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 חתימת המזכיר - 
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

כידוע, המזכיר הרב שלום מענדל סימפסון 
על  הרבי  של  בשמו  שחתם  זה  היה  ע"ה, 
אלפי מכתבים בהם נדרשה חתימת המזכיר. 
את  בעצמו  חותם  הרבי  היה  לעתים  אך 
חתימתו של הרב סימפסון… כך בצילומים 
כ"ק  "בשם  המכתב  בסוף  נכתב  שלפנינו, 
מזכיר",  סימפסון,  ש.מ.  שליט"א,  אדמו"ר 
אך החתימה היא בכתב יד קדשו של הרבי.



3

שניאור זלמן ושיינא שיחיו סימפסאן

 ראיון נדיר, מיוחד ומרתק , 
 שהעניק מזכירו הנאמן ואיש סודו של הרבי, 

הרה"ח ר' שלום מענדל ע"ה סימפסון לשבועון 'בית 
משיח' << הרב סימפסון זכה להיות ממזכיריו הראשונים 

של הרבי מיד עם קבלת הנשיאות של הרבי, ובהמשך זכה 
שהרבי סמך את ידו עליו לחתום בשמו על אגרות הקודש, 

הפקידו על ארכיונו האישי ומינהו לחבר הנהלת המרכז 
לעניני חינוך. בנוסף לכך כיהן הרב סימפסון עשרות שנים 
כרב בית כנסת בשכונת ברייטן שבברוקלין, בשליחות הרבי 
<< הראיון התמקד בתפקידו של הרב סימפסון כמזכירו של 
הרבי, ולמרות שהרב סימפסון גילה טפח וכיסה טפחיים - 

לפנינו ראיון רב כמות ורב איכות, עם חשיפות בלעדיות
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עידוד גדול להמשיך בסדר המדוקדק של הארכיון

זכינו להדפסת אגרותיו של הרבי, שנלקחו מתוך  • בשנים האחרונות 
של  אגרותיו  הדפסת  תהליך  החל  כיצד  עליו.  מופקד  שאתה  הארכיון 

הרבי?

בחורף תשמ"ז פנה אלי הרה"ח ר' זלמן חאנין, מנהל וועד להפצת שיחות, 
להדפיסם  מנת  על  הרבי,  של  מאגרותיו  העתקים  לקבל  יוכל  אם  ושאל 
בהוספות ללקוטי שיחות. עד אז השתמשו חברי הועד באוספים פרטיים, 
בהוספות  להכניס  נהוג  היה  שכבר  ומכיוון  אזלו,  שאלה  כנראה  אבל 
ללקוטי שיחות מכתבים השייכים לפרשת השבוע, שאל הרב חאנין אם 

יוכל לקבל מכתבים מארכיון הרבי.

על  אשאל  אבל  מהארכיון,  מכתבים  להוציא  רשות  לי  שאין  לו  אמרתי 
כך את הרבי. תשובתו של הרבי הייתה: אדרבא, אם יש משהו בארכיון, 

תראה לי במה מדובר.

הלכתי לארכיון והוצאתי תיק אחד לדוגמא. היה זה תיק המכתבים של 
שנת תשי"ח. כאשר הבאתי את התיק לרבי, הרבי היה שבע רצון מהסדר 
ספרים,  לסדרת  חומר  מספיק  יש  כי  וראה  ומאחר  בארכיון,  שנשמר 
עד  שעסק  מי  לוין,  דובער  שלום  ר'  להרה"ח  החומר  את  להעביר  הורה 
אז בהוצאת סדרת אגרות הקודש של רבותינו נשיאינו, על מנת שיתחיל 
הסדרה,  את  לבדו  ערך  )בתחילה  הרבי  של  האגרות  סדרת  את  להדפיס 

ומאז תשנ"ב צירף אותך לעבודת העריכה(.

• האם היו הוראות מיוחדות מהרבי, בקשר למכתבים שאפשר למסור 
לדפוס?

