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Relying on Miracles

?Are we allowed to rely on Miracles
)Gemara Pesachim (64b

רבא אמר נועלין תנן ולא סמכינן אניסא

)(Shabbos 32a

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו
מזכיותיו אמר רבי חנין מאי קראה קטנתי מכל החסדים ומכל האמת )Parshas Vayishlach (32:11

)(Ramban; Bamidbar 1:45

(מה) :ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם וגו' כל יצא צבא בישראל
ויתכן שנאמר עוד ,כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה .כי עתה היו מזומנים ליכנס לארץ
ולבא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ועם השאר כולם ,כמו שאמר (להלן י כט) :נוסעים
אנחנו אל המקום אשר אמר ה' ,והיו משה והנשיאים צריכין לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכן מספר
כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה ,כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף
אחד אלף .וזה טעם "כל יוצא צבא בישראל" ,כי המניין מפני צבא המלחמה.
Practical applications of Ein Somchin Al Ha’ness:
 Chofetz Chaim Sha’ar Tziyun (242:12) regarding spending money for Yom Tov
) Tefillas Shav as seen in Mishna in Brachos (54a
?But, why can’t we rely on miracles
)Ramban (Bereishis 6:19

כי כן הדרך בכל הנסים שבתורה או בנביאים לעשות מה שביד אדם לעשות ,והשאר יהיה בידי שמים.
) Ran (Drashos HaRan drush 3
?)What about “Shomer Pesaim Hashem” (Tehillim 116:6
)Rav Moshe Feinstein in the Iggeros Moshe (Orach Chayim 2, no. 59



?!However in Nach and Jewish history “Ein Somchin Al Ha’ness” seems to have been ignored
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)Ramban (Vayikra 18:4

(ד) :את משפטי תעשו
ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם .כי העושה המצוות שלא לשמן על מנת לקבל פרס
יחיה בהן בעולם הזה ימים רבים בעושר ובנכסים וכבוד ,ועל זה נאמר (משלי ג טז) :בשמאלה
עושר וכבוד ,ופירשו (שבת סג א) :למשמאילים בה עושר וכבוד .וכן אותם אשר הם מתעסקין
במצוות על מנת לזכות בהן לעולם הבא שהם העובדים מיראה ,זוכים בכוונתם להינצל ממשפטי
הרשעים ,ונפשם בטוב תלין .והעוסקין במצוות מאהבה כדין וכראוי ,עם עסקי העולם הזה ,כעניין
הנזכר בתורה בפרשת אם בחקותי (להלן כו ה) :והשיג לכם דיש את בציר וגו' ,יזכו בעולם הזה
לחיים טובים כמנהג העולם ,ולחיי העולם הבא זכותם שלמה שם .והעוזבים כל ענייני העולם הזה
ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף ,וכל מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד כעניין באליהו,
בהידבק נפשם בשם הנכבד ,יחיו לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב באליהו ,וכידוע ממנו
בקבלה ,וכמו שבא במדרשים בחנוך ובבני העולם הבא העומדים בתחיית המתים.
ולכך יאמרו הכתובים בשכר המצוות למען יאריכון ימיך (שמות כ יב) ,למען תחייה (דברים טז כ),
והארכת ימים (שם כב ז) ,כי הלשון יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי לכל אחד.
Netziv in Ha’emek Shailah (Kedmas Ha’emek 3) writes that someone from Category 4, who detaches
themselves from this World, is not bound by the laws of nature and Hashem will perform miracles on
their behalf and enable them to be privy to Ruach Hakodesh.
This answers our original 4 episodes.
1) Why is it logical that Hashem should subvert the laws of nature for a person in the fourth
?category of the Ramban
2) Why does Hashem not perform more miracles in front of people from the other three
?categories

) Rav Dessler (Michtav M’Eliyahu 1:177-178
)Ramban (Shemos 13:16

ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות .הנה מעת היות ע"ג בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש
באמונה ,מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון ,כחשו בה' ויאמרו לא הוא ,ומהם מכחישים
בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון (תהלים עג יא) ,ומהם שיודו בידיעה ומכחישים
בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח האל בהם ואין עימהם עונש או שכר ,יאמרו עזב ה' את הארץ.
וכאשר ירצה האלוהים בעדה או ביחיד ויעשה עימהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו ,יתברר לכל
בטול הדעות האלה כלם ,כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו ,ויודע ומשגיח ויכול .וכאשר
יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה ,כי ידבר האלוהים את האדם
ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים ,ותתקיים עם זה התורה כלה:
ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (לעיל ח יח) ,להורות על ההשגחה ,כי לא
עזב אותה למקרים כדעתם.
2 messages:

 Appreciate even ‘nature’ is a miracle
 On our level, although we should not rely on miracles, we should be moser nefesh for what we
believe in

