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 הצדיק הוא השביל והצינור להשפעות טובות

משל היה מושל הרה"ק רבי אליעזר הלוי מטראניגראד 

רבים יחלו פני נדיב זיע"א בספרו 'נועם מגדים' (פרשת ראה): 

ומלך, ועומדים על שער המלך לבוא לפנים לבקש צרכיהם, 

והדלתות והשערים סגורים, ומחנות הרבה עומדים על 

המשמר, ואינם מניחים לשום אדם להכנס. ובתוך כך בא שר 

גדול הקרוב אל המלך לשאול צרכיו, וכאשר ראהו המלך נשא 

מחנות השמירות חן בעיניו ויצו לפתוח השערים ולהסיר כל 

אזי גם שאר  –למען יכנס השר האהוב לו. ומתוך שכבר נפתחו 

 .העומדים נכנסו

כן הדבר בענין השפע והפרנסה אשר רבים והנמשל: 

צריכים והשערים נעולים ואינם ראוים שיפתחו שערי שפע או 

שערי תפילה עבורם, אך בבוא צדיק גדול... כשר לפני המלך 

רי שפע ושערי תפילה נפתחים, אף לשאול צרכיו, אזי מיד שע

שצרכיו מועטים, קב חרובים, עם כל זאת גם זה צריך להנתן 

ארוחתו מבית המלך מלכו של עולם, ואחרי שהשערים 

נפתחים, יצא והולך לו שפע לכל העם, מתוך שבלאו הכי 

 . נפתחו

* * * 

בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מביא הרה"ק רבי 

זיע"א בספרו 'נועם אלימלך', את דברי  אלימלך מליזנסק

אמר רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום בת הגמרא (ברכות יז:): 

קול יוצאת ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, 

. וכתב וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת

ושמעתי אומרים הפירוש: 'בשביל', רצה לומר, על ידי עלה: 

נינא בן דוסא עשה שביל ודרך ופתח הצינורות על ידי שרבי ח

 .זה ניזון כל העולם

סתם הנועם אלימלך ולא פירש מי הוא זה המפרש שכתב 

את הרעיון, אך כבר נודע מפי ספרים וסופרים שדבר זה 

מתורתו של רבינו הבעל שם טוב למדנוהו, וכך הביא בשמו, 

זיע"א, בספרו  תלמידו הגדול, הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה

שמעתי ממורי, 'כל העולם 'תולדות יעקב יוסף' (פרשת צו): 

ניזון בשביל חנינא בני', שהוא פתח הצינור ושביל השפע 

, וכן הוא בספרו 'צפנת פענח' (פרשת תרומה): לעולם, ודפח"ח

שמעתי ממורי זלה"ה פירוש הש"ס, שיצאה בת קול, 'כל 

בני די לו בקב חרובין העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא 

מערב שבת לערב שבת', דרצה לומר, 'בשביל', דהיינו שהוא 

עשה צינור ושביל להמשיך לכל העולם, וזהו שאמרו בשביל 

. וחזר הרה"ק מפולנאה ושנה זאת בשם חנינא בני, ודפח"ח

 רבו עוד כמה וכמה פעמים בספריו הקדושים.

זיע"א בספרו  וכך גם הביא הרה"ק רבי ישראל מקוזניץ

דברי הריב"ש ז"ל, שאמר פירוש 'עבודת ישראל' (ליקוטים): 

הגמרא 'יצאה בת קול ואמרה כל העולם ניזון בשביל חנינא 

בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת'. 

דהצדיק הוא כמו שביל וצינור הממשיך נוזלים, כן הוא על ידי 

ות לעולם, וכמו מעשיו הקדושים ממשיך השפעות טוב

שהצינור אינו נהנה במה שעובר עליו, כן הצדיק אין רצונו 

וחפצו כי אם להשפיע לכל באי עולם. וזהו הבת קול כל 

העולם ניזון בשביל, פירוש בצינור שעושה חנינא בני והוא 

כמו השביל וצינור, שאין חפץ בטובת עצמו ומסתפק במיעוט 

 .ודי לו בקב חרובין וכו', ודפח"ח

 ** * 

וראוי לידע שפירוש זה כבר כתוב הדר הוא בספר השל"ה 

והוא כענין 'כל העולם ניזון בשביל הקדוש (פרשת וישב): 

חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב 

שבת'. והענין, כי רבי חנינא היה בדורו הצדיק הגדול עמוד 

א, אחד שהעולם עומד עליו. וזהו שאמרו 'בשביל' חנינ

 .ו'בשביל' פירושו לשון שביל וצנור

וראה גם להחיד"א בספר 'מראית העין' (חולין פו.), 

שכתב כן מדברי עצמו, והוסיף על כך פרפרת נאה משמו 

אפשר לומר דרך הלציי ורמז דכשיש צדיק בעולם הוא 'חנינה': 

כמו צנור אחד דעל ידו יבוא השפע, וזה רמז 'כל העולם כולו 

רוש, דרך, כמו שני שבילין, רוצה לומר, דרבי ניזון בשביל' פי

חנינא הוא צנור והוא דרך להביא השפע לעולם. ובדיק בשמיה 

 'חנינה' דעל ידו יחון וירחם ה' על העולם.

