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ושכנתי בתוכם 

 
מעשה ונועד הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זיע"א עם גדולי 

דורו, וישאל אותם בזה הלשון: היכן מתגורר הקב"ה. ושחקו 

השומעים על שאלתו, כי הרי ברור שמלוא כל הארץ כבודו. אולם 

"הקב"ה מתגורר היכן הרבי מקוצק הרעים עליהם בקולו ואמר: 

 (ספר 'שיח שרפי קודש' מערכת עבודת ה'). שנותנים לו להכנס..."

זקני החסידים היו חוזרים על סיפור זה בדחילו ורחימו, ופעמים 

"וכהיום הזה, הקב"ה מתגורר אף היו מוסיפים בלחישה ואומרים: 

(ראה ספר 'שיח ישראל' עמ'  אצל מי שלמצער אינו משליכו החוצה..."

מ).
 

* * * 

מפרשיסחא זיע"א שמחה בונם  באחד הימים עבר הרה"ק רבי

הרה"ק רבי יעקב אל. שם הוא סר אל מעונו של דרך העיר ריטשוו

אריה מראדזימין זיע"א ומצאו יושב בחצר ביתו שלא היה אלא בקתה 

קטנה ועלובה מחולקת לשניים: חציה האחד למגורים והחלק השני 

ישב הרה"ק מראדזימין ות מדהימה נשקפה מכל פינה. עבור העז. עני

בסוכת נצרים קטנה. ראשו מכוסה בעלה של כרוב ובידו האחת 

מנענע את תינוקו בעריסה להרגיעו מן הבכי; בידו השנית הוא חופן 

קומץ חציר עבור העז החולבת שקיפצה לצידו. ובאותו רגע עצמו, 

פניו להבים, ועיניו משוקעות בספר הקדוש עץ חיים לרבי חיים ויטאל 

ה הייתה דרכו זו, כאשר סולמו מוצב ארצה הפתוח לפניו. מה נפלא

בעסקו בעניינים ארציים אך ראשו מגיע הרחק השמיימה. הרה"ק רבי 

יעקב אריה, לא הרגיש כלל בכניסת רבו, הרה"ק מפרשיסחא, ורק 

כאשר ניגש אחד ממלווי הרבי ונגע בשרוולו הבחין באורח העומד 

' בונם בקול מיד קרא הרבי רעליו וקפץ ממקומו ביראת הרוממות. 

 נרגש: "מה טובו אהליך יעקב"...

כי מאותו רגע שרבו התארח בצל  רבינו הרה"ק מראדזימיןהגיד 

קורתו והשמיע דיבורי קודש אלה נתעלה האוויר שבחדר ונזדכך 

ומעתה הוא מרגיש באוויר החדר קדושה של בית הכנסת. מאז ואילך 

א קדישא קבע את מקום תפילת מנחה שלו באותו חדר (ספר 'הסב

 מראדזימין, ח"א עמוד קפט).

הפטירו חסידים ואמרו: אכן הרה"ק מראדזימין תלה את זיכוך 

האויר בחדרו מחמת דיבורי הקודש של רבו הרה"ק מפרשיסחא, 

, 'מה טובו אהליך יעקבהלא הרה"ק מפרשיסחא גופיה אמר: 'אולם 

והיינו שתלה את טוב האוהל וקדושתו בהרה"ק מראדזימין שהתגורר 

שם, ובכל מעשיו הנאדרים בקודש המשיך על הבית את הודה זיווה 

 .והדרה

* * * 

סיפר הגה"צ רבי אלחנן הלפרין זצ"ל בספרו 'יפה שיחתן' (אות 

השבוע שקורים בו פרשת תרומה הוא שבוע רמה, א הויכע קי): 

רה"ק רבי איציקעל פרשה, א הויכע וואך, א הויכער שבת. ה

כדאי היה להיות פעם בשבת קודש היה אומר: ש יע"אמפשעווארסק ז

 יע"אזרבי שמחה ישכר בער מצעשינוב  פרשת תרומה אצל רבו הרה"ק

ועשו לי מקדש ' םכדי לשמוע ממנו בשעת קריאת התורה את המילי

 .'ושכנתי בתוכם

* * * 

סיפר הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זיע"א ששמע מאביו 

הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זיע"א בשנת תרס"ג: בתוך הדברים 

כשאמר השי"ת אמר לי אאמו"ר דיבור אחד המובן גם לתינוק: 

'ושכנתי בתוכם' נוצר בית המקדש קטן בכל בני ישראל שהיו אז 

א לבית המקדש היה ושיוולדו עד לביאת המשיח, וכשיהודי היה ב

 .לומשתקף בית המקדש הגדול בבית המקדש הקטן ש

* * * 

הפסוק (שמות כה ח) בשם חז"ל לדרוש ישרים תתרומם בפי 

, 'בתוכם'לא נאמר אלא  'בתוכו' ',ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם'

