רבי לוי יצחק:
הער זיך איין בשעת מ'איז גוועהן און רוסלאד ,איז ישט גוועהן די מיעות?
חסידים .......ג'פאהרן? ....ס'איז ישט קיין חיוב! אין רוסלאד איז גוועהן א
ראש ........מהאט זיך אייגעשטלעט דעים לעבן ....הן לחיים הן להיפך.......מאיז
געפארן ............די אלע ארומעלייט .....דאגה'ן אויף ראש השה פארוואס פון דא
ישט? ווייל אזוי איז גוועהן מקובל אז דער חיוב פון ראש השה איז ישט פון ארץ
ישראל שוין .............איך האב דאך אויך......מישען...............דער דיבור איז א
דיבור ,דער דיבור איז א דיבור ,די דיבור האט איבער גזאגט איין מאהל? אסאך מאהל
אסאך מאהל האט ער אזוי ג'זאגט דער חיוב פון ראש השה איז ישט פון ארץ ישראל.
שוין.
].äëë íòô äëë íòô
,!áåéç àì äæ .......?åòñð ....íéãéñç ,úåòéðî äéä àì ,àéñåøá åéäùë ,áåè òîùú
ïä íééçì ïä ....äðëñá íééçä úà åãéîòä ..........ùàø äéä àéñåøá
?àì ïàëî äîì ,äðùä ùàøì íéâàåã äéä ........íééðòä ìë ,åòñðå...êôéäì
מחמת שכך היה מקובל ,שהחיוב של ראש השה הוא לא מארץ ישראל,
àåä äæ øåáéã ,øåáéã àåä äæ øåáéã .........áøòúäì .....éðà íâ ..........÷éôñî
øîåà äéä íéîòô äáøä íéîòô äáøä ?úçà íòô ÷ø øîà äæ øåáéã ,øåáéã
äù äëëחיוב של ראש השה הוא איו מארץ ישראל.[÷éôñî .
שואל :דעים רבי'ס זאך איז דאך צחיות?
][?úåéçöð àåä ì"æ åðéáø ìù éøáã àìä
רבי לוי יצחק :איז אך א קשיא ,שוין...צחיות........ארץ ישראל.....זוהן איז גוועהן א
אדערע האלב יאהר )אין ארץ ישראל( ........ישט גוועהן אין אומן.
]éöçå äðù äéä åðá ...........ìàøùé õøà ........úåéçöð .........éã ,àéùå÷ ãåò êì ùé æà
)[.ïîåàá äéä àìå .............(ìàøùé õøàá
שואל :ערב ראש השה איז ער גוועהן ביים אר"י הקדוש.
][ùãå÷ä é"øà ìù åøá÷á äéä äðùä ùàø áøò
רבי לוי יצחק :יא יא ,האט ער איבערג'געבן דעים זוהן אז מזאל געבן פאר ר' חמן
טולטשיער  18זהובים ,אזוי פלעגט ער געבן אלע יאהר פאר א פדיון  18זהובים! שוין
ער האט ישט ג'קעט פארן? ער איז גוועהן דא.............
]äéä äëë ,íéáåäæ 18 øòðéùèìåè ïîçð 'øì øåñîéù åðáì øñî àåä ,ïë ïë
äéä àåä ?òåñðì ìåëé àì àåä íàä !ïåéãôì íéáåäæ 18 äðù ìëá ïúéì âäåð
[.........ïàë
שואל :ער איז אריבער גאפארן צו מירון אויכעט?
].[?ïåøéîì íâ òñð àåä

רבי לוי יצחק :ער איז גוועהן אין צפת! אוודאי ער איז גוועהן אין צפת ............אויב
סאיז דער חיוב פון ראש הראש איז אזוי וואו פון רוסלאד ,האט ער ישט ג'קעט
פאהרן? די אלעס וואס מרעדט פון ר' פתלי כהן  .....אויב ס'וואלט גוועהן דער חיוב פון
ראש השה אזוי ווי ס'איז פון רוסלאד ,וואלטען אלע אהין געפארן ,אזוי איז גוועהן
מקובל.
