
 רשימת פרסומים

 

 דוקטורט

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  .לוגיקה ואונטולוגיה בפילוסופיה היהודית במאה הי"ד .1

 בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ד.

 

 ספרים

הוצאת משרד הביטחון, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת,  .טוב ורע בהגות היהודית .2

 תשמ"ה.

האגף לתרבות  -משרד החינוך והתרבות  ירושלים: .ת החדשהתורה ומדע בהגות היהודי .3

 תשמ"ח.  תורנית,

 תשנ"א.  ספריית מעלה, פרקי מבוא למחשבת ישראל, ירושלים : .בעקבות הכוזרי .4

 תורה שבעל פה מסורת וחידושים, אלון שבות: הוצאת תבונות, תשנ"ז .לא בשמים היא .5

 .)מהדורה חדשה: תשע"ח(

  .2013 ,ידיעות אחרונותילוסופיה של לוח השנה. הפ :עקבות הזמן היהודיב .6

 

7. Good and Evil in Jewish Thought, English Translation by Prof. John Glucker, MOD 

Books, Tel Aviv, 1989. 

8. El bien y el mal en el pensamiento judio, Ed. Riopiedras, Barcelona 1996 (Spanish 

Translation) 

9. German Translation: Von der Macht des Bösen:  eine Reise zu den Abgründen 

Gottes, Shalom Rosenberg ; mit einem Vorwort von Walter Homolka ; aus dem 

Englischen von Sieglinde Denzel und Susanne Naumann, Berlin:  Jüdische 

Verlagsanstalt,  2001. 

 

 נתקבל לפרסום

יצה, מהדורה מדעית של הטקסט של פירושו הבינוני של אבן רשד, פירושיהם ספר המל .10

וקטעים מפירושו של ר'  ג ור' יוסף אבן כספי, סיכומו של ר' אברהם אביגדור"של הרלב

 .התקבל לפרסום על ידי האקדמיה הישראלית למדעים יהודה מסר ליאון, בליווי מבוא.

 

 

 עריכת ספרים

ויחסה למסורת הפילוסופית  "בפילוסופיה היהודית ביההערות למושג האינסופיות ב .11

 ירושלים: חמו"ל, תש"ל.. הכללית

 1970הוצאת בר אורין,  .פרקים בתולדות הפרשנות הפילוסופית של המקרא .12

שלום רוזנברג, יעקב אלבוים ויוסף דן )עורכים(, . פרקים בתולדות המשיחיות בישראל .13

משרד החנוך  -האוניברסיטה העברית  - המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה ירושלים:

 תשל"ב.  והתרבות,



המרכז  .פרקי עזר למורה: במחצית הראשונה למאה הי"ג הפולמוס על כתבי הרמב"ם .14

 תשל"ב. להוראת מדעי הרוח והחברה,

 1975 .מקורות לתולדות תורת התארים בפילוסופיה היהודית בימה"ב .15

 יוסף דן, שלום רוזנברג )עורכים(, יעקב אלבוים, .פרשיות עיוניות בתולדות ישראל .16

 .תש"מ-תשל"ה ,רושלים: משרד החינוך והתרבותי

עמוס ספראי, ישראל פיפקו(, ירושלים:  -)בהשתתפות . סוגיות במשנתו של הרמב"ם .17

 תשמ"א.  המחלקה לחינוך ותרבות בגולה, -ההסתדרות הציונית העולמית 

שה אידל, דבורה דימנט, שלום מ. מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה -מנחה לשרה  .18

 רוזנברג )עורכים(, הוצאת מאגנס, תשנ"ד

שלום רוזנברג ובנימין איש הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל,  -יובל אורות  .19

 שלום )עורכים(, ירושלים: הוצאת ספריית אלינר ובית מורשה בירושלים, תשס"ה

 

20. Bar-Mitzva:trece charlas sobre judaismo, Shalom Rosenberg, Tzvi 

Beckerman (ed.), Tel Aviv: Universidad Abierta, Dor Hemshej, 1984. 

21. Antología del pensamiento judío: la elección de Israel, Shalom Rosenberg, 

Eliahu Birnbaum (Ed.), Jerusalem:  Organización Sionista Mundial, 

Departamento de Educación y Cultura Religiosa,  1986. 

22. El bien y el mal en el pensamiento judío, Barcelona:  Riopiedras, 1996. 

23. Von der Macht des Bösen: eine Reise zu den Abgründen Gottes, Shalom 

Rosenberg ; mit einem Vorwort von Walter Homolka ; aus dem Englischen von 

Sieglinde Denzel und Susanne Naumann, Berlin:  Jüdische Verlagsanstalt, 

 2001. 

24. que é cashrut?: antologia do pensamento judaico sobre as leis dietéticas 

judaicas, seleção de textos, Eliahu Birnbaum e Shalom Rosenberg, São Paulo: 

 Editora & Livraria Sefer,  2003. 

 

 

 בכתבי עת מדעיים מאמרים

 . 241ד, עמ' -תש"ל א ,כ' ,עיון. מורגן-על מקור קדום נוסף לחוק דה .25

 ,לז ,םבטאון האקדמאים הדתיי :דעותפרקים על פרשנות ואידיאולוגיה',  'בין פשט לדרש: .26

 .91-99 ,תשכ"ט

 ,מא ,םתיידעות: בטאון האקדמאים הד'פראנץ רוזנצווייג והמחשבה היהודית בדורנו',  .27

 .40-46תשל"ב, עמ'  

קובץ  כרון ליעקב פרידמן ז"ליספר ז, שנות המקרא והאגדה במורה נבוכים''הערות לפר .28

שלמה פינס )עורך(, ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית,  .מחקרים

 .215-221, עמ' תשל"ד

 .50—35תשל"ה, עמ' , ט-ח ,מהלכים'תורה ומדע בהגותו של הרב קוק',  .29

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-78439?func=service&doc_number=000339666&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-78439?func=service&doc_number=000339666&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-78439?func=service&doc_number=000339666&line_number=0013&service_type=TAG%22);


, משה קובץ הרצאות: התגלות, אמונה, תבונה. שלושה כיוונים '"ההתגלות המתמדת": .30

 .131-143, עמ' אילן, תשל"ו-גן: אוניברסיטת בר-רמת חלמיש, משה שוורץ )עורכים(,

 . 145-169מ' , עתשל"ו ,התגלות, אמונה, תבונה :סימפוזיון .מהי?' -'פילוסופיה יהודית  .31

