Tradition and Innovation:
The hidden message behind Jacob's
blessing of Joseph's two sons
Source #1: Bereishis Ch. 48

י ח ֶֹלה;
ב ָ
יסִ ,הֵה ִ
ֹאמר ְל ֵ
ח ֵרי ַה ְ ָב ִרי ָה ֵא ֶ הַ ,ו ֶ
א וַיְ ִהיֲ ,
ַ'ה ,וְ ֶאת" ֶא ְפ ָריִ ... .ה וְ ַע ָ*ה ְ$נֵי"
וִַ ַ!ח ֶאת" ְֵ $ני ָבנָיוִ ,עֶ ""%את" ְמנ ֶ
י ִמ ְצ ַריְ ָמה"" ִלי" ֵה:
ל ִדי ְל ָ ְֶ -א ֶרִ ,מ ְצ ַריִ ַ ,עד"ִֹ -אי ֵא ֶל ָ
ֶי ַה ָ
ָבנ ָ
א0ב 1וְ ְִ $מע ,1יִ ְהיִ "0לי… י וְ ֵעינֵי יִ ְָ 3ר ֵאל ְָ 2בד0
ַ'ה"" ְִ 2ר ֵ
0מנ ֶ
ֶא ְפ ַריִ ְ ,
י0כל ִל ְראת; ַו ַ $ֵ7א ָֹת ֵא ָליו ,וִַ ַ'ק ָל ֶה וַיְ ַח ֵ-ק ָל ֶה.
ִמֶֹ 5ק ,1לֹא ַ
ר ָצה .יג ַו ִ ַ ח
8יוְ ,
יס א ָֹתֵ ,מ ִע ְִ -ר ָ2יו; וִַ ְ*ַ $חְ 0ל ָ
ַצא ֵ
יב ו ֵ
ימינ ִמ ְ מֹאל יִ ְ ָר ֵאל ,וְ ֶאת
ֵיה ֶאת ֶא ְפ ַריִ  ִ! ִ
יסֶ ,את ְנ ֶ
ֵ
ימי #יִ ְ ָר ֵאל; ַו ַ &ֵֵ ,א ָליו .יד ַו ִ ְ ַלח יִ ְ ָר ֵאל
ַ$ה ִב ְמֹאל ִמ ִ
ְמנ ֶ
ָת ַעלרֹא ֶא ְפ ַריִ  ,וְ ה*א ַה ָ) ִעיר ,וְ ֶאת ְמֹאלַ ,על
ֶאתיְ ִמינ ַו ֶ
יס,
ַרא ֵ
ַ$הַ ,ה ְ!כר .יז ַו ְ
ָדיו,ִ ,י ְמנ ֶ
ַ$ה,ֵ ִ :לֶ ,אתי ָ
רֹא ְמנ ֶ
ֵרע ְ! ֵעינָיו; ַו ִ ְתמ ְֹ0
/ביו יַדיְ ִמינ ַעלרֹא ֶא ְפ ַריִ  ַו ַ
ָית ִ
ִ,יי ִ
ַ$ה .יח
/ביוְ ,ל ָה ִסיר א ָֹתֵ 1מ ַעל רֹא ֶא ְפ ַריִ  ַעלרֹא ְמנ ֶ
יַד ִ
/בי,ִ :יזֶה ַה ְ!כֹרִ ,י יְ ִמינְ ַָ 0על
/ביו ,לֹא ֵכִ #
יס ֶאל ִ
ֹאמר ֵ
ַו ֶ
ָד ְע ִ3י&ַה*א יִ ְהיֶה
ָד ְע ִ3י ְבנִ י י ַ
ֹאמר י ַ
ביוַ ,ו ֶ
רֹא .יט וַיְ ָמ ֵאִ 1
ַרע ,יִ ְהיֶה
/חיו ַה ָ טֹ #יִ ְג ַ5ל ִמ ֶ ,*67וְ ז ְ
וְא*לִ ,
ְָ 4ע ,וְ גַה*א יִ ְג ָ5ל; ָ
ְמלֹא ַה&יִ  .כ וַיְ ָב ְר ֵכ ַַ -הה0אֵ ,לאמר ָ -ְ ,יְ ָב ֵר ְ יִ ְָ 3ר ֵאל
ָ ֶאת ֶא ְפ ַריִ ִ ,ל ְפנֵי
ַ'ה; ַו ֶ
ֵלאמֹר ,יְ ְִ 3מ ָ ֱאל ִֹהי ְֶ 2א ְפ ַריִ  וְ ִכ ְמנ ֶ
ַ$ה.
ְמנ ֶ

Yaakov placed his right hand on Efraim’s head,
and his left hand on Menashe’s. Yet Menashe
remained on Yaakov’s right knee, necessitating the
crossing of Yaakov’s hands. Why didn’t Yaakov simply
?place Efraim on his right knee

?Who were Efraim and Menashe
Source #2: Rashi on Bereishis 48:1

)א( ויאמר ליוס  אחד מ 1המגידי והרי זה מקרא קצר וי"א
אפרי היה רגיל לפני יעקב בתלמוד וכשחלה יעקב באר< גוש#
הל 0אפרי אצל אביו למצרי להגיד לו:



