The Humanities and Social Sciences Fund Conference titled the Society of Judeo-Arabic Studies:

JUDEO-ARABIC STUDIES AFTER THE ERA OF JOSHUA BLAU AND NORMAN GOLB

הכינוס הבינלאומי העשרים של החברה לחקר התרבות
הערבית-היהודית של ימי הביניים:

חקר הערבית היהודית אחרי עידן
יהושע בלאו ונורמן גולב
י"ז-כ' באב ה'תשפ"ב 17-14 ,באוגוסט 2022
יד יצחק בן צבי ,ירושלים ,ואוניברסיטת חיפה

קטע גניזה ( T-S NS 105.38תרגום רס"ג לבמדבר כב ,)5 – 2
ברשות ספריית אוניברסיטת קיימברידג'

יום ראשון ,י"ז באב תשפ"ב 14 ,באוגוסט  | 2022מכון בן צבי ,צריף הנשיא ,רחוב אבן גבירול  ,14ירושלים

יום שלישי ,י"ט באב תשפ"ב 16 ,באוגוסט  | 2022אוניברסיטת חיפה ,מצפור אביבה וסמי עופר ,מגדל אשכול

 13:30-11:30היסטוריה א | יו"ר :מרים פרנקל
דוד סקליר ,קראות קדומה בארץ ישראל במאה התשיעית
Ronny Vollandt, The Qaraite Dar al-Ilm
דותן ארד ,אסתנבול-ירושלים-קהיר :קשרי קהילות קראיות במרחב העות'מאני
Kazuya S. Kanno, Redemption in light of Salmon ben Yeroḥam’s Commentary on Tehillim

 09:00-08:30התכנסות וכיבוד קל
יוסף יובל טובי ,שרידי שירה ערבית מן הגניזה בתעתיק עברי
Marzena Zawanowska: Reading Judah Halevi’s Book of the Kuzari through the prism of his poetical
works

 14:00-13:30הפסקת צהריים

 10:30-10:00הפסקה

 15:30-14:00הגות א ,הלכה ופולמוס | יו"ר :יוסף יהלום
אבירם רביצקי ,על קדמות המצוות ועל תהליך התווספותן ההיסטורית :פרק במשנתם של יעקוב אלקרקסאני ורס"ג
Elisha Russ-Fishbane, Jewish Polemic in Muslim Sources
Eliyahu Freedman, The Laws of the Sabbath in alQirqisānī’s Kitāb al-Anwār waʾl-Marāqib

 11:30-10:30פרשנות ג | יו"ר :נדיה וידרו
Friederike Schmidt, The mudawwin in Sahl ben Maṣliaḥ's commentary on Genesis
מירב נדלר-עקירב ,סיפור בת יפתח כאבן בוחן לפירושו הספרותי של יפת בן עלי למקרא

 16:00-15:30הפסקה
 17:30-16:00פרשנות א | יו"ר :מאיר מ' בר-אשר
יורם ארדר ,על עקרון היוצא מן הכלל (אסתת'נאא') בפרשנות הקראית הקדומה לאור השיח הקראי על מצוות הייבום
(דברים כה )6-5
יאיר צורן ,לגלגולה של מסורת בפירושיו של יפת בן עלי למקרא
עלי ותד ,מונחים מוסלמיים בערבית היהודית של אבו אלפרג' אבן אלכת'אר ב'שרח אם בחקותי'

 10:00-09:00ספרות ב :מושב לזכרו של פרופ' ששון סומך ז"ל | יו"ר :נחם אילן

 12:00-11:30הפסקה
 13:00-12:00הגות ב :מושב לזכרה של גבריאלה ברזין-אלגרבלי | יו"ר :שרה סטרומזה
יוסף ינון ( ,)Paul Fentonהפילוסוף המוסלמי שהאב אלדין אלסהרורדי במקורות יהודיים
Daniel Frank, The Significance of 'Holy Land' (erets ha-qedoshah) in Early Karaite Literature
 14:00-13:00ארוחת צהריים
 15:00-14:00ישיבת מועצת החברה

 18:30-17:30קבלת פנים

 18:30-15:15סיור דתות בחיפה – ביקור במרכז האחמדים בכבאביר ועוד

 20:00-18:30רב סעדיה גאון :מושב פתיחה חגיגי לזכרו של פרופ' יהושע בלאו ז"ל | יו"ר :אהרן ממן ,נשיא
החברה ,דברי ברכה
חגי בן־שמאי ,על מורשתו של יהושע בלאו ז"ל
תמר צבי ,על מוצא החלופות בתרגום רס"ג לתורה בכ"י סנט פטרסבורג ,הספרייה הלאומית הרוסיתYevr. II C1 ,
Marc Herman, Saadia Gaon on Saadia Gaon's Polemics
נחם אילן ,פולמוס משולש או מרובע :פירוש רס"ג לפרשת עבד ה' (ישעיה נב ,יג – נג ,יב)

