
 הצדיק המקובלע"י  האמת נחשפת
 בעל ה"אוסרי לגפן" הגאון הגדול ר' יהודה שינפלד שליט"א

 תמוז תשע"ו לסדר בריתי שלום                       בס"ד                                                   
 "רבה דם צדיקיםהשופכים בק"

מגדרי לתת את דעתי  ה' יצאתי יוכשרים וירא ם של צדיקיםת דמרא והאיום של שפיכבדבר הנו

 ש שנים שאני בתוך הפרשה.ווזה כבר למעלה משל .מאחר ואני קרוב לב' הצדדים

כרות אישית שלי איתו ימה נד שליט"א הן זה ידוע מכבר שנים גםברל רבי אליעזר בעניין הגה"צ
 ,ללא כסף ,שפחהבמלא מובן המילה בלא חשש למנ "בד ה' במסירוה מל' שנים שהינו עולעזה למ

 ן כאן המ"ל.ללא אכילה וכו' שאי ,נהיללא ש ,א כבודלל

דוע בספה"ק שליד כל צדיק כיוגם העמיד ומעמיד תלמידים יראי ה' מרבים עובדי ה' מופלגים ו
ובן ו בטלית שכולה תכלת וכמכסתמ וה"בבו אדלוהנחש וגם שם לאורך השנים הסת אמיתי נמצא

 מבית ומחוץ.שדבר זה גורם להרבה שונאים 

אנשים וע"ז פיתחו המון רוע שנאה לסדר החצר נפגעו מ והנה כמה אנשים יר"ש שרצו בתמימות
, עד שלא יכריזו על שפכ"ד וניב"פ וחמור מכך ועוד לא הגיעו כדי תאותםלילה שגעון ועד כדי ע

 ולא מזרע ישראל יקראו ה"י.ובנותיהם וכו' שיינם י"נ ופיתם פ"ע  שקירבל אנשיו הצדיק הנ"ל וכ

והרחיקו ן שזה לא נולד ביום א' אלא ביותר מג' שנים איך שפתחו הרוע מתקופה לתקופה וכמוב
כל מי שלא רוצה לעוזרם או לא לשומעם מגיעים אליו בתואנות שונות ומשונות שהרוע עד מעגל 

 .עד כדי איומים והפחדות וכל מדבר בשם השני חצי עד וכו' כדרכם של בעלי פלוגתא

ולכן התחילו בעלילות של  ,איום ור א' אפשר להוציא כזה שם רעא בסיפוכמובן שלא ביום א' ול
והגם שזה לא נכון ה"י וחששות שגם אחרים יעשו כי יסברו שזה נכון שמועות של עבירות ממש 

ואח"כ שאחרים יצדיקו ואח"כ שאחרים כבר מצדיקים ואח"כ שאחרים כבר עושים ואח"כ אע"פ 
וכו' וכו', והעיקר להוציא הצדיק הנ"ל ואנשיו מחזקת שלא ממש עבירות אלא ברצונות לעבירות 

כשרות ועי"ז כל דיבור או תנועה, יפרשו שכונתו וכונת תלמידיו לרעה ח"ו ע"י שינוי פרטים קטנים 

 והוצאת הדברים מהקשרם.ופרשנויות גדולות ע"י סילופים ושקרים 

תם ועי"ז להתעות כולם ובהזימתם הרבה חורשים ללא הפוגה להטעות כמה רבנים מפורסמים ברש
 .אחריהם

ואלולי שאני קרוב לב' הצדדים באופן ישיר לא הייתי מביע כלל דעתי אבל ומאחר ואני עוקב אחרי 
זה שלב אחר שלב ואני רואה העלילה קורמת עור וגידים עד כדי הצהרות של מסירו"נ וניצחון 

 בלתי פוסק ללא גבול.

האמת בלי לנבל מוחם ואבקש מראש לכל מי שמחפש לא עצרתי ברוחי וכתבתי זה לחפצים לדעת 
 שנאה ונקמה ורדיפה שאף לא יקרא מכתב זה.

 י. שינפלד  הכותב בדמע


