
 תוכן העניינים

  כרך א

  יהוידע עמיר
 פתח דבר 

 יהוידע עמיר 
 על דרכו של אליעזר שביד אל המחקר וההגות  -דיוקנו של ההוגה כאיש צעיר 

  מדור ראשון
  הגותו של אליעזר שביד

  אהוד לוז
 עלו של אליעזר שביד בין הגות למחקר במפ

  אבי שגיא
 כמסע אקסיסטנציאלי " היהודי הבודד והיהדות"

  דב שוורץ
הערות על חותמו של אליעזר שביד על חקר ההגות היהודית בימי ": השנייה"התמימות 

 הביניים 

  יובל דרור
-סיכום ביניים והארות היסטוריות: משנתו החינוכית של אליעזר שביד בתחום היהדות

 ות חינוכי

  מיכאל רוזנק
 " היהדות כתרבות"קווים לדמותה החינוכית של : דת וסבירות, תרבות

  מדור שני
  משמעותו התרבותית של חקר ההגות היהודית ועיונים ביהדות זמננו

  חנה כשר
 ? דינוזאור או פניקס, האם היא בגדר קנטאור: למעמדה של הפילוסופיה היהודית כיום

  זאב לוי
 ת כדיסציפלינה מחקרית של הפילוסופיה היהודית מעמדה של המסור

  יהודה ליבס
 הרהורים על המשמעות הדתית של מחקר הקבלה 

  משה מאיר
 הרהורים על חכמת ישראל ועל מחשבת ישראל 

  יוסף דן
 נרטיבי -היסטוריה יהודית בעידן הפוסט

  זאב הרוי
 מחשבת ישראל בעקבות שביד הרהורים על הוראת : תורה לשמה לעומת אידאולוגיה

  זאב גריס
 תרומת לימוד והוראת מחשבת ישראל לחינוך ולתרבות : בין מדעי היהדות למחשבת ישראל



  אביעזר רביצקי
 ? האם תיתכן פשרה בשדה האמונה והערכים

  מדור שלישי
  לאומיות יהודית

  יוסי טרנר
 מעמד הרוח בתפיסת ההיסטוריה של רבי נחמן קרוכמל 

  צבישלום ר
 האם -הערות על ההיבט המוסרי בהגותו הלאומית של אחד

  משה הלינגר
 מניח התשתית להגות אורתודוקסית מודרנית ציונית : הרב יצחק יעקב ריינס

  אילון שמיר
 יחסי יחיד וחברה במשנותיהם של משה הס ושל אהרן דוד גורדון 

  אבינועם רוזנק
ן תרבות יהודית לתרבות כללית לאור משנתו תרבותי לבחינת הזיקה שבי-עיון בדגם חברתי

 של הרב משה אביגדור עמיאל 

  יעקב בלידשטיין
 ? האומנם -ציוני -יק כהוגה דתי'הרב יוסף דב הלוי סולוביצ

  נעמה בן שחר
 ביבליוגרפיה של כתבי אליעזר שביד 

 רשימת המשתתפים בכרך 

 תקצירים באנגלית 

  ביבליוגרפיה

 מפתחות 

 כרך ב 

 מדור רביעי 
 הגות יהודית בעת החדשה 

 רחל אליאור 
 עולמות שותקים וקולות מושתקים , קולות מדברים: בין העולם הנגלה לעולם הנסתר: הדיבוק

  בנימין בראון
 שלושה שלבים : 'דעת תורה'דוקטרינת 

  משה חלמיש
 השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי החכמים במאה העשרים : קבלה והלכה

  וןעינת רמ
 לשונו הדתית של אהרן דוד גורדון : 'אם כל חי'



 יהוידע עמיר 
 פרטיקולריזם ואוניברסליזם בפילוסופיית הדת של הרמן כהן : 'לפיכך נברא אדם יחידי'

  רבקה הורביץ
 האתיקה והמחשבה האקסיסטנציאליסטית 

  גרשון שקד
 של פרנץ קפקא ' הנעדר'הסינדרום הסיזיפי ו: סיזיפוס ואהסוורוס

  תמר רוס
 ה קוק "היבטים פמיניסטיים בתפיסתו האוטופית של הראי

 יהונתן גארב 
 ה קוק "מושג הכוח בחוגו של הראי

  יונתן מאיר
ה קוק להלל צייטלין ויוסף "בירור מסכת הקשרים בין הראי: 'תשוקתן של נשמות אל השכינה'

 חיים ברנר 

 משה אידל 
 על הנבואה ( 'הנזיר')דוד כהן ' גרשם שלום ור, אברהם אבולעפיה

 ארנולד אייזן 
 פרספקטיבות חדשות על מחשבתו ופעילותו של הרב אברהם יהושע השל : 'ווקאציה'נבואה כ

  אפרים מאיר
 כמאפיינים של האדם המשיב בהגותו של עמנואל לוינס ' אחריות'ו' אשמה'

 שלום רוזנברג 
 משמעות , הסבר, לקח: שואה

  גרשון גרינברג
 מחשבה יהודית אורתודוקסית : שואהעמלק בתקופת ה

 רשימת המשתתפים בכרך 

 תקצירים באנגלית 

 