]àåä äðùä ùàø ìù áåéçä íà .........úôöá äéä àåä çèá !úôöá äéä àåä
éìúôð 'øî íéøáãîù äî ìë ?òåñðì ìåëé äéä àì íàä ,àéñåøî åîë ÷åéãá
íìåë åéä ,àéñåøî åîë ÷åéãá äðùä ùàø ìù áåéçä äéä íà .........ïäë
[ìáå÷î äéä äëë ,íéòñåð
שואל :טאמער ס'וואלט גוועהן א מעגליכקייט אז מקען פאהרן מיט א עראפלאן] ,סאיז
דאך ישט ווייט פון דא[ מזאל קעען פארן ערב ראש השה צום רבי'ס ציון ,אין קומען
צירוק אהער זיין דא )און ארץ ישראל( זיין דא ראש השה .עס דויערט ישט לאג הייט
איז דא עראפלאען ווואס מאכן דאס מיט א שעה ,א 'קאקורד' א ייע עראפלאן ,וואס
פאהרט פון דא קיין אמריקה פיר שעה ....א שעה צייט קיין אומן אין זיין צירוק ,על כל
פים דאס איז מען יא מחיוב ווייל השתטחות אויפן רבי'ס ציון ערב ראש השה איז
לכאורה למעלה מזה אדער? עס קען באלד זיין ,די עראפלאען איז שוין דא.
]áøòì åòñéù (ïàëî êë ìë ÷åçø åðéà äæ) ñåèî íò òåñðì úìåëé äéäé íà
ïàë úåéäì (ìàøùé õøàì) ïàëì øåæçìå ,ì"æ åðéáø ìù ïåéöì äðùä ùàø
úåùòì íéìåëéù íéñåèî ùé íåéä ,áø ïîæ ç÷åì åðéà äæ .äðùä ùàøá
ä÷éøîàì òñåðù 'ãøå÷ðå÷' àø÷ðä ùãç ñåèî ùé ,úçà äòùá äòéñðä
ïëà äæ ìò äæ íà ,íéðô ìë ìò ,íéøæåçå ïîåàì úçà äòù ...........úåòù òáøàá
äìòîì àåä äðùä ùàø áøòá åðéáø ìù ïåéö ìò úåçèúùäù ïåéë ,áåéç ùé
.ïàë øáë íä íéñåèîä ,áåø÷á úåéäì ìåëé äæ ?åà ,äæî
רבי לוי יצחק :איך ווייס ישט ,א ייע מציאות ,שוין וואס ווייזט מען ,דריי אהין דריי
אהער ,ר' אברהם ב"ר חמן איז גוועהן א קדוש ,באמת א בעל רוח הקודש ,איז
ארויסג'גאגען מפיו הקדוש די ווערטער ,פון ארץ ישראל איז ישט קיין חיוב צו
פאהרן ....ער האט ישט ג'זאגט אז מטאר ישט פארן ,סאיז ישט דא חיוב צו פארן,
דער חיוב וואס איז ג'וועהן פון רוסלאד ,אפילו פון עטער רוסלאד ,אפילו
פון.....שמחה.....אויף ראש השה ............,אסאך ווייטער ווי פון דאט ,צו פון אך
ווייטער ....איז מען גקומען אויף ראש השה ......אסאך ווייטער ,איז מען גקומען אויף
ראש השה ,אבער פון דאט איז מען ישט קומען.............. ,פון דאט איז קייער
ישט געקומן.
]êåôäúå ïàëì êåôäú ,íéòãåé åðçðà äî ,äùãç úåàéöî àåä äæ ,òãåé åððéà
 ,ïàëìר' אברהם ב"ר חמן היה קדוש ,ובעל רוח הקודש אמיתי ,ויצא מפיו הקדוש
מילים הללו ,מארץ ישראל איו חיוב לסוע÷ø ,òåñðì øåñàù øîà àì àåä ........
.......î åìéôà ,àéñåøî áåø÷ øúåé åìéôà àéñåøî äéä áåéçä ,òåñðì áåéç ïéàù
øúåé úåîå÷îî íâå ,ïàëî ÷åçø øúåé äáøä .........äðùä ùàø ìò .........äçîù
íéòéâî äéä ÷åçø øúåé äáøä ..........äðùä ùàø ìò íéòñåð äéä ...........íé÷åçø

äéä àì íãà íåù ïàëî .............íéòéâî äéä àì ïàëî ìáà ,äðùä ùàø ìò
.[òéâî
שואל :וואס איז מיט די אלע גרויסקייטן וואס די רבי האט ג'רעדט אויף ראש השה?
