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בשנת  סיימתי בהצטיינות LLMאת התואר . 1963העברית בשנת   וניברסיטה באהתחלתי משפטים לימודי ב מסלול את 

החלטתי להתמחות . עם סיום עבוד הדוקטור 1980בהצטיינות בשנת במשפט עברי סיימתי ואת עבודת הדוקטור  1973

מוסלמי במחשבה שלימודי המשפט המוסלמי חיוניים להבנת התפתחות המשפט העברי בתקופת  –במשפט משווה יהודי 

הגאונים והרמב"ם. אוניברסיטת פרינסטון הייתה אידיאלית למימוש מאוויי ובתמיכת מלגה אוניברסיטאית שהייתי בה 

מה חשובה בקרב חוקרים בארץ ובחו"ל לפיתוח תחום חדש בחקר תרמו תרומחקריי שנתיים )עליהם הוספתי שנה(. 

התפרסם ב   Comparative Jewish Islamic Lawספרי מוסלמי וזכו להכרה בינלאומית.  –המשפט המשווה יהודי 

Harvard Press 2003. .דמותי במסלול האקדמי באוניברסיטה עד לדרגת פרופ' מן המניין מכאן נסללה הדרך להתק- 

יורק, -ם במיטב האוניברסיטאות )פנסילבניה, פרינסטון, הרוארד( והוראת קורסים בסמינר התאולוגי בניושבתוני

כמו . ן, מיאמי ובאוניברסיטה האירופאית בבודפסט, פרינסטון, טוליי)שבה קבלתי את הקתדרה על שם גרוס( בניהפנסיל

עורך השנתון ככראש המכון לחקר המשפט העברי וכן הדרכתי תלמידים לעבודות מוסמך ודוקטור. שמשתי מספר שנים 

באוניברסיטה מידי פעם אני ממשיך להורות בהתנדבות  לות בארץ.למשפט עברי וכן לימדתי גם בבתי ספר למשפטים במכל

 במהלך השנים זכיתי בפרסי הוקרה קדמית.מכהן במועצה האגם צפת שבה אני בית הספר למשפטים במכללת ובמשרה ב

פרופ' ושמשתי חבר בוועדה האקדמית של מרכז טרומן לשלום, במרכז  גויטיין(ש"ד הרצוג, הרב ורבורג,  ,)לידי דיוויס

ערבית. כיום אני גם משמש כנשיא האגודה של משפטנים -לם וחבר פעיל בחברה היהודיתנחמיה לב ציון ללימודי האס

על רקע סביבתו  יקה במשנת הרמב"םבמוקד מחקרי כיום נמצא ספר בהכנה על פילוסופיה, הלכה ופואט יהודים.
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