 . 5-15 תשל"ו, עמ', 77/78ה, בתפוצות הגול. 'זהות ואידיאולוגיה בהגות היהודית בת זמננו' .32

תשל"ו, , נא ,קרית ספר .וידה )תשל"ג( י.א.'על "ספר תיקון הדעות" ליצחק אלבלג, ההדיר  .33

 .243-247עמ' 

 .148-166תשל"ז, עמ'  ,4 ,קתדרה .מאבק השקפות' -'הזיקה לא"י בהגות היהדות  .34

 .34-38, עמ' 1977 ,4 ,סקירה חודשית. 'מושג המדינה ביהדות בהגותו של הראי"ה קוק' .35

כת יהודה באואר, יוסף , בעריהגות ומעש בציונות - החלום והגשמתוהופיע גם בקובץ ]

המדינה בהגות היהודית, ובקובץ ; 114-119 גורני ואליעזר שביד, ת"א תשל"ט, עמ'

, בעריכת אריה סטרוקובסקי, האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך מקורות ומאמרים

 .[219-224 והתרבות, ירושלים, תשמ"ב עמ'

עמ'  ז(,"תשל-ל"ותש, ד-א ז"כ ,עיוןם. תורת השמות בפילוסופיה היהודית בימי הביניי .36

, ז"הלל בעריכת יהודה מלצר, עיון כ-)הופיע גם בקובץ לזכרו של יהושע בר. 105-144

  . 105-144עמ' , ז"תשל-ו"תשל

 . 105-144 תשל"ז,-תשל"ו ,כז ,עיון. 'תורת ה"שמות" בפילוסופיה היהודית בימי הביניים' .37

אסא , ספר ישעיהו ליבוביץ: קובץ מאמרים על הגותו ולכבודו. 'מעמדו של המוסר הדתי' .38

אביב, אגודת הסטודנטים, -אביב: אוניברסיטת תל-ים(, תלכשר ויעקב לוינגר )עורכ

 .138-145' , עמתשל"ז

 -יהדות וציונות בחינוך : הישראלי כיהודי. פי המידות האנושיות'-'הזהות היהודית על .39

 . 121-128, תשל"ח, עמ' אביב-תל דברים בכנסי עיון לזכר סגן ישי רון.

 .155—103שם, עמ' ; 56-72תשל"ח, עמ'   ,(א)כח ,עיון. 'אפשרי ומצוי בלוגיקה הביניימית' .40

 .103-155תשל"ח, עמ'  (,ב/ג)כח ,עיון .רי בפילוסופיה הביניימית''הכרחי ואפש .41

משנתו  .רעיון הבחירה במשנתו של ריה"ל ובפילוסופיה היהודית החדשה' -'לב וסגולה  .42

ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות . ההגותית של רבי יהודה הלוי

 . 108-118, עמ' תורנית, תשל"ח

 דעת, ,שם; 63-71תשל"ח, עמ'  ,1 ,דעת .אליהו בן אליעזר הירושלמי'’ ן לר'ספר ההגיו .43

 . 73-92תשמ"א, עמ'  ,7דעת, ; 127-138, עמ'  תשל"ח/תשל"ט ,3/2

, גבריאל חיים המשך וחידוש -התפילה היהודית  .כיוונים ובעיות' -'תפילה והגות יהודית  .44

 .85-130, עמ' ירושלים: קדם, תשל"ח ,כהן )עורך(

אוריאל סימון )עורך(,  המקרא ואנחנו, .'חקר המקרא במחשבה היהודית הדתית החדשה' .45

 .86-119, עמ' אביב: המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו, תשל"ט-תל

תשל"ט,  (,ב-א) מח ,תרביץ .יים בתורת ההגיון'עבר סימנים מנמוטכניים 'בלבוש עברי: .46

 .74-98עמ' 

 .7-14)תשל"ט(, עמ'  1 ,כיוונים .יהדות וציונות' -'מחלוקת מחודשת  .47

 .קוק ושל הרב א"ש תמרת' 'סתירות ודיאלקטיקה במוסר החברתי בהגותם של הראי"ה .48

יחזקאל כהן )עורך(, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה  חברה והיסטוריה,

 .137-154, עמ' לתרבות תורנית, תש"ם

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-07798?func=service&doc_number=000095405&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-07798?func=service&doc_number=000095405&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18271?func=service&doc_number=000344308&line_number=0019&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18271?func=service&doc_number=000344308&line_number=0019&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18271?func=service&doc_number=000344308&line_number=0019&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01861?func=service&doc_number=000345471&line_number=0031&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01861?func=service&doc_number=000345471&line_number=0031&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10327?func=service&doc_number=000346583&line_number=0067&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10327?func=service&doc_number=000346583&line_number=0067&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10327?func=service&doc_number=000346583&line_number=0067&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-25020?func=service&doc_number=000347440&line_number=0057&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-25020?func=service&doc_number=000347440&line_number=0057&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-44766?func=service&doc_number=000348214&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-44766?func=service&doc_number=000348214&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11833?func=service&doc_number=000353548&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11833?func=service&doc_number=000353548&line_number=0011&service_type=TAG%22);


, ביהדותדרכים לאמונה  .יות אפיסטמיות בהגות היהודית הביניימית''אמונה וקטגור .49

 .85-101, המחלקה לתרבות תורנית, תשמ"א -ירושלים: משרד החינוך והתרבות 

תשמ"א, עמ'  ,א ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל .'על פרשנות המקרא בספר המורה' .50

85—157 . 

-3, עמ' תשמ"א (,א)ל ,עיון .ומקרה' עצם -'קאטגוריות אונטולוגיות ופילוסופים יהודיים  .51

25. 

