


// דבר מלכות
"וגם )ולכן( נקראים "חיילי בית דוד" שמנצחים את המעמד ומצב ד"חרפו  
עקבות משיחך", ופועלים התגלות וביאת משיח בן דוד באופן ד"ברוך ה' 

לעולם אמן ואמן", כלשון הכתוב בסיום וחותם מזמור פ"ט בתהלים.

זו )שמתוארת בסיום מזמור זה( נסתיימה כבר לאחרי  ולהעיר שתקופה 
מעשינו ועבודתינו במשך ארבעים שנה מהסתלקותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
לב  לכם  ה'  ש"נתן  באופן  חוצה  המעיינות  בהפצת  שניתוסף  דורנו,  נשיא 
השייכת  בתקופה  עומדים  ועתה   , לשמוע"  ואזנים  לראות  ועינים  לדעת 
למזמור צדי"ק, שסיומו וחותמו בפסוק "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו גו' ומעשה 
, שזהו תשלום השכר על  ידיכם"  כוננהו", ש"תשרה שכינה במעשה  ידינו 

כללות מעשינו ועבודתינו".

// דבר מלכות ש"פ תצא ה'תנש"א    



// לחיים!
לחיים תמימים אהובים,

ההרגשה בלבבות כולם שווה. כולנו חשים בנפשנו עד כמה קשה לסיים את השנה הנפלאה הזאת... שנה מלאה וגדושה בכל 
המישורים, הן הרוחניים והן הגשמיים. שנה שתיחקק בזיכרוננו, ותהווה נר לרגלנו לעולם ועד.

"דיו לעבד שיהא נידון כרבו". כך ערך הרבי מלך המשיח שליט"א את החשבון נפש "שלו" בסוף שנת תנש"א: "ובשנה זו עצמה 
– עומדים כבר בר"ח אלול, חודש החשבון של כל השנה, אשר, הסך־הכל דהחשבון הוא: "עד מתי"!.. היתכן שבסיומם של י"א 

חדשים דשנת "נפלאות אראנו", משיח צדקנו עדיין לא בא?!..."

עלינו  שעברה  המיוחדת  השנה  של  והסך-הכל  החשבון  את  עורכים  השלוחים,  והתלמידים  התמימים  תלמידי  אנו,  כעת 
בישיבתנו, וללא ספק "נכתב" אצלנו בדרך ממילא החשבון והסך-הכל של שנה זו: "עד מתי"?...

היתכן שלאחר שנה כה גדושה בעשייה בלתי נלאית למען התגלות מלך המשיח - עדיין לא בא?...

בטוחים אנו, אשר כל הפעולות שנעשו עד עתה קירבו וזירזו את התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א, אך מאידך גיסא כל רגע 
טרם ההתגלות המליאה איננו נחים ואיננו שוקטים ולו לרגע אחד מהנקודה העיקרית של כל חיינו עלי אדמות - להביא לימות 

המשיח בפועל ממש!

נמשיך בשיא השטורעם. כי בנפשנו הדבר



// איחוד הקפסולות
לאחר חודשים ושבועות ארוכים הגיע הרגע המיוחל. דלתות הזאל נפתחו וכלל תלמידי הישיבה 

התאחדו לראשונה מתוך סערת רגשות שלא ידעה גבול. הרגליים רקדו כמאליהם והריקודים 
הסוערים הוכיחו כאלף עדים על שמחתם העצומה של כלל תלמידי התמימים.



מבצע הכנה לי"ט כסלו //
קבוצות קבוצות של תמימים - חדורי מטרה בהכנה לחג החגים - ביצעו את כלל המשימות 
היומיות, קראו בשקיקה את החוברת הנפלאה 'משיחדיק'ע נאכט', וצברו כרטיסים להגרלה 
הגדולה, בה זכו ארבעה תמימים בכרטיס טיסה לרבי שליט"א מלך המשיח לחג החנוכה תשפ"א.



// התשורה
מלבד זכייתם ההיסטורית של תלמידי התמימים בארבעה כרטיסי הטיסה, קיבל כל תמים באופן 
אישי את התשורה הייחודית והראשונית מסוגה שהופקה עבור המבצע: "פניני גאולה עם תפילות 

מנחה מעריב". התשורה שלא תמוש מכיסו וזכרונו של כל תמים.



