
 ג' חלק –אמונה לימוד 

מוד האמונה מטרה כפולה: יכולת להשיב לטענות כפירה, מחד, ביומיים הקודמים למדנו כי ללי

מנת שנקיים את המעשה הרצוי. -ועצם ידיעת האמת, מאידך. לידיעת האמת שתי תכליות: א. על

 ב. עצם ידיעת האמת.

לימודי אמונה טומנים בחובם סכנה, שכן האדם המנסה להבין את אלוקים ואת דרך עם זאת, 

פעולתו בעולם עלול להרגיש שהתשובות לא מספקות אותו ולצאת לתרבות רעה. בשל סכנה זו, 

ר' נחמן אמונה. כך כתב ספרים מסוימים העוסקים בהחסידות שהתנגדו ללימודי היו מהוגי 

 ט[:ב, י ן"מוהר ]ליקוטי מברסלב

ר ְכמֹות ׁשּום ְבִלי, גָּמּור ִבְתִמימּות ַהֵשם ַלֲעבד ַרק הּוא ְוַהְשֵלמּות ַהַתְכִלית ִעקָּ  ְמַחְקִרים יֵׁש ִכי .ְכלָּל חָּ

אֹוְמִרים ר ׁשֶׁ ִעקָּ ַדַעת ַרק הּוא ַהבָּא ְוהָּעֹולָּם ַהַתְכִלית ׁשֶׁ בָּר כָּל לָּ הּוא ְכמֹות דָּ הּוא ְכמֹו ַהכֹוכָּב ֵליַדע ְכגֹון ,ׁשֶׁ , ׁשֶׁ

ה ּוִמְפנֵי, ַמהּותֹו ֵליַדע קֹום עֹוֵמד מָּ  ְבַעְצמֹו ְוַהֵשכֶׁל ַהַמְשִכיל ַהכחַ  ְדַהיְנּו ְוֵׁשכֶׁל ּוֻמְשכָּל ַמְשִכיל יֵׁש ִכי .ַההּוא ַבמָּ

בָּר ְצלָּם ַהבָּא ְוהָּעֹולָּם ַהַתְכִלית ְוזֶׁהּו ,ַהֻמְשכָּל ְוַהדָּ יְִהיֶׁה ,אֶׁ ה ׁשֶׁ ד נֲַעשֶׁ חָּ  ְוֵהם .ְוַהֵשכֶׁל ְוַהֻמְשכָּל ֵמַהַמְשִכיל אֶׁ

זֶׁהּו, ַהֻמְשכָּלֹות ּוְלַהִשיג ַלֲחקר ַהזֶׁה בָּעֹולָּם זֶׁה ַעל יְֵמיהֶׁם ְמַבִלים ְצלָּם ַהַתְכִלית ׁשֶׁ  ַהבָּא הָּעֹולָּם ְבַעְצמֹו ְוזֶׁהּו אֶׁ

ם בָּעֹולָּם ַרק ,ְלַדְעתָּ ְמֻלבִָּׁשין הַהזֶׁ  ׁשֶׁ ם ֵאין ְבגּוף ׁשֶׁ יְִתַפְשטּו ַהבָּא ּובָּעֹולָּם ַהֲחִקירֹות ִמן כָּך כָּל ַתֲענּוג לָּהֶׁ  ׁשֶׁ

ם .ִמזֶׁה ְמאד יְִתַענְגּו ֵמַהגּוף עָּה ּוְלַדְעתָּ רָּ ר הָּ גַת ִעקָּ ְכמֹות ֲחִקירֹות יְֵדי ַעל הּוא ַהַתְכִלית ַהשָּ לָּהֶׁ  ִחיצֹונִיֹות ְוחָּ  םׁשֶׁ

ת ֲאָבל ֱאמֶּ ְצֵלנּו, בֶּ  ִפי ַעל ַהֵשם ַלֲעבד ַמֲעִשּיֹות ּוִמְצוֹות ֱאמּונָה יְֵדי ַעל ַרק הּוא ַהַתְכִלית ַהָשַגת ִעָקר אֶּ

זֹוִכין ְלַמה זֹוִכין ְבַעְצמֹו זֶׁה יְֵדי ְוַעל ּוִבְפִשיטּות ִבְתִמימּות ַהתֹוָרה ה לא ַעיִן, 'שֶׁ ָאתָּ ]ישעיה ' אלוקים זולתך רָּ

 סד, ג[.

