
 תרל"ז - לפני 145 שנים

ולגירסא אחרת תרל"ח - לפני 144 שנים

מרן  כ"ק  בן  מנאווריא  נפתלי  רבי  הרה"ק  נישואי  שמחת 
מזידיטשוב  אליהו  רבי  הרה"ק  בת  עב"ג  זי"ע,  מהר"י 
כשעלה  השמחה  בשעת  בזידיטשוב.  מתקיימת  זצ"ל, 
ה"מארשעליג" הירש לייב סיגעטער לומר לברי בדחנות, 

ציוה מרן מהר"י להפסיקו כי הרגיש עליו שנתחמץ ל"ע.

תר"צ - לפני 92 שנים

נפטר הגה"צ ר' יצחק גליקמאן-
סאסנאווצא  אב"ד  זצ"ל  רובין 
נכדי כ"ק מרן מהר"ש  ומחשובי 
מרן  כ"ק  דודו  אשר  זי"ע, 
מהר"י זי"ע התבטא עליו שהוא 
פעם  לעולם  שירדו  ומוח  נשמה 

במאתיים שנה.

תשל"ו - לפני 46 שנים

נערכת  שליט"א  רא"מ  להרה"צ  למילה  השלישי  סעודת 
ברח'  בישיבה"ק  המדרש  בבית 

אגריפס.

תשנ"ג - לפני 29 שנים

נפטר הגה"ח ר' יצחק אויסנבערג 
בלונדון  ישיבה"ק  ראש  זצ"ל, 

ומחשובי רבני אנ"ש.

תשס"ב - לפני 20 שנים

להשתתף  ברק  לבני  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שך  אליעזר  מנחם  רבי  הגדול  הגאון  של  ההלוויה  במסע 

זצ"ל ראש ישיבת פוניבז'.

תש"ג - לפני 79 שנים

נעקדו על קידוש ה' הגבאים המסורים של כ"ק מרן מהר"א 

זי"ע - הרה"ח ר' דוד געציל'ס והרה"ח ר' נחמן הערש הי"ד 

)לגירסא אחרת היה זאת ביום כ"ג מרחשון(.

תשמ"ח - לפני 34 שנים

זושא  רבי  האדמו"ר  כ"ק  נפטר 

מרן  כ"ק  נכד  זצ"ל,  מטשערנאביל 

מהר"י זי"ע.

ט"ז מרחשון

י"ז מרחשון

להוספות והערות לחץ כאן

https://docs.google.com/document/d/1yntYzbGJobmci4b41-GyZLBkUzqHFw1bZlO7k47rs50/edit


י"ח מרחשון

תש"ז - לפני 75 שנים

אירוסי  בשמחת  משתתף  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק 

החתן הגה"צ רבי יעקב בלוי 

ר'  הרה"ח  בת  עב"ג  זצ"ל 

יעקב יהושע ראטה ז"ל.

תש"י - לפני 72 שנים

מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק 

בבית- מאושפז  זי"ע 

בתל  'אסותא'  החולים 

מחלתו  בעקבות  אביב, 

שממנה  עליו,  כבדה  אשר 

לא קם.

תשמ"ו - לפני 36 שנים

דוד  ר'  הגה"צ  נפטר 

אב"ד  מושקוביץ 

ששימש  באניאהד, 

בתפילות  תפלה  כבעל 

בהיכל  ויוה"כ  לר"ה  מוסף 

שנות  בתשע  ישיבה"ק 

היתמות.

תש"ס

אדמו"ר  מרן  כ"ק  בית  לבנין  הפינה  אבן  הנחת  מעמד 

שליט"א - 'הגרויסע שטוב', מתקיימת בראשות כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א, ואח"כ נערך לא"ב בשאטער.

תשס"ד - לפני 18 שנים

אליעזר  ר'  הרה"ח  נפטר 

מדענווער-קולורדו,  רוזן 

בעלזא  לבית  נלהב  תורם 

אולם  את  היתר  בין  שתרם 

ביהמ"ד  בבנין  רוזן'  'בית 

'צור  ישיבת  ואת  הגדול 

יערים-טעלז,  בקרית  יעקב' 

זש"ק.  אחריו  השאיר  לא 

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

נוהג להזכירו מידי שנה בעת 

י"ג  ביום  הפתילות  הכנת 

מידות.