אמרים דת ושפה: מ .פרשנות המקרא בכתביו של רבי יוסף אבן כספי''הגיון, שפה ו .52

אביב: מפעלים -, משה חלמיש ואסא כשר )כשר(, תלבפילוסופיה כללית ויהודית

 .105-113, עמ' אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תשמ"ב

של הרמב"ם" צילום פורסם בתוך "דין ויושר בתורת המשפט -'ושוב על "דרך הרוב"' ]דפוס .53

גן: המכון -. אלה בלפר )עורכת(, רמתמנהיגות רוחנית בישראל: מורשה ויעד .)תשסד([

 .87-103עמ' , ליהדות ולמחשבה בת זמננו, תשמ"ב

פילוסופיה היהודית הרסטוראטיבית ב הערות לתולדות רעיון הגאולה 'השיבה לגן עדן: .54

הרעיון המשיחי בישראל: יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם  .הביניים'-בימי

כ"ה בכסלו תשל"ח. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, -, כ"דשלום

 .37-86תשמ"ב, עמ' 

-א)לא ,עיון .המרובע של המקרה' השורש ת אונטולוגיות ופילוסופיים יהודיים:'קאטגוריו .55

 .58-87תשמ"ב, עמ'  (,ב

קרית  .משה נרבוני'’ ופירושיו של ר רשד’ 'התרגומים העבריים ל"דרושים הטבעיים" של ן .56

 .715-724 ,תשמ"ב (,ג/ד)נז ,ספר

, אסא פילוסופיה ישראלית: מבחר מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית .'והלכת בדרכיו' .57

 .72-91, עמ' ב: פפירוס, תשמ"גכשר, משה חלמיש )עורכים(, תל אבי

מחקרי  .חסדאי קרשקש' יהודה, תלמידו של דון’ אברהם בר’ '"ארבעה טורים" לר .58

 .525-621תשמ"ד, עמ'  ,ד-ג ,ירושלים במחשבת ישראל

 .275-295 תשמ"ד, עמ' (,ד)לב ,עיון .יוסף אבן כספי'’ '"ספר ההטעאה" לר .59

-מחקרים בתולדות ארץשלם:  .ה'עשר-מפגש פילוסופי בירושלים בסוף המאה הארבע .60

 .417-427 תשמ"ד, עמ' ,, דישראל ויישובה היהודי

י'  ל ובדרכי הוראתה,"ה זצ"באורו: עיונים במשנתו של הראי .ה והתנין העיוור'"'הראי .61

ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים חמיאל )עורך(, 

  .317-352 תשמ"ו, עמ' בגולה,

 . 23-30עמ'  ,1987(, 2)34, סקירה חודשית .'דת וציון' .62

בעריכת בנימין איש שלום ושלום רוזנברג  ,יובל אורות .הגותו של הראי"ה'מבוא ל' .63

 . 27-105תשמ"ח, עמ' 

תשמ"ט, -תשמ"ח (,ד-ג)לז ,עיון. 'חידוש המינוח הפילוסופי העברי בשלהי המאה הי"ח' .64

 . 263-270עמ' 

יובל  .)סימפוזיון( מתחדשת'יהודית  'תרומתה של משנת הראי"ה קוק להגות .65

 .349-369 עמ' תשמ"ח, ,אורות

ספר משה שוורץ, ספר השנה של  .'מושג האמונה בהגותו של הרמב"ם וממשיכיו' .66

 -ב )הופיע גם 351-389תשמ"ח, עמ'  )בעריכת משה חלמיש(, כג-כב ,אילן-בראוניברסיטת 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10359?func=service&doc_number=000406649&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10359?func=service&doc_number=000406649&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-19894?func=service&doc_number=000354664&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-19894?func=service&doc_number=000354664&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-19894?func=service&doc_number=000354664&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01701?func=service&doc_number=000355341&line_number=0081&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01701?func=service&doc_number=000355341&line_number=0081&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-80596?func=service&doc_number=000355916&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-80596?func=service&doc_number=000355916&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-69612?func=service&doc_number=000358409&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-69612?func=service&doc_number=000358409&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-35752?func=service&doc_number=000006577&line_number=0006&service_type=TAG%22);


, משה הלברטל, דוד על האמונה; עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהודית

 (.קורצווייל, אבי שגיא )עורכים(, ירושלים: כתר, תשס"ה

, אריה מחקרים בתלמוד ובמדרש: ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ .צפייה ורשות' 'העתיד: .67

 . 539-555עמ' , אדרעי ואחרים )עורכים(, ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ה

 .189-216תשמ"ט, עמ' -תשמ"ח ,טו-יד ,שנתון המשפט העברי .על דרך הרוב'' .68

עמ'  ,טתשמ"-ח"תשמ ,לז ,עיון .ח'"'חידוש המינוח הפילוסופי היהודי בשלהי המאה הי .69

 חן(-)בשותפות עם אלכסנדר אבן 263-270

 ,22 ,דעת', ([674’ )=ס’ 'פירוש הרלב"ג לספר המבוא ]כולל ההדרת כ"י וטיקן אור .70

 .98—85תשמ"ט, עמ' 

 . 55-63ט, עמ' "חשון תשמ ,ז"ק ,שדמות'דורנו ואמונת ישראל',  .71

)עורך(, המכון  היהדות והאמנות, דוד קאסוטו .אמנות והגות יהודית: עיונים ראשונים .72

אילן, רמת גן, -ש דוד ובתיה קוטלר, אוניברסיטת בר"זמננו ע-ליהדות ולמחשבת בת

 . 157-163ט, עמ' "תשמ

מוגשים לכבוד  -ת היהודית עלי שפר: מחקרים בספרות ההגו .'על הוויות אביי ורבא' .73

, עמ' אילן, תש"ן-גן: אוניברסיטת בר-, משה חלמיש )עורך(, רמתהרב ד"ר אלכסנדר שפרן

133-144. 

-133תש"ן, עמ'  (,ב-א)טנ ,תרביץ .הערות מבוא' השירים:-וסופית לשיר'הפרשנות הפיל .74

151. 

, (חלק ב) ספר היובל לשלמה פינס .פירוש תמיסטיוס ל"ספר ההקש"' שם:-'יפת באוהלי .75

, , ירושלים: האוניברסיטה העברית, תש"ןמשה אידל, זאב הרוי, אליעזר שביד )עורכים(

 )עם בצלאל מנקין(. 267-274עמ' 

ישראל בהגות היהודית בימי -ארץ .ישראל בהגות היהודית במאה הט"ז'-'גלות וארץ .76

, עמ' צבי, תשנ"א-, משה חלמיש ואביעזר רביצקי )עורכים(, ירושלים: יד יצחק בןהביניים

166-192. 

 תשנ"ג, עמ' ,1 ,]סדרה חדשה[ גוילין .יק'’'על משנתו הפילוסופית של הרב י"ד סולובייצ .77

29-38.  

