Mr. Donald Trump, President of the United States
The White House, Washington D.C.
USA
Dear Mr. President,
More than 2500 years ago, the prophet Jeremiah had a vision: “You will yet plant vineyards in
the Samarian Hills.” On the hilltops of Judea, Jeremiah said: “ They shall again say this in the
land of Judah and in its towns, when I restore their fortunes: ‘The Lord bless you, Abode of
righteousness, O holy mountain!”
We have been blessed with the merit of living in a generation in which these prophecies, and
all the biblical prophecies, are coming to fruition one after another. Some 130 years ago, Jews
from all around the world began to return to the Land of Israel. 72 years ago we shook off the
yoke of foreign rule. 52 years ago we returned to Jerusalem, to Hebron, and to the other cities
of Samaria and Judea.
Our enemies do not rest; they continue to do everything in their power to stop this process. But
God promised our forefather Abraham, “…your children will inherit the gates of their enemies,”
and we have seen with our own eyes the fulfillment, through us, of God’s promise: “And fifty of
you shall vanquish a hundred, and a hundred of you shall vanquish a thousand, and your
enemies will fall before your sword.”
We rejoice most of all in the blessings of peace: The land of Israel bears bountiful fruit; Israel’s
economy grows more robust with every passing day; the nations of the world have begun to
recognize Israel’s mission to bring blessings to the entire world - to bring faith, to strengthen
justice, and to bring peace. Two years ago, we merited recognition, granted by you and by the
United States of America, of the centrality of Jerusalem, and now we have merited recognition
of the legality of Jewish settlement in Judea and Samaria.
The United States of America has had the merit of being the first to support the establishment
of the modern State of Israel. The presidents of the United States have had the merit of standing
at Israel’s side, of partnering in the realization of the prophetic vision of the Return to Zion and
the rebirth of Israel. A rare privilege has now presented itself to you: To be the first American
president to blaze the trail for recognition of Israel’s sovereignty over Jerusalem, the Golan
Heights, and now, over the Jewish communities of Judea and Samaria.
The God of Israel promised that He would bless all those who bless Abraham. To the Prophet
Isaiah, God promised that He will not rest until all the nations of the world recognize the
righteousness of Israel, and the righteousness of your decisions will be a source of His
blessings for you. “For the sake of Zion I will not be silent, for the sake of Jerusalem I will not
be still, until her victory emerges resplendent and her triumph burns like a flaming torch.
Nations shall see your victory, and every king your majesty; and you shall be called by a new
name which the Lord Himself shall bestow.”
How fortunate are you to have this tremendous merit.
We are certain that you will go down in the history of the Jewish People for all eternity as the
man who stood on the front lines, unafraid. May the promise made by God to Joshua be fulfilled
in you: “I charge you: Be strong and resolute; do not be terrified or dismayed, for the Lord your
God is with you wherever you go.”
Amen.

בס"ד

לכבוד
נשיא ארצות הברית
מר דונלד ג' טראמפ
הבית הלבן ,וושינגטון ,ארצות הברית
מכובדנו!
לפני למעלה מ 2500-שנה עמד ירמיהו הנביא והתנבא כי עם ישראל יחזור להרי השומרון וייטע
ֹׁאמרּו ֶאת הַ דָ בָ ר
בהם כרמים" .עֹוד ִּת ְּטעִּ י כְּ ָר ִּמים בְּ הָ ֵרי ש ְֹּׁמרֹון" .על ערי יהודה אמר ירמיהו" :עֹוד י ְּ
בּותם יְּבָ ֶרכְּ ָך ה".
הַ זֶה בְּ ֶא ֶרץ יְּהּודָ ה ּובְּ עָ ָריו בְּ שּובִּ י ֶאת ְּש ָ
אנו זוכים להיות בדור שבו הולכות ומתקיימות אחת לאחת הנבואות הללו וכל שאר הנבואות.
לפני  130שנה התחילו יהודים מכל העולם לחזור לארץ ישראל .לפני  72שנה זכינו להשתחרר
משלטון זר .לפני  52שנה זכינו לחזור לירושלים ,לחברון ולשאר ערי שומרון ויהודה.
אויבינו לא שו קטים והם מנסים לעצור את התהליך .אבל כבר הבטיח ה' לאברהם אבינו "וְּ י ִַּרש
איְּבָ יו" ,ובמו עינינו ראינו איך מתקיים בנו "וְּ ָר ְּדפּו ִּמכֶם חֲ ִּמ ָשה מֵ ָאה ּומֵ ָאה ִּמ ֶכם
ז ְַּרעֲָך ֵאת שַ עַ ר ֹׁ
איְּבֵ יכֶם לִּפְּ נֵיכֶם לֶחָ ֶרב".
ְּרבָ בָ ה י ְִּּרדֹׁפּו וְּ נָפְּ לּו ֹׁ
אנו שמחים בעיקר על הברכות של השלום .על הרי ישראל שנותנים פריים בעין יפה ,על הכלכלה
הישראלית שהולכת ומתחזקת .על כך שהעולם מכיר בשליחותה של ישראל להביא לעולם ברכה,
להביא אמונה ,לחזק את הצדק ולהביא את השלום .לפני שנתיים זכינו להכרה שלך ושל ארצות
הברית במרכזיותה של ירושלים ,אחר כך ברמת הגולן ועכשיו זכינו להכרתכם בחוקיות
ההתיישבות ביהודה ושומרון.
זכתה ארצות הברית של אמריקה להיות מהראשונות שתמכו בהקמת מדינת ישראל .זכו נשיאי
ארצות הברית לעמוד לצידה של ישראל ,ולהיות שותפים במימוש חזון הנביאים על שיבת ציון
ובניין מדינת ישראל .זכות נדירה עומדת לך כעת ,להיות הנשיא הראשון שמוביל את ההכרה
הזאת.
אלוקי ישראל הבטיח לאברהם "וַאֲ בָ רֲ כָה ְּמבָ ְּרכֶיָך" .לישעיהו הנביא הוא הבטיח כי לא ירפה ולא
ינוח עד שכל עמי העולם יכירו בצדקת ישראל ויברכו אותך על החלטתך" .ל ְַּמעַ ן צִּ ּיֹון ל ֹׁא ֶאחֱ שֶ ה,
ּולְּמַ עַ ן יְּרּושָ ַל ִּם ל ֹׁא ֶא ְּשקֹוט ,עַ ד -יֵצֵ א ַכ ֹׁנגַּה צִּ ְּד ָקּה ,וִּ ישּועָ ָתּה כְּ לַפִּ יד יִּבְּ עָ ר .וְּ ָראּו גֹויִּם צִּ ְּד ֵקְך ,וְּ כָל-
ְּמלָכִּ ים כְּ בֹודֵ ְך; וְּ ק ָֹׁרא לְָך שֵ ם חָ דָ ש ,אֲ שֶ ר פִּ י ה' י ֳִּּקבֶ נּו" .אשריך שזכית.
אנו בטוחים שתיזכר בדברי ימי עם ישראל לנצח כמי שעמד בחזית ולא חת .ויהי רצון שתתקיים
יתיָך חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ ַאל ַת ֲערֹׁץ וְּ ַאל ֵתחָ ת כִּ י עִּ ְּמָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְּ כֹׁל אֲ שֶ ר
בך הבטחת ה' ליהושע" :הֲ לֹוא צִּ ּוִּ ִּ
ֵתלְֵך".
אמן ואמן.

