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ענטפער:
כהנים זענען לאו דוקא כעסנים. כהנים האבן די מדה 

פון התלהבות אין זיי )שבת כ.(.

פארשטייט זיך אז איך גיי דא זיין איינזייטיג, ווייל איך בין 

א כהן... פון דעסט וועגן מיין איך אז יעדער וועט פארשטיין 

אז ווען פנחס איז אויפגעשטאנען מיט קנאה און גע'הרג'עט 

זמרי האט ער געדינט דעם באשעפער מיט זיין צארן. אויב 

וואלט ער נישט געהאט די צארן וואלט ער נישט געהאט 

די שטארקייט עס צו טון. 

א  גענומען  האט  ער  ווען  און  נשיא  א  געווען  איז  זמרי 

די  פון  פארנט  געצעלט  זיין  אין  פרוי  מדינ'ישע  פרעמדע 

פאר  שאקירט.  געווען  זיי  זענען  ישראל  כלל  פון  פירערס 

דאס  טון.  צו  וואס  געוואוסט  נישט  זיי  האבן  מאמענט  א 

געוואלט  האט  הקב"ה  השמים.  מן  געווען  באמת  איז 

איבערלאזן א פלאץ פאר פנחס צו ווערן גרויס. און ער איז 

טאקע גרויס געווארן.  

כעס.  דורך  געווארן  מאטיווירט  איז  ער  ווייל  וויאזוי? 

דאס ווייסן מיר. צומאל איז כעס א געלעגנהייט אויסצונוצן 

צארן  זיין  מיט  האט  פנחס  מעשים.  גרויסע  פאר  מדה  די 

גענומען א שפיז און אריין אין געצעלט פון זמרי און ער האט 

זיי ביידע דערשטאכן מיט זיין שפיז. און דער אויבערשטער 

האט געזאגט, "הנני נותן לו בריתי שלום" – איך שיק אים 

מיינע באגריסונגען, ווייל ער האט געראטעוועט מיין כבוד 

יענעם טאג. דאס מיינט אז ס'איז געווען א געלעגנהייט צו 

נוצן כעס פאר כבוד שמים. 

איז  רבינו  משה  ווען  געווען  איז  זאך  זעלבע  די 

אראפגעקומען פונעם הר סיני און געזען ווי זיי טאנצן ארום 

דעם גאלדענעם עגל. משה רבינו האט גענומען די מדה 

פון כעס און אראפגעווארפן די לוחות – אויף וואס ער האט 

אויבערשטן  פונעם  באקומען  צו  עס  לאנג  אזוי  געווארט 

איז  פאלק  דאס  שטיקער.  אויף  צעשאסן  עס  האט  און   –

געווען שאקירט ווען זיי האבן עס געזען. זיי האבן געווארט 

אויף אים אז ער זאל אראפקומען מיט די לוחות, און יעצט 

זיי זענען געווען צעטרייסלט.  

 – אלי!"  לה'  "מי  אויסגערופן  רבינו  משה  האט  דאן  און 

ווער  ווער ס'איז פאר'ן באשעפער זאל קומען צו מיר! און 

"ויאספו אליו כל בני לוי" – גאנץ שבט לוי  איז געקומען? 

איז געקומען. דאס איז א גערעגטע שבט!

געשאלטן  יעקב  פאטער  זייער  האט  צוריק  לאנג  שוין 

זייער צארן, "ארור אפם כי עז" )בראשית מט, ז(. איז וואס האבן 

אונז  האט  טאטע  "אונזער  געזאגט:  האבן  זיי  געטון?  זיי 

לאמיר  כעס?  אונזער  נוצן  ריכטיג  נישט  פאר'ן  געשאלטן 

און  צוועקן!"  גוטע  פאר  נוצן  עס  און  צארן  אונזער  נעמען 

זענען  אלי!"  לה'  "מי  געזאגט  האט  רבינו  משה  ווען  יעצט 

אלע בני לוי געקומען צו אים. 

און משה האט זיי געזאגט, "נעמט אייך צו דער ארבעט!" 

