
ת מרחשק היתש״י י ש א ר  ימי ב

 חודש מרחשון

 יום ה/ ד׳ מד-חשון היום שלח כ״ק אדמו״ר (שליט׳׳א) [נ״ע] לקרוא להאברך מר יצחק לוי. כ״ק אדמו״ר
 ה׳תש״י שאלו ע״ד מצבם של היהודים הספרדים בצפון אפריקא1, יצחק לוי סיפר, שיש שם אלפי
 ספרדים שומרי תורה ומצות, אבל בלימוד התורה הם חלשים, הם לומדים רק תנ״ך ולא

 גמרא וכוי.
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ת מרחשון ה׳תש׳׳י י ש א ר  ימי ב

 כ״ק אדמו״ר: מדוע אין שם מלמדים? האם ישנם שם ספרדים תלמידי־חכמים?
 הנ״ל ענה: עכשיו באו לישיבת ״מירי׳ ספרדים ממרוקו שיודעים קצת ללמוד.

 כ״ק אדמו״ר: הם יסכימו לנסוע לצפון אפריקא?
 הנ״ל ענה: זה קשה כי הם באו לכאן כדי לשפר את מצבם הגשמי.

 כ״ק אדמו״ר הביט עליו ואמר (תוך כדי שהוא* מצביע על עצמו): ״מיר וועלן •זיי
 אויסהאלטן״(= אנחנו נפרנס אותם). והורה לן לחפש כאן בניו יארק ספרדים אחרים שיהיו

 מוכנים להשתתף בעבודה זול.
 ולסיום אמר לו, שלפני הנסיעה חזרה יבוא עם זוגתו להפרד. כ״ק אדמו״ר הוסיף, שאצל
 חסידים ״געזעגענט מען זיך ניט״ >= לא נפרדים), ורק כשנפגש, זו תהיה שעה של קורת רוח.

 השוה גם למכתב כ״ק אדמו״ר שליט״א להרה״ח ר׳ מיכאל ליפסקער ע״ה, כ׳ שבט תש״י — בענין זה:
 ״אחד הדברים אשר הואיל כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ לדבר אתי בימים שלפני ההסתלקות הי׳ בענין
 החינוך של ילדי ישראל במדינות אפריקא לייסד שם בעזהשי״ת סניף מעבודתו החינוכית אשר תפקידו יהי׳
 גם לעזר לאחב״י שי׳ הדרים באפריקא ביסוד וסידור מוסדות חנוך כשרים — ולתכלית זו גם להכשיר חוג
 מלמדים משלהם — וגם להשגיח בל יעשה עול לבני הנעורים העולים מהתם לאה״ק ולשמור עליהם שלא
 ילכדו ח״ו לרשת הכפירה. ואמר לי שבקשר לזה יכתוב אליו שהוא יסע לשם — לאפריקא — לבקר את

 המצב על אתר לארגן את העבודה שם ולנהלה שם״.
 השוה למכתב כ״ק אדמו״ר שליט״א י״ז טבת תשי״א — בענין זה: ״אייניגע וואכן פאר דער הסתלקות פון
 כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ, בשעת עס איז געקומען צו רייד וועגן דער ארבעט פון מרכז לעניני חינוך .. אין
 אייראפע, האט כ״ק מו״ח אדמו״ר צו מיר געזאגט: אזוי ווי אין צפון אפריקע געפינט זיך אן עין הרע א
 גרויסער קיבוץ אידן, מיט א סאך אינגלעך און מיידלעך כן ירבו, און אזוי ווי די ארימקייט דארט איז ל״ע
 זייער גרויס, במילא קומט בא מיר אויס, אז די גרעסטע טייל פון זיי קאנען ניט באקומען קיין חינוך, כאטש
 זיי זיינען אלע יראי־שמים בתכלית — דארף מען אנהויבן דארט צו ארבעטן. בפרט אז לעבענס קאסטען
 זיינען דארט לפי ערך ביליק און מיט קליינער געלט קען מען אויפטאן גרויסע זאכן... אויף דעם גרונד פון
 די אנווייזונגען פון כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ האט מען באלד אנגעהויבן אויסצופארשן די לאגע אין צפון

 אפריקע״.
 ראה בהקדמה ל״היום יום״(ע׳ 20) ב״שלשלת היחס״ אודות כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע(ובר״פ מתולדות
 אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע נדפסו בכו״כ ספרים): ״תש״י — בשבועות לפני הסתלקותו מניח היסוד וסדר
 לעבודת החינוך וחיזוק התורה במדינת צפון אפריקה, אשר כפועל יוצא מזה נוסדו שם לעת עתה בית מדרש
 למורים, ישיבה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה לילדים ותלמוד תורה לילדות, כלם בשם הכללי ״אהלי יוסף

 יצחק — ליובאוויטש״.
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