 .77-92תשנ"ג, עמ'  ,30 ,דעת .לתולדות מושג האינסוף' :'מאנקסימנדרוס ועד לוינס .78

 .27-28עמ'  ,ג"קיץ תשנ ,31 ,דעת .ק'"'משה שוורץ וחקר רנ .79

שורשים ונופים: מבחר כתבים  .ות בהגות היהודית בימי הביניים''תיאוריות אסטרונומי .80

, חיים שוורצבוים, עלי יסיף )עורך(, באר שבע: הוצאת הספרים של בחקר הפולקלור

 .146-151, עמ' 1993בנגב, אוניברסיטת בן גוריון 

מנחם  'ובמחשבת ישראל: מוגשים לכבוד הרב פרופמחקרים בהלכה  .'ידות נדרים' .81

 .193-217, עמ' אילן, תשנ"ד-גן: אוניברסיטת בר-משה בר )עורך(, רמת עמנואל רקמן,

-183' תשנ"ד, עמ ,32-33 ,דעת .שאלה ותשובה משל אבן רשד' 'בין פיסיקה לאונטולוגיה: .82

186. 

מוסר, מלחמה וכיבוש: דברים שנאמרו ביום עיון במכון  .'מלחמה ושלום; יהושע וישעיהו' .83

, יוסף צבי רימון )עורך(, אלון שבות: ישיבת הר עציון להכשרת מורים יעקב הרצוג ע"י

 .41-52, עמ' תבונות, תשנ"ד

 .347-366תשנ"ד, עמ'  ,מנחה לשרה .'אונטולוגיה ניאופלטונית' .84

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-35755?func=service&doc_number=000006577&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-35755?func=service&doc_number=000006577&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18914?func=service&doc_number=000434467&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18914?func=service&doc_number=000434467&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-23080?func=service&doc_number=000042445&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-23080?func=service&doc_number=000042445&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09880?func=service&doc_number=000035325&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09880?func=service&doc_number=000035325&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-08224?func=service&doc_number=000042355&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-08224?func=service&doc_number=000042355&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-56293?func=service&doc_number=000337509&line_number=0084&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-56293?func=service&doc_number=000337509&line_number=0084&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-56293?func=service&doc_number=000337509&line_number=0084&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18829?func=service&doc_number=000148963&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18829?func=service&doc_number=000148963&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04885?func=service&doc_number=000136847&line_number=0030&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04885?func=service&doc_number=000136847&line_number=0030&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04885?func=service&doc_number=000136847&line_number=0030&service_type=TAG%22);


 ,מג ,עיון .ונפתלי הירץ אולמאן' משה מנדלסון שיח פילוסופי בשלהי המאה הי"ח:-'דו .85

 חן(-)עם אלכסנדר אבן 209-220 ,ניסן תשנ"ד

 קפג.-תמוז תשנ"ה, עמ' קס-סיון ,קטז ,סיני .ברוך מקוסוב וראשיתה של החסידות'’ 'ר .86

 .59-69תשנ"ו, עמ'  ,יח ,עלי ספר .דוד בן יום טוב אבן ביליה'’ 'פירוש י"ג מדות לר .87

 מחקרים במקרא ובחינוך: מוגשים .פילוסופיה ופרשנות ספרותית' יה:'איוב משל ה .88

 .146-158, , תשנ"ו', דב רפל )עורך(, ירושלים: טורו קולגמשה ארנד 'לפרופ

, נ"והתש -יהדות ודמוקרטיה, מחלוקת ואחדות, הכינוס השנתי  .''דמוקרטיה ויהדות .89

, עמ' ירושלים: המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ, תשנ"ו

45-62. 

תוך וקליפה בתרבות המערבית: דרכים ורעיונות  .פרספקטיבה יהודית' -מודרניזם -'פוסט .90

 .33-44, עמ' עמרם ינאי ומאיר מוניץ )עורכים(, אלון שבות: תבונות, תשנ"ו להתמודדות,

 .47-57עמ'  ,תשנ"ז ,6 ,עלון למורי ההיסטוריה .'גאולה והיסטוריה' .91

, בעריכת שמחה רז, , כרך אקובץ הציונות הדתית .'הפורים של מרן הראי"ה קוק זצ"ל' .92

 .22-29, עמ' המרכז העולמי, תשנ"ז-הפועל המזרחי-ירושלים: הסתדרות המזרחי

ברוך -ספר זיכרון ליוסף מרומי לירושלים: .יסטוריה בפרספקטיבה אסכטולוגית''ה .93

אביעזר רביצקי )עורך(, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון למדעי  ,סרמוניטה

 .313-340, עמ' היהדות, תשנ"ח

 .25-34תשנ"ח, עמ'  ,ה ,אקדמות .חז"ל'פי -ההומניזם התיאולוגי על 'שירת המלאכים: .94

 . 145-179ח, עמ' ", תשנ38 ,מדעי היהדותם. מיתוס המיתוסי .95

שאלות על אלהים: דיאלוגים, יזהר הס, . 'להמר מול עיניו הריקות של מלאך המוות' .96

 )עורכים(, אור יהודה: הד ארצי, תשנ"ו. אלעזר שטרום

 .357-370עמ'  תשנ"ח, ,שנה בשנה .'תורת הקבלה ב"נפש החיים"' .97

 . 71-88ט, עמ' ", תמוז תשנז ,אקדמות .'ושוב על שירת המלאכים' .98

 .325-333, עמ' תש"ס ,שנה בשנה .'הוא ותמורתו יהיה קודש' .99

ליקוטי שושנים: קובץ מאמרים לזכרה של שושנה . הסיפור הראשון': 'רבה בר בר חנה .100

 .55-63, עמ' אביב: חמו"ל, תש"ס-, יוסי גרין )עורך(, תללסקר ז"ל

מאת לצדיק: קובץ מאמרים על רבי צדוק הכהן  .'תורת הייחוד במשנתה של החסידות' .101

 .289-309, עמ' ס, ירושלים: בית, תש"סבעריכת גרשון קיצי  ומשנתו,

בהיותו קרוב: אסופת מאמרים לימים הנוראים, לזכרו של יחיאל שי  .'ה"אני ותשובתו"' .102

אלחנן גנזל ואחרים )עורכים(, מרכז שפירא: המכון התורני שע"י הישיבה  פינפטר,

 .108-119, עמ' הגבוהה אור עציון, תש"ס

בין יהדות לדמוקרטיה:  -מדינת ישראל  .פרספקטיבה פילוסופית' -'דמוקרטיה והלכה  .103

, 2000לדמוקרטיה, יוסי דוד )עורך(. ירושלים: המכון הישראלי  קובץ ראיונות ומאמרים,

 .179-209עמ' 