][?äðùä ùàø ìò øáãî äéä äæ ì"æ åðéáøù úåìòîä ìë íò äî
רבי לוי יצחק..........:פלעגט אזוי רעדן ר' אברהם ב"ר חמן ......יעדען ........קיין חיוב
פון ארץ ישראל איז ישט קיין חיוב צו פארן ,מ'איז געקומן צו ארץ ישראל איז ישט
קיין חיוב צו פארן.
ר' מאיר טעפליק ...........צוויי טעג .......צוגאזאגט אסאך געלט.......ער מיט.....זעען
געפארן ........יעער רוטשליד ,איימאל אין צעהן יאהר איז ער גוועהן.
]áåéç äéä àì ..........íìåë .........øáãì ìéâø äéä ïîçð ø"á íäøáà 'ø .............
.òåñðì áåéç äéä àì ,ìàøùé õøàì íéòéâî äéä ,òåñðì ìàøùé õøàî
.....å àåä ............óñë äáøä çéèáä.............. íéîé éúù ..............÷éìôòè øéàî 'ø
.[íéðù øùòá íòô òñåð äéä (øùåòä) àåää ãìéùèåø íâå ..............íéòñåð äéä
שואל :דאס הייסט אז אלע זאכן וואס שטייט ביים רבי'ס ספרים ,און די אלע תפלות
וואס שטייט אין ליקוטי תפלות אז מ'זאל זוכה זיין צו ראש השה ,האט מען ג'היפערט.
]áåúëù úåìôúä ìëå ì"æ åðéáø éøôñá áåúëù äî ìë ìò íéâìãî åéä íàä
[?äðùä ùàøì åëæéù úåìôú éèå÷éìá
רבי לוי יצחק :אלץ איז פון חוץ לארץ ,אזוי ווי מ'איז אין ארץ ישראל איז ישט דא קיין
חיוב.
].[áåéç øáë ïéà ìàøùé õøàì åòéâä øùàë ìáà ,õøàì õåçî ÷ø àåä ìëä
שואל :איז אפשר איז ישט דא קיין חיוב בכלל צו קומען דא )צו ירושלים( אויף ראש
השה ,מ'קען בליייבען אין רמות ,אדער פין אמריקה דא קומען ,אפשר די אמריקאער
דארפן טאקע גיכער קומען דא ,פרידמאן די אלע חברה וואס קומען?
]øùôà ,äðùä ùàø ìò (íéìùåøéì) ïàëì àáì áåéç ïéà íâù éìåà äæ éôì
éçøæàù áåè øúåé ,ä÷éøîàî íâ ïàëì àåáéù éìåà åà ,úåîøá øàùéì
.[?íéòñåðù äøáçä ìëå ïàîãéøô åîë ,ïàëì åàåáéù á"äøà
רבי לוי יצחק :אוודאי פון די גאצע וועלט דארפן פארן קיין אומן ,פון ארץ ישראל ישט,
פון אמריקה דארפן פארן קיין אומן ,פון בעלגיע פון אימעטים דארף מען פארן ,אבער
פון ארץ ישראל איז ישט קיין חיוב.
] ,ïîåàì òåñðì íéëéøö åìåë íìåòä ìëîù ,øåøá øáã äæאבל מארץ ישראל לא,
,ïîåàì òåñðì íéëéøö íå÷î ìëîå äéâìáî ,ïîåàì òåñðì íéëéøö ä÷éøîàî
.[áåéç åðéà ìàøùé õøàî ìáà

שואל :ווייל אייער איז איצעטר ג'קומען צו מיר ,ער וויל מיר געבן א גוטע פאספארט
וויל ער מיר געבין מיט מייער א בילד מיט אלצדיד איצטער פאר מערב ,כ'האב איהם
ג'זאגט ,אך מערב וועל איך דיר עטפערן.
],ìëä íò éìù äðåîú íò ïåëøã éì ïúéì äöåøù ,åéùëò éìà òéâä ãçàù ïåéë
.[áéøòî øçà äáåùú åì ïúàù åì éúøîà ,áøòî éðôì åéùëò ùîî
רבי לוי יצחק :זאג איהם אר דעי ווערטער ,אכאמאל דריי דריי ,פון ארץ ישראל איז
ישט קיין חיוב צו פארן אויף ראש השה .שוין  .....דריי דריי......
