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 אברך יקר,
 .מזל טוב! ובלשון הרב: "שנת הצלחה"

עד אברכי 'ו ע"יש 'יום הולדת'מבצע לרגל יום הולדתך הקרב ובא, הננו להעניק לך בזה ערכת יום הולדת, מטעם מטה 
 :הערכה כוללת .'אנ"ש

 "קובץ יום הולדת"

  .604מ"ח חלק ב' עמ' מנהגי יום הולדת כפי שהוגהו ע"י כ"ק אד"ש ונדפסו בספר השיחות תש א.

 . שיחת כ"ק אד"ש על מהות העניין של חגיגת יום הולדת )משיחת אחרון של פסח תשמ"ח(.ב

 .המתאימים במיוחד לחזרה ברביםוקלים להסברה, קצרים דא"ח  מס' מאמריג.  

מתנה שתאמר  יתן השי"ת לך" חזרת דא"ח ביום ההולדת הינה מתנה אלוקית, כברכת כ"ק אדמו"ר נ"ע לבנו הריי"צ:
 היום יום כ' מרחשון()חסידות ביום הולדת שלך". 

הר' שניאור  יש להרשם אצל -לחזרת דא"ח ביום השב"ק בעלות המנחה בבית הכנסת חב"ד המרכזי "היכל לוי יצחק" 
 חזור דא"ח בחדר שני באותו זמן.ל, ניתן דא"ח היעודה יש כבר חוזר , באם בשבת (6479660-050) גרוזמן

 "א חסידישע פארבריינגען"

סידית. התוועדות חסידית מרימה את הלבבות ונותנת חיות הוראה נוספת הקשורה עם יום ההולדת, הוא קיום התוועדות ח
נכון הדבר, לעשות את ההתוועדות בפרסום ולזכות כמה שיותר מ"חבריו וידידיו"  חסידית, כח ו"קאך" בעבודת ה'.

 בהשתתפות בהתוועדות.

 על מנת להקל בארגון ההתוועדות מצו"ב בדף נפרד:

  .להתוועדותהצעה לרשימת מצרכים גשמיים  ●

)ניתן לקבל את קובץ המודעה בתוכנת 'וורד' בדוא"ל:  מודעה מעוצבת לפרסום ההתוועדות  ●
kratz770@gmail.com) 

 (6607076-056ר' מנחם מענדל קרץ ), ניתן לפנות לSMS-לשליחת הודעה לאברכים על ההתוועדות ב ●

  (.4747660-056להתוועדות ניתן להיעזר בר' שמרל'ה סגל )להשגת משפיע  ●

 הוספה בנגלה ובחסידות

בבית רשימת השיעורים המתקיימים  מצו"ב "להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות" בקשר עם ההוראה
 , על מנת להקל בקיום ההוראה ב'מקום שליבו חפץ'. הכנסת

 "להוסיף בפעולה על הזולת"

ור' מענדי הראל ( 6995660-056) הר' יצחק ליפש -ניתן להיעזר בצא"ח צפת  להשתבץ במקום ליציאה למבצעיםעל מנת 
(6600697-050.) 

 4066060-050 ר' יהודה דישראליבכל ענין ניתן להסתייע ברכז מבצע יום הולדת 

ו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בהתגלות א תיכף ומיד את "לידת העם כולו",ויהי רצון שעצם ההחלטה בכל הנ"ל, תבי
 שליט"א לעין כל.

 בברכת הגאולה, ועד אברכי אנ"ש

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

mailto:kratz770@gmail.com
mailto:kratz770@gmail.com


קובץ

יום הולדת

 יוצא לאור על ידי
 מטה 'מבצע יום הולדת'
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ק"ק ליובאוויטש עיה"ק צפת תובב"א

שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושנים לבריאה
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פתח דבר

אברך יקר, מזל טוב! ובלשון הרב: "שנת הצלחה" 

לרגל יום הולדתך הקרב ובא, הננו להעניק לך בזה תשורה - "קובץ יום הולדת", אשר 
יצא לאור על ידי מטה יום הולדת של ועד אברכי אנ"ש 

בקונטרס, תמצא:

א  מנהגי יום הולדת כפי שהוגהו ע"י כ"ק אד"ש ונדפסו בספר השיחות תשמ"ח חלק ב' 
עמ' 406 

ב  שיחת כ"ק אד"ש על מהות העניין של חגיגת יום הולדת )משיחת אחרון של פסח 
תשמ"ח( 

ג  מספר מאמרים קצרים אשר תוכנם מתאים לחזרה בכל עת, ובנקל ניתן ללומדם על-
פה, על מנת לחזור עליהם "בחבורה" ביום ההולדת "או בהזדמנות קרובה" 

