
 ?למה  צניעות כל כך חשובה
לחשוב ]  היהודי[בעת  אשר  יתור  האדם  

מחשבה  אשר  לא  טהורהבלבבו  
הרי  הוא  מכניס ,  בניאוף  רחמנא  ליצלן

בבית  קדשי ,  סמל  הקנאה,  זונה
הקדשים  העליון  נורא  בעולמות 

 .ו"הקדושים חהעליונים 

מגביר  רחמנא  ליצלן  כחות  הטומאה ו
בבית  קדשי  הקדשים והסטרא  אחרא  

  העליון

הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות 
בהציעו ]  גוי[כח  הטומאה  על  ידי  טיטוס  

 מטהזונה בבית קודש הקדשים במקדש 

 ש''ד ע''א פ''ש  נפש החיים
 ראה עוד מענין זה במסגרת מעבר לדף

ראש של עגל הזהבההכתר על         ד''בס   
ט    "אוטיסטים בנימין גולדן ודניאל      תשסתשובות מה                  

    

הרי  ביאר  לנו ...    כל  הצרות  והרעותמכך  נסבוו  '':  חוסר  צניעות  מסלק  השכינה  מישראל  ומביא  את  כל  הצרות
                .''הוא שב מאחרינואם יראה בנו ערות דבר   ]''ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'': דברים כג[ הכתוב מפורש

 ד''מכתבי החפץ חיים   תרפ
בשביל  צניעות  נשי ,  ואמרו  במדרש''  !]:  אפילו  אצל  אומות  העולם[צניעות  הנשים  יכול  להציל  את  כל  העם  

    א דרוש ח''ח   יערות דבש '''           דכתיב וכו, זכו ולא גלו בראש גולים...מואב ועמון

למה  לאחרונה  אתם  מדברים  כל  :ש
 ?כך הרבה על הנושא של צניעות

כאשר  האוטיסטים  התחילו :  דניאל
דיברנו  על  נושאים ,  לדבר  לעם  ישראל

כי  עם ,  פחות  רגישים  ויותר  כלליים
ישראל  לא  היה  מוכן  עוד  לשמוע  את 

אבל  לאט  לאט  התחלנו .  האמת  הנוקבת
יותר  ויותר  להתחדד  על  נושאים  חשובים 

ועכשיו  שאנחנו  כל .  לעם  ישראלביותר  
, ]הגאולה,  ז''של  עוה  [ כך  קרובים  לסוף

חייבים  להגיד  את  האמת  המלאה  ולכן 
 . הגענו לשפיץ של הבעיה

היום  בכל  העולם  המצב  המוסרי  הוא 
  בין  הגוים .הנמוך  ביותר  שהיה  אי  פעם

והחילונים  כמעט  נשכח  המושג  של 
, משפחה  מסודרת  עם  אבא  ואמא

הכל  נהפך .  ילדים  ונאמנות
שכל  אחד :  בנימין[לאנוכיות  בלבד  

דואג  רק  לרצונו  האישי  ולא 
וזה  קלקול (לטובת  כלל  המשפחה  

ראה ,  גדול  שלמדו  מתרבות  אדום
 )]. בסוף המסר

גם  אצל  היהודים  החרדים 
ל ''המושג  שהכל  מותר  התחיל  רח

בגלל .  להכנס  לתוך  הקהילה
נולד ,  הגישה  הזאת  שהכל  מותר

ה   שמביאהפריצות  החרדית
. רבים]  עונשי  שמים[לאסונות  

כתוצאה  מהפריצות  והאנוכיות 
יש ,  חילוני-שלמדו  מהעולם  הגויי

גם  בין  החרדים  התמוטטות  של 
שהדת  היהודי ,  המושג  של  קדושה

שזה  היה  המטרת [מבוסס  על  זה  
אתם  תהיו  לי '':  של  מתן  תורה

שמות (''  קדוש  וגוי  הניםוכממלכת  
 . ])יט

זק  נגד למה  אתם  מדברים  כל  כך  ח:  ש
הרי  נשים  צדקניות  כבר ,  פאה  נכרית

 ?הלכו עם זה לפני כמה דורות

   הנחש,לכל  אורך  ההיסטוריה:  דניאל
 -  אחרא  הרע  הוא  הסיטרא  הוא  היצר  -

  דרכים  שונות  להפיל  את  עם ממציא
יצרו  של  אדם  מתחדש  עליו  בכל ''  [ישראל

לפני  כמה  מאות  שנה )].  קידושין  ל(''  יום
שזו  יצירה ,  ההוא  הביא  לעולם  את  הפא