]áåéç ïéà ìàøùé õøàî ,ïàëìå ïàëì êåôäú íòôä ãåò ,åììä íéøáã åì ãéâú
[..........ïàëìå ïàëì êåôäú ..................éã ,äðùä ùàø ìò òåñðì
שואל :אין די אלע תיקוים פון ראש השה ווערן געטוהן דא?.
].[?(ìàøùé õøàá) ïàë íâ íéùòð íéðå÷éúä ìë íàä
רבי לוי יצחק :אוודאי! זיי פרעגן דאך די אלע ..........ארץ ישראל איז אזוי הייליג ,ארץ
ישראל איז ישט קיין חיוב צו פארן...........זייער ..........הייליג......ארץ ישראל...
אצלי בראש השה ........אסאך ......ר' אברהם ב"ר חמן ...........ער איז גוועהן א בר
סמכא ............קייער איז ישט גפאהרן פון דאט ,קייער פון דאט איז ישט
ג'פאהרן ,ר' פתלי כהן ר' ישעיה ר' יעקב שיידער...............
]õøàî ,ùåã÷ êë ìë àåä ìàøùé õøà ............åìà ìë íéìàåù íä ,!éàãåá
éìöà ........ìàøùé õøà ......ùåã÷ .............. ãåàî ...............òåñðì áåéç ïéà ìàøùé
øá äéä àåä .............ïîçð ø"á íäøáà 'ø ........äáøä .........äðùä ùàøá
'ø ,òñåð äéä àì íãà íåù ,ïàëî òñåð äéä àì íãà íåù ...............àëîñ
[.............øòãééðù á÷òé 'ø äéòùé 'ø ïäë éìúôð
שואל :איהר קעט פארט ישט פארגלייעכן די אמאליגע וואס האט גדויערט וואכן,
הייט וואס דויערט שעות.
]íåéäù äî ,úåòåáù äîë ç÷ì äòéñðäù ,íää íéîéáî úååùäì øùôà éà
[úåòù äîë ç÷åì
רבי לוי יצחק :וואס וואכען? מ'איז געפארן ,דריי טעג ,דריי טאג ביז איסטאמבול ,אין
אך דריי טאג איז מ'גוועהן דא .ווער ס'איז גוועהן פארמעגליך האט גקעט פארן מיט
צווייטע קלאס ,ממש א ?טיאטער? צו פארן ......א שייע צימער .....דאס איז גוועהן.
מאיז ישט ג'פאהרן ווייל פון ארץ ישראל איז גוועהן מקובל אז פון ארץ ישראל איז
ישט קיין חיוב צו פארן ,שוין דריי אהין דריי אהער ,דריי דריי.
]ãò íéîé äùìù ,íéîé äùìù íéòñåð äéä ?'úåòåáù' øîåà äúà äî
òñåð äéä óñë úö÷ åì äéäù éîå ,ïàë øáë åéä íéîé äùìù ãåòå ,ìåáîèñéà
äéä àì .........äéä äëë .......äôé øãç ........òåñðì ?? ùîî ,äéðùä ä÷ìçîá
ïàëì êåôäú éã ,òåñðì áåéç ïéà ìàøùé õøàîù ìáå÷î äéäù úîçî íéòñåð
.[ïàëì êåôäúå

שואל :איז ווער זאגט אז סאיז דא בכלל א חיוב צו קומען דא צוזאמען ,ווער זאגט מדארף
קומען דא א צו ירושלים ,מעטשן זעען זיך מפקיר פון עמואל פון בי ברק ,ס'איז דא
אדערע וואס זעען זיך ממש מוסר פש ,ס'איז דא וואס האבן קראקע פרויען צו אמאל
א אשה יולדת מ'לאזט איבער א ברית ,אלעס ,ס'איז דא בכלל א חיוב?
