
 

 עבודת ימי חנוכה )א(
 הכנה לימי החנוכה

דרך ה' ח"ד פ"ז( ) ידוע מה שכתב הרמח"ל

רש כולם הוא סדר שסדרה "ושו
החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן 
ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, 
בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו 
אור מעין האור הראשון, ותחודש 
תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו", 
והיינו שבכל מועד ומועד מאיר אור 
מיוחד ומתחדש שוב כל שנה ושנה 

ים שניתנו לנו וכמו כל המועד מחדש.
כדי להתעלות ולהתרומם מהם, אלא 
שבכל חג ישנה נקודה מסויימת 
ומיוחדת לאותו זמן המתעצמת ביתר 

 שאת ועוז בימים אלו.
אלא שהיסוד הראשון כדי לקבל את 
אותם הארות ותועלות הוא יסוד 
ההכנה וההתבוננות מה עומדים לקבל 
מאותו זמן, וכמו שכתב האדמו"ר 

תיבות שלום קונטרס חנוכה, )נמסלונים זצ"ל 

"שואלין ודורשין בהלכות החג...  עמ' טז(
מה עיצומו וי"ל עוד, שואלין ודורשין 
לכל יו"ט  .של חג וסגולתו המיוחדת

יש ענינים סגוליים המייחדים אותו, 
אם זה אהבת ה', יראת ה', או שאר 
מדות, ומאיר את כל השנה במדתו 

וזה ענין הלכות החג, במה  המיוחדת.
יבואו ויכנסו אל היו"ט ובמה יצאו 

. וזהו דבר ידוע בכלל בעבודת ממנו"
ה', ובמועדים בפרט, שכפי הכנת 

כך יזכה  -האדם ורצונו לקבל מהמועד 
 בתועלת הרוחנית.

ויתכן לחלק לב' חלקים את עבודת 
הימים, א' ההכנה אל המצוות 

)הדלקת הנרות, על המעשיות של חנוכה 

ת שונות בעבודת , ב' נקודוהניסים והלל(
 ה' המיוחדות והנלמדות מימים אלו. 

הנה בענין חשיבות מצות ההדלקה 
ידועה לשונו של הרמב"ם שכתב 
"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד 
מאד וצריך אדם להזהר בה כדי 
להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל 
 והודיה לו על על הניסים שעשה לנו". 
 עוד יש להביא מה שכתב בספר סדר

"וענין מצות חנוכה זו אל תהי היום 
קלה בעיניך מפני שהיא מדברי 
סופרים, כי היא מן הגדולות ונוראות, 
כי בזמן הזה הקב"ה גמלנו רב טוב 
והציל את נפשינו ממות ולא נתן למוט 

וכל רגלינו ביד מבקשי רעתינו, 
זה נראה שכופר בטוב ה המזלזל בענין

שהיטיב עמנו אלקינו יתעלה ויתברך, 
ואינו משמח בשמחת ישראל ואינו 

וכן  חושש בגאולתם ובנחמתם ח"ו,
הענין בענין מצות פורים שהיא מדברי 

 . סופרים"
והנה כיון שעיקר מצות ההדלקה היא 
כדי לפרסם את הנס, ודאי שצריך 
לזכור לכוון כך בשעת המצוה, וכמו 
שכתב ביסוד ושורש העבודה )יב, א( 

 "אך בחתימתלענין ברכת ההדלקה 
ברכה זו באמרו "להדליק נר חנוכה" 
יכניס בלבו ובמחשבתו שמחה עצומה 
באלקותו יתברך שמו ויתעלה זכרו 
לעד, על עוצם הנס שנעשה בימים 
האלו בבית המקדש בפך של שמן, 

)שבת כא(  כדאיתא בגמרא הקדושה
כשנכנסו יונים להיכל טמאו כל 
השמנים וכו' ולא היה בו אלא כדי 

נעשה בו נס להדליק יום אחד, ו
 .והדליקו ממנו שמונה ימים"

