בס"ד

This booklet contains an exchange of letters between Rabbi Menachem Shmuel Dovid Raichik and the
Previous Rebbe. The letters included here, from the years 1947 through 1949, are from the time he
commenced his Shlichus as Shadar of the Previous Rebbe. This is a position, which he held under the
Nesius of both the Previous Rebbe and our Rebbe, for a total of over fifty years. Additionally the letters
discuss his marriage to his Rebbitzen, Leah Raichik.
Portions of this booklet have been previously published in the Chabad Chodesh of Congregation Levi
Yitzchok of Los Angeles.
The various reports have been typed for easy reading - to show in detail what type of work he was doing
for the Rebbe, traveling for five months - Nisan through Av - from New York to the West Coast, then
returning to New York for Tishrei. Rabbi Raichik began his travels within six months of his arrival in the
United States from Shanghai not knowing much English; he traveled by train and bus, with his tefillin and
some seforim, some boxes of matzos and cans of sardines. Those people who remember Rabbi Raichik
will recall his strict observance of Kashrus and realize that the level of Kashrus around the country was
such that his diet was severely limited for a lengthy time. There were no "Chabad Houses" or other
centers where he could find a warm Chassidishe environment.
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בס"ד

כמה דוחו"ת שכתב הרה"ח וכו' הרב מנח שמואל דוד ע"ה הלוי רייטשיק
לכ"ק אדמו"ר מוהריי" בשנת ה'תש"ז אודות נסיעותיו כשליח המל"ח.
באור ליו ב' הייתי בבית ר' שמואל סטא והתוועדתי
עמו ,ג עוררתיו ביותר אודות המצב הנוכחי בהעיר
שהוא בשפל המדרגה מאוד ,ואשר עליו מוטל
להשתדל בחיזוק היהדות ,קוד הפרדי אמר לי שהוא
בטוח שא אבוא לשנה הבאה אז יהי' המצב הרוחני
בהעיר באופ אחר לגמרי לטוב,
עיקר תקוותו הוא מפני כי ע"פ השתדלותו נבנה בש
ביהכנ"ס ותלמוד תורה בניי גדול ומפואר מאוד,
ובעוד בער שני חדשי יוגמר הבניי ,והוא משתדל
להביא ש לרב #תלמיד ישיבת תורה ודעת אשר גמר
בקאלעדזש ג"כ ,הוא מצפה אשר ביחד ע הרב יהי'
באפשרותו לפעול הרבה בהחזקת היהדות ,וג יפתח
תלמוד תורה כשרה) ,עד היו אי בש תלמוד תורה
כשרה( ,אפשר הי' מהראוי להשתדל שיקחו לרב א'
מתלמידי ישיבתינו דאה"ב,
בעת היותי בערי הנ"ל וכמו"כ כמעט בכל העיר
שהייתי עד הנה ,הנה בכל הזדמנות שהי' לי לדבר ע
א' מישראל הנה השתדלתי לעשות אתו מדובר אודות
ענייני תומ"צ ועוררתיו או בכללות או אודות איזה
מצווה פרטית ,א' בעל חנות שדיברתי איתו כמה
פעמי הבטיח לי שישתדל לסגור החנות בשבת.
הרב גרינפעלד הבטיח לי להשיג תמיכה
מהפעדעריישע בפארטפמוט בעד המל"ח וג מר
סאט הבטיח לי להשתדל אודות זה בנארפאלק.



ב" ה
ביו א' דחה"פ דברתי לפני הקהל בבית הכנסת בית
ע הרב סיימא
ביו ב' דחה"פ דברתי בבה"כ נוסח ספרד על רחוב
פרעזידענט אצל ראדזשעס,
ביו שביעי של פסח דברתי בבה"כ שבת אחי נוסח
ספרד ,דברתי ועוררתי בחיזוק היהדות בכלל ובפרטות
אודות שמירת שבת וג דברתי בפרטיות אודות
החינו הכשר,

