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 ולקיום צוואתו לכבודו , לזכרו

 ל"אהרן יהודה לייב שטינמן זצ ר"הגשל 
 

 

 ח"תשעתורה ולשון בָצֳהֵרי יום   זאת חנוכה 

 מצפה יריחו
 

 אוריאל פרנק
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 ל"זצשטיינמן  ל"הגראיצוואתו של 
 
 לא בפני שלא בפני  לא להספידנימאוד אבקש . א

 ֵאבל לעשות עצרת התעוררות או עצרת לא 
 , שבודיםכל מיני שמות או 

 !והכוונה להספד
... 
 אבקש שכל מי שרוצה בטובתי . ט

 חודש ב "יכל יום פרק אחד משניות עד גמר  ילמוד
 יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים והבנות 

 .בשבת ויום טובגם 
 לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים אבקש ש. י

 .אתבזה על ידי זה בעולם האמתשלא 
 
 

אך מי שמעיין בצוואה רואה  , ביקש שלא להספיד אותוהוא ": ניץ'מויזר "האדמו
 ".רואים בה את כל הענווה שלו. שהיא ההספד הגדול ביותר
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ל ָאָדם   !ְכבוֹדוֹ  –ְרצוֹנוֹ שֶׁ
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 ל ָאָדם  ְכבֹודֹו –ְרצֹונֹו שֶׁ

 .גם אם הן אינן מוצאות חן בעינינולכבד דעות של אנשים צריך  

 

 חוה בוהק; שרה ליפקין: מחברות   -   כבודו -רצונו של אדם 

 .גם אם הדבר אינו נראה לנו, לכבד את רצונו של אדםיש : פרוש 

 כבודו –רצונו של אדם •

ל ָאָדם ְרצֹונֹו    .לכבד את רצונו של האדםיש =           ְכבֹודֹו  -שֶׁ

 

י: דוגמה ים, ְלַדְעתִּ ּיּולִּ ל ָאָדם , ֵאין זֶׁה ַהְזַמן ָלֵצאת ְלטִּ   .ְכבֹודֹו -אּוַלם ְרצֹונֹו שֶׁ

 

ית: מקור ְרּגּום ֵמֲאָרמִּ י יְִּשָמֵעאל ָבָאה וְָקְבָלה ָעָליו ְלַרבֹוֵתינּו: תִּ ל ַרבִּ ּמֹו שֶׁ  .  אִּ

ן י ְבָכבֹוד, ַּגֲערּו ְביְִּשָמֵעאל ְבנִּי: ָאְמָרה ָלהֶׁ ֵאינֹו נֹוֵהג בִּ  .  שֶׁ

ל ַרבֹוֵתינּו ן שֶׁ י יְִּשָמֵעאל נֹוֵהג ְבָכבֹוד ֲאבֹוָתיו: ָאְמרּו, ְבאֹוָתּה ָשָעה נְִּתַכְרְכמּו ְפנֵיהֶׁ ֵאין ַרבִּ ְפָשר שֶׁ  ?  אֶׁ

ה ָעָשה ְלָך: ָאְמרּו ָלּה יָדה ֲאנִּי רֹוָצה : ָאְמָרה? מֶׁ ֵבית ַהּוְעִּ ּיֹוֵצא מִּ ְרחֹץְבָשָעה שֶׁ ְשתֹות   לִּ ת ַרְגָליו וְלִּ אֶׁ

ת אֹוָתם ַמיִּם י, אֶׁ  .  וְהּוא ֹלא ֵמנִּיַח לִּ

יל וְהּוא ְרצֹונָּה : ָאְמרּו לֹו י ֵפָאה ַדף ג]הּוא ְכבֹוָדּה  -הֹואִּ  [.'ַעּמּוד ב, יְרּוַשְלמִּ
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מילון אבן שושן: 

 

 ל ָאָדם ְרצֹונֹו  ְכבֹודֹוהוא שֶׁ

 

אפילו אם אין הדבר נראה כהולם יש להתחשב בחפצו , יש לכבד את רצונו של אדם

 .אותו

 

 

 

  כבוד אמיתי הוא לכבד את הרצון והבחירה של מי שמכבדים
 .באשר למהות הפעולות שייעשו לכבודו, אותו

 פעולות שמצטיירות כלפי חוץ כפעולות  –" גינוני כבוד"לעומת
 .רק כי כך מקובל, לכבודו
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 א"ה/מסכת פאה פרק א דף טו טור ג ( ונציה)תלמוד ירושלמי 

 : נשתנה פניהם שנבהלו על השמועה. נתכרכמו

כשהוא יוצא מבית  . אמרה
המדרש אני רוצה לרחוץ רגליו  

ולשתות המים ואינו מניח לי 
 (ז"הא "קרבן העדה קידושין פ): לעשות כן

'  לרחכמים . אמרין
הואיל וזהו  ישמעאל 

רצונה זהו כבודה וחייב  
:  להניחה לעשות כך

 (קרבן העדה)



