
 נס וטבע  \גדר אין סומכין על הנס 

"ב' שולחנות באולם מבפנים על   בירושלמי שקלים פרק ו הלכה ג'איתא  (א

נותנין לחם הפנים פתח הבית א' של שייש וא' של זהב על של שייש 

תני על  -יציאתו שמעלין בקודש ולא מורידין. גמראבבכניסתו ועל של זהב 

יצחק ר' חנניה מטי בה בשם ר'  של כסף ר' יוסי בשם ר' שמואל בר רב 

יוחנן לית כאן של כסף מפני שהוא מרתיח לא כן תני זה א' מן הניסים 

היו מוציאין אותו  ךשנעשו בבית המקדש שכשם שהיו מניחין אותו חום כ

אין  חום שנאמר לשום לחם חם כיום הלקחו? רבי יהושע בן לוי אמר 

 מזכירין מעשה ניסים.

"כל שבעת ימים לא היו מונעין ממנו   ה ד'ירושלמי יומא פרק א' הלכ ( ב

מאכל ומשתה ערב יום הכיפורים עם חשיכה לא היו מניחין אותו לוכל 

תני לא היו מניחין אותו לוכל  -הרבה שהמאכל מביא את השינה. גמרא 

לא חלב ולא בצים ולא גבינה ולא בשר שמן ולא יין ישן ולא קונדיטון ולא 

ל דבר שהוא מרגיל לזיבה ולא מן גריסין של פול ולא עדשים ולא כ

   לא תנסוןהניסים שהיו נעשין בבית המקדש הן? א"ר אבין על שם 

ולא עוד דאין לנו לסמוך על נס, אלא ידועים דברי הרמב"ן פרשת נח   ( ג

דאפילו באופן דכבר מזומן לעשות נס, כמו בתיבה, דסוף סוף נס הוא,  

 מן הנס.  עדיין צריך לעשותו בשיעור גדול, למעט כמה דאפשר

אמר רב  מסכת שבת לב.ע'  –ובודאי אין לסמוך על הנס במקום סכנה   (ד

ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין  

עושין לו נס, ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אמר בי חנין מאי קראה  

 קטנתי מכל החסדים ומכל האמת.  

ת"ר מעשה במקום אחד שהיה    .דברכות לגאבל יש להקשות ממעשה  ( ה

והיה מזיק את הבריות באו והודיעו לו לר' )צירוף בין נחש וצב( ערוד 

הראוהו את חורו נתן עקבו  חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו 

על פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית  

החטא ממית באותה  המדרש אמר להם ראו בני אין ערוד ממית אלא 

שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו ר' חנינא 

 בן דוסא. 

שם, וז"ל "וקשה קצת דהיאך עמד במקום סכנה    המהרש"א וכבר הקשה  (ו

? ובירושלמי מפורש בענין אחרת שעמד ר"ח בן וסמך עצמו על נסכזו 



או אותו  דוסא בתפלתו בא חברבר והכישו ולא הפסיק תפלותו ומצ

 חברבר מת." 

"ההיא אשיתא רעועה דהואי   דתענית כ:וכעין זה יש להקשות מסוגיא  (ז

בנהרדעא דלא הוה חליף רב ושמואל תותה אע"ג דקיימא בתרב תליסר  

שנין יומא חד איקלע רב אדא בר אבה להתם אמר ליה שמואל לרב ניתי 

ן  מר נקיף אמר ליה לא צריכנא האידנא דאיכא רב אדא בר אהבה בהד

ולא מסתפינא. וע' שם עוד, רב הונא הוה ליה ההוא   דנפיש זכותיה

חמרא בההוא ביתא רעיעא ובעי לפנוייה עייליה לרב אדא בר אהבה  

להתם משכי בשמעתא עד דפנייה בתר דנפק נפל ביתא ארגיש רב אדא  

בר אהבה איקפד סבר לה כי הא דאמר רבי ינאי לעולם אל יעמוד אדם 

שין לי נס, שמא אין עושין לו נס ואם תימצי לומר במקום סכנה ויאמר עו

 עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו. 

שחייב אדם להשתדל    הרשב"א ח"א תי"גומצינו פשר דבר בתשובת  (ח

בדרכי הטבע ואין סומכין על הנס, זולתי האנשים השלמים ושזכיותיהם  

  מרובות, כמעשה דרבי חנינא בן דוסא והערוד, ורבי חנינא והכשפים".

ומבואר דלאדם שלם, דיש לו רב זכיות, לא נאמר עליו 'אין סומכין על  

 הנס'.  