לי הרבי שלא  הורה  לעורכי סדרת האגרות,  לפני מסירת המכתבים  כן. 
עוסקים  שאינם  אלה  וגם  פרטיים,  בעניינים  מכתבים  לפירסום  למסור 
בדברים פרטיים - לוודא במאה אחוז שפירסום המכתב לא יפגע בכבודו 
של אף אחד. הרבי הורה לי לקחת לעבודה זו עוד אנשים בעלי סוד, על 

מנת שהעבודה תתקדם במהירות האפשרית.

שקיבלתי  הוראות  לפי  אותם  ומיינו  שבארכיון,  המכתבים  על  עברנו 
מהרבי. כאשר הצטברה חבילה מסודרת, העברתי את המכתבים לעיונו 
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עורך  לידי  הועברו  הם  פרסומם,  את  אישר  שהרבי  ולאחר  הרבי,  של 
הסדרה.

האם  לגביהם  שהסתפקתי  מכתבים  חבילת  אצלי  הצטברה  הזמן  עם 
למסור לפרסום או לא. הכנסתי את החבילה לרבי, ושאלתי מה לעשות 
עם מכתבים אלו. תשובתו של הרבי הייתה: שב ואל תעשה עדיף. אם יש 
לך ספק - אל תדפיס. זה היה למעשה הקו לפיו נדפסו האגרות,  ובסופו 
יותר  הקודש  אגרות  בסדרת  נדפסו  השנים  שבמהלך  למרות  דבר,  של 

מעשר אלף מכתבים של הרבי, הרי יש ריבוי מכתבים שלא נדפסו.

הרבי מאוד מיהר בהוצאת הסדרה. בכל פעם שהכנסתי חבילת מכתבים, 
הודה הרבי על הזריזות, ושאל מתי אכניס את חבילת המכתבים הבאה?
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אגרות  כרכי  שנדפסו  לאחר  מהרבי  מיוחדים  ביטויים  היו  האם   •
הקודש?

האם   =[ אגרות"  די  אין  זיך  מ'קאכט  "אויב  הרבי  אותי  שאל  פעם  כן. 
עוסקים בלהט בלימוד האגרות[? אמרתי ששמעתי מבני, שלמד באותה 
ב'אגרות  לימוד  סדר  קבעו  שם  שהבחורים  במוריסטאון,  בישיבה  עת 
קודש'. אמר לי הרבי: "בחורים? בחורים פארשטיי איך! אבער וואס טוט 
זיך מיט יונגעלייט?" ]= בחורים, אני מבין! אבל מה קורה עם האברכים?[.

בתורתו של הרבי בכלל, ובאגרות קודש בפרט, רואים את ה"אנא נפשי 
כתבית יהבית", איך שהרבי הכניס בזה את כל עצמותו. לאחר ג' תמוז, 
בין הרבי לאנשי  נפלא  קיבלו אגרות הקודש משמעות עמוקה של קשר 
הדור, וזוהי אחת הדרכים שבאמצעותן ממשיך הרבי להורות ולברך את 

כל הפונים אליו.

כרכים בסדרת אגרות הקודש - הכוללים את  כ"ח  נדפסו  • עד עתה 
האידיש  בשפת  כולם  אולם   - עד שנת תשל"ה  הרבה  האגרות שכתב 
ובלשון הקודש. ידוע הרי שהרבי כתב גם אלפי מכתבים בשפה האנגלית. 

מדוע לא מדפיסים אותם בסדרת האגרות קודש?

כאשר התחלנו להדפיס את סדרת האגרות, חשבתי על הרעיון להוציא 
נפרדת.  כסדרה  האנגלית,  בשפה  הרבי  שכתב  המכתבים  אלפי  את 
הרבי,  לפני  הרעיון  את  העליתי  הרבי.  בארכיון  נמצאים  אלו  מכתבים 
והרבי הורה להתחיל למיין את האגרות. כך עשינו, ובעזרת ה’ הם יודפסו 

בסדרה נפרדת.

מעורבות הרבי בפרטים הקטנים

הרבי  כמה  עד  חיטים".  "מעות  על  הרבי  היית אחראי מטעם  • אתה 
מעורב בזה?

רק  הייתה  הראשונות,  בשנים  נזקקות  למשפחות  המענקים  חלוקת 
לקראת פסח. בשנים מאוחרות יותר, הורה הרבי לחלק גם לקראת חודש 

החגים.