ר"ח ניס
על ש"ק פ' ויקרא באתי לברידזשפאט דברתי לפני
הקהל קוד תפילת מוס בביהכ"נ אנשי ליובאוויטש
אודות עבודת כ"ק אד"ש ובפרט אודות המל"ח
ואודות זכרו מקור מחצבת אודות לימוד התורה
וחינו הכשר,
אחר התפילה הי' קידוש ,בעת הקידוש ספרתי סיפור
חסידי ,ודיברתי דברי התעוררות,
לעת השלוש סעודות חזרתי מאמר דא"ח בבית הכנסת
נוסח אשכנז .כי בביהכ"נ אנשי ליובאוויטש אי
מתפללי רק בליל שבת ובשבת בוקר ,כי הוא רחוק
מהמרכז היהודי.
במוצש"ק ב' ניס נסעתי ביחד ע ר' ישראל סטאק
לניו האווע ,והתוועדנו ש בבית ר' משה העכט ג
היו ש נוכחי ר' זלמ שעכטער ,והרב זאב
שולדקראט
הנני נוסע אי"ה היו לנארפאלק
ית ה' שאצליח בעבודתי ושאשלי הכוונה של כ"ק.



ב" ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
באור ליו ה' ו' ניס נסעתי לנארפאלק,
בש"ק פ' צו דברתי לפני הקהל אחר מוס בביהכ"נ
בית אברה נוסח אשכנז )נוסח אר"י אי בש( אודות
עבודת כ"ק אד"ש בכלל ובפרט המל"ח ועוררתי
אודות לימוד התורה שמירת שבת ואודות לימוד בני
ובנות בחדרי כשרי,
לעת השלוש סעודות חזרתי מאמר דא"ח,
ביו א' ט' ניס הייתי בפארטפמוט )הסמו
לנארפאלק( דברתי זמ ארו ע הרב יצחק גרינפעלד
אודות ענייני חינו ועוררתי בדברי ברורי אודות
גודל אחריות עליו מפני כמה פרטי באופ החינו
בתלמוד תורה שלו ,וקוד נסיעתי צלצלתי לו עוה"פ,
אחר תפילת ערבית דברתי ש לפני הקהל בבהכ"נ
גומלי חסד נוסח אשכנז אודות תוכ הנ"ל.
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על יו אחרו של פסח התדברתי ע מנהיגי ביהכ"נ
בית דוד גרשו ונתנו לי רשות לנאו קוד יזכור ,רק
בפועל הי' התנגדות מצד אחדי והי' מחלוקת ולא
דברתי ,והי' הזמ מאוחר ללכת לבית הכנסת אחר.
בשבת מברכי אייר דברתי בביה"כ נוסח ארי אנשי
ליאדי קוד מוס ,אודות חיזוק היהדות בכלל
ובפרטיות אודות שמירת שבת ואודות לימוד הלכות
שבת ואודות חינו הכשר,
לעת השלש סעודות ,חזרתי ש מאמר דא"ח אחר
דא"ח ספרתי לה ספור חסידי
ג עוררתי עוה"פ ,אודות לימוד הלכות שבת והבטיחו
לי שמשבת הבא ילמדו ברבי חצי שעה הלכות שבת.




מנח מענדל צוקערמא הוא הבטיח לי שישתדל
לבוא בכל יו קוד תפילת המנחה ללמוד לפני הקהל
עי יעקב,