תשע"ד - לפני 8 שנים

חיים  רבי  הגה"צ  נפטר 

חבר  זצ"ל   רויטמן  יחיאל 

מחזיקי  דקהל  הביד"צ 

אדמו"ר  מרן  וכ"ק  הדת, 

שליט"א מספידו בהלוויתו 

ברחבת ביהמ"ד הגדול.



י"ט מרחשון

כ' מרחשון

תש"פ - לפני שנתיים

במוצש"ק פרשת וירא נערך מעמד מלוה מלכה לכלל דייני 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  שבמעון  התפילה  בבית  באר"י,  אנ"ש 

ההוראה  בתי  לטובת  'אשרינו'  מגבית  לקראת  שליט"א, 

באר"י, ומר"ש נושא מדברות קדשו.

תרי"ב - לפני 170 שנים

שלום  רבי  הרה"ק  נסתלק 

מגדולי  זצ"ל,  מקאמינקא 

תלמידי כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

תרפ"ה - לפני 97 שנים

אלימלך  רבי  הרה"ק  נסתלק 

בביה"ח  מנו"כ  זצ"ל,  מיאברוב 

בבעלזא.

תשמ"ט - לפני 33 שנים

מבעלזא  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ממריא  בוקר  לפנות 

על  לראשונה  להשתטח  בדרכו  שברומניה,  לבוקרשט 

בשעות  בעלזא.  בעיר  רבוה"ק  של  קדשם  מנוחת  מקום 

הבוקר נחתו בבוקרשט והתפללו תפילת שחרית בביהמ"ד 

הגדול, אח"כ סיירו את ה'מלבי"ם שוהל' בעיר. לפנות ערב 

המריאו ללעמבערג.

תשנ"ב - לפני 30 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מתפלל תפלת מנחה בביהמ"ד 

בירושלים  ישיבה"ק  תלמידי  מהבחורים  ונפרד  המרכזי 

נוסע  בערב  ברק.  בני  סניף  בישיבה"ק  ללמוד  שעוברים 

מר"ש לבני ברק ונושא בפניהם דברים לאחר עברם ללמוד 

בעיר.



כ"א מרחשון
תרנ"ז - לפני 125 שנים

מסטאניסלאוו  אשכנזי  אנשיל  אשר  רבי  הגה"צ  נסתלק 

זצ"ל חתן הרה"ק רבי העניך מאלעסק זצ"ל ונכד כ"ק מרן 

מהר"ש זי"ע.

תרפ"ז - לפני 95 שנים

היום האחרון לחיי כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע בטרם הסתלקותו. 

בלילה מתייצב קמעא מצבו של כ"ק מרן זי"ע ומרן מורה 

לגלח את שער ראשו, אולם אח"כ מתדרדר המצב שוב. 

כנגד  ידיו  את  זי"ע  מרן  מניח  כיצד  הסובבים  ראו  בבוקר 

לבו, כמי שאומר וידוי.

תש"י - לפני 72 שנים

החולים  בבית  ניתוח  עובר  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק 

'אסותא' בתל אביב, ימים אחדים לפני פטירתו.

תשמ"ט - לפני 33 שנים

כ"ק  נוסע  בלעמבערג,  המלון  בבית  שחרית  תפילת  אחר 

מרן אדמו"ר שליט"א לעיר בעלזא ומשתטח לראשונה על 

מר"ש  מאנ"ש.  מצומצם  מנין  בלווית  זי"ע  רבוה"ק  ציוני 

פתח ואמר את תפילת הרה"ק הרבי ר' אלימלך ליזענסק 

זי"ע, ואח"כ אמרו תהילים וסדר 'קל מלא רחמים', בסיום 

נשא מר"ש דברי תורה נרגשים לפני ציוני זקינו הקדושים. 

העתיקים,  וביהמ"ד  ביהכנ"ס  שטח  אל  הלכו  ערב  לפנות 

שם  והתפללו  ברכות,  ממסכת  גמרא  שם  למד  מר"ש 

תפילת מנחה, ואח"כ ירדו אל הנהר 'זעטשיצע' שרבוה"ק 

ערך  ומר"ש  ללעמבערג  חזרו  משם  תשליך.  שם  ערכו 

לאו"ב לרגל ההילולא של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע.

