
העניינים תוכן 

ם 	 י ר מ א מ
והמקרא  היווני  מהאפוס  הרגליים:  רחיצת  של  הקדום  האירוח  מנהג  וייס   נעמה 

העתיקה 7 העת  בשלהי  ויהודיים  נוצריים  למקורות  ועד 
ויוזמיו 25 פילון  כתבי  של  הגרמני  התרגום  גליקר  יוחנן 

התנחומים 37 וספרות  פילון  פילר  אלעד 
ליהודים 59 מוסלמים  בין  פולמוס  כנושא  ובנותיו  לוט  סיפור  מזוז  חגי 

של  בפירושו  סיני  הר  מעמד  יי'":  הר  אל  לעלות  "ראיתי  פורטי   דורון 
לרמב"ם 65 הנבוכים  למורה  יוסף  בן  טוב  שם  ר' 

אף'...  'חרון  לשון  תמצא  "לא  הזועם:  האל  גורפינקל   אלי 
לבד" 89 זרה  בעבודה  אלא 

תקופתו 115 רקע  על  הכוכבי  דוד  לר'  דוד  מגדל  חנוכה  גבריאל 
במאה  משיקות  קבליות  ואיגרות  גרמיישא  איגרת  בן־שחר   נעמה 

וספרות 133 היסטוריה  בין   — השלוש־עשרה 
פסיכו־פואטיקה  בך"  ימשול  "והוא  קניאל  קרא־איוונוב   רות 

האלוהות 193 מערכת  בספר  ומגדר 
למקרא 219 אברבנאל  יצחק  ר'  של  בפרשנותו  הנשים  טיפוֵסי  חקר  פיצ'ון  מזוז  רינה 

חטאותם":  כל  ים  במצלות  "ותשליך  קלמן  אוריה   אברהם 
צפת 261 מקובלי  אצל  אשכנזי  מנהג 

נוסח  גלגולי  על  האר"י  השפעת  במרומיו":  השלום  "עושה  חבשוש   שרה 
לקדיש 289 השלום  ברכת  מחתימת 

רוחנית  כטכניקה  הצדיק  בפני  ההסתכלות  ינון־פנטון   יוסף 
והמוסלמית 309 היהודית  במיסטיקה 

השש־עשרה 339 במאה  אפריקה  בצפון  משיחיות  תפיסות  שוורץ  דב 
חאגיז  משה  ר'  ששלח  השלימה  האגרת  רמח"ל:  פולמוס  שפיגל  שמואל   יעקב 

מורפורגו 371 שמשון  לר' 
 — ראשו"  על  שעלו  המים  מחמת  הגבורות  על  החסדים  "וכשיוגבר  הורן  רועי 

הבעש"ט 405 על־פי  הדינים  כהמתקת  במקווה  טבילה 
הקול? הוא  התרנגול  עיקר  ברוש   רעות 

תרנגול"  שהוא  שחשב  "האברך  בסיפור   קריאה 
צאנז־סדיגורה 435 מחלוקת  לאור  מקשאנוב,  דוד  לרבי 

חב"ד 461 בספרות  ומקורותיה  גורדון  א"ד  של  ה"חוויה"  אלון  עמית 
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המוסר:  לתנועת  קוק  הרב  של  יחסו  בינדיגר   נעמה 
ונוקבת 481 מרומזת  וביקורת  גלויה  הערכה 

פסיכו־תיאולוגי  עיון  חוק״:  של  ״נוקשותו  להפשיר  פנקס   רונן 
ולמצווה 495 לחוק  רוזנצווייג  פרנץ  של  ביחסו 

שפינוזה  של  "בגידתו"  על  שפינוזה:  על  אפולוגיה  מלקוביץ   מרק 
לוינס 519 עמנואל  על־פי 

השבועות"  ול"שלוש  לציונות  היחס  למערב:  מזרח  בין  הרשקוביץ   נתנאל 
הדאיה 533 עובדיה  הרב  של  הקבלית  בהגותו 

במשנת  ישראל  וארץ  ירושלים  מקדש,  במקומו"  מקדש  "ובנה  אוריה  הכהן   ראובן 
מלובביץ'(:  הרבי   — שניאורסון  מנדל  מנחם  )ר'   הרממ"ש 
לגלובלי־אוניברסלי 561 מהלוקלי־פרטיקולרי  המעבר 

ם 	 י כ ל ו ה ל ן  ו ר כ ז
על  קצרות  הערות  הממשיים:  בחיים  האל  דמות  שוורץ   דב 

ז"ל 601 קויפמן  לציפי  דעהו"  דרכיך  "בכל 

ם 	 י ר פ ס ת  ר ו ק י ב
לקראית 607 רבנית  יהודית  הגות  בין  הזיקה  לשאלת  הרצף:  על  שוורץ  דב 

לשמרנות 611 שיבה  אינטלקטואלית:  היסטוריה  שוורץ  דב 
אברהמוב  בנימין  של  החדש  תרגומו  על  ביקורת  לסקר  י'   דניאל 

הלבבות 619 חובות  לספר 
היהודית 623 המודעות  שורשי  נוימן,  אריך  קרוגר  ראובן 

ת 629 	 כ ר ע מ ב ו  ל ב ק ת ה ש ם  י ר פ ס

ם 633 	 י פ ת ת ש מ ת  מ י ש ר
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