זיי האבן  זיי האבן תיכף ומיד געמאכט בתי דינים, און  און 

אויסגע'הרג'עט  האבן  זיי  און  זינדיגע  אלע  פאר'משפט 

טויזנטער מענטשן אויפ'ן פלאץ. און אזוי האבן זיי געטוישט 

דעם מצב. 

מתתיהו  פון  טעג  די  אין  פאסירט  האט  זעלבע  די 

כלל  ווי  געזען  האט  מתתיהו  חשמונאים.  די  און  הכהן 

ישראל ווערט אונטערדרוקט. די סירישע יונים און זייערע 

זענען  פאררעטער,  די  פארבינדעטע,  אידישע  נידריגע 

געבויט  האבן  זיי  מודיעין.  שטעטל  אין  צאמגעקומען  זיך 

געוואלט  האבן  זיי  און  זרה  עבודה  אן  פאר  מזבח  א 

גריכישער  דער  מזבח.  אויפ'ן  חזיר  א  ארויפברענגען 

אפיציר האט זיך ארויסגעשטעלט און געזוכט א איד וואס 

זאל ברענגען דעם קרבן פאר די עבו"ז ר"ל. די אידן זענען 
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פראגע

מען זאגט אז כהנים זענען 
גערעגטע מענטשן. וויאזוי 
פארשטייען מיר אז כהנים 

האבן אזא נעגאטיווע מדה, 
ווען מיר ווייסן דאך די 

קאנסעקווענצן פון כעס?



רבי אביגדור ענטפערט...

צווישן  זרה  עבודה  זאך?!  אזא  אויפגעשוידערט.  געווען 

אידן?! קיין איין איד האט זיך נישט גערירט, חוץ איינער. א 

מתיוני, א פינפטער קאלומניסט )א פאררעטער(, און ער האט 

ברענגען  צו  וואלונטירט  האט  ער  ארויסגעשטעלט.  זיך 

דעם קרבן. 

אין  "ספר המכבים", עס שטייט אפן, אז  אין  עס שטייט 

און  געדולד  זיין  פארלוירן  מתתיהו  האט  מאמענט  יענעם 

ער האט געצערנט. יעצט, ס'איז נישט אמת. ער האט זיך 

ער  צארן.  מיט  פול  געווארן  איז  ער  נאר  פארלוירן,  נישט 

האט שוין פון פריער געהאט באהאלטן א מעסער אונטער 

זיין מאנטל. דאס איז דער אמת; ער איז געווען צוגעגרייט 

צו דעם. אבער זיין צארן האט אים געגעבן די ענערגיע עס 

צו טון, ווייל ס'איז געווען א שרעקעדיגער אקט. 

ער  ארמיי.  זיין  מיט  אפיציר  גריכישער  א  שטייט  דא 

דארט  געווען  אויך  איז  אודאי  אים.  מיט  סאלדאטן  האט 

אסאך אידן, אבער זיי זענען געווען דערשראקן צו עפענען 

עפענען  זיי  אויב  אז  געוואוסט  האבן  זיי  מיילער.  זייערע 

די  ווייל  טויט,  צום  ווערן  געפייניגט  זיין  וועלן  מויל  זייער 

קעגנער.  זייערע  קעגן  גרויזאם  זייער  געווען  זענען  יונים 

אבער מתתיהו'ס צארן האט אים אויפגעהויבן, דאס האט 

וואלט גענומען  ווי גלייך ער  אים אנגעפילט מיט כוחות – 

נארקאטין – און ער האט ארויסגעשלעפט זיין שווערד און 

עס אריינגעשטאכן אין הארץ פון דעם פאררעטער. 

האבן  זיי  שאקירט.  געווען  זענען  מענטשן  די  און 

פארלוירן דאס אטעם ווען זיי האבן דאס געזען. א רעוואלט 

קעגן די יונים?! 

די  צו  ארויס  "לאמיר  געזאגט  האט  מתתיהו  און 

אלעס  האבן  זיי  אנטלאפן.  אלע  זענען  זיי  און  בערג!" 