תש"פ - לפני שנתיים

לניחום  גת,  קרית  לעיר  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

אבלים בבית כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל בעיר. אחר 

כך מופיע מר"ש לתפילת ערבית בשטיבל דחסידי בעלזא 

בעיר, ועורך לאו"ב.



כ"ב מרחשון

תרפ"ז - לפני 95 שנים

בליל שב"ק בשעה 11:00 

נסתלק כ"ק מרן מהרי"ד 

בסערה  ועולה  זי"ע 

השמימה למגינת לב צאן 

עוברת  השבת  מרעיתו. 

יגון  מתוך  החסידים  על 

השבת  צאת  ועם  עצור, 

הסכרים  כל  נפרצים 

ורבבות ברחבי תבל מבכים מרה את הסתלקותו.

תשט"ו - לפני 67 שנים

אצל  לביקור  מגיע  מקלויזנבורג  חיים'  ה'שפע  האדמו"ר 

זי"ע, אחר עריכת שולחן הטהור לכבוד  כ"ק מרן מהר"א 

היו"ד, ומרן זי"ע ממהר לכבודו בעריכת השולחן. במהלך 

זי"ע את  לו מרן  הביקור שנמשך כחמישים דקות, אומר 

אחר  ומלכות  בשם  'הגומל'  לברך  שלא  הידועה  הוראתו 

נסיעה במטוס.

תשי"ז - לפני 65 שנים

בליל שב"ק פרשת חיי שרה מאריך כ"ק מרן מהר"א זי"ע 

לנרות  סמוך  בדביקות  ועומד  חרישיות,  בתפילות  מאוד 

מתחיל  הליל  בחצות  רק  רצופות.  שעות   3 במשך  השבת 

רק  תפילתו  את  ומסיים  שבת,  קבלת  בתפילת  זי"ע  מרן 

חובת  ידי  שיוציאוהו  מבקש  אז  השחר,  לעלות  סמוך 

קידוש, ולא עורך שוה"ט.

תשל"א - לפני 51 שנים

בשב"ק פרשת חיי שרה נערכת שבת התאחדות לאנ"ש 

שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  אביב  תל  בעיר 

אצל  האכסניא  לעיר.  מחוץ  רבים  אורחים  בהשתתפות 

הרה"ח ר' אברהם לייב ברגופן ז"ל ברח' אחד העם 73.

תשמ"ט - לפני 33 שנים

על  שחרית  תפילת  מתפלל  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ציוני  על  משתטח  ואח"כ  בבעלזא,  הכנסת  בית  שטח 

כ"ק  של  קדישא  דהילולא  ביומא  בעלזא,  בעיר  רבוה"ק 

מבעלזא  הדרך  אם  על  האוטובוס  על  זי"ע.  מהרי"ד  מרן 

ההילולא,  לכבוד  השוה"ט  את  מר"ש  עורך  ללעמבערג 

ובלילה חזרו והמריאו לאר"י.



כ"ב מרחשון )המשך(
תש"ס - לפני 22 שנים

בשעות הבוקר ממריא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מאר"י 

בעלזא  לעיירה  בעלזא  חסידי  מקהלות  בראש  ומגיע 

לקראת  רבוה"ק  של  קדשם  מנוחת  מקום  על  להשתטח 

התפילות  אחר  ערב  לעת  הגדול.  המדרש  בית  חנוכת 

הנרגשות, עורך מר"ש את השולחן הטהור לרגל הילולת 

כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע על שטח הגרויסע שטוב, ובדברות 

קדשו מזמין את רבוה"ק למעמד חנוכת ביהמ"ד הגדול. 

בלילה ממריאים חזרה לאר"י.

בלתי מוגה • תודותינו וברכותינו נתונות לכל המלקטים החשובים ששאבנו מהם מקורות לרשימה זו

yamima@belzinfo.org !הערות והוספות יתקבלו בתשואות חן

תשואות חן חן נביע בזאת לכל הקוראים החשובים השולחים לנו את הערותיהם והוספותיהם המחכימות.

ובזאת הננו בקריאה של חיבה מאיתכם קוראינו הנכבדים, אם יש באמתחתכם הוספות ותיקונים לנכתב 
yamima@belzinfo.org בגליוננו, או תמונות שיוכלו להעשיר את הנכתב, נשמח לקבלם בכתובת

mailto:yamima%40belzinfo.org?subject=
mailto:yamima%40belzinfo.org?subject=

