
  
  "צדק צמח"ה ר"לאדמו 150- ה שנת

 

  )(ח"י אלול תשכ"ב 343לקוטי שיחות ח"ט ע' 
, ימלאו מאה וחמשים ע"לטבת הבשור ליום ההסתלקות ... בכ"ד קיום הולדת שייך ו

י אלול עד "מיום ח –, ולכן ביחוד יש לנצל הימים שביניהם הזקן רבינושנה להסתלקות 
... בין כל  ערוך- השולחןת התניא ... וחלוקת יסדרו חלוקאשר  מאד... מהנכון בכ"ד טבת 

אלו השייכים לרבנו הזקן ... כך צריכה להיות נתינת צדקה במיוחד במשך תקופה הנ"ל, 
  .הדפסת תורתו –קן, היינו זלטובת ענינים השייכים לרבנו ה –ומה טוב 

  (אור לכ"ד טבת) 20ח"ב ע'  גתשכ" לו, תורת מנחם
  ילולא של רבינו הזקן בשנת תקע"ג.בשנה זו נתמלאו ג' יובלות מהה

  (כ"ד טבת) 49תורת מנחם לו, תשכ"ג ח"ב ע' 
כשם שבשנת תש"כ, במלאת מאתיים שנה להסתלקות הבעש"ט, הי' ענין של נתינת 
הצדקה במספר מאתיים ... שכך צריך להיות בנוגע מלאות מאה וחמשים שנה, ק"ן שנה, 

משך כל השנה, כיון שעד כ"ד טבת להסתלקות של אדמו"ר הזקן ... יכול להעשות ב
י ... יש סוגים בבנ הילולא- הבעל"ט הרי זה עדיין מאה וחמישים שנה ליום ההסתלקות

שעיקר ענינם אינו בנוגע לממון כפשוטו, אלא בנוגע לזהב וכסף רוחניים ... מאה  ישראל
  ערוך שלו.- וחמישים שעות שיהיו קשורים עם לימוד התניא והשולחן

  "ג אגרת ח'תשו (ה' כסלו תשכ"ד)אגרות קודש חכ
והרי שנה זו, שנת הק"ן להסתלקותו של רבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, היא שנת 
סגולה לכל פעולה טובה בהחזקת והרחבת המוסדות הקדושים המתנהלים ברוחו של 

  מחולל שיטת חב"ד.

  )אלול ח"אדר ק"ש( 268 'ע ח"ד ה"תשכ מד, מנחם תורת
 הצמח ר"אדמו ק"כ של הילולא- מהסתלקות המאה שנת היא) ניסן ג"מי החל( זו שנה
 הולדת יום שזהו – אלול ט"כ השנה, ראש לערב מיוחדת חשיבות יש המאה, בשנת. צדק
. ומצד הקשר ... של היום האחרון של חודש אלול, עם ראש צדק הצמח ר"אדמו ק"כ של

  מציע: הנניחודש אלול ... 

 מדפיסים ,הצמח צדק ר"אדמו ק"דכ הילולא- קותלהסתל המאה שנת עם שרקשב כיון
 ביתו, מבני אחד כל ועבור עבורו אחד, כל יתן...  ההילולא מבעל ומאמרים ספרים עתה
 בעל ומאמרי ספרי בהדפסת השתתפות בתור...  מטבעות "מאה" – מאה של סכום

  .הצמח צדק ר"אדמו ק"כ ההילולא,

  )אלול ה"כ נצבים פ"ש( 316 'ע ח"ד ה"תשכ מד, םמנח תורת
 לומר הזקן רבינו התחיל ן,"תק שנת ה"ר ערב ,הצמח צדק של הולדתו שביום ידוע

 פרקים 'ג הוא שתוכנו ה,"בר שאמר אותו משביעין מהדרוש החל ארוכים, דרושים
 יום ה,"ר דערב היום שבמשך ונכון, כדאי לכך ובהתאם...  התניא ספר של הראשונים
  ).פה- בעל או בכתב( התניא ספר של הראשונים רקיםפ 'ג ילמדו ,הצמח צדק של הולדתו



  )ניסן ח"מבה החודש, פרשת פ,"ויק פ"ש( 236 'ע ח"ב ו"תשכ מו, מנחם תורת
 המאה שנת היא שהשנה כיון...  אמר המאמר ואחרי החודש, ה"ד המאמר את אמר

