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באנו בזה בקריאה נאמנה , על כן לקראת יום השנה השלישי הקרב ובא
לקיים גם השנה את , ומרביצי התורה די בכל אתר ואתר, לרבני הקהילות

ולאסף את העם בבתי כנסיות ובבתי  )פרשת בראשית(' שבת יביע אומר'
  מדרשות לשמוע דרשות וירחיבו את הדיבור 

  

, ת שלחו בדור האחרון לבנות חרבות עולם''שאין ספק שהשי ל''זצוקהן בהעלאת זכרו של רבינו הגדול 
והפיח , ולקומם הריסות התורה ואשר בכח שיעוריו ודרשותיו בכל הארץ הפריח את השממון הרוחני

עד אשר קם דור של ישיבות מפוארות ולומדי תורה גדולים , רוח תחיה ועוז בקרב צעירי הצאן
 למען ידעו', לי כפים ישרי דרך אוהבי תורה וחושבי שמו יתומשפחות משפחות של עמ, ועצומים

  .הדורות הבאים מי ילד כל אלה
  

והן בתורתו ובמשנתו הגדולים והעצומים שהותיר לנו שריד ופליטה גדולה החובקים כל זרועות עולם 
  .התורה תורתנו הקדושה תורת חיים

  

, הן בשמירת גדרי הצניעות, לשמור ולעשות הן בשקידת התורה וחינוך הבנים בישיבות הקדושות מ''ע
ת נפשו במשך כל ימי חייו ז מסר א''ורה בכל אתר ואתר ואשר עוהן בזיכוי הרבים להרבות שיעורי ת

  .כידוע ומפורסם
  

שיעורי תורה לפעול ולהפעיל � ובקעה מצאו להם האברכים המתעסקים בקדשים להתגדר בה
  �המרבה תורה ודעת בישראל� הגחלת�במסגרת תנועת � בכל עידן ועידן� בכל הארץ

  

  .בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא אשריו. ת הרבים זכות הרבים תלוי בווכל המזכה א
  

  .אמן ואמן, דשמייאא תעמוד לכל עם ישראל להתברך בשנה טובה לחיי אריכי ומזוני רוייחי וסייעתא ''וזכות רבינו הקדוש זיע
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כיהודה ועוד לקרא מצוה רבה ואשרי 
  הזוכה בה
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