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 פרשת השבוע : פרשת יתרו
 

 שני לוחות הברית
 

יהודי השומר תורה ומצוות צריך להקפיד ולהיזהר במצוות שבין אדם לחברו כמו במצוות שבין 

יוחנן בן זכאי לתלמידיו אדם למקום, ובזה הוא מעיד על קדושת הלוחות ושלמותם, כדברי רבן 

יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, אמרו לו תלמידיו: עד כאן ?  :)ברכות כ"ח(

כלומר לא יותר ממורא בשר ודם? אמר להם: ולואי, שהרי אדם עובר עבירה בסתר ואומר: 

 שלא יראני אדם, בה בשעה שהקב"ה ודאי רואהו.

 

הראשון של עשרת הדברות , הנוגעות למצוות ם בחלק לצערנו הרב , הרבה אנשים זהירי

, כגון לפגוע ברגשות שבין אדם למקום, ואילו במצוות שבין אדם לחברו לא מקפידים כ"כ 

 הזולת, דבר המוגדר כשפיכות דמים, או לגזול רכוש של הזולת וכדומה.

מי שפוגע שני סוגי המצוות, שבין אדם לחברו ובין אדם למקום משלימים אחד את השני ו

במצוות "לא תגנוב" פוגע במישרין במצוות "אנוכי ה' אלוקיך" כי אם היה מאמין שיש דין ויש 

 דיין ויש השגחה עליונה לא היה גונב.

במיוחד , יש להזהיר במצוות אלו שבין אדם לחברו את היהודים שומרי התורה ומצוות 

פ"ו( "מי שקורא ושונה ומשמש העלולים לגרום לחילול שם שמים, כדברי חז"ל )במסכת יומא 

תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות אומרות עליו: אוי לו 

לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה 

 מכוערין מעשיו".ראו כמה 

 

הלוחות ואחדותן של מצוות שבין אדם למקום עם עלינו להקפיד ולשמור על שלימותם של 

 מצוות שבין אדם לחבירו ובזה נגדיל כבוד התורה וכבוד שמים.

  

 בברכת שבת שלום

 

 הרב שלמה דידי
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