7 

 ה מחילה שאמרו"ד תכזטור , כבוד אב ואם, כרך כואנציקלופדיה תלמודית 

 ואפילו כשרוצים האב או האם לשמש את בנם במזיגת הכוס וכיוצא בזה 

 , אם מכיר בהם שכך רצונם, 751לקבל מהםמותר 

 . 753ורצונו של אדם הוא כבודו, 752לפי מה שעיניו רואותוהכל 

 שרצתה לרחוץ את רגליו , אמרו בירושלמי באמו של רבי ישמעאלוכן 

  – 754ולשתות ממי הרחיצה: ויש גורסים -בא מבית המדרש כשהיה 

 , רצה לקבל ממנהולא 

 , 755הואיל והוא רצונה הוא כבודה: חכמיםואמרו 

 , ומפני אהבתו שלומד תורה, וכוונתם של אביו ואמו לשם שמיםשהואיל 

 , וזה נקרא כבודם, יניח להם לעשות, להם נחת רוח בזהויש 

 . 756שרצונם בזהמאחר 

 , שהאבות משמשים את בניהם, זה נהגו העולם היתר בדברומטעם 

 , מביאות להם אוכל ובגדים להחליף וכיוצא בזה והאמהות

 . 757שיש לבנים לדקדק שלא יניחו להם לעשות יותר ממה שברצונםאלא 

 

 

 

  מ"במנוהוכן אינו , זו מיושרת' גישאין ' המאירי כאבל , דלהלן ו"וברי ן"ובר' ובתוסלפנינו ' בירוה "כ. 754

 .הגהות פורת יוסף לא ב' ועי, 21' ד עמ"ח אלנקוה

 .שם י"ובנ ן"ובררבינו שמואל ' ובתוסטרפון ' ה ר"לא ב ד' ובתוסהובא במאירי שם , ז"הא "פ קדושין' ירו. 755

 .רמס "י סו"הובא בב, ד"א ח"נ ו"תא ו"רי. 756

 כג פיסקא( איש שלום)פסיקתא רבתי 

 ...  מימיהו מישתי בעיא ואנא ריגלויומשזיג  וועדאהוא אתי מבית [ כד...]

 להרחבה
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  דף על הדף קידושין דף ל עמוד ב

,  הרב ותלמידו, אפילו האב ובנו: בר אבא חייאאמר רבי . מאי אויבים בשער: 'בגמ

ואינם זזים משם עד  , נעשים אויבים זה את זה -בתורה בשער אחד  שעוסקין

 .שנעשים אוהבים זה את זה
 ".מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דבר זה -נעשו אויבים : "י"ופירש רש

 

 (:ריז' ו ע"פרק כ)איגרא  מרפסיןוכתב בספר 

תנו  (: "ב, לא)כמובא במסכת קידושין , והלא אסור לבן לסתור את דברי אביו: קשה

י  "ופירש תוספות ר, "לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו -' מורא': רבנן

 ?"חולק עליו -סותר : "הזקן

 

כשעוסקים בתורה בחברותא ונמצאים : א"שליטאהרן ליב שטיינמן ' ותירץ הגאון ר

הרי זו הדרך שיקשו זה לזה ולא , בשלב הלימוד ורכישת ההבנה והידיעה הנכונה

 .וזה ודאי רצון האבא, ומתוך כך מתלבנים הדברים היטב, יקבלו זה דברי זה

או בכל דבר שגמר האב בדעתו לאומרו , מה שאין כן בפסק הלכה שפוסק האב

 .בזה לא יסתור את דבריו ולא יחלוק עליו, כמסקנת החלטתו או מחשבתו



  דף על הדף קידושין דף ל עמוד ב
 רמביורה דעה סימן )בשולחן ערוך  דהנה, א"שליט קנייבסקיחיים ' עוד תירץ בזה הגאון ר

כתב  ( סעיף ג)ובאותו סימן , "חייב אדם בכבוד רבו ויראתו יותר מבשל אביו: "איתא( סעיף א

אבל מותר לחלוק עליו באיזה פסק או הוראה אם יש לו ראיות והוכחות לדבריו שהדין  : "א"הרמ

מכל מקום גם על רבו  , קל וחומר מאביו, אסור לחלוק על רבו שבודאילמרות , כלומר". עמו

לחלוק על   גוונאוקל וחומר שמותר בכי האי , מותר לחלוק אם יש לו ראיות והוכחות לדבריו

 .שהרי אינו חולק סתם, אביו

  קנייבסקיאמר הגאון רבי חיים : א"שליט ק"הגרחהביא משמו של ( יתרו' פ)דרך שיחה ' ובס

אלא שיכול  [ שיהיו אויבים זה את זה], שאין כתוב שכך צריך לעשות, האב ובנו לענין א"שליט

 .אבל צריך ליזהר בכבודו ושלא יעשה כך, לצאת כך

  דרישהכי  -י "כתב רש( יד, במדבר כא" )בסופה והבאת ' על כן יאמר בספר מלחמות ה"פ "עה

 .אהבה יש בסופה, מלחמה שעל ידי ספר' ספר מלחמות'לה 

,  ל אומרים שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"על מה שחז, ראיתי פעם בשם החתם סופר

ועל ידי  , ה גוזר בראש השנה קצבה של מלחמות שצריכים להיות במשך השנה"שהקב

אז המלחמות האלו מורידים מהקצבה של  , שתלמידי חכמים לוחמים במלחמתה של תורה

 .כ"ח מרבים שלום בעולם ע"ומשום זה ת, מלחמות אחרים

שנהיה כתוב בספר של  , "'על כן יאמר בספר מלחמות ה", הזה בהפסוקוחשבתי שהרמז הוא 

,  "בסופה והבואת "וממילא , במלחמתה של תורה ח"התהמלחמות שיש בין , המלחמות

ויהיה שלום , שהמלחמות בתורה ממעטות את המלחמות האחרות שצריך להיות בשנה הזו

 (וללוי אמר. )בסוף
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 להרחבה