עשיית המצוות ולא בחקירות ו'ידיעת תמימות האמונה ורבי נחמן מברסלב ממקד את המבט ב

מושכלות  האמת'. לפי דבריו, האדם צריך להאמין בתמימות ובפשטות, ולא לנסות להבין 

 .וחקירות

טוב -שם-ר' אהרון כהן, והוא מכנס תורות משמו של הבעל ידי-הספר 'כתר שם טוב', נכתב על

 :החסידות, הבעש"טת שיטתו של מייסד תנועת )הבעש"ט(. בספר מובא

 תכלית כי... ב[, פתיחה, רבה ]איכה 'שמרו ותורתי עזבו אותי הלואי' המדרש פירוש מורי בשם "שמעתי

 .לידע אפשר-דאי מאחר ולידע לחקור נכנס שאינו, מיד' א נדע: שלא סוגי' ב יש אמנם .נדע שלא הידיעה

 שרוצים שנים משל למה הדבר דומה?, לזה זה בין וההפרש. לידע אפשר-שאי שידע עד ודורש שחוקר 'ב

, המלך לידע יוכל לא כך-ואחר, המלך והיכלי מאוצרי ונהנה המלך חדרי בכל נכנס' וא, המלך את לידע

 בשני ודאי יובן ובזה. מיד נדע ולא המלך לחדרי כלל נכנס לא, המלך לידע אפשר-שאי מאחר, אמר והשני

 אחר והידיעה החקירה מתוך 'עזבו אותי' הלואי מקום-מכל. אפשר-שאי, מלידע 'עזבו אותי', ל"הנ סוגים

 ".'שמרו תורתי'ש

שני בני אדם רוצים להכיר את הבעש"ט ממשיל את לימודי האמונה לסיור בארמונו של המלך. 

הראשון מנסה להגיע אל המלך, ועל אף שלבסוף הוא לא מגיע אליו )שהרי לא ניתן האדם מלך. ה

לתפוס בשכלנו המוגבל את ה'(, הוא מתרשם ולומד דברים הקשורים אליו. האדם השני בוחר 

לוותר מראש על החיפוש והחקירה, שהרי בסוף התוצאה תהיה שאי אפשר להכיר את המלך, ולכן 

בסוף דבריו, הבעש"ט כותב איזה  לא מנסה להתקרב אליו.כלל לך והוא אינו מסתובב בהיכל המ

מהשניים עדיף: "מכל מקום, הלוואי אותי עזבו מתוך החקירה והידיעה, אחר שתורתי שמרו". 

נדמה כי הסיבה שהבעש"ט כותב שעדיף לסייר בהיכלי המלך למרות שלא נגיע אליו נעוצה 

חדרי המלך ונהנה מאוצרי והיכלי המלך", במשל. האדם שיוצא לחפש את המלך "נכנס בכל 

גם אם איננו מסוגלים לתפוס את מהותו)!( של ה',  בעוד האדם שנשאר בביתו לא נהנה מהם.

לימודי האמונה מאפשרים לנו להכיר את מידותיו של ה' ולהידבק בהם. בנוסף, נכיר את העולם, 

 ך, טוב יותר.ארמון המלך, ואת ישראל, בניו של המל

קדם שלב נוסף מדבריו של הבעש"ט. המצב בו האדם עוזב את החיפוש אחר אלוקים ניתן להת

בעצמו )'הלוואי אותי עזבו'( ישפיע גם על קיום המצוות שלו. זוהי משמעות סיום הפסוק "ותורתי 

שמרו". לימודי האמונה מעמיקים את הקשר בין האדם לבוראו והופכים את המצוות למשמעותיות 

 מעט יותר על הקשר שבין האמונה לבין קיום המצוות.מחר נלמד  יותר.

 


