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PARSHAT VAYECHI 2020 – SOURCE SHEET 
 

A BLESSING FOR YOUR CHILDREN 
 

SPONSORED BY CHAVI HERTZ IN MEMORY OF HER FATHER 
YISROEL DAVID MIKEL Z"L, WHOSE YAHRTZEIT IS ON 9 TEVET 

 
 
1. BEREISHIT 48:20 – JACOB BLESS JOSEPH’S SONS 
 

 .הֶשַנְמ יֵנְפִל םִיַרְפֶא תֶא םֶֹשָיַו הֶשַנְמִכְו םִיַרְפֶאְּכ םיִק;ֱא 5ְמִֹשְי רֹמאֵל לֵאָרְֹשִי 6ֵרָבְי 5ְּב רֹומאֵל אּוהַה םֹוּיַּב םֵכֲרָבְיַו
 

And [Jacob] blessed them on that day, saying: “In you shall Israel bless, saying ‘may God make you like 
Ephraim and like Manasseh’”,  and he placed Ephraim before Manasseh. 
 
2. RASHI – THIS IS THE WAY JEWISH FATHERS SHOULD BLESS THEIR SONS 
 

 ."הֶשַנְמִכְו םִיַרְפֶאְּכ םיִק;ֱא 5ְמיִֹשְי" ֹונְבִל ׁשיִא רַמֹאיְו םָתָכְרִבְּב םֵכְרָבְי ויָנָּב תֶא 6ֵרָבְל אָּבַה .לֵאָרְֹשִי *ֵרָבְי #ְּב
 

In you shall Israel bless — When someone wishes to bless his sons, he will bless them by reciting the 
formula with which they were blessed — a man will say to his son, “God make you like Ephraim and 
like Manasseh.”  
 
3. HAAMEK DAVAR – EPHRAIM WAS UNIQUE, AND SO WAS MANASSEH 
 

 היה השנמו םירפא לבא .הברה דועו חרזו ץרפ ומכ בקעי ידכנב 'ה יכורב ערז דוע היה תמאב .השנמכו םירפאכ
 יכרצב קסועו םלוע תוכילהב השנמו ,ויהלאל קבדו הרותב לודג םיה םירפא .וריבחמ הנושמ ותלודג דחא לכ
 .לארשי

 

4. CHASAM SOFER – TORAH & GREATNESS IN ONE PLACE 
 

 אה לע ףיש ם"רהמ בתכש המ יפ לע שרפל הארנ ,'וגו השנמכו םירפאכ םיקלא ךמישי רמאל לארשי ךרבי ךב
 הלודגו הרות היה אל ישא בר דע שודקה וניברמו שודקה וניבר דעו וניבר השממ :ןיקזנה קרפב 'ירמאד
 הלודגו הרות וב דחאתמש ימב קרו .םלשוה םהידי לעו ,פ"עבשו בתכבש הרות ידומע ויה המהש ,דחא םוקמב
 דועו .תמא המתוח הרותהו רתויה ןפואב תמאה אצמנש הזב ןינע םושב םדא םושל ףינחהל ךירצ ןיא וידחי

 םידקה ןכלד םיבצנ 'פ שרדמב אתיאש ומכ גיהנמהו רשה םידקהל םימעפל ןיכירצ ןידרפנ הלודגהו הרותה םא
 םיכירצ זאו ,תולגהו ןברוחה וניבר השמ הארש ,םימכח ידימלתה םהש םכינקז םדוק םכיטבש םכישאר השמ
 תלעמ דימת דחאב הלודגהו הרותה םא לבא .םינקזל םימדוקו ,תוכלמו םירשה תיבב לדתשהל םישארל
 .ול רסמ רבעו םש לצא ]בקעי[ דמלש המ לכ ,ול אוה םינוקז ןבד ,הרות היה ףסוי לצא הנהו .תמדוק הרותה
 השנמו ,המכחב לודג היהו הרותב קסע םירפא - קלחנ וינבב לבא .דחא םדאב לכה היהו םילשה ףסוי תלודגו

 ול שיש "ףסויב" רמול הצור "רומאל לארשי ךרבי ךב" בקעי רמאש הזו .ותיב לע הנוממו ותלשממב לודג היה
 תלעמ זאו ,דחא םוקמב הלודגו הרות השנמכו םירפאכ םיקלא ךמישיש םהינב וכרביש ונייהו ,תולעמה 'ב
 .השנמ ינפל םירפא תא םשיו הזו .תע לכב ףידע הרותה
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5. OHR HACHAIM – THE MOST AMAZING BLESSING OF ALL TIME 
 

 לכהש דע הנממ הלעמל הכרב ןיאש רדג דע תוכרב ךכ לכ םתוא ךריב שוריפ .'וגו רמאל אוהה םויב םכרביו
 .לארשי ךרבל יואר ךב םירמוא

 

such a full measure of  themThe Torah means that Jacob gave  He blessed them on that day, saying, etc.
blessings that everybody said that the simplest way to bestow blessings on Jewish children in the 
future would be to mention that they should be as blessed as Ephraim and Menashe were blessed.  
 
6. RADAK -- BEING THE SOURCE OF BLESSING IS A BLESSING IN AND OF ITSELF 
 

He bestowed an additional blessing on them on that day, saying: “becha yevarech yisrael” -- whenever 
an Israelite wants to bestow a blessing on his son, he will preface it with the words: “May the Lord 
make you to be like Ephraim and Menashe.”  
 