ב" ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
על הש"ק פ' אמור באתי לעיר סקרענטא ,דברתי לפני
הקהל קוד מוס בביהכ"נ אוהב צדק נוסח ספרד
אודות עבודת כ"ק אד"ש בכלל ובפרט המל"ח ואודות
לימוד התורה ,שמירת שבת ,חינו הכשר ,זמ קוד
עלות המנחה למדתי פרקי אבות בביהכ"נ מחזיקי
הדת ובתו זה דברי התעוררות וסיפורי חסידי ,לעת
סעודת ג' חזרתי דא"ח בביהכ"נ מחזיקי הדת ,היו ש
נוכחי בער שמונה מניני כ"י.
השיעורי בביהכ"נ הנ"ל ,בביהכ"נ מחזיקי הדת לומד
ר' שמואל ד שפירא בכל יו עי יעקב לפני תפילת
שחרית ולעתי לומד הרב גוטערמא בש"ק פרקי
אבות ,בעת למדי פרקי אבות כנ"ל עוררתי שיקבעו
שעורי לימוד בי מנחה למעריב או קוד תפילת
המנחה ,וה הבטיחו אשר מיד לאחר היו א' יתחילו
ללמוד קוד תפילת המנחה ש"ע או חומש .אבל
בפועל לא בא זה כי האיש שהבטיח לי שהוא ילמוד
לפניה לא בא לביהכ"נ כי הוא טרוד ביותר באותו
העת ,ביו ד' קוד נסעי עוררתי את ר' מאיר פרנק
הפרעזידענט דביהכ"נ שהוא ישתדל אודות זה שא'
ילמוד לפני הקהל בזמ הנ"ל ,הוא הבטיח לי בזה ,ג
עוררתי את ר' צבי העריס הוא יודע ספר שהוא ילמוד
לפניה ,הסברתי לו אחריות המוטל עליו ,הוא הבטיח
לי להשתדל בזה,
ביהכ"נ נוסח אר"י אי ש ,וכ בשאר הערי
שביקרתי.
בביהכ"נ אוהב צדק נוסח ספרד לומד הרב אהר
יהודא נאדלער בכל ש"ק פרקי אבות ,ביו ג' אחר
תפילת ערבית עוררתי אות שיקבעו שעור לימוד
בכ"י קוד תפילת המנחה ,ג דברתי זמ ארו אודות
זה ע הרב נאדלער לבסו הבטיח לי שהוא ילמוד
לפניה בכל יו קוד תפילת המנחה,
ביו ב' בקרתי את ביהכ"נ בני ישראל אנשי ספרד,
אחר תפילת ערבית עוררתי אות שיקבעו שעורי
לימוד בכ"י ,ה אמרו שזה עתה קבלו חז חדש



ב" ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביו ג' ב' אייר בקרתי בעיר פעטערסא את ר' ב ציו
פרידמא שי' הייתי בביתו התוועדתי עמו ,עוררתיו
ביותר אודות נכדו ישעי' דוב שאינו רוצה ללמוד כלל,
מר פרידמא הסכי לשולחו לישיבתינו רק נכדו הנ"ל
היות שהוא ר בשני אינו רוצה ליסע מביתו,
בי מנחה למעריב למדתי חובש בביהכ"נ נוסח אר"י
אנשי ליובאוויטש ובתו הלימוד דברי התעוררות
וסיפורי חסידי,
על ש"ק פ' אחרי#קדושי באתי לעיר פאסויאיק
דברתי לפני הקהל קוד קה"ת בביהכ"נ אוהבי שלו
אנשי ליובאוויטש אודות עבודת כ"ק אד"ש ובפרט
המל"ח ואודות שמירת שבת ולימוד הלכות שבת
ואודות חינו הכשר יותר משעה,
קוד תפילת המנחה למדתי פרקי#אבות ,ובתו זה
דברי התעוררות וסיפורי חסידי,
לעת השלוש סעודות חזרתי לפניה מאמר דא"ח,
השיעורי בביהכ"נ הנ"ל בי מנחה למעריב לומד
לפניה הרב קעלנער עי יעקב,
אחר חזרתי דא"ח עוררתי אות עוה"פ אודות לימוד
הלכות שבת כל ש"ק קוד תפילת מנחה ,ג עוררתי
את ר' שלומה יאפע ,הוא הבטיח לי שמשבת הבא
ילמוד לפניה הלכות שבת,
ביו א' נסעתי מפאסויאיק לעטערסאו ביחוד לעורר
אודות קביעות עתי לתורה ,בביהכ"נ דיברתי ע ר'
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בביהכ"נ שלה מנהגי קאנסערוואטיבי ,ה
הבטיחו לו להשתדל להביא זה בפועל,
על הש"ק פ' בה"ב באתי לעיר ווילקעס בערי דברתי
לפני הקהל בביהכ"נ בית יעקב אודות עבודת כ"ק
ובפרט אודות המל"ח ואודות לימוד התורה ,שמירת
שבת ,חינו הכשר ,קוד תפילת המנחה דברתי
בביהכ"נ הולכי יושר בתוכ הנ"ל רק באריכות יותר,
לעת סעודת ג' חזרתי דא"ח בביהכ"נ אוהב צדק
)אונגארישע( היו ש נוכחי בער ששה מניני כ"י,
בביהכ"נ הולכי יושר לומד הרב דעוידסא בכל ש"ק
מדרש ,עוררתי אות לקבוע שעורי לימוד בכ"י,
והבטיחו לי בזה כי קבלו עתה חז חדש הוא יודע
תורה ולכ יקבעו שהוא ילמוד לפניה בכ"י,
בביהכ"נ אוהב צדק לומדי בש"ק עי יעקב או גמרא,
התחלתי להשתדל שיקבעו שיעורי לימוד בכ"י ,אבל
נסעתי מש באמצע העבודה ,כי נדברתי עמה לבוא
עוה"פ לעיר על ש"ק ,ואפשר אסע לש אי"ה על
ש"ק פ' בהעלות ,מצאתי ש שני אנשי מאנ"ש א'
מוצאו מבארוסאו ,והשני מדריסק הסמו לארשא .ה
חתנו של ב ציו אחיו של הרה"ח ר' שמואל דוב
מבאריסאו התוועדתי עמה בייחוד אודות ליסד
ביהכ"נ אצל,
בלוצערי )ג"כ ישוב קט מיהודי( נפגשתי ע הרב
דוד איזאק ועוררתי אותו שאי צריכי להתייאש כ
צריכי להשתדל בכל היכולת אודות מצב הרוחני
של אנשי מקומו ,וברית כרותה לתעמולה שאינה
חוזרת ריק,
ביו ב' במדבר לעת ערב באתי לעיר אלענטאו,
ביו ג' בי מנחה למעריב חזרתי דא"ח בביהכ"נ
אגודת אחי ,השעורי בביהכ"נ הנ"ל בכ"י בי מנחה
למעריב ד גמרא או עי יעקב ,בש"ק פרקי אבות,
הלומד לפניה הוא הרב שלומה זלמ ב ר' שמעו
קרעוסקי מוצאו מסמארגא הוא מאנ"ש,
ביו ד' בי מנחה למעריב דברתי בביהכ"נ שערי
שלו אודות לימוד התורה שמירת שבת חינו הכשר
הבטיחו לי להשתדל לקבוע שעורי לימוד בביהכ"נ
שלה,
ביו ד' בקרתי בבית בנימי שעיפער הוא רחוק קצת
מהעיר ,התוועדתי עמה איזה זמ ונתעוררו במאוד,
אח"כ הוליכו אותי להעיר ,לתפילת ערבית לקחתי