]íëéøöù øîåà éî ,ïàëì óñàúäìå àåáì áåéç ììëá ùéù øîåà éî ,ïë íà
ùé ,÷øá éðáî ìàåðîòî íéòñåðå íîöò íéøé÷ôî íéùðà ,íéìùåøéì àåáì
äùàä íéîòôì ,íéìåç íäìù íéùðäù åìàë ùé ,ùîî íùôð íéøñåîù åìàë
.[ììëá áåéç ùé íàä ,ìëä ,äìéî úéøáä úà íéáæåò ,úãìåé àåä
רבי לוי יצחק :לאז מיך אפ מיט די מעשות ,לאז מיך אפ ,אוי ,שוין ,איך ווייס ישט,
פאדריי ישט די קאפ ............א גוטע אכט.....................
]úà éì ìáìáú ìà ,òãåé åððéà éã ,éúåà áåæòú ,åìàë íéøåôéñ íò éúåà áåæòú
[...........áåè äìéì ...........ùàøä
שואל...... :ס'איז זמן גרמא
][àîøâ ïîæä äæ ........
רבי לוי יצחק.............. :וואס ווילסטו ...........שוין...............
][..........éã ...............äöåø äúà äî ..........
שואל :מ'קען גלייבין אז אלע תיקוים ווערט ג'טוהן אז מקומט זיך דא צוזאמען?
][?(íéìùåøéá) ïàë íéôñàúîùë íéùòð ïéðå÷éúä ìëù ïéîàäì øùôà íàä
רבי לוי יצחק :יא יא יא יא יא יא...............
][.....................ïë ïë ïë ïë ïë ïë
שואל :מקומט אויפן רבי'ס אמען
][ì"æ åðéáø ìù åîù ìò íéòéâî
רבי לוי יצחק :אזוי איז מען מגלגל .....ישט ......זיי זעען קיימאל ישט געפארן.......
][...............íòô óà åòñð àì íä ............... àì ..........íéìâìâî äëë
שואל........ :שרייבט תרס"ה איז תייסד געווארן דא אין ירושלים צוזאם צוקעמן,
ס'איז גוועהן בחייו פון ר' חמן אסאך יאהר.
]åééçá äéä äæ ,ãçéá óñàúäì íéìùåøéá ãñééúð ä"ñøú úðùáù áúåë........
[íéðù äáøä ïîçð 'ø ìù
רבי לוי יצחק.. :אוודאי אזוי............קייער איז ישט געפארן פון דאעט..........
יראים ושלמים ר' מאטל .....חסידים ........קייער איז ישט געפאהרן קיין איימאל
ישט ......איז יא געפארן צוויי דריי מאהל ,ר' מאיר טעפליקער איז יא געפארן איין
מאהל .....צען יאהר ......זיבען חדשים......

,íéîìùå íéàøé .............ïàëî òñåð äéä àì ãçà óà ................àåä êëù éàãå]
..........úçà íòô åìéôà òñåð äéä äì íãà íåù ...........íéãéñç .........ìèàî 'ø
íòô òñð ïë øò÷éìôòè øéàî 'ø ..........íéîòô ùìù åà íéúù òñð ïë àåä
[.........íéùãç äòáù .......íéðù äøùò .............úçà
.חמן אר ער מיט ר' אברהם ב"ר , ר' אפרים איז געפאהרן אלע יאהר:שואל
[ïîçð ø"á íäøáà 'øå àåä ÷ø ,íéðùä ìë òñð íéøôà 'ø]
 סאיז א פלא'דיגע זאך ר' אפרים איז אוועק געפארן. יא! יא יא, ר' אפרים:רבי לוי יצחק
.....עט מיטן עולםישט געדאוו  האט ער.... ער האט געקומען קיין.....ק קרא.....פון
אוועק.....ק איז ער גוועהן אזוי קרא,טר' לייבליס שוהל דארט האט ער געדאווע
 ער איז גוועהן א יוד,פטר געווארן צוויי אין דארט איז ער..... האך ראש הש געפארן
. שוין,א זקן
äéä àì.........òéâä àåä .........äìåç ....î òñð íéøôà 'øù ,àìô øáã àåä .ïë ïë !ïë]
äìåç êë ìë ,ììôúî äéä íù ,ùøãîä úéá ñ'ìáééì 'ø .........øåáéöä íò ììôúî
.[éã ,ï÷æ éãåäé äéä àåä ,÷ìúñä íùå ,íéúù ....äðùä ùàø øçàì òñð ,äéä

