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 אנכי ולא יהיה לך

סיפר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א: בהיותי 
של מורי ורבי הרה"ק רבי מרדכי מקרמניץ זיע"א,  ותלמיד

נוסע הייתי עמו בעגלה אחת ממקום למקום. היה זה בימות 
. במהלך הנסיעה ךדי הדריבצנערמו החורף ושלגים רבים 

התקרבה העגלה למקום של מדרון משופע, מורד הר, והיה 
בכדי להקדים העגלה עומדת להתהפך על נוסעיה. שנראה לי 

רפואה למכה התכוננתי לקפוץ בזריזות החוצה מהעגלה. 
הייתי צעיר לימים, כוחי במותני, ובנקל הייתי יכול לצאת 

י בידו מהעגלה. אלא שרבי, הרה"ק מקרמניץ, החזיק ב
הקדושה, הושיבני חזרה על מקומי, ואמר לי: בני, שב במנוחה, 

ואכן כך היה, העגלה ירדה  העגלה לא תתהפך כאן במדרון.
בשלום את מורד ההר ולא אירע לה מאומה. המשכנו בנסיעה, 

היה סלול וישר, ודעתי כבר הייתה מוסחת מאותה  הכביש
כה העגלה והנה לפתע התהפסכנה שהייתה לנו במורד ההר, 

ונפלנו כולנו על השלג. ובשעה זו התחיל הרה"ק מקרמניץ 
 ק ואמר לי: "ראית"...ולשח

לא עמד על כוונת ואמר כי הטעים הרה"ק מפרמישלאן 
רבו במה שהיה משחק עליו ואומר לו "ראית", עד שבחג 

: הייתה זו הבין את כוונת רבוהשבועות, בבקרו של יום, הוא 
כשיהודי הולך בדאגה והוא . הוראה בעבודת הבורא ב"ה

מתיירא ומפחד שמא הוא עתיד ליפול ח"ו ברשתו של היצר 
הרע אשר תמיד פורס מכמורת לרגליו, אז הקב"ה עוזר לו 

בוטח יהודי ר שאשלא יפול ברשתו של היצר הרע. אבל כ
אינו מעלה על לבו שהיצר ושהוא הולך בדרך הישרה בעצמו 

עלול פתאום ליפול לבאר  עומד להפילו ברשתו, דווקא אז הוא
מהנפילה אמר הייתי ירא . וזו הייתה כוונתו, שבעת ששחת ר"ל

, יש לו סיוע ושמירה מן השמיםמתיירא הכי אכן  –לי לשבת 
ולא יאונה לצדיק כל און. אולם מי שבטוח בעצמו ואינו 

 מתיירא, הוא שבסופו של דבר יפול ביד היצר.

* * * 

שהביא את המעשה הנזכר הרה"ק מבערזאן זיע"א 
שמע מפי קדשו של מחותנו הרה"ק שכפי  ,בספרו 'שפת אמת'

את דברי ופירש על פי זה וסיף הרבי מאיר מפרמישלאן, 
ְואַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נַֹגּה הֹוֵל ָואֹור ַעד 'הפסוק (משלי ד יח): 

: וזה יש לפרש 'ואורח צדיקים', היינו שהצדיקים 'ְנכֹון ַהּיֹום
לכים תמיד באורח, שזה נתיב קצר ואינה כבושה מימים הו

ימימה, והיינו שהצדיק סובר תמיד בדעתו שאינו הולך בדרך 
 מדרךהמלך רק באורח קצר ומתיירא תמיד שלא יהיה תועה 

המלך, כמו ההולך בדרך קצר אשר אינו יודע אם זה הוא הדרך 
האמת אם לא, ואינו מאמין בעצמו אם התחיל לעשות כלום 

על ידי זה 'הולך ואור עד נכון היום', והשם יתברך עוזר לו ו
מי שסובר שהולך בדרך המלך ומאיר למחכים לו. אבל לא כן 

ומעשה אבותיהם בידיהם ולומד  ,הכבושה מימים ימימה
ומתפלל ועושה מעשים טובים כמו שנהגו אבותיו ואינו מעלה 

ובר על לבו כלל פחד ודאגה שלא יפול ח"ו ברשת היצר, כי ס
בדעתו שהולך בדרך הישר, אזי זה האיש בקל יוכל ח"ו 

כי העיקר הוא שלא  ,להתהפך וליפול בעמקי דתהומא רבה
 לידע מעצמו כלום.

