
 ב"ה

 חב"ד ישלשלת נשיאי החסידות ואדמו"ר                    ידמעגל השנה החב"                    
 

 .רבי ישראל בעל שם טוב -דור ראשון
 חג השבועות תק"כ. –ח"י אלול תנ"ח. הסתלק  –נולד 

 

 רבי דובער, "המגיד ממעזריטש" -דור שני
 י"ט כסלו תקל"ג. –הסתלק 

 

 הרבנית שטערנא. – רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן -דור שלישי
 כ"ד טבת תקע"ג. –ח"י אלול תק"ה. הסתלק  –נולד 

 מספריו: "התניא", שולחן ערוך, לקוטי תורה.
 

 הרבנית שיינא. – רבי דובער, האדמו"ר האמצעי -דור רביעי
 ט' כסלו תקפ"ח. –ט' כסלו תקל"ד. הסתלק  –נולד 

 מספריו: אמרי בינה, פוקח עורים.
 

 הרבנית חיה מושקא. – רבי מנחם מענדל, אדמו"ר ה"צמח צדק" -דור חמישי
 .י"ג ניסן תרכ"ו –. הסתלק תקמ"ט –אלול  כ"ט –נולד 

 .דרך מצותיך, צמח צדקמספריו: 
 

 הרבנית רבקה. – רבי שמואל, אדמו"ר מוהר"ש -דור שישי
 י"ג תשרי תרמ"ג. –ב' אייר תקצ"ד.  הסתלק  –נולד 

 תורת שמואל.מספריו: 
 

 הרבנית שטערנא שרה. – רבי שלום דובער, אדמו"ר הרש"ב -דור שביעי
 ב'  ניסן תר"פ. –חשון תרכ"א.  הסתלק כ'  –נולד 

 מספריו: קונטרס התפילה, קונטרס ומעין.
 

 הרבנית נחמה דינה. – יוסף יצחק, אדמו"ר הריי"צ רבי -דור שמיני
 י' שבט תש"י. –י"ב תמוז תר"מ.  הסתלק  –נולד 

 מספריו: לקוטי דבורים, ספר הזכרונות.
 

 מושקא.הרבנית חיה  – רבי מנחם מענדל -דור תשיעי
 י"א ניסן תרס"ב.  –נולד 

 .מספריו: "היום יום", לקוטי שיחות, ענינה של תורת החסידות

 

 הסתלקות הרבנית דבורה לאה  – תקנ"ג -ג' תשרי 

 אם המלך –הסתלקות הרבנית חנה   – תשכ"ה  -ו' תשרי 

 הסתלקות אדמו"ר המהר"ש  – תרמ"ג -י"ג תשרי 

 הרש"ביום הולדת אדמו"ר   – כתר"א  -כ' חשון  

 הרבי יצא מחדרו –יום הבהיר להודות לה'   – תשל"ח  -א' כסלו 

 יום הולדת אדמו"ר האמצעי  - תקל"ד  -ט' כסלו 

 הסתלקות אדמו"ר האמצעי  – תקפ"ח  -ט' כסלו 

 חג הגאולה אדמו"ר האמצעי  – תקפ"ז  -י' כסלו 

 נישואי הרבי עם הרבנית  – תרפ"ט  -י"ד כסלו 

 ראש השנה לחסידות  – תקנ"ט  -י"ט כסלו 

 הסתלקות המגיד ממעזריטש  – תקל"ג  -י"ט כסלו 

 דידן נצח! ניצחון הספרים  –  זתשמ" -ה' טבת 

 הסתלקות אדמו"ר הזקן  – תקע"ג  -כ"ד טבת 

 קבלת נשיאות הרבי  – תשי"א  -י' שבט 

 הסתלקות אדמו"ר הריי"צ  – תש"י  -י' שבט 

 הסתלקות הרבנית רבקה  – עדר"ת  -י' שבט 

 הסתלקות הרבנית חיה מושקא  – תשמ"ח   - כ"ב שבט

 יום הולדת הרבנית חיה מושקא  – תרס"א  -כ"ה אדר ב' 

 הסתלקות אדמו"ר הרש"ב  – תר"פ  -ב' ניסן 

 יום הולדת הרבי  – תרס"ב  -י"א ניסן 

 "צמח צדק"הסתלקות אדמו"ר ה  – תרכ"ו  -י"ג ניסן 

 יום הולדת אדמו"ר המהר"ש  – תקצ"ד  -ב' אייר 

 כפר חב"ד תוהתייסד  – תש"ט  -כ"א אייר 

 הסתלקות הבעש"ט  – תק"כ  -סיון  'ו

 יום התקשרות לרבי  – ג' תמוז 

 יום הולדת אדמו"ר הריי"צ  – תר"מ  -י"ב תמוז 

 אדמו"ר הריי"צ -חג הגאולה   – תרפ"ז  -י"ב תמוז 

 רבי לוי יצחק נ"ע, אביו של הרבי  הסתלקות הרה"ג הרה"ח  – תד"ש  -כ' אב 

 מכי תמימים"תו"יסדות ישיבת התי  – תרנ"ז  -ט"ו אלול 

 יום הולדת הבעש"ט  – נח"ת  -י"ח אלול 

 יום הולדת אדמו"ר הזקן  – קה"ת  -י"ח אלול 

 יום הולדת אדמו"ר ה"צמח צדק"  – תקמ"ט  -כ"ט אלול 


