
הפקולטה למדעי הרוח

המכון ללימודי אסיה ואפריקה  I  החוג לשפה וספרות ערבית  I  החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון  I  החוג למדע הדתות

בשיתוף עם בית ספר ג'ק, ג'וסף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

הפסקת קפה  16:45

מושב נעילה   17:00

יו"ר: ראובן עמיתי, האוניברסיטה העברית             

שרה סטרומזה, האוניברסיטה העברית  

הגות פילוסופית בימי הביניים במבט מולטי-פוקאלי   
          

חלוקת פרסי הצטיינות על שם פרופ' חוה לצרוס-יפה  

ועדת ההיגוי: מאיר מ' בר-אשר, אבנר גלעדי, מאיר חטינה, ראובן עמיתי 

התכנסות   9:30

מעמד פתיחה: על חוה לצרוס-יפה ותרומתה לחקר האסלאם  9:45 
יו"ר: מנחם בן-ששון    

מיכאל סיגל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח  

אבנר גלעדי, אוניברסיטת חיפה  

דניאלה טלמון-הלר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב      

מושב ראשון: מיסטיקה מוסלמית  10:15

יו"ר: מאיר מ' בר-אשר, האוניברסיטה העברית  

בנימין אברהמוב, אוניברסיטת בר-אילן  

י על צום ורעב השקפותיהם של הצּופים וִאּבן אל-ַעַרִבּ  

שרה סבירי, האוניברסיטה העברית  

"אל-ַחּק" - ייחודו של שם אלוהי: שתי תפיסות במיסטיקה     

המוסלמית הקדומה  

אליהו שטרן, האוניברסיטה העברית  

בין צּוִפיּות לַאְשַעִריּות - על החוויה התיאולוגית במיסטיקה של    

אל-ֻקַשְיִרי   
  

הפסקת קפה  11:45

מושב שני: יהדות, נצרות ואסלאם  12:15

יו"ר: ברוריה ביטון-אשקלוני, האוניברסיטה העברית   

אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית   

בגדי יוסף - ספרות חז"ל והקוראן      

קמילה אדנג, אוניברסיטת תל-אביב  

‘Alā� al-Dīn al-Bājī (d. 714/1313) and his Polemic against the 
Pentateuch: The Story of the Flood as a Case Study

מרים גולדשטיין, האוניברסיטה העברית  

החיבור "חיי ישו" בערבית-יהודית: תולדות ישו כחיבור פולמוסי     

וסיפור עם  

  
הפסקת צהריים  13:45

מושב שלישי: עולמות שזורים  15:15

יו"ר: מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית  

סטיב קפלן, האוניברסיטה העברית   

The Strange Case of the Abbot Enbaqom and his Impact of 
Ethiopian Christianity

גדליה סטרומזה, האוניברסיטה העברית  

יהדות ואסלאם באספקלריה של המחקר במאה התשע-עשרה     

ניסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן  

חרדיּות ואסלאמיזם: דמיון אידיאולוגי, סוציולוגיה נפרדת  

האסלאם ועולמות השזורים בו
כינוס לזכרה של פרופ' חוה לצרוס-יפה במלאת עשרים שנה למותה

יום רביעי, כ"ב בחשוון תשע"ט         31 באוקטובר 2018
 באודיטוריום ע"ש ברברה מנדל, בניין מנדל, קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים


