
 שלום רב לכל החברים,

של אגודת "קדושת ציון", גליון מיוחד במינו, אשר  22אנו שמחים לשלוח אליכם את גליון מספר 

מפאת נסיבות טכניות שונות יוצא לקראת ראש חודש תמוז, והוא למעשה שייך לשני החודשים סיון 

רב בועידה ותמוז גם יחד. כזכור, גליון אייר נשלח באיחור של מעל שבועיים, ובתוספת העיסוק ה

ליון הנוכחי עד עתה. אנו מקוים מעתה לחזור לכסדרן שהתקיימה בכ"ח אייר, נדחתה הדפסת הג

 ולהוציא עלון מדי חודש בחדשו.

כפי שודאי שמעתם, הצלחת הועידה הוכיחה קבל עולם ומלואו, כי אכן ישנו ציבור חרדי גדול בכמות 

ים לידי ביטוי מעל דפי ועצום באיכות, אשר תומך במסרים של אגודת "קדושת ציון", כפי שהם בא

העלון. וכצפוי מראש, דבר זה מטבעו גם מעורר את מתנגדינו להרים קול רעש גדול בגידופים שונים 

דעת יודע, כי אין באמתחתם כל אמירה רצינית כנגד דברנו -ובהשמצות לרוב. מכיון שכל בר

ומר כתוב כנגדנו פה, וכל הנסיונות שנעשו עד כה להוציא ח-המבוססים על תורה שבכתב ושבעל

הצליחו רק להוכיח לכל מתבונן מן הצד עד כמה דבריהם רדודים לעומת העמקות המתגלה ב"קדושת 

יק את הקול העולה מעלון התסכול שבקרבם גובר והולך, וכל שנותר בידם הוא לנסות ולהשת ציון",

הכנסת ולמנוע -מנת להעלים את העלונים מבתי-זה. ברמה המעשית, פרוש הדבר שהם יעשו הכל על

 מהציבור לשמוע את דברנו.

ף יותר למען חלוקת העלון. לאור זאת הוחלט א ולהתאמץ ת זו מחייבת אף אותנו לשנס מתנייםמציאו

. הצמא הגדול בקרב בשיעור ניכר נקודות התפוצה וכן את להגביר את מספר העלונים המודפסים,

רה, והוחלט על השקעת כמה אלפי שקלים הציבור הרחב לשמוע את דברנו אינו מותיר בידינו בר

בכדי שהדברים יעשו בצורה המקצועית ביותר שניתן. הדבר מחייב התגייסות מקרב מדי חודש טובים 

נוצרה , חשיבות הענין, וירימו את תרומתם. כפי שתראו במודעה בעלוןהקוראים הנאמנים, שיבינו את 

כעת אפשרות לתרום דרך עמדות "נדרים פלוס" ו"קהילות" העומדות בבתי הכנסת ברחבי הארץ. מי 

קשר במייל זה. כמובן, שלאור אופי הפעילות שלנו,  מוזמן ליצור שבכל אופן רוצה לתרום באופן אחר

אנו זקוקים בעיקר להוראות קבע, אשר תאפשרנה לנו לתכנן לטווח ארוך מתוך ידיעה שיש לנו בסיס 

   תומכים איתן.

יים העומדים כן, לאור נסיונות ההשתקה, עלינו להפיץ את העלון ביתר שאת באמצעים האלקטרונ-כמו

לרשות כל אחד מאתנו, אם מדובר בכתובות מייל של אנשים העשויים להתעניין, באתרים כאלו או 

 וצות שונות, דרכם ניתן להעביר את העלון. אחרים או בקב

זכות היא לנו ליטול חלק בהחייאת אותם מושגים, עליהם מסרו את נפשם אבותינו לפני מאתיים שנה 

 ישראל.-תחדש בארץב היהודי המויותר, כאשר הקימו את הישו

  במייל זה.ניתן לפנות אלי בכל שאלה אודות העלון והאגודה 

 חודש טוב ומבורך,

 יהודה אפשטיין.

 "קדושת ציון".