שנות יודאיקה בבצלאל, ירושלים  92-קטלוג ל .קדושה וחפצי קדושה, ברצף ותמורה .104

 Sanctity and Sacramental Objects, in Continuity and)וכן בגרסה אנגלית:  2000

Change, 92 Years of Judaica at Bezalel, Jerusalem 2000) 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-08434?func=service&doc_number=000183662&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-08434?func=service&doc_number=000183662&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-00392?func=service&doc_number=000209436&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-00392?func=service&doc_number=000209436&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-05360?func=service&doc_number=000172174&line_number=0026&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-05360?func=service&doc_number=000172174&line_number=0026&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04634?func=service&doc_number=000195942&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04634?func=service&doc_number=000195942&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-50235?func=service&doc_number=000226060&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-50235?func=service&doc_number=000226060&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-50235?func=service&doc_number=000226060&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-03243?func=service&doc_number=000361636&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-03243?func=service&doc_number=000361636&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04780?func=service&doc_number=000268342&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04780?func=service&doc_number=000268342&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18204?func=service&doc_number=000273838&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18204?func=service&doc_number=000273838&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-18204?func=service&doc_number=000273838&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01530?func=service&doc_number=000360336&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01530?func=service&doc_number=000360336&line_number=0015&service_type=TAG%22);


כלביא יקום: עיון מחודש בעקרונות הציונות  .הרטוריקה''ההלכה ומלכודת השיח ו .105

-תל ,עריכה: הדס גולדברג ,תית והאורתודוקסיה המודרנית; ספר כנס לביא השניהד

 .127-137, עמ' אביב: מודן, תשס"א

, נפתלי רוטנברג )עורך(, ידיעות אחרונות ומכון ון פותחים שבוע .פרשת ויצא ופרשת בא .106

 .173-179 ;72-82, עמ' 2001ליר, ירושלים 

 .5-21עמ' תשס"א,  ,ה ,הגיון .'חקירה ותיאוריה' .107

גיה: דברים שנאמרו ביום עיון תשובה ופסיכולו .'מצפון ואשמה בהגות היהודית' .108

חיים נבון )עורך(, אלון שבות:  במכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון,

 . 19-47 , עמ'תבונות, תשס"א

בין אדם לעצמו  -האחר  .שורשיה האונטולוגיים של הפוליטיקה' -'האחד והאחר  .109

ששון, -עורכים: חיים דויטש, מנחם בן .ולזולתו: אסופת מאמרים לזכרו של דודי דויטש

 .52-74עמ'   ,2001משכל, -ספרי חמד -אביב: ידיעות אחרונות -תל

 .139-148תשס"א, עמ'  ,י ,אקדמות .'על תרבות, שותפות ובדידות' .110

קבעוני לדורות:  .של חז"ל' על פרדוכסים וגבולות הרציונליות בהגותם 'פרשת פרה: .111

גור גלון, שלומי  ,אסופת מאמרים לחודש אדר, לעילוי נשמת דקלה )ארזי( אלואי ז"ל

 .81-96עמ' , מדליון )עורכים(, הר ברכה: המכון התורני שע"י ישיבת הר ברכה, תשס"א

קובץ מאמרים לזכרו של צבי  -" "אבי עופרים .'הערות לתפיסת הלשון בהגותם של חז"ל' .112

, עמ' ירושלים: משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, תשס"ב ,עורך: יצחק הקלמן ,כורך

111-119. 

 .153-207תשס"ב, עמ'  ,יב ,אקדמות .סוגיות בשפה ובפרשנות' 'כוחה של טעות: .113

 .317-345 ,תשס"ב ,ניטשה בתרבות העברית'ניטשה ומוסר היהדות',  .114

תשס"ב,  ,49 ,דעת .אליהו בן אליעזר הירושלמי: השער הראשון' 'ספר אדרת האמונה לר' .115

 .47-86עמ' 

ב, ", ירושלים, תשסעיר שלם .אל המאמינים, אחי ואויבי, בהר הבית פשרה בעין הסערה .116

 . 19-20עמ' 

כלביא שכן: אסופת מאמרים לימי זיכרון וגאולה,  .'הרהורים על מחזור השנה החדש' .117

מרכז שפירא: המכון  , אשר סבג ]ואחרים[ )עורכים(,לזכרו של גד יצחק )גדי( עזרא הי"ד

 .108-117, עמ' התורני אור עציון, תשס"ג

תחומיים בעולם -מסע אל ההלכה: עיונים בין .היסטורי'-דיוקן תיאולוגית: 'ההלכתיו .118

 .59-82, עמ' 2003. עמיחי ברהולץ )עורך(, תל אביב: משכל, החוק היהודי

החיים כמדרש: עיונים  .תורת הנפש בהגות היהודית'ת: 'החיפוש אחר משמעו .119

שחר ארזי, מיכל פכלר וברוך כהנא  בפסיכולוגיה יהודית לכבוד פרופסור מרדכי רוטנברג,

 .225-249, עמ' 2004: משכל, אביב-)עורכים(, תל

 שב.ר-תשס"ד, עמ' רצג ,ט ,עיונים בחינוך היהודי .'המקרא והערכים' .120

, ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, הגות ומקרא .'התגלות ותורה מן השמים' .121

 .13-25, עמ' תשס"ה

נוסח מורחב הופיע בתוך ] 1988(, 6)35, סקירה חודשית ,הסבר, לקח, משמעות' -'שואה  .122

ב. ירושלים: החוג -עורך: יהוידע עמיר, כרך א דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד.

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55536?func=service&doc_number=000271918&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55536?func=service&doc_number=000271918&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55536?func=service&doc_number=000271918&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-81466?func=service&doc_number=000376130&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-81466?func=service&doc_number=000376130&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-81466?func=service&doc_number=000376130&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-62139?func=service&doc_number=000380775&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-62139?func=service&doc_number=000380775&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-62139?func=service&doc_number=000380775&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04040?func=service&doc_number=000366286&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04040?func=service&doc_number=000366286&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04040?func=service&doc_number=000366286&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-85310?func=service&doc_number=000379320&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-85310?func=service&doc_number=000379320&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11033?func=service&doc_number=000411897&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11033?func=service&doc_number=000411897&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11033?func=service&doc_number=000411897&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-58111?func=service&doc_number=000409471&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-58111?func=service&doc_number=000409471&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-36041?func=service&doc_number=000422661&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-36041?func=service&doc_number=000422661&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-36041?func=service&doc_number=000422661&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11506?func=service&doc_number=000432347&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11506?func=service&doc_number=000432347&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-37158?func=service&doc_number=000012059&line_number=0028&service_type=TAG%22);


