תוכן העניינים
דב שוורץ,
אבי אלקיים,
חנוך בן פזי
אבי שגיא

[ט]

וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ּׁ ָשלוֹ ם ֱא ָהבוּ :הערות שוליים על דרכו של אביעזר רביצקי בחקר
מחשבת ישראל

[יח]
[לג]

פילוסופיה יהודית בין עבר להווה :קווים לעולמו הרוחני של אביעזר רביצקי
רשימת הפרסומים של פרופ' אביעזר רביצקי

[]1
רונית מרוז
[]38
אדם אפטרמן
ישראל בן סימון []69
רועי גולדשמידט []88
[]111
אריאל מלאכי
[]122
יאיר האס
דב שוורץ
אלי גורפינקל
שלום צדיק
מיכל אוחנה
אבינועם ביר
צירי לבנוני

[]162
[]207
[]236
[]252
[]278
[]300

אלי הולצר
אלי שיינפלד
יוסי טרנר

[]321
[]351
[]369

רוני מירון

[]389

ירון זילברשטיין []411

פולמוס בין־דתי ,משיחיות והתגלות בנוסח הקצר של ספר יצירה
‘מלך מעוטר ְּב ִר ְק ֵמי ׁ ִשיר‘ פרק בהיסטוריה של התפילה והשירה המיסטית ביהדות
דרשות על התורה :ר‘ יעקב אנטולי והשפעתו על דרשות ר‘ יהושע אבן שועיב
‘היש בה עץ‘ :דרשה זוהרית לר' מנחם רקנאטי
על הנפש לאבן סינא :הערה לתרגום העברי ומשמעותה אצל ר‘ יהודה הלוי
ר‘ אברהם אבן עזרא ונפש העולם הניאופלטונית :זהותו של ‘חי‘
באגרת חי בן מקיץ
התשוקה למטפיזיקה בהגותו של הרמב“ם (עיון במורה הנבוכים א ,לא-לה)
ייחודו של עם ישראל כעיקר אמונה
בחירת האדם בשיטתו הפילוסופית של ר' אברהם ביבאגו
'במה נשים זוכות' שלמותן ושכרן של נשים לשיטת ר' יצחק צרפתי
'המסע ביעד' :טבעה של החוויה המיסטית בהגות המגיד ממזריץ'
לאן שבה הנשמה על ידי התשובה? חקירת מעלתה של התשובה בראשית
משנת חב"ד
דרשת השפת אמת בראי 'פעולת הטקסט' של פול ריקר
שכחי אלוהים :משה מנדלסון ור' יעקב עמדין על נבחרות ואוניברסליזם
אינדיבידואליות לאומית ,אנושות אוניברסלית וצדק חברתי במשנת אהרן
דוד גורדון
המשורר של המציאות :עיון בהרמנויטיקה של ברוך קורצווייל אל מול
תפיסת האמנות של מרטין היידגר
בין גבורת שאול לגבורת מור(ד)י הגטאות :מיתוס מצדה בהגותם של הרב
שלמה גורן והרב מ"צ נריה

החלק האנגלי :אלכס סטודן [ ]VIIנטורליזם בגבולות התאיזם
תקצירים באנגלית []XLV
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