קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת שמות תשע"ז:

הא מותר להדליק לנרות שבת יותר מב' נרות
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

הנה א שמעיקר הדי די להדליק נר אחד לכבוד שבת ,נהגו ישראל להדליק ב' נרות,
ובטע הדבר כתב הטור 1וז"ל" :ויש שמכווני לעשות ב' פתילות אחד כנגד זכור
ואחד כנגד שמור" ,ובבית יוס 2הביא בש הכל בו שכתב וז"ל :בתנחומא מצאתי
כל מילי דשבת שני ,3כבשי ,מזמור שיר ליו השבת ,לח משנה ,זכור ושמור,
ונראה שהמנהג על זה להדליק ב' נרות".
והנה במהרי"ל כתב וז"ל "אשה ששכחה ולא הדליקה נר בשבת צריכה כל ימיה
להוסי על נר של מצוה יותר ממה שהיתה רגילה להדליק עד עתה וצריכה תענית
ווידוי"...
4
וברמ"א בדרכי משה תמה על דברי המהרי"ל וז"ל" :ואדרבה נראה דכל המוסי על
הנרות גורע ומפסיד הכוונה של זכור ושמור ,אבל הנשי נוהגות כדברי המהרי"ל...
ונראה דסמכו על דברי מרדכי ...5דיכולי להוסי על דבר המכוו ,וכ"כ...
האשיר"י."6
וביאור הדברי ,שמתחילה תמה הד"מ אי& יתכ לקנוס את האשה ששכחה להדליק
נרות שבת ולחייבה להדליק ג' נרות ,הרי א תדליק ג' שוב לא הדליקה כנגד זכור
ושמור ,אול לבסו הסיק שיש בכלל מאתי מנה ,וכל דבר שנאמר בו מני המכוו
כנגד איזהו דבר ,לא נאמר אלא שלא לפחות ,אול מותר להוסי על המני.
והנה דברי המרדכי והרא"ש נאמרו לעני הפסוקי שיש לומר בראש השנה במלכיות
זכרונות ושופרות ,שא שחובה לומר י' פסוקי בכל ברכה כנגד י' מאמרות ועשרת
הדברות ,מ"מ מותר להוסי עליה ,שלא נאמר המני אלא שלא לפחות ממנו ,אול
כל שאמר י' פסוקי א מוסי עליה לית ל בה.
ואול צ"ע דהנה בתו' בפסחי ק"ד 7.כתבו לגבי מני הבדלות שיש לומר בברכת
ההבדלה ]בי קודש לחול ,בי אור לחוש& [...שמצינו שאי להוסי על ז' הבדלות,
שכיו שתיקנו את המני כנגד שו דבר אי לפחות ואי להוסי עליו ,וכדמצינו
לעני מני הכריכות בציצית ,שאי להוסי על י"ג .הרי שכשתקנו מני כנגד דבר
מסוי תקנו א שלא להוסי ,וצ"ב א"כ סתירת הדברי.

 1או"ח ריש סימן רס"ג.
2
שם.
3
שמא רמזו בזה למה שמצאנו ששבת נקראת כלה שבת מלכתא.
4
שם.
5
ראש השנה פרק ד'.
6
ר"ה שם.
 7ד"ה ומר.
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קהל עדת ישורון
ירושלים

ז.

ח.

ט.

ומצאתי בבגדי ישע 8שעמד בזה ,וכתב בזה ב' דרכי :א[ דבמקו שיש מצוה
להוסי ]כגו בנרות שבת או בפסוקי מלכיות[ אי איסור להוסי ,משא"כ במקו
שאי מצוה להוסי ]כבכריכות הציצית ,שצרי& לעשות שליש גדיל וב' שלישי
ענ [9אסור להוסי .ב[ שלגבי פסוקי מלכיות ,לכל מני נוכל למצוא כוונה טובה
שיהיה מכוו כנגד שו דבר קודש ,למשל י"ב כנגד י"ב שבטי וכו' ,משא"כ
בציצית שתיקנו כנגד ז' רקיעי וי"ג אוירי אי לפחות ולא להוסי על המני.
ולכאו' היה אפשר לומר בזה דר& אחרת ,דבהדלקת נרות מדליק ב' כנגד זכור ושמור,
ויכול עוד להוסי עליה ,שהרי ה לעצמ ואינ מקלקלות את המני ,וכ בפסוקי
מלכיות ,מכיו שמותר להוסי בקשות וכו' בתפילה ,הרי הפסוקי שמוסי כעומדי
לעצמ ,משא"כ בכריכות הציצית שעומדות בי הקשרי ויש כא יחידה שלעצמה
של גדיל ,הרי בהוספתו גורע ,וכ במני הבדלות שאי להוסי בברכת השבח,
כשמוסי גורע.
אול לאמיתו של דבר נראה לענ"ד ליישב בפשיטות ,דהלא ג בהבדלות מותר
להוסי על ג' ,ובכריכות מותר להוסי על ז' ,א שמני הז' נתק כנגד ז' רקיעי,
אלא שתיקנו תקנה מיוחדת שיש מספר מקסימלי שאי להוסי עליו ,וע"כ שיש כא
תקנה מיוחדת לא להוסי ]ושמא ביאור הדבר ,דבהבדלה הלא לא נאמר בתורה יותר
מז' הבדלות ,ובציצית הלא אי יותר מז' רקיעי וו' הבדלות ביניה.

8

על המרדכי שם.
 9ולגבי הבדלות כנראה משום שלא מצינו בתורה יותר מז' הבדלות.
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