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חלוקות שונות
במהלך השנים חילק הרבי דברים שונים לחסידים ולציבור הרחב, היו חלוקות
קבועות במעגל השנה והיו חלוקות ייחודיות בהן הרבי חילק דברים מיוחדים
לאנ"ש או לקבוצות מסויימות. זמן החלוקה הייתה הזדמנות נוספת למפגש

אישי בין הרבי לחסידים בו יכלו גם לבקש ברכה ועיצה. 

חלוקת דולר לצדקה.
מתי? החלוקה המוכרת בימי ראשון החלה בשנת תשמ"ו ועד כ"ז אדר
תשנ"ב. החלוקה הייתה מתחילה בשעות הבוקר והייתה אורכת שעות רבות.
לעיתים, כשהרבי אמר שיחה על הסטנדר בזאל הגדול בימות החול היה

מחלק אחר כך דולר לברכה וצדקה.
איפה? החלוקה נערכה בלובי מול הכניסה ל770 כשהתור הארוך משתרך
בזאל הגדול בקומה התחתונה והקהל היו עולים במדרגות מיוחדות ששימשו
את הרבי למעבר לתפילות וההתוועדויות. היציאה הייתה מדלת צדדית

ב770.
מי? אנשים מכל הסוגים עברו לפני הרבי כשהסדר היה שהנשים עוברות
קודם ואחר כך הגברים. אנשי הציבור היו מגיעים מהצד ולא היו ממתינים

בתור הארוך.
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במוצאי ראש השנה, שמחת תורה, אחרון של פסח וחג השבועות, אחרי
ההתוועדות הגדולה שנערכה ב770, היה הרבי עורך הבדלה ומחלק

מכוסו יין לברכה לנוכחים. 
החלוקה הייתה נמשכת שעות, כשהרב מענטליק היה מוזג יין לכוסו של

הרבי והרבי היה עושה הפסקות קצרות ומעודד את השירה.
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בערב יום הכיפורים נהג הרבי לחלק לעקאח (עוגת דבש) לכל אחד
ואחת כשהוא עומד בפתח חדרו לבוש בבגדי משי של שבת וחגור אבנט
ומברך את כל אחד ואחד בשנה טובה ומתוקה. בחלק מהשנים חילק
הרבי לעקאח גם בהושענא רבא בפתח הסוכה לאלו שלא הספיקו
לעבור בערב יו"כ. (בשנים המאוחרות כשהגיעו ציבור גדול הקדימו את

חלוקת הלעקאח לעשרת ימי תשובה כדי לא להעמיס על הרבי)
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בשנת תשל"ו, כשהכריז הרבי על שנת חינוך וייסד את מבצע חינוך, החל
לחלק מטבעות לילדים בדרכו לתפילה על מנת שיתנו את המטבעות
לצדקה. חלוקה זו הופסקה בי"א ניסן תשמ"ו עם תחילת חלוקת

הדולרים בימי ראשון. 
בל"ג בעומר בשנים תש"נ-תשנ"א הורה הרבי להכין מטבעות מיוחדות

אותן יחלק בתהלוכה.
בחלק מהשנים חילק הרבי דמי חנוכה.
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היו מעמדים נוספים בהם חילק הרבי דברים שונים (בנוסף לדולר
לצדקה). חלוקות אלו נערכו בדרך כלל בזאל הגדול ולא בלובי הכניסה
ל770. ברוב המקרים חילק הרבי קונטרסים (חוברות בהם מודפסים
שיחות / מאמרי חסידות) – חלוקת הקונטרסים האחרונה הייתה בי"ד

אדר א' תשנ"ב – אז הרבי חילק את המאמר "ואתה תצווה".
בנוסף הרבי חילק בפעמים שונות – תניא (7 פעמים) וחלקים שונים של
לקו"ש (3 פעמים ל3 הקבוצות שיצאו לשליחות בארץ הקודש ופעם

נוספת לתמימים שנסעו לשליחות באוסטרליה), 
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הרבי בחלוקת דולריםהרבי מעודד את השירה במעמד כוס של ברכה

המטבע שחילק הרבי בל"ג בעומר תש"נהרבי בחלוקת לעקאח במפתו חדרו

הרבי בחלוקת מטבעות לילדים הרבי בחלוקת קונטרס בזאל הגדול

"כ˘סופרים יהלומים לא מ˙עייפים"

כשאשה שאלה את הרבי כיצד לא מתעייף בשעות הרבות של החלוקה, 
ענה לה:

מכיר מישהו שעבר בחלוקה אצל הרבי?
יש לכם בבית דולר או חפץ אחר שהתקבל מידיו הקדושות של הרבי?

תעד  את הסיפור / צלמ את החפץ
ושלחי לנו בטופס המצורף לפוסט המבצע

תיעודים נבחרים יוצגו בהתוועדות ג' תמוז בבית הספר