הכנסת,  בית  גבאי  היה  הכנת הרשימה,  על  בשנים הראשונות, הממונה 
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עבר  התפקיד  יותר,  מאוחרות  בשנים  ע"ה.  כ"ץ  פנחס  משה  ר'  הרה"ח 
אלי.

אומר  ורק  בזה,  להאריך  רוצה  אינני  רגישים,  בעניינים  שמדובר  מכיוון 
באופן כללי:

הרבי ביקש להכניס אליו את רשימת הנצרכים, ובכל פעם הורה להגדיל 
זו מהסכום בפעם הקודמת! כמה פעמים שאל הרבי  את הסכום בפעם 

האם אין עוד משפחות נזקקות, וביקש להוסיף עוד משפחות לרשימה.

לאחרי שהכנתי את הצ'קים )מטעם 'מחנה ישראל'(, שעל כל אחד מהם 
כל  את  הכנסתי  שליט"א",  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  פי  "על  מוחתם  היה 
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ואחר–כך  לרבי,  הצ'קים 
את  לשלוח  אישר  הרבי 

הצ'קים לנמענים.

שנים  במשך  זכית   •
הרבי  את  להסיע 
 - הק'  ולאוהל  לביתו 
הוראות  קיבלת  האם 
במהלך  מיוחדות 

הנסיעה עם הרבי?

מה שדובר במכונית, לא 
הרבי  אבל,  לרבים.  נוגע 
תמיד נהג להודות. לומר 

כל  אחרי  'תודה' 
נסיעה.

על  כאחראי   •
הש"ס'  'חלוקת 

שערך הרבי בהתוועדויות י"ט כסלו - מה היה תפקידך, והאם קיבלת 
הוראות מיוחדות מהרבי?

עורר  שהרבי  לאחר  כסלו,  י"ט  התוועדויות  במהלך  לכולם,  כזכור 
מטעם  כרטיסים  לקהל  מחלקים  היו  הש"ס,  חלוקת  אודות  בשיחותיו 
הרב  אחר–כך,  שבחר.  המסכת  את  אחד  כל  רשם  שם  ישראל",  "מחנה 
יאלס היה מגיש לרבי עט, והרבי רשם על הכרטיס את המסכת שבחר, 

בדרך כלל מסכת סנהדרין, והיו שנים שהרבי לקח עוד כמה מסכתות.

לאחר ההתוועדות לקח הרבי את כל הכרטיסים, ואחר–כך מעביר אותם 
אלי. הייתי מעתיק את שמות האנשים לטבלה מיוחדת עם כל המסכתות, 

אותה תליתי אחר–כך על הקיר ב– 770.

כך  על  דיבר  הרבי  ההתוועדויות,  בעת  הרבי  שעורר  לשטורעם  בנוסף 
עם כמה אנשים ביחידויות פרטיות, ושאל אותם אם לקחו כבר מסכת 

בחלוקת הש"ס.

הרב סימפסון מוחה דמעה של התרגשות במהלך הראיון
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יעקבסון,  סימון  הרב  הכין  כסלו,  י"ט  לרגל  תשנ"ב,  שבשנת  לציין,  יש 
מוועד הנחות התמימים, קונטרס משיחות של הרבי בכמה שנים אודות 

חלוקת הש"ס בי"ט כסלו.

לאחר שמסר לי את הקונטרס, מסרתי את הדפים לרבי, וביקשתי שהרבי 
יואיל לזכות אותנו בקונטרס מוגה לקראת י"ט כסלו. כך זכינו לקונטרס 

מיוחד בעניין זה.

• האם היו לך תפקידים בניהול מוסדות נוספים בליובאוויטש?

ששמעתי  לאחר  בחב"ד.  רבני  למוסד  להצטרף  הצעה  קיבלתי  פעם  לא. 
על פרטי התוכנית, התלבטתי בדבר, כיוון שידעתי את שיטתו של הרבי, 
בנושא  דעתם  שהבעת  לחשוב  יטעו  שלא  להשמר  צריכים  שהמזכירים 

פרטי מייצגת את דעתו של הרבי.