 .טרא אחראממש של הס

של  היום  אינה ור  שהפאה  הנוכרית  רב
גלל  הגזירות  שהיו   ב.היתה  אזכמו  ש

באירופה  נגד  נשים  שהלכו  עם  מטפחת 
הצדיקות  ביניהן  עשו  לעצמן ,  ברחוב

פאות  העשויות  מזנב  של  סוס  או 
זה  היה  ברור  שזה .  קשממחבלים  או  

צדיקים   אפילו  אז  אבל  לא  שיער
 . נגדו בהחלט ללכת עם זהגדולים הת

בנוסף  לזה  רוב  הנשים  באזורים  אלו 
  פשוט  הפסיקו  ללכת  עם  כיסוי באירופה

ואלה  שהלכו  עם  הפאות   ראש  בכלל
 .הן היו נחשבות לצדיקות, האלה

הפאות  של  היום  לכל   ,אבל  היום
  לשמיעת[הדעות  הן  אסורות  בהחלט  

   נכריתפאה  בענין  רטי  הפסק  המקוריפ
כי  הן ]  03-6-71111-3-2-1-1-174להתקשר  

 . עין ומושכות יפות

  יש  הרבה .ולא  סתם  מושכות  עין

שמקפידות  על  יופיין חרדיות  ידועות  
דואגות  מאוד  ללבוש והן  ,  כדוגמניות

וכיום .  שישימו  לב  אליהןשלהן  ורוצות  
עם  פאה  שנראית ,  ךמתלבשת  כשאשה  

אפילו  חרדים  אחרים ,  כמו  שיער
  זה לפעמים  מתבלבלים  ולא  בטוחים  אם

  .פאה או לא

הכתר "למה  פאה  נכרית  זה  :  ש
 ''?שבראש עגל הזהב

הפאה  נכרית  של  היום  היא  כל :  בנימין
שגורמת  לזה ,  כך  יפה  ומושכת  עין
  בחורה  לא  נשואה שהאשה  מרגישה  כמו

כי  הפאות  של  היום  יותר  יפות ,  ויפהפיה
, אשה  שבוחרת  פאה.  מהשער  שלה

קובעת  עם  זה  שהיופי  זה  השאיפה 

איך  היא  רוצה ,  והמטרה  של  החיים  שלה
. להראות  ומה  היא  רוצה  לעשות  בחיים

אם  זה  פאה  ארוכה  בלונדינית  שעפה  עם 
הרוח  כמו  איזה  שובבה  בת  שמונה 

  רציני  כמו  אשה או  משהו  יותר,  עשרה
 . שעובדת בתור מנהלת משרד

ובגלל  הדמיונות  האלו  היא  מתאימה 
  ולצערי  הרב  בסופו גם  את  שאר  הבגדים

מהראש  עד  לקצה  האצבעות ,  של  דבר
וזה .  ברגלים  היא  לבושה  כמו  גויה  ממש

גורם  גם  לרגשות  פנימיות 
 והתנהגות  חיצונית  של  גויה

החיצוניות  מעוררת  את [
ילת  ישרים ראה  מס,  הפנימיות

 ].ז''פ

לכן  אשה  יהודיה  כשרה  צריכה 
שזה ללבוש  כיסוי  ראש  אמיתי  

ל  שזה  גורם ''ר[וממילא  ,  מטפחת
] ל''כנ,  לה  איך  לבחור  שאר  בגדיה

ארוכים  כולל ,  גם  בגדים  רחבים
שרוולים  ארוכים  עד  כף  היד 
וגרביים  עבות  ונעלים  סגורות 

