
תשכ"ה - לפני 57 שנים

ספר  הכנסת  מעמד  נערך  משפטים  פרשת  בערש"ק 
תורה לשטיבל דחסידי בעלזא בחיפה, בראשות כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א )שהיה אז בבחרותו(.

תשס"ו - לפני 16 שנים

הרה"צ  בן  שליט"א  דוד  ר'  להרה"ג  החאלאקע  שמחת 
משפטים,  פרשת  בערש"ק  נערכת  שליט"א  רא"מ 

בגרויסע שטוב.

תצ"ז - לפני 285 שנים

אלכסנדר  רבי  הגה"ק  נסתלק 

סענדער שור זי"ע בעחמ"ס "תבואות 

שרבוה"ק  זאלקאווא,  ואב"ד  שור" 

מתייחסים אחריו.

תש"ד - לפני 78 שנים

בתל  העם  אחד  ברח'  הבית  נרכש 

אביב עבור כ"ק מרן מהר"א זי"ע.

כ"ו שבט

כ"ז שבט

להוספות והערות לחץ כאן
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https://docs.google.com/document/d/1yntYzbGJobmci4b41-GyZLBkUzqHFw1bZlO7k47rs50/edit


תשכ"ה - 

לפני 57 שנים

פרשת  שב"ק 

נחגגת  משפטים 

חנוכת  כ'שבת 

לשטיבל  הבית' 

בעלזא  דחסידי 

בחיפה, בראשות 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )בבחרותו(, ובמוצש"ק נערכה 

סעודת מלוה מלכה רבתי לרגל המאורע.

תשע"ה - לפני 7 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נוסע לעיר בת ים לביקור גומלין 

אצל כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א.

תשנ"ט - לפני 23 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בעצרת ה'חצי מיליון' 

של הציבור החרדי נגד שלטון הבג"ץ.

תשע"ג - לפני 9 שנים

של  משותף  בכינוס  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

התורה'  ו'דגל  ישראל'  'אגודת  של  התורה  גדולי  מועצות 

במלון ויז'ניץ בבני ברק, לאור הגזירות המרחפות על עולם 

התורה.

כ"ז שבט )המשך(

כ"ח שבט



תרמ"ב - לפני 140 שנים

בשב"ק פרשת משפטים )שקלים( שוהה כ"ק מרן מהר"י 
זי"ע בלעמבערג לרגל אסיפת גדולי ישראל לחיזוק חברת 
קרא  האסיפה,  הצלחת  על  שמחתו  מרוב  הדת'.  'מחזיקי 
מרן זי"ע בקול ובנעימה בתפילת ליל שב"ק את הפסוקים 
עד  וגו'  מחשבותיך"  עמקו  מאד  ה'  מעשיך  גדלו  "מה 

גמירא, ומאז נקבע מנהג רבוה"ק להתחיל מ"מה גדלו".

תרמ"ד - לפני 138 שנים

אב"ד  זצ"ל  ראזנפעלד  לייבוש  אריה  רבי  הרה"ק  נסתלק 
מאשציסק, מגדולי חסידי בעלזא. אחר פטירתו פסק כ"ק 
זי"ע לאנשי העיר מאשציסק למנות כממלא  מרן מהר"י 
מקומו את בנו הרה"צ רבי אברהם מרדכי זצ"ל, כשלצידו 

יתמנה דיין נוסף עד אשר ישלים עצמו בהוראה כראוי.

תרס"ה - לפני 117 שנים

נסתלק בצעירותו הרה"ק ר' נפתלי מנאווריא זצ"ל בן כ"ק 
ארבעים.  כבן  והוא  השחפת,  ממחלת  זי"ע,  מהר"י  מרן 

כממלא מקומו נתמנה בנו הרה"צ ר' פנחס זצ"ל.

תשנ"ג - לפני 29 שנים

כ"ק  א"ח  ע"ה,  הגר  אסתר  לאה  מרת  הרבנית  נפטרה 
האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל וחמותו של כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א.

תשנ"ד - לפני 28 שנים

דברים  ונושא  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
האחים  להצלת  החמישים  יובל  לרגל  בהתוועדות 
הקדושים ודינר לטובת בנין ביהמ"ד הגדול, שנערך באולם 

'נוף ירושלים'.

