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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
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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


