
תש"ד - לפני 78 שנים

מחסידי  משלחת 
מגיעה  ליובאוויטש 
מרן  כ"ק  אצל  לבקר 
זי"ע בירושת"ו,  מהר"א 
בעלותו  פניו  את  לקבל 
רבם  בשם  לארה"ק 
הריי"צ  האדמו"ר  כ"ק 

מליובאוויטש זצ"ל.

תשל"ג - לפני 49 שנים

במסגרת מסע הקודש בארה"ב משתתף כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א ונושא דברים בכינוס רבנים שנערך בבית הרה"ח 

הנגיד ר' דוב בעריש ראפפורט ז"ל בקווינס שבניו-יורק.

תשע"ח - לפני 4 שנים

סאפרין  אברהם  ר'  הרה"ג  בת  תחי'  מרים  רבקה  נולדה 
שליט"א.

תרצ"ו - לפני 86 שנים

זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק 
מגדולי  משלחת  שולח 
את  להביע  היושבים 
גזירת  בענין  בוורשא  ישראל  גדולי  באסיפת  קדשו  דעת 

השחיטה בפולין.

תשכ"ד - לפני 58 שנים

בעלזא  דחסידי  המדרש  לבית  תורה  ספר  הכנסת  מעמד 
בעלזא  דחסידי  אנ"ש  כלל  ידי  על  שנכתב  ברק,  בבני 
לעילוי נשמת כ"ק מרן מהר"א זי"ע, נערכת בראשות כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א )שהיה אז בבחרותו(.

תשע"ח - לפני 4 שנים

השבע  בשמחת  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ברכות האחרון לבת הרה"ג ר' יהושע קוזלובסקי שליט"א 

נכד כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, שנערכה במעון קדשו.

י"ט שבט

כ' שבט

להוספות והערות לחץ כאן

מכתב שכתבו מנהלי כולל חב"ד 
בירושלים אל רבם הריי"צ מליבאוויטש 

זצ"ל אודות ביקורם אצל מרן זי"ע

תיאור מעיתון "אונזער עקספרעס"
א' אדר תרצ"ו
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https://docs.google.com/document/d/1yntYzbGJobmci4b41-GyZLBkUzqHFw1bZlO7k47rs50/edit


תשכ"ט - לפני 53 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שובת את שבת שקלים בקרב 

אנ"ש בבני ברק, האכסניא בבית הר"ר אבא קליין הי"ו.

תשנ"ו - לפני 26 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מספיד בהלווית הבעל תפילה 

והבעל קורא בחצר קדשנו הרה"ח המפו' ר' ישראל קליין 

ז"ל.

תרמ"ב - לפני 140 שנים

שב"ק פרשת יתרו נערך על ידי כ"ק מרן מהר"י זי"ע בעיר 

לעמבערג, בימי שהותו בעיר לקראת אסיפת גדולי ישראל 

מרן  כ"ק  מתפלל  התפילות  הדת'.  'מחזיקי  חברת  לטובת 

זי"ע באחד מבתי הכנסיות בעיר בצוותא חדא עם הרה"ק 

משינאווא זי"ע.

תשס"ב - לפני 20 שנים

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

בבית  שליט"א  מראחוב  האדמו"ר  לבן  בברית  כסנדק 

אונגאר  הגרי"ש  אצל  לבקר  מר"ש  נוסע  אח"כ  מדרשו. 

האדמו"ר  חותנו  ואצל  זצ"ל,  נאראל  גאב"ד  אצל  זצ"ל, 

מויזניץ זצ"ל שם התפלל תפלת מנחה. בטרם חזרתו נסע 

מר"ש לקביעת מזוזה בחנות ההלבשה 'דסקל' וערך שם 

לאו"ב.

