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Last Tuesday outrage erupted as the top result 

on Google search showed that the definition for 

the word- “Jew” is: “to bargain with someone in a 

miserly or petty way”. The definition belonged to 

a partner of Google, Oxford Languages, which 

calls itself “the world’s leading dictionary pub-

lisher” with over 150 years of experience.  

Oxford Languages did label its defi-

nition as “offensive,” yet provided it 

as the most common use of the 

word Jew. It even included different 

tenses, including the words “jewed” 

and “jewing” as further “examples” 

of unethical financial behavior. 

Of course such offensive terms 

which, for generations, was the anti-

Semitic stigma for the Jewish nation 

and as one of the most prominent 

and persistent stereotypes about 

Jews–that they are greedy, hoping 

to make themselves rich by any means–were 

flagged by many.  

But after all is said and done, let’s analyze if the 

above definition is only a myth or perhaps, actu-

ally true. To learn if the stigma is correct we must 

turn to our guid, the Torah, to see how a Jew 

should conduct himself with money. Does the 

Torah instruct us to be stingy or spend money? 

In Parashat Vayishlach after Yaakov Avinu pass-

es the river stream he realizes that he forgot 

some small earthenware pitchers, so he returns 

to collect them )בראשית לב,כה(. Rashi explains 

that the reason is because the possessions of 

the righteous are more valuable to them than 

their own body. 

That was despite what Chazal tell ( ילקוט שמעוני
 us that Yaakov Avinu was the (בראשית ל, ק״ל

wealthiest person of his time.  

Since we are commanded to learn from our fore-

fathers as its says: )תנא דבי אליהו כ״ה(  

״חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם  
 we  would probably conclude that ,יצחק ויעקב״ 

one should be very stingy and greedy with his 

possessions. 

But there is another incident with 

Yaakov Avinu which shows the op-

posite is true, that he was very gen-

erous. When Yaakov wanted to buy 

his share in the burial cave, he col-

lected and piled all his money in 

front of Esav and told him it’s all 

given for his share. How can we 

understand that in one place Yaa-

kov was very stingy, while in the 

other he was very generous with his 

money? 

Sefer Orchot Tsadikim explains that 

we learn from Yaakov to be selective regarding 

when to be careful with our money and when to 

be more giving. 

When it comes to spending without reason one 

needs to be more conservative; but when we 

need something–especially if it’s a Mitzvah–one 

should spend more and be very generous. 

Therefore, when Yaakov left the earthenware 

pitchers he went back to collect them since leav-

ing them would be meaningless and a waste. But 

when he needed to buy a burial place he was 

willing to give away all his money for it. 

Thus the Sefarim teach us that when we pay 

Yeshiva tuition or when we buy Mitzvot, we 

should spend generously.  

The Zohar )ריש פרשת תרומה( encourages 

spending money on buying Mitzvot and says 
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that the light of the Mitzvah shines only after one paid the full 

price for buying that Mitzvah. When the Arizal went to buy Mitz-

vot items, such as a Lulav, he handed his wallet to the seller 

and told him to take as much as he wanted. 

But when buying things which are not Mitzvot, such as items 

for one’s own pleasure or entertainment, such as going to dine 

in a restaurant or travel on vacation, one should spend his 

money cautiously, making sure to pay for only things that are 

needed. 

There is another approach to the above dilemma whether one 

should be spending freely or be more conservative with his 

spending from a Midrash אסתר רבה פרשה ב()’  which brings a 

story of few Rabbis who went to collect Tzedakah from a 

wealthy person. When they came to his door they overheard 

him send his servant to the marketplace to buy vegetables, he 

also instructed him to buy the vegetables that weren’t very 

fresh because they were cheaper. Immediately the rabbis left 

the premises since they felt this miser person wouldn’t give 

them any charity. Later that day they met each other and he 

asked them why they left without receiving Tzedakah. When he 

heard their response of what happened, he explained that he 

is only stingy on himself but not on others.  

Accordingly, we learn that one should not spend on himself 

mindlessly but on others he should be more generous. 

Now when we come to the stereotype of a Jew which is bar-

gaining with someone in a miserly or petty way, one should 

understand why it’s viewed that way by the Gentiles.  

