
תקי"ד - לפני 268 שנים

זלאטשוב,  אב"ד  זצ"ל  רוקח  משה  רבי  הרה"ק  נסתלק 

זקינו של כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

תש"י - לפני 72 שנים

עצרת מספד מר נערכת בפאריז 

מהר"ם  כ"ק  של  לפטירתו 

בראשות  זי"ע,  מבילגורייא 

ליכטנשטיין  הלל  ר'  הגה"צ 

ובעל  קראסנא  אב"ד  זצ"ל 

'כונת הלב'.

תשע"ז - לפני 5 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בעצרת תפילה שנערך 

על  כמחאה  בירושלים  אילן  בר  ברחוב  עיר  של  ברחובה 

חילול ביהכנ"ס גור בערד.

כ"ב כסלו

להוספות והערות לחץ כאן

הגה"צ ר' הלל ליכטנשטיין 
זצ"ל אב"ד קראסנא

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


כ"ג כסלו

כ"ד כסלו

תרפ"ד - לפני 98 שנים

מהרי"ד  מרן  כ"ק  מורה  בהולושיץ,  וישב  פרשת  בשב"ק 

להקדים  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק  החתן  לבנו  זי"ע 

'שבת  שקודם  זו  בשבת  כבר  השטריימל  את  ללבוש 

אויפרוף', באמרו 'בני מאטעלע תלמידי חכם הוא, ולכבודו 

צריך לעשות שינוי'.

תשס"א - לפני 21 שנים

בהיכל  התיבה  לפני  מתקין  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

העשוי  החדש  ה'שויתי'  טבלת  את  הגדול  המדרש  בית 

של  הנורות  כל  את  הדליקו  הנשגב  המעמד  לכבוד  זהב. 

בית המדרש, ולאחר מכן ערך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

לאו"ב.

תשס"ג - לפני 19 שנים

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

תורה לביהמ"ד הגדול בירושת"ו.

תשע"ח - לפני 4 שנים

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

בשמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, 

ר' משה מרדכי כ"ץ שליט"א. לאחמ"כ  בן לחתנו הרה"צ 

לבנין  מזוזה  וקביעת  הבית  חנוכת  למעמד  מר"ש  נסע 

ביהמ"ד 'זכרון רפאל' בבני ברק בראשות הגה"צ רבי יעקב 

גרינוואלד שליט"א.



כ"ה כסלו - חנוכה

תרע"ט - לפני 103 שנים

זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
בראצפערט  משתתף 
הרבנית  ש"ב  בהלווית 
מסניאטין,  ע"ה  מירל  חיה 
רבי  המפו'  הרה"צ  א"ח 
הלוי  נפתלי  פייביש  משולם 
ונכדת  זצ"ל  גאטטעסמאן 
אשכנזי  שמואל  רבי  הגה"ק 
שמואל  להג"ר  ומורה  זי"ע, 

תלמיד  כדין  להספידה  ראצפערט  אב"ד  זצ"ל  ראזנבערג 
חכם שמותר להספיד בחנוכה, באמרו שהרי רוב הספרים 

שיש בידיו הם מזקיניה הקדושים.

תרפ"ט - לפני 93 שנים

הרה"ח ר' זעליג וואלף וואלדמאן ז"ל מפראנקפורט רוכש 
לכ"ק מרן מהר"א זי"ע במתנה מנורת קנים גדולה ומפוארת 
מכסף שבה התשמש מרן זי"ע עד פרוץ המלחמה בשנת 

תרצ"ט )עד אז נהגו רבוה"ק להדליק ב'וואנט מנורה'(.

תרצ"ט - לפני 83 שנים

בעיר  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  ידי  על  נערכים  החנוכה  ימי 
ר' דוד לנדא  קראקא, בבית האכסניה אצל הנגיד הרה"ח 
ז"ל, לקראת החג הורה מרן זי"ע להביא את המנורה שלו 
מבעלזא. מרן זי"ע נעתר אחר הפצרות מרובות שהבחורים 
באמרו  החנוכה,  בימי  בצלו  להסתופף  מבעלזא  יבואו 

שזאת בתנאי שישובו לבעלזא מיד בזאת חנוכה.

