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לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:
שירה ,אוריאל מנחם הכהן ,הילה ,אילה שיחיו אייזנברג
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

תפקידו של רבי
מר הערשל לאזארוף

ה

קשר שלי עם חב"ד החל בשנת תשל"ד (,)1974
בזמן היותי סטודנט באוניברסיטת מישיגן .יום
אחד ,בעודי פוסע בשבילי הקמפוס ,ניגש אלי יהודי
מזוקן חבוש במגבעת שחורה ושאל" ,סלח לי ,האם
אתה יהודי?" אחרי שהשבתי בחיוב ,הוא הזמין אותי
להשתתף בתפילות יום כיפור.
היה זה הרב אהרן גולדשטיין ,מנהל בית חב"ד
בעיר אן-ארבור ,ובעקבות אותו מפגש התחלתי
ללמוד איתו תורה במשך כמה שנים ,ותוך כדי כך
גם הלכתי והתקרבתי אל הדת ואל המסורת .אולם,
עדיין לא הייתי בטוח שאימוץ אורח חיים מלא של
שמירת מצוות הוא הדבר הנכון בשבילי .בנוסף לכך,
התחבטתי בין שני עולמות – אקדמיה ועסקים – ולא
ידעתי האם להתמסר ללימודי תואר בפסיכולוגיה,

או לפתח את אחד מכישוריי ותחומי העניין האחרים
שלי ,ובראשם את אהבתי העזה לבישול.
בעקבות הבלבול וההתלבטות הקשה שבה הייתי
נתון ,החלטתי לכתוב לרבי ,ולשאול כמה שאלות
חיים גורליות .את מכתב התשובה ששלח לי ,פתח
הרבי במילים" ,ימלא ה' את משאלות לבך לטובה".
אני הסקתי מכך שהדבר החשוב ביותר בקבלת
החלטה מעין זו ,הוא להתחשב בנטיית הלב .הרבי
הוסיף ועודד אותי ,תוך שהוא מזכיר את הבטחת
חז"ל בתלמוד" ,יגעתי ומצאתי – תאמין" ,ממנה
משתמע שכדי להצליח דרושים יגיעה ומאמץ; אם
כי ,אני גיליתי בהמשך שאפילו למאמץ קטן ,יש
השפעה רבה ביותר.
בדרכו הייחודית ,הצליח הרבי לגרום לי להתמקד
במה שרציתי באמת לעשות .בשעתו ,הבישול איפשר
לי לתת ביטוי ולממש את עצמי בצורה הטובה
ביותר ,וכך בסופו של דבר פתחתי מסעדה כשרה
בבית חב"ד אן-הרבור ,שנקראה 'שולחן יעקב'.
במכתבי גם כתבתי לרבי שאם יום אחד אחליט
לאמץ אורח חיים דתי ,ארצה ללכת בדרך אבותיי
שלא היו חסידים ,והוספתי כי "כרגע אינני אוחז
משום אדמו"ר .אני שומר אמונים ליהדות שעל
ברכיה גדלתי".
על כך השיב הרבי בהסבר מאלף לגבי מהות
תפקידו של רבי:
כמובן ,מה שמצופה ממך ,כמו מכל יהודי ,הוא
שחיי השגרה וההנהגה היומיומית יתנהלו בהתאם
לתורת חיים ,וזוהי מהות היהדות .אולם ,מאחר
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בסיוע חברי

הערשל לאזארוף הוא מנהל המרכז לקידום יצירתיות ופוטנציאל אנושי
הממוקם במונסי ,ניו יורק ,ועוסק בקידום שיטות ריפוי המבוססות על
תורה ,קבלה וחסידות .הוא רואיין בחודש מנחם אב תשע"ח (.)2018

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:
> תש"כ ( — )1960בעקבות רעידת אדמה קשה שפקדה
את העיר אגאדיר שבמרוקו ,שלח הרבי מברק תנחומים
ועידוד לרבה של קהילת אגאדיר ,הרב שאול דנן .רעידת
האדמה החריבה את מרביתו של מרכז העיר ההיסטורי
וגבתה  15,000קורבנות בנפש ,ביניהם עשרות תלמידי
ישיבת חב"ד שנהרגו בקריסת מבנה הישיבה .הרבי גם
הורה על הוספה מיוחדת בתפילה ובצדקה בתענית
אסתר ,שחל בשבוע שאחרי זה 1.ח' באדר
 1אגרות קודש ,כרך יט ,עמ' רט

