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SOURCES ON DOES G-D HAVE A PLAN FOR THE WORLD? 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

The sources below are from Rabbi Dr. Nachum Amsel’s forthcoming book, “The 
Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d Issues and Rituals.”  This essay is not intended 
as a source of practical halachic (legal) rulings. For matters of halachah, please consult a 

qualified posek (rabbi). 

 
 
 משלי יט:כא( 1

בֹות ַרּבֹות ֶלב ַמֲחשָׁ קּום ִהיא ד' ַוֲעַצת ִאיש-ּבְּ  :תָׁ

 
 טז-בראשית  טו:יג( 2

ֹּאֶמר ם ַוי רָׁ ַאבְּ דֹּעַ  לְּ ַדע יָׁ ר-ִכי תֵּ ֶיה גֵּ ֲעָך ִיהְּ ֶאֶרץ ַזרְּ ֹּא ּבְּ ֶהם ל דּום לָׁ ִעּנּו ַוֲעבָׁ ַּבע םאֹּתָׁ  וְּ אֹות ַארְּ ה מֵּ נָׁ ַגם: שָׁ  ַהּגֹוי-ֶאת ְּ
יַיעֲ  ֲאֶשר ַאֲחרֵּ ִכי וְּ נֹּ ן אָׁ ן-בֹּדּו דָׁ דֹול: כֵּ ֻכש ּגָׁ אּו ִּברְּ בֹוא ֶאל יֵּצְּ ה תָׁ ַאתָׁ לֹום ִת -וְּ שָׁ ה: ֲאבֶֹּתיָך ּבְּ ה טֹובָׁ יבָׁ שֵֹּּ ר ּבְּ בֵּ דֹור קָׁ וְּ

ֹּא ה ִכי ל ּנָׁ ִביִעי יָׁשּובּו הֵּ ִרי ַעד-רְּ ֱאמֹּ ם ֲעֹון הָׁ לֵּ  ּנָׁה:הֵּ -שָׁ
 
 ז-שמות ו:ו( 3

י נֵּ ן ֱאמֹּר ִלבְּ כֵּ ל ֲאִני -לָׁ אֵּ רָׁ ֶכם  ד'ִישְֹּּ ִתי ֶאתְּ ַאלְּ גָׁ ם וְּ תָׁ ֲעבֹּדָׁ ֶכם מֵּ ִתי ֶאתְּ ִהַצלְּ ַרִים וְּ ֹלת ִמצְּ ֶכם ִמַתַחת ִסבְּ אִתי ֶאתְּ הֹוצֵּ וְּ
טּויָׁ  רֹוַע נְּ דִֹּלים: ִּבזְּ ִטים ּגְּ פָׁ ֶכם לִ ה ּוִבשְּ ִתי ֶאתְּ ַקחְּ לָׁ ִייִתי לָׁ וְּ הָׁ ם וְּ עָׁ אֹלי לְּ ֶתם ִכי ֲאִני ים ִוידַ ִק ֶכם לֵּ יֶכם ַהּמֹוִציא קֵּ ֱאֹל ד'עְּ

ִים: רָׁ לֹות ִמצְּ ֶכם ִמַתַחת ִסבְּ  ֶאתְּ

 
 שמות כ:ב( 4

ִכי  נֹּ ִדים:ֶק ֱאֹל ד'אָׁ ית ֲעבָׁ ַרִים ִמּבֵּ ֶאֶרץ ִמצְּ אִתיָך מֵּ  יָך ֲאֶשר הֹוצֵּ

 
 שמות ג:יב ופירוש רש"י שם( 5

ֹּאֶמר ֶיה-ִכי ַוי ְך ֶאהְּ ֶזה ִעּמָׁ ָך-וְּ אֹות לְּ ִכי ִכי הָׁ נֹּ ִתיָך אָׁ ַלחְּ הֹוִציֲאָך שְּ ם-ֶאת ּבְּ עָׁ ַרִים הָׁ דּון ִמִּמצְּ ֱאֹלִק -ֶאת ַתַעבְּ ר ַעל יםהָׁ הָׁ  הָׁ
 :ַהֶזה