ת"ש - לפני 82 שנים

בעיר  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  ידי  על  נערכים  החנוכה  ימי 
מלחמת  ימי  בתחילת  הרוסים,  שליטת  שתחת  סקאהל 

העולם השניה.

תש"א - לפני 81 שנים

בעיר  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  ידי  על  נערכים  החנוכה  ימי 
מלחמת  ימי  במהלך  הרוסי,  השלטון  שתחת  פרמישלאן 

העולם השניה.

תש"ב - לפני 80 שנים

ימי החנוכה נערכים בסתר ובמצוק על ידי כ"ק מרן מהר"א 
זי"ע בעיר פרמישלאן בעיצומה של המלחמה הארורה, עד 
ליל זאת חנוכה שבו נמלט מרן זי"ע עם אחיו כ"ק מהר"ם 

מבילגורייא זי"ע לווישניצא.

תש"ג - לפני 79 שנים

ימי החנוכה נערכים בסתר ובמצוק על ידי כ"ק מרן מהר"א 
זי"ע בגטו קראקא, עד זאת חנוכה שבו נמלט מרן זי"ע עם 

אחיו כ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע לבוכניא.

תש"ד - לפני 78 שנים

בבית  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  ידי  על  נערכים  החנוכה  ימי 
האכסניה בעיר פעסט.

תשס"ה - לפני 17 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק 
משנה  שליט"א 
מהמנהג  לראשונה 
מהר"י  מרן  מימות 
לומר  שלא  זי"ע 
הראשון  בנר  תורה 
ואומר  חנוכה,  של 
לכבוד  תורה  דברי 
להבחל"ח  האורח 
יעקב  ר'  הגה"צ 

אב"ד  זצ"ל  ניימאן  יצחק 
קהילתינו הק' במאנטריאל.

תשע"ב - לפני 10 שנים

'מערכת תורות בעלזא' החלה 
ה'  דבר  את  ולהפיץ  לפעול 

אנשי  לאלפי 
ברחבי  שלומנו 

תבל.

 בס"ד

תורה נר א' דחנוכה תשע"ב לפ"ק.
  

מרא זאגט אין די ג
 ,דתנו רבנן ?אי חנוכהמ" )דף כ"א:( מס' שבת

בכ״ה בכסלו יומי דחנוכה
 שכשנכנסו כו' כו' תמניא אינון 

 שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ,ונצחום חשמונאי בית מלכות ווכשגבר, שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים

 אחרת לשנה .ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה ,אחד םיו להדליק אלא בו היה ולא ,גדול כהן של בחותמו מונח שהיה

 ."והודאה בהלל טובים ימים ועשאום קבעום
בהלל והודאה" :זאגט רש"י

ולומר  הלל: לקרות 
על הנסים בהודאה

". 
שטייט אין אבודרהם

שם הכתוב "על  :על הנסים" ,

נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה
זאגט  :מפני קושט סלה" 

די תרגום 
מן בגלל קושטי' דא

 ."ברהם לעלמין
 

 ז"ל )מרן מהר"א( דער פעטער
האט געזאגט פאר'ן )בשם( זיידן

פארוואס  –פרעגט די קשי'  בית יוסףדי  .ז"ל )מרן מהרי"ד( 

האט מען קובע געוועהן אכט טאג חנוכה? דער נס איז דאך נאר געוועהן זיבן טאג

, 
ווייל פאר'ן ערשטן טאג איז דאך נאך געוועהן גענוג שמן

ת יוסף ענדער בי ?
טפערט אויף דעם כמה תירוצים. 