לאטקעס אווענט //
נר ראשון של חנוכה. שירת "הנרות הללו" מחממת את לבבות כולם. להבות האש העולות ומיתמרות 
מתוך המדורה שבחצר הישיבה - מאחדות סביבם את כלל תלמידי הישיבה, להתלכד סביב ה'מאור 
עצמו' - הרבי שליט"א, תוך כדי שהרב שי עזרן מגולל את סיפורו האישי, רב התלאות והפלאות.



// מבצע חנוכה
טרם יציאת התמימים לבתיהם, מוענקים ערכות מהודרות של מבצע 'ותלמודו בביתו' - לניצול 

ימי בין הזמנים בבית. הדיסק המושקע הכולל בתוכו שיעורים מפי רבני הישיבה, וכן התוועדויות 
ומראות קודש, הפיח רוח של חיים חסידיים וגאולתיים בבתי התמימים.



ליל ניטל //
'ליל ניטל בארעא דגליל' - זעקו כותרות המודעות שנתלו על קירות הישיבה. ליל ניתל פשוט הפך ללילה 
מנוצל ביותר, כאשר תוכנית הטריקס - "מאורעות בשורת הגאולה" תפסה את מוחם וליבם של תלמידי 
התמימים, בעודם מפגינים בקיאות עצומה בכל מאורעות בשורת הגאולה מהשנים תנש"א-תשנ"ב-תשנ"ג.



// קמפיין 'גאולת הספרים'
ימים ספורים לאחר ה' טבת החל הקמפיין ההיסטורי. עשרות תמימים מנצלים את הפסקותיהם להתרמת בני משפחתם עבור הרחבת ספריית 

הישיבה. הללו מטלפנים, הללו משכנעים, והללו כבר מנצלים את ה'פרס' המובטח להם - שימוש בתניא, סידור ותהלים של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ה'גרף' של יעדי השיעורים מטפס ועולה בכל הפסקה, כאשר מקבלים תנופה חדשה לעשייה בעקבות תשובתו החדה והנוקבת של הרבי שליט"א 
ב'אגרות קודש' אודות חשיבות הקמפיין.



>>   
לא מוותרים על העיקר - הלימוד בספרים, וכלל התמימים משתתפים במוצאי שבת ב'סדר אבן הבוחן' המהווה את עיקר מטרת ההתרמה, בעוד הזאל 

כולו מהדהד לקול מילות שיחת היסוד בנצחיות חיי נשיא הדור - 'שמות כ"ו'.

יום אחר יום נכנסו לזאל הישיבה עוד ועוד ספרים. סטים של לקו"ש, מאמרים מלוקט, ספר השיחות, אגרות קודש, 200 ספרי דבר מלכות, ש"סים, 
שו"תים, אנציקלופדיה תלמודית, ועשרות ספרי גאולה ומשיח. "דידן דהספרים נצח".



// מבצע הכנה לי' שבט
התכונה הרבה לקראת היום הגדול והקדוש הורגשה היטב בישיבה. עשרות תמימים שקועים בלימוד מאמר 'באתי 

לגני' תשי"א, בלימוד שיחות יסוד בנושא ההתקשרות, בפענוח כתי"קים, בלימוד מנהגי מלך, בצפייה במראות 
קודש, ובכל דרכי ההתקשרות הנוספים, כאשר שכרו בצידו מוגש עם סיום המבצע - ב'יריד ליובאוויטש המרכזי'.



>>   
מתוך כל דרכי ההתקשרות ניצבת לה הדרך העיקרית - ענייני משיח וגאולה. בכל ערב, יושבים התמימים 

בקבוצות של עשרה בכל רחבי הזאל, ושוקעים בלימוד מעמיק בשיחות יסוד מתוך 'לקוטי שיחות גאולה ומשיח'. 
המראה המרגש מעורר התפעלות מיוחדת. "אוהב מה שהאהוב אוהב".



// ליל השידור
הלילה הזה לא יישכח לעולם. 3:00 לפנות בוקר זה קורה. התלמידים השלוחים עוברים בחיפזון בחדרים ומקיצים את כלל 

התמימים ל'שידור עם הרבי'. קריאות של 'שידור-שידור' נשמעות בחוזקה ותוך דקות ספורות מתחיל הווידיאו של הרבי שליט"א 
בזאל הישיבה. הריקודים הסוערים עם סיום השידור העידו על תחושת הזכות המיוחדת המורגשת בלבבות כולם. ייחרט לעד.



