
תר"ט - לפני 173 שנים

אב"ד  זצ"ל  פטשעניק  מיכל  יחיאל  ר'  הרה"ק  נסתלק 

ברעזנא, חו"ז של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע בזיוו"ש.

תרנ"ט - לפני 123 שנים

אפרים  ישראל  רבי  הגאון  נסתלק 

אב"ד  זצ"ל  )סופר(  שרייבער  פישל 

נאנאש, שנסע לבעלזא אל כ"ק מרן 

מהר"י זי"ע.

תרפ"ז - לפני 95 שנים

מספד  עצרת  מתקיים 

מרן  כ"ק  לפטירת 

בביהמ"ד  זי"ע  מהרי"ד 

חולים  ביקור  'חברת 

שבניו- ספרד'  אנשי   -

יורק, שם הספידו הג"ר יחיאל מיכל לייטער אב"ד דונאיוב 
הג"ר  המדרש  בית  רב  ובנו  גאליציא,  רבני  מחשובי  זצ"ל 
יהושע העשיל לייטער זצ"ל, וכן הרה"צ ר' מנחם מענדל 

מיאסלא והרה"צ ר' יצחק ממעליץ זצ"ל.

תשע"ו - לפני 6 שנים

קדשו  יד  חתימת  את  מצרף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ל'שטר האחוה' שעל ידי ארגון 'אהבת חסד' שעליו חתמו 

כל אנ"ש דחסידי בעלזא ברחבי תבל.

ט"ו כסלו

להוספות והערות לחץ כאן

הג"ר יחיאל מיכל 
 לייטער זצ"ל
אב"ד דונאיוב

הרה"צ ר' יצחק 
ממעליץ זצ"ל

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


ט"ז כסלו

י"ז כסלו

תש"ח - לפני 74 שנים

כ"ק  הקדושים  האחים 
וכ"ק  זי"ע  מהר"א  מרן 
זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם 
כ"ק  בהלווית  משתתפים 
שאול'  ה'אמרי  האדמו"ר 
שסייע  זצ"ל,  ממודזיץ 
רבות למען הצלתם מעמק 
שלאחמ"כ  בימים  הבכא. 
עלה מרן זי"ע באופן נדיר 

לניחום אבלים.

תשס"ו - לפני 16 שנים

העסקן  בהלווית  מספיד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
המשב"ק הרה"ח ר' שמואל פארגעס ז"ל ממונטריאול.

תש"ט - לפני 73 שנים

דברים  ונושא  משתתף  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק 

בסעודה לכבוד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד מודז'יץ בתל 

אביב לעילוי נשמת כ"ק האדמו"ר ה'אמרי שאול' ממודזיץ 

זצ"ל, בשילוב סעודה לרגל יום היארצייט הראשון.

תשע"ו - לפני 6 שנים

יואל  רבי  הגה"ח  ליובאוויטש  הקודש  בחצר  המשפיע 

קאהן זצ"ל מגיע לביקור אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

תשפ"א - לפני שנה

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עורך לעקיך און בראנפן במעון 

ע"י  התניא'  בספר  'מסילות  הספרים  הוצאת  לרגל  קדשו 

חברי מכון 'אור הצפון' ובראשם הרה"ג ר' פנחס פרידמאן 

שליט"א ר"י מבקשי השם.

 הרה"ח ר' שמואל פארגעס ז"ל )מימין(
עם יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מתוך עיתונות התקופה: "בלוויתו 
השתתפו האדמו"רים מגור, מסדיגורא, 
בלז, בילגוריי, בויאן, רחמסטריבקה 

זצ"ל וכל צדיקי דורנו"



י"ח כסלו

י"ט כסלו

תרמ"ז - לפני 135 שנים

זי"ע עומד בראשות אסיפה המתקיימת  כ"ק מרן מהר"י 
פרצות  נגד  להקהל  לעמבערג,  בעיר  'חדשים'  בביהמ"ד 

הדת ומזימות המשכילים.

תשמ"ד - לפני 38 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק 
משתתף  שליט"א 
הרב  נישואי  בשמחת 
קוזולבסקי  יהושע 
בת  עב"ג  שליט"א 
הרה"ח ר' בערל פרלוב 
מרן  כ"ק  ונכדת  ז"ל 

מהרי"ד זי"ע.

