
 

 

 בעלי הסוד בגרמניה ואתגרי האמונה בעקבות מסעי הצלב )ש( ב.א

 

 שחר-ד"ר נעמה בן

 

פקדו את אירופה מסעי הצלב אשר בעקבותיהם יהודים רבים מסרו את נפשם על  1096החל משנת 

קידוש השם. המציאות הפיסית השפיעה על זו הרוחנית ואנחנו יכולים למצוא אצל בעלי הסוד בגרמניה 

תפיסת עולם יוצאת דופן בתולדותיה של המחשבה היהודית, תפיסה שמעלה על נס את הסבל והופכת 

תו להיות חלק מתורתה. אך לצד הפסימיות הרבה שאפיינה את תפיסת עולמם אמונתם נותרה איתנה או

ובלתי מעורערת. בקורס זה נבחן את המשנה התיאולוגית הייחודית העוסקת בתורת הנפש, בתורת 

המוסר, בדרכי הנהגת האל את עולמו ובמגוון נושאים נוספים, שמטרתם לתת מענה לאתגרים בפניהם 

 בו יהודי גרמניה.  ניצ

 

The mystics in Germany and Faith Challenging Following the Crusades  

  

Following the European Crusades in 1096, many Jews died as martyrs. The physical 

reality influenced the spiritual one. The circle of the mystics in Germany, which has 

become known as the Ashkenazi Hasidism, held a worldview alien to Jewish thought 

in that it integrated asceticism into its religious theory. But, alongside the pessimism 

that characterized the world of the mystics, their faith remained steadfast. Their 

unique theology was born out of the necessity to come to grips with the challenges 

faced by the Jews of Germany. The course will examine their theory, which engages 

with a theological theory of the soul, ethics, Divine providence and a variety of other 

topics.  
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