בביהכ"נ שלה הוא יודע ספר ואי"ה יקבעו שהוא
ילמוד לפניה בכ"י.
ג נפגשתי ע הגבאי דביהכ"נ בני ישראל אהבת
אחי ,בכל ש"ק לומדי ש חומש או פרק עוררתי
אות שיקבעו שעור לימוד בכ"י ,ה הבטיחו לי
להשתדל בזה,
ביו ג' פ' בה"ב נזדמנתי לעיר אלעפאנט ,ישוב קט
מיהודי סמו לסקרענטא ,נפגשתי בש ע
הפרעזידענט דביהכ"נ ביקור חולי ר' מאיר
ראזענפעלד הוא שומר שבת ,עוררתי אותו להתעני
אודות מצב היהדות במקומו ,בביהכ"נ הנ"ל לומדי
בכל ש"ק פרקי אבות )למנחה בכ"י אי מני(.
ג נפגשתי ש ע אשר זעליג גאלדבערגער
פרעזידענט דחברה אוהב שלו בדיקסא סיטי הוא
ג"כ ישוב קט ,התועדתי עמו זמ ארו הוא נתעורר
במאוד והבטיח לי להשתדל לקבוע שעורי לימוד
בביהכ"נ שלו,
בסקרענטא דברו אתי כמה בע"ב אודות ליסד בעיר
ישיבת אחי תמימי ,אופיציאלי דיבר אתי אודות זה
ר' מאיר פינק פרעזידענט דביהכ"נ מחזיקי הדת ,הוא
מסר לי שזה עתה התחילו לבנות בני גדול בעד
ביהכ"נ שלה ביחד ע מאדערנע מקוה ותלמוד
תורה ,ראשית ייגמר חלק הבני של הת"ת כי זה
מוכרח לה ביותר כי אי כלל בעיר ת"ת ולכ הוא
מבקש לרח עליה וליסד בעיר ישיבת אחי תמימי
והנ"ל אמר שה מקבלי עליה לכלכל כל ההוצאה,
ה בקשו כבר כמה פעמי אודות זה מהמרכז תת"ל
אבל עד עתה לא בא זה בפועל ,והנה באמת הרחמנות
עליה גדולה עד למאד כי בכלל מצב היהדות
בסקרענטא היא במדריגה גבוה הרבה יותר לגבי
ערי אחרי ,אבל בעני החינו הנה המצב נורא מאד
כי אי לה כלל ת"ת,
ביו ד' בה"ב לעת ערב באתי לעיר העזילטאו ,ש
יש ביהכ"נ אחת "אגודת#ישראל" הרב ראקאלי שמש
דביהכ"נ לומד לפני הקהל בכ"י קוד מנחה עי יעקב,
בי מנחה למעריב קצש"ע ,בש"ק פרקי אבות ,לדבר
לפני הקהל לא הי' לי ש אפשרות ,רק דברתי ע
יחידי ועוררתי אות ,ג עוררתי את יעקב נערו,
מוצאו מטשערניגוב הוא מאנ"ש ואחד משה גאלד
ליסד מני מיוחד בש"ק ויו"ט כי בזמ האחרו הנהיגו
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אותו לביהמ"ד להתפלל ערבית ,אחרי תפילת ערבית
אמר לי שזה כעשר שני שלא התפלל תפילת ערבית,
עוררתי אותו להניח תפילי בכ"י ,ואפשר יבא זה
בפועל.



