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הכנה לג' תמוז התשפ"א



המעמד המרכזי של הקשר בין הרבי לחסידיו



התוועדות עם הרבי היא המעמד המרכזי של הקשר בין הרבי לחסידיו, בו
נושא הרבי את דבריו לקהל, בשיחות ובמאמרי חסידות. דברי הרבי
בהתוועדות כוללים דיונים תורניים, דברים בעניני השעה, הוראות

לחסידים ועוד.



פעמים רבות הזכיר הרבי את מעלת התוועדויות אלו כעת רצון מיוחדת - בזכות ריבוי הקהל,
בזכות המקום הקדוש ובזכות הזמן המיוחד, התאריך בו נערכת ההתוועדות.



כאשר פסק הנוהג של כניסה ליחידות פרטית, קבע הרבי כי ההשתתפות בהתוועדות של
הרבי כמוה כיחידות, וניתן לקבל את כל התשובות לשאלות בשעת ההתוועדות.





עד שנת תשמ"ח – ההתוועדויות נערכו מידי שבת מברכים ובזמנים מיוחדים.



אחרי שנת תשמ"ח – הרבי התוועד בכל שבת אך לא היו יותר התוועדויות בימות החול
(רק שיחות בעמידה על יד הסטנדר)



במשך השנתיים אחרי התקף הלב בתשל"ח הרבי התוועד במוצ"ש במקום בשבת בעצת
הרופאים.



ההתוועדויות בשבת נערכו בשעה קבועה – 13:30



במשך השנים היו כמה התוועדויות פתאומיות.





עד שנת תש"כ ההתוועדויות הקטנות נערכו בזאל הקטן וההתוועדויות הגדולות
באולמות אחרים בשכונה. 



בשנת תש"כ שיפצו את 770, הרחיבו את הזאל הגדול וכל ההתוועדויות עברו לשם



במהלך ההתוועדויות ישב הרבי על בימה קבועה (בצד הדרומי של הזאל הגדול).
מאחורי הרבי ישבו אנשים חשובים – בעלי תפקידים וזקני החסידים. לרוב החסידים

היה מקום קבוע בהתוועדות.





התוועדויות הרבי בימות החול היו מוקלטות ומועלות אחר כך על הכתב.
בהתוועדויות שנערכו בשבתות וחגים צוות החוזרים בראשות הרב יואל כהן היו
משחזרים את השיחות והמאמרים שאמר הרבי, וצוות של מניחים העלה את

הדברים על הכתב. 



לעיתים היה מגיה הרבי את השיחות והמאמרים ומהם חוברו
ספרים שונים בעוד רוב הדברים לא הוגהו.

השיחות והמאמרים שנאמרו בהתוועדויות במהלך השנים
תש"י - תשנ"ב יוצאים לאור ונדפסים בסדרת הספרים "תורת

מנחם" - התוועדויות, ו"תורת מנחם" - ספר המאמרים.



החל מי' שבט תש"ל, ההתועדויות בימות החול היו מועברות בשידור חי טלפוני למאות
מוקדים מסביב לעולם, והתוועדויות בתאריכים מיוחדים אף היו משודרות בשידור חי על ידי

רשתות טלויזיה שונות.





בין שיחה לשיחה היו מנגנים ניגונים, לפעמים הרבי היה מורה לנגן ניגון מסויים.



בעת הניגונים היו החסידים מניפים כוסית עם יין לאמירת לחיים לרבי, והרבי היה מניד
בראשו ואומר לחיים ולברכה לכל אחד ואחד.