* * * 

בספרו 'בית זיע"א מקארלין  הרה"ק רבי אהרןוהביא 
הרה"ק רבי אשר את אשר היה אביו אהרן' (סוף פרשת תבוא) 

ֵמָרחֹוק ה' '(ירמיה לא ב):  הכתובדברי מפרש מסטאלין זיע"א 
אזי אכן  ,מצוי 'מרחוק'שהוא , כשהאדם חושב היינו, 'ִנְרָאה ִלי

אות היא לכך 'ה' נראה לו', אולם כשדומה לו ש'ה' נראה לו' 
 'מרחוק'.הוא עומד ש

את זיע"א וכיוצא בזה פירש הרה"ק רבי אורי מסטרליסק 
ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ִאם ֶאַּסק 'בספר תהלים (קלט ח): הכתוב דברי 

, שאדם המהלך בגדולות ובנפלאות וחושב 'ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ
'כי אסק שמים', אזי השם יתברך רחוק ממנו, וזה פירוש 'שם 
אתה' כי שם נאמר על דבר רחוק ממנו, אמנם אם 'אציעה 

כעפר לכל, אזי 'הנך' פירוש, יש  עצמושאול', כלומר, המשפיל 
 קרובה להשם יתברך ('אמרי קדוש' אות יד).לו מציאות 

כעד ראיה על מאיר שוורצמן זצ"ל, רבי וכך סיפר 
האמרי והחפץ חיים מרנן פגישתם של רבותינו הקדושים, 

פתח החפץ חיים , אמת מגור, זיע"א, בעת נסיעתם ברכבת יחד
: הנה כמה פעמים פירש רש"י שכל האמרי אמתושאל את 

הוא, והלא כל אדם מישראל מקום שנאמר 'אחרי' מופלג 
צריך להיות סמוך להקב"ה ולא מופלג ורחוק, ולמה נאמר 

: לו האמרי אמת(דברים יג ה) 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֵהיֶכם ֵּתֵלכּו'. ויען 
כל מה שאנו מחזיקים את עצמנו מופלג ורחוק מהקב"ה, שאנו 
יודעים את ערכנו השפל ואת ערכו של הקב"ה, רם ונשא, גבוה 

אזי אנחנו קרובים אליו  ,בחינת 'אחרי'היינו ב מעל גבוה,
ואנו זוכים להיות 'ובו תדבקון', כמו שכתוב קרוב ה' באמת, 

 לנשברי לב (ספר 'מאיר עיני ישרים' פרשת ראה).

* * * 



בפרשת השבוע, פרשת יתרו, אנו לומדים על היום בו 
נהיינו לעם, בקבלת התורה. והנה, בעיצומו של המעמד 
הנעלה, אחר שפתח ריבון כל העולמים וציונו על יסודות 
האמונה, ורמז לנו על תכלית כל הבריאה שהיא להגביר את 
כח הנשמה על הגוף ולהרחיק מקרבנו את היצה"ר המכונה 

עומדים ומשתוממים לראות את יתר הדברות  'אל זר', אנו
שנאמרו אף הם בקולות וברקים מתוך האש, ושם מצוה 

יפלא השי"ת 'לא תרצח', 'לא תנאף', 'לא תגנוב', ולכאורה 
הכיצד בזמן זה בו נשקו שמים לארץ ברדת ה' בכסא כבודו 
על הר סיני, מצוה ה' על איסורי רציחה גניבה וניאוף, הלא כל 

ומבין עד כמה גדלה פחיתותם ונחיתותם של  בר דעת יודע
ימי ילעסוק באלו הדברים במעמד שמיובן מעשים אלו, ואיך 

קא ולו דהלוינו על עניינים צטהדבר שנ יירא הוד, וכמה פלאנו
בתוך מעמד הכלולות בבוא השי"ת לקדש את כנסת ישראל, 

כחתן היוצא לקראת כלה. 