שאלתי את הרבי: מכיוון שכך, האם לקבל על עצמי תפקיד זה. התשובה 
של הרבי הייתה ברורה, במילה אחת: לא.

חותם "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א"

לחתום  הרבי  ידי  על  שהוסמכו  היחידים  מהמזכירים  להיות  זכית   •
"בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". מתי חתמת לראשונה בשם הרבי, ומדוע 

דווקא אתה?

הרבי,  של  החלטה  הייתה  זאת  תשובה.  לי  אין  האחרונה  השאלה  על 
על  בשמו  שאחתום  הרבי  בי  בחר  מדוע  להבין  ניסיתי  לא  ומעולם 

המכתבים. עבורי זאת זכות גדולה, כמובן.

בשנים  התחיל  זה   - הרבי  בשם  לראשונה  חתמתי  מתי  השאלה  לגבי 
אלפי  מגיעים  היו  דפגרא  יומא  לפני  כאשר  הרבי,  לנשיאות  הראשונות 
פדיון–נפש מחסידים ברחבי תבל, והרבי הורה לי להשיב לכל אחד אישור 
שעם  כמובן  פ"נים.  של  גדול  במספר  מדובר  היה  אז  הפ"נ.  קבלת  על 

השנים הכמות גדלה והגיעה לאלפים רבים במשך השנה.

כעבור כמה שנים, הורה לי הרבי לחתום "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א" על 
מכתבים פרטיים שכתב הרבי.
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בין "חשאי" ל"סודי"

או  "סודי",  עליהם  כתוב  שהיה  מכתבים  שהיו  אומרת  השמועה   •
"חשאי". מדוע היה צורך בציון כזה, והרי כל מכתב הוא אישי ומיועד 

לנמען בלבד?

חשאיות  על  במזכירות  הקפידו  מאוד  הרבי,  הנחיות  פי  על  אכן, 
ולמוסדות.  פרטיים  לאנשים  המכתבים  במשלוח  ובפרט  ודיסקרטיות, 
לנו  שתהיה  הרבי  ביקש  מאוד,  אישי  בעניין  מדובר  היה  כאשר  אולם 
תשומת לב יתירה לחשאיות של המכתב, ואז רשם הרבי על המענה את 

האות ח', שמשמעותה: "חשאי".

סודיות.  של  ביותר  הגבוהה  לרמה  מילת–קוד  הייתה  "סודי",  המילה 
"סודי",  המילה  את  מכתב  על  ציין  הרבי  כאשר  מ"חשאי".  יותר  הרבה 
המכתב.  את  אצלו  לשמור  יכול  אינו  הנמען  שאפילו  הייתה  המשמעות 
בשולי המכתב היה מפורש שלאחר קריאת תוכן המכתב, עליו להחזיר 

את הטופס המקורי למזכירות הרבי!

מכתבים עם יחס אישי

פעם  שקלתם  האם  תקתוק.  במכונת  נכתבו  הרבי  של  המכתבים   •
להתחיל לעבוד עם מחשבים?

בראשית שנות המ"מים, כאשר במשרדים הגדולים בארצות הברית החלו 
משלוח  תהליך  את  למחשב  הרעיון  את  העלנו  במחשבים,  להשתמש 
המכתבים. שאלתי על כך את הרבי, והרבי לא היה שבע רצון מהרעיון. 
כנראה שלרבי חשוב להעניק תחושה אישית לכל אחד שמקבל תשובה, 

ולא מכתב שהודפס בצורה ממוחשבת.

ואגב היחס האישי, חשוב לציין שכל מכתב שיצא מהרבי, הן בחתימתו 
של הרבי, הן בחתימת המזכיר, ואפילו מכתבים שיצאו מטעם המזכירות 
- הרבי לא אישר לשלוח מכתבים ללא שהרבי עצמו עבר עליהם קודם 
לכן. כך שלמעשה כל מכתב שהתקבל במהלך השנים מהרבי ומהמזכירות, 

היה למראה עיניו הקדושות ובאישורו.
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סדר ההנהגה לאחר כ"ז אדר תשנ"ב

ראשון  אדר  כ"ז  לאחר  הרבי  מכתבי  משלוח  של  הסדר  היה  כיצד   •
תשנ"ב?