תשס"ט - לפני 13 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ב'יום יששכר זבולון' 

לתומכי מרכז מוסדות בעלזא, בהיכל ישיבתנו הק' ברחוב 

אגריפס, שנערך בהשתתפות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

תשע"ב - לפני 10 שנים

כ"ק  אצל  מבקר  שליט"א  מסאטמאר  האדמו"ר  כ"ק 

הביקור  ובתום  בטלזסטון,  במעונו  שליט"א  אדמו"ר  מרן 

מלווהו מר"ש עד חצר הבית.

כ"א שבט

כ"ב שבט

עם יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א



שנות הת"רב

כ"ק מרן מהר"י זי"ע משתתף באסיפה גדולה לחיזוק הדת 

הוא  כי  ומתבטא בלשון קדשו  'מחזיקי הדת',  ע"י חברת 

מקווה שיום זה יהיה יומא דפגרא עד ביאת הגואל.

 תרנ"ד -

לפני 128 שנים

נסתלק  זי"ע  מהר"י  מרן  כ"ק 

ברכבת  השמימה  בסערה 

לתחנת  סמוך  הדרך  אם  על 

לבעלזא  בשובו  פלאריסדארף, 

וויען.  בעיר  שעבר  מניתוח 

כאש  פושטת  המרה  הבשורה 

עולים  ואלפים  קוצים  בשדה 

בעלזא,  לעיר  מיטתו  אחר 

הלוויה  במעמד  להשתתף 

שנערך למחרת.

תרנ"ה - לפני 127 שנים

ככלות השנה לפטירת כ"ק מרן מהר"י זי"ע, נושא כ"ק מרן 

מהרי"ד זי"ע דברות קדשו על הפסוק "כלו תפילות דוד בן 

ישי", ומאז פסק לבסס את כל דברי תורתו על דברי אביו 

בלבד, כמנהגו במשך כל שנת האבל הראשונה.

תרפ"ב - לפני 100 שנים

כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע עולה מהולושיץ לבעלזא להשתטח 

ונשאר לעמוד מחוץ  זי"ע,  כ"ק מרן מהר"י  ציון אביו  על 

לבית החיים )כנהוג כשלא עלו על קבר יותר מז' שנים(.

תש"ד - לפני 78 שנים

נדפס בבודאפעסט לראשונה קונטרס 'הדרך' ובו דרשתו 

שנפרד  לפני  שדרש  זי"ע  מבילגורייא  מהר"ם  כ"ק  של 

א. השנה המדויקת אינה ידועה לנו, ונודה לכל מי שיאיר עינינו.

מבני העיר.

תשל"ו - לפני 46 שנים

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
לרגל  השוה"ט  את  עורך 
ביהמ"ד  בהיכל  ההילולא 
בבני  לצעירים  בישיבה"ק 

ברק.

תשנ"ה - לפני 27 שנים

מצוה  של  במסיבה  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בשילוב  הגדול  ביהמ"ד  בנין  לטובת  המגבית  סיום  לרגל 

סעודת הילולא.

תש"ס - לפני 22 שנים

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  עורך  יתרו  פרשת  במוצש"ק 
דחסידי  המרכזי  בביהמ"ד  ההילולא  לרגל  השוה"ט  את 

בעלזא ברובע ג' באשדוד.

תשס"ג - לפני 19 שנים

נערכת מעמד חגיגת היובל במונטריאול לכבוד הגה"צ ר' 
יעקב יצחק ניימאן זצ"ל אב"ד קהילתנו הק' בעיר.

תשע"ה - לפני 7 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא דברים ב'ועידת 
'נחלת  באולם  באר"י,  הדת  מחזיקי  קהל  שע"י  הכשרות' 

יהודה'.

כ"ג שבט

הידיעה בעיתון 'מחזיקי הדת'



תע"ח - לפני 304 שנים

נסתלק הרה"ק רבי נפתלי 

ה'סמיכת  בעל  זצ"ל  כ"ץ 

כ"ק  אשר  חכמים', 

העיד  זי"ע  מהר"א  מרן 

מתייחסים  שרבוה"ק 

אחריו.