א(   -וצריך ביאור, דהלא הגמרא אומר שני טעמים שלא יסמוך על הנס ( ט

שמא לא יעשה לו נס, ב( אפילו נעשה לו נס, הלא מנכה מזכיותיו. והנה  

באנשים כאלה דנפיש זכוותייהו, ליכא חשש שלא יעשה להם נס. אבל  

 ה לא חיישינן שינכה מזכיותיו? למ

דרבי חנינא בן דוסא מלומד בניסים הוה, ופעם   מסכת תענית כה.ע'  (י

אחת הדליק בתו חומץ לנר שבת תחת שמן. ואמר לה, בתי, מה איכפת  

לך? מי שיאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ שידלק. והיינו, דאצלו, אין כאן 

דאין כאן נפק"מ לו, וממילא נס או טבע, וטבע ונס שוין הם, וכל כך מאמין 

וע' שם עוד מעשיות   לא שייך ניכוי זכיות, דאצלו הכל כטבע שני.

 ממדרגת מעלה מן הטבע של רב חנינא בן דוסא. 

כשהיה רעב בארץ, ואברהם ירד למצרים  רמב"ן פרשת לך לך,ע'   (יא

וז"ל "ודע, כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו  

שיציל   והיה לו לבטוח בשםהצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, 

אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלקים כח לעזור ולהציל" 

והלא אין סומכין   -ומבואר דהיה לאברהם ולבטוח, ולא יעשה תחבולות 



על הנס? וצ"ל ע"פ הרשב"א, דהיה לו לשום על לבו כי הוא למעלה מן  

 הטבע. 

ומאידך גיסא, ע' פתיחת אהבת חסד מהחפץ חיים ז"ל, שכתב דאברהם ( יב

וע' בהג"ה שם, דאע"פ דיש סכנה  אבינו סיכן עצמו להציל את לוט, 

 בדבר, "בטח בד' שלא יאונה לו כל רע"  

עצמו בספק סכנה להציל מישהו דבודאי סכנה, ע' חו"מ ס'  ובענין סיכן   (יג

תכ"ו בסמ"ע שם ס"ק ב', דהביא ירושלמי דחייב להכניס בספק סכנה כדי  

להציל חבירו מודאי סכנה. אבל השו"ע לא הביאו. וע' פתחי תשובה  

דהבבלי חולק, הביא שם רדב"ז וע"ש דאינו מחויב לחתוך אבר להציל  

ש כאן. אבל להכניס בספק סכנה נחשב חסיד  חבירו, אבל מדת חסידות י

שוטה. אבל צריך לשקול הדבר היטב ולהטות הדבר להציל, ולא להחמיר 

 סתם ע"ש. 

וצ"ע דגבי אחרים כמו לוט בטח בד', אבל לגבי עצמו ואנשי ביתו לא    (יד

בטח? וצ"ל לכאורה דסבר דראוי הוא לבטוח להציל אחרים, אבל עצמו  

 סבר דצירך להשתדל.

נ"ל ניתן להבין מה שהבאנו לעיל בשיעור הקדום מרב ע"פ כל ה ( טו

שלמה זלמן אורבך ז"ל, דסכנה משוער כפי אם רוב בני אדם בורח ממנו 

או לא. ולמה תלוי בדעת בני אדם? אבל לפי כל זה מובן היטב, דדעת  

בני אדם קובע דהו דבר טבעי ולא למעלה מן הטבע, ממילא לא נחשב  

א מנכה מזכיותיו. כמו רב חנינא בן דוסא על  כנס, ויכול לסמוך עליו וגם ל

 דרגה שלו, כמו דידן על דרגה שלנו, ודו"ק.

 

Not to Rely on Miracles  

1) Although the ‘showbreads’ of the beis hamikdash miraculously 

stayed hot and fresh, nevertheless they took precaution that they 

shouldn’t spoil and did not rely on the miracle. 

2) Although the Kohein Gadol never became contaminated through 

an emission, nevertheless they took proper precautions and did 

not rely on the miracle. 

3) Even when a miracle is inevitable, such as the Ark of Noach, we 

are still commanded to minimize the miracle as much as possible. 



4) We certainly may not rely on miracles when it comes to our 

safety, as it says, one may not rely on a miracle, lest a miracle is 

not performed for him, and if it is, it diminishes his merit in the 

world to come. 

5) The Maharsha asks, how did Rav Chanina Ben Dosa rely on a 

miracle to kill the snake/serpent? 

6) The Rashba answers, that super special people may rely on 

miracles. 

7) We can explain this based on the gemara in tractate taanis, that 

rav Chanina was on such a high level that miracles and nature 

were the same to him. For such a person, he may rely on miracles 

because it isn’t a miracle to him, rather second nature. 

8) This explains why Avraham was willing to save Lot, because for 

him it was not considered a miracle. 

9) Although the Ramban says that Avraham was mistaken to go 

down to Egypt and not rely on Hashem, we must say that 

regarding himself, Avraham didn’t consider himself worthy. 

10) The poskim discuss if one should enter danger in order to 

save someone else. One is not technically obligated to donate a 

limb (or organ) to save his friend, but it is meritorious to do so.  

11) This sheds new light on what we discussed last class- danger 

is decided on whether people consider it dangerous- based on this 

we can understand that if people no longer consider it dangerous, 

it becomes second nature and is no longer considered to be a 

miracle. 


