קול נטרונא
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פרשת בא תשע"ו

ישמעו רחוקים ויבואו:

דערווייטערטע אידן דערציילן פערזענליכע געשיכטעס איבער
אן אויפוואכונג פון תשובה אדאנק פעולות פון "נטרונא"
<< וויאזוי די אגרעסיווע התגרות באומות איז ליידער מרחק אומצאליגע אידן פונעם דרך התורה והיהדות
אין די נטרונא אפיסעס האט מען
לעצטנס געהאט אן אומגעראכטענעם
און חשוב'ער גאסט ,אן ערליכער בעל
תשובה מיט'ן נאמען אלי' דעוויס ,האט
זיך מטריח געווען און אריבערגעקומען
צו "נטרונא" כדי אויסצודריקן זיין דאנק
אז צוליב די אקטיוועטעטן פון נטרונא
אויף די וועבזייטל און אנדערע וויכטיגע
פלאטפארמען האט ער געמאכט דעם
ענדגילטיגן טויש אין זיין לעבן און מקבל
געווען אויף זיך דעם עול התורה והמצות
מיט א תמימות און מסירות.
אלי' פארציילט אז ער איז ארגינאל
געבוירן דא אין די פאראייניגטע שטאטן אין
וואשינגטאן סטעיט ,אין זיין געגנט וואוינען
עטליכע טויזנט אידישע פאמיליעס,
פון וואס בלויז א פיצל פראצענט זענען
רעליגיעזע אידן .דאס מערהייט פון די
ארטיגע אידן זענען ליידער גענצליך
אפגעפרעמדעט פון שמירת התורה.
זייענדיג אין אן אמריקאנער ליבעראלע
געזעלשאפט איז ער אויפגעוואקסן מיט
א נאטורליכע אפשיי צו די מדינה און
אירע אקטיוועטעטן קעגן אירע אראבישע
שכינים .גייענדיג אין שולע און אין קעמפוס
זענען זיי אויפגעוואקסן אינאיינעם מיט

די אראבישע אמעריקאנער יוגנטליכע.
ער האט געהערט פון זיי פארשידענע
געשיכטעס וויאזוי די מדינה האט חרוב
געמאכט די הייזער פון זייערע זיידעס
און ארויסגעטריבן פאלאסטינטער
פון שטעטעלעך .דאס האט זיי נישט
געברענגט קיין איבעריגע סימפאטיע פאר
די מדינה און אזוי ווי אסאך פון זיינע פריינט
און קרובים האט ער נישט געוואלט הערן
פון אידישקייט און פון די מדינה.
אלי' דערמאנט א טראגי-קאמישע

אינצידענט וואס ער געדענקט נאך פון זיין
יוגנט ,אין איינע פון די איינצעלנע מאל וואס
ער איז געווען אין א רעפארם שול האט ער
אויפגעפאסט אז אין סידור שטייט אסאך
דאס ווארט ישראל ,אבער האט ער נישט
דירעקט נישט געוואלט זאגן דאס ווערטער
ווייל "ישראל" האט ביי אים באדייט די
מדינה ,מיט וואס ער האט זיך בשום אופן
נישט געוואלט אידענטיפיצירן ...אזוי איז
פארהאן אומצאליגע אידן וואס האסן די
מדינה צוליב אירע מיסברויכן קעגן ציווילע
און ווילן דעריבער אויך נישט האבן קיין
שום שייכות מיט די אידישע תורה ואמונה.
ווען ער איז עלטער געווארן האט אים
אפט געצויגן צו הערן מער איבער די
ריכטיגע באדייט פון אידישקייט ,אבער
ער האט זיך אלץ מונע געוועהן צוליב דער
ידיעה אז אידישקייט מיט ציונות גייט
אינאיינעם ,און דאס האט ער דאך נישט
געוואלט .ביז א שיינעם טאג ווען א פריינד
האט אים צום ערשטן מאל דערציילט אז
עס איז פארהאן אידן אין ניו יארק וואס
פראטעסטירן קעגן די מדינה .יענער האט
געזען אויף די אינטערנעט די נטרונא
ליטעראטור וואס האט צווישן אנדערע
אויך געוויזן בילדער פון דעמאנסטראציעס

