
 ד"בס

  

  ו"לכל הנדיבים בעם הי
  

  

כבר יצא טבעו בעולם ונודע שמו בשערים המצויינים בהלכה של עמוד החסד 

אשר " עזרת תורה דאמריקה"המוסד הקדוש , והחזקת התורה בדורות האחרונים

י רבותינו גדולי ישראל ארזי הלבנון "יסודתו בהררי קודש לפני קרוב למאה שנה ע

ע גרודזינסקי "ח בעל החפץ חיים והגרג"נן רשכבה ורבןנובראשם מר, אדירי התורה

תורה ה בנשיאותם ובהכוונתם של גדולי תנהלה במשך כל השנים הוא אשרול "זצוק

  .יראההו

  

זכה , ובפרט בארצנו הקדושה, אשר מצודתו פרוסה על כל רחבי תבל, מוסד קדוש זה

ה וחסד בשורה ארוכה של מפעלי צדק, בכל שנות קיומו לפעול גדולות ונצורות

 , רבנן ותלמידיהון, בלומדי תורה קבועהובתמיכה, בהחזקת תורה, נשגבים וכבירים

 , ותמיכות להוצאות החג, והן לצרכי רפואה, הן לצרכי נישואין.ובני משפחותיהם

   .וכו

  

  ,,בהרחבת כל תחומי פעילותו הענפה, ה עתה הוא עומד לחדש כנשר נעוריוהנו

  בני תורהדקה מיוחדות למטרת נישואי יתומיםובמיוחד בהקמת וביסוס קרנות צ

  .בדרך כבוד

  

,  בארץ ובתפוצותית ישראלקדושה לאחינו ב נרגשת ופונים אנו בקריאה אי לכך

להטות שכם ולהושיט יד למפעל , בגבורים' לבוא לעזרת ד, נדיבי עם אלקי אברהם

  .ברוח נדיבה ובנפש חפצה, בעין טובה, זההותיק והגדול ה

  

א "לקרוא לכאו, מברכים אנו בכל לב על היוזמה החשובה והברוכה, יחד עם זאת

יעלה על , יום כלולות אפריון נישואי צאצאיו, אשר לקראת יום שמחת לבו, י"מאחב
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 כל אחד וישתדל, ים שנותרו בלא משען ומשענהראש שמחתו את זכר החתנים היתומ

 כמה שידו מגעת בהוצאות לסייע ולהשתתף עד, היות להם לאחיעזר ולאחיסמךל

  . המתקיימת בו ביום או יתומהשמחת נישואי יתום

  

  סגולה נפלאה וזכות כבירהובודאי תהיה זו,  הזו לעידוד רבראויה היוזמה המבורכת

לבנות בית ,  לכל חתן וכלהשתעמוד לכל משפחה שתסייע, "וחי אחיך עמך"של 

בנים ובני בנים עוסקים , ולראות דור ישרים יבורך, נאמן בישראל כאוות נפשם

  .בתורה ובמצוות

  

יחד עם כל יתר מפעלי הקודש , כל התומכים והמסייעים לביסוס מפעל זהיתברכו 

ממקור הברכות בכל מילי דמיטב , "עזרת תורה דאמריקה"י "צדקה וחסד שעשל 

 זו תגן עליהם באלף המגן להנצל מכל צרה  מצוה רבהוזכות, ברוחניות ובגשמיות

ר שימלא "ויה, בשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהםתעמוד להם להתברך ו, וצוקה

  .כל משאלות לבם לטובה ולברכה' ה

  

  

  

 ו"תשס' הח בימי הרחמים והסליחות "ז באעה"וע


