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  מאמרים שפורסמו בימי חייו

  . לך– ח פרשת לך"שנת תש, "נרות שבת", טוט אסר טוט שרי .1

 ).ח"גליון תס(ז "ניסן תשט, "שיחות תלמידי חכמים", )בעניין לוחות הברית(, הערה קטנה .2

 .ב"גליון י, שנה ו, "סולם",  **הרי אני כבן שבעים שנה .3

 . ט–גליון ח , שנה ט, "סולם",  עולם–– ישראל ––דם א .4

 .ו –גליון ה , שנה ט, "סולם ",י למחזוריות היצירהומצוות השבת ביט .5

 אלול – אב, "סולם"בהוצאת ,  עותקים120ל הופיעה גם כתדפיס מיוחד ב "הרשימה הנ .6

 .ז"תשי

שנה , "סולם",  **נגד השלטון הרומי בימי רבי שלמעון בן יוחאי" מלון המלך דוד"פעולת  .7

 .זגליון , ח

 .1957 –ז "שנת תשי, ב"חוברת ל, " ים–מערכות ", 16 –ישראל במאה ה  – מסע לארץ .8

 .ו –גליון ה , שנה ח, "סולם ", **והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא .9

 .גליון י, שנה ח, "סולם ",על הטקטיקה של משה במלחמת סיחון .10

  .גליון ג, שנה ט, "סולם ",ה מסיניעל קדושת אזורי הכיבוש לאחר הנסיג .11

 .1962 חוברת לכניסת שנת ,"ים", שיכור עובר ים .12

 .1962 חוברת לכניסת שנת ,"ים" ,**  הקרסוס היהודי ואלף ספינותיו––בן חרסום  .13

 ).יובל גליון המאה (.גליון ד, שנה ט, "סולם",  יתושו של טיטוס––יהודה הימית  .14

 .ב"גליון י, ה טשנ, "סולם",  ** בית–– שדה ––הר  .15

 .5.12.1958ט "כסלו תשי, ג"גליון ערב שבת כ, "חירות", מקורותיו של אורי צבי גרינברג .16

 ןאלמאן לוונקופף שהופיע בעיתוק תרגום מהונגרית של מכתבו של ,?מה אגיד לתלמידי .17

 .גליון י, חשנה , "סולם. "(UJ KELET)" אוי קלט"בשפה ההונגרית 

 .44' מס, ט"סיון תשי, "הימאי הישראלי", ?מי אר–  נפטון העברי–– נחשול .18

 ).ט"אייר תשי(גליון י , שנה י, "סולם", )סוד מערת לוד (,** דברים הנעשים בלוז .19

 .18.7.1960גליון , "הצופה", )מכתב למערכת (איזיםזנוכח התפשטות השפינו  .20
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, יון הגל, "מאזניים", **  הראשון למורדי הגלויות ––מפקד כוחות שבט אפרים , יגנון .21

 .א"תשרי תשכ

 .א"חוברת ראש השנה תשכ, "ים", חזון גאולה מיסתורי במצולות .22

. א"כסלו תשכ, ז"גליון כ, )משא" (למרחב", זכר למרד החשמונאים במשנה קדומה .23

16.12.1960. 

 .א"חנוכה תשכ, גליון י, ב"שנה י, "סולם",  **הסנדל המסומר במרד החשמונאים .24

 .א" ניסן תשכ–אדר ,  א" י–גליון י , ב"שנה י, "ולםס ",** העיבור" סוד"לסודו של  .25

 .א"יום העצמאות תשכ, "ים ",ספינה רוקדת .26

. א"גליון ערב פסח תשכ, )משא" (למרחב ","יציאת מצרים"יציאת מצרים שלפני  .27

31.3.1961. 

 .ב"גליון ניסן תשכ, "לפיד",  ברק–סוד המרד בבני  .28

 .ב"גליון ערב פסח תשכ, "חירות",  **אליהו הנביא פטרונם של לוחמי חופש עבריים .29

 .18.5.1962שבת גליון ערב , "חירות", לזהותה של מערת רבי שמעון בן יוחאי .30

) 25(גליון היובל , "ים",  בנימין על השלטון––תחרות על הים במאבק השבטים יהודה  .31

 ).1962יוני (, ב"סיון תשכ

שבת גליון ערב , "חירות", **  רומיתציהאפרובוקהרוגי לוד קורבנותיה בהתנדבות של  .32

3.8.1962. 

 .7.10.1962, ג"יום כיפור תשכגליון ערב , "חירות" ,צורה רטרוספקטיבית בספר יונה .33

 .4.5.1965, שבתגליון ערב , "חירות", ** דרכו של רבי יהושע בן לוי אל המחתרת .34

. ו"תשכ.אב. חשבתגליון ערב , "חירות" , **רומים שמסרו נפשם על מורדים יהודים .35

6.8.1965. 

 .5.10.1965ו "יום כיפור תשכגליון ערב , "חירות", **  כוכבא– הכהנים הגדולים במרד בר .36

ערב , חנוכהגליון , "חירות" , דינו של מתתיהו החשמונאי– היתר ללחימה בשבת בבית .37

 .17.12.1965, ו"תשכ.כסלו.ג"כ, שבת

 .גליון ב, שנה ט, "סולם", **  כוכבא–על חישובי הקץ שקדמו להכרזת מרד בר  .38

 .גליון ג, א"שנה י, "סולם", ותורת הקבלה, אחדות המציאות השפינוזאית .39

, ז"שבט תשכ ,ז"ט, גליון ערב שבת, "ידיעות אחרונות", מטבעות שטבעו אבותינו .40

27.1.1966. 

