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  !ב של אמריקה"מעלת נשיא ארה' אל כב
  !שלום וברכה        

וה וותת ,ברור לי כי בהזדמנות זו תציג ראשי פרקים של תפישתך' הי. והאזנתי לו בדריכות והקשבה פנימית ציפיתי לנאומך בקהיר
   . זאת עשית בבהירות בחדות,וי פעולהוק

צפוי כי ' הי, פשי של העולםוב וכל המדינות בגוש הח"ארה ,מד בראש מחנה כה גדולאך כמי שעו, החלטותיך והשקפתך הנם שלך
מת ורס מפ,ידועה סטוריה אנושיתישל ה שהם נחלת העולם מאז אלפי שנים אמונות ודעות ,סטורייםימהלכים ה, קח בחשבוןית

  .ומוכרת על ידי כל באי עולם
על פי הכללים  לוקים תובע מבאי עולם להתנהג-והמקור לאמונה כי הא קיםלו- כי המקור לאמונה בא,ידוע לך בודאי ,כאדם מאמין

  .הוא התורה שנתנה לעם ישראל ולעולם כולו במעמד הר סיני ,שהוא בעצמו קבע
הוא הוא  ,הוא בורא העולם. בתורה הקדושה הזו מבואר במפורש כי ארץ ישראל לגבולותיה נתנה לעם ישראל מאת האלוקים בעצמו

  .ארץ ישראל שייכת לעם ישראל וקבע כי לנצח הוא קבע גבולות של ארץ וימים ,ריובורא את יצו
כי הוא יחזירם  .אה כי הבטיח האלוקים בתורה עצמ ,ל"העובדה כי האלוקים הגלה את ישראל לבין האומות אינה משנה את כל הנ

  .ענש על כךיצרות לישראל להיכי עתידות המדינות המ .ב  לארצם
, העמדה האלוקית, פרק זה של ההסטוריה האנושית ההזדמנות שנתנה לך מן השמים להביע את העמדה הנכונהכי ב, ממש מדהים

גם פרעה מלך מצרים . התרחשה דווקא במצרים המדינה אשר ממנה בנסים גדולים יצא עם ישראל אל גאולתו וגאולת העולם כולו
ניחן גם בנחישות ובעקשנות ולמרות כל זאת הביא אסון על , יות ואחרותיכולות רטור, ה בעל יכולות והבנות'היה מנהיג עולמי הוא הי

 ירה בים ומבחר שלישיו טבעו בים סוף, מרכבות פרעה וחילו): "בשירת הים המפורסמת(עמו ועל עצמו  ככתוב בתורת האלוקים 
  ."תרעץ אויב' נאדרי בכח ימינך ה' ימינך ה מו ירדו במצולות כמו אבןותהומות יכס

ולא  נעלמו מעל במת ההיסטוריה ,הן במספר והן בהיקף שלטונם, כי אומות רבות גדולות ועצומות א נעלם מאיש משכיל כמוךבודאי ל
ם של מצרים זה גורל  ובבל פרסזה גורלם של אשור. הוא צאצא של אותן האומות נמצא אפילו אדם אחד שיוכל להעיד על עצמו כי

אלו  ,באפריקה ובכל המזרח, אשר שלט במרבית אירופה, ואם ניקח את רומא לדוגמא הנה כל מה שנשאר מעם אדיר זה יוון ורומא
אשר עליה  ,המפורסמת "קשת טיטוס"ין היחיד שנשאר שלם ברומא היא יהבנ. שברי בנינים המספרים עבר גדול אך ללא זכר אנושי

  .והנצחי עם ישראלוכמובן העם העתיק .מצוירים יהודים וכלים מהמקדש
ן את ו ומובן לך שאם תכו,כמו גורלם של כל באי העולם ,אף הוא נקבע על ידי בורא העולם גורלך כאדם וכראש מדינה אדירה
המדינה האדירה . תיתן את הדין על כך ,כפי שמפורש בתורת האלוקים ,לפעול נגד הרצון האלוקי המדינה אשר אתה עומד בראשה

שדמותו של הנשיא הזה מונצחת במונומנט כשהוא אוחז  ,ושים נא לב( וושינגטון המנוח' ורג'אה הראשון גאשר הוקמה על ידי נשי
הנותנת אפשרות לכל אחד  ממן של המהפכה באמריקה ובלעדיו לא היתה אמריקה המדינה החופשיתמאשר היה ה ,בידו של איש קטן
תבגוד במי שעמד לה  ,תף בגזל אדמות ארץ ישראל מהעם היהודי אמריקה שתשת.) האיש הקטן הזה היה יהודי,להגיע לכל תפקיד

  .במלחמת הקיום שלה ,בעת צרתה
כפי שניתן היה  ,פליטיםו מחנה מעבר של "שארץ ישראל אינה ח, ועלפי הידוע לך כאדם משכיל ,הרי ברור לך על פי האמור לעיל

ידוע לך כאדם הגיוני שאין להשוות את צערם של . שראלי עם-אלא ארמונו של המלך והיא נחלת עם עולם, להבין בנאומך בקהיר
 מי שאמורים להיות אחיהם אשר להם אוצרות ענק ואדמות ריקות מיושבים במדינות רבות שהיו שנגרם על ידי ,פליטים ערבים

 -ות של יותר מ של עם ישראל בגלצערםל אי אפשר להשוות כלל ,של אנשים יצרנים ואנשי חסד יכולות להיטיב איתם ולחנך דורות 
האם אפשר לחשוב כי  הפרס , להפיץ את תורת האלוקים בעולם ,אשר הנביאים הסבירו כי היא לטובת העולם, גלות של שנים 1900

  !?דמתואיהי נישול העם הזה מ, על סבל כזה למען האנושות
 בבליל עמים ושבטים שלכל אחד שורשים מדובר. יצירה פוליטית מלאכותיתזו . כאדם משכיל בודאי ידוע לך שאין בכלל עם פלסטיני

  .סטוריילארץ ישראל שום דבר אפילו לא האו בשבטים נודדים שאין להם ו, חרתבארץ א
, אם תפעל בנחישות ובברור לשמור על נחלת עם עולם. אזנים עומד על כף המ ל הוא שעתידך כמנהיג וכאיש"האמור מכל הנ

ואם תחליט אחרת גם אתה וגם המדינה שאתה עומד . ר בהסטוריה כמנהיג מיוחדתעלה ותצליח ותיזכ ,ולאפשר התרחבות וצמיחה
השאלה שבה עליך להחליט אם להצטרף לנצח או להגיע לתהום , עם ישראל חי ויחיה לנצח. סטוריהיתיעלמו מעל במת הה ,בראשה
  .יהיהנש

  ,ולהצליח בהן הנני מברך אותך לקבל החלטות טובות              
  .לטובת כל באי עולםולטובת עמך               

  
  הרב יגאל פיזם              

  
  !יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד
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