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנוsipursheli@jemedia.org :
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שביחס לתורה נאמר" ,ארוכה מארץ מידה ,ורחבה
מני ים" ,נכון הדבר ששום אדם ,ככל שיהיה בקיא
ומלומד בתורה ומומחה בקיום במצוות ,לא יבודד
עצמו מאחרים שמהם הוא עשוי לקבל הבנה טובה
ומעמיקה יותר בתורה – על כל פנים ,באותם תחומים
בהם הוא עדיין לא הגיע לרמה הגבוהה ביותר .זהו
תפקידו של רבי ,מדריך ומורה דרך ,שהשקיעו יותר
זמן בתחום הלימוד שלהם ,והשיגו רמת ידע גבוהה
יותר ,וכו'.
הראיתי את המכתב הזה לאחד מחבריי ,הרב
זאב גופין ,שליח חב"ד באוניברסיטת ג'ון הופקינס
בבולטימור ,והוא אמר לי" ,הרשל ,האם אתה קולט
שבמכתב הזה הרבי בעצם מבקש ממך להיות חסיד
שלו?" מלכתחילה ,לא ראיתי כך את הדברים ,אבל
ברגע שהבנתי זאת ,ברור היה לי שאיענה בחיוב.
אכן ,בשנת תשל"ט ( ,)1979כאשר עברתי לניו
יורק והתחלתי להיפגש למטרות נישואין ,פניתי שוב
אל הרבי לבקש את עצתו ,וכתבתי לו מספר פעמים.
באחד המקרים השיב הרבי בשאלה ,האם הצעירה הזו
תהיה מוכנה לכסות את שערותיה לאחר הנישואים
כהוראת התורה ,אך התברר שהיא לא הייתה מוכנה
לכך ,והקשר נפסק .במקרה אחר השיב הרבי שזהו
שידוך מתאים .עד אז אני היססתי ,אולם תשובתו
של הרבי סייעה לי להבין שאישה צעירה זו היא אכן
ה'מחצית השנייה' האמיתית שלי.
הרבי העניק לי בהירות ,משום שזהו מה שרבי
עושה .הוא גם הוסיף וציין כי מאחר שהמיועדת
להיות אשתי היא בת כהן ,מתאים שהיא תינשא
לתלמיד חכם .לכן הוא הציע שאלמד מסכת
מהתלמוד ,וכך כתב לי הרבי:
אם היא בת כהן ,עליך להיות בקי בתוכנה של
מסכת אחת – אפשר גם שהלימוד יהיה באנגלית,
ובאחת מהמסכתות הקצרות ,כמו מסכת כלה ,וכו'.
בעקבות הוראה זו ,שאלתי האם עלי להיכנס ללמוד

יום שלם כתלמיד מן המניין בישיבה או בכולל ,או
לצאת לעבוד .תשובת הרבי הייתה שאצא לעבוד,
אבל שתהיה לי במקביל קביעות עתים לתורה – דבר
שגם יואיל לפרנסה – ובנוסף ,ככל שיהיה לי זמן
פנוי ,עלי להוסיף עוד בלימוד התורה .מאז ועד היום
אני מקפיד למלא אחר עצה זו.
אחרי כמה שנים בעסקי ההסעדה ,שבמסגרתן
קידמתי יוזמה לאכילה בריאה ,שבתי אל תחום העניין
האחר שלי – פסיכולוגיה .התחלתי להפעיל בבתי
הכלא בניו יורק תכנית בשם 'אסטרטגיות בריאות
לחיים מוצלחים' ,שהייתה מבוססת על רעיונות
מתורת החסידות .בעקבות כך נולד הרעיון של
פתיחת מרכז ְׁשלֹומּות (וֶ ולְ נֶ ס – איזון גופני ונפשי),
וזה הוביל לקריירה שלי בריפוי.
כך ,בתור מי שהחל את דרכו בהחלטה נחושה לא
"לאחוז מאדמו"ר" – לא רק שהפכתי לחסיד ,אלא
שכל מהלך חיי הונחה והודרך לאור עצתו הנבונה
של הרבי .מבחינתי ,זה לא יכול היה להיות אחרת.

