
ב"ה

א' אייר – בשנת תשל"ו בחר הרבי בששה פסוקים ומאמרי חז"ל עבור ילדי ישראל, לשננם 
בעל-פה בכל עת. בל"ג בעומר אותה שנה הוסיף הרבי עוד ששה, ומאז התפרסמו בתור 

"י"ב הפסוקים".

ב' אייר – יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש בשנת תקצ"ד. הרבי מהר"ש היה צעיר בניו של 
ה"צמח צדק". להרחבה

י"ג אייר – פטירתו של ר' ישראל אריה לייב, אחיו הצעיר של הרבי, בשנת תשי"ב. להרחבה

ט"ו אייר – החלוקה המפורסמת של קונטרס "דבר מלכות" בענייני גאולה ומשיח, בשנת 
תנש"א. הרבי חילק אז כ-6500 קונטרסים!

ח"י אייר – תהלוכת ל"ג בעומר הראשונה ליד 770, בשנת תש"ג, בחיי הרבי הריי"צ, כשנתיים 
לאחר בואו של הרבי )בכ"ח סיון( לארה"ב.

הרבי  תרפ"ד.  בשנת  השלטונות,  צו  פי  על  רוסטוב  את  הריי"צ  הרבי  עזיבת   – אייר  כ"א 
המשיך את פעילותו הציבורית ביתר שאת בעיר לנינגרד עד למאסר בשנת תרפ"ז. 

אייזיק  ר'  בכינוי:  אייזיק אפשטיין, הידוע  יצחק  ר'  יום פטירת הרה"ג הרה"ח   – אייר  כ"ו 
הומילער, על שם עירו: הומיל. הוא היה מצעירי חסידיו של אדמו"ר הזקן, ומזקני חסידיו 

של ה"צמח צדק". נפטר בשנת תרי"ז, בחיי ה"צמח צדק". להרחבה

כ"ט אייר – הסתיימה רכישת בנין 770! בשנת תש"י, בתוך שנת הסתלקות הרבי הריי"צ. 
הרבי ערך התוועדות מיוחדת לכבוד המאורע המשמח.

תאריכים חסידיים בחודש אייר

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A8%22%D7%A9)
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F


ב"ה

א' אייר – תחילת בניית בית המקדש הראשון, בשנת ב' תתקכט. 

א' אייר – הסתלקות הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטבסק, בשנת תקמ"ח. מתלמידי המגיד 
ממזריץ' וראש העלייה החסידית הראשונה לארץ-הקודש בשנת תקל"ז. להרחבה

– פטירת רבי אריה לייב צונץ בשנת תקצ"ג. מגאוני פולין. ידוע בהבטחתו כי מי  ג' אייר 
שיתעסק בהדפסת ספריו, יהיה לו למליץ טוב בעולם העליון. 

בשנת  חודש.  כעבור  הגיע  אליה  הקודש,  לארץ  מסעו  את  מתחיל  הרמב"ם   – אייר  ד' 
ד'תתקכה )לפני כ-850 שנה(. להרחבה

ו' אייר – פטירת הרלב"ג )רבי לוי בן גרשום(, פרשן המקרא, בשנת ה' קד.

חלק  של  בטבח  כ-900 שנה(,  לפני   – )ד'תתנ"ו  תתנ"ו'  'גזירות  פרעות  תחילת   – אייר  ח' 
יתן  "מי  הקינה  נתחברה  בגרמניה,  נוספות  בערים  אחיהם  ועל  עליהם,  שפיירא.  מיהודי 

ראשי מים" הנאמרת בתשעה באב.

י' אייר – פטירת עלי הכהן וחורבן משכן שילה, בעקבות ניצחון הפלשתים על ישראל. שנת 
ב' תתע. )לפני כ-2900 שנה(. להרחבה

י' אייר – פטירת הרי"ף – רבי יצחק אלפסי, בשנת ד'תתסד. הרי"ף חיבר את ספר ההלכות 
הראשוני מסוגו, ועליו התבססו הרמב"ם והרא"ש בחיבוריהם.

י"ד באייר – פסח-שני הוקרב לראשונה במדבר )לפני 3330 שנה(, על ידי האנשים שלא 
יכלו לעשות את הפסח בי"ד בניסן, בשנה השנית לצאת בני ישראל ממצרים )שנה לאחר 

יציאת מצרים(. 

י"ח אייר – היום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.

י"ח אייר – יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר הקדוש, לפני כ-1900 שנה.

י"ח אייר – פטירת הרמ"א – רבי משה איסרלס, בעל ה"מפה" ]= הגהות והערות על פי מנהג 
האשכנזים[ על ה"שולחן ערוך" של רבי יוסף קארו, הנקרא ביחס לטקסט המרכזי בשו"ע: 

"המחבר".

י"ט אייר – פטירת מהר"ם ]רבי מאיר[ מרוטנבורג, בכלא, בשנת ה' נג. להרחבה

כ"ג אייר – הטבח בקהילת וורמייזא )וורמס( ב'גזירות תתנ"ו' )ראה לעיל ח' אייר(.

כ"ה אייר – פטירת רב סעדיה גאון, הרס"ג, בשנת ד'תשב )לפני למעלה מ-1000 שנה(.

כ"ח אייר – פטירת שמואל הנביא, בשנת ב'תתפב, כחמשים שנה לפני בניית בית-המקדש 
הראשון.

תאריכים כלליים בחודש אייר

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A1%D7%A7#%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D#.D7.94.D7.A2.D7.9C.D7.99.D7.99.D7.94_.D7.9C.D7.90.D7.A8.D7.A5_.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%94%D7%A8%22%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92