זיע"א  תניאהבעל הוידועים דבריו הנפלאים של הרה"ק 
(במדבר טו: ענייני שבועות), אשר כתב  "ליקוטי תורה"בספרו 

יסוד נכבד בענין זה, וביאר כי תכלית התורה היתה כדי 
שהגילוי של האור אין סוף ב"ה, יתגלה למטה דוקא בדברים 

הדברים הכי גשמיים והכי נמוכים, נאמרו דוקא גשמיים, לכן 
כי זהו שפתח שם באותם דברות. מבאר שם בעל התניא 

ים את כל הדברים ההכתוב בפרשת עשרת הדברות 'וידבר אל
האלה לאמר', ותיכף אחר כך אמר 'אנכי ה' אלהיך', ולכאורה 
יש להבין את כוונת הכתוב באומרו 'את כל הדברים האלה 

יך', אמנם הים אנכי ה' אלהלאמר', ומדוע לא נאמר 'וידבר אל
אחד הם, והיינו ביאור הדבר הוא כי שני הפסוקים המשך 

תרצח'  שהשי"ת דיבר את כל הדברים האלה ובכללם גם 'לא
מר 'אנכי ה' אלהיך'. ופירוש או'לא תנאף', כל זאת כדי ל

הענין, שהרי המושג 'אנכי' מורה על מהותו ועצמותו יתברך 
ממש, והאור הגדול הזה נתלבש בתורה שהיא חכמתו יתברך 

ודע], ולכן דיבר ה' [והוא וחכמתו אחד כי הוא המדע והוא הי
'את כל הדברים האלה', בבחינת 'גילוי' [גם במקומות 

], עד שיהיה נקרא 'אלהיך' בהתגלות האור והנמוכיםהגשמיים 

    של חכמת התורה, שהוא עצמותו יתברך. ע"כ תוכן דבריו.

הרה"ק ר' אורי מסמבור  מצאנו בשמו של מאמר עמוקו
.) סנהדרין לז(ז"ל  בותינוכוונת מאמר ראת ביאר אשר זיע"א 

', בשבילי נברא העולםלפיכך כל אחד ואחד חייב לומר '
שיתגלה האור בסוף  שי"תכי עיקר רצון ההיא שהכוונה 

הרי  ',לא נברא אלא בשביליאדם 'יה ממש, וכאשר אומר יהעש
שם הוא ממשיך את ועד זה מורה שהוא בדרגה נחותה כ"כ, 

 הגילוי האלהי. 

שהיה אומר דברי הלל הזקן בפירוש אפשר כי זהו גם ה
 ,(סוכה נג.) 'הכל כאן - אם אני כאן'בשמחת בית השואבה 

ה, ומה פשר ווענהזקן היה סמל ההלל הלא ותמהו הכל 
כי אפילו בחינת אני כוונתו, שהיה אומר ש פריש לאלא  הדבר.

התגלות האור היא עד לדרגה הכי כאן, וממילא הכל כאן, כי 
נמוכה.

 

* * * 

של בעל התניא והיסודיים ואם כי דבריו הקדושים 
עמוקים ונכבדים, אפשר להוסיף עליהם עוד בדרך האמורה 
לעיל, כי אין כאלהינו אין כאדונינו היודע מחשבות לב כל 
אדם, וכלפי שמיא גליא שככל שהאדם יותר בטוח בעצמו כך 
הסכנה האורבת לו מדברים פשוטים גדולה יותר. ומשכך, 

, כה מרוממת, היה חפץ השי"ת להודיענו כל זאת דוקא בשעה
שאע"פ שעתה היו כולם קדושים וכולם טהורים אחר הכנה 
גדולה וראויה, עד שלא היה בהם מסך המבדיל, כי היו נקיים 
מכל סיג וזוהמא, והגיעה מדריגתם אל פסגת שלימות 
הקדושה כמו שאמר השי"ת על שעה זו (תהלים פב ו) 'אני 

ם', עם זאת הרי שבני ישראל ידעו והרגישו אמרתי אלהים את
את מדרגתם, ולכן דוקא בזו השעה הנשגבה והנוראה היו 

ה' לדעת היטב, שאילו לא ישגיחו  עוררםולכן  מסוכנים ליפול,
בעצמם לבל יפלו ממדריגה זו, אין הדרך רחוקה עד שיבואו 

