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יום רביעי ו׳ בתמוז תשפ”א 16 ביוני 2021

14:45 ברכות:
פרופ’ אמנון אלבק, רקטור האוניברסיטה

פרופ’ ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות
פרופ’ יונתן גרוסמן, ראש המחלקה לתנ”ך

15:00–16:00 מושב ראשון 
היבטים נסתרים בפירוש רמב”ן לתורה
יו”ר: נאוה כהן )אוניברסיטת בר-אילן(

מרים סקלרץ )מכללת אורות ישראל והאקדמית חמדת(:
“איש אמונים” – יוסף בפרשנות רמב”ן

עודד ישראלי )אוניברסיטת בן-גוריון(:
פירושים קבליים מושמטים וגנוזים בפירוש רמב”ן לתורה

16:10–17:10 מושב שני
ממדים הרמנויטיים בפרשנות הקראית

יו”ר: יסכה זימרן )אוניברסיטת בר-אילן(
:)The Ohio State University( דניאל פרנק

מוקדם ומאוחר בפרשנות הקראית הקדומה
דניאל י’ לסקר )אוניברסיטת בן-גוריון(:

המידות הפרשניות של החכם הקראי יהודה הדסי

17:20–18:20 מושב שלישי 
Sephardic Commentary Beyond the Torah:
Prophets and Writings
Chair: Raanan Eichler )Bar-Ilan University(
Esperanza Alfonso )ILC-CCHS, CSIC, Madrid(:
The Commentary on Proverbs by Joseph ben Joseph 
Naḥmias (Castile, 14th Century): Some Thoughts on 
Chapter 31
Mariano Gómez Aranda )ILC-CCHS, CSIC, Madrid(: 
The Prophet Obadiah in Medieval Jewish Exegesis 

יום חמישי ז׳ בתמוז תשפ”א 17 ביוני 2021

15:00–16:00 מושב רביעי
פרשנות ערבית-יהודית בימי הביניים

יו”ר: נחם אילן )האקדמית חמדת(
מאירה פוליאק )אוניברסיטת תל אביב(:

יצחק  ודון  עלי  בן  יפת  בפירושי  המלך  דויד  של  היחסים  מערכות 
אברבנאל - עידנים מעצבים בפרשנות

אליעזר שלוסברג )אוניברסיטת בר-אילן(:
המדרש התימני “ספר ישועת הטובעים” ]= נגִאה’ אלג’ארקין[

– דיווח ראשוני.

16:10–17:10 מושב חמישי
בין מזרח ומערב: פרשנות שכלתנית בשלהי ימי הביניים

יו”ר: יהודה הלפר )אוניברסיטת בר-אילן(
חיים קרייסל )אוניברסיטת בן-גוריון(:

והסופרקומנטר  יהודה משקוני  ר’  בביקוש החכמה:  הנודד  היהודי 
על פירוש התורה לר’ אברהם אבן עזרא

אריק לווי )אוניברסיטת בר-אילן(:
גוזמא ותחבולה: ר’ אלעזר אשכנזי בן נתן הבבלי

על הגניאולוגיות של משה בספר בראשית

17:20–18:00 מושב שישי
לזכרו של פרופ’ אהרן מונדשיין ז”ל

יו”ר: יוסף עופר )אוניברסיטת בר-אילן(
הרב פנחס מונדשיין )בנו של אהרן(

דוד הלל וינר )תלמידו של אהרן(
דברי זיכרון על אהרן ז”ל מפי רעיו ומכריו (סרט)

קטעים מצולמים מהרצאותיו של אהרן ז”ל

הכנס נערך בתמיכת: 
הקתדרה לחקר פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים

ע”ש הרב ד”ר אשר וייזר
המכון לפרשנות המקרא היהודית, אוניברסיטת בר-אילן

מוקד המידע לשירותך: biu.ac.il      *9392משפיעים על המחר, היום.