There is a fundamental difference between the way a Jew and 

a Gentile live their life and view the world. A Jew lives his life 

with a goal to serve Hashem and therefore everything he does 

revolves around that goal. When a Jew spends money for his 

entertainment, such as going on vacation, he uses the worldly 

pleasures as a tool to be able to rejuvenate to be able to do 

Mitzvot better and learn Torah more efficiently. While spending 

money for his pleasures is viewed by him as wasting money, 

the money he spends for Mitzvot he does eagerly and more 

generously. (Although some people sometimes get confused 

and become stingy when buying Mitzvot as well) 

 On the other hand a Goi sees his life’s goal as the world's 

pleasures and therefore he spends money more freely on 

pleasures and nonsense. 

When a Goi looks at a Jew thinking twice before going on a 

cruise or on a Luna park ride it appears to him as miserly and 

stingy, because he doesn’t understand why a Jew wouldn’t 

spend his money more freely on what’s most important–

worldly entertainment. 

Now we can understand why Google and Oxford see Jews as 

stingy. In their perspectives of what is really important, Jews 

are indeed stingy, hence they bargain in a miserly or petty way. 

Definition of a Jew:  “Bargain With Someone in a Miserly or Petty Way”. 

Good eye 

In this week’s Parsha, Parshat Vayechi, Yaakov Avinu gives 

each of the twelve Shevatim a Beracha. Some of the Shevatim 

receive very long brachot over multiple pesukim, whereas the 

shortest Beracha is given to Naftali.  

Yaakov blesses Naftali:  :ֶפר ָֽׁ ן ִאְמֵרי־שָּ ֵתִ֖ ה ַהנֹּ ָ֑ ָ֣ה ְשלֻחָּ לָּ י ַאיָּ ִלִ֖  Naftaliַנְפתָּ

is like a swift deer, who utters beautiful words. This 

seems to be a little strange: what does being 

speedy have to do with beautiful words? 

The Sefer Imrei Noam from the Baalei Tosafot ex-

plains this difficulty as the secret to Naftali’s suc-

cess: That he would run as quickly as a deer to give 

everyone ֶפר ָֽׁ ‘ִאְמֵרי־שָּ ‘, compliments and pleasant 

words. Naftali’s practice was to greet everyone he 

met with a big smile and welcoming words. Because 

of this, everyone was charmed by him, and would allow him to 

go promptly on his way. This meant that nothing would delay 

him when he went somewhere, and he would always arrive very 

swiftly.  

As we all know from personal experience, sometimes things 

that are pressing may get hindered. For example, sometimes 

we need to go to a government office to take care of paper-

work. This can be extremely difficult, and the tellers may cause 

all sorts of unnecessary delays because they are in a bad mood 

or various other reasons. A smile and a compliment can some-

times be all that is needed to make the whole process go 

quickly and smoothly! 

When Moshe gives the Shevatim brachot in Parshat Vezot Ha-

bracha, he blesses Naftali saying: ֵלא ִבְרַכת צֹון ּומָּ ִלי ְשַבע רָּ ה ַנְפתָּ . 

Naftali is happy and content, and full of Hashem’s Berachot. 

This seems out of place, as many of the other Shvatim’s 

Berachot were regarding wealth. For example, Asher 

receives a Beracha that he will amass wealth from 

an abundance of oil. Zevulun is blessed with a pro-

fusion of riches from the ocean. However, Naftali’s 

Beracha is that he is satisfied with what he has. 

What about wealth and riches? Rashi explains that 

Naftali’s portion of land was by the Kineret, which is 

full of clay. Naftali was then able to earn a living by 

using this to catch fish and hunt animals. However, 

this was not enough to amass riches! Pirkei Avot declares:  ֵאיֶזהּו
ֵמַח ְבֶחְלקֹו  ִשיר? ַהשָּ  Who is wealthy? He who is satisfied with—עָּ

what he has! Naftali’s beracha was to be happy with his lot, 

which made him the richest of all. 

There is a pasuk, ְך רָּ  Chazal explain that this .טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹּ

means that a person who has a good eye and sees the good in 

others, he is the one who is picked to bless others. The most 

important Middah is to see the good in others: This is what 

Naftali received as a Beracha, and this is what we must strive 

for in our lives. 
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Lottery Drawing on Shabbat 

As the lottery Mega Millions gets higher every week, more and more 

people are trying their luck by buying a ticket and hoping that they 

will be the winners. 

The drawing for those lottery tickets take place either on Tuesday 

night, or Friday night which is Shabbat.  