דעי היהדות, האוניברסיטה העברית; מכון ון ליר, למחשבת ישראל, מכון מנדל למ

 .[3-13, עמ' תשס"ה

ספר זיכרון לפרופסור זאב פלק ז"ל: מאמרים במדעי  .'פרדוקסים של מוסר ופוליטיקה' .123

רבקה הורביץ ]ואחרים[ )עורכים(, ירושלים: מישרים, מכון  היהדות ובשאלות השעה,

 .189-203, עמ' שכטר למדעי היהדות, תשס"ה

אורתודוקסייה יהודית: היבטים  .ד'על הגדרות ומושגי יסו 'מסורת ואורתודוקסייה: .124

, אדם פרזיגר )עורכים(, ירושלים: מאגנס, תשס"ויוסף שלמון, אביעזר רביצקי ו חדשים,

 .55-78עמ' 

 .7-12עמ' , פתח תקווה, תשס"ו, ד"ר לידיה קוזניצקי -ציורי התנ"ך  .ואנחנו' 'המקרא .125

סוגיות,  -יהדות  .הכוכב' הערות לסטרוקטורה של החלק הראשון של 'מעבר לאחדות: .126

חביבה פדיה ואפרים מאיר )עורכים(, באר שבע:  ספר רבקה. -קטעים, פנים, זהויות 

 . 577-584, עמ' תשס"זגוריון, -הוצאת אוניברסיטת בן

נואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות עמ .'על מושג האינסופיות ורבדיו' .127

 .170-177, עמ' ואל הנסל )עורכת(, ירושלים: מאגנס, תשס"ז', זופרספקטיבות דתיות

-97תשס"ז, עמ'  ,61 ,דעת .העין' ברוך יצחק ליפשיץ שנעלמו מן 'ישראל ורר' 'כתבים של  .128

112. 

 ', יצחק שהגות, אמנות, עיצוב -אות לעולם: האות העברית  .'המיסטיקה של הגרפיקה' .129

 .54-65, עמ' ח"תשס, החינוך משרד - פרסומיםה מחלקת: ירושליםרקנטי )עורך(, 

 ,תורה, כרך א: הכיפה והכומתה –מדינה  -עמדו"ת; עם  .'ההלכה והדילמות הפוליטיות' .130

 .185-191, עמ' רחובות: הוצאת מכללת אורות ישראל, תש"ע-משה רחימי )עורך(, אלקנה

 .11-16תש"ע, עמ'  ,כה ,אקדמות, על תחייתה של הדת בימינו .131

עת -בית מדרש כתוב: כתב -לימודים  .יץ''פרדוקסים ואמונה במשנתו של ישעיהו ליבוב .132

, עמ' ירושלים .אחים נחמה וישעיהו ליבוביץהמוקדש לתורתם ולתחומי התענינותם של ה

93-102. 

 

 לועזי

133. El monoteísmo ético, Conferencias pronunciadas en el IICCAI (1967), pp. 

137-145 

134. La exégesis clásica, Mikrá 2 (1968), pp. 73-94  

135. A Note on Propositional Calculus, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 

xiii no. 4, october 1972, pp. 506-510. 

136. El sentido del monoteismo judío, Diálogo 1 (1975), pp. 18-25 

137. Identidad e ideología en el pensamiento judío contemporáneo, Dispersión y 

Unidad 18-19 (1976-1977), pp. 5-20 

138. Patterns of Jewish Identification, in World Jewry and the State of Israel, ed. 

Moshe Davis, Arno Press, N.Y. 1977 pp. 208-210 

139. Las ideas fundamentales del pensamiento judío, Orientaciónes: diez 

enfoques actuales sobre temas judaicos, en memoria del Rabino Dr. Iosef 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-37158?func=service&doc_number=000012059&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-37158?func=service&doc_number=000012059&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55086?func=service&doc_number=000442052&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55086?func=service&doc_number=000442052&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-55086?func=service&doc_number=000442052&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-65480?func=service&doc_number=000459986&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-65480?func=service&doc_number=000459986&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-61980?func=service&doc_number=000459102&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-61980?func=service&doc_number=000459102&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-61980?func=service&doc_number=000459102&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-25219?func=service&doc_number=000461299&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-25219?func=service&doc_number=000461299&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-14161?func=service&doc_number=000466819&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-14161?func=service&doc_number=000466819&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-59606?func=service&doc_number=000488117&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-59606?func=service&doc_number=000488117&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-49656?func=service&doc_number=000380656&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-49656?func=service&doc_number=000380656&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-38826?func=service&doc_number=000285194&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01692?func=service&doc_number=000283287&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09749?func=service&doc_number=000297475&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-14675?func=service&doc_number=000299085&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09656?func=service&doc_number=000319593&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09658?func=service&doc_number=000319593&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09658?func=service&doc_number=000319593&line_number=0010&service_type=TAG%22);


Oppenheimer. Buenos Aires: Asociación Religiosa Concordia Israelita, 1981, 

pp. 216-193  

140. On the Modal Version of the Ontological Argument Logique et Analyse, vol. 

24, (1981), pp. 129-133 

141. Exile and Redemption in Jewish Thought in The Sixteenth 

Century: Contending Conceptions, Jewish Thought in the Sixteenth Century, 

Ed. by Bernard Dov Cooperman, Cambridge, MA :Harvard University Press, 

1983, pp. 430-399  

142. The Centrality of Jerusalem in Judaism, Israel ,the Middle East and the Great 

Powers, Ed. by Israel Stockman-Shomron. Jerusalem :Shikmona, 1984, pp. -24

29 

143. The Concept of "’Emunah" in Post-Maimonidean Jewish philosophy, Studies 

in Medieval Jewish History and Literature .Vol. II. Ed. by Isadore Twersky .

Cambridge, MA: Harvard University, Center for Jewish Studies, 1984, pp. 273-

307 

144. The Religious Situation in Israel, Survey of Jewish Affairs 2 [1983] (1985), pp. 

73-85 

145. The Link to the Land of Israel in Jewish Thought: A Clash of Perspectives, 

The Land of Israel: Jewish Perspectives. Ed. Lawrence A. Hoffman, Notre 

Dame, IN :University of Notre Dame Press, 1986, pp. 169-139  

146. La idea de la creación en el pensamiento judío, Rumbos 16 (1986) pp. 80-90 

147. Emunat Hakhamim, Jewish Thought in the Seventeenth Century, Ed. by 

Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1987, pp. 341-285  

148. On Jewish Studies, Immanuel: a Journal of Religious Thought and Research 

in Israel, Jerusalem, 21, (1987), pp. 712-122   

149. Ethics in Arthur, A. Cohen and Paul Mendes-Flohr (eds.) Contemporary 

Jewish Religious Thought, New York 1987 pp.195-202 

150. Philosophical Observations on Maimonides’ Critique of Galen, Koroth 9 

(1988), pp. 246-254 

151. Themistius on Modal Logic - Excerpts from a Commentary on the Prior 

Analitics Attributed to Themistius, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 11 

(1988), pp. 83-103 (with Charles Manekin). 