וביותר יש להביא את דברי הגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל שסובר שהדלקת 
הנרות היא עצמה ההודאה וההלל 
שכתב )שו"ת מנחת שלמה תנינא סי' 

נלענ״ד דהדלקת נר הנוכה היא נח, ה( "
וההלל, כלומר שע״י  עצמה ההודאה

על הנסים  ת לה׳דוזה יתן אל לבו להו
מות, חולים שעשה לנו בנצהון המלהגד

שאומרים בנוסה ״הנרות הללו  וכמו
מות וכו׳ חהמל וכו׳ על התשועות ועל

 ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא
לראותם בלבד כדי להודות ולהלל״, 

השמן משום  ולא נזכר כלל נס פך
שאין ההדלקה באה כזכר לנס פך 

לא מצינו בשום מקום  השמן, כי
 דורות עבור זהלהודות לה׳ לדורי 

שעשה הקב״ה נס כדי שיוכלו כלל 
ו מה .. וזהישראל לקיים מצוה.

הנסים בתפילה  שאומרים בנוסה על
 ובבהמ״ז בסיום ההזכרה של הנסים
והישועות ״וקבעו שמונת ימי הנובה 

לשמך הגדול״ ואין  אלו להודות ולהלל
 אומרים להדליק נרות ולהודות,
ומשום שכל עיקר ההדלקה היא 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

 נאה בחנוכיה הידור מצוה ישהאם 
 .חפץ שאינו מיוחד למצוה ד.. נוי מצוה שלא בגוף המצוה )אפילו בשעת קיום המצוה( ג. .המצוה גמרנוי מצוה אחר  ב.. הידור מצוה א.

 הידור מצוהא. 
שתלה במח' רש"י  )כלל סח אות ה( בחיי אדם' עיו .התנאה לפניו במצוות )שמות טו, ב("זה אלי ואנוהו"  )קלג:( שבתב איתא
והארכנו  .דלרוב השיטות הוא רק דרבנן)ח"ג סי' עט ד"ה אבל(  בשבט הלוי. ועיין האם מצוה זו מה"ת או מדרבנן ותוס'

 .בזה בס"ד בגליון קי"ד

ון לולב נאה כגו בשעת קיום המצוהדוקא האם הוא וכמ"כ  ,המצוה בגוףדוקא בנוי  היא הידורמצות יש לדון אם ו
  '.ווכד תיק תפילין נאה, וכגון שלא בשעת המצוהושלא מגוף המצוה  בדבראו דלמא אף  ,וכד'

 המצוה גמרמצוה אחר נוי ב. 
וכתוב בו לשמו  ,ספר תורה נאה ,התנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה כו' )שם(בשבת  תאימצינו בבריהנה ו

 מבואר דאיכא מצוה משום "זה אלי ואנוהו" אף ., ע"כרכו בשיראין נאיןוכובדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן 
 ,)ח"ב סי' ל ד"ה ובעיקר מה( בפרי יצחק מהברייתא הנ"ל הוכיחוכן  .ושלא בשעת קיום המצוה נוי שאינו בגוף המצוהב
כבר ת מילה אע"פ שמצו מצוה הידור משום את המילה, חוזר על ציצין שאינם מעכבים המל את בנו על כןהוסיף דו

  המצוה.בר נגמר ככש הידור אפי' שיש )סי' יח אות ו( בקובץ הערותוכן מוכח  .נגמרה
הטעם ש כתבמבואר דלא שייך הידור מצוה אלא בשעת קיום המצוה וע"כ  )ח"ב סי' מז סוף אות ז( בית הלויבולם א

 "כוכ .נמשכת לעולם ת מילהום מצוקי כיהיינו  ,וזרים על ציצין שאינן מעכבים את המילהחכש הידור מצוה דאיכא