If the drawing indeed takes place on Shabbat, there is a question 

whether one is allowed to play the Lottery, since in the case that he 

wins, the proceeds are made for him on Shabbat and our rabbis 

prohibited the money earned on Shabbat even if the money was 

earned in a permissible way. ( שולחן ערוך סימן שו סעיף

 .(ד

The reason for this prohibition, which is called  שכר
 is that Chazal were concerned that maybe ,שבת

people will start doing business on Shabbat and 

even write. According to most opinions this re-

striction is only on the person receiving the money, 

but not the one giving (although the one who’s 

paying a Jewish worker is violating לפני עיור לא תתן מכשול), thus one 

may pay a Gentile for work they did on Shabbat. 

One who works on Shabbat may get paid for his work if he 

“swallows” the earnings with some weekday work; meaning he can 

do some of the work on a weekday and then include the earnings for 

his Shabbat work together, considering the earning to be a weekday 

earning. 

For example, a babysitter that babysits on Shabbat isn’t permitted to 

get paid for her work. Nevertheless, she may go before Shabbat to 

bring some toys to the house to play with the kids or spend some 

time with them and consider the time she travels to the house or 

spent with them before Shabbat as her main work, and “swallow”, 

include the Shabbat earnings to the weekday work. (Although some 

disagree with this, saying that “swallowing” must be that the week-

day work should be more significant than the Shabbat ( שש״כ פכ״ח

 .(הערה קכט

Another example is of one who reads (leins) the Torah and must 

prepare the reading before Shabbat, he may get paid for his time 

preparing and “swallow” the Shabbat payment to that. 

Another permissible way to get paid is for performing Mitzvot, such 

as being a Chazan on the Shabbat prayers, or giving classes on 

Shabbat. The Halacha says that although one may be paid in such a 

case, he wouldn’t see blessing from those earnings, meaning those 

earnings will be lost elsewhere. שו ס״ק כב(’ )משנ״ב סי  

When talking about the lottery we can’t use the above leniencies 

since the gain came entirely on Shabbat and we aren’t dealing with 

a Mitzvah. Still, there are several leniencies to allow the Lottery on 

Shabbat. 

1. Rav Chaim Brisker  )חידושי הגר״ח שבת יט,א(explains that the 

prohibition of  שכר שבתis for one’s work. Payment for one’s work 

(although in a permissible way) is prohibited, but 

earnings which come without any work, such as the 

lottery, is permitted. 

Although one might ask from the Gemara  כתובות(
 which speaks of a case of a husband who סד,ב( 

isn’t performing his marital obligations. The Gmara 

says that in such an event money is added towards 

the Ketubah obligation, money is added only for six 

days a week, and not on Shabbat because it would be considered 

Shabbat earnings which is restricted. We see that automatic earn-

ings are also not permitted. Rav Aurbach  ראה שש״כ פרק כח הערה(
 answers that the Gemara used the term that adding money to קטז(

the Ketubah “appears as Schar Shabbat”, but it’s not actually Schar 

Shabbat, because of the reason said above that the earnings come 

without any work, thus it is permitted. 

2. Some permitted the earnings if the gain has no relation to Shab-

bat. In other words, if the earnings happen to come on Shabbat but 

they aren’t linked to the day of Shabbat in any way, they are permit-

ted. For example, many babysitting jobs are primarily on Shabbat 

because that is the time that parents wish to go to shul together. 

Similarly, getting paid for reading the Torah has to do with Shabbat 

because such reading is for the Shabbat day, but lottery drawing 

doesn’t have anything to do with Shabbat and was picked as a ran-

dom day for a drawing. Thus, it would be permitted ( מחנה חיים ח״ג סי ’
 Although many poskim argued .(כ״א הובא בספר אוצר תשובות עמוד תש

on his opinion ( מהר״ם בריסק ח״ב ספ״א, שו״ת באר צבי סי״א). 

 

3. Some say that the earnings are for buying the lottery ticket which 

was done on a weekday 

and the drawing only re-

veals the winning num-

ber, hence his winning 

was at the time of buying 

the ticket.  רביד השלחן(

 עמוד תתכג(
 

4. The Gemara (שבת קכ,א( 
says that getting some-

thing which is ownerless 

is permitted on Shabbat 

and doesn’t have the 

restriction of Schar Shab-

bat. Harav Aaron Leib 

Shtienman )אילת השחר( 
wrote that winning the 

lottery is considered get-

ting from the Hefker- own-

erless and is therefore 

permitted.  
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 שהחיינו לראש הממשלה

של ’  עלה בידי ’ שלום לכבוד הרב ותודה על התשובה הקודמת העוסקת באמירת  
ראש הממשלה הנכנס. אגב הדברים רציתי לשאול לגבי המעמד של השבעת 
הכנסת שבו עמד ראש הממשלה והוציא כיפה מכיסו ובירך בשם ומלכות קבל עם 

 האם הוא נהג בזה כהלכה?’. שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה’ועדה את ברכת 
 שלום לכם.