וזה ח"ו אל השפלות והפחיתות ועד כדי רציחה וניאוף וכו'. 
'אנכי ולא יהיה לך מפי (מכות כד.) ם במאמרם ז"ל נרמז ג

שלצד הקולות והברקים והמעמד נורא הגבורה שמענום', 
ההוא שבו זכו כל איש מישראל לראות באצבע את בחינת 
'אנכי', נצטווינו עוד בנוסף לזה גם בציווי של 'לא יהיה לך' 

(ראה זוה"ק  שבו נכלל ונרמז כל מצוות לא תעשה שבתורה
, בהם גם ח"ב צא. וראה פירוש אור החיים הקדוש שמות כ א)

 מצוות שהשכל מרחקם.

כי הן אמת נכון הדבר שבאותה העת היו רחוקים 
נגיעה בדברים ומופרשים מכל נדנוד חטא, ולא היתה להם כל 

שפלים ונבזים, אולם המכין מצעדי גבר מכיר בתהפוכותיו של 
ות ובברקים כי אם יבטחו בעצמם יציר כפיו, והזהירם בקול

ובמדרגותיהם, הרי שדווקא עצם שאננות זו יכולה להביאם 
 להלכד ברשת היצר ולבא ח"ו עד לדיוטא תחתונה.

* * * 

זה איפוא הייתה גם כוונתו של הרה"ק רבי מנחם מנדל 
מנחה של יום  מקוצק זיע"א באומרו כי דווקא בשעת תפילת

, סמוך ונראה לתפילת הכפורים, הזמן הגבוה והנשגב ביותר
כי אין לו  להודיענונעילה, קוראים בתורה בפרשת עריות, 

לאדם לבטוח בעצמו, ואדרבה ככל שהוא חושב כי הוא יותר 
קדוש ונעלה, הרי שהסכנה האורבת לו, אפילו בדברים 

 הפחותים ביותר, גדולה פי כמה וכמה.



כתב,  זי"ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל  מרבינו  (כאן)  טוב'  שם  'כתר  בספר 
ובמצוותיו,  בתורתו  עצמם  ומקדשים  ומטהרים  ישראל  זוכים  שאם 
רבי  והרה"ק  ע"כ.  סיני,  הר  במעמד  כמו  מדבר,  ה'  קול  תמיד  שומעין 
העיד  ואתחנן)  (פרשת  הברכה'  'היכל  בספרו  זי"ע  מקאמרנא  אייזיק  יצחק 
מלהטת  היתה אש  הקדושים  תלמידיו  עם  תורה  לומד  עליו, שכשהיה 
והברקים  הקולות  שומעים  והיו  השרת,  מלאכי  ומתקבצים  סביבותיהם 

ואמירת אנכי ה' אלוהיך מפי ה' יתברך, כידוע ומפורסם.

כל  את  אלוקים  "וידבר  הפסוק  על  להלן  שכתבתי  מה  עוד  ועיין 
הדברים" (כ א), מה שהבאתי עוד בענין עשרת הדברות ששומעים צדיקי 

הדורות.

בפסיקתא רבתי (פיסקא עשרת הדברות, אות יב) ובמדרש תנחומא ישן (פרשת יתרו, 
סימן טז) איתא: "אמר רבי נחמיה, מהו 'אנכי', לשון מצרי הוא. למה הדבר 

סיחתן  למד  עם השבאים,  רבים  ימים  ועשה  בנו,  למלך שנשבה  דומה, 
עמו  להסיח  ובא  והביאו  באויביו  נקמה  כשעשה  השבאים,  אותן  של 
בלשונו, ולא היה יודע, מה עשה, התחיל לספר עמו בלשון השבאים, כך 
עשה הקב"ה עם ישראל, כל אותן השנים שהיו ישראל במצרים, למדו 
סיחתן של מצרים, כשגאלן הקב"ה בא ליתן להם את התורה, לא היו 
יודעים לשמוע, אמר הקב"ה הריני מסיח עמהם בלשון מצרי, אנוך, אדם 
שהוא מבקש לומר לחבירו במצרים אני, הוא אומר אנוך, כך פתח הקב"ה 

בלשונם ואמר אנכי".

