
תרע"ד - לפני 108 שנים

רבי  הרה"ק  נסתלק  במוצש"ק 
הלברשטאם  בער  ישכר  שמחה 
מרן  כ"ק  חתן  זצ"ל,  מצעשינוב 

מהר"י זי"ע.

תר"פ - לפני 102 שנים

מרדכי  משה  רבי  הרה"ק  נסתלק 
טווערסקי ממאקארוב זצ"ל, חתן 

כ"ק מרן מהר"י זי"ע.

תש"ד - לפני 78 שנים

מהר"ם  כ"ק  נושא  בלילה 
דרשת  את  זי"ע  מבילגורייא 
בעיר  המפורסמת  הפרידה 
מעמד  במהלך  בודאפעסט, 
מסיבה לטובת 'תפארת בחורים', 
בטרם עזבו האחים הקדושים 
העיר  את 
ם  כ ר ד ב
ץ  ר א ל

ישראל.

תשס"א - לפני 21 שנים

הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל הגיע לביקור 
כיבדו  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגדול,  המדרש  בבית 
הקדוש,  ההיכל  את  להראות  עמו  והלך  מזוזה  בקביעת 

ואח"כ ערך לאו"ב לכבודו.

כ' טבת

להוספות והערות לחץ כאן

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


תרע"ד - לפני 108 שנים

ומתבטא  ציעשינוב  לעיר  מגיע  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 

גיסו  פטירת  על  צער  ברוב 

ישכר  שמחה  רבי  הרה"ק 

מרן  זצ"ל.  מצעשינוב  בער 

את  מקומו  על  הכתיר  זי"ע 

יחזקאל  ר'  הרה"ק  יחידו  בנו 

אז  שהיה  זצ"ל  שרגא 

בילדותו, ומינה את הגה"צ ר' 

אריה לייבוש רובין זצ"ל חתן 

הרה"ק מצעשינוב זי"ע לכהן 

גיסו  שיגדל  עד  העיר  כרב 

הילד.

תרפ"ז - לפני 95 שנים

אריה  רבי  הרה"ק  אשת  ע"ה  מלכה  חנה  הרבנית  נפטרה 

לייבוש ממאגרוב זצ"ל בן כ"ק מרן מהר"י זי"ע.

תש"ד - לפני 78 שנים

מהר"ם  וכ"ק  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  הקדושים  האחים 

לארץ  בדרכם  בודאפעסט  את  עוזבים  זי"ע  מבילגורייא 

הקודש.

תשל"ב - לפני 50 שנים

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שובת  שמות  פרשת  בשב"ק 

בעיר טבריה.

תשנ"ה - לפני 27 שנים

כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א מגיע לביקור אצל כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א.

תשס"א - לפני 21 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נושא דברי חיזוק לפני כמאתיים 

שהתכנסו  בארה"ב,  החרדית  היהדות  של  ציבור  עסקני 

במלון 'רמדה' לכינוס 'ירחי כלה' ע"י ארגון 'עם אחד' שע"י 

אגודת ישראל בארה"ב.

תש"ב - לפני 80 שנים

הרה"ק  טורקא  בעיר  נעקד"ה 

זצ"ל  רוקח  שלום  ישעיה  רבי 

כ"ק  נכד  וואנאוויטש  אב"ד 

חיבור  ומלקט  זי"ע  מהר"ש  מרן 

'מדבר קדש'.

תש"ד - לפני 78 שנים

מהר"ם  וכ"ק  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  הקדושים  האחים 

העולם  מלחמת  בימי  בגלותם  מגיעים  זי"ע  מבילגורייא 

בבית  התאכסנו  שם  שברומניה,  בוקרשט  לעיר  השניה 

לארץ  בדרך  זצ"ל,  מפאלטישאן  אלעזר  ר'  האדמו"ר 

ישראל.