לסוף שלשה חדשים ה שיצאו מצרים. דבר אחר כי אהיה עמך, וזה  הזה ההר על התורה לקבל עתידים ...שהרי

אחרת שאני מבטיחך, שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה, שתצליח בשליחותך, לך האות על הבטחה 

 .שתקבלו התורה עליו
  
 סידור, שמונה עשרה, ברכת "מודים"( 6

ִמ  ינּו ַּביָׁ יתָׁ ַלֲאבֹותֵּ שִֹּ מֹות ֶשעָׁ חָׁ ַעל ַהִּמלְּ שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ ן וְּ קָׁ ַעל ַהֻפרְּ ם ִּבזְּ ַעל ַהִּנִסים וְּ הֵּ  ַמן ַהֶזה:ים הָׁ
עַ ... ַיד מְּ ַרִּבים ּבְּ ִשים. וְּ ַיד ַחלָׁ תָׁ ִגּבֹוִרים ּבְּ ַסרְּ ם. מָׁ תָׁ רָׁ ת צָׁ עֵּ ֶהם ּבְּ תָׁ לָׁ ַמדְּ ַרִּבים עָׁ ַרֲחֶמיָך הָׁ ה ּבְּ ַאתָׁ ַיד וְּ ִאים ּבְּ מֵּ ִטים. ּוטְּ

שִֹּ  ָך עָׁ ֶתָך. ּולְּ י תֹורָׁ קֵּ ַיד עֹוסְּ ִדים ּבְּ זֵּ ַיד ַצִדיִקים. וְּ ִעים ּבְּ שָׁ הֹוִרים. ּורְּ ל טְּ אֵּ רָׁ ָך ִישְֹּּ ַעּמְּ ֶמָך. ּולְּ עֹולָׁ דֹוש ּבְּ קָׁ דֹול וְּ ם ּגָׁ יתָׁ שֵּ
ַהיֹום ַהֶזה: ן כְּ קָׁ ה ּוֻפרְּ דֹולָׁ ה גְּ שּועָׁ יתָׁ תְּ שִֹּ  עָׁ

ר ... תֵּ ֶאסְּ ַכי וְּ דְּ רְּ י מָׁ ב ...ִּבימֵּ תֹו. ַוֲהשֵּ תָׁ ֶאת ַמֲחַשבְּ ַקלְּ ִקלְּ תֹו. וְּ תָׁ ֶאת ֲעצָׁ ַפרְּ ַרִּבים. הֵּ ַרֲחֶמיָך הָׁ ה ּבְּ ַאתָׁ מּולֹו וְּ ֹותָׁ לֹו ּגְּ
ֹּאשֹו. ר  ..ּבְּ

 
 ו ופירוש מלבי"ם-תהילים קיג:ד( 7

ל ּגֹוִים  ם ַעל כָׁ בֹודֹו: ד'רָׁ ַמִים כְּ ֶבת:קֵּ ֱאֹל ד'ִמי כַ  ַעל ַהשָׁ שָׁ ִּביִהי לָׁ ֶרץ: ינּו ַהַּמגְּ אָׁ ַמִים ּובָׁ אֹות ַּבשָׁ ִפיִלי ִלרְּ  ַהַּמשְּ
ואין כבודו להשגיח  -ולם השפל ורק על השמים כבודו שלדעתם הוא מתרומם מן הע - רם על כל גוים ה'

 בשפלים, וע"כ אין שמו מבורך אצלם, כי לפי דעתם הברכה והשפע תבא מן המערכה לא מה', אבל.
 