י' שבט עם מלך המשיח //
30 תמימים נבחרו לייצג את ישיבתנו הק' ביום הגדול בצילו של מלך המשיח. בעקבות סגירת 
השמים, נשארו התמימים לחודש שלם במחיצת נשיא הדור, כאשר תוכנית לימודים מסודרת 
הכוללת מערך של שיעורים והתוועדויות ליוותה את תלמידי התמימים.



// הנסיעה לאו"ם
בעיצומו של שבוע פרשת משפטים - בו בישר הרבי שליט"א על התחלת פעולתו של משיח בעקבות פגישת ראשי המעצמות 

באו"ם - נסעו התמימים השוהים ב-770 למתחם האו"ם, שם למדו בחיות מיוחדת את 'דבר מלכות' משפטים תשנ"ב לצד ריקודים 
סוערים שביטאו מחד את השמחה על התחלת פעולתו של משיח ומאידך את התשוקה להתגלותו ולסיום פעולותיו תיכף ומיד.



ריקודי חודש אדר //
לאחר חודש שלם של ריקודים יומיים ע"פ הוראת הרבי שליט"א, נערכו בערב כ"ז אדר ריקודי 
שמחה ייחודיים עם הקלידן החסידי ר' ישראליק בש. שמחת התמימים לא ידעה גבול, כאשר 
הורגש בחוש כי ריקודים אלו הינם טעימה של ממש משמחת הגאולה האמיתית והשלימה.



// י"א ניסן בישיבה
בעיצומם של ימי בין הזמנים, בערב היום הגדול, צבאו על דלתות היכל הישיבה עשרות תמימים שצמאה נפשם 

לחגוג את יום הולדת מלכנו שליט"א בד' כתלים של תומכי תמימים. התפעלותם נסקה לשמי רום למראה המכובד 
והמאובזר של מתחם הישיבה שהפך את פניו לאולם של ממש.



>>   
שלושה מושבים בגאולה ומשיח מילאו את מוחם של התמימים בידע רחב בנושא הגאולה, 
כאשר המושב המרכזי עם הרב קרונוויץ חתם את הועידה המיוחדת הגדושה בתוכן. היום 

הקדוש פרס את כנפיו תוך כדי תפילת מעריב חגיגית וריקודים סוערים בסיומה.



// הבאנקעט החגיגי 
לב מי לא נמס בשניות בהם נפתח הבאנקעט החגיגי, ומראה האולם היוקרתי שבה את ללבות כולם. בדים עטפו 
את זאל הישיבה, שולחנות ערוכים בכל טוב, במה מכובדת נבנתה במיוחד, ופרחים עיטרו כל פינה, כאשר הכל 

מכוון לכבוד יום הולדתו של מלכנו, אבינו רוענו - מלך המשיח שליט"א.



>>   
עם תום התוכנית המיוחדת של הבאנקעט, לצד נאומיהם של הרב רסקין, הרב שפרינגער והרב ליפש, נערכו 

הריקודים הסוערים עם ניגון פרקו החדש של הרבי שליט"א, כאשר לאחר מכן התיישבו התמימים להתוועדויות 
רבות ברחבי הזאל - עם כלל רבני הישיבה וחברי ההנהלה - עד לאור הבוקר ממש כיאה ליום הולדת מלכנו.



// כ"ח ניסן - 30 שנה! 
היום הזה לא תוכנן מראש. בהחלטה מהירה נקבע כי מופרך להעביר יום זה ללא התוועדות בתומכי תמימים. וכך הווה. כלל תלמידי 

הישיבה התקבצו ובאו מכל רחבי הארץ אל מתחם חמ"ה בנחלת הר חב"ד ליום מלא וגדוש, שהחל בפאנל מרתק עם תלמידי התמימים 
מקבוצה תנש"א, ולאחר מכן המשיך בהתוועדות סוערת עם הרב רוזנבלט והרב הלל עד לאור הבוקר ממש.

בין הפאנל המרתק להתוועדות הסוערת נערכה התהלוכה המרכזית ברחובות נחל'ה, לציון 30 שנה לשיחה שנאמרה ביום זה - כ"ו ניסן 
תנש"א, בה נדרש להודות ולהלל על הניסים והנפלאות עד כדי ריקוד ברחובות העיר.



הקראת ה'פסק-דין' //
ח' סיון - 30 שנה לחתימת ה'פסק דין' אודות 'חזקת משיח' בדורנו, והתמימים צועדים בתהלוכה מיוחדת אל עבר בית הקברות 
בצפת על מנת להקריא את הפס"ד על קברי הצדיקים, ולעורר בעליונים אודות חובת התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בפועל ממש. חום, שרב וזיעה, לא יכלו לכבות את מטרתם הנוקבת של תלמידי התמימים בשליחות מיוחדת זו.