איר  און  לעבנס.  זייערע  ראטעווען  צו  כדי  איבערגעלאזט 

אים  האבן  געלאפן,  זענען  זיי  בשעת  אז  זיכער  זיין  קענט 

האט  ווייב  זיין  וואס  נישט  ווייס  איך  נאכגעשריגן.  מענטשן 

אים געזאגט, אפשר האט זי אויך מסכים געווען, אבער איך 

בין זיכער אז עס זענען געווען אזעלכע וועלכע האבן אים 

מאכסט  דו  מערדער!  א  ביזט  "דו  געזאגט,  און  באשריגן 

אונז חרוב מיט דיין קנאות!"

אבער מתתיהו האט געזאגט, "ניין! מיר קענען זיי נישט 

לאזן טרעטן אויף די תורה!" און אזוי האט ער גענוצט זיין 

צארן צו האבן די ענערגיע, און אזוי האט מתתיהו ענדליך 

איבערגעדרייט די שוואונג. 

ווי  איז  עס  פארזיכטיג.  זייער  זיין  מען  דארף  אודאי 

דיינאמייט אויפצורייסן א  נוצן  דיינאמייט. אויב דארף מען 

שטיין וואס שטייט אין וועג צו קענען בויען א שאסיי, דארף 

נוצן דיינאמייט אויב  נוצן. אבער דו קענסט נישט  מען עס 

דו האסט פארלוירן דיינע שליסלעך און דו קענסט נישט 

אריינגיין אין דיין טיר ביינאכט...

און דאס איז דער ציל פון כעס אין כהנים. מיר דארפן 

כהנים זאלן זיין ענערגיש פאר'ן אויבערשטן. ווען א כהן איז 

עס  ווי  אויף  נישט  זיך  פירט  איינער  און  המדרש  בית  אין 

פאסט, דארף דער כהן ווערן גערעגט. מיר דארפן עס. 

שטייט  רב  א  אויב  זיין.  דארף  רב  א  וויאזוי  איז  דאס 

ווערן  רב  דער  דארף  שמועסן,  מענטשן  זעט  און  שול  אין 

נישט!" אבער אויב דער רב איז  גערעגט. "שא! מען טאר 

נאך  און  מגיפה,  די  זיך  צעשפרייט  דאן  גוטהארציגער,  א 

ביהמ"ד.  אין  זלזול  און  אומרעספעקט  הערשט  וויילע  א 

א  איז  עס  טאגס?  צו  היינט  שולן  אין  פאסירט  וואס  און 

הוא.  ברוך  הקדוש  פון  כבוד  פאר'ן  חרפה  א  ס'איז  בושה. 

מענטשן זענען פארנומען צו שמועסן אין שול. אויב וואלט 

וואלט  גערעגט,  געווארן  וואלטן  וואס  רבנים  געהאט  מען 

עס נישט געשען. מיר דארפן האבן בייזע רבנים, אבער גיי 

טרעף בייזע רבנים...

ווערן גערעגט, פאר א  דאס איז פארוואס כהנים זאלן 

גוטע סיבה. )# 312(

z

ענטפער:
גיי נישט זאגן מען זאל נישט  וויכטיג. איך  ס'איז נישט 
מאכן קיין געבורטסטאג פארטיס, אבער איך וועל יא זאגן 

אז ס'איז נישט וויכטיג. 

חמשה  מאכט  קינדער,  פאר  סעודות  חנוכה  מאכט 

עשר בשבט סעודות פאר קינדער, מאכט פורים סעודות. 

חוץ די גרויסע סעודות פאר יעדן איינעם, קענט איר מאכן 

א קליינע סעודה'לע פאר די קינדער. אויב איר ווילט קענט 

איר אויך מאכן ראש חודש סעודות.

ס'איז  אז  נישט  איך  זאג  געבורטסטאג פארטיס  אבער 

וויל  איך  אנטמוטיגן,  קיינעם  נישט  גיי  איך  מאכן.  צו  גוט 

נישט מאכן מענטשן אומפרייליך, אבער איך זאג נישט אז 

ס'איז גוט. עס איז לאו דוקא א גוטע זאך. 
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איז וויכטיג צו מאכן 
געבורטסטאג פארטיס פאר 

קינדער?
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