גליון ערב , "ידיעות אחרונות", /ביקורת על ספרו של יוסף דן /תורת הסוד האשכנזית .41

 .ט"תשכ.שוןח.ד"כ, 15.11.1968 ,שבת
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ליום העצמאות יום הים , "ים", חזון המקדש השלישי באגדה ימית בספרותנו העתיקה .42

  ך"התש

 דיון על סוגיות בקבלה –תכתובת עם עמרם קהתי  של תשע אגרות ראשונות  .43

 – ח"תשי. (ועניינים אחרים, גם על מלחמת ֶמַנע –כמו , ובמחשבת היהדות והתחייה

 ואילך מבחר 501' עמ' ד בכרך א"ר איגרות שבכתבי שבתי בן דב מדו). ז"תשכ

 . ז"ח עד שנת תשל"ד משנת תשי"מאיגרותיו של שב

  לאחר פטירתושפורסמו וספרים מאמרים 

ספר , והמדרש התלמוד מספרות מלוקטים, עמנו בתולדות גבורה רקיפ "לבקרים זרועם" .44

 .2009אפריל , ט"סהועלה לרשת אינטרנט בניסן תש, *בפורמט אלקטרוני

בפורמט , מאמר העוסק בתורת הקבלה,  קבליסטית–צח ישראל באספקלריה קוסמית נ .45

 .2009אפריל , ט"סהועלה לרשת אינטרנט בניסן תש, *אלקטרוני

בפורמט , מאמר העוסק בתורת הקבלה, בפרספקטיבה תכליתית,  עולם––אלוה  .46

 .2009אפריל , ט"סהועלה לרשת האינטרנט בניסן תש ,*אלקטרוני

מאמר העוסק , השתלשלותן ותפקידיהן,  הספירות,ות בתורת האצילותהוויה והתהו .47

אפריל , ט"סהועלה לרשת האינטרנט בניסן תש, *בפורמט אלקטרוני, בתורת הקבלה

2009. 

הועלה לרשת האינטרנט בניסן , *מאמר בפורמט אלקטרוני,  לפי ההלכה–מלחמת מנע  .48

 .2009אפריל , ט"תשס

הועלה לרשת , *מאמר בפורמט אלקטרוני, ופרשת פגישת יעקב ועש: לבטי אבות .49

 .2009אפריל , ט"האינטרנט בניסן תשס

מאמר ,  בספר הזוהר–– היסטורי לקוסמוגוניה קדומה –שושלת מלכי אדום כסימבול אונטולוגי  .50

, ט"הועלה לרשת האינטרנט בניסן תשס, *בפורמט אלקטרוני, העוסק בתורת הקבלה

 .2009אפריל 

, *בפורמט אלקטרוני, מאמר העוסק בתורת הקבלה, תורה חג מתן ––חג השבועות  .51

 .2009אפריל , ט"הועלה לרשת האינטרנט בניסן תשס

מאמר , בקוסמוגוניה של הקבלה") המתקלא"סוד (שבירת הלוחות ואיזון קוטבי הבחירה  .52

, ט"הועלה לרשת האינטרנט בניסן תשס, *בפורמט אלקטרוני, העוסק בתורת הקבלה

 .2009אפריל 

הועלה לרשת האינטרנט בניסן , *מאמר בפורמט אלקטרוני ,היובל המה יעלו בהרבמשוך  .53

 .2009אפריל , ט"תשס

הועלה לרשת , *מאמר בפורמט אלקטרוני, ? ימאים עבריים בארץ מצרים––שבט זבולון  .54

 .2009אפריל , ט"האינטרנט בניסן תשס

הועלה , *טרונימאמר בפורמט אלק, לאור ההלכה" נ ח ל   א י ת ן"לפשרו של המונח  .55

 .2009אפריל , ט"לרשת האינטרנט בניסן תשס



 )אוצר מונחי הקבלה(

 

3

, ט"הועלה לרשת האינטרנט בניסן תשס, *מאמר בפורמט אלקטרוני, חלשיםגיבורים ביד  .56

 .2009אפריל 

הועלה לרשת האינטרנט , *מאמר בפורמט אלקטרוני, הטקטיקה של יהושע בקרב העי .57

 .2009אפריל , ט"בניסן תשס

הועלה לרשת , *מאמר בפורמט אלקטרוני,  ביטול הגזרה יום בשורת––ח באדר "כ .58

 .2009אפריל , ט"האינטרנט בניסן תשס

הועלה לרשת , *מאמר בפורמט אלקטרוני,  פרעה–– ומתן משה –השלב האחרון במשא  .59

 .2009אפריל , ט"האינטרנט בניסן תשס

הועלה , *מאמר בפורמט אלקטרוני, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעשו להם בתים .60

 .2009אפריל , ט"לרשת האינטרנט בניסן תשס

הועלה לרשת , *מאמר בפורמט אלקטרוני, 'בנו דבר וישמע ה, וגם', קניתי איש את ה .61

 .2009אפריל , ט"האינטרנט בניסן תשס

הועלה לרשת האינטרנט בניסן , *מאמר בפורמט אלקטרוני, במעלות קדושים וטהורים .62

 .2009אפריל , ט"תשס

63. "BRAABRACADA" ,הועלה לרשת האינטרנט בניסן , *מאמר בפורמט אלקטרוני

 .2009אפריל , ט"תשס

הועלה לרשת האינטרנט , *מאמר בפורמט אלקטרוני,  בתורת הקבלה–שמיטות ויובלות  .64

  .2009אוקטובר , ע" תשתשריב
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