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מוות הוא אולי האירוע הדרמטי ביותר בחייו של הפרט ובחיי קהילה. זו נקודת המוצא של הקורס 

שעוקב אחרי המשמעויות הדתיות, החברתיות והתרבויות שיוחסו למוות בקהילות מוסלמיות מזרח 
מוסלמים לשלוט  תיכוניות ואפריקאיות בתקופות שונות בהיסטוריה. נשאל שאלות: כיצד ביקשו

במוות? כיצד התכוננו אליו? כיצד ניבאו את בואו הקרב? כיצד תזמנו אותו? התשובות לשאלות אלו 
יאפשרו לנו לדון בסוגיות של זהות, קהילתיות, מאבקי כוח, גבולות חברתיים, וכיצד כל אלו נקבעו 

הן התאבדות ומות תוך הסכמה ותוך תחרות ועימות סביב סצינת המוות. בין הסוגיות שידונו 
שהידים במלחמה ובמגיפה; עמדות ההלכה המוסלמית בשאלות של מוות )המתת חסד, מוות מוחי(; 

רצח והצד הפלילי של מוות; הלוויות, קברים ובתי קברות; המוטיב הספרותי של "למות מאהבה"; 
 ועוד.(, םאפיוניו של העולם הבא )גן עדן וגיהינו

  
 דרישות הקורס

 נוכחות 

 ידי הסטודנטים. הסמינר -סמך רעיונות / שאלות / חומרים שיוצעו על-על פעילה השתתפות
למי שהשתתפות במפגשים אינה  .תרומה מתמשכת היא הכרחמתקיים במתכונת של דיון, ולכן 

קריאת חומר נוסף, דבר נוח, יש אפשרויות חליפיות, ובהן: תרומה לפורום באתר הקורס, 
המרצה פתוחה . או במקור(, או כתיבת ערך בוויקיפדיה התייחסות למקור ראשוני )בתרגום

. כך או כך הציפיה היא שהסטודנטים יהיו לרעיונות להשתתפות ולתרומה באופנים יצירתיים
 פעילים ויוזמים. 

 סרט הדרכה לאנשי טהרה מוסלמים. התרגיל הגשת תרגיל שמבוסס על ניתוח מקור ראשוני :
. במהלך שבוע זה לא יתקיימו מפגשים בכיתה. הנחיות ייעשה במהלך השבוע הראשון של אפריל

  מפורטות נמצאות באתר הקורס. 

 באתר  .2017באוקטובר,  1-את העבודה יש להגיש עד ה: /רפראטהגשת עבודה סמינריונית
 .הקורס תמצאו הנחיות ולוחות זמנים מחייבים להכנת העבודה

 במרס לא יתקיים. במקומו ניפגש  14-: בשל אילוצים אישיים, המפגש בביטול שיעור והשלמתו
  .9במרס, בשעה  17ביום ו', 

   
 

  מבנה הציון הסופי

 25% יילקחו בחשבון שיקולים כמו עבודה לכל אורך הסמסטר, תרומה איכותית : השתתפות
 .וכמותית של סטודנטים לדיונים

 10% הדרכה מוסלמי.סרט הגשה של תרגיל קצר על  :ניתוח של מקור ראשוני 

 15% עבודת המחקררזנטציה בכיתה של פ 

 50% סמינריונית עבודה 
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