
תרפ"ז - לפני 95 שנים

יוצאת  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק  של  ההלוויה  מסע 
שם  בעלזא,  בעיר  החיים  בית  לעבר  אלפים  בהשתתפות 
נטמן, בהלוויתו הספידוהו כל בניו וחתניו. זקני החסידים 

מספרים כי כתלי בית המדרש הזילו דמעות בעת ההלויה. 
והנה פרח מטה אהרן, כ"ק מרן מהר"א זי"ע נתמנה לכהן 

פאר על מקום הרבנות והאדמו"רות.

תרצ"ט - לפני 83 שנים

קראקא,  לעיר  מבעלזא  יוצא  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק 
להשיג רפואה על עיניו הק'.

תשל"א - לפני 51 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שוהה בעיר תל אביב לחיזוק 
לאנ"ש  התאחדות  שבת  )ממחרת  שלומנו  אנשי 
מר"ש  את  לבקר  מגיעים  ורבנים  אדמו"רים  בעיר(, 
בבית האכסניא, ביניהם כ"ק האדמו"ר בעל 'אש דת' 
מאוזרוב זצ"ל, וחותנו כ"ק האדמו"ר ה'ישועות משה' 

מויז'ניץ זצ"ל שכיהן אז כאב"ד ויז'ניץ.

כ"ג מרחשון

להוספות והערות לחץ כאן
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כ"ד מרחשון

כ"ה מרחשון

תרצ"ט - לפני 83 שנים

זי"ע מגיע לעיר קראקא להשיג רפואה  כ"ק מרן מהר"א 

על עיניו הק', ונשאר לשהות בעיר למשך שבע שבועות, 

האכסניה בבית הנגיד ר' דוד לנדא ז"ל.

תש"י - לפני 72 שנים

זי"ע מבקר בביה"ח אסותא בת"א אצל  כ"ק מרן מהר"א 

פטירתו,  קודם  לילה  זצ"ל  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק  אחיו 
בנו  את  ומזכיר  אחיו  לפני  קוויטל  מוסר  מהר"ם  וכ"ק 

יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

תשנ"ג - לפני 29 שנים

המחותן  בבית  לביקור  מגיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בדרך חזרה מהשתטחות  גאב"ד מאקאווא בקרית אתא, 

על ציון אביו בטבריה לירושת"ו.

תרע"ה - לפני 107 שנים

בליל שב"ק פרשת חיי שרה משתתף הרה"ק ה'עצי חיים' 

ועורך  זי"ע  כ"ק מרן מהרי"ד  זי"ע בשוה"ט של  מסיגעט 

ה'ברך  האדמו"ר  כ"ק  )לימים  לבנו  זכר  השלום  את  שם 

משה' מסאטמאר זצ"ל(, ביום השב"ק מכבדו מרן לקרוא 

בתורה ובעליית שישי.

תרע"ט - לפני 103 שנים

בהלווית  בראצפערט  משתתף  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 

הרבנית חיה מירל ע"ה מסניאטין, א"ח הרה"צ המפו' רבי 

הגה"ק  נכדת  גאטטעסמאן,  הלוי  נפתלי  פייביש  משולם 

רבי שמואל אשכנזי זי"ע וש"ב של רבוה"ק.

תרצ"ז - לפני 85 שנים

נפטר הגה"צ ר' שמואל דוד קרויס זצ"ל אב"ד אודווארי, 

שהסתופף בצל מרן מהרי"ד.

 תש"ה -

לפני 77 שנים

בשב"ק פר' חיי שרה 

מהר"ם  כ"ק  נושא 

זי"ע  מבילגורייא 

לשלומה  תפילה 

פולין  מדינת  של 

במעמד  שבגולה, 

מרן  כ"ק  אחיו 

מהר"א זי"ע, לכבוד 

מדינת  מטעם  זי"ע  מרן  אצל  לבקר  שבאו  משלחת 

פולין ביום ה'חגא' שלהם.

תש"י - לפני 72 שנים

כ"ק  ימיו  בדמי  נסתלק 

זי"ע,  מבילגורייא  מהר"ם 

אחר מחלה ממושכת, כשהוא 

מותיר אחריו את בנו כ"ק מרן 

אז  שהיה  שליט"א  אדמו"ר 

יצאה  הלוויתו  שנתיים.  כבן 

מהעיר תל אביב בהשתתפות 



כ"ה מרחשון )המשך(
אלפים המבכים מרה 
לכתו בטרם עת,  את 
כ"ק  אחיו  ובראשם 
זי"ע  מהר"א  מרן 
בבכי  שהספידו 
לעבר  תמרורים, 
בעיר  החיים  בית 
נטמן  שם  טבריא, 
הלילה  חצות  לאחר 
סמוך לקברי תלמידי 

הבעש"ט זי"ע.