 . ושקטות
, זה  דמות  של  קדושה  שתמיד

זאת ,  וריהלאורך  כל  ההיסט
הייתה  הדמות  של  אשה  יהודיה  

אבל  היום  עם  הפאות .  אמיתית
 .ל''הכל נהפך להוליווד רח

האם  זה  טכסיס  חדש  של :  ש
  ? היצר הרע בדורנו

, לפני  כמעט  ששת  אלפים  שנה:  דניאל
וכבר  בשעות ,  ה  ברא  את  אדם  וחוה"הקב

, הראשונות  של  החיים  שלהם  הם  חטאו
, זהומאז  אנחנו  משלמים  בגלל  .  ע"ל

כי  עפר  אתה ''[בסבל  רב  ולעבור  מוות  
ולהתגלגל ,  )]  גבראשית(  ''ואל  עפר  תשוב

מדור  לדור  ולעשות  תיקונים  לקלקול 
 .הזה של אדם הראשון

הנחש ?  מה  הייתה  העבירה  הגדולה
היה  לו ].  בראשית  רבה  יח  ו[רצה  את  חוה  

רצון  גשמי  והוא  סיבב  את  חוה  ללכת  נגד 
  את והוא  שכנע  אותה  לשכנע,  ה"הקב

הוא  רצה  שאדם .  ה"בעלה  ללכת  נגד  הקב
הראשון  יחטא  וימות  וחוה  תהיה  רק 

ומהעבירה  הזו  שהתחילה  עם .  שלו

 קול דממה דקה
  770077-9-03  חייג

 ועדכונים לשמיעת המסרים
 

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 948-120-0527     ניתן להתקשר
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 דף זה טעון גניזה

 

שק ''  בנושאניתן  להשיג  דיסקים  
ח ''  ש1רק  (לשמיעה  או  לצפיה  ''  ואפר

''בחגוי הסלע''הארגון בהוצאת ) לדיסק
או בני  ברק  ,  ד''  ק74ברחוב  השומר  

 03-6167266 .בטל
 

  חורבן העולם– צניעות חוסר

ויהי  כי  החל  האדם  לרוב  על  פני ''
)בראשית  ו(''  האדמה  ובנות  יולדו  להם

ן הולכות  פרוצות  בלבושואותן  בנות  היו  
 לעיני כל 

ועל  ידי  זה  נתגבר  עליהם  היצר  הרע 
ויראו   '']אחי  זה[בתאות  נשים  וזה  שכתוב  

  את )]י''רש(השרים  והשופטים  [''  בני  האלהים
 ''' גובנות האדם ו

וזה  היה  היסוד  והעיקר  להמשך 
גרם  להם  להיות בחטאותיהם  עד  ש

 ובגלל זה ... נכרתים מן העולם

 ''קץ כל בשר בא לפני''
 פ מתוק מדבש''ע: א סב''ח ספר הזוהר

 ח שבמסגרת מעבר לדף''וזה יובן לפי דברי הנפה

 

