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מקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
הקורס המוצע עוסק בחשיבות ובערך שיש בכתבים של מיסיונרים ישועים על מנת להבין אירועים
.16-18ותהליכים ספציפיים אשר התרחשו במזרח התיכון ובקרן אפריקה בין המאות ה
המיסיונרים הישועים ניסו לקדם את האמונה הקתולית ברחבי העולם במהלך תקופה זאת ויחד
 במהלך הקורס. ראו וחקרו, הם הקפידו לתעד במכתבים מאוד מפורטים את כל אשר חוו,עם זאת
.הסטודנטים יחשפו לסיפור המיוחד של מסדר הזה ולמקורות הראשוניים שישועים הותירו לנו
במהלך הקורס ננתח אותם מקורות ונחקור מה הם מלמדים אותנו אודות החברות שבהן
.המיסיונרים פעלו
 מזרח תיכון, קרן אפריקה, מיסיון, ישועים:מילות מפתח
) נקודות2(

Jesuit Sources on the History of the Horn of Africa and the Middle East
The proposed course deals with the importance and value of the writings of Jesuit
missionaries to understand specific events and processes that took place in the Middle
East and the Horn of Africa between the 16th and 18th centuries. The Jesuit
missionaries tried to promote the Catholic faith throughout the world during this
period, yet they made sure to document in very detailed letters everything they
experienced, saw and investigated. During the course the students will be exposed to
the special story of this religious order and the vast primary sources that Jesus left us.
During the course we will analyze these sources and analyze what they teach us about
the societies in which the missionaries operated.

Keywords: Africa, Christianity, Missions, Middle East
(2 points)
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