7. DR. ELY MERTZBACH – EPHRAIM & MANASSEH OFFER COMFORT TO THOSE IN THE DIASPORA 
 

Here is an explanation I heard from my mother of blessed memory, who told the following story of her 
father, a devout Jewish doctor from the city of Mulhouse in Alsace, France. Despite his living in great 
isolation, in a tiny Jewish community situated in non-Jewish surroundings, he managed to educate his 
twelve children to follow the Torah. Both Ephraim and Manasseh grew up and lived in a hostile, non-
Jewish environment, without Jewish education. Nevertheless, they grew up to be good Jews, believing 
in God and following in the ways of their forefathers. So, too, we bless our children that even in 
difficult surroundings, amidst the gentiles (bear in mind that this practice was instituted in Jewish 
communities outside of Israel), our children succeed in growing up according to Jewish tradition, 
keeping the Torah.  Therefore, we deliberately mention Ephraim and Manasseh. Even living in Israel 
there is good reason to pray we may succeed in educating our children and safeguard them against the 
temptations offered by their contemporary surroundings. 
 

Another explanation bears on the essence of the entire book of Genesis. Throughout this book we are 
constantly faced with strife between brothers: Cain and Abel, Isaac and Ishmael, Jacob and Esau, 
Joseph and his brothers. As long as there is fighting among brothers, one cannot establish a nation.  
The nation of Israel begins to emerge only after fraternal strife has ceased. Only when there is true 
peace between Joseph and his brothers does the book of Genesis come to an end and the book of 
Exodus, in which the nation of Israel assumes shape, begins. Prior to that there is no nation, for only 
when there is brotherhood within the family can one forge a nation. Ephraim and Manasseh are the 
first pair of brothers in Scripture who do not fight with each other; rather, they have peace and 
tranquility in their dealings. Even when Jacob crossed his hands, giving preference to Ephraim over 
Manasseh, there was no jealously between them and the brothers remained united. Therefore, the 
patriarchal blessing specifically mentions Ephraim and Manasseh. Mothers and fathers, in blessing 
their children, expect, hope and pray that there always be brotherly love between their children, and 
therefore they bless them with this blessing. One of the worst things that can happen to parents is to 
see strife and jealousy between their sons and daughters. One child can easily feel that another has 
received more, and from there the way to jealously is short. By mentioning Ephraim and Manasseh, we 
try to avoid this by offering a prayer that it never happens. 
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8. TORAH TEMIMAH (BAMIDBAR 6:23) – HOW MANY HANDS TO BLESS OUR SONS & DAUGHTERS? 
 

 תוכרבב ןיגהונש ומכ ,ךרבתמה שאר לע םיפכ תואישנב ויחא תא שיא ךרבל םלועה וכמס המ לע ריעהל שיו
 ינאו ...השע רוסיא הזב שי םירזלו ,םינהכל קר תדחוימ וז הכרב רדס יוה ראבתמ יכ ירחא ,המודכו םינתח
 ץ"ומ )הדוהיב עדונה( אדנל יולה לאקזחי 'ר ונרומ ןואגה תא ךרב אנליוומ א"רגהש םינומא שיאמ יתעמש
 וניצמ אל יכ ,בישהו ,הככ לע והולאשו ,הכרבה תעשב ח"ירגה שאר לע תחא ודי חינהו ותפוח תעשב אנליווד
.האלפנ הרעה איהו ,הזב ריעיש ימ יתעמש אלו יתיאר אל הז תלוזו ,שדקמב םינהכל קר םידי יתשב הכרב  

 
9.  SIDDUR BEIS YAAKOV (R. YAAKOV EMDEN) – TWO HANDS, FRIDAY NIGHT BLESSING 
 

 זאש ,תיבל הסינכב וא הליפתה רחא )םינברה דחאו תובאה דחא( תבש לילב םידליה ךרבל לארשי לש םגהנמ
 יעצמא - לודג י"ע לבא םהישעמב עפש ךישמהל םחוכב ןיאש דוחיב םידליה לע וכישמהל יוארו .עפשה לח
 הכרב םילבקמ םילודגה םינבה םג לבא ...אטח םעט ומעט אל ןיידעש םינטקב רתויב זחאנו לחו ...אוה חבושמ
 ונבר השמ גהנש ךרדכ ,םיכרבמה לכב וניצמש ומכ םהישאר לע םהידי יתש םיחינמו .אוה ןוכנו םהיתובאמ
 ךרבמל יואר ןכו .)עשוהי לע "וילע וידי תא ךמסיו" :)גכ ,זכ רבדמב( סחנפ 'פב רומאל ןווכתמ הארנכ( ... ה"ע
 ,תבש ברע ליל םיכאלמב וניצמ ןכו ,םיידי יתשב םינהכ תכרבב םינהכ ןכו ,ךרבי אוה ןיע בוט יכ ,םלועל
 םירפא ךרביש ה"ע וניבא בקעיב וניצמש המו .ותוא ןיכרבמשכ םדא לש ושאר לע םהידי םיחינמש ל"ז ורמאש
 האנק ליטהל אלש ידכ ,ןכ תושעל ךרצוה חרכהה ינפמ אלא ,ו"ח הרצ וניע התיה אל ,תחא דיב דחא לכ השנמו
  .ותכרב לבקל תחא תבב וינפל ואבש רחאמ םהיניב

 