 ואצל ,הצמח צדק י"ע שנאמר כפי המאמר זה הרי – הצמח צדק של הילולא- להסתלקות
 – ולכן. הסתלקותו שלפני בימים שנאמר ל,"הנ בביכל שמופיע הנוסח – גופא הצמח צדק

 המאמר את ידפיסו מסתמא...  זה המאמר אלו בימים ילמד אחד שכל וכדאי נכון
  .וללמדו בכיסו להחזיקו יוכל אחד שכל באופן עצמו, בפני בקונטרס

  קיג 'ד ע"אגרות קודש חכ
, צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כ שלו הילולא להסתלקות המאה שנת – ו"תשכ'ה ניסן, 'ח ה,"ב

 .י.נ ברוקלין,

 יחיו עליהם 'ה, ואתר אתר בכל די ד"חב ומוסדות ארגוני כבוד

 !וברכה שלום

 המבואר כפי "המאה קרן"ל המגבית ובהמשך – א"שליט ר"אדמו ק"כ הצעת פי על
 מארגוני אחד לכל האפשרות לתת כדי – ה"תשכ'ה אלול ח"אדר ראה, פ"ש בשיחת
 ההילולא יום בעצם מיוחדת בזכות לזכות .'וכו תומכיו חבריו הנהלתו, ד,"חב ומוסדות

 להסתלקות המאה שנת שהיא ו,"תשכ'ה דשנת ניסן ג"י "צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כ של
 אחד, דולר( יחידות כסף- שטרי כשלוחינו לקחת כח יפוי לכם לתת הננו .שלו הילולא
 מהשייכים ואחת אחד כל .דלקמן למטרה וליחדם ינתכםדמד מטבע) ב"וכיו אחת לירה

 אצלכם לקנות ההילולא דיום ע"המעל במשך יכולים) 'וכו הנהלתו תומכיו,( למוסדכם
 פי היינו( "כפול"מ פחות לא במחיר ל,"הנ מהשטרות) יותר ולא( אחד שטר) שלוחנו בתור(

 וכל. בפעולותיו השתתפות -  ז"ועי .המאה לקרן כהכנסה) השטר של מהיחידה שניים
 ...ופשוט כמובן משובח, זה הרי –) זו והשתתפות( במחיר המרבה

 ילמדו תורה ללימוד השייכים שכל בתנאי הוא -  ל"הנ השטרות של והקונות הקונים כל
 אחד וענין בנגלה אחד ענין פ"עכ -  ההילולא בעל מתורת ההילולא דיום ע"המעל במשך

 א"פ ת"ת 'בהל הזקן ר"אדמו ק"כ הוראת פ"ע םהמתאימי בענינים -  הנשים. [בחסידות
 ניסן ג"י של ע"המעל תום עד ורק אך הוא האמורה שליחות ענין כל ... ]בסיומו ד"סי
 על בהוספה זהו כמובן, אשר, הדגיש האמורה א"שליט ר"אדמו ק"כ בהצעת ... ו"תשכ'ה

 ."ההילולא יום של ע"המעל במשך מתאימה בהתועדות א"כאו השתתפות

  ג ניסן)"ק צו, אור לי"(מוצש 283 'עח"ב ו "תשכ מו, מנחםתורת 
ק "ה החודש הזה לכם ראש חדשים. קודם התחלת המאמר אמר כ"מאמר (כעין שיחה) ד

ה החודש הזה לכם, דובר ") דהצמח צדקא: בקשר להדפסת המאמר (של "ר שליט"אדמו
לכל הפחות שורות  פה ... ובהתאם לכך, יש לחזור עתה- שילמדו מאמר זה, בפנים וגם בעל

  אחדות ממאמר זה.

מסתמא קראו כולם את המכתב שיצא מ"הנהלת קרן המאה" בנוגע להשתתפות ב"קרן 
המאה" ... ולא באתי אלא להעיר, וגם להוסיף ולהדגיש, שיש לעשות זאת מתוך שמחה 

  וטוב לבב.

  קצח 'ד ע"אגרות קודש חכ
  ערש"ק מברכים חודש אלו"ל, ה'תשכ"ו

  שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו. –ח צדק ... אדמו"ר הצמ