לפני שנכנס לעומקה של הלכה ארצה לפתוח בדברי שבח למעשה האמיץ והחשוב 
שעשה ראש הממשלה הנכנס, שכן לברך במליאת הכנסת בימים 
טרופים אלו את בורא עולם אינו דבר המובן מאליו, וברכה מעין זו 
הנראית בכל העולם כולו דינה כקידוש שמים ברבים, ולכן אשריו 

 שזכה לזאת, ומי יודע אם לעת כזאת הגיע למלכות.
 

ועתה להלכה, חשוב לדעת שישנם שלשה קטגוריות של ברכות. 
 ברכות המצוות, ברכות הנהנין וברכות השבח וההודאה.

ברכות המצוות נתקנו לומר לפני עשיית מצוות וכגון מצות הנחת 
תפילין, טלית וכדומה. ברכות הנהנין נתקנו לומר לפני אכילת או 

שתיה, וברכות השבח וההודאה כשמם כן הם, נתקנו לומר במקום שיש לשבח לבורא 
 ’.אשר יצר’וכגון אחר עשיית צרכיו משבח ואומר את ברכת 

ברכת שהחיינו גם היא נתקנה לשבח לבורא עבור דבר המעורר בנו שמחת הלב, וכגון 
 אחר רכישת בית חדש או חליפה חדשה וכדומה.

והנה דנו הפוסקים אם אדם העולה לגדולה רשאי לברך גם כן ברכה זו ביום שמחת 
לבו. מצד אחד כתב המגן אברהם שאין לברך שהחיינו אלא על מצווה הבאה מזמן 
לזמן או על כלים )בגדים( חדשים, אולם רבים חלקו עליו וסברו שאפשר לברך גם על 

 שאר דברים הממלאים את האדם שמחה.
קמט( נשאל במי שעלה לגדולה אם רשאי לברך שהחיינו ’ ובספר משנה שכיר )ח״ב סי

על דבר זה, וכתב שבודאי שאין לו לברך כיון שאף שזכה למעמד גדול אולם דבר זה 
)סנהדרין תחילת דף יז( ’  מגיע עם מטלה גדולה ואחריות כבדה, ולמד כן מדברי התוס 

שכתבו שאין שמחה במי שהוטל עליו צרכי ציבור, וסברא חזקה היא זו שאף שהינו 
שמח במינויו, אולם אין שמחה זו שלימה בידעו את העול הכבד המוטל על צואריו, 
וכשם שמצאנו במקומות אחרים שאם השמחה אינה שלימה מחמת האחריות 

 המוטלת עליו אין לברך.
ולדוגמא אדם הקונה בית עם משכנתא גדולה וחושש שמא לא יוכל לעמוד בתשלומין, 

י )שו״ת לב ’ סברו הפוסקים שלא יברך, וראה מה שכתב בזה הגאון רב חיים פלאג 
חיים ח״ג סימן נב( שמי שקנה בית בהקפה הסברא מחייבת שלא יברך כיון שברכה זו 
לא נתקנה כי אם על שמחת הלב, וכשלבו שמח על הבית שקנה או על החפץ היקר 
חיבוהו חכמים לרוב שמחתו לברך שהחיינו, מה שאין כן זה האיש שקנה בהקפה הרי 
אינו שמח כיון שלעתות כאל הכניס עצמו בעובי הקורה לתשלומין כבדים, ואדרבא 

 יתכן שמצטער הוא שמא לא יוכל לפרוע לבעלי החובות שלו, ולכן לא יברך.  
גם הגאון רב משה סופר נשאל בזה וכתב בספרו שו״ת חתם סופר 

קנו( שכשנתמנה הרב דוד שטרויז לאב בית דין התחיל את ’ )או״ח סי
’, אלקינו מלך העולם שהחיינו וכו ’  דרשתו בפסוק ויברך דוד ברוך ה 

והסביר החתם סופר שכנראה שעשה כן מפני שהיה מסופק אם 
רשאי לברך ברכה זו ולכן התחיל בפסוק להצילו מחשש ברכה לבטלה. 

