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לכבוד המורם מעם

ראש ממשלתנו
מר בנימין נתניהו נר"ו

השלום והברכה,

בשעה גורלית זאת עיני כל ישראל נשואות אליך.
האומות,  לחצי  מול  העמידה  על-ידי  ישראל  כבוד  את  להרים  העליונה  ההנהגה  הקימה  אותך 

המתעמרות בעצמאותנו ומתערבות בענינינו.

הלא זו דרכם, דרכה של האנטישמיות, מאז, להביא אותנו להרוס במו ידינו את כחנו, את בניננו, 
את תקות עתידנו, להיות תלושים מארצנו, נודדים ונרדפים, כדי שאז יוכלו הם להיות המרחמים 

עלינו. כל הציונות היא קריאת תגר כנגד זה.

אומות העולם יעברו מן העולם, אבל - "נצח ישראל לא ישקר".
נבואת נביאי האמת והצדק תתקיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם.

אנחנו חוזרים לנחלת אבותינו על פי צו אלוקי היסטורי האומר לירושלים תושב ולערי ישראל 
תבננה, אשר מולו כל האומות כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו ודבר אלקינו יקום לעולם. 

כבוד ראש ממשלת ישראל, אחריות הדורות על שכמך בשעה זאת.
יש רגעים היסטוריים, בהם תלויה ההצלחה דוקא לפי ההתאמה לקווים הארוכים והנצחיים של 

קורא הדורות מראש.

העם בחר בך באמון ובתקוה לעמידה זקופה ואיתנה. התחלת לפעול בעוז להדיפת לחצי אמריקה 
להתייצב  אתה  ראוי  אומתנו.  והצלחת  הצלחתך  תהיה  זאת  עמידה  בהמשך  מעלינו.  ואירופה 
כמפקד עליון ולברר את דעתך המכרעת בהחלטיות אחראית ש"אין בידינו לסגת ולזוז מבעלותנו 

האלוקית על מקומנו זה ורק בהחזקת העמדה בו - יסוד קיומנו ועוז התקדמותנו".

כי לא יטוש ד' עמו כאשר עמו את נחלתו לא יעזוב. 
עם ישראל, היושב בארץ ישראל ובכל מקום, מחכה ומתפלל שעל ידך תרום קרנו בכבוד. על 
זה יוקירו אותך כל דורות האומה וגם הישרים שבאומות העולם, שהם לא תמיד אלה העומדים 

בשלטון, ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

תפילות של דורות הולכות הן עמך. שליח ציבור אתה, שלוחו של כלל ישראל, שלוחא דרחמנא. 
שליח המתמנה מתוך אותו כח הקודש, הכח האלוקי המנהיג את העולם כולו, כוחו של שומר 

ישראל אשר לא ינום ולא יישן, ומוליכו לגאולה שלימה.

היה איתן ומשוגב ֵמאֹוֵזר ישראל בגבורה, ומפואר ֵמעֹוֵטר ישראל בתפארה.

בציפיה לישועה קרובה      
          צבי ישראל טאו