ב" ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
על ש"ק פ' בהעלות באתי בפע השני' לווילקעס
בערי ,דברתי לפני הקהל קוד מוס בביהכ"נ אהבת
אחי אנשי ספרד אודות עבודת כ"ק אד"ש ובפרטות
אודות המל"ח ועוררתי אודות שמירת ש"ק ,קביעות
שיעורי לימוד ,חינו הכשר,
אחר התפילה היה קידוש ,הסברתי דברי התעוררות
וספרתי ספור חסידי,
בשעת מעשה כמעט כול נתעוררו והבטיחו שיבואו
להשיעורי אבל בפועל לא בא .אמרו שהסיבה היא כי
הלומד לפניה חסר לו כח הסברה להסביר מה
שלומד ,קוד נסעי עוררתי אות עוה"פ והבטיחו לי
להשתדל לקבוע שיעורי לימוד בכ"י,
לעת השלוש סעודות חזרתי מאמר דא"ח בביהכ"נ
אוהב צדק,
אחר דא"ח דברתי אודות ענייני הנ"ל וג אודות
הכוחות שישנו בכ"א מישראל ,ספרתי לה ספור
חסידי ,אחר ברכת המזו נתעוררו כמה בע"ב ודברו
ביניה אודות לקבוע שיעורי לימוד בביהכ"נ שלה
בכ"י ותבעו ממר פריפשטיי )הוא לומד לפניה בכל
ש"ק פרקי אבות( שילמוד עמה ג"כ בכ"י ,ע"ז ענה
לה שמצדו לא יהי' שו מניעה ,ביו א' לא למדו
יכול להיות שהמניעה הי' כי הי' ש חתונה ,ביו ב'
שלח למד לפניה.



ב" ה
על ש"ק פ' שלח באתי לק"ק דעטראיט ,דברתי לפני
הקהל קוד מוס בביהכ"נ נוסח אר"י אודות עבודת
כ"ק אד"ש בכלל ובפרט המל"ח ואודות זכרו מקור
מחצבת שמירת שבת ,לימוד התורה ,חינו הכשר,
אחר התפילה היה קידוש ,בעת הקידוש ספרתי ספור
חסידי וג הפרעזידענט דביהכ"נ מרדכי זאב
אקסעלראד מאנ"ש מוצאו מראמעי פל פאלטאווא
ספר סיפור מכ"ק אדמו"ר הזק ששמע בעיר מולדתו