ד( הקשה עליו שרק אם קורא פסוק ’  אולם בשו״ת קנאת פנחס )סי 
במלואו כנוסחו אין בו משום ברכה לבטלה, ולא כשם שעשה דיין זה 

 שקרא חצי פסוק והמשיכו כברכה.  
רכג סק״ח( שהעולה ’  גם הרב חיד״א כתב בספרו מחזיק ברכה )סי 

ולברך ’  לגדולה ונתמנה לפרנס או לרב שיש לו לברך כי ודאי שחיוב יש להכיר בחסדי ה 
בשמו, אלא שיברך בלא שם ומלכות, והגאון הרב עובדיה יוסף )חזו״ע, טו בשבט עמוד 
תה( סיכם וכתב גם כן שיברך בלי שם ומלכות והנכון שילבש בגד חדש ויברך עליו 

 שהחיינו ויכוון בזה לפטור גם את משרתו החדשה.
עוד יש לדון מתי העת הנכון לברך ברכה זו, וכבר הקשה בשו״ת קנאת פנחס הנ״ל על 
הדיין שבירך בעת דרשתו שלכאורה עשה שלא כהלכה כי ברכה זו מברכים או בשעת 

רכג ’  הבשורה שנתבשר על קבלת משרתו, שדומה למה שכתב השולחן ערוך )סי 
ס״ד( לברך בשעת הקניה אף על פי שעדיין לא נשתמש בהם שאין הברכה אלא על 
שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן, או יברך בשעת הכניסה למשרה שדומה ללבישת 

 הבגד החדש אבל לא בעת הדרשה שלא היתה בראשית כהונתו.
ולכן ברכה זו שנאמרה מפי ראש הממשלה בעת ההשבעה לכנסת נאמרה בזמנה 
הראוי, אלא שמן הנכון אם ראש הממשלה הנכנס היה מברך ללא שם ומלכות או 
שהיה לובש בגד חדש ומכוין בברכתו על שניהם, אלא שגם אם לא עשה כן ודאי שיש 

 לו על מי לסמוך.
 ויהי רצון שנזכה לממשלה שתחזיר עטרה ליושנה ולקדש שם שמים.

 

 עלה בידי

שלום לכבוד הרב. שבוע שעבר ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו סוף סוף הרים את 
הטלפון לנשיא המדינה אחר הרכבת הממשלה, ואמר את המשפט המיוחל: ״עלה בידי״, ואף 

שהיה לו להשתמש במילים כל ’ חמיצות’ששמחתי לשמוע את הבשורה אולם הרגשתי קצת 
כך יומרניות. האם לא היה עדיף מלהמנע מלקחת קרדיט ובמקום זה לתלות את ההצלחה 

היה לו לומר שהקדוש ברוך הוא זיכה ’  עלה בידי ’ בבורא עולם? כלומר לדעתי במקום לומר  
 אותי והעלה בידי להקים ממשלה. לכן רציתי את ההתיחסות של הרב לנושא.

 שלום לכם ותודה על ההערה המעניינת.
אחר שקראתי את שאלתכם בהשקפה ראשונה חשבתי שאכן הצדק 

בספרו החשוב שערי תשובה )שער ג, עמכם שהרי כך כתב רבנו יונה  
כט( שאין לאדם לתלות את הצלחותיו בכשרונותיו או במעשיו אלא ידע 
ויכיר שהכל מגיע מאיתו יתברך, וזה לשונו שם:  "אל תאמר בלבבך 
בהדוף ה' אלקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את 
הארץ הזאת" )דברים ט, ד(. הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו 
בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד 
העליון ורב טובו, וכענין שאמר יעקב אבינו עליו השלום )בראשית לב, י(: 

"קטנתי מכל החסדים ומכל האמת. עד כאן דברי רבנו יונה, ונלמד מדבריו שאין לאדם לתלות 
 הצלחותיו במעשיו ואפילו בזכויותיו הרוחניים.

