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 הדברות עשרת
 :הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא -כל השבעין חביבין 

 )'הלכה ה' רק אירושלמי ברכות פ(  ולא תתורו אחרי לבבכם–לא תנאף 

" ֶּבן ָסלּוא ְנִׂשיא ִזְמִרי" של יםהרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגול
 השהתיר גם כן עריות בפרהסי

במדבר פרק (אנחנו אומרים בקריאת שמע בכל יום כמה פעמים תתארו לעצמכם 
 ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ’הְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ) טו לט

ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ) 'מ, שם(. ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם
בנים ראשי הערב רב ואינם -ובאים רע. יֶכםֵקַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֹ

 "!לא תנאף"ר הגדול שכתוב בעשרת הדברות מתביישים לעקור את האיסו
 ?אין איסור כזה בתורה כלל וכללומראים לכל המתפללים כאילו 
 !רב גדולמתחשק לו להיות ' בן אדם שמתיר עריות בפרהסי

הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת בנים האלו רוצים לעקור את -הרע
 : וזה לשונו) לא תנאף-, יג, יתרו כ( ,ילקוט מעם לועזראה מה שכתוב ב" לא תנאף "הדברות הוא

עמי ישראל אל תזנו ואל יהא לכם חברה ושותפות עם אלא שעוסקים  : אמר–לא תנאף 
 בא אשבעון הזנות דבר, כדי שלא ילמדו ממעשיהם. ואל תתנו לבניכם שיהיו ביניהם, בזנות

 . שבא על הזנותכפי שראיתם במעשה המבול, לעולם ומכלה טובים ורעים כאחד

 משמרת הצניעות העולמי וועד
 ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

 
                                                 

הדבר הזה הורגת טובים ורעים שבא על ידי בתי מדרשים אלו ומי יודע אם בגלל גלוי העריות שישנו ב. א
נו רואים בפרשת פנחס וכן א, האם אינכם רואים ברור שכל הדבר בא בגלל זה, הפצצות בארץ על האוטובוסים

לכל עם ישראל עד שבא פנחס ' ובעון הזה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות חס ושלום כלי, שהדבר בא על ידי זנות
ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ) פרק יז יד(ראה במדבר , והמגפה נעצרה, צבקות' וקנא קנאת ה
 .ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה) שם טו. (ֵּמִתים ַעל ְּדַבר קַֹרחֵמאֹות ִמְּלַבד ַה


