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חיים רבינוביץ
אדמו"ר ממשכנות הרועים

דוד מיכאל שמידל
יו"ר אתרא קדישא

משה זאב זארגער
דומ"צ העדה החרדית וקיט"ל דסאטמר 

צבי אריה זארגער
מו"צ בעדה החרדית

חיים זאב שניידר
מרבני ישיבת מיר 

נאמנים עלי הרה"ג שחקרו בענין
וכן ראשי הישיבות בארה"ב שבררו היטב, וחמירא סכנתא

ובפרט שיש חששות של מגמה אנטי דתית

עי' יו"ד סי' קנ"ה שמעיקר הדין אסור להתרפאות מעכו"ם ואפיקורס שהם חשודים על רציחה, וההיתר הוא משום 
לא מירע אומנותו, ולדאבונינו שמלכות נהפך למינות בכל העולם ובפרט שאינו סוד שמעורבים כאן משומדים וגויים 
מהגרועים שבאומות כופרים גלויים שכל שיטתם ואומנותם היא מרידה בהקב"ה רח"ל כחוקי תועבה והשחתה ועוד, 
וחשודים על הכל וכבר ראו בתקופה האחרונה שנצלו את תמימות הציבור והוליכום שולל והתחרטו ע"ז מאוד וצריך 

לעצור מבעוד מועד שלא יהיו צועקים על העבר שאין להשיב

יהושע בלאאמו"ר הגאון הגדול ר' אברהם אטיק זצוק"ל
רה"כ "גיבורי חיל"

 נאמנים הרבנים הגאונים שבררו את נוראות חומר הענין, ומצוה לשמוע דברי חכמים
ולהזהר בכל מה שהזהירו, וגם להזהיר אחרים, והשי"ת ירחם עלינו ויצילנו

צבי פרידמן
גאב"ד בדץ מסורת

יהושע אשר רבינוביץ
מרבני ק"ק משכנות הרועים

שמעון שפירא
משפיע דחסידי ברסלב

מנחם מנדל סאבווויטש
גאב"ד קהל חרדים בית שמש

שמעתי הדברים הנ"ל ממקורות נאמנים ומוסמכים וראיתי את החומר 
וחוו"ד של רופאים ומומחים וברור שכל רב שישמע ויראה הדברים יתנגד 

ויאסור להתחסן וכל מי שלא אוסר הי' שלא ראה ולא שמע הנתונים

אברהם כהן
חבר בד"ץ העדה החרדית הספרדית