   .מצוה מן המובחר ונוי מצוה לא שייך אחר עשיית המצוהד ח"ב יו"ד סי' מג ד"ה אך באמת(ו לשו"ת הקדמה) בחלקת יואב
שאין לעשות הפתילות יותר מכשיעור שהוא ללא  רות חנוכהשהרי כתב בענין נ )סי תרעב אות א( דרכי משהמה מוכח כןו

 [.ועיין עוד מש"כ בזה בגליון ל'] .ידור מצוה אלא בשעת המצוהולא שייך הצורך 
דמבואר של ס"ת  ןראיישמהא ד קשה, אלא בשעת קיום המצוה צ"ע דאם נימא דלא שייך הידור מצוהדלא א

 .חפץ של מצוה ק"ו אחר קיום המצוה עצמהאפי' ב בברייתא דאיכא משום הידור מצוה
שכתב שבאמת הרמב"ם השמיט הא דצריך לכרוך הס"ת בשיראין נאים, משום  רא()סי' לו ד"ה איב בצבי תפארת ו"מש

 הואוכן  .חבוב מצוה דאין זה אלא בכלל )סוכה לו. ד"ה במינו( בחת"סשאין הידור זה אלא "חסידות". וכן מבואר 
  .)אשרי האיש פל"ב אות לב( ]זצ"ל[ הגריש"א שליט"אוכן דעת  ,)סי' קכט ורעה(בספר חסידים 

כת' דהא דכורכו בשיראין נאים הוא משום זה אלי ואנוהו, והוי מצוה מן  )נזיר ב: ד"ה שם בגמ' אהא נאה( י"זגרוה
כן  ודדוקא לענין כבוד ס"ת אמר היה מקום לומר המובחר של כבוד ס"ת שתהיה מצות כבוד מהודרת. אולם

 . (כו אות וסי' )שמות  במנחת אשר בכבודו של ס"ת. וכ"כ טובאדמצינו דחכמים החמירו 

, אבל יש נאה וכד' שהרי אין ההידור בשעת קיום המצוהתפילין בתיק "זה אלי ואנוהו"  לא שייך מצותד יוצאלפ"ז ו
  .בזה משום חיבוב מצוה

 מצוה שלא בגוף המצוה )אפילו בשעת קיום המצוה(נוי ג. 
"זה אלי  מצות איכא משוםהאם ' ווכד עטרה של כסף בטלית גדולאו  ,חנוכיה נאהעשיית באלא דאכתי יש לדון 

 ., אלא שהוא אינו בגוף המצוה עצמהבשעת הקיוםאף ואנוהו", שהרי הוא נוי 
דנקט  על דברי הדרכי משה הנ"ל תמההרי שמבואר דבכה"ג איכא משום הידור מצוה  ס"ק ג( שם) במ"א ולכאורה

בנרות איכא הידור ודאי ד ת המצוה,יותר מכשיעור דלא שייך הידור מצוה אלא בשע של נ"ח שאין לעשות הפתילות
דאם הדבר  נמצא. )שם ס"ק ו( המ"בוכן פסק  ., ע"ככמו בלולב וכו' הם נאים יותר למצוהדשעוה כשהם ארוכים 

 . "ואנוהו"זה אלי איכא משום מהודר הוא המצוה  בו שמקיימים
גוף המצוה כמות שהם,  ואולב שהלל "חנ, דלא דמי הנ"ל שדחה דברי המ"א )סי' תרעב אות ב( בחמד משהדשו"מ  לאא

רק ולכן יש בהם משום התנאה לפניו בלולב נאה וכן כל כדומה לזה, אבל בנרות הללו אין מצות בגופן כמות שהן 
ולפי דבריו יש לחלק בין הידור זך וצלול.  ןשיהיה אורוקטנים אינו מוריד, ובלבד  אין מעלה בגדלן לאורן הוא צריך

 .לענין הידור מצוה בגדול[ בגליון קי"ד]ועי' עוד  .בגופו של המצוהנו אישור דיה לבין ממש המצוה בגוף
בגוף ממש שהרי אין זה נוי  עותרל דלפי החמד משה ליכא משום הידור מצוה בחנוכיה נאה או טלית מ"עתה ימ

