
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

   נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

 להאמין בו ולהאמין לו

עליו לחיות , על מנת שאמונתו של האדם תהיה שלמה

 בהתבוננות תמידית

 

ֱא�ֵהיֶכם ַהֹהֵל� ִלְפֵניֶכם הּוא ' ה. ן ֵמֶהםָוֹאַמר ֲאֵלֶכם לֹא ַתַעְרצּון ְולֹא ִתיְראּו"
ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ... ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם

 ).לב- כט, דברים א" (ֱא�ֵהיֶכם' ַמֲאִמיִנם ַּבה

ללא . בפסוקים אלו גילתה התורה מהלך עמוק האפשרי בנפש האדם
עלול האדם לחיות בסתירה פנימית בין מה שהוא , ננות תמידית באמתהתבו
בן המאמין באביו אינו ? מהי אמונה בה׳. לבין מה שהוא עושה בפועל, יודע

: ביאורו, מתן האמון של בן באב. אלא גם נותן בו אמון, רק יודע שהוא קיים
 ויספק לי את צרכיי בדיוק כפי, אני בוטח באבי שישמור וישגיח עלי

  .שהבטיח

הלא אתם יודעים את : תלונת משה רבנו על ישראל טרם פטירתו היתה
וכפי שנוכחותם לראות בעיניכם , שהקב״ה בלתי מוגבל ביכולותיו, האמת

שבידו לנצח את כל , ובדבר הזה. בכל ניסי יציאת מצרים וההליכה במדבר

  ?אינכם מאמינים בה׳ אלוקיכם, עמי הארץ ולהכניסכם לארץ ישראל

ה הברורה בדבר גדולת ה׳ ם יש להבין כיצד ייתכן שעל אף הידיעאול
עדיין מסוגל האדם לחיות לעיתים מתוך חוסר , ויכולותיו הבלתי מוגבלות

כי , הדבר יובן על פי דברי הרמח״ל בספרו דרך ה׳ .אמונה ובטחון בה׳
נסיונותיו הגדולים של האדם נעוצים בעובדה שנשמתו נמצאת בעולם בתוך 

שהרי הקב״ה ברא את . וסביבו הכל נראה חומרי ויצרי, מעטפת חומרית
העולם אך ורק כדי להיטיב לבסוף לאדם בהתאם לעמלו בתורה ובמצוות 

, ולכן שם אותו בסביבה קשה כזו. מתוך התגברות על תאוות העולם החומרי
   .עם כוחות ויכולות לעמוד בכל הנסיונות

אם לא יפעל מתוך התבוננות , לפיכך גם כאשר האדם יודע את האמת
עלול הוא לחיות חיים המנוגדים , וך זהירות שלא ליפולקבועה באמת ומת

אבל האדם . ולאבד בכך גם את העולם הזה וגם את העולם הבא, לאמונתו
בעת החיבור , ושם, הנבון מקפיד לקבוע עמיתים לתורה מדי יום ביומו

ולחיות , מקבל הוא כלים וכוחות לזכור את האמת באופן קבוע, לתורת ה׳
    .לוםשבת ש. תמיד על פיה

 

 

 הרב זמיר כהן

 לעילוי נשמת
  

  אמושלום מלכיאל בן

  חוסני שלום צבי בן

 שרה בת אסתר

 אהרון בן אסתר

 פנינה בת דבורה

  שרה בן השמ

ברצונכם אם  
 

לרפואה ם הגליוןלתרו  

 

,לעילוי נשמת, שלמה  

 

קרובכם או להצלחת  

 

 להתקשר נא
 

718-285-9132 

 

 זמני שבת

  לניו יורק
  

 הדלקת

 נרות
7:39 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