 סוטה ב.( 8

 פלוני בית לפלוני פלוני בת: ואומרת יוצאת קול בת, הולד יצירת קודם יום ארבעים: רב אמר יהודה רב אמר
 לפלוניִ  וניפל שדה לפלוני

 
 ביצה טז.( 9
נה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, הש מראש לו קצובים אדם של מזונותיו כל

 .והוצאת בניו לתלמוד תורה
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 נידה טז: (10
לפני הקב״ה, ואומר לפניו: רבש״ע, טפה זו  ומעמידה טפה ונוטל, שמו לילה ההריון על הממונה מלאך אותו

״ר עליה? גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק ־ לא קאמר, כדר׳ חנינאֹּ דא מה תהא
יך שואל מעמך כי אם ק)דברים י׳( ועתה ישראל מה ה׳ אל חוץ מיראת שמים, שנאמר חנינא: הכל בידי שמים 

 ליראה וגו׳.
 

11) (NY: ” l Us About Human BehaviorEntwined Lives: Twins and What They Tel“, Nancy Segal

Dutton, 1999), "Born Together-Reared Apart: The Landmark Minnesota Twin Study," (Harvard 

)University Press, June 2012 
 

 יד-( אסתר ד:יג12
ֹּאֶמר ַכי ַוי דֳּ רְּ ִש  מָׁ הָׁ ר ַאל-יב ֶאללְּ תֵּ ית-ֶאסְּ ט ּבֵּ לֵּ ִהּמָׁ ְך לְּ שֵּ ַנפְּ ַדִּמי בְּ לַהּמֶ -תְּ הּוִדים:-ֶלְך ִמכָׁ ש ַתֲחִריִשי -ִכי ִאם ַהיְּ ַהֲחרֵּ

ית ַאתְּ ּובֵּ ר וְּ קֹום ַאחֵּ הּוִדים ִמּמָׁ ה ַיֲעמֹוד ַליְּ לָׁ ַהצָׁ ֹּאת ֶרַוח וְּ ת ַהז עֵּ ַע ִאם-ּבָׁ דּו ּוִמי יֹודֵּ ִביְך תֹּאבֵּ ֹּאת ִהַּגַעתְּ -אָׁ ז ת כָׁ עֵּ לְּ
כּות:  ַלַּמלְּ

 
 ה-ב, ג:א-, ב:אד-א:א יונה( 13
ַברוַ  ִהי דְּ ה ֶבן-ֶאל ד'-יְּ אמֹּר:-יֹונָׁ ְך ֶאל ֲאִמַתי לֵּ ֶליהָׁ כִ -קּום לֵּ א עָׁ רָׁ ה ּוקְּ דֹולָׁ ִעיר ַהּגְּ ה הָׁ וֵּ י: -יִנינְּ נָׁ פָׁ ם לְּ תָׁ עָׁ ה רָׁ תָׁ לְּ ם עָׁ ַויָׁקָׁ

י  נֵּ ה ִמִלפְּ ִשישָׁ רַֹּח ַתרְּ ה ִלבְּ ִניָׁה ַויֵּ  ד'יֹונָׁ א אֳּ צָׁ כָׁ ֶרד יָׁפֹו ַוִימְּ ן שְֹּּ ִשיש ַוִיתֵּ ה ַתרְּ אָׁ ה ּבָׁ ִשישָׁ ֶהם ַתרְּ בֹוא ִעּמָׁ ּה לָׁ ֶרד ּבָׁ ּה ַויֵּ רָׁ
י  נֵּ ִטיל רּוחַ  ד'וַ  :ד'ִמִלפְּ ה ֶאל-הֵּ דֹולָׁ ִהי ַסַער-ּגְּ ר:-ַהיָׁם ַויְּ בֵּ ִהשָׁ ה לְּ בָׁ ִניָׁה ִחשְּ אֳּ הָׁ דֹול ַּביָׁם וְּ  ּגָׁ
ַמן  ֹלַע ֶאת ד'ַויְּ דֹול ִלבְּ ג ּגָׁ ה-דָׁ לשָׁ ג שְּ י ַהדָׁ עֵּ ה ִּבמְּ ִהי יֹונָׁ ה ַויְּ ילֹות:  יֹונָׁ ה לֵּ לשָׁ ה ֶאליִָׁמים ּושְּ ל יֹונָׁ ַפלֵּ י קָׁ ֱאֹל ד'-ַוִיתְּ עֵּ יו ִמּמְּ
ה: גָׁ  ַהדָׁ