לעת השלוש סעודות חזרתי דא"ח בביהכ"נ הנ"ל.
ביו ב' למדתי ש חומש בי מנחה למעריב ובתו זה
דברי התעוררות וסיפורי חסידי,
ביו ד' א' דר"ח תמוז אחר תפילת הבוקר לעת לקח
משקה ספרתי סיפור חסידי וא' מאנ"ש משה קצב
מוצאו מאושא ספר ג"כ ספור חסידי מה שקרה
אצלו,
ביו ה' ב' דר"ח תמוז אחר התפילה סדרתי התוועדות
ספרתי ספורי חסידי ודברתי דברי התעוררות ,ג
עוררתי אות לסדר התועדות בימי חג הגאולה י"ב#
י"ג תמוז ,והבטיחו לי בזה ,השיעורי בביהכ"נ הנ"ל
ה בכ"י קוד תפילת המנחה משניות בש"ק עי
יעקב ,הלומד לפניה הרב דוד רייני ,עד ביאתי לש
לא בא הרב רייני ללמוד לפניה רק פעמי אחדי
בשבוע ולא בכ"י ,כשבאתי עוררתי אותו כמה פעמי
שיבוא בכ"י ללמוד לפניה לבסו הבטיח לי.



ב" ה
כ"ק אד"ש
על ש"ק פ' קרח באתי לעיר ראק איילענד ,דברתי לפני
הקהל אחר שחרית בביהכ"נ בני יעקב אודות ג' תמוז
ואודות לימוד התורה.
לעת ש"ס חזרתי דא"ח בביהכ"נ בני יעקב ,השתדלתי
הרבה שיעשו מקווה דיברתי ע הר' לעוינטא וע
כמה מב"ב וכאשר היה נראה קוד נסיעתי מש,
עבודתי עשו ב"ה פרי ויבוא זה אי"ה בפועל בקרוב,
ש נזדמנתי ע א' יעקב ארשאק כאשר סיפר לי אביו
ר' שמואל חרשק הי' איזה זמ שד"ר אצל כ"ק
אדמו"ר מהר"ש נ"ע התועדתי איתו בפרטיות.
השעורי בביהכ"נ בני יעקב ביו א' בי מנחה
למעריב גמרא בכ"י בי מנחה למעריב משניות בש"ק
קוד מנחה עי יעקב בש"ש תורה ,הלומד הרב
שלומה יהודא לייב לעויטא ,ראקפארד הרב ישעיה
אייזלער
על ש"ק פ' חקת באתי לעיר דעי מאנסי,



ב" ה
כאשר כבר כתבתי במכתבי הקוד בש"ק פ' חקת
הייתי בעיר דע מאינס ,התועדתי ש ע הרב פסח
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לימוד התורה ,שמירת שבת חינו הכשר ,קוד מנחה
למדתי לפני הקהל פרקי אבות ובתו זה דברי
התעוררות וסיפורי חסידי ,לעת השלוש סעודות
חזרתי דא"ח,
עוררתי אות לקבוע שעור לימוד בכל ש"ק ,ועוררתי
את השו"ב זלמ ואל מאיר שילמוד לפניה והבטיח
זה ,הוא לומד ש בהת"ת בכ"י ע  14ילדי וביו
א'  52ילדי ,עוררתי אותו אודות אחריות המוטלת
עליו בעניי חינו הילדי להחדיר בלב י"ש.
ביו ג' מטו"מ באתי לעיר סא פראנציסקו דברתי
לפני הקהל בש"ק קוד מוס בביהכ"נ אנשי ספרד
אודות עבודת כ"ק אד"ש ובפרט המל"ח לימוד
התורה שמירת שבת חינו הכשר לעת השלוש
סעודות חזרתי דא"ח בביהכ"נ כנסת ישראל.
השיעורי בביהכ"נ הנ"ל בביהכ"נ אנשי ספרד לומד
ר' פייויש הורווי בכ"י אחר התפילה משניות קוד
מנחה לומד ר' אברה יצחק האל עי יעקב ובש"ק
לומד מר הורוויס משניות,
בביהכ"נ כנסת ישראל עוררתי הרב דוד מארטי
שיסדר שיעורי ללימוד התורה בביהכ"נ שלו והבטיח
להשתדל בזה ,ג עוררתי את השו"ב יוס
קוסטלינגער אודות זה ובכלל אודות מצב היהדות
הרב מארטי מנהל ש ישיבה קטנה לומדי בה בער
 63ילדי ,ידעתי וג זה דעת הרבה בע"ב כי א
ישיבתינו קבלה הנהלת הישיבה אז גרמה הגדלת
הישיבה באי ערו לכ הוא מבקש שמרכז תת"ל
יקבל הנהלת הישיבה,
ביו א' דברי עוררתי א' בביהכ"נ כנסת ישראל
שיניח תפילי והניח תפילי אח"כ דברתי איתו שיניח
תפילי בכ"י ,ביו ג' עוררתי א' בביהכ"נ אנשי ספרד
שיניח תפילי והניח תפילי
ג ביו ו' עוררתי א' שיניח תפילי כ"י
בש"ק דברי עוררתי את הרב מארטע שידבר לפני
הקהל אודות חינו הכשר,
ביו ג' ואתחנ באתי לעיר פארטלאנד