פרשת (ספר 'מפי ספרים וסופרים' וכתב ב .בתוך כל אחד ואחד

ושמעתי מאחד שהיה מסייע ועוזר להגאון רבי יוסף נפתלי : תרומה)

שטרן זצ"ל בעבודת הקודש להדפיס ספרי החתם סופר, שהגאון רבי 

יוסף נפתלי שטרן זצ"ל דיבר פעם בזה ואמר שאין כזה חז"ל, כי אם 

מקור הדברים הם מדברי האלשיך הקדוש על אתר. אותו שומע היה 

ים זצוק"ל וסיפר לו דברים מחסידי האדמו"ר רבי שלום נח מסלונ

  .כהוויתן ונהנה האדמו"ר מאד מבקיאותו

והוא ואכן כך פירושו של רבינו האלשיך הקדוש על פסוק זה: 

והוא כי הנה  ',בתוכו'ולא אמר  'ושכנתי בתוכם'בשום לב אל אומרו 

שמעתי לומדים מכאן כי עיקר השראת שכינה באדם הוא ולא בבית 

 .מאומרו 'בתוכם'

בספר השל"ה הקדוש (שער האותיות, אות ל): על כן מובא וכן 

צריך הלב להיות תמיד קודש קדשים שישרה בו השכינה, כמו 

, לא אמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'שנאמר (שמות כה ח) 

, דהיינו בקדש קדשים שהוא הלב, כי כפי 'בתוכם'אלא  'בתוכו'

 התעוררות הלב בא התפשטות לכל המדות והנהגות.

* * * 

נפלאים הם דברי רבינו האור החיים הקדוש זיע"א אשר ביאר כי 

אין דבר זה מהנמנע ששכינת ה' תשרה בתוך האדם עצמו, ואדרבה 

יהא בזה נחת רוח לפניו (ויקרא כו יא): 'ונתתי משכני בתוככם'. 

שעיקר  ,) 'אהל שכן באדם'ס לים עחעל דרך אומרו (תה ,פירוש



קדושו, ואומרו 'ולא תגעל נפשי' משכנו יתברך הוא תוך נשמות עם 

ולכאורה מאחר שישכון בתוכם, -[ ולא הספיק אומרו 'ונתתי משכני'

לצד שחש ה' כי יאמר נא ישראל  ],כל שכן שלא תגעל נפשו מהם

שידור דירת קבע  ,שדבר זה שמבטיח ה' הוא דבר רחוק מהשכל

-[ תוך בני אדם בעלי צורה וחומר בלתי בעל תכלית הרוחניותרוחני 

שידור דירת קבע דבר שהוא רוחני בלי גבול ומידה רוחנית, איך יתכן 

דהיינו שכינת כבודו יתברך שהיא אין סוף, בתוך בני אדם בעלי צורה 

, כלומר, מהרכב של נשמה וגוף, שגם נשמתם היא כחומר כלפי וחמר

זה יהיה לצד עוצם  ,והגם כי יבטיח ה' עשות כן .]השכינה הקדושה

) .רה, על דרך מה שפירש הרשב"י (זוהר ח"ג רמאהאהבה יהפך הצו

 ,וגו' 'באתי לגני וגו' אכלתי יערי וגו' שתיתי ייני' (שה"ש ה א) בפסוק

שכלה נכנסת עמו לחופה ורוצה לאכול, וכי אינו מן -[משל לחתן 

אף הקב"ה  הדין שחתנה יאכל עמה, אף על פי שאין דרכו לעשות כך,

דרכו וכביכול הוא אוכל  לרוב האהבה שאהב את ישראל, שינה

  .יעויין שם דבריווכו'  ]ושותה

טבע הבריאה הוא שלא כי -[ פך תכונת ההשתוותיוהוא דבר ה

יוכלו שני דברים לשכון יחדיו רק אם הם שוים במעלה, והרוחני מצד 

ואין  ,, ודבר כזה לא יתמיד כמעשה ניסים]טבעו לא יסבול הגשמי

מבטח להתמדת הדבר ותגעל הרוחניות לגשמיות, לזה אמר 'ולא 

כי יכונן ה' תכונת נפשם בסדר אשר ישכון ה'  ,תגעל נפשי אתכם'

כלומר, ה' יטבע בטבע -[. תבתוכם כדרך המתקבל בתכונת הנשתוו

נפשם שתהיה ראויה מצד עצמה לקבל שכינתו, כדרך כל דבר שיכול 

יו מצד תכונתו, ויהיה הדבר מוסכם להתקבל בדבר אחר המשתוה אל

גם על פי חוקי הטבע, ולא בדרך נס המנוגד לסדר הטבע שתשרה 

והוסיף  .]רוחניות בתוך גשמיות, לפי שזהו דבר שאינו מתקיים כאמור

לומר שמלבד שלא יגעל גם יהיה לו נחת  ,לומר 'והתהלכתי בתוככם'