In Bereishis Ch. 42, prior to Yosef revealing his identity to his
brothers, the Torah reports that the brothers didn’t grasp that
Yosef understood their conversation – because there was an
interpreter present. Rashi explains that this gave the impression
?that Yosef didn’t understand them. Who was the interpreter
Source #3- Rashi :

המלי<  זה מנשה בנו:


”Source #4: Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, “Ha’amek Davar

שכל את ידיו כי מנשה הבכור .הוא מיותר שהרי ידענו מעני 1הפרשה כי
מנשה הבכור .אבל יש בזה עומק וכונה .דבאמת לא הי' ליעקב לשכל את
ידיו .אלא להפו 0את מעמד הבני .אבל באשר מנשה הבכור מש"ה הי'
מכוי #שיעמוד מנשה לרגל הימיני של יעקב ואפרי לרגל השמאל ורק את
ידיו של שיהי' להיפ … .0שלא הי' אפרי קוד ומנשה אלא בעניני
רוחני מה שלמעלה מהליכות עול הטבע .אבל בהליכות עול הי'
מנשה קוד וגדול מאפרי .מש"ה במני 1הראשו 1בהר חורב שהי' שכינת
עול על ראש וכל ההנהגה הית' למעלה מה"ט היה אפרי קוד .אבל
בפקודי דערבות מואב בכניסת לאר ,שהי' כמעט בהליכת הטבע כמבואר
להל 1ובס' במדבר ודברי .מש"ה הי' מנשה קוד… .וזה הגיע משו
דבהליכות הטבע מעלת הבכורה מסוגלת הרבה …והנה היד משמשת את
הראש והדעת והרגל משמשת הליכות גו לפי טבעו ..מש"ה רצה יעקב
אשר מנשה יעמוד לרגלו הימנית .ושכל את ידיו להיות אפרי א 0לידו
הימנית.


Source #5: Rashi

:)יט( ידעתי בני ידעתי  שהוא הבכור
I know my son, I know….that he is the first born

 לצאת ממנו שהקב"ה1• ג הוא יהיה לע וגו' " שעתיד גדעו
:עושה נס על ידו
 יגדל ממנו  שעתיד יהושע לצאת ממנו#• ואול אחיו הקט
: וילמד תורה לישראל,שינחיל את האר
• וזרעו יהיה מלא הגוי " כל העול יתמלא בצאת שמעו
:1 וירח בעמק אילו1ושמו כשיעמיד חמה בגבעו
Is there any significance to Gidon being a descendant
of Menashe & Yehoshua of Efraim?


Source #6: Shmos Ch. 33
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זקני שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה
פני יהושע כפני לבנה
Source #8: Bereishis Ch. 41
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50. And to Joseph were born two sons before the year of the famine
set in, whom Asenath the daughter of Poti phera, the governor of On,
bore to him. 51. And Joseph named the firstborn Manasseh, for
"God has caused me to forget all my toil and all my father's
house." 52. And the second one he named Ephraim, for "God has
made me fruitful in the land of my affliction."

Rabbi Mordechai Willig: Gidon overcame a more
powerful army by devising a new strategy. In making a
great noise by sounding shofars and breaking jugs, his
small force fooled the enemy into flight and they were
defeated (Shoftim 7:19-22). Wars must be fought with
new weapons and strategies to confound the foe. This
individual innovation was referred to as "this strength
of yours" which Hashem gave Gidon to save Am
Yisroel(6:14).


What’s difficult to understand about this Beracha?
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Source #9a): Midrash Tanchumah, Parshas Naso 29

This is what the sages taught us: The leftover oil from the Chanukah
candles can be added to and lit the second day…but that which is left
over on the eighth day should be burned…Why? Since it was set aside for
its mitzvah, it is forbidden to benefit from it.
One should not say “I am not going to perform the mitzvos of the sages
since they are not mandated by the Torah.” Hashem said to them, “My
children, you have no permission to say that, but everything that the
sages enact should be fulfilled, as it says, (Devarim Ch. 17) “And you
shall do …in accordance with the Torah that they teach you..” Why?
Because I even agree with what they enact….This is true, for Ya’akov,
when he blessed Menashe and Efraim, what is written? “And he placed
Efraim before Menashe” – he gave the younger brother primacy over the
older brother – and Hashem fulfilled his decree. When ? With the
sacrifices brought by the leaders of the shevatim (tribes), in which
Efraim gave his offering first, as it says “On the seventh day, the leader
of the children of Efraim” – and afterwards – on the eighth day,
Menashe..



The pesukim quoted by the midrash:
Source 9b) Bamidbar Ch. 7
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Rabbi Willig:
The enigmatic connection between rabbinic mitzvos and the
precedence of Efraim can be explained based on the above.
Klal Yisroel’s healthy aversion to new mitzvos might lead to
the rejection of Ner Chanukah. Only if Hashem approves will
the new commandment be followed.
Yaakov’s reversal of the order was a bold and questionable
spiritual decision, and yet Hashem confirmed it. Change for
its own sake is objectionable, but when instituted by great
leaders who normally abhor innovation, it must be embraced
by Am Yisroel, just as it is endorsed by Hashem.