* * * 

והנה יסוד הדברים שההשפעות באים דרך הצדיק הוא 

מיסודי האמונה הטהורה כפי שהאיר את עיננו רבינו הר"ן 



 
   

והוא שאין ספק שראוי שנאמין, מיני): בדרשותיו (הדרוש הש

שכמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא המקודש, 

מקום מוכן לחול שפע הנבואה והחכמה, עד שבאמצעות 

המקום ההוא, היה שופע על כל ישראל, כן ראוי שיהיו 

הנביאים והחכמים מוכנים לקבל החכמה והנבואה, עד 

מוכנים מבני דורם גם שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על ה

אם לא ישתתפו עמם, אבל מצד המצאם בדורם, שהם עצמם 

 .כמו המקדש המקודש

והרי הדברים עולים יפה עם מה שפירש הבעל שם טוב 

שהעולם כולו ניזון 'בשביל' חנינא בני, דהיינו על ידי הצינור 

 שדרכו יושפע השפע ההוא.

* * * 

ממשיך הנועם אלימלך ומסביר מה שאנו רואים כי יש 

אנשים הזוכים למדרגות גבוהות ברוחניות, על אף שאינם 

מתייגעים על כך, ואין זה אלא בשל כוחם של הצדיקים 

ויש לומר גם כן לפי המשפיעים שפע קודש על ידי יגיעתם: 

דרכינו בענין עבדות הבורא ברוך הוא, שאנו רואים כמה 

פים עצמם בסיגופים גדולים כמה שנים ובאים צדיקים מסג

למדרגת חסידות. ויש בני אדם שאינם מסגפים עצמם כל כך, 

ואף על פי כן זוכים לחסידות ושלימות, זה גם כן על ידי סיבת 

הצדיק שסיגף עצמו והסיר המסך המבדיל הגדול החרולים 

והקוצים והברקנים החיצונים המעכבים את האדם לבוא 

ושה שביל ודרך בעבודתו יתברך אזי בקל לקרב לדרכי ה' וע

 אל הקדושה ולילך בדרכי ה'. 

וזהו ובין דבריו הוסיף והטעים מהאמור אצל רבי חנינא: 

'כל העולם ניזון בשביל חנינא בני', דהיינו שעל ידי מעשיו 

הקדושים כבר נתעורר רחמים ופתח שער הקדושה על ידי 

אדם לעבוד השם  שהסיר המסך המבדיל כנ"ל והיה קל לכל

יתברך ברוך הוא, 'וחנינא בני די לו בקב חרובים', רמז די 

כאדם האומר יש לו די, דהיינו כמו רב לי שמחה וחדוה בדבר 

זה שהיה כח בידו לשבר הקב חרובים המה המקטריגים, 

שמרמז קב חרובים לעולם החרוב, והוא במעשיו הקדושים 

 . הפכם לרחמים

ומפרש דברי הכתוב  ובזה מסיים הנועם אלימלך

ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַר ב): -בפרשתנו (בראשית כד א

ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל. ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל 

וזהו 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן , וכך כתב: ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי

א ַּבָּיִמים', 'זקן', זה קנה חכמה. 'בא בימים', פעל ועשה ּבָ 

רחמים שיהיה תמיד בלי הפסק, 'ימים' רמז לרחמים כידוע. 

'ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל', דהנה את זה לעומת זה עשה ה', 

דיש בהקליפה הנקרא 'כלב' ויש נקרא 'בהמה' שהוא גם כן 

וש הנקרא 'בכל' נשברים גימטריא 'כלב', ועל ידי השם הקד

הקליפות הנ"ל, ונמצא אחר שתיקן אברהם אבינו ע"ה שהסיר 

המסך המבדיל היה בקל לאחרים לבא לעבדות הבורא, וזהו 

חשקו ותשוקתו של הצדיק שכולם ילכו בדרך ה'. וזהו 'ַוּיֹאֶמר 

ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו', רצה לומר שהוא מורה דרך ה' להעבד הזה 

והיינו 'זקן ביתו', שקנה חכמה על ידי ביתו,  העובד על ידו,

ואומר לו 'ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי', כנ"ל ויתקשר עמו, וקל 

 .להבין

* * * 

ההוראה המעשית העולה מן האמור: כפי שאברהם אבינו 

אמר לעבדו שיתקשר עמו בכדי שיוכל לבוא לעבדות הבורא, 

דור ודור, ועל  כמו כן תפקידנו להתקשר אל הצדיקים שבכל

ידי זה נכין את הכלים הראויים לקלוט את ההשפעות הטובות 

 הבאות על ידי צינורות השפע.

ההתקשרות האמתית לצדיק היא על ידי קיום רצונותיו, 

כמו שאכן רואים שאברהם ציווה בשעה זו את אליעזר 

שיעשה את רצונו, וכשעשה כן זכה להתעלות רוחנית נפלאה, 

ועל ידי ששרת אותו ש (בראשית רבה ס ז): וכמו שאמרו במדר

, שזו היא התעלות צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך

 מיוחדת מאד.

" אותיות "רצון", מאחר והדרך להיות רמז לדבר: "צנור

כלי מחזיק ברכה לקבל את ההשפעות הטובות הבאות 

ב'שביל' וב'צנור' של הצדיק הוא על ידי קיום רצונו, וכשנזכה 

  לכך אכן נעלה ונתעלה יותר במדרגת הברכה.

 שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'




















