והוסיפו רבותינו בעלי התוספות ז"ל בספר 'הדר זקנים' (כאן), שלא רק 
ע"י  נאמרו  הדברות  עשרת  כל  אלא  מצרי,  בלשון  נאמרה  'אנכי'  תיבת 

הקב"ה בלשון מצרי, והדבר מחודש מאד.

שוב מצאתי בשל"ה הקדוש (מסכת שבועות, פרק תורה אור) שעמד על פלא הזה, 
כיצד יתכן לומר שהקב"ה התחיל את עשרת הדברות בלשון מצרי, וז"ל: 
"והתירוץ אנכי הוא לשון מצרי — אינו מספיק אלא לערב רב שקבל משה 
את  שינו  בזכות שלא  שנגאלו  ז"ל  רבותינו  אמרו  ישראל,  אבל  ונתגיירו, 
לשונם", ומשמע מדברי השל"ה שבני ישראל לא שינו לשונם, ולא דברו 

כלל בלשון מצרי, אפילו מלה אחת.

אמנם ברד"ק על הפסוק (תהלים קיד א) 'בצאת ישראל ממצרים בית יעקב 
מעם לועז' כתב, שבני ישראל היו מדברים בהכרח עם המצריים בלשון 
מצרי, אבל בינם לבין עצמם היו מדברים לשונם, שהוא לשון עברי, עיין 
שם. וכן משמע מפירוש הרד"ל על הפסיקתא רבתי (שם, אות לח) וזה לשונו: 
"ואף על גב דאמרינן וכו' שלא שינו לשונם לשון הקודש, מכל מקום "כיון 
שלמדו לשון מצרי", דרך חיבה היה שהתחיל עמהם בלשון זה, וכענין עמו 

אנכי בצרה (תהלים צא טו)".

ולעניות דעתי נראה ליישב תמיהת השל"ה, על פי מה שהבאתי לעיל 
דיברו  אכן  ישראל  שבני  ושמש,  מאור  ספה"ק  בשם  ו)  (ו  וארא  פרשת 
במצרים בשפה המצרית, אך לשונם היה נקי, שלא דיברו כדרך המצריים, 
אלא דיברו דברים של קדושה, ולכן נחשב שדיברו בלשון 'הקודש' ושלא 
שינו את לשונם. ומעתה אתי שפיר שהקב"ה אמר עשרת הדברות בלשון 
מצרי, ואין זה סתירה עם מאמר חז"ל שבני ישראל לא שינו את לשונם.

שעשרת  נפלא,  חידוש  כתב  יט)  ה  (דברים  התורה  על  הרוקח  בפירוש 
הדברות נאמרו בניגון ובנעימות קול, וגם יעקב אבינו ידע הניגון, והנביאים 

היו מתנבאים באותו ניגון.

לתורה:  לפירושו  בהקדמתו  ז"ל  החזקוני  שכתב  מה  עם  מתאים  וזה 
נעימות של  נעים', היינו בקול  ב'קול  ששמע בחלומו את עשרת הדברות 

ניגון.

במסכת  ז"ל  חכמינו  דברי  יומתקו  בניגון,  ניתנה  שהתורה  האמור  לפי 
מגילה (דף לב ע"א): "אמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן, כל הקורא בלא נעימה 
(יחזקאל כ כה) וגם אני נתתי להם חקים  ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר 
ניגון  בקול  והיינו  כנתינתה,  התורה  ללמוד  שצריכין  מפני  וגו'.  טובים"  לא 
וזמרה, וכדרך שאמר נעים זמירות ישראל (תהלים קיט נד) "זמירות היו לי חוקיך".

ויש לציין, שבתרגום על תהלים בפסוק (א ב) 'ובתורתו יהגה יומם ולילה', 
תרגם: "ובאוריתיה 'ְמַרֵנן' ימם ולילי". הרי שפירש 'יהגה' בלשון רינון וזמרה.

בשו"ת רבי משה פרובינצאלו ז"ל (ח"א סימן מו) נשאל האם מותר לחבר שיר 
חדש בשבת, כיון שאינו עושה שום מעשה אלא בהרהור ודיבור, או שמא 
יש לחשוש שיבוא לידי כתיבה כשיסיים. וכתב שם, שאין בזה איסור אם 
אינו טורח בזה, אבל אם טורח בחיבורו אסור לחברו בשבת, משום טורח 

בשבת. וכן העתיק בספר 'עיקרי הד"ט', עיין שם.