יא תוך רוח בהשראת שכינתו בתוך תוכם, והיא בחינת הנשמה שה

 .ָעֵרבֶה תוכם, ופירוש 'והתהלכתי' הוא טיול 

* * * 

והזוכה למדרגה זו שהשכינה שרויה במעונו, הרי הוא בדרגה 

רבי שלמה מבנין בית המקדש, וכך למדנו הרה"ק יותר גבוהה 

מסק זיע"א בספרו 'תפארת שלמה' (מועדים): במסכת שבת אמרד

(ל.) בשעה שרצה שלמה להכניס הארון לבית קדשי קדשים דבקו 

זכרה לחסדי דוד ' (דה"י ב' ו מב) כיון שאמר ,כו'ושערים זה בזה 

באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה  ,מיד נענה 'עבדך

איתא  ובתלמוד ירושלמיו'. כווידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו 

 שלקח שלמה ארונו של דוד והעמיד לפניהם ואז נפתחו. 

הנראה בביאור הענין הטעם שנפתחו לפני ארונו של דוד. דהנה 

ויהי עם לבב דוד אבי (דה"י ב ו ז) ' סוקעל פ קום אחרכבר בארנו במ

י ע"ה התנצל בזה לפני בנלך כי שלמה המ ,הוא רוש. הפי'לבנות בית

על כי  ית המקדש,שבחיי דוד אביו לא היו צריכין כלל לבנות ב ישראל

 ית המקדשב נתהוא היה מקדש ומטהר כל גופו ואיבריו והיו כבחי

 דשהמקית היינו שהב ',ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית'וכליו. וזהו 

עם לבבך הטיבות כי  ה' יען אשר היהויאמר הו פירוש 'בלבבו. וז ההי

ית יען אשר אתה כן במעלה יתירה שכח הב ,רוש. פי'היה עם לבבך

יותר טוב לפני מבנין אשר יבנה שלמה בנך.  ,הוא עם לבבך המקדש

שהוא  ,רושפי ',בנך אשר יהיה תחתיך הוא יבנה הבית'להלן  בלכן כתי

קום במ ארלא ישיג מעלתך הגדולה לכן הוא צריך לבנות הבית כמבו

. '' נלךהאומרים לי בית שמחתי ב'(תהלים קכב א) הו שאמר . וזאחר

כי הוא המקודש  ,'הלו שמחה שאמרו לו כי הוא כמו בית  ההיינו שהי

. נמצא כי מפני שבדוד המלך היה בו כל קדושת ית המקדשכמו ב

 .לכן כשראו השערים ארונו נפתחו מיד ית המקדש,ב

* * * 

בשים לב כי פתיחת השערים נעשתה תבונן ויש להוסיף ולה

, 'ארונו של דוד'דווקא על ידי ששלמה המלך העמיד בפניהם את 

כי סוד הדבר הוא עניין לימוד התורה, שהרי הארון מסמל לומר ויתכן 

את כח התורה, זאת מפני שבתוך הארון שכנו לוחות הברית, התורה 

של דוד, לימוד התורה הוא רמז ל 'ארונו של דוד'שבכתב. ואם כן 

ועוד יותר  ,שעל ידי זה אכן היה כח בית המקדש מצוי בלבבו של דוד

מכך, עד שאפילו לא הוצרך לבוא לידי בניית בית המקדש. ובכח 

 התורה, הוא שפעל שלמה המלך לפתוח את השערים.

ומעתה נבין ונשכיל שאכן המבקש להשכין את השכינה בתוכו 

, הרי שהעצה לפתוח את שכינהולעשות את גופו משכן להשראת ה

והיינו לימוד התורה, וככל  'ארונו של דוד'שערי לבבו, הוא להביא את 

שהאדם יוסיף וירבה בלימוד התורה, כך יפתחו בפניו שערי הלב יותר 

 ויותר, להשראת השכינה ולקדושת בית המקדש בתוך לבו.

זיע"א (ויק"פ תשנ"ה): מגור וזה עומק כוונת הרה"ק הפני מנחם 

בגמרא (יומא נג:) רבי שמעון בן יוחאי אומר, ארון גלה לבבל,  איתא

ופליגא דעולא, דאמר עולא שאל וכו' את רבי שמעון בן יוחאי וכו' 

אתה מאי אתה אומר, אמר לו שאני אומר ארון במקומו נגנז. ושניהם 

אמת, במקומו נגנז, הרמז לכח התורה, גנזו בתורה, ואיתא 'במחשכים 

. כי של בבל' שהיה להם האור של תלמוד בבלי הושיבני זה תלמודה

אכן הארון נגנז בכח התורה, ועל ידי זה יכול אדם להשרות את 

 השכינה בתוכו ולפתוח בעצמו את כל השערים.