ַבר ִהי דְּ אמֹּר:-ֶאל ד'-ַויְּ ִנית לֵּ ה שֵּ ְך ֶאל יֹונָׁ ֶליהָׁ ֶאת-קּום לֵּ א אֵּ רָׁ ה ּוקְּ דֹולָׁ ִעיר ַהּגְּ ה הָׁ וֵּ ה ֲאשֶ -ִנינְּ ִריאָׁ ר ַהקְּ נִֹּכי דֹּבֵּ ר אָׁ
ֶליָך:  ה ַויֵּלֶ אֵּ ם יֹונָׁ ַבר -ְך ֶאלַויָׁקָׁ ה ִכדְּ וֵּ ה ִעיר ד'ִנינְּ תָׁ יְּ ה הָׁ וֵּ ִנינְּ אֹלִהי-וְּ ה לֵּ דֹולָׁ לֶשת יִָׁמים: ּגְּ בֹוא ם ַמֲהַלְך שְּ ה לָׁ ַויֶָׁחל יֹונָׁ

ִעים  ּבָׁ ֹּאַמר עֹוד ַארְּ א ַוי רָׁ ד ַוִיקְּ ִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאחָׁ ֶכת: בָׁ פָׁ ה ֶנהְּ וֵּ ִנינְּ אֹלַוַיאֲ יֹום וְּ ה ּבֵּ וֵּ י ִנינְּ שֵּ אּויִק ִמינּו ַאנְּ רְּ צֹום -ם ַוִיקְּ
ַעד ם וְּ דֹולָׁ ִקים ִמּגְּ שּו שַֹּ ּבְּ ם:-ַוִילְּ ַטּנָׁ  קְּ

 
 תענית יח:( 14

ינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה לול את להרוג טוריינוס כשבקש
. אמרו לו: חנניה אתם יבא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר

מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו, וראויין היו ליעשות להם נס, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על 
ידו. ואותו רשע הדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין אתה הורגנו ־ 

ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו. אלא לא הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובין 
 מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך.

 
 כג-( שמות לג:יח15

ֹּאַמר ִני ַוי אֵּ א ַהרְּ בֶֹּדָך-ֶאת נָׁ ֹּאֶמר: כְּ ל ַאֲעִביר ֲאִני ַוי ֶניָך-ַעל טּוִבי-כָׁ אִתי פָׁ רָׁ קָׁ ם וְּ שֵּ ֶניָך ד' בְּ פָׁ חֹּן ֲאֶשר-ֶאת ַחּנִֹּתיוְּ  לְּ  אָׁ
ִתי ִרַחמְּ ם ֲאֶשר-ֶאת וְּ ֹּאֶמר: ֲאַרחֵּ ֹּא ַוי אֹּת תּוַכל ל י-ֶאת ִלרְּ נָׁ ֹּא ִכי פָׁ י:ִירְּ -ל חָׁ ם וָׁ דָׁ אָׁ ֹּאֶמר  ַאִני הָׁ קֹום ִאִת  ד'ַוי ה מָׁ י ִהּנֵּ
תָׁ ַעל ִנַצבְּ שַֹּ  ַהצּור:-וְּ ַרת ַהצּור וְּ ִנקְּ ִתיָך ּבְּ מְּ שַֹּ ִדי וְּ בֹּ יָׁה ַּבֲעבֹּר כְּ הָׁ ֶליָך ַעדכִֹּתי כַ וְּ ִרי: -ִפי עָׁ בְּ ִאיתָׁ -ַוֲהִסרִֹּתי ֶאתעָׁ רָׁ ַכִפי וְּ

אּו:-ֶאת ֹּא יֵּרָׁ ַני ל י ּופָׁ  ֲאחֹּרָׁ
 

 , קדושים לג., ספר מי השילוח, פרשת כי תשאספר ישמח משה( 16
כג( הראיני נא את כבודך, באה -והנה כאשר בקש משה רבינו ע"ה להשיג את המהות עצמו כאמרו )שמות לג יח

ליו התשובה )שמות לג כג( וראית את אחורי ופני לא יראו. ירצה לא תוכל להשיגנו אלא מהמאוחר אל א
 הקודם, והיינו על ידי פעולות שבאו אחרי ונמשכו ממני, תבא מן המסובב אל סבתו.