גוף "ל דאיכא הידור מצוה בכה"ג שהרי לדידיה לא בעינן שההידור יהיה ביאכתי המצוה, אולם לדעת המ"א 
וטלית  ממש גוף אחד, משא"כ בחנוכיה נאה הםאלא דיש לחלק דעד כאן לא כתב כן המ"א בנרות ש .המצוה עצמה

  .מעוטרת
שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה לפי כחו וכן הנרות יעשה  "טוב"שכתב ש )סי' תרעג ס"ק כח( במ"ב עיין אולם

)ח"ה רסי'  בתשובות והנהגותו] .בשם המ"א ן בנרות יפות וכנ"לוכ בחנוכיה נאהשעכ"פ שייך הידור מבואר  יפה, ע"כ.

 בשבט הלוידהרוצה לקיים ההידור להדליק במנורה של כסף במילואו, ידליק ג"כ בכוסיות מכסף. אולם כת'  רכג(
. ועי' עוד לי ואנוהו-זה אבזה משום  ויש בטלים לעיקר המנורהמכסף אפי' אינם דהכוסיות כתב  )ח"ח סי' קנז(

 .[)סי' תרעב אות ט( ובערוה"ש )סי' תרעג אות ס( ה"חבכ
אף לסוברים דמצות טלית בעטרה של כסף כתב שש )שער הטוטפות סי' יח בסוף התשובה בשוליים שם( בחתן סופר ועי' עוד

כיון שאינו בגוף המצוה כמו טלית שהצמר הוא ממין היפה  הוא מדרבנן זה הידורמ"מ  ,ן התורהמ "זה אלי ואנוהו"
 . ותרבי
 חפץ שאינו מיוחד למצוהד. 

דכמו  ושער שמועות ריש לולב הגזול( ,קונטרס הביאורים סי' כב אות ב) הגרי"ז זצ"ללפ"ז יש לעיין בהא דמטו בשמיה של ו
שאין דין ואנוהו על הבית לנאותו משום מצות מזוזה כך אין דין ואנוהו על הטלית לנאותו משום מצות ציצית 

 א הכשר. נמצא לפי דבריו דליכא משום הידור מצוה בחפצא שנעשה בה המצוה.דהבית והבגד אינם אל
וצ"ל  שכתב דאיכא משום הידור מצוה "בטלית נאה". )ב"ק ט: ד"ה בהידור( מרש"ייש לתמוה על דבריו  לכא' מנםא

)הערות סוכה  ]זצ"ל[ הגריש"א שליט"א שכוונת רש"י על ציצית המיוחד למצוה. וכן דעת )או"ח סי' קפז( באג"מ כמ"ש

דבזמנן דהיו רגילין להתכסות בכסות של ד' כנפות מצד מלבוש קבוע א"כ לא שייך לומר  יא: על רש"י שם ד"ה ואנוהו(
טלית נאה דהרי לא הוה לבוש מצד מצוה משא"כ בטלית המיוחד למצוה. ולפ"ז גם לדברי הגרי"ז י"ל דאיכא 

  ., ודו"קבחפצא המיוחד למצוה, בשעת קיום המצוהמשום הידור 
 -מסקנא דדינא-

בו משום אין  'ותיק תפילין נאה וכדכגון  המצוה שלא בשעת קיום המצוהבא ליפות שחפץ  א' ,העולה לדינא
 ו נאה כגוןטוב לעשות בשעת קיום המצוההמצוה בא ליפות שחפץ ' ב .משום חיבוב מצוה , אבל יש בו"ואנוהו"

משום בו חפץ שאינו מיוחד למצוה אין ' ג. ויש בזה משום הידור מצוה נרות חנוכה, הדלקת לצורךנאה מנורה 
 .וכן כל כיוצא בזה דין ואנוהו על הבית לנאותו משום מצות מזוזהאין  , וע"כאפילו בשעת קיום המצוה הידור מצוה

