
יומן פגי˘ו˙

יחידות
היחידות היא פגישה אישית של החסיד עם הרבי, בה החסיד מתקשר עם
הרבי ומוסר לו את עצמו ואת כל עניניו, ובה הוא מקבל הוראות אישיות

לעבודת השם שלו ותשובות לשאלותיו.
החסידים התכוננו שעות ארוכות לקראת הכניסה ליחידות בעריכת חשבון

נפש, לימוד חסידות ואמרית תהילים
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לפגו˘ 
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הכנה לג' תמוז התשפ"א

מתי?
הרבי התחיל לקבל ליחידות מיד עם תחילת הנשיאות.

היחידויות התקיימו בדרך כלל בימים ראשון שלישי וחמישי, ומשנת תשכ"ה רק
פעמיים בשבוע - בימים ראשון וחמישי.

 

כל סדרת פגישות כזו החלה זמן קצר לאחר תחילת הלילה ונמשכה שעות ארוכות.
לעיתים קרה שהמבקר האחרון היה יוצא מחדרו של הרבי לאחר עלות השחר.

בדרך כלל היחידות לקחה דקות בודדות ובמקרים מיוחדים זמן ארוך יותר ואפילו
כמה שעות.

 

מה?
הנכנסים היו בדרך כלל שואלים את שאלותיהם על גבי פתק, הרבי היה קורא את

הפתקים במהירות עצומה, ומתחיל לענות תוך כדי קריאה.
אצל חסידים נהוג לא לשבת במהלך היחידות וכן לא להושיט את היד לרבי.

 

מי?
נכנסו אל הרבי אנשי ציבור ועסקנים, אורחים (עד תשמ"א), תלמידי ישיבה ואנ"ש
בסמיכות ליום הולדת (עד תשל"ה, אז בשבת בראשית הרבי ביקש שלא יכנסו ביום

ההולדת ויפנו למשפיע עם השאלות ואת הברכות יקבלו בהתוועדות).
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מתי?
בשנת תשמ"א, בגלל כמות האורחים והעומס הגדול פסקו היחידות הפרטית, והם

התחלפו ביחידויות כלליות שנערכו פעם בתקופה.
 

איפה?
בהתחלה היחידויות הכלליות היו נערכות בחדרו של הרבי, ובהמשך כשהקהל גדל

עברו לזאל הגדול.
הרבי היה יושב על בימה מוגבהת ליד שולחן מכוסה במפה לבנה ואומר שיחה..

 
מה?

היחידויות הכלליות התחלקו לקטגוריות שונות – בני ובנות מצווה, חתנים וכלות,
אורחים, תורמים ועסקנים.

בסוף היחידות הנוכחים היו מוסרים לרבי פ"נ והרבי היה מחלק דולרים לצדקה.
 

גם לאחר שפסקו סדרי היחידויות הפרטיות, הראה הרבי בכמה הזדמנויות שעצם
מעמד היחידות לא נפגע, ואדרבה. כששאל הרב ראובן דונין את הרבי: "למה אין
יחידות כמו פעם?"  סימן הרבי את המילים "כמו פעם" בקו תחתי ומשך ממנו קו

למטה ושם הוסיף בכתב יד קודשו: "ויותר מזה"!". 
בקשר לביטול היחידויות הפרטיות התבטא הרבי שגם שעת ההתוועדות היא

'יחידות'.
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הרבי ביחדות כללית לאורחיםהרבי ביחידות פרטית בחדרו

מכיר מישהו שהיה ביחידות אצל הרבי?
תעד  את הסיפור ושלח לנו בטופס המצורף לפוסט המבצע

תיעודים נבחרים יוצגו בהתוועדות ג' תמוז בבית הספר