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', ולא נאמר 'ועשו 'והכתוב אומר 

למה קראו  לי משכן', כמו שדקדק רבינו האור החיים הקדוש:

. 'את תבנית המשכן'דכתיב  ',משכן'ותיכף חזר בו וקראו  'מקדש'

היא מצות עשה כוללת כל  'ועשו לי מקדש'ונראה כי אומרו וכתב: 

הזמנים בין במדבר בין בכניסתן לארץ בכל זמן שיהיו ישראל שם 

. עיי"ש. נמצא כי הכתוב רומז גם לבתי המקדשות אשר היו לדורות

ציוה פי האמור מה שמצינו כי יובן עוד לעתידים להיחרב. ומעתה 

הקב"ה לבנות קודם משכן ואחר כך ארון וכלים, וסיבת הדבר היתה 

ברבות הימים וייחרב בית המקדש, חלילה כדי שאם יחטאו ישראל 

עדיין ישאר בידם בחינת הארון, דהיינו בחינת התורה, שבזכותה 

ת קיימים שמים וארץ, ואם כן בציווי זה שציוה כאן הקב"ה על עשיי

המשכן, טמונה כוונה המרמזת על בתי המקדשות, ועל מאורעות 

שר חרב בית מקדשנו וגלינו מארצנו, שגם העתיד של ישראל, כא

ל להתקיים מאמר 'ושכנתי בתוכם', בתוך כל ולאחר כל זאת עדיין יכ

 אחד ואחד, על ידי כח התורה.



והמהר"ל  וגו',  תחש"  "ואנעלך  כתיב:  י)  (טז  ביחזקאל  הנה 
מפראג זצ"ל בספרו 'גור אריה' (כאן) מבאר את הפסוק: כשברא 
נבראו  המשכן,  עבודת  לצורך  במדבר  התחש  את  הקב"ה 
והיו עושים  היו צדין מהם הרבה,  ובני ישראל  תחשים רבים, 

מהם מנעלים, וזהו שנאמר 'ואנעלך תחש'.

לרגל  עלו  ישראל  שבני  כתב:  ב)  (ז  השירים  לשיר  ובתרגום 
במנעלים שנעשו מעורות תחש. ובשו"ת 'דברי יואל' (יו"ד סימן פב, 
אות ד) האיר: דאף שאמרו חז"ל במשנה במסכת ברכות (דף נד ע"א) 

שאסור ליכנס להר הבית במנעל, מכל מקום מנעלים של תחש 
שאני, שהוא דבר הבא מן השמים, ואין גידולו מן הארץ כלל, 
ואפשר  המשכן,  בו  ונעשה  גמור,  טהרה  ממקום  שורשו  אלא 

שבמנעלים כאלו מותרים לילך אף בהר הבית.

כג לקמן) מבאר תיבת  (על פסוק  כהן' על התורה  'שפתי  בספר 
וז"ל:  לעשותו,  בנפרד  כלי  כל  על  פרטי  ציווי  שהוא  'ועשית' 
ומילא  ובשמא  דבעובדא  ע"ב)  עה  דף  נח  (פרשת  בזוהר  "שאמרו 
דפומא תליא מילתא, ועל זה תיקנו ז"ל הברכות על כל מצוה 
ומצוה כדי שיהיה מעשה ומילא דפומא, ואפשר שעל כל כלי 
וכלי שהיו עושין היו מברכין על עשייתו 'אשר קדשנו במצותיו 
וצונו על עשיית כלי פלוני', כדי שתחול הקדושה בעשיה ומילא 

דפומא".

כתב ה'כלי יקר' וזה לשונו: "כדי שיזכור כי הצלחות העולם 
הזה הם גלגל החוזר בעולם, כטבעת זה העגול, ועל ידי זכירה זו 

יפרנס משולחנו לעניים".

הנודע ביהודה זצ"ל בספרו 'אהבת ציון' (דרוש חמישי, ד"ה עוד י"ל 
מטבע) כתב טעם נפלא למה צורת מטבע עגולה, ואעתיק מתק 

לשונו:

עובר  הם  אשר  ישנים  וגם  חדשים  המטבעות  כל  "הנה 
לסוחר כולם הם עגולים, ואפשר הוקבע מתחלה מקדמת דנא 
דבר  לרמז  אחרת,  תמונה  על  לא  עגולים,  המטבעות  לעשות 

עגול מתעגל ומתגלגל, ואין לו תקומה במקום אחד, והוא גלגול 
החוס"ר החוזר בעולם, לרמז שלא יהיה עיקר בטחונו של אדם 
על עושרו, ועושה עושר שלא במשפט בחצי ימיו יעזבנו, כאשר 
אנו רואים בעינינו כמה עשירי עם ירדו מנכסיהם, וכל זה הוא 
וגזילת המס, שכל אחד  כי מתחילה היה קניינם שלא ביושר, 
ולהכביד על אחרים,  עושה תחבולות רשע להקל מעל עצמו 
על  ויעלה  מאלהיך",  "ויראת  בו  ונאמר  ללב  המסור  דבר  וזה 
זכרונם כמה עשירים מדורות שלפנינו מה עלתה בהם, ובניהם 

מחזרים על הפתחים, וכל זה לדעתי עבור גזילת המס".

