
ב"ה

באמירת  הנשיאות,  את  צדק"  ה"צמח  עצמו  על  קיבל  תקפ"ח,  בשנת  זה,  ביום   – סיון  ג' 

המאמר "על שלושה דברים העולם עומד". להרחבה

ה' סיון – מאמר החסידות האחרון של חג השבועות, שאמר הרבי בשנת תשמ"ט. את המאמר 

אמר הרבי בניגון הידוע, כשהוא עומד! 

ו' סיון – יום הסתלקות הבעש"ט בשנת תק"כ, ביום א' של חג השבועות. ביום ב' של החג 

)יו"ט שני של גלויות(, ז' סיון, היתה הקבורה על ידי תלמידיו. ]הקבורה היא דבר עיקרי 

והבעש"ט  בחו"ל,  השבועות  חג  של  ב'  ליום  מיוחדת  חשיבות  ידועה  ולכן  הצדיק,  עבור 

עצמו היה מחבב תמיד את היום השני של חג השבועות[. להרחבה

"בשעה  בשם  הידוע  הגדול  ה"המשך"  את  לומר  החל  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק   – סיון  ו' 

שהקדימו תער"ב".

י' סיון – נישואי הרבנית שיינא, בת כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, עם הרה"ח ר' מנחם מענדל 

הורנשטיין, בשנת תרצ"ב.

י"ג סיון – יום נישואי הורי כ"ק אדמו"ר, הרב לוי יצחק והרבנית חנה, בשנת תר"ס.

ט"ו סיון – מאסרו הידוע של הרבי הריי"צ, בשנת תרפ"ז. להרחבה

כ' סיון – סגירת הישיבה בליובאוויטש לזמן קצר, עקב הלשנה, בשנת תרס"ב. התלמידים 

נכנסו לישיבה דרך פרצה בחלון שנעשתה על פי הוראת המנהל, הלא הוא הרבי הריי"צ, 

בן ה-22!

– הרבי והרבנית מגיעים לארה"ב, בעיצומה של מלחמת העולם השניה, כאשר  כ"ח סיון 

בחודשים שקדמו להגעתם היו זקוקים לברוח ממקום למקום בתוך צרפת. שנת תש"א. 

להרחבה

– הרבי מחלק לחסידים את קונטרס כ"ח סיון, ובו מאמרים ושיחות וכן סקירה  כ"ח סיון 

אודות הצלת הרבי והרבנית מאירופה הכבושה.

תאריכים חסידיים בחודש סיון
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ב"ה

א' סיון – ביום הזה הגיעו בני ישראל למדבר סיני וחנו נגד הר סיני. שנת ב'תמ"ח לבריאת 

העולם.

וורמייזא, בעת  ד' תתנ"ו, מאורע קידוש השם של קדושי  בימי הביניים, בשנת   – סיון  א' 

קריאת ההלל של ראש חודש!

ב' סיון – היום שבו אמר הקב"ה לעם ישראל – "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". 

לכן נקרא יום זה "היום המיוחס". להרחבה

ב' סיון – יום פטירת בעל ה"מנחת אלעזר" )המונקאצ'ער(, רבי חיים אלעזר שפירא, בשנת 

תרצ"ז. בדור שלפני השואה נחשב בעל ה"מנחת אלעזר" לאחד ומיוחד מבין גדולי ישראל.

ג' סיון – תחילת "שלושת ימי ההגבלה" שציוה ה' לבני ישראל כהכנה למתן תורה, בשנת 

ב' תמ"ח.

ג' סיון – קדושי מגנצא מוסרים את נפשם על קידוש השם, בשנת ד' תתנ"ו.

ג' סיון – הרמב"ם מגיע  לארץ הקודש, לאחר שניצל מהסערה בים, בשנת ד' תתקכ"ה )לפני 

כ-850 שנה(. להרחבה

ה' סיון – היום שבו הכריזו בני ישראל "נעשה ונשמע", יום לפני מתן תורה.

ו' סיון – יום נתינת התורה על הר סיני לעיני כל עם ישראל, בשנת ב' תמ"ח )לפני 3331 

שנה(.

ז' סיון, שחל בו אז חג   – ]ויש אומרים  יום פטירת דוד המלך  – חג השבועות הוא  ו' סיון 

השבועות[. בשנת ב' תתקכ"ה. כ-450 שנה לאחר כניסת בני ישראל לארץ בימי יהושע. 

להרחבה

יעקב חיים סופר. בשנת  "כף החיים", רבי  פטירת הפוסק הספרדי הנודע, בעל   – ט' סיון 

תרצ"ט.

י"ג סיון – טבח יהודי פרנקפורט על ידי צלבנים בשנת ה' א.

ט"ו בסיון – ביום זה בשנת ב' קצה, נולד יהודה בן יעקב. והוא גם יום פטירתו.

כ' סיון – מאות בשנים היו מתענים ביום זה, בשל הפרעות הנוראות שנערכו ביהודים במסע 

הצלב השני, בשנת ד' תתקל"א. 

כ"ג סיון – היום שבו נשלחו האגרות השניות על ידי מרדכי ואסתר, לבטל את מחשבת המן, 

ולהפוך את פקודת המלך - נגד אויבי היהודים. להרחבה

תאריכים כלליים בחודש סיון
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