כ"ט שבט

מצבה בביה"ח במאשציסק



תשע"ה - לפני 7 שנים

הלוויה  במסע  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
גאב"ד  זצ"ל  היילפרין  אלחנן  ר'  הרה"צ  המחותן  של 

ראדומישלא ונשיא התאחדות הרבנים בלונדון.

תשע"ו - לפני 6 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא מדברות קדשו 
בגרויסע  אנ"ש  לנשות  שנערך  'טהרינו'  העולמי  בכינוס 

שטוב.

תשע"ז - לפני 5 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף במעמד כבוד התורה 
שע"י ישיבתינו הק' לצעירים בירושלים, שנערכה באולם 

'נחלת יהודה'.

תש"פ - לפני שנתיים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בכנס 'להיקהל' לטובת 
לקראת  ביתר  בעיר  שנערכה  התורה',  'יהדות  רשימת 

הבחירות הארציות.

תרנ"ד - לפני 128 שנים

האחים הקדושים בני כ"ק מרן מהר"י זי"ע קמו מה'שבעה' 
מרן  כ"ק  השלים  לא  שעה  באותה  אביהם.  פטירת  על 

שהוטלה  ההנהגה  עטרת  עם  בענוותנותו  זי"ע  מהרי"ד 
לו  שאמר  בד"ת  נזכר  ללמוד  נתיישב  שכאשר  עד  עליו, 
זקנו כ"ק מרן מהר"ש זי"ע בהיותו בן שלש, שעתיד הוא 

להיות מנהיג ישראל, ותחי רוחו.

ל' שבט

כ"ט שבט )המשך(



תשכ"ח - לפני 54 שנים

בשבת שקלים מתמנה הרה"ח ר' שלום פויגל ז"ל ומתחיל 

לשמש כגבאי אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

תשנ"ו - לפני 26 שנים

נולדה נכדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מרת מלכה אסתר 
תחי' בת הרה"צ רא"מ שליט"א.

תשנ"ו - לפני 26 שנים

ר'  הרה"צ  אצל  לביקור  מגיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

יהושע הורוויץ זצ"ל מדז'יקוב ארה"ב.

תשע"ח - לפני 4 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בכינוס 'יחדיו' העולמי 

ונושא מדברות קדשו לנשות אנ"ש.

תשכ"ט - לפני 53 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף בשמחת נישואי גיסו 

ישיבת  ראש  שליט"א  ארנסטר  מנחם  ר'  הגה"צ  וש"ב 

כ"ק  חותנו  בת  עם  ז"ל,  משה  ר'  הרה"צ  דודו  בן  ויז'ניץ 

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

תשל"ג - לפני 49 שנים

שב"ק פר' משפטים נערכת בקראונהייטס בראשות כ"ק 

לארה"ב.  הקודש  מסע  במסגרת  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 

ה'נועם  האדמו"ר  כ"ק  השתתף  בס"ג  השוה"ט  בעריכת 

אליעזר' מסקולען זצ"ל ומר"ש כיבדו ביותרת הכבוד.

תשנ"ז - לפני 25 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא מדברות קדשו 

בסעודת ר"ח לתלמידי ישיבה"ק.

כל המאורעות מחודש אדר )בשנים פשוטות( יופיעו אי"ה בגליונננו על חודש אדר ב'
בחודש זה נביא רק מאורעות שאירעו במשך השנים בחודש אדר א'

ל' שבט )המשך(

א' אדר א'

עם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א



תשמ"א - לפני 41 שנים

מזוזה  קובע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ישיבה"ק  חנוכת  לרגל  לאו"ב  ועורך 

לצעירים במשכנה החדש בשכונת בית וגן 

בירושלים.

ב' אדר א'

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

yamima@belzinfo.org !הערות והוספות יתקבלו בתשואות חן

קריאה של חיבה!
אם הנכם יודעים על מאורעות השייכים לתאריכים שיופיעו בשבוע הבא בגליוננו

או שיש בידכם תמונות או מסמכים השייכים למאורעות אלו
yamima@belzinfo.org נשמח לקבלם בכתובת

יישר כח!
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