 "ב| ה'תשעוישב גליון פ"ב | פר' 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

ס הישועה נ ת ולהלל ולפרסםלהודו
". ]אמנם לדבריו הדלקת וההצלה

הנרות היא הודאה על נס הנצחון 
במלחמה ולא על נס פך השמן, ודלא 
כמש"כ היסושו"ה, ובהמשך דברי 

"ובברכת "שעשה היסושו"ה כתב 
ניסים לאבותינו", יתן הודאה עצומה 
במחשבתו ושבח גדול ליוצרנו 
ובוראנו יתברך שמו ויתעלה על 

לליות כל הניסים והישועות כ
הגדולות שעשה עם אבותינו בימים 

" והיינו שבכל ברכה מכוון האלו
 כוונה אחרת. ועיין ואכמ"ל[.

והנה יש להוסיף נקודה יסודית בענין 
ההכנה למועדים, שמאחר שנתבאר 
שהשפעת המועדים מתחדשת בכל 
שנה מחדש, א"כ לא הרי מועד 
חנוכה של שנת תשע"ב כהרי מועד 

וכה של שנת תשע"א, כי בכל שנה חנ
ושנה הכל מתחדש שוב, וביותר שגם 
האדם עצמו משתנה, ולכן בכל שנה 
יש להתעורר בהכנה מחודשת 
לקראת המועד, על אף שכבר עברנו 
את ימים אלו פעמים רבות. ויש 
להביא את דברי החובות הלבבות 
)שער חשבון הנפש, כד( "שתחשב 
עם נפשך ותתבענה על כל ענין 

נתיישב אצלה מעניני ידיעת ש
האלקים ותורתו... ועניני התפילות, 

כי צורת אשר ידעת מעת נערותך... 
הענינים הדקים אצל מי שהכרתו 
חלושה איננה כצורתם אצל מי 
שהכרתו חזקה, וכל אשר תוסיף 
 הכרת האדם יוסיף בירור בענינים...

אבל ראוי לך להתחיל בעת חוזק 
רת שכלך והכרתך לעיין בספר תו

כמי שלא למד האלקים וספרי נביאיו 
ואל תנהג בכל זה כמנהג  ...מהם אות

ימי הנערות שתאמר מן המילות 
בלשונך מה שיזדמן לך ועל איזה דרך 
שיזדמן ואינך יודע הענין... וכן 

 תעשה בדברי החכמים והקבלה".
ובפרט בענין ימי החנוכה יש לעשות 

"שם חנוכה  כן, שכתב השפת אמת
שות, וכן איתא שהיה מלשון התחד

. ויתכן להוסיף אז חנוכת המזבח"
שכל ענין פרסומי ניסא בא רק ע"י 
התבוננות מחודשת בדברים, שהרי 
ידוע שבעומק הענין גם הטבע הוא 
נס כיון שהכל נעשה מיד השי"ת, וזה 
מתגלה רק למתבונן ומעמיק בכל 

 דבר ודבר.
והנה כתבו בספרים שהדרך להתכונן 

ניני המועד בין עניני היא ע"י לימוד ע
הלכה ובין עניני האגדה, וכן ע"י 
תפילה להשי"ת לפני המועד. יעזרנו 
ה' להכין עצמנו בהכנה הראויה 
לימים אלו, הן במצות ההדלקה 
וההלל, והן שנזכה לכל ההשפעות 
וההארות, עם כל התועלת הרוחנית 

 הנמשכת מהם.
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 
 "עבודת ימי חנוכה"

 עבודת המועדים מסדרת

 פניני מוסר
 

 עניני בטחון והשתדלות
 - ענין בקשת יוסף משר המשקים שיזכירנו

"אם כי עיקרי הבטחון מחובת הלב, 
ומסתעפים ממנו מצוות מעשיות... יש בזה גם 
גדרים בפעולות של השתדלות המותרת, 
ולפעמים הבטחון מתנגד להשתדלות ואוסר 

