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 למה יהדות –
ולא נצרות או אסלאם?

מי אמר שהיהדות היא דת האמת ולא הנצרות או 
האסלאם? הרי על דתות אלו נמנים מיליארדי מאמינים 
בעולם – ואילו מספר היהודים המאמינים בעולם הוא 

רק כמה מיליונים? כשם שלנו יש מסורת שעליה אנו 
 נשענים – גם לדתות הללו יש מסורות משלהן! 

מי אמר ששלנו טובה משלהן?
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תכלית הרע בעולם
 מקובל לומר שהבורא טוב וחפץ בטוב – 

 האם אמירה זו נכונה? 
 ואם כן, איך ייתכן שיש רֶשַע בעולם? 

אם הוא חפץ בטוב – למה הוא מֵרֵעַ לנו?
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אמונה אחרי השואה
 איך מתמודדים מבחינה אמונית 

עם התופעה של השואה?


