(מסודר על פי כרונולוגיה)
עלילות גלגמש
תרגמו ש׳ שפרה ויעקב קליין (תל אביב :עם עובד ,)1996 ,עמ׳ .264-265
תנ"ך
קהלת ,פרק י"ב ,פס' י"ג.
הומרוס ,האודיסאה
תרגם אהוביה כהנא (ירושלים :כתר ,)1996 ,עמ' .273
לאו דזה ,טאו טה צ'ינג (ספר הדאו)
תרגם ניסים אמון (ת"א :דפוס חדקל  ,)2001עמ' .23
אפלטון ,המדינה
תרגם יוסף ליבס (ירושלים ותל אביב :שוקן תשנ"ט) ,עמ' .365
אוריפידס ,מדאה
טרגדיות נבחרות של איסכלוס ,סופוקלס ואוריפידס  ,תרגם אהקן קמינקא (תל אביב:
דביר ,ת"ש) ,כרך א ,שורות .627-632
אריסטו ,אתיקה
תרגם יוסף ליבס (ירושלים :שוקן ,תשמ"ה) ,עמ' .15
בהגאוואד גיטה
תרגום :איתמר תאודור (ירושלים :כרמל  ,)2002פרק שבע-עשרה ,פסוק  ,3עמ' .163
יוסף בן-מתתיהו ,נגד אפיון
תרגם יעקב נפתלי שמחוני (תל אביב :שטיבל ,תרצ"ט) מאמר שני ,חלק ט"ז.
הברית החדשה
הבשורה על-פי מתי .5:3-12
התלמוד הבבלי
מסכת כתובות ,דף מ עמוד ב.
פלוטינוס ,אנאדות
תרגם נתן שפיגל (ירושלים :מוסד ביאליק תשל"ח) עמ' .239
הקוראן
תרגם אורי רובין (תל אביב :אוניברסיטת תל אביב ,)2005 ,סורה ראשונה (אלפאתחה).
סעדיה גאון ,אמונות ודעות
תרגם לעברית ,באר והכין ר' יוסף קאפח ,מאמר שלוש ,פרק .7

ספר הזוהר
חלק ג קנב ע"א.
אלפאראבי ,דעותיהם של אנשי העיר המעולה
תרגם אחמד אע'באריה (תל אביב :אוניברסיטת תל אביב )2007 ,פרק כ"ג.
מוחמד אבן רשד ,ספר מאמר ההכרעה וקביעת הקשר שבין הדת והפילוסופיה
תרגם אלון אלעאי (רעננה :מפעלים אוניברסיטאים ,)1985 ,עמ' .21
רמב"ם ,מורה נבוכים
תרגם מיכאל שוורץ (תל אביב :אוניברסיטת תל אביב ,תשס"ג) ,פתיחה.
רבי יהודה הלוי ,הכוזרי
תרגם ר' יהודה אבן תיבון (תל אביב :מחברות לספרות ,תשכ"ד) ,מאמר חמישי ,פסקה
כ"ז.
אבן ח'לדון ,אקדמות למדע ההיסטוריה
תרגום :עמנואל קולביץ (ירושלים :מוסד ביאליק ,)1966 :עמ' .36
ג'ובאני בוקאצ'ו ,דקאמרון
תרגם גאיו שילוני( ,ירושלים :כרמל ,תש"ס) ,עמ' .23

מיגל דה סרואנטס ,דון קיחוטה
תרגם חיים נחמן ביאליק (תל אביב :דביר ,תשי"ב) ,עמ' מח.
ברוך שפינוזה ,אתיקה
תרגם והוסיף מבוא והערות ירמיהו יובל (תל אביב :תשס"ג) ,עמ' .103
ג'מבטיסטה ויקו ,המדע החדש
תרגם אריאל רטהאוז (ירושלים :הוצאת שלם תשס"ה) עמ' .387
הבעש"ט ,מתוך צוואתו
ויליאם שקספיר ,המלך ליר
תרגם דורי מנור (תל אביב :ידיעות אחרונות וספרי חמד  )2004מערכה  1תמונה .2
אדם סמית' ,עושר האומות
תרגמו יריב עיטם ושמשון ענבל (ירושלים :מוסד ביאליק  ,)1997עמ' .102
שניאור זלמן מלאדי
התניא א:ג.
עמנואל קאנט ,ביקורת התבונה הטהורה

