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 :בפתח הגיליו� נסקור בקצרה את המאמרי� הרואי� בו אור
של ' שיטת הבחינות'ראק את ביקורתו המתודולוגית על ' במאמר ארו� פורש י

וקה הספרותית של בעוד הרב ברויאר קיבל את החל. ה"מורו הרב מרדכי ברויאר ע

, אלוהיות שונות' דרכי הנהגה'וב' בחינות'ותלה אותה ב, ביקורת המקרא הקלסית

לדעת , ובכ� יישב את המתח שבי� האמונה בתורה מ� השמי� לבי� מסקנות הביקורת

תומכי� בניתוח , לצד שיקולי� פרשניי� נוספי�, הכותב האמונה בתורה מ� השמי�

המחבר מסרטט . ומשמעות�' בחינות'ית שונה של הוא� בהבנה הגות, ספרותי שונה

 .ומדגי� יישו� זה', שיטת הבחינות'פרוגרמה ליישו� מחודש של 

פז עוסק בניתוח ספרותי של פרשת חטא משה ואהר� במי מריבה בשיטת ' ע

הכותב מבאר לטעמו את המתחי� הפנימיי� בפרשה בנוגע למושא . 'קריאה צמודה'ה

את שגיאת� של משה ואהר� בהבנת התלונה ,  המנהיגי�או' א� ה, התלונה של הע�

 .ואת פעולת� השגויה שנבעה מכ�

להערכתו משק� . קליי� עור� ניתוח ספרותי של פרשת גדעו� בספר שופטי�' נ

המחבר מחלק . ה כמושיע לבי� ההכרה בגדעו� כמושיע"הסיפור מתח בי� ההכרה בקב

החלק .  העוסקי� בנושא אחד– לפני המלחמה ואחריה –את הסיפור לשני חלקי� 

והחלק ', שלפני המלחמה מתאר את ההכנה אליה כמי שעשויה לשק� את ישועת ה

של המלחמה ומה שלאחריה בוחני� את מידת ההצלחה בהטמעתה של הכרה זו 

 .בקרב הע�

ואת טיב הקשר שבי� כל , פז מבארת את יחידותיו הנבואיות של ספר צפניה' ר

מ� הפורענות , ארג היחידות זו לזו משק� התפתחותמ, לדעתה. יחידה לחברתה

, רצ� נבואי זה יוצר ציר תוכ�. המתוארת בראש הספר עד הרמת קר� ישראל שבסופו

 .שבו כל יחידה משמשת בסיס לזו הבאה אחריה

שסיי� , יוס� עופר' עמיתנו פרופ�בסיו� דברינו נביע תודתנו העמוקה לידידנו

עצתו הברוכה , ידיעותיו הרחבות. ת כתב העתלאחרונה את תפקידו כעור� במערכ

עופר ימשי� לשמש ' פרופ. ומסירותו המופלגת עמדו לנו מאז היווסדו של כתב העת

 .כחבר מערכת
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