יהי רצון שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה אשר נמשלה ללידה, 
בהגלות נגלות כ"ק אד"ש מה"מ לעין כל 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד אברכי אנ"ש
כ' מרחשון ה'תשע"ב

צפת עיה"ק



3מנהוי יום הולדת



קובץ יום הולדת 4



5שיחה ע"ד ההנהוה ביום הולדת



קובץ יום הולדת 6



7שיחה ע"ד ההנהוה ביום הולדת



קובץ יום הולדת 8



9שיחה ע"ד ההנהוה ביום הולדת



קובץ יום הולדת 10



11שיחה ע"ד ההנהוה ביום הולדת



קובץ יום הולדת 12



13חזרת דא"ח   מאמר ד"ה 'כל ישראל'



קובץ יום הולדת 14



15חזרת דא"ח   מאמר ד"ה 'כל ישראל'



קובץ יום הולדת 16



17חזרת דא"ח   מאמר ד"ה 'בלע המוות'



קובץ יום הולדת 18



19חזרת דא"ח   מאמר ד"ה 'בלע המוות'



קובץ יום הולדת 20



21חזרת דא"ח   מאמר ד"ה 'ולא יכנא' | בלתי מווה



קובץ יום הולדת 22



23הוספה   ע"ד הנהות ההורים ביום ההולדת

. . כאשר מגיע יום הולדתו הראשון של תינוק, במלאת 

על-פי  להתנהג  ההורים  צריכים   - שלימה  שנה  לו 

ובנתינת  התורה  בלימוד  להוסיף  יולדת,  יום  מנהגי 

הצדקה לזכותו של התינוק, והעיקר - להתבונן בגודל 

הוא  ברוך  שהקדוש  בחלקם,  שנפל  והאושר  הזכות 

עליהם  בסמכו  קדוש,  גוף  בתוך  נשמה  בידם  הפקיד 

שישמרו על הפקדון היקר כדבעי, על ידי זה שיחנכוהו 

הכתוב:  ובלשון  א-ל,  בית  העולה  בדרך  וידריכוהו 

"אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' 

את  שיראי  להאיר",  "נר  ממנו  לעשות   - כולל  גו'", 

העולם באור החסידות. ולכן, בהגיע יום הולדתו של 

ביתר שאת  ענינים אלו  התינוק, עליהם להוסיף בכל 

וביתר עוז לגבי השתדלותם בזה עד עתה. .

)משיחת ח"י אלול ה'תש"נ(

"להתבונן בגודל הזכות"
- ע"ד הנהגת ההורים ביום הולדת -



לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

 יה"ר שיראה רוב נחת מתלמידיו,
 חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל

ותיכף מיד ממ"ש יתגלה לעין כל
ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה

בגאולה האמיתית והשלימה



 ב"ה

 
 ישע פארבריינגעןחסיד א

שבח  –"לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, חבריו וידידו 
 והודי' להקב"ה.. מתוך שמחה של תורה ושמחה של מצוה."

 )מנהגי יום הולדת(.
 

 
 רשימת מצרכים מומלצת להתוועדות:

  1חדש"()"לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד בהתוועדות פרי חדש לברכת שהחינו. 

 שתיה : 
 בקבוק משקה

 סודה ומיים. בקבוקים של ליטר וחצי, רצוי )גם( 6-8

 ק"ג 2  – קרקרים 

 סלטים 
סלטים המועדפים הם: מטבוחה, חצילים ה ק"ג סלטים מגוונים. 3ק"ק חומוס, וכן  1

 .במיונז, סלק אדום

 1 ( או שתי אריזות קטנות. 1חמוצים בינוני ,)ק"ג 

 חד פעמי 
 .פעמית, מפיות, צלחות, מזלגותכוסות, מפה חד 

 :אפשר לגוון עם 
גזר, מלפפון,  רצועות ירקות )חיתוך כמו ציפס(:, טחינה בייתית )גם כתיבול לירקות(

 פירות העונה. צבעים(. 2גמבה )אפשר מ
 

 :כמו כן ניתן להוסיף 
 .פיצוחים )בוטנים, קבוקים, וכיו"ב( ציפס, פופקורן,

 (702-8007708, 700-0737301 מר' נפתלי רוזן לפארבייסעןבקשר  ניתן לקבל יעוץ נוסף
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 מנהגי יום הולדת בקשר עם ההתוועדות )סעיף י'(. 1
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