בתרגום יונתן בן עוזיאל (כאן) מבואר שהבריח התיכון היה מן 
האילן שנטע אברהם אבינו בבאר שבע, וכשעברו בני ישראל 
את ים סוף קצצו המלאכים את האילן וזרקוהו לים סוף והיה 
'זה הוא  ואומרים:  והיו המלאכים מכריזים  פני המים,  צף על 
ה'',  בשם  שם  והתפלל  שבע  בבאר  אברהם  שנטע  האילן 
באורך שבעים  התיכון  בריח  ממנו  ועשו  ישראל  בני  ולקחוהו 
אמה, ונסים נעשו בו, שכאשר הקימו את המשכן היה הבריח 
היו  וכאשר  העמודים,  בתוך  המשכן  לסבב  כנחש  מתעקם 

מפרקים את המשכן היה הבריח מתפשט ישר כמקל.

ה)  כה  (לעיל  התוספות  מבעלי  זקנים  בדעת  כתוב  פלא  ודבר 
יעקב,  של  ממקלו  היה  התיכון  "שהבריח  וז"ל:  המדרש  בשם 
הזה',  הירדן  את  עברתי  במקלי  'כי  יא)  לב  (בראשית  כדאיתא 

והביאוהו למצרים וכשיצאו העלוהו עמו".

נחושת  עמודי  המלך  שלמה  בנה  הראשון  המקדש  בבית 
את  והחריבו  הכשדיים  באו  בעונותינו  וכאשר  ה',  בית  לפאר 
מחמדנו בית מקדשנו ותפארתנו, שברו הכשדיים את העמודים 
יג) "ואת העמודי  (מלכים�ב כה  ולקחו את הנחושת לבבל, כדכתיב 
נחושתם  וישאו את  וגו' שברו כשדים  ה'  בית  הנחושת אשר 

בבלה".

דבר פלא בשם ספר  רנ) הביא  (ח"א עמ'  'סדר הדורות'  בספר 
בנימין', שנחושת העמודים אלו נמצאים בבבל בבית  'מסעות 
אלו  עמודים  מזיעים  באב  תשעה  ביום  שנה  ובכל  תיפלתם, 

ונראה כאילו שפכו מים עליהם.



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

רשימת מוקדי חלוקת גיליון 'אוצר פניני החסידות' ברחבי הארץ:
כתובתעיר

אופקים

בית הכנסת ‘קויתי ה’ ‘
בית הכנסת ‘שויתי ה’ ‘

בית הכנסת ‘שארית יעקב’
מקווה קויתי

אילת
ביהכנ”ס ‘שבטי ישורון’ רח’ המלחה 1
ביהכנ”ס ‘שערי רפואה’  בי”ח יוספטל

אלעד

רח’ רבן גמליאל 32
רח’ רבי יוסף קארו 20/10

מקווה ויז’ניץ רח’ יוסף קארו 
ביהמ”ד ‘צמח צדיק’ ויזניץ רח’ יונתן בן עוזיאל 34
כולל ‘שערי הרחמים’   רח’ בן זכרי 15

בית הכנסת ‘ארזי הלבנון’אלפי מנשה

אשדוד

חטיבת הנגב 43   רובע ג’
רח’ בורלא 18    רובע ה’

רח’ היצירה 10    רובע ה’
רח’ התנאים 8  קומה 4   רובע ז’

רח’ רבא 17/17   רובע ז’
רח’ הרותם 23/18   רובע ח’

ביהמ”ד ‘אמרי חיים’ ויזניץ רח’ בעל הנס 14  רובע ז’
כולל ויזניץ רח’ בעל הנס 14

רח’ נחמן מברסלב 7/2   רובע ט’
ביהמ”ד בת”ת ‘חזון מאיר’ רח’ התלמוד 17

ביהמ”ד ‘המאור הקדוש’ רח’ דניאל 6 שכ’ גבעת ציוןאשקלון

באר 
יעקב

ביהכנ”ס ‘יהודה’ הרב יעקובזון
ביהכנ”ס ‘שא נס’ רח’ ז’בטינסקי

כולל אברכים ‘באר החיים’ רח’ ז’בוטינסקי

באר 
שבע

ביכנ”ס ‘תפילת אבות’ רח’ אגן 1
ביכנ”ס ‘משכן שמעון’ רח’ המהר”ל 3

ביכנ”ס ‘אורות הזוהר’
ביכנ”ס ‘באר מרים-ברית שלום’ רח’ ראובן הכט 

בית”ר  
עילית

רח’ הרב מוצפי 9/9
מקווה בויאן רח’ המגיד ממעזריטש

בית שאן

מוסדות ‘אמת ליעקב’ רח’ אביר יעקב 1
ביהכנ”ס ‘זוהר התורה’ רח’ בבא סאלי
ביהכנ”ס ‘יד יצחק ניסים’  שכונת אליהו