יוצאים באוטובוס מאוניברסיטת חיפה בשעה 15:15

 20:00הסעה לחיפה לנרשמים מראש

יום שני ,י"ח באב תשפ"ב 15 ,באוגוסט  | 2022אוניברסיטת חיפה ,מצפור אביבה וסמי עופר ,מגדל אשכול
 09:00-08:30התכנסות וכיבוד קל
 10:30-09:00היסטוריה ב :מושב לזכרו של פרופ' נורמן גולב ז"ל | יו"ר :משה לביא
מרים פרנקל ,חקר הגניזה הדוקומנטרית אחרי נורמן גולב
Nadia Vidro, The Qaraite observational calendar in the 10th–11th centuries: Sources, debates, and
practice
משה יגור ,מגורים מעורבים של יהודים ,נוצרים ומוסלמים והשפעתם על חיי הקהילה לאור תעודות הגניזה
 11:00-10:30הפסקה
 13:00-11:00פרשנות ב | יו"ר :אוהד כהן
משה לביא ,אל-אפתתאחאת :סוגת דרשות עלומה בערבית יהודית :בין הקשרים ספרותיים להקשרי ביצוע
אריה צורף ,תהלים ל' בפרשנות הערבית היהודית
צבי שטמפפר ,פירושו של רב שמואל בן חפני גאון לסיפור בעלת האוב על רקע ספרות הכלאם של תקופתו
הדר פרי ,השפעת רש"י על זיהוי שמות צמחים בספר בראשית בשרחים המוגרביים המאוחרים
 14:00-13:00ארוחת צהריים
 15:30-14:00ספרות א | יו"ר :גרגור שוורב
רחל חסון-קנת ,נוסחים חדשים של 'אלף לילה ולילה' בערבית יהודית מאוחרת מן הגניזה
Lucas Oro Hershtein, The shahādah in the Garden of Intellects (Bustān al-ʿuqūl) by Rav Nethanʾel berav
Fayyūmī
אורי מלמד ,קצידה מנֶמוטכנית על הלכות שחיטה ובדיקה לר' אברהם בר יצחק בר מבורך בר יעקב
 16:00-15:30הפסקה
 17:00-16:00הלשון וחכמת הלשון א | יו"ר :עפרה תירוש-בקר
חוזה מרטינז דלגאדו ואבי טל ,מהדורה חדשה לפירוש רבי יהודה אבן בלעם לתרי-עשר
אלנתן חן ,בעיות בקביעת הנוסח בחיבורי אבן גֹנאח
 17:30-17:00הפסקה [וישיבת הנהלה]
 19:00-17:30גניזה ,אוספים (מושב זה בלבד יתקיים באולם הסנאט ,קומה  ,29מגדל אשכול) | יו"ר :דניאל לסקר
Felicia Waldman, A special collector of Judeo-Arabic documents from the Cairo Geniza: Moses Gaster
גרגור שוורב ( ,)Gregor Schwarbמבחר תגליות חדשות מאוסף פירקוביץ' השני
פיל ליברמן ,מדריכי ייעוץ מסחריים ערביים ושרידי הגניזה
 19:10קבלת פנים והשקת המקראה הקראית
ברכות ודברי פתיחה :אפרים לב ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
מאירה פוליאק ויורם ארדר ,השקת המקראה 'תור הזהב הקראי :אנתולוגיה של היצירה הקראית במאות התשיעית-עד
השתים עשרה'

 19:00ארוחת ערב בדלית אל־כרמל

יום רביעי ,כ' באב תשפ"ב 17 ,באוגוסט  | 2022אוניברסיטת חיפה ,מצפור אביבה וסמי עופר ,מגדל אשכול
 09:00-08:30התכנסות וכיבוד קל
 10:00-09:00הלכה ומשפט | יו"ר :יוסף יובל טובי
נרי אריאל ,קונטרס גניזה עלום מאוסף ישעיהו זונֶה
עודד זינגר ,בית הדין בפסטאט לפי פתקיו
 10:30-10:00הפסקה
 11:30-10:30הגות ג | יו"ר :יוסף ינון
אהוד קריניס ,הזהד המוסלמי כרקע להגותו של בחיי אבן פקודה
דניאל י' לסקר ,סוגיות החוזרות ונשנות ב'ספר הכוזרי' לר' יהודה הלוי
 12:30-11:30רפואה ומדע | יו"ר :תמר צבי
אמיר מזור ואפרים לב ,פסיפס של מקורות היסטוריים  :הביוגרפיה של רופא החצר היהודי אבן גֻ 'מַ יע
אפרים לב ,ידע מעשי ותיאורטי בתחום הרפואה והרוקחות במסורת היהודית-ערבית
 13:30-12:30ארוחת צהריים
 14:30-13:30מלאכת הספר | יו"ר :מרק הרמן
Amir Ashur & Ben Outhwaite, Bibles in gold and Arabic: A Karaite and Rabbanite book list
דן גרינברגר ,שלבים בעריכת סידור רב סעדיה גאון
 15:00-14:30הפסקה
 16:30–15:00הלשון וחכמת הלשון ב :מושב לזכרו של פרופ' דן בקר ז"ל | יו"ר :עברי בוניס
Reimund Leicht, Jews, Arabic and Judeo-Arabic in medieval Barcelona
מחמד חאמד ,תחביר ופרשנות בג'אמע אלאלפאט' לדוד בן אברהם אלפסי
אהרן ממן ,השלמות 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון מעדויות חיצוניות
 16:30דברי סיכום וברכת הדרך
 17:00הסעה לירושלים ולתל אביב