עם  מכתבים  לשלוח  להמשיך  הרבי  הורה  המזכירים,  לשאלת  במענה 
איחולי מזל–טוב לשמחות החסידים וכו', עם חתימת המזכיר "בשם כ"ק 

אדמו"ר שליט"א".

הייתי נכנס לרבי עם חבילת מכתבים לבקשות ברכה, ולאחר שהעברתי 
את בקשת הברכה לרבי, שאלתי את הרבי אם אפשר לשלוח מענה בשם 

הרבי. לאחר שנעניתי בחיוב, עברתי למכתב הבא.

הרבי ענה: "אזכירו עוד הפעם על הציון"

• במהלך השנים נתקלת בוודאי בעניינים מופלאים. תוכל לשתף אותנו 
בכמה מהם?

בכלל, ראינו אצל הרבי מענות ועניינים נפלאים. אביא רק שתי דוגמאות 
בענייני שידוכים:
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בשתי  הפתק  את  לקח  הרבי  לשידוך.  ברכה  בקשת  לרבי  הכנסתי  פעם 
היה  זה  ארוכות.  שניות  במשך  לצד  מצד  הפתק  את  לסובב  והחל  ידיו, 
לנו הבנה במענות של הרבי. לבסוף  מראה שמיימי, שרק ממחיש שאין 

עצר הרבי, ונתן את הסכמתו לשידוך.

בהזדמנות אחרת, כאשר הכנסתי פתק עם בקשת הסכמה לשידוך, אמר 
לי הרבי למסור להורים ש"מה' יצא הדבר"…

תמיד ראינו דברים מעבר להבנתנו: פעם צלצל אחד מאנ"ש למזכירות, 
וביקש שאכניס לרבי בקשת ברכה דחופה לחולה. היה זה בשעות הבוקר, 
הציון.  על  אזכיר  מענה:  הרבי  הוציא  הפתק  את  שהכנסתי  לאחר  ומיד 
עדכון  עם  נוסף  טלפון  קיבלתי  הצהריים,  בשעות  שעות,  כמה  כעבור 
שמצבו של החולה השתפר. שוב הכנסתי פתק לרבי, ולהפתעתי קיבלתי 
את המענה הבא: אזכירו עוד הפעם על הציון. זאת למרות שמאז המענה 
הקודם לא יצא הרבי מחדרו! מסתבר שהרבי לא צריך לצאת מחדרו כדי 

להזכיר לברכה על הציון.

• האם תוכל לספר על 'מופת' אישי שאירע לך?

פעם, חזרתי לביתי בשכונת ברייטן, יחד עם בני משפחתי, ולפתע תקפו 
אותנו כמה צעירים. אשתי שראתה זאת החלה לצעוק, והצעירים הללו 
ברחו. ידענו שצעירים אלו מתגוררים בבניין מעבר לרחוב, שהיה משכן 

לפושעים צעירים, וחששנו מאוד מה יהיה הלאה.

כתבנו על האירוע לרבי, ושאלנו אם לעבור לרחוב אחר, באותה שכונה. 
רגועים  יותר  לעזוב את השכונה, אבל חשבנו שנהיה  לא חשבנו כמובן 
ברחוב אחר, לא מול הבניין של הפושעים הללו. תשובת הרבי הייתה חד–
ויבשר  ]היינו לא לעזוב בעקבות איומים[,  משמעית: ידועה שיטתי בזה 

בשורות טובות.

לא חלפו חודשיים, ובשעה שלוש לפנות בוקר החרידו את האזור צפירות 
מכבי האש שהוזעקו למקום לאחר שבבניין של הפושעים פרצה שריפה. 
מכבי האש ניסו במשך זמן ארוך להשתלט על השריפה, אולם השריפה 
כילתה את כל הבניין, עד היסוד. עשרים שנה אחר–כך עמד הבניין שומם. 

מה ששתי מילים של הרבי יכולות לחולל…
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הוראות בענייני משיח - בהתוועדויות ומענות

• בשנים האחרונות עוסק הרבי בקאך מיוחד בהפצת בשורת הגאולה, 
והכנת העולם לקבלת פני משיח. האם היו הוראות מיוחדות למזכירים 

בעניין הזה?

