
ומדינה גאולה

ומציאות חזוז - ישראל גאולת

היהדות בתפיסת ומדינה עם

היהדות למחשבת השנתי הכינוס

תורנית לתרבות המחלקה / והתרבות החינוך מ':.זרד

אתר דעת - המכללה האקדמית הרצוג

www.daat.ac.il



הכינוס ספר בזה מגישה והתרבות החינוך במשרד תורנית לתרבות המחלקה

שיתוף משום בנושאיהם יש אשר כינוסים, משני הרצאות הכולל היהדות למחשבת

- היהורים מריבת ונושאו תשנ"ט, בשנת שהתקיים הי"ד השנתי :הכינוס ו.השלמה

שנערך לבודינה הכ"ה יובל לרגל מיוחד וכינוס - היהרות כתפיסת ומריבה סם

חזון - ישראל נאולת לנושא ויוחד הרגיל), השנתי לכינוס (בנוסף תשלייג בשנת

סדר לפי .�רוכים - חלק בכל הפבימי הסדר וכן - הקובץ חלקי שני ומציאות.

הדברים. של ענייני

: המשתתפים

ד"ר ר"ג. בר-אילן, אוניברסיטת אליצור, יהודה פרופ' אליהו. שדה אובא, משה

מרדכי הרב ר"ג. בר-אילן, אוניברסיטת ברויאר, מרדכי ד"ר י-ם. בן-ששון, יונה

י-ם. ברקוביץ, אליעזר פרופ' הרב לבנות. גבוה בי"ס ירושלים, מכללה ברויאר,

ישראל ד"ר חיפה. אוניברסיטת וילנסקי, הלר שרה פר,ופ' י-ם. גולד.שמידט, יוסף

ליבוביץ, ישעיהו פרופ' י-ם. ורהפטיג, זרח ד"ר ר"ג. ויסבליט, שלמה י-ם. ויבשטוק,

פרופ' בת-ים. פירוז, מרדכי הרב האלוף ת"א. אוניברסיטת עמיר, יהושע ד"ר י-ם.

קוליב, דוד ד"ר ב"ב. פרידמז, צבי נתז הרב י-ם. העברית, האוניברסיטה פלק, זאב

רוטשילד, יעקב ד"ר ישראל. מקוה רוזבבליט, פנחס ד"ר ר"ג. בר-אילן, אוניברסיטת

כפר (אריאל), שטיגליץ יעקב הרב ר"ג. בר-אילז, אוניברסיטת רפל, דב ד"ר י-ם.

י-ם. שרגאי, זלמז שלמה מימון.

. ז"ל אורבאך בונם שמחה פרופ' הרב

. ז"ל אורייז מאיר

. ז"ל ליבנה אליעזר

. ז"ל קוק שלמה הרב

ז"ל. קצנלנבויגז רפאל הרב

ז"ל. קריב אברהם

. ז"ל שורץ משה פרופ'

שוורץ חיה : המלב"ד

שמורות הזכויות כל

תשלייט ירושלים

ירושלים ייאחוה". קואופרטיבי בדפוס נדפס
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העניינים תוכו

ך פתיחה דברי

גאולה : אן חלק

במקורות הגאולה חזון : א' מדור

15 ואמוראים תנאים של במשנתם וגאולה גלות I פירוד מרדכי

23 היהדות של במסתוריד וגאולה גלות / וינשטוק ישראל

35 החסידות במשנת והגשמתו הגאולה חזוד / אורייד מאיר

49 האחרונים בדורות השבועות בשלוש הדיוד / ברויאר מרדכי

הגאולה הגות : בן מדור

61 ההלניסטית ביהדות המןIזיחי הרעיוד / עמיר יהושע

71 הכוזרי בספר וגאולה אמונה / וילנסקי הלר שרה

79 הגאולה ועל הגלות על הרמב"ד / רפל דב

111 אברבנאל אצל הימים ואהרית הגאולה I ליבוביץ ישעיהו

121 רנ"ק במשנת וגאולה גלות / ויסבליט שלמה

קוק הרב של במשנתם הגאולה רעיוד / רוזנבליט פנחס

129 ומהר"ל

הדורות במבחן גאולה ערכי : ג' מדור

141 והגאולה הגלות תהליך / ברקוביץ אליעזר

149 הדורות במבחד גאולה ערכי / ברויאר מרדכי

157 חובבי-ציוד הרבנים / ורהפטיג זרח

ייהחלוקה", בעולם ואידיאולוגיה הלכה I רוטשילד יעקב

165 לארץ-ישראל ישראל עם לזיקת כביטוי

171 היהודית התפוצה של עתידה I ליבנה אליעזר

179 וגאולה גולה של בתמורות היהודית הזהות / בד-ששוד יונה

מציאות במבחן ועבודה" ייתורה ערכי

סימפוזיון - ימינו

197 (אריאל) שטיגליץ יעקב

205 שרגאי זלמד שלמה
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מדינה ב': חלק

היהדות בכ{קורות ומדינה עמ דמות : אן מדור

259

המקראית בהגות וב,מלכה חברה / אל'צור 'ך�דה

בהיסטוריה ישראל עם ':\ל דרכו / קריב אברהם

חז"ל של לאורם זמננו וגילויי

הלכות לאור ישראל מדינת / אורבאך בונם ::מחה

לרמב"ם מלכים

ובהלכה במחשבה ושלום מלחמה / קוק ',;;'למה

בה וישבתם - אותה וירשתם / פרידמן צבי נתן

217

231

249

265

היהודית ההגות בתפיסת ומדינה אומה : בן מדור

273 הלוי יהודה רבי של הלאומית התפיסה על / שורץ משה

יצחק דון של בתפיסתו ומדינה מלכות / רוזנבליט פנחס

283 אברבנאל

של במשנתם היהודית המדינה של דמותה / קוליב דוד

293 אלקלעי והרב קלישר הרב

305 ברויאר יצחק במשנת ומדינה עם / ברויאר מרדכי

ומציאות חזוו - ומדינה עמ : גן מדור

319

327

333

בתפיסת היהודית הלאומיות 'tל מהותה

סימפוזיון - היהדות

אונא משה

קצנלנבויגן רפאל

פלק ;אב

339

345

סימפוזיון - יהוריח ומדינה היהודים מדינת

ורהפטיג זרח

גולדשמידט יוסף

355 תורנית לתרבות המחלקה פרסומי מבחר
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