גארעליק ועוררתי אותו אודות השיעורי לימוד ובכלל,
הוא לומד בביהכ"נ ביו א' עי יעקב בש"ק בקי ...
ובחור חומש ,ובכ"י לומד לעתי חיי אד,
ביו ב' בלק י"ב תמוז עוררתי א' שבא לאמור קדיש
בביהכ"נ בני ישראל שיניח תפילי ,והניח תפילי,
ביו ד' באתי לעיר סי#סיטי ,את הרב בלאוטניקא
דש לא מצאנו בביתו,
ביו ה' בי מנחה למעריב דברתי בביהכ"נ בית
אברה נוסח אנשי ספרד לה אודות פרשת חג
הגאולה י"ב וי"ג תמוז ועוררתי אות לקבוע שעורי
לימוד בכ"י לעתי לומד ש הרב באלאטניקא
ואותו לא מצאתי בביתו – בביהכ"נ עדת ישורו
עוררתי את השו"ב לעניי שילמוד לפניה בכ"י ,ביו
ה' בוקר עוררתי א' שבא לביהכ"נ עדת ישורו לאמור
קדיש שיניח תפילי והניח תפילי.
על ש"ק פ' בלק באתי לעיר אמאהא ,דיברתי לפני
הקהל קוד מוס בביהכ"נ עדת ישורו ,אודות
עבודת כ"ק אדמור ובפרט המל"ח לימוד תורה וחינו
הכשר ,אחר התפילה בעת הקידוש ספרתי סיפורי
חסידי לעת השלוש סעודות חזרתי דא"ח בביהמ"ד
הגדול,
השיעורי בביהכ"נ הנ"ל בביהכ"נ עדת ישורו לומד
הרב מנח נחו פעלדמא בש"ק מדרש ,עוררתי אותו
שילמוד בכ"י ,בביהמ"ד הגדול לומד הרב
מאושאויטש בכל ש"ק גמרא ,עוררתי אות שישתדלו
ליקח לה א' שילמוד לפניה בכ"י בי מנחה למעריב
ביו א' פנחס עוררתי א' שבא לביהכ"נ אחר התפילה
להרב שיניח תפילי והתפלל הוא עשה זאת ,והבטיח
להניח תפילי בכ"י ,ביו ב' עוררתי ב' אנשי
בביהכ"נ שיניחו תפילי והניחו תפילי אח"ז דברתי
עמו שיניחו תפילי ויתפלל בכ"י והבטיח זה,
ביו ב' פנחס עוררתי ב' אנשי בביהמ"ד הגדול
שיניחו תפילי והניחו תפילי ,הייתי ש אצל דר.
אגוסט ועוררתי אותו ואת גיסו שיניחו תפילי
ויתפללו והבטיח זה ובעת היותי ש אמרו לי בכ"י
שהניחו תפילי והתפללו היו והבטיחו לקו זה
בסדר,
על ש"ק פ' פנחס באתי לעיר שאיע דברתי לפני
הקהל קוד מוס ,בער מאה משפחות בביהכ"נ הר
סיני אודות עבודת כ"ק אד"ש בכלל ובפרט המל"ח
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