אני לא קיבלתי הוראות מיוחדות מהרבי בעניין. הרבי העביר את המסר 
וכמובן  החסידים,  לכלל  שנועדו  ההתוועדויות  באמצעות  ביותר  הברור 

שהיו גם מענות שנועדו לאנשים פרטיים.

של  העיקרי  שהעיסוק  הרבי  של  שרצונו  וברור  מפורסם,  הכל  היום 
פני  לקבלת  העולם  והכנת  הגאולה  בשורת  בהפצת  יהיה  היום  חסידים 
השלוחים,  לכינוס  בשיחה  הרבי  של  בלשונו  ממש.  בפועל  צדקנו  משיח 
הנקודה:  חדורה  תהיה  שעושים,  פעולה  שבכל  תשנ"ב:  שרה  חיי  ש"פ 

כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו.

משיח לא מרחק!

להתרחק  לאנשים  גורמת  הגאולה  בשורת  שהפצת  הטוענים  יש   •
מליובאוויטש. האם שמעת דברים מהרבי בנושא?

שליובאוויטש  לאחר  גם  אותה  שטענו  היו  חדשה.  לא  הזאת  הטענה 
הפיצו את עיתוני "הקריאה והקדושה" )שאגב, זכיתי יחד עם משפחתי 
להיות שותפים בהוצאתם לאור(, בהם הובאה קריאתו של הרבי הריי"צ 
עסקן  היה  כך,  שטענו  מאלה  אחד  לגאולה".  לאלתר  לתשובה  "לאלתר 
יהודי גדול, שהיה ידיד גדול לליובאוויטש ואף סייע רבות לרבי הריי"צ 

בביקורו הראשון בארצות הברית.

מה  לברר  כדי  עסקן,  לאותו  הרבי  אותי  שלח  היו"דים  שנות  בראשית 
לי שהתרחק  סיפר  הוא  איתו,  ארוכה  שיחה  לאחר  לליובאוויטש.  יחסו 
הגאולה  בנושא  בקאך  לעסוק  החל  הריי"צ  לאחר שהרבי  מליובאוויטש 
משיח  מתי  לדעת  יכול  אינו  אחד  שאף  מחזיק  "אני  המשיח.  והתגלות 

יבוא", אמר, "ומשום כך התרחקתי".

שהתרחק  דבריו  את  וציטטתי  איתו,  הפגישה  על  לרבי  כתבתי 
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"נתרחק",  המילה  על  כוכבית  ציין  הרבי  משיח.  בגלל 
משיח"(: "בית  בשבועון  בזמנו  פורסם  היד  )כתב   וכתב 
גאון,  סעדי’  ר’  והם:  קץ  שאמרו  אלו  כל  מן  להתרחק  הוא  צריך  עפ”ז 
)דניאל  )אגרת תימן(, ראב”ע  יד(, רמב”ם  ח,  כה.  ז,  לדניאל  )בפי’  רש”י 
יא, ל(, בעלי התוס’ עה”ת )הדר זקנים ר”פ וישב( הרמב”ן )בס’ הגאולה(, 
שנה  ת”ש  אלפים  ה’  ]”בסוף  המגילות  על  בפי’  יחייא  אבן  יוסף  דון 
צו(,  )ר”פ  אוה”ח  ובכ”מ(  הישועה  מעיני  )בס’  אברבנל  ר”י  בקירוב”[, 
פ”ה  )מע”ש  המשניות  על  אורג  מעשה  דצניעותא(  לספרא  )פי’  הגר”א 
ב. קלט,  זח”א  ב.  צז,  סנה’  ג”כ  וראה  ועוד.  ועוד  האריז”ל.  בשם   מ”ב( 

הדברים ברורים, ואינם צריכים תוספת ביאור.

ונבואת  בשורת  את  לפרסם  הרבי  הורה  תנש"א,  שופטים  ש"פ  בשיחת 
אומרת  זאת  שיחות.  וכמה  בכמה  וכן  בא",  משיח  זה  ש"הנה  הגאולה 
שכיום אפשר לפרסם את בשורת הגאולה בלי לגרום לאנשים להתרחק 
שזה  לדעת  צריך  אבל  לדבר,  איך  לדעת  שצריך  כמובן  מליובאוויטש. 
 - המתקבל  ובאופן  נועם  בדרכי  הדברים  את  מגישים  כאשר  אפשרי. 

