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 בפתח הגיליון נסקור בקצרה את המאמרים הרואים בו אור:

' באדר תשס"ז נלקח מאתנו לבית עולמו, רב ומורה וחוקר דגול, בשבת קודש ו

תלמיד חכמים ואיש דעת, שלימד שנים ארוכות בבית מדרשנו, הרב מרדכי ברויאר 

זכרו לברכה. ספרים, עבודות מחקר ומאמרים רבים פרסם, מהם כמה וכמה בהוצאת 

אור פרשת סדר הקדיש פרק מיוחד לבי פרקי מועדות. בספרו מגדיםתבונות ועל דפי 

עבודת יום הכיפורים. שיטה אחרת בניתוח הפרשה הציג בן אחותו ד' הנשקה 

לג. שני הכותבים התעצמו ביניהם במכתבים, ואת מקצת  מגדיםבמאמרו ב

ההתכתבות הזאת מציע לפנינו ד' הנשקה. פרסומה מהווה צוהר שמבעדו ניתן 

רויאר. העניינים להציץ אל 'מאחורי הקלעים' של מפעלו הפרשני של הרב ב

המתבהרים פה נוגעים לא רק בפרשת סדר העבודה, אלא אף ביחסו של הרב ברויאר 

 לביקורת המקרא, בשיטתו, 'שיטת הבחינות', ובתולדות כתיבתו והתלבטויותיו.

י' שוה עוסק במילה אחת התמוהה בהקשרה: "ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו 

מפרשים ותרגומים, ומציע לבסוף את דרכו,  ". הכותב סוקרויברכהואחיו שעירות 

 מהי ברכה זו ומי בירך את מי.

א' בזק עוסק ביחסה של התורה למעשה שמעון ולוי בשכם, מתוך ניתוח 

ספרותי. שיפוטה הערכי של התורה במעשה זה אינו גלוי; אולם לדעת המחבר, 

תמר בכוחן של הקבלות שבין פרשת שכם לפרשת עיר הנידחת ולפרשת אמנון ו

 ללמד על יחסה והערכתה של התורה למעשיהם.

ע' שטרנברג עוסקת בקדושת הבכורות, הכוהנים והלוויים, הנזכרת בכמה וכמה 

פרשות בתורה. הכותבת דנה במשמעות הייחודית של כל אחד ממעמדות אלה, 

ובלשונות הייחודיים המאפיינים אותו. על פי דרכה היא מבארת את זמן הקדשתם, 

 פדיון הבכורות מצד עצמו ואת משמעות המרת הבכורות בלוויים.את משמעות 

א' חדד דן בחטאם של המעפילים הנזכר בשתי פרשיות בתורה: האחת בבמדבר 

והשנייה בדברים. המחבר עומד על ההבדלים שבין שני התיאורים, ומבאר אותם על 

 פי 'שיטת הבחינות' של הרב ברויאר, ומתוך אוריינטציה אמונתית לקחית.

בנימין גזונדהייט ובנו יש"י מנתחים את מזמור פ"ה בתהילים בשיטת 'הקריאה 

הצמודה' ו'האינטרפרטציה הכוליית'. הכותבים מחלקים את המזמור לחלקיו, ודנים 

בשאלה הבעייתית של יחסם של החלקים זה לזה. לפי דרכם, שלושת חלקי המזמור 

 דדיים בין ה' לעמו.יוצרים יחידה הרמונית, שעניינה תהליכי השיבה הה

עיון בטעמים ובהטעמות במאמרו של א"ב הלבני. המחבר דן בשני פסוקים 

שבהם מתעורר ספק אם טיפחא לפנינו או מאיילא לאתנח: במדבר כ"ג, כג, ודה"ב כ', 

ח. הכותב מנסה להכריע בדבר נוסח המסורה המקורי, ובדבר שאלת עירוב המסורות 

 שחל בתהליכי המסירה.
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