תשי"ז - לפני 65 שנים

כ"ק מרן מהר"א זי"ע מבקש מהחסידים שנסעו בשליחותו 
בטבריה,  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק  ציון  את  לפקוד 
בעת  באר"י  השורר  המצב  אודות  קברו  על  שיעתירו 
ס'איז  אז  ברודער,  דעם  "זאגט'ס  באמרו:  סיני,  מלחמת 

מחשבות  בייזערע  האט  וואס  רשע  א  אויפגעשטאנען 
צום  גיין  זאל  ברודער  דעם  בעט'ס  הונט,  בייזער  דער  ווי 
איינרייסן  און  גיין פאר'ן כסא הכבוד  זאל  ער  ז"ל,  טאט'ן 

פאר אונז'ערט וועגן".

תשמ"ז - לפני 35 שנים

לחיזוק  גדעון  בכפר  מבקר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
החקלאים בארה"ק לקראת שנת השמיטה.

תשס"א - לפני 21 שנים

מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק  אביו  ציון  על  ההשתטחות  אחר 
להתפלל  למירון  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  נוסע  זי"ע, 
על ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בהשתתפות 
החיים  בבית  להתפלל  לצפת  נוסע  וכן  ישיבה"ק,  תלמידי 
בעיר. אח"כ נסעו לבית מדרשנו ברח' מיכאל בחיפה שם 
חזרו  ואח"כ  לא"ב,  ערך  ומר"ש  ערבית  תפילת  התפללו 

לירושלים.



כ"ז מרחשון

כ"ח מרחשון

תש"י - לפני 72 שנים

שב"ק פרשת חיי שרה נערכת בתל אביב על ידי כ"ק מרן 

אחיו  לפטירת  ה'שבעה'  ימי  של  בעיצומם  זי"ע,  מהר"א 

כ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע.

תש"ז - לפני 75 שנים

האדמו"ר  כ"ק  לאביה  נולדת  תליט"א  הצדקנית  הרבנית 

רבי משה יהושע ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל.

תשי"ב - לפני 70 שנים

זי"ע חוזר מירושת"ו למעון קדשו בתל  כ"ק מרן מהר"א 

אביב )באותה שנה התעכב מרן זי"ע לשוב מירושלים לתל 

אביב, מפאת העבודות שבוצעו להרחבת הגרויסע שטוב 

בביתו נאוה קודש(.

תשל"ב - לפני 50 שנים

חגיגת חנוכת הבית לשטיבל דחסידי בעלזא ברחוב נחמיה 

בבני ברק בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

תשנ"ט - לפני 23 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף במעמד הכנסת ספר 

תורה לשטיבל 'דרכי שלום' )כיום 'בית דוד שאול'(, נדבת 

הנדיב ר' משה ברקו ז"ל, ואח"כ עורך לאו"ב בבית מדרשנו 

המרכזי בעיר.

כ"ו מרחשון
תשס"ח - לפני 14 שנים

ר' אברהם מנדלוביץ  נפטר הרה"ח 

אחריו  להשאיר  בלא  מטבריה, 

זש"ק, ונטמן במורד בית החיים בטבריה. כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א נוהג מידי שנה ברדתו מציון אביו, לעצור על יד 

קברו ולהתפלל לעילוי נשמתו.



כ"ט מרחשון

ל' מרחשון

תשע"ד - לפני 8 שנים

נפטרה הרבנית חנה רוקח ע"ה אשת כ"ק מרן מהר"א זי"ע 
ורחבת  באגריפס  ישיבה"ק  דרך  עברה  הלוויתה  בזוי"ש, 

היכל ביהמ"ד הגדול לעבר הר המנוחות.

תשד"ם - לפני 38 שנים

אב"ד  יעקובוביץ  יחזקאל  שמעון  ר'  הרה"ג  נפטר 

וואדקערט, בעמח"ס 'אמרי שי' ומחשובי רבני אנ"ש.

תש"ע - לפני 12 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא דברים בכינוס 

לחיזוק קביעות עתים שנערכה לאברכי הכוללים באולמי 

לוריא  מאיר  ר'  הגאון  את  בברכהמ"ז  ומכבד  רוזן',  'בית 

שליט"א שנשא דברים במעמד.
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