אנשים מקבלים את הדברים.

כל  נפלא: אם בעבר  דבר  רואה  יהודים מחוגים אחרים,  מי שמדבר עם 
עסקו  ליובאוויטש  ורק  אלו,  של  מעולמם  רחוק  היה  משיח  של  הנושא 

בזה, הרי שהיום כולם עוסקים בנושאי גאולה ומשיח.

ללמוד  אותנו  לעורר  צריכות  משיח,  מבצע  על  לאנשים  שיש  השאלות 
יותר ענייני גאולה ומשיח מתוך שיחותיו של הרבי, כהוראת הרבי שזאת 

הדרך הישרה להביא להתגלות המשיח.

 מזווית אישית
הרב שלום יעקב חזן

שלוחים  רבנים,  עשרות  משיח"  "בית  לשבועון  ראיינתי  השנים  במהלך 
מזווית  מיוחד  רושם  עלי  הותיר  מהם  אחד  וכל  נכבדים,  ציבור  ואישי 
מסויימת. אולם ראיון זה, עם מזכירו הנאמן של הרבי, שזכה להיות קרוב 
במוסדות  בכירים  הכי  בתפקידים  ולשמש  שנים  כיובל  במשך  למלכות 

ליובאוויטש - הותיר עלי רושם עמוק ביותר, שאין דומה לו.
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והאימון הרב שזכה  ישבתי מול חסיד אמיתי, שלמרות הקרבה הגדולה 
הכלים,  אל  ונחבא  צנוע  אדם  נשאר   - המיוחד  מעמדו  ולמרות  מהרבי, 

המדבר עם כל אחד בגובה העיניים.

הרב סימפסון הוא איש סוד ממדריגה ראשונה, וגם לאחר שחרג ממנהגו 
והסכים להתראיין, בפעם הראשונה מאז החל את עבודתו אצל הרבי, על 
מנת לעורר את אנ”ש להתחזק בהתקשרות לרבי ובהכנת העולם לקבלת 
פני משיח צדקנו - הוא מגלה טפח ומכסה טפחיים. לאורך כל הראיון 
ניתן לראות עליו, שהוא בורר את מילותיו בקפידה, מתוך תחושה ברורה 
שהרבי יראה כל מילה שתכתב בשמו, והוא הרי מאמין ובטוח שעוד רגע 

קט ייקרא אל הקודש פנימה, להמשך עבודתו…



 לעילוי נשמת
 הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ רב פעלים

 הצנע לכת ובעל מדות

 הרב שלום מנחם מענדל
 בן הרה"ג הרה"ח הרה"ת הרב אליהו ע"ה

סימפסאן
שימש בקודש בבית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מינהו לשרת בקודש כמזכירו
ועמד על משמרתו מתוך ביטול פנימי

 סמך את ידו הק' עליו לחתום בשמו על אגרותיו הק' 
והפקידו על הדפסת האגרות קודש שלו

חבר הנהלת מרכז לעניני חנוך

 ממונה לחלוקת מעות חיטים וצרכי החג שע"י מזכירות הרבי
וממונה על חלוקת הש"ס שע"י מחנה ישראל

 כיהן כרב בהכנ"ס אושן ווירד גגז'ואיש סענטער
ופעל במסירה ונתימה בטובתם הגשמית והרוחנית דאנשי קהלתו

 עסק במרץ בהפצת התורה והחסידת ובמבצעים הק' 
 ובבניין וניהול מקוה טהרה לבני ובנות ישראל

בשכונת ברייטן ביטש

 זכה להקים דור ישרים מבורך
 הולכים בדרך התורה והחסידות

מקושרים לנשיא דורנו ומהם שלוחי המלך

 נלב"ע בשם טוב ביום מלאות לו צדי"ק שנה
 יום חמישי פ' מטות-מסעי

כ"ט תמוז ה'תשע"ט

ת' נ' צ' ב' ה'

*( מתוך נוסח המצבה