אפגעהאלטן קעגן די מדינה .אלי' זאגט
אונז" ,דאס איז געווען דאס ערשטע מאל
וואס איך האט געהערט אז עס קען זיין
אידן וואס זענען קעגן ציונות ,דאס האט
מיר געעפענט די אויגן אז עס איז פארהאן
אזא דערהער ,און מיר געגעבן דעם ערשטן
שטופ צו זוכן דעם אמת פון אידישקייט".
אלי' איז נאך פאראיבער א לאנגען וועג
ביז ער איז פארוואנדלט געווארן אין א
פולשטענדיגער בעל תשובה מדקדק
בקלה כבחמורה ,ער ווייזט אבער אן אויף
א זייער וויכטיגע ווענדפונקט אין זיין
דרך התקרבות בתשובה ,דאס איז געווען
ארום צוויי יאר צוריק זומער צייט ,ווען עס
האט זיך אנגעהויבן קאכן איבער די גזירה
פון "גיוס" וואס די מדינה האט דאן צום
ערשטן מאל דורכגעפירט ,נטרונא האט זיך
דעמאלט געלאזט קאסטן און פובליצירט
א קאסטבארן ווידיאו פילם וואו הרב
יעקב שפירא שליט"א האט איבערגעגעבן
דעם מעסעזש פון יהדות החרדית און
ארויסגעברענגט בטוב טעם ודעת די
שטעלונג פון תורה טרייע אידן צו די
מיליטער און צו די גאנצע מדינה בכלליות.
יענער פרעזענטאציע האט געהאט
אן אויסערגעווענליכע השפעה און
צורקולאציע ,און איז אנגעקומען אויך
צו אים ,ער האט עס דאן געזען ,און ער
געדענקט נאך עד היום ווי דאס האט אים
אויפגעשאקלט און קלארגעשטעלט אז
זיין א פרומער ערליכער איד מיינט בהחלט
נישט זיין א סימפאטיקער פאר איזראעל.
זינט דאן האט ער זיך געשטארקט נאכמער
אין זיין התקרבות בתשובה ,ער האט אסאך
געליינט און גענישטערט אין די נטרונא
ארכיוון אפטיילונג אויף דעם נטרונא
וועבזייטל ,ביז ער האט זוכה געווען גענצליך
צו איבערלאזן זיין פרייע לעבנסשטייגער
און ווערן א ריכטיגער בעל תשובה.
אלי' לערנט היינט צוטאגס אין א
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אלי' דעוויס הי"ו ביי זיין הכרת הטובה באזוך אין די 'נטרונא' אפיסעס אין ברוקלין

בארימטע ישיבה פאר בעלי תשובה אין ניו
יארק ,וואו ער שטייגט בתורה ובעבודה.
ער האט אבער געשפירט א ספעציעלע
הכרת הטובה פאר דעם מפעל "נטרונא"
וואס האבן לויט זיינע ווערטער אים
באשיינפערליך ערמעגליכט צו מאכן דעם
שינוי לטובה ,ער איז דעריבער ספעציעל
אריבערגעקומען פערזענליך באגריסן
די שטאב און פארציילן זיין העכסט –
וואונדערליכע געשיכטע.
ווי אומגלויבליך עס הערט זיך איז
אלי' נישט דער איינציגער .אין די לעצטע
תקופה האט "נטרונא" געהערט ענליכע
אזעלכע גריסן פון מערערע זייטן .א
ביישפיל איז אברהם תמר ,א איד פון
טעקסעס ,וואס האט זיך אסאך געשריבן
דורך עלעקטראנישע פאסט מיט נטרונא,
און אצינד בעט ער מען זאל אים שיקן
דער אידישער לוח און אנדערע אידישע
געברויכן .ער האט באשלאסן צו האלטן
תורה ומצות לויט זיינע ידיעות און בעט
מען זאל אים ארויסהעלפן.