 אמצעים מיוחדים. 
והנה נתחייבנו לדון במחשבתנו כל פעולה 
טרם עשייתה אם היא מוסכמת ממידת 
הבטחון. וחז"ל אמרו במד"ר מקץ כי 
השתדלותו של יוסף הצדיק לבקש משר 
המשקים 'והזכרתני', היתה כזלזול במידת 
הבטחון, ואמרו אשרי הגבר אשר שם ד' 
מבטחו זה יוסף, ולא פנה אל רהבים וגו' 
שבשביל שפנה אל שר המשקים נתוסף לו 

ר"ל יוסף ידע שאין הצלתו תלויה  שתי שנים,
בהשתדלות והכל מיד ה', אבל בהיות 
שנתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך אניסא, 
חייב יוסף את עצמו לשמש בהזדמנות זו 
ולבקש משר המשקים, ואמנם בהיות שלפי 

הרהבים אין בטבעו לזכור ולהיטיב אין  תכונת
והמיואש  ראוי המעשה הזה רק מתוך יאוש,

עושה כל מה שיכול אף דברים הרחוקים מכל 
ואין  אבל אין לבוטח לעשות כמו אלהתועלת, 

פעולה זו מפעולות החובה, ויש במעשה זה 
כעין זריית אבק על זוהר האמונה והבטחון, 

כונת חז"ל ואחרי שאינה חובה היא אסורה, ו
על הפעולה ולא על מדת הבטחון של יוסף 
חלילה, וידע יוסף שאין עזר מבן אדם בלתי 
מיד ד' לבד, אבל מה שחייב עצמו לשאול משר 
המשקים לא היה לפי קבלת חז"ל דין אמת, 

)חזו"א אמו"ב ". אלא לא היה לו לפנות אל רהבים
 ב, ו(

 האם איכא חובת חינוך בהידור מצוה
)סי' תרפט סע' ו(  בביאור הלכה '. ועילולב, שופר וכו' כגון ,בניו במצות תאדם לחנך איב ידח)מב.(  סוכהמס' בבואר מ

  .שחינוך הוא חיוב מדינא

 ,)יו"ד סי' שמ על הט"ז ס"ק טו( בדגמ"ר מוכחכד אפילו על מצות שאינם ודאי שיתחייב בעודו גדול איכא חובת חינוךו

)סי'  מהר"ץ חיותוה (סי' צט) הכת"סכ דלא שנקטו )חאו"ח סי' צט( "לקיחהו )סי' שפא סע' ל( בית הללה, )אות לד( ערוה"שה

וכן  .זו אדחה סברש)מצוה רסד(  ח"במנ '. ועייגדלשכ בה יתחייבשודאי לא  כי מפני לאבילות דליכא חינוך 'שכת (נח

דמבואר שאף על  )שם( מהברייתא בסוכהיש להוכיח כן  '. ולכ)סי' ריט( מהמור וקציעהו מהמאירי המובא לקמן, מוכח

שהתם לא  כת' מילואים סי' ז עמ' שכד( ,תפילההליכות שלמה ) הגרשז"א זצ"לש אלא דשו"מ ,חינוך שחיטה איכא משום

בגליון עוד ועי'  .הארכנו בס"ד בגליון כ"א לענין גיל חובת חינוך לכל מצוה ומצוהו] [.מטעם חינוך אתינן עלה, עיי"ש

 [.קיים חיוב זהע"ז לענין עד איזה גיל 
אין חובת חינוך או  עיקר החיובמ ושאינ "הידורעל "מצוה, אבל עיקר העל  דוקא נוך חלהעתה יש לדון האם חובת חיו

 .דלמא לא שנא

דקטן שמחנכין אותו במצות צריך לעשות לו מצוה )סוכה ב: ד"ה אמר ר' יהודה(  בריטב"א מצינו חינוך הנה מדיני חובתו