תשי"ח - לפני 64 שנים

שלום  רבי  הרה"צ  נסתלק 

זצ"ל  מאסקאוויטש 

האדמו"ר משאץ בלונדון, נכד 

כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

כ"א טבת

כ"ב טבת

הרה"ק ר' יחזקאל שרגא 
מצעשינוב זצ"ל



תש"ד - לפני 78 שנים

מהר"ם  וכ"ק  זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  הקדושים  האחים 
העולם  מלחמת  בימי  בגלותם  יוצאים  זי"ע  מבילגורייא 
לסופיה  ונוסעים  שברומניה,  בוקרשט  מהעיר  השניה 
איסטנבול  עד  יוון  דרך  המשיכו  משם  שבבולגריה, 
שבתורכיה, ובכך יצאו אחר תלאות מרובות ובניסי ניסים 

ממלתעות חיית הטרף הנאצית.

תשל"ג - לפני 49 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק 
מניו  ממריא  שליט"א 
הקודש  למסע  יורק 
בשדה  במונטריאל, 
את  מקבלים  התעופה 
גדול  ציבור  מר"ש  פני 
לבית  ונסעו  מאנ"ש, 
האכסניה בבית הרה"ח ר' 

שמואל פארגעס ז"ל ומר"ש ערך שם לא"ב, בערב מגיע 
מר"ש לתפילת ערבית ומעמד קבלת פנים רבתי בביהמ"ד 
בבית  לבקר  מר"ש  עולה  אח"כ  בעיר.  בעלזא  דחסידי 
הגה"צ ר' יעקב יצחק ניימאן זצ"ל רב דקהילתנו הק' בעיר.

תשנ"ה - לפני 27 שנים

כ"ק  אצל  גומלין  לביקור  בא  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
האדמו"ר מסקווירא שליט"א.

תשס"א - לפני 21 שנים

למנוחה  אשדוד  לעיר  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
למשך כמה שבועות.

תשע"א - לפני 11 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מספיד 
יהושע  אברהם  ר'  הגה"ח  את 

פעדער ז"ל בהלוויתו.

תש"פ - לפני שנתיים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא מדברות קדשו 
בחגיגת סיום הש"ס המרכזית באולם יד אליהו בתל אביב, 

בהשתתפות גדולי ישראל.

כ"ג טבת

כ"ד טבת



תש"ד - לפני 78 שנים

זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  מתפלל  וארא  פרשת  בערש"ק 
תפילת מנחה על הרכבת, אחר שיצאו בניסי ניסים מתחת 
מלחמת  בימי  הנאצית  הטרף  חיית  ממלתעות  שליטת 
הפסוק  על  פעמים  ג'  שמחה  ברוב  וחוזר  השניה,  העולם 

"יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר".

תשל"ג - לפני 49 שנים

נערכת בצל כ"ק מרן אדמו"ר  שבת קודש פרשת שמות 
לעיר.  הקודש  מסע  במסגרת  במונטריאול,  שליט"א 
בעלזא  דחסידי  בביהמ"ד  השולחנות  ועריכת  התפילות 
בעיר, ובמוצש"ק מלווים את מר"ש לבית האכסניה בכבוד 

ויקר ובלפידי אש.

תשע"ז - לפני 5 שנים

אמו  לפטירת  מהשבעה  קם  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
על  להתפלל  ועולה  ע"ה,  מבילגורייא  הצדקנית  הרבנית 

קברה בהר המנוחות.

 תש"ד -

לפני 78 שנים

כ"ק  הקדושים  האחים 
וכ"ק  זי"ע  מהר"א  מרן 
מבילגורייא  מהר"ם 
בעצם  מגיעים  זי"ע 
ברכבת  וארא  פרשת  השבת  יום 
ישראל  לארץ  בדרכם  לאיסטנבול, 
בימי מנוסתם במלחמת העולם השניה, שם עצרו מדרכם 

מעל שבוע למנוחה מתלאות הדרך.

תשל"ג - לפני 49 שנים

מרן  כ"ק  מבקר  למונטריאול,  הקודש  מסע  במסגרת 

הירשפרונג  פנחס  הג"ר  הגאב"ד  אצל  שליט"א  אדמו"ר 
זצ"ל, וכן אצל הגה"צ ר' שמואל אונסדורפר זצ"ל.

תש"מ - לפני 42 שנים

השחיטה  ייסוד 
של  המהודרת 
הקדושה  קהילתנו 
מחזיקי  'קהל 

הדת'.

תש"ס - לפני 22 שנים

מעמד קידוש חלקת 'קהל מחזיקי הדת' בבית החיים בהר 
תמיר, מתקיימת בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

כ"ה טבת

כ"ו טבת
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