זו ,  ה"תשוקה  והגיע  למעשה  נגד  הקב
היתה  ההתחלה  של  ירידת  הדורות  ומאז 

 . אנחנו משלמים על זה ביוקר

הנחש  מופיע  בכל ,  כמו  אז  בהתחלה
דור  בלבוש  אחר  ומנסה  להפיל  את 

רך  האשה  את  הבעל  וכל   ודהאשה
  את .המשפחה  היהודית  הקדושה

,   היצר  הרע-  הצלחותיו  של  הנחש
  אנו  רואים  ברחובות -טרא  אחרא  הס

  הארוכים  לפני  בתי  הדין יםבתור,  ערינו
המטפלים  בגיטין  ובפניהם  של  הילדים 

 .השבורים ממשפחות אלה

, לצערנו  יש  הרבה  קלקולים  היום:  ש
 ?רותהאם הפאה יותר גרוע משאר העבי

עם [הרבה  נשים  כאלה  :  דניאל
 צריםדואגות  גם  לבגדים  ]  פאות

לגרביים  שקופות  או   ,וקצרים
לנעליים  שעושות ,  בצבע  הרגליים

   לעגילים  מתנדנדים,לאיפור  ,רעש
  .תופשות עיןושאר הדברים ש 'וכו

רות יהלבוש  הזה  גורם  לעב
למחשבות  לא ו,  גדולות  ורבות

מקלקל את הקדושה וכל  זה  טובות  
ראה  במסגרות [ם  ישראל  עשל  

  מלא   עם  ישראלהיוםו]  מעבר  לדף
ראה [    קדושה  בגלל  חוסרטומאה

 ].א ל''שערי תשובה ש

ם מה  היה  תמיד  מאפיין  את  ע
אפילו  באירופה  שההשכלה ,  ישראל

ואלפי  יהודים  ירדו ,  השתוללה
 'אלה  שהיו  קרובים  לה?  מהדרך

, התמימות,  אפיין  אותם  הקדושה
מחשבות ,  המשפחה  הקדושה

. לבוש  קדוש  וצנוע,  קדושות
 גם  של  הנשים,  צניעות  גם  של  הגברים

אבל  היום  יש  מעטים .  וגם  של  הילדים
אפילו  דומה שמעטים  שמחזיקים  משהו  

 .מה שהיהל

הפאה  של   .אוי  לנו,  אוי  לנו,  אוי  לנו
שתפס עצמו  אחרא    זה  הסיטרא,  היום

  ומהראש  מלביש .ה  בראשהאת  היהודי
עבת בצורה  מתו  [עד  הרגלים  אותה  

  את -    ומסובב  לכולם  את  הראש].ל''כנ
   ומוריד  אותם  למטה-  המחשבות

 . ]לגיהנום[

זה  נכון  שהפאה  היא  לא  הבעיה 
אשה  שמה  פאה כאשר    אבל  ,היחידה

שנותנת  לה  להיראות  כמו  בחורה  צעירה 
והיא  יוצאת ,  ה"ורחוקה  מהקב  ויפה

רצון  של  גברים וזה  מעורר  חשק  ,  לרחוב
 .אסורים  שרואים  אותה  לחפש  דברים

  וגם  את  הדור וזה  מקלקל  את  כל  הדור
 .'אחרי זה וכושוגם הדור , הבא

תחזרו  ללבוש ,  עם  ישראל,  עם  ישראל

 .  שרה  רבקה  רחל  ולאה-של  אמותינו  
  להתלבש  כמו ,מה"תגידו  לי  ואם  
כמו  שרה  רבקה  רחל  ולאה ,  לא  "?ערביות
 .אמותינו

  ?בשואה' איפה היה ה: ש

רופה יאב  םיהודיההמצב  של  :  דניאל
היה  גרוע לפני  מלחמת  העולם  השניה  

  שנה  של מאתייםכבר  עברו  בערך  .  ביותר
ההשכלה  שזה  ממש  החליש  את  היהדות 

רופה  מאוד  מאוד  בצורה  מפחידה יבא
, היו  מחללי  שבת  באירופה  ורוב  היהודים

והתחילו  גם  להתנהג  ולהתלבש  ולחיות 
  .כמו גוים

הם  לא  היו ,  ואפילו  אלה  ששמרו  שבת
  היו  צדיקים .בכל  תחום'  העובדי  

אבל  הם  היו  מעטים  לעומת ,  אמיתיים  אז
   . של היהודים באירופהההאוכלוסי

איפה  היו נכונה  היא  השאלה  ה
פרוץ  מלחמת   לפני  רופהיהיהודים  בא
איפה  היו  היהודים  לפני ?  העולם  השניה

 .ה"ב לא היו עם הקבורה? ליל הבדולח

 ולא  הי,  אם  לא  היתה  השואה 
  שבת י  שומרדיםים  כמעט  יהונשאר

מתוך  רחמים ,  ה"  ולכן  הקב.באירופה
שלח  את  עמו  לתאי  הגזים  כדי ,  רבים

כי  הם  היו ,  לנקות  אותם  ולטהר  אותם
 .אבל הרוב, לא כולם. מלאים טומאה

, בחוץ  הכל  נראה  כשר  ובסדרמ  ,היום
אבל .  עשרות  סוגים  של  אוכל  כשר  כביכול

הפריצות רואים  ש,  בוכשמסתכלים  ט
  כשרואים .את  הכלמשתלטת  ומקלקלת  

רואים ,  כשמסתכלים  בעין  חדה,  טוב
, ]אמא  יהודית[ע  מאמע  שזה  לא  האידיש
זה ו,  ]אבא  יהודי[ע  טאטע  זה  לא  האידיש