ביהכנ”ס ‘בית יצחק’  שיכון ב’
ביהכנ”ס ‘המאיר לישראל’ רח’ אביר יעקב

ביהכנ”ס תורת חסד’ רח’ נוף הגלעד
ביהמ”ד ‘חידושי משה’  שיכון א’

ביהמ”ד של הרב איתי תורג’מן שכונת אליהו

בית 
שמש

הנקודה היהודית רח’ אור החיים 12
רח’ יחזקאל הנביא 12   רמב”ש ג’

סופר ‘בשפע’ רח’ בן איש חי 68
ביהמ”ד נצח ישראל רח’ ריב”ז 16

רח’ אור החיים 6/3
מקווה קריית חסידים רח’ דובר שלום

ביהמ”ד לעלוב רח’ מנחת יצחק
ביהמ”ד בעלזא רח’ האדמו”ר מבעלזא 8

ביהמ”ד ‘מעייני ישראל’  רח’ אור שמח 13
ביהמ”ד לעלוב רח’ בן קיסמא

ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ חזו"א 17

כתובתעיר

בית 
שמש

ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ רבי אלעזר 55
ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ אבא שאול 5

שטיבלאך רמ”א רח’ הלל 2

בני ברק

רח’ קיבוץ גלויות 28 
רח’ קלישר 19 שיכון ה’

הקיוסק של שושנה רח’ ירושלים 22
רח’ סורוצקין 8/10

ביהמ”ד ספינקא רח’ יצחק מאיר הכהן 3
ביהמ”ד ‘קהל חסידים’ רח’ סורוצקין 11

ביהמ”ד ביאלה רח’ רוזנהיים 15
ביהמ”ד פרמישלאן רח’ אברבנאל 6

רח’ רוזובסקי 8/7
ביהמ”ד זידיטשוב רח’ בן דוד 42

ביהמ”ד דארג  רח’ נפחא 8
רח’ רבי חיא 18/4  קומה ב’

כולל ‘אביר יעקב’ רח’ בארי 18
ספר פיקס רח’ דסלר 25
רח’ אהבת שלום 28/5 

ביהמ”ד בעלזא רח’ בן יעקב 7
ביהכנ”ס המרכזיברק

בת ים
ביכנ”ס ‘אחדות בני ישראל’ רח’ ירושלים 40 
ביהכנ”ס וכולל ‘זכור לאברהם’ רח’ אהוד קינמון 10

ביהכנ”ס ע”ש הרב יעקב יוסף זינגר רח’ נמירובר 2 גבעת שמואל
בית כנסת ‘נץ דוד’ רח’ עין גניםגני תקווה

בית הכנסת המרכזידלתון
בית כנסת ‘הזרעים’הזורעים

חדרה

רח’ ד”ר ברין 17/9 
ישיבת ‘רב פעלים’ רח’ הרצל 115

ישיבת ‘חפץ השם’   שכונת נחליאל
ביהכנ”ס ‘לב לאחים’ רח’ הנשיא

חולון

ביהכנ”ס חב”ד  רח’ התומר 5
ביהכנ”ס ‘אחוה ורעות’  רח’ הנביאים 5

ביהכנ”ס ‘שערי ציון’  רח’ הנביאים 5
ביהכנ”ס ‘קדושי צה”ל’  רח’ פלמ”ח 8

כולל ברסלב רח’ דבורה הנביאה

חיפה
רח’ נתיב אליעזר 1

ביהמ”ד נדבורנא

חיספין
מזכירות היישוב

ישיבה תיכונית חיספין
ישיבת ההסדר ‘הגולן’

טבריה

ביכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ ז’בוטינסקי 1
ביכנ”ס ‘צמח’ רח’ יפתח הגלעדי 11

ביהמ”ד של הרב קוק רח’ אהל יעקב
ביכנ”ס ‘קרלין’ רח’ חזון איש 18
ביכנ”ס ‘צאנז’ רח’ אהבת ציון 1

ביהכנ”ס ‘תפארת טבריה’ רח’ המגינים 1
שטיבלאך )הרב אויערבאך( רח’ ורנר

ביהכנ”ס ‘יביע אומר’  רח’ מיכאל 7

ירושלים
רח’ יחזקאל 26 )בדוכן(

רח’ יעל 4
רח’ מוסאיוף 5

כתובתעיר

ירושלים

ציון שמעון הצדיק
ביהמ”ד באדאישל רח’ פתחיה 2

רח’ חיים פרחי 2
ביהמ”ד אמשנוב רח’ פרנק   בית וגן
ביהמ”ד סאטמר רח’ אבן האזל 20

ביהמ”ד רחמסטריווקא רח’ גבעת משה 10
ביהמ”ד ביאלה  רח’ יעקבזון  20

ביהמ”ד קרלין רח’ עזרת תורה 27 
החומה השלישית 16

ישיבת ‘נהר שלום’ רח’ שילה 6
הכותל המערבי מניין וותיקין
הכותל המערבי מניין וינגרטן