נאך א גאנץ לעצטיגע גריס איז געקומען
פון א איד אין מאנהעטן ,יוסף אהרנאוו
וואס האט זיך אנומלט פארשטענדיגט
מיט נטרונא אז ער וויל לערנען מער
איבער אידישקייט ,לויט ווי ער זאגט איז
ער אויפגעוואקסן אין א פרייע שטוב אן
אמונה ר"ל ,און איז קעגן ציונות צוליב
אומאראלישע התנהגות .אצינד איז ער
געוואויר געווארן פון תורה טרייע אידן
וועלכע זענען קעגן דעם רעיון הציונות וויל
ער לערנען מער איבער אידישקייט און די
תורה הק'.
ולכשתמצא לומר ,איז דאס די נייע
ווערסיע פון העברה על הדת וואס די ציונים
זייען אן בכל רחבי תבל .עס זענען פאקטיש
פארהאן אומצאליגע פארווארפענע
אידישע נשמות וואס ווילן ליידער נישט
האבן קיין שייכות מיט אידישקייט בכלל,
און מיט שמירת התורה והמצות ,בלויז
צוליב דעם נעגעטיוון בליק וואס זיי האבן
אויף איזראעל וואס זיי באטראכטן ווי א
חלק פון די אידישע אידענטיטעט און זענען

ממאס די איזראלישע פרעכער מהלך.
ס'איז דא טויזנטער פרייע ליבעראלע אידן
אין אמעריקע און אין אנדערע לענדער
וואס באטראכטן די התגרות באומות פון
איזראעל ווי אן אומרעכט קעגן ציווילע
און אן אנגייענדע קריים וואס האט נישט
קיין בארעכטיגונג .דאס ברענגט זיי אן
אפשיי און אן עקל פון יעדע שייכות צו
אידישקייט ,ווען זיי ווייסן נישט מבחין
צו זיין איבער דעם חילוק פון יהדות און
ציונות.
לדאבונינו איז דאס בלויז ערגער
געווארן אין די לעצטע יארן ווען עס האט
זיך געשאפן דאס בילד אז וואס מער
פרום און ארטאדאקסיש באדייט דאס
מער ציוני'סטיש געשטימט און ראדיקאל
מיליטאנטיש .עס גיט דעם אנבליק אז
אויב וויל מען זיך אנשליסן אין די אידישע
תורה פרינציפן ,מוז מען זיין גאר לאיאל
אין שטיצע פון איזראעל ,א זאך וואס
עקלט זיי און דערווייטערט זיי פונעם דרך
התורה .עס איז א טרוקענער פאקט אז
אין די לעצטערע יארן איז זייער נתמעט
געווארן די חוזרים בתשובה בפרט אויף
דעם אמעריקאנער באדען.
אזוי אז די מדינה מיט אירע שריט פון
התגרות באומות איז גורם שמד דורך
מרחק אידישע קינדער ממקור מחצבתם
און איז זיי במשרים ובעקיפין מונע פון
נתקרב ווערן צו אידישקייט ,לאידך גיסא
זעהט מען אבער אז דער מעט מן האור