תרנ"ד - לפני 128 שנים

בבעלזא,  נערכת  זי"ע  מהר"י  מרן  כ"ק  הלווית  מעמד 

נטמן.  בעיר, שם  בית החיים  ויוצאת מבית הכנסת לעבר 

בעת הלוויה נראו נחלי דמעות יורדות מכותלי בית הכנסת, 

האדמו"רות  בכתר  צדיק.  של  סילוקו  אחר  כמבכות 

והרבנות הוכתר בנו כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע.

תשמ"א - לפני 41 שנים

אבן  הנחת  במעמד  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

האדמו''ר  כ''ק  בראשות  באשדוד  גור  למוסדות  הפינה 

ה'לב שמחה' מגור זצ''ל.

 תשד"מ -

לפני 38 שנים

שקלים  בשב"ק 

שבת  מתקיימת 

רבתי  התאחדות 

בבני  אנ"ש  לחיזוק 

מר"ש,  בראשות  ברק 

בבית  האכסניה 

הרה"ח ר' הערש וואלף פרידמאן 

באגלייטן  נערך  ובמוצש"ק  ז"ל, 

בשמחה  האכסניה  לבית  רבתי 

וששון ולפידי אש.

תשע"ח - לפני 4 שנים

אצל  אבלים  לניחום  מגיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

הרה"צ רבי דניאל אלתר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר ה'פני 

מנחם' מגור זצ"ל, בישבו שבעה על פטירת רעייתו ע"ה.

כ"ד שבט

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU
 page 4 ,09.03.1894 ,המליץ

ידיעה בעיתון 'המליץ' אודות 
הכתרת כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 1 ,04.03.1984 ,מעריב

סידור שי"ל 
לרגל השבת



 תרמ"ב -

לפני 140 שנים

זי"ע  מהר"י  מרן  כ"ק 
באסיפת  משתתף 
בלעמבערג  רבנים 
ניסוח  לצורך  שנתכנסה 
הכלליות  התקנות 
הקהילות  להנהגת 
ידי  )'שטשאטוטען'( על 
הדת',  'מחזיקי  חברת 
צדיקי  בהשתתפות 
הרה"ק  ובראשם  הדור 
משינאווא זי"ע והרה"ק ה'צמח צדיק' מוויזניץ זי"ע, ועוד.

תשנ"ח - לפני 24 שנים

אנ"ש  כלל  בהשתתפות  ברק  בבני  נערכת  שקלים  שבת 
התפילות  שליט"א.  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  בעיר 
ועריכת השולחנות נערכות בשאטער ברח' שלמה המלך.

תשע"ד - לפני 8 שנים

הבית  חנוכת  מעמד 

בית  היכל  להרחבת 

הגדול  המדרש 

מרן  כ"ק  בראשות 

שליט"א,  אדמו"ר 

ס"ת  הכנסת  בשילוב 

המפואר  הנדיב  ע"י 

נושא  ואח"כ  שליט"א,  ענגעל  יהושע  אברהם  ר'  הרה"ח 

כ"ק מרן שליט"א מדברות קדשו על מדרגות ארון הקודש.

כ"ה שבט

ידיעה בעיתון 'מחזיקי הדת' 
באחד מימי אסיפת הרבנים

בערש"ק



תשע"ח - לפני 4 שנים

שמחת  נערכת  משפטים-שקלים  פרשת  בשב"ק 

הקידושא רבה לנינת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בת הרה"ג 

ר' אברהם סאפרין שליט"א, ונקרא שמה רבקה מרים ע"ש 

מרים  הרבנית  וע"ש  זי"ע,  מהר"י  מרן  כ"ק  א"ח  הרבנית 

א"ח כ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע.

תשע"ט - לפני 3 שנים

'אגודת  בוועידת  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ישראל  גדולי  בהשתתפות  שנערכת  בנתניה,  ישראל' 

לקראת הבחירות הארציות. לאחר מכן מגיע מר"ש לביקור 

אצל כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א.

כ"ה שבט )המשך(

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

yamima@belzinfo.org !הערות והוספות יתקבלו בתשואות חן
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