דער זיידע  
ס'שטייט אין  :האט געענטפערט ז"ל )מרן מהרי"ד(

פני יהושע
, דער פני יהושע פרעגט

וועגן  - 
וואס האט מען 

געדארפט ווא
רטן ביז מען האט שמן ט

 ?הור

טומאה איז דאך הותרה בציבור? ענטפערט ער אז דער אייבישטער האט   חביבות פון דיגעוואלט ווייזן 
יודישע קינדער, אז זיי צונדן אן
 נאכדעם וואסאז  ט געזאגט:ז"ל הא )מרן מהרי"ד( דער זיידע שמן זית בטהרה. המנור 

די יודישע קינדער האבן דאס געזעהן
, 

האבן זיי פארשטאנען 
אז דאס וואס מ'האט געטראפן די שמן 

איין טאג שמן  אויף
טהור בחותמו של כהן גדול

דאס  ,
איז אויך געוועהן א נס. דער  אייבישטער האט געוואלט אז יודן זאלן 

 טרעפן
שמן טהור וואס אנצוצונדן

במילא דערפ .
אר האט מען קובע געוועהן 

אכט 

טאג, נישט זיבן טאג נאר
 אכט טאג. 

דער פעטער 
 :זאגטהאט גע ז"ל )מרן מהר"א(

מ'זאגט אין נוסח ועל 
"הנסים 

ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם  רבת את ריבם דנת את דינם 

נקמת את נקמתם מסרת גבורים ביד 

חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים  ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך

 . איז נישט"
דער פשט אז דער אייבישטער האט מ

בזכות די  נארהן סר געוועו

צדיקים, די טהורים
און די  ,

עוסקים בתורה וואס זענען געוועז

נאר  ;ן אין יענעם דור
דער אייבישטער האט מצרף געוועהן 

 ךאוי

די אלע צדיקים וחסידים און עוסקים בתורה פון 

 .קומענדיגן דורדעם  - אנדערן דור דעם - ערווייט - דורות שפעטער

דאס א

לעס האט דער אייבישטער מצרף געוועזן צו דעם זכות, אין זכות פון 

 דעם
זענען יודישע קינדער ניצול געווארן

. 
ווער האט געמא

כט אן הכנה דערצו
? 

דער ערשטער איז געוועהן וואס מע
ויאזו ,ונטן געפ

וי עס שטייט אין פסוק
פר' וירא  

"אברהם אבינו  שטייט ביי

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט

 דאס מיינט מען, ."

אברהם אבינו 
האט ג

עהאט אזויפיל זכיות
 

וואס ער איז געגאנגען בדרך
 ,השם 

ער האט זיך מוסר נ
פש געוועהן אויף די 

 אמונה,
ער האט מפרסם געוועהן 

אמונת השם פאר אלע גוים,
 

דאס אלץ איז נישט געוועזן גענוג.
 זאגטאייבישטער  נאר דער 

למען  - "לשון חיבה" י"רש זאגט - כי ידעתיו
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

שטייט אין( ווי ס'), 
את בניו ': שבלי הלקט

 'ריוואת ביתו אח
דאס מיינט מען יצחק מיט יעקב

אייבישטער  דער -'כי ידעתיו' .
למען ' – אברהם אבינו האט ליב געהאט

א
שר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

אז  - '
זיי זאלן גיין בדרך השם

. 
אברהם אבינו  האט

געמאכט אן הכנה לדורות, אז דער 

אייבישטער 
זאל מצרף זיין נישט נאר 

 דעם
דור וואס דארף האבן 

 וועןנאר  ;דעם ישועה
יודן וועלן נאר דארפן האבן א ישועה

אייבישטער  זאל דער ,
מצרף זיין די דורות העתידים לבא

. 
על שם הכ :על הנסים .דאס איז די פשט

תוב נתת ליראיך נס להתנוסס
 די נס פונ'ם -להתנוסס .חמהמלדי   די נס פון -נס .

 -מפני קושט סלה .שמן
מן בגלל קושטי' דאברהם לעלמין

אברהם אבינו  בייאזויווי  - 
אייבישטער  האט די

מצרף געוועהן 
די שפעטערדיגע דורות

; 

אזוי אויך בימי חשמונאים וואס יודן האבן געדארפט האבן א ישועה

 האט דער ,דעמאלס 

אייבישטער 

מצרף געוועהן די זכותים פון יענעם ד
 ,ור

און פון דורות העתידים לבא
מן בגלל קושטי'  דאס מיינט מען .

 .דאברהם לעלמין

 

בדרך רמז מעג ד

אך יעדער יוד זאגן, מעג איך דאך אויך זאגן
. 

 בס"ד

תורה נר א' דחנוכה תשע"ב לפ"ק.
 