משרדי ‘הידברות’ רח’ דובר שלום 9
ביהמ”ד הגדול דחסידי בעלזא רח’ דובר שלום 6 

ביהמ”ד ‘קדושת מרדכי’ לעלוב רח’ בר אילן 39 
ביהמ”ד ‘אנשי ירושלים’  רח’ עזרא 2

רח’ אלמושינו 4/6   רמת שלמה
ביהכנ”ס ‘מונסטרית’ רח’ הרב קלונימוס 38
ביהכנ”ס ‘משכנות יעקב’ רח’ סאדיגורא 26 
ביהכנ”ס ‘שומרי החומות’ רח’ אגרות משה 1
ביהכנ”ס חב”ד רח’ האדמו”ר מליובאוויטש 

ביהכנ”ס ‘סלונים’ רח’ קהילות יעקב 13
ביהכנ”ס ‘ויז’ניץ’ רח’ סאדיגורא 26 

ביהכנ”ס ‘באיאן’ רח’ דרוק 101
ביהכנ”ס ‘טשחויב’ רח’ אלנקווה 25
ביהכנ”ס ‘חוסט’ רח’ אלמושנינו 5

ביהכנ”ס ‘ערוך לנר’ רח’ דרוק 97 פינת אלמושנינו

ביהכנ”ס ‘רינת גבריאל’ רח’ אלמושנינו 5
ביהכנ”ס ‘משכן משה’ רח’ הרב חדש 1
ביהכנ”ס ‘חזון איש’ רח’ ז’ולטי 23 פינת חזו”א
ביהכנ”ס ‘לומדי תורה’ רח’ הרב ז’ולטי 6

מעדני הפסגה  רח’ ברכת אברהם 4
רח’ יעקב דה הוז 2/1    רמות א’

ביהכנ”ס ‘שבת אחים’ רח’ הכרמל 64כפר סבא
בית הכנסת המרכזיכרמי קטיף
מרכז רוחני ‘מאור החיים’ רח’ הדובדבן 14מגדל העמק

מודיעין 
עילית

רח’ הלוח העברי 34/2
ביכהכנ”ס ‘מגדל דוד’ רח’ מגדל דוד 35

ביהכנ”ס ‘נאות שמחה’ רח’ מסילת יוסף 40
ביכנ”ס בויאן    גרין פארק

ביכנ”ס אונגוואר    גרין פארק
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ יהודה הנשיא 21

ביהמ”ד ויזניץ רח’ רבי טרפון 8
מקווה יערוסלב רח’ רשב”י 21

מחסיה
ביהכנ”ס המרכזי 

ביהמ”ד ‘מתא’ מחסיה
ביהכנ”ס ‘נעימת חיים’ מיתר

מפעל שמן מרוקאי א.ת פארק קורןמעלות
רח’ אלה 7מצפה נטופה

הישיבה הגבוהה מצפה רמון רח’ עין עופרים 18מצפה רמון

ביהכנ”ס המרכזינחלים

כתובתעיר
בית הכנסת המרכזינטע

ביהכנ”ס המרכזי      הר יונהנצרת 
רח’ הרב מזוז 40נתיבות

נתניה

רח’ יהודה הנשיא 11
רח’ אמנון ותמר 7 )כניסה ג’(   

ביהמ”ד ‘חפץ חיים’ רח’ נעמן בלקינד 9
ביהכנ”ס ‘בית אליהו’ רח’ לבונטין 19

ביהכנ”ס ‘פנינת האור הגנוז’ רח’ 
ביהכנ”ס המרכזי  שכות ‘משהב’

רח’ מפרץ שלמה 11/35עכו

עלמה

בית הכנסת ע”ש ר’ אלעזר בן 
בית הכנסת הגדול

בית המדרש ‘נר מיכאל’
בית הכנסת ‘שלג’

עפולה
רח’ ביל”ו 5 כניסה ב’
רח’ שלום עליכם 26

ביהמ”ד רח’ הזית 1 קומה שניה

ערד
רח’ חרוב 7

רח’ יהודה 52/40

פתח 
תקווה

ביהכנ”ס המרכזי קריית הבעש”ט רח’ בן אליעזר 15

כולל ‘אהל רחל’ רח’ הירקונים 18 כפר אברהם
מקווה הבעש”ט רח’ דרך מנחם בגין 113

ביכהנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ מנחת שלמה 3
ביהכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ שמואל הנגיד 4

ביהמ”ד ‘ויזניץ’ רח’ פרנקפורטר 20 
ביהמ”ד ‘בית אהרן’ בעלזא רח’ רוטשילד 108
מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים  רח’ החמישה 1

מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים רח’ גיסין 86
ביהכנ”ס המרכזי ביה”ח בילינסון

