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עשרת הדברות
כל השבעין חביבין  -הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא:
לא תנאף – ולא תתורו אחרי לבבכם )ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'(

ְשׂיא"
ִמרִי ֶבּן ָסלוּא נ ִ
הרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגולים של "ז ְ
שהתיר גם כן עריות בפרהסיה
תתארו לעצמכם אנחנו אומרים בקריאת שמע בכל יום כמה פעמים )במדבר פרק
אֹתם וְלֹא
יתם ָ
שׂ ֶ
ַע ִ
ְתּם ֶאת כָּל ִמצְוֹת ה’ ו ֲ
יתם אֹתוֹ וּ ְז ַכר ֶ
ְא ֶ
ְהיָה ָלכֶם ְלצִיצִת וּר ִ
טו לט( ו ָ
תּ ְזכְּרוּ
ְמ ַען ִ
ֵיהם) .שם ,מ'( ל ַ
אַחר ֶ
אַתּם זֹנִים ֲ
שׁר ֶ
ְאַחרֵי ֵעינֵיכֶם ֲא ֶ
ְב ְבכֶם ו ֲ
אַחרֵי ל ַ
תתוּרוּ ֲ
ָ
דשׁים לֵאלֹ ֵקיכֶם .ובאים רע-בנים ראשי הערב רב ואינם
ִיתם ְק ִ
ִהי ֶ
ְוֹתי ו ְ
יתם ֶאת כָּל ִמצ ָ
שׂ ֶ
ַע ִ
וֲ
מתביישים לעקור את האיסור הגדול שכתוב בעשרת הדברות "לא תנאף"!
ומראים לכל המתפללים כאילו אין איסור כזה בתורה כלל וכלל?
בן אדם שמתיר עריות בפרהסי' מתחשק לו להיות רב גדול!
הרע-בנים האלו רוצים לעקור את הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת
הדברות הוא "לא תנאף" ראה מה שכתוב בילקוט מעם לועז) ,יתרו כ ,יג - ,לא תנאף( וזה לשונו:
לא תנאף – אמר :עמי ישראל אל תזנו ואל יהא לכם חברה ושותפות עם אלא שעוסקים
בזנות ,ואל תתנו לבניכם שיהיו ביניהם .כדי שלא ילמדו ממעשיהם ,שבעון הזנות דברא בא
לעולם ומכלה טובים ורעים כאחד ,כפי שראיתם במעשה המבול שבא על הזנות.

וועד משמרת הצניעות העולמי
ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
א .ומי יודע אם בגלל גלוי העריות שישנו בבתי מדרשים אלו הדבר הזה הורגת טובים ורעים שבא על ידי
הפצצות בארץ על האוטובוסים ,האם אינכם רואים ברור שכל הדבר בא בגלל זה ,וכן אנו רואים בפרשת פנחס
שהדבר בא על ידי זנות ,ובעון הזה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות חס ושלום כלי' לכל עם ישראל עד שבא פנחס
וּשׁ ַבע
ָשׂר ֶאלֶף ְ
ְבּ ָעה ע ָ
ֵפה אַר ָ
ִהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגּ ָ
וקנא קנאת ה' צבקות ,והמגפה נעצרה ,ראה במדבר )פרק יז יד( וַיּ ְ
ֵפה ֶנ ֱע ָצרָה.
ְה ַמּגּ ָ
אֹהל מוֹעֵד ו ַ
ֶתח ֶ
משׁה ֶאל פּ ַ
אַהרֹן ֶאל ֶ
ָשׁב ֲ
ְבר קֹרַח) .שם טו( וַיּ ָ
ְבד ַה ֵמּ ִתים עַל דּ ַ
ֵמאוֹת ִמלּ ַ
א