 

 שכשנכנסו כו' כו' תמניא אינון בכ״ה בכסלו יומי דחנוכה ,דתנו רבנן ?אי חנוכהמ" )דף כ"א:( מס' שבתמרא זאגט אין די ג
 שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ,ונצחום חשמונאי בית מלכות ווכשגבר, שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים
 אחרת לשנה .ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה ,אחד םיו להדליק אלא בו היה ולא ,גדול כהן של בחותמו מונח שהיה

 ."והודאה בהלל טובים ימים ועשאום קבעום

 ."על הנסים בהודאהולומר  הלל: לקרות בהלל והודאה" :זאגט רש"י

שם הכתוב "על  :על הנסים" ,שטייט אין אבודרהם
נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה

זאגט  :מפני קושט סלה" 
 ."ברהם לעלמיןמן בגלל קושטי' דאדי תרגום 

 

 ז"ל )מרן מהר"א( דער פעטער
 .ז"ל )מרן מהרי"ד( האט געזאגט פאר'ן )בשם( זיידן

פארוואס  –פרעגט די קשי'  בית יוסףדי 

האט מען קובע געוועהן אכט טאג חנוכה? דער נס איז דאך נאר געוועהן זיבן טאג

ווייל פאר'ן ערשטן טאג איז דאך נאך געוועהן גענוג שמן ,
ת יוסף ענדער בי ?

טפערט אויף דעם כמה תירוצים. 
 

פני יהושעס'שטייט אין  :האט געענטפערט ז"ל )מרן מהרי"ד(דער זיידע 
וואס האט מען וועגן  - , דער פני יהושע פרעגט געדארפט ווא

 ?הוררטן ביז מען האט שמן ט
טומאה איז דאך הותרה בציבור? ענטפערט ער אז דער אייבישטער האט 

 חביבות פון דיגעוואלט ווייזן 
 שמן זית בטהרה. המנור יודישע קינדער, אז זיי צונדן אן

 נאכדעם וואסאז  ט געזאגט:ז"ל הא )מרן מהרי"ד( דער זיידע
די יודישע קינדער האבן דאס געזעהן

האבן זיי פארשטאנען  , אז דאס וואס מ'האט געטראפן די שמן 
איין טאג שמן  אויף

דאס  ,טהור בחותמו של כהן גדול
איז אויך געוועהן א נס. דער  אייבישטער האט געוואלט אז יודן זאלן 

במילא דערפ .שמן טהור וואס אנצוצונדן טרעפן
אר האט מען קובע געוועהן 

אכט   אכט טאג. טאג, נישט זיבן טאג נאר

"הנסים מ'זאגט אין נוסח ועל  :זאגטהאט גע ז"ל )מרן מהר"א(דער פעטער 
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם  רבת את ריבם דנת את דינם 

נקמת את נקמתם מסרת גבורים ביד 

חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים 
ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך

 . איז נישט"
דער פשט אז דער אייבישטער האט מ

בזכות די  נארהן סר געוועו און די  ,צדיקים, די טהורים
עוסקים בתורה וואס זענען געוועז

נאר  ;ן אין יענעם דור
דער אייבישטער האט מצרף געוועהן   ךאוי

די אלע צדיקים וחסידים און עוסקים בתורה פון 
 .קומענדיגן דורדעם  - אנדערן דור דעם - ערווייט - דורות שפעטער

דאס א
לעס האט דער אייבישטער מצרף געוועזן צו דעם זכות, אין זכות פון 

 דעם
זענען יודישע קינדער ניצול געווארן

. 
ווער האט געמא

 ?כט אן הכנה דערצו
דער ערשטער איז געוועהן וואס מע

פר' וירא  וי עס שטייט אין פסוקויאזו ,ונטן געפ
"אברהם אבינו  שטייט ביי

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט
 דאס מיינט מען, ."

ער האט זיך מוסר נ ,השם וואס ער איז געגאנגען בדרך עהאט אזויפיל זכיותהאט גאברהם אבינו 
פש געוועהן אויף די  ער האט מפרסם געוועהן  אמונה,

 אמונת השם פאר אלע גוים,
דאס אלץ איז נישט געוועזן גענוג.