תשס"ה - לפני 17 שנים

בגרויסע  נערך  ערב  לעת 

שטוב מעמד ה'קרי"ש ליינען' 

מנחם  ישראל  הבה"ח  של 

נחום הי"ו.

תקל"ב - לפני 250 שנים

נסתלק הרה"ק הרבי ר' בער 
ממעזריטש זי"ע, שרבוה"ק 

מתייחסים אחריו.

תרמ"ב - לפני 140 שנים

אלעזר  רבי  הרה"ק  נסתלק 
מרן  כ"ק  בן  זצ"ל  רוקח 
בהלוויתו  זי"ע,  מהר"ש 
כ"ק  הצעיר  אחיו  הספידו 
והתבטא  זי"ע  מהר"י  מרן 
עליו שהוא מקנא בו שזכה 
להרה"ק  אביו  עם  לנסוע 
זי"ע,  מסטרעליסק  השרף 
בעיר  החיים  בבית  ומנו"כ 
מרן  כ"ק  אביו  לצד  בעלזא 

מהר"ש זי"ע.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

נפטר ראש הכוללים דחסידי בעלזא הרה"ג ר' משה ב"ר 
משה ווייס זצ"ל מי-ם.

תש"ס - לפני 22 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף במעמד הכנסת ספר 
בקרייתנו  ביהמ"ד  בבנין  המרכזי  המדרש  לבית  תורה 

המעטירה, נדבת הרה"ח ר' שלום קליין ז"ל מאנטווערפן.

הרה"ג ר' משה ווייס זצ"ל מלווה 
את יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א בימי שמחת נישואיו



י"ט כסלו )המשך(

כ' כסלו

תשס"ה - לפני 17 שנים

שמחת הברית לבן הרה"צ רא"מ שליט"א נערכה בהיכל, 

בסנדקאות כובד דו"ז הגה"צ ר' יעקב יצחק ניימאן אב"ד 

בישראל  שמו  ונקרא  זצ"ל,  במאנטריאל  הק'  קהילתינו 

נחום, ע"ש הבעש"ט הק', הרה"ק מרוז'ין,  ישראל מנחם 

הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ והרה"ק ה'מאור עינים' 

במקהלות  שטוב  בגרויסע  נערכה  הברית  סעודת  זי"ע. 

אלפי ישראל.

תשס"ו - לפני 16 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מספיד בהלווית הגה"ח ר' מיכל 

פארגעס ז"ל.

תשע"ט - לפני 3 שנים

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

במעון קדשו לבת הגבאי הרה"ח ר' מעכיל פירר שליט"א.

 הגה"ח ר' מיכל פארגעס ז"ל )משמאל(
עם יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א



כ' כסלו )המשך(

כ"א כסלו

תש"פ - לפני שנתיים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נוסע לעיר בני ברק להשתתף 

כ"ק  לנכד  מאהל'  ה'חתן  ובשמחת  ויז'ניץ,  בית  בשמחת 

אבלים  לנחם  עלה  וכן  שליט"א,  ממאחנובקא  האדמו"ר 

בבית מזכה הרבים הג"ר אריה שכטר זצ"ל.

תכ"ט - לפני 353 שנים

נסתלק הגאון רבי משה זי"ע אב"ד 
'מהדורא  בעל  ולובלין  לומבלא 
מתייחסים  שרבוה"ק  בתרא', 

אחריו.

תשמ"ו - לפני 36 שנים

מספיד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
תמרורים את הבה"ח שאול גראסמאן 
ז"ל ככלות השבעה לפטירתו, בהיכל 

ישיבתינו הק' ברח' אגריפס.

תשע"ו - לפני 6 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עורך מעמד 'קבלת פנים' במעון 
קדשו לכבוד הגבאי הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין שליט"א 
שחזר מארה"ב, בשילוב שמחת הש"ב לבת העסקן הר"ר 

אהרן אסטרייכער שליט"א. ספר 'מהדורא בתרא' 
דפוס ראשון
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