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דעת החסידות על ו"צויתי את ברכתי" 
 

בויקרא כה יט-כא, לקראת סיומן של פרשיות שמיטה ויובל נאמר: 
ונתנה הארץ פריה ואכלתם לֹשבע וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה 
השביעית הן לא נזרע ולא נאֹסף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית 

ועשת את התבואה לשלש השנים. 
לפי פשוטו של מקרא, מצווה ה' את ברכתו לחקלאים שומרי השמיטה, המודאגים מהוברת 
שדותיהם וחוששים שמא יעמדו בפני מחסור באוכל ובמזון. ברכת ה' המובטחת אמורה להרגיע 

אותם. השדות יניבו בשנה השישית יבולים רבים שיספקו את צרכיהם למשך שלוש שנים. 
החסידות רואה את השאלה והתשובה בקטע, באור שונה.  

גדולים הציגו את השאלה "מה נאכל" כטעות, ככשלון, כשאלה שמן הראוי היה שלא תישאל. 
ראשון המעירים על כך היה רבי אלימלך מליז'נסק, שמסר כי אחיו, רבי זושא, תמה על כך 
שהקב"ה יצוה את ברכתו רק לאחר שהשואלים ישאלו: מה נאכל? והרי לא מצאנו בכל הברכות 
המצויות בתורה, שהן ניתנות רק לאחר שתוצגנה שאלות המבטאות דאגה. מה נשתנה כאן, 
שהברכה תינתן רק לאחר שתעלה השאלה, "מה נאכל?" רבי זושא הסביר, כי הקב"ה כשברא 
את העולם קבע, שטובו יגיע לכל אדם ואדם ללא כל הפסק, מניעה או עצירה. האדם מִצדו נדרש 
לבטוח בה' ולהאמין, כי אמנם טובו וחסדו יגיע אליו ללא הרף; ברם, אם הביטחון ייפסק או 
אפילו יעורער, "אז עושה האדם ההוא במחשבתו ההיא אשר לא מטוהר, פגם, חלילה, בעולמות 
עליונים, ומתישין כוח פמליא של מעלה, רחמנא ליצלן, ואז נפסק השפע, חלילה, וצריך הקב"ה 
לצוות מחדש השפע שחלק כמו מתחילת הבריאה". לאמור: השאלה "מה נאכל" מיותרת. היא 
מעידה על אבדן הביטחון והאמונה ואסור לה שתישאל. השפע האלוקי זורם ללא הפסק וגם 
בשנות השמיטה הוא יופיע ויפרנס את הברואים. הופעת השאלה מחלישה את זרימת השפע 
ועוצרת בעדו, לפיכך צריך ה' לצוות את הברכה, כדי לחדש את זרימת השפע לעולם (נועם 

אלימלך, פרשת בהר). 
גדולי החסידות, שבאו אחרי האחים רבי אלימלך ורבי זושא, אימצו את ההסבר המפתיע הזה. 
רבי פנחס מדינאוויץ (בשפתי צדיקים, פרשת מצורע) מצביע על הפסוק שקדם לשאלה "מה 
נאכל" כתומך בפרשנות זו. שם נאמר: "ונתנה הארץ פריה ואכלתם לֹשבע וישבתם לבטח 
עליה". ישנה כאן הבטחה המתייחסת לשנות השמיטה והיובל והאומרת, כי לא יחסר דבר. 
מדוע, איפוא, שואל החקלאי המודאג "מה נאכל"? היכן אמונתו בהבטחת התורה, והיכן 
בטחונו בה' שימלא את כל מחסורו? עליך לומר, אם כן, כי שאלתו פגומה, ומאלצת, כביכול, 

את הבורא לצוות מחדש על המשכיותו של השפע אלוקי. 
האדמור מקומארנא (ב"היכל הברכה" פרשת בהר) הציג את חידושו של רבי זושא, והפנה את 
הקורא לפרשת המן (שמ' טז) וקבע, שאף שם התרחשה תופעה מסוג זה. בני ישראל התלוננו 
בפני משה ואהרן על מחסור במזון שעלול להתהוות בעת השהות במדבר. הם אמרו: "מי יתן 
מותנו בידי ה' בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באכלנו לחם לֹשבע, כי הוצאתם ֹאתנו אל 
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המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" (ב-ג). תגובת ה' ידועה: הובטח לעם מן, שהחל 
לרדת מדי יום ביומו וסיפק את צרכיהם. אולם יחסו של ה' לטיעון על אודות המחסור הצפוי 

נעדר מן הסיפור שבספר שמות, והוא מופיע בתהילים עח (יח-כג) בפיו של אסף: 
וידברו בא-להים, אמרו היוכל א-ל לעֹרך שלחן במדבר. הן הכה צור ויזובו מים ונחלים 
ישטפו, הגם לחם יוכל תת, אם יכין שאר לעמו. לכן שמע ה' ויתעבר ואש ִנשקה ביעקב 
וגם אף עלה בישראל. כי לא האמינו בא-להים ולא בטחו בישועתו ויצו שחקים ממעל 

ודלתי שמים פתח. 
כלומר, שאלת העם מעידה על חוסר אמונה, והיא מהווה פגם בביטחון, ולפיכך "נאלץ" ה' 
לצוות שחקים שיַפתחו. אלמלא שאלו, היה השפע יורד מאליו; עתה ששאלו, גרמו בשאלתם 

לעצירת השפע, ולפיכך היה צורך להורות מחדש לשחקים שיפתחו דלתות שמים. 
רבי אברהם מרדכי מגור ("אמרי אמת", בהר – תרצ"ה) הביא סיוע נוסף לרעיון הנ"ל של רבי 

זושא. בשמואל טז א-ג נאמר: 
ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממֹלך על ישראל. 
מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל 

איך אלך ושמע שאול והרגני. ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזֹבח לה' באתי. 
לו היה שמואל נענה מיד להוראת ה', והיה הולך אל בית ישי ללא הצגת שאלות – היה מקבל 
אוטומטית את הגנת ה' בדרך ניסית, ולא היה נפגע כלל מאנשיו של שאול שבלשו אחריו. 
השאלה "איך אלך", החלישה את כוח הנס ומכאן ואילך אין הנס יכול לפעול עוד בשליחות זו. 
השאלה "איך אלך" העבירה את שליחות שמואל למסגרת טבעית – להשגחה בדרך הטבע, וזו 
יכולה לפעול, אלא אם היא תחול על פעולה טבעית כלשהי. הנס אינו זקוק לפעולות טבעיות 
כדי שיתרחש, אך ההשגחה לעומתו, זקוקה למעשה כלשהו. לפיכך אמר לו ה' לקחת עגלת בקר, 
ובמעשה זה תחול ההשגחה העליונה, והוא יוכל להגיע לבית ישי תחת ההסוואה של הקרבת 

קרבן.  
אף כאן, בברכת השמיטה כך: אלמלא השאלה "מה נאכל", היה השופע זורם בדרך נס. עם 
העלאת השאלה – נחלש כוח הנס, ומכאן ואילך יש צורך  בהשגחה בדרך טבעית, ולכן תבוא 

הברכה ביבולים, שיגדלו מעבר לממוצע הרגיל ויַספקו את הצרכים לשלוש שנים. 
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