// תנופה חדשה בשיעורי גאומ"ש 
תכונה מיוחדת הורגשה בישיבה עם ציון 30 שנה להוראת הרבי שליט"א ללמוד ענייני גאולה ומשיח. היוזמה 

הראשונית שחוללה סערה בנושא, הייתה הקמת 'שיעור גאולה ומשיח המרכזי' מידי יום רביעי בהפסקת צהריים, 
כאשר מוסר מיוחד מעביר את השיעור בטוב טעם, בעוד שמאחוריו תלוי שלט השיעור ע"ד כב-770 ממש.



>>   
היוזמה המרכזית הייתה הקמת מערך שיעורי גאולה משיח שבועיים המחולקים לפי שיעורים, הנמסרים ע"י תלמידי התמימים 
עצמם. מה נהדר המראה, ומה גדולה ההתרגשות, להכנס מידי יום שלישי בהפסקת ערב לשיעור גאומ"ש השבועי, לצד כיבוד 

מיוחד, בעוד הרולאפ היוקרתי מכבד את פני השיעור השבועי, ולצאת בכל שבוע עם סוגיה נוספת בענייני גאולה ומשיח.



// קראתי ויש עונה 
כחלק מהתעוררות הכללית בישיבה אודות ענייני הגאולה, נפתח לו מיזם 'קראתי ויש עונה' להקראת קטעי גאולה 

ומשיח אחרי התפילות ע"י כלל תלמידי הישיבה, במטרה להפוך את ענייני הגאולה מנחלת הפרט של תמימים 
בודדים לנחלת כלל תלמידי הישיבה. "יש עונה".



חידוני הדבר מלכות //
במטרה לעורר וללבות את אש החיות בלימוד שיחות הדבר מלכות - המהוות את תמצית כל חיינו, נערכו 
שני חידוני דבר מלכות מיוחדים, בהם הפגינו התמימים את בקיאותם הרבה בשיחות ובמאורעות על שלל 
פרטיהם, כאשר לפני כן נערך הסדר הנפלא 'פנויים בדבר מלכות' לשינון השיחות.



// כ"ח סיון - 80 שנה 
עם התקדש החג, מחולקים הקונטרסים המיוחדים 'כ"ח סיון - יובל שנים', בהם משקיעים 
התמימים את זמנם ומרצם בשעות ההפסקות ובסדר 'פנויים בתורה וחכמתה', וכן ב'סדר 

השכם' מיוחד ב'מצודה' בבוקרו של יום. 



>>   
השלט 'כ"ח סיון - 80 שנה' שהודפס ע"ד כב-770 ממש 

היווה השראה בהתוועדות המרכזית, להרגיש ולחוש 
ע"ד כב-770.



// "צריכים לפרסם" 
"לפרסם אצל עצמו ואצל כל אלו שאפשר להגיע אליהם". המשפט שהדהד במוחם וליבם של התמימים 

במשך כל ימי הקמפיין המיוחד. שעות ההפסקה מנוצלות ללימוד ולסיכום החוברת הנפלאה 'נשיא נצחי' 
הכוללת קטעי שיחות בנושא נצחיות נשיא הדור, וכן ללימוד בעל-פה של הלכות מלך המשיח ברמב"ם.



>>   
גרף הניקוד על גבי 'מסך השלוחים' עולה במהירות, באמצעות מילוי הטבלאות היומיות - הכוללות משימות בענייני גאולה ומשיח - במטרה 

להגיע אל יעד הקמפיין: הצבת שלושה שלטי חוצות המבשרות על בשורת ונבואת הרבי מלך המשיח שליט"א על גבי התחנה המרכזית בצפת.

היום המיוחל הגיע. לראשונה ה'פרס' של התמימים אינו עוד סט ספרי קודש, אלא פרס שכל כולו מוקדש לרבי שליט"א: פרסום בשורתו 
ונבואתו. שלטי החוצות - בעלות 12,000 ₪ - נתלו באישון ליל על גבי התחנה המרכזית, בעוד התמימים צעדו לראותם בשעת הפסקת 

הצהריים מתוך שירת 'אני מאמין' מרגשת ושירת "יחי" סוערת, בביטחון שפעולה זו תהיה ה'מכה בפטיש' להתגלות המושלמת!




