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 עת צרה היא ליעקב 
ושמענו חוו"ד מומחים גדולים הבקיאים  ) ,Adenoviral vector DNA""גם ממין  (ונכלל בזה    mRNA" החדש ממין  בענין ה"וואקסין  אנחנו הח"מ לדון  נתאספנו יחד

זה,   רופאים מייצרי טיפול הבתחום  ידי  על  ואינם רק מקיימין מה  בעצמם שהעידו על פעולתם    mRNAוכן  בענינים אלו,  כלל  רגילים אינם בקיאים  (רופאים 

מכחישים ם, כידוע), והראונו הסכנות הגדולות וההיזיקות הכרוכות בזה, וגם שהממשלה וה"פארמאסיוטיקאל קאמפאניס"  להמורה    ,וכדומה  NIH  ,,CDCשהממשלה  

זה. וגם מעכבים בכל אופנים שלא יתפרסמו ה   mRNAהלאלו שלקחו   מאד לידע בבירור גמור התוצאות המרות שכבר נגרמוהרבה בזה, וגם מעלימים ומכבידים  

 , כידוע.Internetובין ב Mediaההיזקות בין ב

והעולה על כולנה דבמקום שיש רפואות בדוקות ופשוטות, כיחשו    ת.וגם שמענו עדויות מאחינו בני ישראל שנחלו, ויותר מזה רח"ל, וגם מה שמזיק להמשך הדורו

 לתם שיהא פחד ולא רפואה בעת שהם עצמם ידעו שאלו הרפואות מועילים.וכל מה שביכ בזה ואסרו להשתמש בהם, ועשו

לתלמודי תורה ובית    כדי להגיעהילדים    הזה גם לילדים, דלכולי עלמא אין בהמחלה שום סכנה להם, ובדעתם לחייב את  mRNAועל של עכשיו באנו שאישרו ה

 חינוך לבנות רח"ל. 

 :על כן באנו לגלות דעתנו לפי התורה הקדושה הלכה למעשה 

חייבים למחות נגד זה, וכל    לא יוכלו לילך לישיבה מעבר לים וכדומה.   אם   אף   , בתולות   ו א  , בחורים הזה לילדים,    mRNAה   על פי תורה איסור חמור ליתן או לעודד  )א

 מי שבידו למנוע זה חייב לעשות כן בכל התוקף. 

 micro bloodת  או בגרמ,  Syncytin-1נגד ה"פראטין" הנקרא    מים שלוח   "antibodies"ב ויש שתולים זה    SM102הרבה היזיקות נגרמו למעוברות (יש שתולים את זה ב  )ב

clots   איסור השקת כוס עיקרין). וע"כ אסור להם ליקח את ה בזה    שבהן שמזיק ושייך   והצד השוהmRNA  ובכלל זה לבריאים כל זמן שיש חשש להמשך קדושתן ,

 של ישראל יש להתרחק מזה. 

לאלו שלא    mRNAאין חילוק בין אלו שלקחו ה שלכאו'    breakthroughsם המציאות וקשה לברר) אבל למעשה רואים  י לזקנים צריך בירורים עוד (וכנ"ל שמעלימ  )ג

נפטרו זמן קצר אחרי  וכבר שמענו על הרבה זקנים ש   ומצד שני יש הרבה סכנות והיזיקות לזקנים גם כן,   לקחו. ומספר החולים מחמת הקאראנא בערך שווים. 

   . , ובפרט שיש דרכי רפואה אחריני על כן שב ואל תעשה עדיף ו   , mRNAשקיבלו ה 

להיפך יש   על ידי עורך דין העוסק בזה, כשהראה בעליל מהו בערך המציאות האמיתי כפי היכולת שלנו לברר ממה שהם אומרים. ויש לידע שמה שהם מפרסמים - לנו כן נתברר 

כדי לבוא לבירורים אמיתיים צריך  ויש עוד דוגמאות ואכמ"ל, ו  unvaccinatedנקרא אצלם    mRNAבזה הרבה שקרים, לדוגמא מי שמת מקאראנא תוך י"ד ימים אחר לקיחת ה

 חיפוש אחר חיפוש עד כמה שידינו מגעת.  

ה  )ד וגם מומחים בתוך התחום שמי שלקח  בני ישראל  עדויות מאחינו  ונקרא בלשונם  mRNA שמענו  לגרום היזק,  יכול  יהיה בקירוב מקום למעוברות  הזה אם 

shedding   משים בזה בבעלי חיים באופן שאי אפשר ליתן וואקסינען לכולם, שנותנים לחלק מהם, ומתפשט ע"י  ת (והם משshedding    לבעלי חיים אחרים) ולעת

 טוב להתרחק מלהיות בקירוב מקום למעוברת. mRNA ות לאחר קבלת ה , ועכ"פ עד שתי שבוע sheddingעתה אין בירור עד כמה זמן שייך ה 

   . mRNAכדי שהפועלים וכדו' יקבלו ה   הן בדיבור או מעשה   לחץ ו   , שוחד ממון, כל מיני עידוד נכלל שאסור  באיסור לפני עור לא תתן מכשול   )ה

 ומתריעים על העתיד ה"י. הנ"ל הוא רק מענין התוצאות המרות שנראו כבר, אבל המומחים מזהירים  כל

 . ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

 הכו"ח

 
 

 מ"ץ ו ד   הרב דניאל יונתן גרין נאום                      ץ מ" ו ד   הרב שלמה אלכסנדר הלוי פאללאק נאום                    ץ מ" ו ד   הרב יואל משה פרידמאן נאום  

 , קראון הייטסגיד שיעורמ                                                לייקוואודרב דבה"מ חלק הלוי,                                             תורת חיים ריבניץ  ה"מרב דב

 , מאנסי ונשיא ישיבת דברי מנחם               

 


