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לשולחן שבת
על שקיפות וחשבונאות
"אלה פקודי המשכן" – חומש שמות שנקרא בפי חז"ל חומש הגאולה מסתיים בפרשת
פקודי .משה רבינו מחליט לסיים חומש זה בנתינת דין וחשבון על התרומות שניתנו למשכן,
תוך כדי נתינת חשבון התברר שיש פער בין השקלים אותם תרמו בני ישראל לבין בנין
המשכן עצמו הפער עומד על  1775שקלים .לאחר ספירה מדוקדקת מתגלה ששכחו למנות
את ווי העמודים שמחזיקים את היריעות שבמשכן .החשד הוסר והכל חזר על מקומו
בשלום .הדברים רמוזים בכתוב אך אינם נאמרים במפורש מכיון שהדבר הועלה בתור
השערה בלבד ,והוברר כחשד שאין לא ביסוס ,הדבר לא נכתב לדורות .המסר שעולה
מפרשייה זו הוא "והייתם נקיים מאלוקים ואדם" .משה רבינו הקפיד על שמירה על טוהר
המידות ,ודגל בשקיפות מלאה בעשיית המשכן ולכן פרשייה שלמה הוקדשה לעניין
החשבונאות במשכן אך את הדרמה המרכזית התורה אינה חושפת ,חשד כבד למעילה של
משה שהובררה כלא נכונה .מדוע לא חושפים עניין זה במפורש?
המסר של התורה הוא שצריך לדון כל אדם לכף זכות ואין להוציא דברים החוצה עד שהם
מבוררים עד תומם .לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ עושה נזקים שאי אפשר לשער
אותם ,ואפילו שהדבריים מבוררים כלא אמיתיים אין לפרסמם מפורשות מחשש למלעיזים
והליצנים .עלינו להיות זהירים בעניין זה .ווי העמודים מזכירים לנו עד כמה אדם צריך להיות
זהיר כלפי הציבור ועד כמה הציבור צריך להיות זהיר בכבוד האדם .מעניין לראות שספרי
התורה שלנו כתובים כולם כיום בשיטת ווי העמודים ,דהיינו שכל עמוד בספר התורה
מתחיל באות ו ,רמז וזכר לאותו מסר אלמותי הטמון בספרי התורה שלנו ,והייתם נקיים
מאלוקים ואדם  -שבת שלום – הרב אורי איינהורן

פרשת פקודי
לוח זמנים
ערב שבת – מרץ 11 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – מרץ 12 -
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה וסעודה שלישית:
שיעור לנשים:
ערבית צאת שבת והבדלה:

17:27
17:40
08:00
10:15
17:20
17:30
18:23

מזל טוב
מזל טוב לרגל בר המצווה:

להורים ירון ופזית מינקובסקי
מזל טוב לרגל העלייה לתורה של
אופיר.