וואס ווערט פארשפרייט דורך די פעולות
פון נטרונא בהשכל ובדעת ווערט נתקבל
על הלב פון אידן וואס אנערקענען אז
ס'איז יא פארהאן הונדערטער טויזנטער
פרומע אידן וואס האבן נישט קיין שייכות
מיט די מדינה ,און בעצם איז דאס ציונות
דער היפוך הגמור פון א פארבינדונג מיט
אידישקייט אדער די תורה הק'.
די געוואלדיגע פרסומים וואס ווערן
ב"ה פארשפרייט פאר מיליאנען איבער
די וועלט ,דינט אלזא בדרך אגב נאך אן
אינטערסאנטע אבער וויכטיגע ציל ,עס איז
נישט בלויז מפרסם פאר די גויי הארצות
אז די ציונים זענען נישט די פארטרעטער
פון כלל ישראל ,נאר עס איז אויך מפרסם
פאר "אידן" אז די ציונים זענען נישט די
פארטרעטער פונעם ארגינעלען אידישן
פאלק.
איז טאקע כדאי צו ערווענען אז די
שטאפלען פון די פעולות חובקות זרועות
עולם זענען אין די לעצטע וואכן דראסטיש
געשטיגן מיט א רייע קאסטבארע
אונטערנעמונגען וואס טוען מסיר זיין דעם
חרון אף בקנאו את קנאתי .צווישן אנדערע
ארבעט מען אומאויפהערליך אויף דעם
שפאגל ניי איבערגעפרישטן וועב –
זייטל וואס האט שוין אריינגעצויגן אין
הונדערטער שעות ארבעט און צענדליגער
טויזנטער דאלארן פאר פראפעסיאנאלע
וועב – דעזיינער און פראגרעמירער אז
אלעס זאל אהערגעשטעלט ווערן על צד
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היותר טוב ווי א קוואל פון אינפארמאציע
און קראנטע חומר למחשבה פאר די
הונדערטער טויזנטער באזוכער מכל רחבי
תבל.
גלייכצייטיג ארבעט מען ווייטער
אויף קעסל און כלים אין דעם געביט
פון די סאציאלע מידיא ,וואס גרייכט
באשיינפערליך צו מיליאנען איבער
די וועלט .אין די לעצטע וואכן איז
ארויסגעשיקט געווארן נאך עטליכע
רעקארדירטע פרעזענטאציעס מיט
פאסיגע גוט – אפקלונגענדע מעסעזשעס
איבער די תורה שטעלונג איבער דעם
דרך הגלות פון אידן .עס לאזט זיך נישט
גלייבן ווי יעדעס מאל באזונדער ווערן די
מעסעזשעס אויפגעכאפט מיט א בליץ
שנעלקייט און ארומגעשיקט דורך ריזיגע
אקאונטס מיט צענדליגער טויזנטער
נאכפאלגער וואס הערן דעם הכרזת
היהדות החרדית אויפ'ן שטארקסטן
פארנעם וואס איז נאר שייך.
ולמודעי הננו צריכים ,אז מען מוטשעט
זיך זייער צו דעקן דעם לויפענדן בוזשעט,
בנוסף צו די פילע פראיעקטן וואס קאסטן
אפ עפרות זהב און וואס וועלן נאך אריינציען
אין גרויסע אויסגאבן .במטותא מינייכו,
נעמט א טייל אין דעם מורא'דיגן קידוש ה'
וואס איז א מגן ומחסה מכל המקטריגים
ועקתין בישין .העלפט די עבודת הקודש
מיט א יערליכע מעמבערשיפ ,ומיני ומינן
יתקלס עילאה.

צו באקומען קול נטרונא
דורך בליץ פאוסט

ספעציעלער
קאמפיין נומער

קול נטרונא

שיקט אייער
אנפראגע צו:

פאקס נומבער:

info@truetorahjews.org

וואו אונזערע עסקנים
שטייען גרייט
אפצונעמען אייער
ברייטהארציגע נדבה
צו יעדע געלעגנהייט

וועכענטליכע רייכע
אפדעיטס ,וועלטליכע
נייעס בהשקפת
ברורה ,באריכטן פון די
אנגייענדיגע נטרונא
פעולות

718.504.4513

718.873.0756

718.873.0055
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אומבאשטעטיגטע באריכטן אין "זשערוסעלעם
פאוסט" דייטן אן אויף א פרישע סומוטאכע
צווישן פרעזידענט אבאמא און ביבי נתני'
אויב האט זיך געקענט דוכטן אז דער
קאמף פון דעם דל גאה ביבי נתני' קעגן
דעם אמעריקאנעם פרעזידענט ,וואס
איז געקומען צו איר קלימאקס ביים
פארלאפענעם איראן – דיעל ,איז שוין
עטוואס איינגעשטילט און וועט קומען צו
איר ענדע ווען אבאמא וועט קומענדיגע
יאר פארלאזן דעם אוועל אפיס ,זאגט א
נישט באשטעטיגטע באריכט אין דעם
"זשערוסלעם פאוסט" אז דער קאנפליקט
קען זיין ווייט פון פארטיג ,אויף א פארנעם
וואס קען נאך איבערשטייגן דאס ביז
יעצטיגע.
דער באריכט אינעם 'זשערוסעלעם
פאוסט' ציטירט פון אראבישע נייעס
קוועלער אז פרעזידענט אבאמא האט
אריינגעגעבן א ביד איבערצונעמען
די פאזיציע פון "זיכערהייט גענעראל
סעקרעטאר" פון די יו.ען .נאכדעם וואס
דער יעצטיגער סעקרעטאר באן קי -מאן
וועט ענדיגן זיין טערמין דעם קומענדיגן
סעפטעמבער  31למספרם .און עס ווייסט
אויך צו דערציילן אז אבאמא האט שוין
דוסקיסירט די טעמע פון לויפן אלס
"סעקיורעטי גענעראל" מיט דעמאקראטן,
רעפובליקאנער ,און אידישע פארשטייער
אין די פאראייניגטע שטאטן.
לויט די באריכטן איז עס געווען ביבי נתני'
אלס דער ערשטער זיך ארויסצושטעלן
און קלארשטעלן אז ער וועט דאס נישט
לאזן פאסירן .ער פלאנירט צו עררייכן א
געמיינזאמע צוזאמארבעט מיט געוויסע
|4