תרגמו והוסיפו מבוא שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך (ירושלים :מוסד ביאליק
 ,)1966עמ' .834
דיוויד יום ,מסכת טבע האדם
תרגם יוסף אור (ירושלים :מאגנס  ,)1993עמ' .4
ג'יין אוסטן ,גאווה ודעה קדומה
תרגמה עירית לינור (כתר וידיעות אחרונות ,)2008 ,עמ' .7
יוהאן וולפגנג פון גתה ,פאוסט
תרגמה ניצה בן-ארי (תל אביב :אוניברסיטת תל אביב  ,)2006עמ' .60
ג'ון סטיוארט מיל ,על החירות
תרגם אהרן אמיר (ירושלים :שלם ,)2006 ,עמ' .13
מרקס ואנגלס ,המניפסט הקומוניסטי
(בני ברק :הקיבוץ המאוחד ,)1975 ,הקדמה [התרגום שונה].
פיודור דוסטויבסקי ,האחים קרמאזוב
תרגמה נילי מירסקי (תל אביב :עם עובד ,)2012 ,עמ' 333
אחד העם ,על פרשת דרכים
"לא זה הדרך" ,בתוך כל כתבי אחד העם (ירושלים :הוצאת דביר והוצאה עברית,
תשכ"א) ,עמ' י"ב.
מקס ובר ,האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטאליזם
תרגום ברוך מורן (תל אביב :עם עובד  ,)1984עמ' .75
קפקא ,הטירה
תרגם שמעון זנדבנק (ירושלים ותל אביב :שוקן ,)1978עמ' .14
ח .נ .ביאליק ,שירים
חיים נחמן ביאליק" ,אחרי מותי" בתוך השירים( ,תל אביב :דביר )2004 ,עמ' .277
הראי"ה קוק ,אורות
גרשם שלום ,בתוך :שרלו סמדר ,צדיק יסוד עולם( ,רמת גן :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ב) ,עמ' .17
זיגמונד פרויד ,מבוא לפסיכואנליזה
תרגם חיים איזק (תל אביב :דביר  ,)1966עמ' 105
ש"י עגנון ,עידו ועינם
עד הנה( ,תל אביב :שוקן )1962 ,עמ' שפב.
אלברט איינשטיין ,תורת היחסות

הכל יחסי ,ליקטה וערכה :צילה רנץ (חיפה :דמיון ,)1996 ,עמ' .101
לאו שטראוס ,הזכות הטבעית וההיסטוריה
תרגום :דוד זינגר (ירושלים :שלם  ,)2005עמ' .103
מרטין בובר ,בפרדס החסידות
(ירושלים :מוסד ביאליק ודביר  ,)2001עמ' נט.
לודוויג ויטגנשטיין ,חקירות פילוסופיות
תרגמה והקדימה מבוא :עדנה אולמן-מרגלית )ירושלים :מאגנס  ,)1995עמ' .55
קליפורד גירץ ,עיונים באסלאם
תרגום :נעם רחמילביץ'( ,תל-אביב :רסלינג  ,)2007עמ' .28
עמנואל לוינס ,חירות קשה :מסות על היהדות
תרגם עידו בסוק (רסלינג :תל אביב  ,)2007עמ' .109
ברנרד לואיס ,צמיחתה של תורכיה המודרנית
לואיס ,ברנרד ,משבר האסלאם ,תרגם מנשה ארבל (אור יהודה :כנרת זמורה ביתן דביר,
 ,)2006עמ' .129

