
 לאחינו בני ישראל קוראי העלון, תומכי ואוהדי אגודת "קדושת ציון" השלום והברכה,

וזכינו בזמן זה למשוב אדיר  ,כבר קרוב לשנתיים שאנו זוכים להוציא לאור את העלון "קדושת ציון"

שמע בגאון ביחס למציאות שלנו כעם ה' בארצו ימציבור הקוראים אשר הוכיח את צמאונו לדבר ה' שי

מה תורנית ר הן על רומוביחס לשאלות האקטואליות העולות על הפרק. השתדלנו בכל אותה עת לש

ורא ויגרה את אשר ימשוך את לב הק כיאה וכראוי ליושבי בית המדרש והן על תוכן מעניין, גבוהה

, אשר כולם נרתמו למלאכה תלמידי חכמים של אברכיםקבוצה גדולה  הכנסמחשבתו. לצורך כך הת

 שיקבלו תמורה כלשהי מלבד הסיפוק שבהיותם שותפים לאותו מפעל חשוב. בלא

תראו בעלון הקרוב, בכוונתנו לא רק להיות נאה דורשים, אלא גם לקיים את המסקנות העולות כפי ש

רעיונות אלו,  גודה אל מרכז הציבוריות החרדית.מהדברים ולהעלות בדרכים נוספות את רעיונות הא

נו לשמש כפלטפורמה בוד הוא לפה, וכ-מעוגנים היטב בתורה שבכתב ושבעלכפי שראיתם בודאי, 

יום כ"ח אייר, היום בו עשה ה' ניסים כן החלטנו לערוך ועידה ארצית של החברים ב-להעלאתם. על

גדולים עמנו לפני חמישים שנה בדיוק, ולהתכנס יחדיו להודאה ולדיבוק חברים מתוך שימת לב 

 להמשך הפעילות.

במשאבים מרובים.  הוצאת העלון, הדפסתו והפצתו כרוכים הכינוס האמור עולה ממון רב, ואף המשך

וחלקן  ,וימי עיון ספות, אשר חלקן כבר נעשות, כגון שיעוריםכאשר מוסיפים על כך את הפעולות הנו

אף רוח -להבין, כי הוצאות פעילות האגודה הולכות וגדלות, וזאת עלניתן  –טרם יצא לפועל 

הן אנשי הטכניקה והן המפיצים.  ם,יההתנדבות המיוחדת במינה שקיימת בין החברים, הן הכותב

על קיום רים את נפשם מדובר לא רק בצעירי הצאן, אלא גם באברכים מטופלים בילדים, אשר מוס

 העלון.

כן באנו בתחינה ובבקשה -אולם מצב כזה אינו יכול להחזיק מעמד כשההוצאות הולכות וגדלות, ועל

מכל מי שמבין את חשיבות הענין, שירתם למערכה ויחתום על הוראת קבע איש איש כפי יכולתו, אחד 

. מי ברוכההמנת שנוכל להמשיך בפעילות -לשמים, על המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו

פעמי כאשר הוא -שמסיבה כלשהי קשה לו לחתום על הוראת קבע, יוכל לכל הפחות לתרום באופן חד

עלינו לזכור, כי תרומה זו בסופו של דבר חוזרת אלינו, כי הקול של  יכול, ואף הוא יבורך מפי עליון.

נתקדם לעבר המטרות הגדולות ולעבר כך  –ברמה, וככל שיישמע  אגודת "קדושת ציון" חייב להשמע

 היעודים הנפלאים שהועיד ה' לעמו.

 אני קורא לכולם לבוא לעזרת ה' בגיבורים וליטול חלק באחזקת העלון והאגודה.

 ובת מייל זו.יש ליצור קשר בכת פעמית-וכן לתרומה חד לתרומה בהוראת קבע

 בברכת התורה ובאהבת ישראל,

 יהודה אפשטיין.

 עורך העלון "קדושת ציון".

 גם אני מצטרף להנ"ל וקורא לציבור להשתתף במפעל נשגב זה.

 הרב יצחק ברנד.

     .(ים ומאמרים רבים בכל מקצועות התורהבעהמ"ח ספר פתיחת שערי העיר, גרמא כמעשה, וכן ספר)