וכמו כן ידועה הזהרת התורה שלא יאמר אדם ״ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל 
אלקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל״ )דברים ח,יז( וכתבו הראשונים ’  הזה, וזכרת את ה 

שאפילו המחשבה לקנות נכסים אינם בזכותו אלא הם באים לגמרי מאת הבורא יתברך, וכלשון 
ארי הוא ’  תרגום אונקלוס: ״ותימר בליבך חילי ותקוף ידי קנו לי ית נכסיא האלין, ותדכר ית ה 

 יהב לך עיצה למקני נכסין״.
אלא אחר הבירור ראיתי שלא כראש הממשלה היוצא שאמר שנה שעברה את המילים 

בנימין נתניהו נקט לשון ענווה היומרניות ״עלה בידי״ לבדנה, דווקא ראש הממשלה המיועד  
״בזכות התמיכה הציבורית האדירה שזכינו לה בבחירות עלה   וצניעות ואמר את הלשון הבא: 

בידי״, ותלה את הצלחתו בבחירת העם ולא בכשרונותיו, ומצאנו שחכמינו ז״ל שבחו זאת 
ואמרו על לשון שכזה בגמרא )ברכות י,ב(: אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל התולה 
בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים, וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו. משה תלה 
בזכות אחרים שנאמר: זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, תלו לו בזכות עצמו שנאמר: 
״ויאמר להשמידם, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית״. חזקיהו 
תלה בזכות עצמו דכתיב: ״זכר נא את אשר התהלכתי לפניך״, תלו לו בזכות אחרים, 

 שנאמר: ״וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי״. 
 הנה לפנינו שנכון הדבר לתלות באחרים, ולכן הלשון שנקט ראש הממשלה אכן ראויה היא.

אלא שכאן יש להבחין בחילוק הדק שבדברי רבנו יונה לדברי הגמרא שהבאנו, שרבנו יונה דיבר 
על הרגשת הלב, ואמר שאדם חייב לדעת שהצלחותיו באות מאת הבורא ולמד כן מהפסוק ״אל 
תאמר בלבבך״ שדיבר על תחושת הלב ולכן הסביר דבריו שהחיוב הוא בין אדם לעצמו, וכמו 
שכתב: ״שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי 
הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו״, אולם הגמרא דיברה באופן אחר 
באדם המתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ובזה אמרה הגמרא שיתלה 

 באחרים, ולכן בדברו עם בורא עולם יתלה בזכות אחרים.
ולמעשה ראש הממשלה עשה כשורה אולם עדיף אם היה מודה לבורא 
עולם כדרך שאמרו רבותינו על יוסף הצדיק שתמיד שם שמים היה שגור 

 בפיו על כל הצלחתיו )רש״י בראשית לט,ג(.
 

ומכאן גם יש להעיר על השיר העממי )שאין מקורו מדברי רבותינו( שתלו 
 את נס החנוכה בגבורותם של המכבים וכך לשון השיר:

יסוב,  בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו ,ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו ו  נ י ום סביבונ י ו לילה 
 . כל בם לרוב סופגניות נא

 
ם - ם  האירו, הדליקו נרות חנוכה רבי מכבי ה ו  לל ו אשר ח ת  או נפל ועל ה ם  י יס הנ  .על 

 
ירושלים שבה לתחיה עם ישראל   ה על האויבים אז ידם כי גבר ,ניצחון המכבים נספר, נזמרה

 .עשה תושיה
והנה הדבר ברור שהמשורר סמך כמקור את דבריו על ההוספה שאנו מוסיפים בתפלה וברכת 

 :  ן המזון בזה הלשו
מֹות   ַהֶנחָּ ְוַעל  אֹות  ַהִנְפלָּ ְוַעל  ַהְתשּועֹות  ְוַעל  ַהְגבּורֹות  ְוַעל  ן  ַהֻפְרקָּ ְוַעל  ַהִנִסים  ָת ַעל  י ָעשִׂ שֶׁ

ֵהם ַבְזַמן ַהֶזה ַלֲאבֹוֵתינּו ִמים הָּ  .ַביָּ
וכל קורא יבחין מיד שחכמינו תלו את המעשים בקדוש ברוך הוא ושבחו את הבורא על הנסים 
שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ולא בחשמונאים, ולכן יפה עשו בחורי הישיבות לפי 

 למכבים״’ מה שראיתי ששינו את לשון השיר לומר ״על הנסים ועל הנפלאות אשר חולל ה
 וגם אנו נראה וניקח מוסר לתלות את הצלחתינו וכישורנו בבורא לבדו ולא בעצמנו.