)סי'  מ"בב עוד ועי'וט דבעינן שיחנכו ב"כשר" כמו גדול. כתב דפש)סי' תרנז על סע' א(  ביאור הלכהובכגדול.  גמור בהכשר

דנוטה להל' דמ"מ מצות חינוך הוא רק על עצם המצוה ולא על פרטי המצוה, וע"כ יוצא בד' מינים  תרנח ס"ק נח(

 . שאולים אף ביום א' של סוכות

הידור מצוה בפרט אם נאמר ד איכא חובת חינוך אף על הידור, כיון דיש לחנכו בהכשר גמור כמו גדול,ולפ"ז י"ל ד

 א. הוא חלק מגוף המצוה וכהמצוה עצמה חשיב
לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר, ועיין  (יא:)בסוכה  דאמרו מהאדהידור מצוה הוי חלק מגוף המצוה  להוכיחיש ו

התורה לא שאני לן בין  , דאם היה מןואנוהו"משום זה אלי "דע"כ דין זה אינו אלא מדרבנן  ד"ה ואי רבנן( שם) בריטב"א

ק מהמצוה שההידור הוא חלהיינו טעמא , וע"כ עבדבדישאם לא הידר במצוה יצא  נמצא. , ע"כלכתחילה לדיעבד

 יעבד.וע"כ אם לא קיימה יצא בד

ואע"פ שאינו מעכב מ"מ כיון את הלולב, שכתב שלכתחילה לא יאגדנו עכו"ם  )סי' תרמט ס"ק ח(במ"א וכן מבואר להדיא 

 ., אליבא דהמ"אהמובא לקמן חמד משההוכ"כ  .חשוב כמצוה עצמווי למצוה, שהוא נ
מצוה מן "שכתב שאגד בלולב הוא  )לולב פ"ז ה"ו(הביא דברי הרמב"ם ש )נזיר ב: ד"ה שם בגמ' אהא נאה( בגרי"ז כן מצאתיו

ומצוה מן המובחר והוא נכלל בעצם המצוה , דדין זה ואנוהו הוא מעצם חפצא של המצוהוביאר שכונתו  "המובחר

שהוא במעשה  בין הדור בדעת הרמב"ם שחילק( אותיות ג, ו, ז )או"ח סי' סז במשנת יעב"ץ 'ועי] ., ע"כלעשות עם דין זה

 ,הוא חלק מגוף המצוה, דמשום הידור מצוה על הציצין שאין מעכבין יםחוזרהדין הוא דכגון מילה ש וקיום המצוה

ום המצוה, אלא רק בדבר שנעשה בו המצוה כגון סוכה נאה וכו' באופן זה היכא שההידור הוא לא במעשה וקי אבל

 .[אין ההידור חלק מגוף המצוה

חובת חינוך הוא  כימגוף המצוה, חלק  בפרט היכן דההידור הואדאיכא חובת חינוך אף על "הידור" עתה י"ל מ

  .כנ"ל מצוה "בהכשר גמור" כגדול שהקטן יעשה

ע, קטן שהגיע לחינוך "מבני הבית מדליק בפנ 'דלדידן דכל א )סי' תרעה סע' ג( הרמ"אה שפסק וכן מצינו לענין נרות חנוכ

המ"א  )סי' תרעז על מנחת פיתיםב מצאתי וכן החיוב אלא הידור בלבד. גם צריך להדליק, אע"פ שאין הדלקה זו עיקר

 .הנ"ל הריטב"אע"פ דברי  שהוכיח דאיכא חובת חינוך על ההידור ס"ק ח(

עי' ] דקטנים פטורים בכה"ג. )שבת ט: ברי"ף אות א( השלטי גבורים"פ עפליג על הרמ"א  )סי' תרעז ס"ק ח(שהמ"א לא א

 מה שיישב.)שם(  במחצה"ש 'ועי ,מדברי הרמ"א יושתמו על)סי' תרעה אות ז( והא"ר  )א"א שם(הפמ"ג  )שם( בלבו"ש