 זאגטאייבישטער  נאר דער 
למען  - "לשון חיבה" י"רש זאגט - כי ידעתיו

אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו
את בניו ': שבלי הלקטשטייט אין( ווי ס'),   'ריוואת ביתו אח

דאס מיינט מען יצחק מיט יעקב
למען ' – אברהם אבינו האט ליב געהאטאייבישטער  דער -'כי ידעתיו' .

א
שר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

אברהם אבינו  האט .זיי זאלן גיין בדרך השםאז  - '
געמאכט אן הכנה לדורות, אז דער 

אייבישטער 
דור וואס דארף האבן  דעםזאל מצרף זיין נישט נאר   וועןנאר  ;דעם ישועה

יודן וועלן נאר דארפן האבן א ישועה
אייבישטער  זאל דער ,

מצרף זיין די דורות העתידים לבא
. 

על שם הכ :על הנסים .דאס איז די פשט
 די נס פונ'ם -להתנוסס .חמהמלדי   די נס פון -נס .תוב נתת ליראיך נס להתנוסס

 -מפני קושט סלה .שמן
מן בגלל קושטי' דאברהם לעלמין

מצרף געוועהן אייבישטער  האט דיאברהם אבינו  בייאזויווי  -   ;די שפעטערדיגע דורות
אזוי אויך בימי חשמונאים וואס יודן האבן געדארפט האבן א ישועה

 האט דער ,דעמאלס 
אייבישטער 

מצרף געוועהן די זכותים פון יענעם ד
מן בגלל קושטי'  דאס מיינט מען .און פון דורות העתידים לבא ,ור  .דאברהם לעלמין

 

בדרך רמז מעג ד
אך יעדער יוד זאגן, מעג איך דאך אויך זאגן

. 

התורה הראשונה 
שנשלחה למנויים



כ"ו כסלו - חנוכה

כ"ז כסלו - חנוכה

תשנ"א - לפני 31 שנים

נפטרה הרבנית טראנא ע"ה א"ח כ"ק האדמו"ר מסקווירא 

זצ"ל ובת הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא זצ"ל - נכדת כ"ק 

מרן מהרי"ד זי"ע.

תש"ד - לפני 78 שנים

מרן  כ"ק  בצל  לחסות  שבאו  החסידים  ציבור  גודל  עקב 
מהר"ם  כ"ק  מדליק  בפעסט,  חנוכה  בשבת  זי"ע  מהר"א 
זי"ע בערב שבת את נרות החנוכה ברוב עם,  מבילגורייא 

בבנין הישיבה הסמוכה לאכסניית מרן זי"ע.

תש"ע - לפני 12 שנים

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מופיע  הנרות  בהדלקת 

לראשונה חבוש עם ספאדיק לראשו, אותו החל לחבוש 

במקום הקאלפיק.

תשע"ז - לפני 5 שנים

האדמו"ר  כ"ק  את  מנחם  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

מקרעטשניף שליט"א מירושלים בישבו שבעה על פטירת 

אמו.

הדלקת הנרות נר ג' תש"ע

הדלקת הנרות נר ד' תש"ע



כ"ח כסלו - חנוכה

לקט תמונות מימי החנוכה

תש"ד - לפני 78 שנים

מרן  כ"ק  בצל  התפילות  נערכות  בפעסט  חנוכה  בשבת 

מרן  לאכסניית  הסמוכה  הישיבה  בבנין  זי"ע  מהר"א 

זי"ע, בהשתתפות חסידים רבים שנקבצו להסתופף בצל 

הקודש.

תשי"ז - לפני 65 שנים

מרן  כ"ק  שוקע  ערבית,  תפילת  אחר  חנוכה  במוצש"ק 

נלהבות  תפילות  ממללות  ושפתיו  בדביקות  זי"ע  מהר"א 

מתעורר  בבוקר   6:30 בשעה  ורק  ארוכות,  שעות  במשך 

מדביקותו הנעלית ונפנה להדליק נרות חנוכה.

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

yamima@belzinfo.org !הערות והוספות יתקבלו בתשואות חן

mailto:yamima%40belzinfo.org?subject=

