
תרל"ב - לפני 150 שנים

אהרן  רבי  הרה"ק  נסתלק   

מטשערנאביל זי"ע, חו"ז של 

כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע.

תרפ"ז - לפני 95 שנים

עצרת מספד לפטירת כ"ק 

בבית  זי"ע  מהרי"ד  מרן 

אחים'  'אהבת  המדרש 

שבמנהטן, מפי הג"ר ברוך 

מדעברצין  קליין  מאיר 

קהילות  בכמה  רב  זצ"ל 

שהסתופף  יורק  בניו 

בצל צדיקי בית בעלזא.

 תשמ"ג -

לפני 39 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק 

משתתף  שליט"א 

במעמד  דברים  ונושא 

סיום הש"ס המרכזי ב'יד 

אליהו' בתל אביב.

תש"ע - לפני 12 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בשמחת השבע ברכות 

לנכד כ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א, באולם ת"ת 'זכרו 

תורת משה' בי-ם.

ח' כסלו

להוספות והערות לחץ כאן

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


ט' כסלו

י' כסלו

תרע"ז - לפני 105 שנים

של  מיתתו  על  הספד  דברי  נושא  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 

בהיותו  מלכות,  של  שלומה  מפני  יוזעף,  פראנץ  הקיסר 

בגלות ראצפערט.

תשס"א - לפני 21 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בשמחת נשואי הרה"צ 

מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  חתן  שליט"א  האגער  ברוך  ר' 

שליט"א, בגני התערוכה בת"א.

תש"ע - לפני 12 שנים

לניחום  זאב  לגבעת  מגיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

שליט"א,  סטולין  מקארלין  האדמו"ר  כ"ק  אצל  אבלים 

ואח"כ מסייר יחד עם חברי הועד בקרית בעלזא ההולכת 

ונבנית בעיר.

תרי"ז - לפני 165 שנים

נסתלק הרה"ק רבי יוסף חריף )לייכטאג( זצ"ל אבד"ק זבאראב, שנסע לבעלזא אל כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.



י"א כסלו

 תרע"ז -

לפני 105 שנים

הרבנית  נפטרה 

ע"ה  פריידא  מרת 

הרה"ק  אשת 

ישכר  שמחה  ר' 

מציעשינוב  בער 

מרן  כ"ק  ובת  זצ"ל 

מהר"י זי"ע, ומנו"כ 

סולנוק  בכפר 

שבהונגריה.

תשס"ד - לפני 18 שנים

להשתתף  ברק  לבני  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

בשמחת השבע ברכות בבית ויזניץ-פרמישלאן, בראשות 

חותנו האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל.

תשע"ח - לפני 4 שנים

בכותל  שיח  לשפוך  מגיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

המערבי ובקבר רחל לקראת שמחת הבר מצוה של הנכד 

הבה"ח ישראל מנחם נחום הי"ו.



י"ב כסלו
תרע"ג - לפני 109 שנים

של  )בזיוו"ר(  נישואיו  שמחת 

מיערוסלב  יהושע  ר'  הרה"ק 

זי"ע,  מהרי"ד  מרן  כ"ק  בן 

מאיר  יוסף  ר'  הרה"ק  בת  עב"ג 

ממאכניובקא זצ"ל.

תרפ"ז - לפני 95 שנים

עצרת מספד לפטירת כ"ק מרן 

מהרי"ד זי"ע נערך בירושלים על 

ידי כולל 'חבת ירושלים'.

תרצ"א - לפני 91 שנים

שמחת נישואי הרה"ק רבי יהודה 

זונדל בן כ"ק מרן מהר"א זי"ע.

תשס"ה - לפני 17 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק  נכד  נולד 

מנחם  ישראל  הבה"ח  שליט"א, 

נחום הי"ו בן הרה"צ רא"מ שליט"א.

תשע"ו - לפני 6 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בשמחת נישואי נכדת 
ונתכבד  ברק,  בבני  שליט"א  ממחנובקא  האדמו"ר  כ"ק 

בסידור קידושין ובברכת המזון בסעודת החתונה.

תשע"ח - לפני 4 שנים

הי"ו  נחום  מנחם  ישראל  הבה"ח  של  מצוה  הבר  שמחת 
בהיכל  נערכת  התפילין  הנחת  שליט"א.  רא"מ  הרה"צ  בן 
רא"מ  והרה"צ  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  ביהמ"ד 
שליט"א, ואח"כ נערכת סעודת הבר מצוה בגרויסע שטוב.



י"ג כסלו

י"ד כסלו

תרמ"ו - לפני 136 שנים

בשב"ק פר' וישלח נושא כ"ק מרן מהר"י זי"ע דברים נגד 

הגירת אחב"י לארה"ב.

תרפ"ה - לפני 97 שנים

שמחת נישואיו )בזיוו"ש( של הרה"ק ר' יהושע מיערוסלב 

זצ"ל בן כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, עב"ג בת הרה"צ ר' משה 

אליקים בריעה מאוסטראווצא זצ"ל.

תשמ"ד - לפני 38 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בשמחת הפארשפיל 

לקראת נישואי הרב יהושע קוזולבסקי שליט"א עב"ג בת 

הרה"ח ר' בערל פרלוב ז"ל ונכדת כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע.

תשע"ו - לפני 6 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבקר אצל המקובל הגה"צ רבי 

שלום שמואלי שליט"א )המכונה "הסנדלר"(.

תרמ"ו - לפני 136 שנים

נפטרה הרבנית מרת איידל ע"ה בת כ"ק מרן מהר"ש זי"ע 

ואשת הרה"ק ר' יצחק רובין מבראד זי"ע.

תרצ"ט - לפני 83 שנים

בבית  הק'  עיניו  על  ניתוח  עובר  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק 

האכסניה בעיר קראקא ע"י הד"ר ראזנאהך.

ת"ש - לפני 82 שנים

נפטר הגה"צ רבי שאול ראזנבערג זצ"ל אב"ד ראצפערט 
ומגדולי חסידי בעלזא.

תשמ"ו - לפני 36 שנים

הדת  מחזיקי  קהל  של  הראשונה  החלקה  קידוש  מעמד 

כ"ק מרן מהר"א זי"ע בחג הפורים 
תרצ"ט כשעינו חבושה בתחבושת
מחמת הניתוח שעבר על עיניו הק'



י"ד כסלו )המשך(
יחד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  המנוחות,  בהר 

עם חברי הביד"ץ זצ"ל ורבנים נוספים.

תשס"ה - לפני 17 שנים

שטוב,  בגרויסע  וישלח  פרשת  שב"ק  בליל  בשוה"ט 
נערכת שמחת השלום זכר להבה"ח ישראל מנחם נחום 

הי"ו בן הרה"צ רא"מ שליט"א.

תשע"ה - לפני 7 שנים

כ"ק  של  במעונו  מבקר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א ברחובות.

תשע"ט - לפני 3 שנים

ומשתתף  קידושין  מסדר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
פירר  מעכיל  ר'  הרה"ח  הגבאי  בת  נישואי  בשמחת 

שליט"א באולם 'נחלת יהודה'.

תשע"ט - לפני 3 שנים

להשתתף  ברק  לבני  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ארנסטר  מנחם  רבי  הגה"צ  גיסו  נכדת  נשואי  בשמחת 

שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ.

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
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