צפת
רח’ אצ”ל 207

ביהמ”ד צאנז   רח’ תרפ”ט 13

קדומים
ישיבה גבוהה קדומים רח’ מעלה רש”י

ביהכנ”ס ‘משכן מאיר’ רח’ מעלה שנאור
ביהמ”ד המרכזיקוממיות

קרית גת
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ רמות דוד 1

ביהכנ”ס ‘קהל חסידים’ רח’ גאון הירדן 31

קרית 
שמואל

המקווה המרכזי רח’ תורה ועבודה
ישיבת ‘רמה בקריות’ רח’ קדושי השואה 13

ביהמ”ד ‘נחלת ישורון’ עטרי רח’ הנביאים 12ראש העין

ראשון 
לציון

רח’ משה לוי 16
ביהכנ”ס ‘משכן צדוק’ רח’ נחמיה 80

רח’ השקמים 16רכסים

רמלה
ביהמ”ד ‘אשל אברהם’ בראשות רבי יעקב 

ביהכנ”ס ‘יד הרמ”א’ רח’ דוד רזיאל
ביהכנ”ס ‘איילת השחר’ רח’ הגדוד העברי

בית כנסת ‘משכנות יעקב’ רח’ ארנון 13רמת גן
ישיבת ‘ערשנו’ רח’ הרב אפריים 31רעננה

בית הכנסת שומריהשומריה

תל אביב
ישיבת חב”ד רח’ טאגור 32 

רח’ הגיבור האלמוני 26    יד אליהו
כולל ‘זכר שלמה’ רח’ יהושע בן נון

ביהכנ”ס המרכזי בבי"ח תל השומרתל השומר

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

להשיג גם בחנויות הספרים המובחרות:

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 

אופקים
יהודה הנשיא 90יפה נוף

חפץ חיים 6נזר הקודש

אשדוד

האדמור מפיטסבורג 44אוצר הספרים בלוטניק

הרותם ביהמד מעליץסיטנר מעליץ

יוסי בר חלפתא  10יפה נוף

אליעזר בן הורקנוס 12ספרי שרגא

בית שמש

אור החיים 12הנקודה היהודית

נחל ניצנים  8 בחניון מתחת לסופר ישיודאיקה סנטר

חזון איש 17         יפה נוף

חפציבה בן איש חי 29יפה נוף

חזון איש 35ספרים שיווק והפצה

ביתר עילית

רבי עקיבא 6ספר וכו’

אלעזר המודעי 11ספרית ביתר

המגיד ממעזריטש 86קודש

בני ברק

ירושלים 10אורייתא

זוננפלד 3אורן לב יהודי

כהנמן 126אלתר ספרים

חזון איש פינת הרב לנדאואלתר ספרים

חבקוק 3בנדיקט

יואל 14ברכת הספר

שלמה המלך 2גיטלר

אמרי חיים 22הדרת הספר

הרב שך 8טלית סנטר

עקיבא 130יפה נוף 

עקיבא 43יפה נוף 

עזרא 45יפה נוף 

השומר 19יפה נוף 

ברטנורא 3יפה נוף 

השומר 64למדן בית הספרים

הרב שך 2מרכז הספרים

בית יוסף 12סאטמר 

חזון איש 23סופר ספר גוטמן

קוטלר 5ספרי אברמוביץ

שבטי ישראל 15ספרי קודש שבטי ישראל

ירושלים

מאה שעריםברסלב

חפץ חיים 13גירסה

חבקוק 5המסורה

ירושלים

קדושת אהרן )בית מדרש בעלזא(וולדמן שלמה

אשתורי הפרחי 3וייס ספרים

לבוש מרדכי 4ויסבקר

מלכי ישראל 19טלית סנטר

מלכי ישראל 31טלית סנטר

פישל 5יסודי

בית הדפוס 32יפה נוף

בר אילן 1יפה נוף

גבעת שאול 28יפה נוף

מלכי ישראל 17יפה נוף

משגב לדך 40מוריה

שורץ 1מלכות קודש

מאה שערים 17סופר סטור 

מאה שערים 2סיפור חוזר

בית ישראל 1ספרי הישיבה

צומת בר אילןספר הספרים

מאה שערים 15ספרי מאה שערים

עלי הכהן 15ספרים וינקל

הפסגה 45עולם הספר והיודאיקה

עין יעקב 31עין יעקב

מאה שערים 16פינקלשטיין שרייבר

מלכי ישראל 3ש. כהן ספרים

אדניהו הכהן 27שיווק והפצת ספרי קודש

פתח תקוה 16שינקיס

פתח תקווה
קהילות יעקב 4יפה נוף

ההסתדרות 2יפה נוף

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 22גלינסקי-תשמישי קדושה

יהודה הנשיא 14יפה נוף

שדי חמד 1יפה נוף

אבני נזר 26יפה נוף

דברי חיים 5ספרים טוביםנתניה

השקד 10קוראים נבוןעלי

האדמור מחב”ד 1יפה נוףקרית גת

ההגנה 54טייטלבויםרחובות

סביון  39יפה נוףרכסים

סמ` חטיבת גבעתי 35שיר שלום יוחנן )לב לדעת(שדרות


