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Belief in the Almighty 

The Torah definition of belief in G-d includes the notion that G-d is the ultimate 

provider for all the needs of the entirety of creation.1 He is the only One to turn to in 

times of need (G-d forbid), be it in health, livelihood or any other area of the human 

experience.2 This basic belief system is required of Non-Jews as well as the basis for 

their fulfillment of the seven Noahide laws.3 This is obvious from the stipulation that 

                                                 
ל ּוְמַפְרנ ס ָזן ל-א   הּואלשון הברכה, "( 1 ִטיב ַלכֹּ ל ּומ  ִכין ַלכֹּ ן ּומ  ָתיו ְלָכל ָמזוֹּ ר ְבִרּיוֹּ חַ ' :(טז, קמה תהילים) ָכָאמּור ,ָבָרא ֲאשֶׁ ת  ת ּפוֹּ ָך אֶׁ ִביעַ  ָידֶׁ  ַחי ְלָכל ּוַמשְֹּ

ן  ולכל פרנסתו כדי ואחד אחד לכל שתתן אלהינו' ה מלפניך רצון יהי קצרה ודעתם מרובין ישראל עמך צרכי אומרים אחרים(: "ב, כט'". ברכות )ָרצוֹּ
 מפני יוחנן רבי אמר הגדול הלל שמו נקרא ולמה(: "א, קיח) פסחים". ובכאחרים הלכה הונא רב אמר תפלה שומע' ה אתה ברוך מחסורה די וגויה גויה

 ". בריה לכל מזונות ומחלק עולם של ברומו יושב הוא ברוך שהקדוש

(: "ועוד ראיה אחרת שהוא משגיח בתחתונים ממה שהוא נותן לחם משה קורקידי, איזמיר תרמ"ב, דרוש א', ע' הפני חמה' )לר'  –וראה 'משה עבד 
ם לכל בשר ולכל גויה וגויה די מחסורה והוא זן ומפרנס לכל מקרני ראמים ועד ביצי כנים ולא כשאר מלכי בשר ודם שמעמידים שליטים ושרים וה

ומי שאינו מאמין בזה הוא כופר לך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא משגיח על כל אחד ואחד א' וא' משא"כ במל כל ולא ע משגיחים על השרים

 ". באמונתו יתברך שמו ח"ו

וכשאינו בוטח על השם יתברך ואינו  ,דזהו עיקר האמונה בהשם יתברך שרק הוא הנותן פרנסה והרופא חולים(: "כה ,או"ח ב)שו"ת אגרות משה  (2
 ".מתפלל אליו הרי הוא כאינו מאמין בו ומאמין בדברים אחרים

הנה היא ענף מסתעף מן ההשגחה, שקבלת התפלה יורה בהכרח על  ,קר מן עקרי התורהיאף על פי שאינה ע ,התפלה(: "שז"מאמר ד פטספר העיקרים )
הנה הוא  ,אמין בהשגחה שיאמין שהתפלה תועיל לו להצילו מרעתו, כי מי שלא יתפלל לשם בעת צרתועל כל מ ומחויבוהוא דבר ראוי . . . ההשגחה 

 ".אם מפני שלא יאמין בהשגחה, ואם שיאמין בה אבל יספק ביכולת השם על הצלתו, ושתיהן כפירה

מצות אם  שבעלהאמין, שהרי אף קיום כל ה מחויבמצות ודאי הוא  שבעואמונה בהשם יתברך אף שלא הוזכר זה במנין ה)שם(: "שו"ת אגרות משה  (3
 ם כן, ואשעיי" מות העולם,לא עשאם מחמת שהשם יתברך צוה בהן בתורה, מפורש ברמב"ם ספ"ח שם שלא נחשבו כמקיימים ואינם מחסידי או

 ".ברלהאמין בהשם יתברך וגם שנתן התורה, וממילא הרי רק ממנו צריך לבקש פרנסה ורפואה וכל ד שמחויבבהכרח 
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