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 בפתח הגיליון נסקור את המאמרים הכלולים בו:

ב' גזונדהייט מציע פירוש לביטוי "וינצלו את מצרים" (שמות י"ב, לו), ואגב כך 

אם אין צד של גנבת דעת וחילול מציע פתרון לבעיה שהתחבטו בה ראשונים, 

 השם בכלים ששאלו בני ישראל מן המצרים לפני יציאת מצרים.

תירות ולכפילויות ד' הנשקה דן בסדר עבודת יום הכיפורים, ומציע פתרון לס

שבפרשה וכן לדרך שבה פירשוה חז"ל. מבנה החלק הראשון של הפרשה משקף 

אלא אם כן כיפר בעדו  -מעין 'מעגל קסמים': אין אהרן יכול להיכנס אל הקודש 

כיפרה את הקודש גופו. חלקה כן אלא אם  -ובעד כל העדה; אך אין בכפרה זו ממש 

השני של הפרשה מתבאר לאור ההבדל שבין בית הבחירה ובין אוהל מועד 

שבמדבר. הכותב מתעמת עם הרב מ' ברויאר, שהצביע על אותן בעיות והציע להן 

 פתרון אחר.

ג' אלדד עוסק בתלונות ישראל במדבר, ומצביע על כך שכמה פעמים טוענים בני 

ישראל כי משה הוא שהוציא את ישראל ממצרים. לדבריו, העם טועה לחשוב כי 

את מסלול התנועה במדבר, ותפיסה מוטעית זו ניכרת במקומות  משה הוא הקובע

רבים. בשנת הארבעים מגיעה שעת הכושר לחנך את העם לתפיסה נכונה של 

 הנהגת ה' ומעמדו של משה, ועניין זה עומד ברקע חטא משה רבנו במי מריבה.

א' סגל מתמודד עם שני חזונות בתחילת נבואת זכריה, חזון הסוסים וחזון 

החרשים, העוסקים ביחסי ישראל והגויים. הכותב מציע להם הסברים המבוססים 

 על הקבלה לפסוקים אחרים במקרא.

מה הייתה מטרתו של  ש"פ גלברד דן בשיטתו הפרשנית של רש"י, ונזקק לשאלה

פירושו של רש"י, רש"י בהבאת המדרשים ובשילובם בפירושו. לדעת הכותב, 

הלכה, מיועד לשמש פרוזדור שדרכו ייכנס הארוג כולו במדרשים מן האגדה וה

 הלומד לעולמה של תורה שבעל פה, ובאמצעותו יגיע ללימוד המדרשים במקורם.

המאמר האחרון בגיליון זה הוא מסה רעיונית רחבת היקף של י' שרלו, העוסקת 

במעמדו של התנ"ך בדורנו. הכותב סבור כי אף שלימוד התנ"ך בדורנו הולך 

ומתרחב, הפרדת התנ"ך מן החיים האמוניים והמעשיים הולכת ומעמיקה. הכותב 

סוקר תחומים שונים בחיי הרוח של עם ישראל, ובוחן בכל תחום מהי עמדתו של 

 המקרא כלפיו ומה העמדה השלטת בו בעולם הרוח היהודי כיום.

במדור התגובות מגיב י' קנוהל על טענתו של מ' ברויאר כי התפיסה שהתורה היא 

ם של נביאים רבים אינה מתאימה לאמונת ישראל. לדעתו, יש ביטוי פרי נבואת

לתפיסה זו במקרא, בספרות חז"ל ובפרשנות ימי הביניים. מ' ברויאר משיב כי 



התורה לא נוסחה בידי משה ולא בידי שום אמונת "תורה מן השמים" פירושה ש

 נביא אחר, אלא ה' בעצמו כתבּה ומסרּה.

 המערכת