דאע"פ דמחויבים לחנכו היינו בדבר שיש בו  )שם( ה"שהמחצוביאר  ,א פליג על הרמ"א["נקט דהמ)שם(  ביאור הלכההו

 משום הידור מצוה אינו מחויב לחנך בו הקטן. י אםאבל בזה דגם בגדול ליכא כ ,חיוב על הגדול מצד הדין

דליכא חיוב )סי' תרעז סע' יג(  המ"בוכן הכריע  .מבואר כהמ"א )שבת כג.( במאירי גםהוסיף ש )ססי' תרעה( הביאור הלכהו

 )סי' תרעה אות ה( בערוה"ש, ועי' )שם אות כח וסי' תרעז אות כב( הכה"חוכדברי המ"ב כתב . בו בהידור מצוה בנ"חלחיי

דאף לדעת הרמ"א הנ"ל א"צ להחמיר  )סי' תרעה ס"ק יד( במ"ב' עוד ועי .)סי' תרעז אות ד(שנקט כהרמ"א, ועיין עוד שם 

דחינוך  ' אם נא'יעל דברי המ"א דאפ תיקשילא  הריטב"א הנ"למכולי האי ודי שידליק בכל לילה רק נר אחד. ומ"מ 

 בהכשר גמור בעינן, מ"מ אף ללא הידור המצוה 'כשרה' לגמרי מעיקר הדין.

יש לחלק  דמ"מ בשאר מצות חובה לחנך על הידור מצוה הנ"ל דאין מהמ"א ברורהליכא ראיה י"ל דאכתי  ולםא

א פטר המ"א מחינוך להידור כשהקטן אינו מחויב בעיקר חובת עד כאן לד )חנוכה סי' טו(המקראי קדש  כדברי

ההדלקה די"ל שלא חייבו רק לבני ביתו הגדולים אבל הקטנים לא חייבו אותם חכמים מעיקרא להדליק, אבל 

 לעולם אם הקטן יש לו בית בפנ"ע אמרינן דכיון שחייבו את הקטן להדליק כבר צריך לעשות את המצוה כתיקונה

 דצריך לחנך אותו במצוות בהכשר גמור כגדול, ע"כ. הריטב"א הנ"ל ב, וכעין זה כתות מוסיף והולךגם לענין להי

 . [שכתב שם ]אלא דכ"ז בתירוץ הראשון )סי' תרעז על סע' ב( בדעת תורהוכדבריו מבואר 

קיל ד אפשרד של מוסיף והולך הוא דווקא בהידורבנ"ח בהידור שהקיל בחובת חינוך דעת המ"ב ד תכן לומרועוד די

הוי חלק מהמצוה לבין הידור דשיצא לחלק בין הידור דאגד דהוא חיוב  ואות ט( )סי' תרעא אות ב בחמד משה]עי'  טפי

 עוד ועי'להרמ"א אבל להשו"ע הוא חלק מגוף המצוה(. )בכ"ז  שאינו חיוב כ"א שמהדרין מהמהדרין עושין כן

כך הוא הידורה של מצוה זו למי שרוצה להדר, ומהדרין נר לכל א'  דהמהדרין א ד"ה והנה יעו"ש("לד ה)חנוכה פ"גרי"ז ב

 'ועי. עיי"שמן המהדרין היינו מי משרוצה לקיים מצוה מן המובחר, אבל חיובא ליכא בזה משום דהוי יותר משליש,

)חנוך  יט"אהגר"י בלויא שלשו"מ ]ש .וצ"ע ,[)סי'' תרנו( בשו"ע]עיי משא"כ הידור בשאר מצות  [)סי' קלה( בכת"סעוד 

דליכא חובת  ע"פ דברי המ"ב הנ"לנקטו  )הל' חג בחג ד' מינים פ"ב אות ג(והגר"מ קארפ שליט"א  לנער פ"ב הגה י, פכ"ה הגה ב(

 .[ודבריהם צ"ע ,חינוך על הידור מצוה
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