הפרצופים ].  ל''כנ  [לא  ילדים  תמימים
  והעתיד ''העולם  הזה''קבלו  מבט  של  

הגדולה  ביותר בסכנה  .  שלנו  בסכנה
 .שהייתה אי פעם בכל ההיסטוריה

אני  מזהיר  אתכם ,  ם  ישראללכן  ע
  לבכות .כם  לטהר  את  עצמ,עכשיו,  מאוד

לעשות  תשובה כם  ורות  שליעל  העב
אותנו לטהר  לא  יצטרך  '  שהכדי  ,  מלאה

בגלל   [.צורה  שהוא  עשה  אז  באירופהב
שהמצב  היום  דומה  להתדרדרות  הזאת 

 ].שהיתה אז באירופה

  החורבן  היום  בעניני  צניעות :בנימין
עמוק מראה  שעגל  הזהב  נכנס  עמוק  

לתוך  החיים  של  החרדים  בעם  ישראל 
והורס  את  היסודות  של  האידישקייט 

ומסכן  ממש  את  כל  העתיד שלנו   ]יהדות[
 . בעולם הזה ובעולם הבא

שאנחנו ,  אלא  ברגע  זה.  ולא  רק  בעתיד
כבר  סובלים  מהרבה  עונשי  שמים  בגלל 

ראה  במסגרת [הפרצות  בחומת  הקדושה  
שפריצות  כבר  גרם  לחורבן  של  כל 

 .]לםהעו
 ?מה עם הגאולה: ש

רואים  ברור  שאנחנו  קרובים :  דניאל
  שיכול  להגיד מישהוואין  ,  לסוף

, לפני  שנים,  פעם  .שזה  לא  נכון
: אז  אמרו,  כשהיינו  כותבים  את  זה

אתם  אומרים  ואומרים ,  טוב"
  ."ואומרים אבל לא קורה

עכשיו  הרבה  מהדברים אבל  
והמצב  בעולם שאמרנו  כבר  קרו  

ט  העולם  יהיה דרדר  ועוד  מעתמ
במצב  של  מלחמה  עולמית  קשה 

   שני  שליש  של  העולם  ייחרב.ביותר
זכריה (  ''פי  שנים  בה  יכרתו  יגוועו''[
, עובדיה  א  [  ואדום  ייהרס  לגמרי)יג

  .]ועוד
ורק  היהודים  שעושים  את  רצון 

משתדלים  עם  כל לפחות    ,'ה
 .רק  אלה  ישרדו,  הכוחות  שלהם

, זה  לא  רעיון  חדש  של  אוטיסטים
 כתוב  בנבואות  הקדושותזה  

והשארתי  בקרבך  עם  עני  ודל ''[
והיה '')  צפניה  ג('''  וחסו  בשם  ה

  בציון  והנותר  בירושלים  קדוש הנשאר
ראה  גם  ישעיה  ו  יג ו,  )  דישעיה(''  יאמר  לו

 :]וכתובות קיב
  עם היום''איך  אתם  אומרים  :  ש

יש  היום ,  להפך''?    מלא  טומאהישראל
 ?הרבה מאד בעלי תשובה

  אם  יש  תשובה  אמיתית  בדרך :בנימין
היום  בדרך  כלל .  כלל  זה  אצל  החרדים

לפי  תרבות  אדום  שזה היהודים  חיים  
אומר  שכל  אדם  צריך  ליהנות  מהחיים 

וזה  נכון  שיש .  לפי  רצונו  והתאוות  שלו
אבל  בעלי ,  הרבה  כביכול  בעלי  תשובה
 . תשובה אמיתיים הם מעטים

שאפילו ,  ולכן  העולם  מלא  טומאה
תיים  בהרבה  מאד  מקרים החרדים  והד

קיבלו  על    עצמם  את  הגישה  של  תרבות 
אדום  וכאשר  חילוני  חוזר  כביכול 

דתי  לא  דורש -העולם  החרדי,  בתשובה
ממנו  לזרוק  לגמרי  את  החיים  האנוכיים 

 .החומריים שהוא הביא אתו