כתב הרוקח ז"ל (סימן נו): "בשבת ישעשע עצמו באגדות וטעמים". ומשמע 
מדבריו שהלימוד באגדות חז"ל בכלל עונג שבת הוא.

חידוש גדול כתב היעב"ץ זצ"ל בסידורו (קביעת מדרש אות ח), שצריכים להבדיל 
בין שבת לחול בכל דבר, אף בלימוד תורה. שבימי החול עוסקים בתורה 
בעיון  בשבת  והלומד  בתענוג,  תורה  לומדים  בשבת  אבל  ובעומק,  בעיון 

ובעומק נחשב כמחלל שבת.

ויקהל על הפסוק "לא תבערו אש" ד"ה  (פרשת  זצ"ל  דברים דומים כתב ה'חתם סופר' 
תיבות  שסופי  כתבנו  אשר  מושבותיכם,  בכל  אש  תבערו  רמז  "עוד  וחז"ל): 

שלום, עוד ראשי תיבות שלו באמת, לרמז, שאפילו בתורה הנקראת אמת 
יהיה שלום בשבת, שלא יעמיקו בפלפול כאויבים בשער בשבת, וכדאמר 

רבי זירא לתלמידיו (שבת דף קיט ע"ב) במטותא מינייכו לא תחללוניה".

(על  ובאמת כבר קדמום בזה המהר"ל מפראג זצ"ל בספרו 'דרך החיים' 
מסכת אבות סוף ההקדמה) שכתב, שעל כן מצינו בחז"ל שנהגו האמוראים ללמוד 

ובעומק, מפני שהלימוד  בעיון  ולא  יד ע"ב)  דף  (עיין תמורה  בשבת בספרי אגדות 
בעיון הוא ביטול עונג שבת, משא"כ אגדה מושכת לבו של אדם.

וקרוב לזה כתב האור זרוע, (הלכות מו"ש סימן פט) וזה לשונו: "מיהו אין שונין 
בשבתות וימים טובים אלא בדברים הרגיל בהם ובאגדות, אבל דברים שאינו 

רגיל בהם צער הוא לו".

(מסכת שבת אות לז) משמע שיש ללמוד בעיון,  אולם מדברי השל"ה הקדוש 
שכתב וזה לשונו: "ויקום מתוך שמחת אכילתו לקבוע לימודו, או ישן מעט 
לנוח ראשו ואבריו, ואח"כ ישב ללמוד נושא ונותן בעומקה של הלכה כפי 

השגתו והבנת שכלו עד שיגיע זמן המנחה".

וכן כתב להדיא החיד"א זצ"ל בספרו 'מחזיק ברכה' (סימן רצ ס"ק ו), שבודאי 
יש לעסוק בשבת בפלפול ובעיון התורה, וכן נהגו גדולי קושטנדינה שהיו 
עוסקין בפלפול בשבת, וכן בישיבת ה'פרי חדש' ז"ל בירושלים עיה"ק ת"ו 
היו עוסקין בפלפול בשבת. וראה בשו"ת 'תורה לשמה' (או"ח סימן קי) שהביא 

ראיות מש"ס שהיה דרכם של אמוראים ללמוד סוגיות בעיון בשבת.

גם רבינו בעל 'מנחת אלעזר' ממונקאטש זי"ע בתשובה (ח"ד סימן מה) האריך 
בנידון זה, והביא משו"ת 'צפיחת בדבש' (סימן כג) שאוסר לימוד העיון בשבת 
והרי  שבת,  מעונג  עצמו  את  מונע  זה  ידי  ועל  עצמו,  את  שמייגע  מפני 
לא  ראיתי  "לולא  וכתב:  עליו,  חולק  אבל המנחת אלעזר  חילול שבת.  זה 
טעמו  אין  הרמה  תורתו  כבוד  ובמחילת  וכו',  כזה  ומוזר  זר  דבר  האמנתי 

כצפיח"ת בדב"ש בזה, רק כל דבריו אינן אלא דברי תימה".



'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