ופני לא יראו היינו הש"י הראה למשה את כל הנעשה מן העבר ראה ברור כל מה שהש"י הי' בונה מזה 
 קב"ה, וזה וראית את אחורי, היינו העבר, ופני לא יראו היינו ההוה לא הראה לו ההמעשה

 
 ח -בראשית מה:ד( 17

ף ֶאל ֹּאֶמר יֹוסֵּ שּו-ַוי יו ּגְּ ף ֲאִחיֶכם ֲאֶשר-ֶאחָׁ ֹּאֶמר ֲאִני יֹוסֵּ שּו ַוי ַלי ַוִיּגָׁ א אֵּ ה מְּ -נָׁ ַעתָׁ ה: וְּ מָׁ יְּ רָׁ ֶתם אִֹּתי ִמצְּ בּו -ַאלַכרְּ צְּ עָׁ תֵּ
ַאל יֶכם ִכי-וְּ ינֵּ עֵּ יָׁה שְּ -ִיַחר ּבְּ ִמחְּ ה ִכי לְּ ּנָׁ ֶתם אִֹּתי הֵּ ַכרְּ ַחִני ֱאֹלמְּ יֶכם:ִק לָׁ נֵּ עֹוד -ִכי ים ִלפְּ ֶרץ וְּ אָׁ ֶקֶרב הָׁ ב ּבְּ עָׁ רָׁ ַתִים הָׁ נָׁ ֶזה שְּ

ִנים אֲ  ש שָׁ מֵּ יןחָׁ ִציר: -ֶשר אֵּ קָׁ ִריש וְּ ִני ֱאֹלחָׁ חֵּ לָׁ אָׁ ִק ַוִישְּ ִרית ּבָׁ אֵּ ֶכם שְּ שֹּּום לָׁ יֶכם לָׁ נֵּ ה ים ִלפְּ יטָׁ לֵּ ֶכם ִלפְּ ַהֲחיֹות לָׁ ֶרץ ּולְּ
ֹּא ה ל ַעתָׁ ה: וְּ דֹּלָׁ לַ -ּגְּ ֱאֹלַאֶתם שְּ ה ִכי הָׁ ּנָׁ ֶתם אִֹּתי הֵּ לִק חְּ כָׁ דֹון לְּ אָׁ עֹּה ּולְּ ַפרְּ ב לְּ אָׁ ִני לְּ ימֵּ שִֹּ ל-ים ַויְּ כָׁ ל ּבְּ יתֹו ּומשֵּ ֶאֶרץ -ּבֵּ

ִים: רָׁ  ִמצְּ
 

 מדרש משלי א:יט( 18
 .יוסף של מכירתו בחטא אלא מלכות הרוגי עשרה נמשכו לא לוי בן יהושע ר׳ אמר
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 ברכות ס:( 19
רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד  משום רב אמר הונא רב אמר

רחמנא לטב עביד. כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה. 
ב. אזל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא כבייה אמר: כל דעביד רחמנא לט

לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. ביה בליליא 
 הכל לטוהב! אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא

 
 נידה לא.( 20
 בני בשני ־ מדבר הכתוב במה, ותנחמני אפך ישוב בי אנפת כי ה׳ אודך( י״ב ישעיהו) דכתיב מאי: יוסף רב שדר
דם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן ־ התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו א

זר: מאי דכתיב )תהלים ע״ב( בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני. והיינו דאמר רבי אלע
  .עושה נפלאות