קול נטרונא
ל
ערש"ק פר' וירא תשע"ו

אראבישע לענדער און בויען א קאאליציע
צו צעשטערן דעם פלאן וואס ער רופט אן
"די אבאמא פראיעקט" .א געהילף פאר
נתני' האט אנגעבליך געזאגט פאר די "אל
– דשארדיע" נייעס קוואל אז נתני' זעהט
א געלעגנהייט צו אוועקשטעלן גוטע
באציאונגען באזירט אויף געמיינזאמע
אינטערעסן מיט אנדערע אראבישע
לענדער פון וועמען אבאמא האט זיך
אוועק געריקט.
ביבי איז ציטירט געווארן "איז אכט יאר
פון האבן אבאמא אין אפיס נישט גענוג
געווען? יעצט וויל ער זיין אין א פאזיציע
וואס וועט אונז פאראורזאכן שוועריקייטן
אין די אונטערנאציאנעלע ארענע".
א קוואל נאנט צו ביבי האט נישט
אפגעלייקנט דעם באריכט פון אל –
דזשארידא אז דער פרעמיער איז אויסן
טאקע צו טארפעדירן "די אבאמא
פראיעקט" ,יענער האט בלויז קריטיקירט
דעם פרעזידענט אויף א רייע אישוס,
אריינגערעכנט די איראן דיעל ,די סוטאציע
אין עגיפטן.
אויפריכטיגע אנאליזירער צווייפלען
אויף דעם גאנצן באריכט וואס איז
נישט געהעריג באשטעטיגט געווארן
דורך פראמינענטע מידיא נעצן .עס איז
זייער נישט מסתבר אז א געוועזענער
אמעריקאנער פרעזידענט זאל אפילו
קענען ערוועלט ווערן אויף אזא שטעלע
און די יו.ען .אבער אלענפאלס צייגן זאכן
קענער אן אז די מדינה האט גראדע

גארנישט צו פארלירן פון אן אבאמא
נאמינאציע אין די יו.ען .בעת וואס יעדער
ווייסט אז די אטמאספערע אין די יו.ען .איז
אויסטערליש אנטי איזראעל געשטימט
מיט כסדר'דיגע רעזולאציעס קעגן אירע
שריט ,און אויב עפעס קען אבאמא אלס
געוועזענער אמעריקאנער פרעזידענט
נאר ארויסהעלפן מיט פארשידנס לטובת
די מדינה .זייענדיג דער פרעזידענט וואס
האט פאקטיש געשאנקן דאס מערסטע
פינאנציעלע שטיצע אין היסטאריע פאר
איזראעל.
אבער ביבי וויל זיך אצינד פערזענליך
אפרעכענען מיט אבאמא ,נאך די
נידערלאגע וואס ער האט אריינגעהויבן
ביי דעם איראן דיעל ווען א דיעל איז
אויסגעפירט געווארן טראץ זיין עזות'דיגע
רעדע אין קאנגרעס .דער זשערוסלעם
פאוסט באצייכנט עס מיט די ווערטער
"נתני' פלאנירט א פערזענליכע צוריקצאל
פאר אבאמא".
איבעריג צו ערקלערן וואס אזא סארט
קאנטערווערסיע קען באדייטן פאר
אידן איבער די וועלט .עס דארף קלאר
דערהערט ווערן דער אויסגעשריי פון
אידן מאמינים בה' אז דער ראש הכופרים
איז נישט אונזער פארטרעטער ,אידן אין
אמעריקע און איבער די גארער וועלט
זענען געטריי דאס לאנד און וועלן קיינמאל
נישט רעוואלטירן אדער טומלען קעגן
וועלט'ס פירער אדער לענדער .כי בשלומה
יהי' לכם שלום.