152. 'Philosophical Observation on Maimonides' Critique of Galen, Koroth, vol. 9, 

1988 pp. 246-254. 

153. The Relations Between Judaism, Christianity and Islam; Maimonides View 

and its Significance for the Present, From The Martin Buber House, n. 11, 

Heppenheim, Summer 1987, pp. 5-15. 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-09658?func=service&doc_number=000319593&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-12417?func=service&doc_number=000067437&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-12417?func=service&doc_number=000067437&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-12421?func=service&doc_number=000067437&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-12421?func=service&doc_number=000067437&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-12421?func=service&doc_number=000067437&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-29743?func=service&doc_number=000323442&line_number=0021&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-29743?func=service&doc_number=000323442&line_number=0021&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02008?func=service&doc_number=000111556&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04621?func=service&doc_number=000111556&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04621?func=service&doc_number=000111556&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-14346?func=service&doc_number=000323691&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04097?func=service&doc_number=000011434&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04099?func=service&doc_number=000011434&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04099?func=service&doc_number=000011434&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-11294?func=service&doc_number=000083136&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02641?func=service&doc_number=000010920&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02643?func=service&doc_number=000010920&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02643?func=service&doc_number=000010920&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02643?func=service&doc_number=000010920&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04169?func=service&doc_number=000007370&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04171?func=service&doc_number=000007370&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-04171?func=service&doc_number=000007370&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01149?func=service&doc_number=000030531&line_number=0006&service_type=TAG%22);


154. Maimonides, A Voice That Speaks Across the Centuries, The Courier, 

UNESCO, pp. 21-23. (Translated into french, spanish, catalan, urdu, german, 

etc). 

155. Tradition and Chidush, Jewish Action, Winter 5749/ 1988-9. Vol. 49 No. 1 pp. 

12-15. 

156. La ética en Maimónides, Sobre la vida y obra de Maimónides: I Congreso 

Internacional (Córdoba, 1985). Ed :.Jesús Peláez del Rosal. Córdoba: Ediciones 

El Almendro, 1991, pp. 462-455  

157. Introduction to the Thought of Rav Kook, The World of Rav Kook’s 

Thought, Eds.: Benjamin Ish Shalom and Shalom Rosenberg,  New York: Avi 

Chai, 1991, pp. 127-16  

158. Filosofia Judia: La epoca gris: Transicion de la etapa medieval a la moderna, 

Carta de Jerusalem (ed.) Dr. Jose Luis Najenson, N. 54, Julio-Diciembre 1993 

pp. 57-58 (con A. Even-Chen y P. Moreno-Carvalho). 

159. El antisemitismo bajo regímenes democráticos y sistemas dictatoriales : la 

experiencia de las comunidades judías latinoamericanas, Maj’shavot - 

Pensamientos 33,1-2 (1994), pp. 7-42 

160.  Coplas filosoficas de Abraham Gómez Silveyra, Revue des Etudes 

Juives 153,3-4 (1994), pp. 327-351 

161. From Anaximander to Lévinas: Toward a History of the Concept "Infinite", 

Paradigms in Jewish Philosophy, Ed. by Raphael Jospe. Madison, NJ: Fairleigh 

Dickinson University Press; London: Associated University Presses, 1997, pp. 

84-70  (and also: in Raphael Jospe (ed.) Paradigms in Jewish Philosophy .1998) 

162. Bible and Philosophy: A Jewish Perspective, in Euntes Docete, Urbaniana 

University Press, LII (1999) pp. 89-100 

163. Le mythe des mythes, Les Cahiers du Judaïsme 6 (1999-2000), pp. 27-43 

164. Concepts of Torah and Nature in Jewish Thought, Judaism and Ecology: 

Created World and Revealed Word, Ed. by Hava Tirosh-Samuelson, 

Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity 

School  ,2002  pp. 225-189  

165.  Democracy and Judaism, Tolerance, Dissent, and Democracy (2002), pp. 1-39 

166. You Shall Walk in His Ways, Edah 2,2 (2002) 

167. The Holocaust: Lessons, Explanation, Meaning, Wrestling with God: Jewish 

Theological Responses During and After the Holocaust, Editor :Steven T. Katz. 

Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 349-333  (and in: The Impact of the 

Holocaust on Jewish Theology (2005), pp. 82-109) 

168.  Identidad e ideología en el pensamiento judío contemporáneo, Identidades 

judías, modernidad y globalización, Paul Mendes-Flohr, Yom Tov Assis y 

Leonardo Senkman (eds.). Jerusalem: Centro Internacional para la Enseñanza 

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06166?func=service&doc_number=000111953&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06168?func=service&doc_number=000111953&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06168?func=service&doc_number=000111953&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06168?func=service&doc_number=000111953&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06218?func=service&doc_number=000058344&line_number=0041&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06218?func=service&doc_number=000058344&line_number=0041&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06218?func=service&doc_number=000058344&line_number=0041&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-03024?func=service&doc_number=000153289&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06085?func=service&doc_number=000216587&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06087?func=service&doc_number=000216587&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-06087?func=service&doc_number=000216587&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-01309?func=service&doc_number=000255899&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10555?func=service&doc_number=000409634&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10559?func=service&doc_number=000409634&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10559?func=service&doc_number=000409634&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10559?func=service&doc_number=000409634&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-10559?func=service&doc_number=000409634&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-00044?func=service&doc_number=000393432&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-00642?func=service&doc_number=000401953&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02100?func=service&doc_number=000462755&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02100?func=service&doc_number=000462755&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-02100?func=service&doc_number=000462755&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22779?func=service&doc_number=000471349&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22782?func=service&doc_number=000471349&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22782?func=service&doc_number=000471349&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22782?func=service&doc_number=000471349&line_number=0014&service_type=TAG%22);


Universitaria de la Cultura Judía, Universidad Hebrea de Jerusalem; Buenos 

Aires: Ediciones Lilmod, 2007, pp. 274-253  

 

 

 

  :מאמרי ביקורת

169. F. Rosenzweig, "Kohav Hageoula", Nouvelles Chretiennes d'Israel, vol. xxi 

(1970), n. 2, pp. 50-53 

 .53-55, עמ' א"כסלו תשל ,15פתחים,  .גורדון" .ד.למשנתו של א" .170

171. J. B. Sermoneta, "Un Glossario Filosofico Ebraico - Italiano del xiii Secolo" 

  438-441ג(, עמ' "כרך מח )תשלקרית ספר,  .172

ו, עמ' "תשל (,ב-א)נא ,קרית ספר .א וידה"ההדיר י  ,ספר תיקון הדעות ליצחק אלבלג .173

247-243. 

