion, and I will be 
certain and secure to come out innocent in justice, because I did what I was obliged to do in order to 
express my opinion and save lives and even the life of one Jew. 
 
I was asked again, and if it still turns out you were wrong? I answered, then it will be on the shoulders of 
all those רבנים that I placed myself and my opinion before them, and did not bother to dispute my 
words and clarify my mistake, and what else should I have done, and with that I am again sure that I will 
be innocent. 
 
But what will those who are מתיר the injection answer on the  יום הדיןand יום התוכחה? We relied on 
biased doctors? On biased Askanim? We relied on the גדולים that the askanim and יועצי אחיתופל and the 
 ?misled and lied to (Michah 7: 6) אויבי איש אנשי ביתו
 
So on the contrary, why should I wait for the יום הדין והתוכחה to discover my “mistake”, please I beg and 
plead of you, already reveal it to me now. 
 

(The above was originally written by Harav Shaye Meshulam Feish Halevi Rottenberg shlita, Rozla Rebbe, Beitar Illit, 

and since some of it was written in a way that was specifically relevant to Eretz Yisroel, some changes were made with 

his permission in order to make it suitable for other countries as well.  

For comments and questions call: 0527111418 (from E’Y) or 347434995 (from USA)  

or email: ayrozla@gmail.com) 
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