 
 יז -בראשית לז:יד( 21

ֹּאֶמר לֹו ֶלְך ה ֶאת-ַוי אֵּ א רְּ ֶאת-נָׁ לֹום ַאֶחיָך וְּ ֶמק חֶ -שְּ עֵּ הּו מֵּ חֵּ לָׁ ר ַוִישְּ בָׁ ִני דָׁ ֹּאן ַוֲהִשבֵּ לֹום ַהצ ה: שְּ ֶכמָׁ ֹּא שְּ רֹון ַויָׁב בְּ
הּו ִאיש אֵּ צָׁ ֶדה וַ  ַוִימְּ ה תֶֹּעה ַּבשָׁ ִהּנֵּ ִא וְּ הּו הָׁ לֵּ אָׁ אמֹּר ַמהִישְּ ש:-יש לֵּ ַבקֵּ ֹּאֶמר ֶאת תְּ ה-ַוי ש ַהִּגידָׁ ַבקֵּ נִֹּכי מְּ א ִלי -ַאַחי אָׁ ּנָׁ

ם רִֹּעים: יפֹּה הֵּ דֹּ  אֵּ ם ּבְּ אֵּ צָׁ יו ַוִימְּ ף ַאַחר ֶאחָׁ ֶלְך יֹוסֵּ ה ַויֵּ נָׁ יְּ ה דֹּתָׁ כָׁ לְּ ִרים נֵּ ִתי אֹּמְּ ַמעְּ עּו ִמֶזה ִכי שָׁ סְּ ִאיש נָׁ ֹּאֶמר הָׁ ן:ַוי  תָׁ
 

 פירוש רש"י על בראשית לז:יד ( 22
 גבריאל )תנחומא וישב ב.( שנאמר והאיש גבריאל )דניאל ט, יא.(: זה  -וימצאהו איש

 
 יז ופירוש רמב"ן-פירוש רמב"ן על בראשית לז:יד( 23

 במקום כי בשדה ונכנס, ילך אנה יודע היה ולא הדרך מן תועה הוא כי יאמר -- בשדה תעה והנה איש וימצאהו
רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל  סיבות כי להגיד, בזה הכתוב ויאריך. אותם מבקש היה רעההמ

סבל לכבוד אביו. ולהודיענו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב״ה מורה דרך שלא מדעתו 
מלאכים, שלא על חנם היה כל  יד( באמרם כי האישים האלה הםד:ם. ולזה נתכוונו רבותינו )ב״ר פלהביאו ביד

 .הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה׳ היא תקום
 

 ( פירוש רבינו בחיי על שמות ל:יב24
וזהו ענין יעוד התורה בברכות וקללות שאין לך כל יחיד ויחיד בישראל שלא יארעו לו בכל יום נסים נסתרים 

בנסו. וכדי להורות שהנסים הנסתרים הם עם והוא אינו יודע, וכן דרשו חז"ל )נדה לא.( אין בעל הנס מכיר 
האדם בכל יום לכך ביארו לנו חז"ל מאמר אחד, הוא שאמרו )עיין בבא מציעא מב.( הנכנס למוד את גרנו 
אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתשלח ברכה בכרי הזה, ואם מדד ואחר כך ברך הרי זו תפילת 

מדוד ולא בדבר המנוי ולא בדבר השקול אלא בדבר הסמוי מן העין שוא שאין הברכה מצויה לא בדבר ה
שנאמר )דברים כח, ח( יצו ה' אתך את הברכה באסמיך בדבר הסמוי מן העין, כיוונו חכמים לומר בזה 
שהנסים הנסתרים הם בכל יום ויום, ושהוא בדבר שאינו מנוי ומדוד כי אם היתה הברכה חלה במנוי לא היה 

 ...רסם ואין כל אדם זוכה לנס מפורסםנס נסתר אלא מפו
 

 אבות ד:טו( 25
 מר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים.או ינאי רבי
 
 