ו, עמ' "ניסן תשמ ,10 ,עמדה .'על התרגום העברי של "הדת בגבולות התבונה בלבד"' .174

21.  

כד אדר א, תש"ס,  ,366גליון  הארץ, מוסף ספרים, .'על סוגיית האותנטיות וסוגיה' .175

 .10, עמ' 1.3.2000

 

 :ערכים אינציקלופדיים

 . 616-617ד, עמ' ", האינציקלופדיה העברית, כרך כב("משיח )יה .176

 . 247-345האנציקלופדיה העברית, כרך ל, עמ'  חסדאי,ר'  קרשקש, .177

 

 כלליים:בכתבי עת מאמרים 

 

 וס איירס. תשל"ח., בואנהחברה ללימוד המקרא .לית אליהו והאלמוותע .178

 . 177-179' עמ ,, כסלו תשכ"טבשדה חמד .על תלמוד וגיאומטריה .179

הישראלי כיהודי, מתוך דברים בכנסי עיון לזכר סגן ישי . על קיומו של "מוסר יהודי" .180

 . 129-134 , עמ'1977אביב -תרבות וחינוך, תל -, עם עובד רון, כרך ב'

 . 7-13 , ירושלים תשל"ט, עמ'כיוונים, א' .מחלקת מחודשת: יהדות וציונות .181

182. The Religious Situation in Israel. Survey of Jewish Affairs, 1983, edited by 

William Frankel, Associated University Presses, 1985, pp. 75-83. 

183. The Challenge of Being a Jewish Women: A Philosophical Overview, in 

The Challenge of Being a Jewish Woman, Jerusalem, 1985 pp. 13-18.  

הועידה העולמית הששית  :דברים .הציונות הדתית מול האורטודוכסיה הלא ציונית .184

 .55-71 ירושלים טבת תשמ"ג, עמ' של תנועת בני עקיבא,

-18עמ'  ,15.10.85 (,8)32סקירה חודשית,  .ראיון דמיוני -פנים אל פנים עם הרמב"ם  .185

21. 

 . 27-35' עמ ,(1986אביב תשמ"ו )מאי  ,31 ,כיוונים .י הפלשתינאיםאל אח .186

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22782?func=service&doc_number=000471349&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/BH79B755721I48HBQ4EV8TGE19DD958RIDLJICFLEX561E2HX5-22782?func=service&doc_number=000471349&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 .23 אלול תשמ"ו, עמ' ,13 ,עמדה .מחוץ לבוץ )על "שתי אצבעות בצידון"( .187

, משרד החינוך והתרבות, אקדמות למחשבת היהדות בדורנו. מחשבת היהדות בדורנו .188

 .29-35' ירושלים תשמ"ו, עמ

 . 197-206 עמ' ,(1987קיץ תשמ"ז )אוגוסט , 36 ,ווניםכי .על הכרעות גורליות: אנטיתזות .189

 . 3-13 עמ' ,(31.7.88) (,6)35 ,סקירה חודשית .הסבר, לקח, משמעות :השואה .190

בימת מעלה לענייני יהדות ציונות  .חשבון נפש - על פרשת דרכים: דתיים וחרדים .191

 .42-49 , תשמ"ט, עמ'וחברה

  .19-22, עמ' 1989ביב , א14 ,אפיריון .מדרש בראשית :אדיפוס וקין .192

 .18-20 עמ' ,(1990)ספטמבר  ,143 ,נקודה .בין משיח לבין "עכשיו" .193

 .38-41 עמ' ,, כט בטבת תשמ"ט126 ,נקודה .הפתרון: חלוקת הארץ לקנטונים .194

 .133-137 , עמ'(5-584)מג ,עמודים .היופי הזה קבור עכשיו באדמה .195

 .92-83עמ'  ,, מעלה תש"ןואתם תחרישון. על הנסים ועל המלחמות .196

. 36-21עמ'  ,תשנ"א ,ה ,ארצי .ודאות-דמוקרטיה, אסטרטגיה של פעולה בתנאי אי .197

יהדות ודמוקרטיה מחלוקת ואחדות של המרכז לחקר מחשבת : נוסח שני פורסם בקובץ]

 [.45-62 עמ' ,תשנ"ו ,החינוך בהגות היהודית, הכינוס השנתי

 .21-22 עמ' ,, סיוון תשנ"ג24 ,שיח מישרים .דת ומדינה .198

, הוצאת )עורך( יוסף צבי רימון, מוסר מלחמה ושלום .שעיהומלחמה ושלום: יהושע וי .199

 .41-52 עמ' ,'תבונות', כסלו תשנ"ד

 ,, ניסן תשנ"ו9 ,כיוונים .שיח-רב :הרעיון הציוני והגשמתו אחרי מאה שנות ציונות .200

108-110 . 

עמ' , 1997ינואר , 1 ים,פנ(. בשיתוף עם הרב יהודה גלעד) הליכה ביחד ושערים נסגרים .201

35-29. 

 .335-338עמ' , תשנ"ז ,613-612 ,עמודים .מיעוטה של הלבנה .202

 .98-100 עמ' ,1998 ,214 ,נקודה .ה'איד'' של פרויד וה'עוד' של רבי נחמן .203

204. 27. Permission to Hope. The Jerusalem Report, August 3, 1998 – Av 11, 

5758 p. 51.  

 .9-13 עמ', שבט תשנ"ט ,דעות .לא על הלחם לבדו .205

 .74-75 עמ', 1999חורף  ,8 ,פנים .עת לכבד, עת לשנוא .206

, 2000 ,ת"א, הדס גולדברג )עורכת(כלביא יקום, . ההלכה ומלכודת השיח והרטוריקה .207

 .127-137 עמ'

 .14-17 עמ' ,2001ינואר  (,5)עה ,הד החינוך .ים וגויים: פרספקטיבה סכיזופרניתיהוד .208

 .10-13 , עמ'2000 ,, ירושלים9 ,דעות .הגולם קם על יוצרו .209


