A Passing Shadow
“Did you see that, Avi?”
“What, Chaim?”
“Here it comes again! Take a good look.”
Whoosh.
The two boys watch as a sparrow streaks
past them.
“Wow! That bird is flying very fast.”
“Did you see his shadow?”
“His shadow? How can you see a bird’s
shadow? He moves too quickly. You can
see the shadow of a wall, or a tree. They
are stationary and only move slowly, as
the sun moves through the sky. But the
shadow of a bird moves as fast as the
bird. How can you see it?”


“The time approached for Israel to die”
(Bereshis 47:29). The Medrash Rabba
(96:2) comments on the beginning of the
parasha. “Our days on earth are like a
shadow” (Divrei HaYamim 29:15). Oh,
they should be like the shadow of a wall
or a tree! Rather they are like the
shadow of a flying bird. Life passes so
quickly. Eighty or ninety years may
seem like a long time. However, it is
nothing compared to eternity. Our time
in this world is so limited.

“Yaakov lived in the land of Mitzraim
seventeen years” (Bereshis 47:28). Rav
Zalman Sorotzkin comments that the
verse uses the word “lived”, even though
Yaakov was about to die. Similarly, after
Sara died, the verse uses the word “life”
when speaking about her (Bereshis 23:1).
Why is the death of tsaddikim referred to
as life? Because their real life begins after
they leave this world. They spend their
years on this earth working hard, gathering mitzvos. The main reward for these
mitzvos only comes in the next world.
Then they have an eternity to enjoy the
fruits of their labors.
Kinderlach . . .
Your whole life is ahead of you. What will
you do with it? What will you accomplish?
Nobody lives forever. But the soul never
dies. The life of the body is like a passing
shadow. In a flash, it’s over. You have a
once-in-a-lifetime opportunity to gather
all of the mitzvos that you can. Pack them
in. You won’t regret it. You will enjoy the
fruits of your labors forever and ever and
ever.

All the Blessings
What are we striving for? What is our
goal in life? To get close to Hashem. To
do His will, and bask in the glow of His
Shechina (Holy Presence). This is a relationship that will last forever, bringing us
eternal pleasure and reward. What is the
best blessing that someone can receive? A
blessing for success in accomplishing this
goal. This is precisely the blessing that
Yaakov Avinu gave to Yosef’s sons – Ephraim and Menashe. “Hashem Who guided
my forefathers Avraham and Yitzchak
before Him; Hashem, who shepherds me
from my inception until this day: May the
angel who saves me from all evil bless the
lads” (Bereshis 48:15-16)].

The

Abarbanel relates that there are
three main blessings that a person gives to
his fellow man. Firstly, he should go
straight along the path of spiritual success.
Secondly, he should be
blessed
with

the
material means to
pursue Avodas Hashem without interference. Thirdly, he should be saved from
all tragedies. Yaakov gave these very
same blessings to Ephraim and Menashe.
“Hashem Who guided my forefathers
Avraham and Yitzchak before Him.” This
is the first blessing; that one should be
guided along the path of Avodas
Hashem. As the verse states about Avraham Avinu “Walk before Me and be perfect” (Bereshis 17:1). The second blessing
is expressed in the next words of Yaakov
Avinu. “Hashem, who shepherds me from
my inception (‘mayodi’) until this
(‘hazzeh’) day”. The gematria of the word
“mayodi” is 130. Hashem provided parnassa (livelihood) for Yaakov Avinu 130
years of his life until he came to Mitzraim.
“Hazzeh” has a gematria of seventeen.
Yosef, the shaliach (agent) of Hashem
provided for Yaakov and his sons the last
17 years of his life in Mitzraim. The third
blessing is the one given to “kal
ha’nearim” (all of the young boys) on
Simchas Torah. “May the angel who saves
me from all evil bless the lads”. These
three blessings include everything, and are
appropriate for anyone at any time.

Kinderlach . . .
Blessings are wonderful. We should all give
and receive many of them. When you see a
friend, give him a blessing! “May Hashem
bless you with all good things!” When you
go to a simcha (joyous event), bless the
baal simcha (host). “May Hashem bless you
with many more simchas!” You may see
that blessings are infectious. People may
begin to bless you. Always answer “amen”
to their blessings. Lastly, pray to Hashem
for His blessings. He can help you and bless
you the most. Kinderlach, may you always
merit many, many blessings!

What’s In A Name?
“May the angel who redeems me from
all evil bless the boys, and may they be
called by my name and the names of my
fathers, Avraham and Yitzchak, and may
they multiply abundantly like fish within
the land” (Bereshis 48:16). This is the
blessing that Yaakov gave to his two
grandsons, Efraim and Menashe. It is so
beautiful that we say it every night before
we go to sleep. What is good about
being named after Avraham, Yitzchak,
and Yaakov? The Sforno explains that
tsaddikim do not name their children
after evil ancestors, like Terach and
Nachor. And the opposite is also true. A
wicked person, even though he has righteous ancestors, will name his child after
one of his evil ancestors. Therefore, Yaakov Avinu blessed Efraim and Menashe
that they should always be ready to do
Hashem’s will, and they should receive
Siyata Dishmaya (Heavenly Assistance) to
succeed. In this way, they will be fit to
show their relationship to their righteous
ancestors, Avraham and Yitzchak.
Kinderlach . . .
What’s in a name? A blessing. When we
receive the name of a tsaddik or a tsadekes, we know that our parents care about
us and love us very much. They are observing Hashem’s Torah and Mitzvos, just
like their grandfather or great-uncle did.
And they want their newborn baby to be
a tsaddik just like he was. So they give the
baby his name. Isn’t that beautiful? This is
Yaakov Avinu’s blessing to all of us. May
we all be tsaddikim and tsidkonios and
therefore merit to be named after, and
name our children after righteous ancestors.
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"ראית את זה ,אבי?"
"את מה ,חיים?"
"הנה זה שוב .הסתכל היטב".
וווש.
שני הילדים הביטו בצפור שחלפה
ביעף מעליהם.
הציפור

"וואוו.
הזאת
עפה
במהירות עצומה".
"ראית את הצל?"
"הצל של הציפור? איך אפשר לראות צל של ציפור? הוא זז מהר
מדי .אפשר לראות צל של קיר או של עץ .הם עומדים במקום וזזים
לאט מאד יחד עם השמש הנעה בשמים ,אבל צל הציפור זז
במהירות הציפור .איך אפשר לראות אותו?"
"ויקרבו ימי ישראל למות" )בראשית מ"ז ,כ"ט( .מדרש רבא )צ"ו,
ב'( אומר על תחילת הפרשה "כצל ימינו על הארץ" )דברי הימים א'
כ"ט ,ט"ו( .והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן ,אלא כצילו
של עוף בשעה שהוא עף .החיים עוברים כל כך מהר ,שמונים או
תשעים שנה נראות כזמן ארוך אולם הן אינן נחשבות לכלום כנגד
הנצח .זמננו בעולם הזה כל כך מוגבל.
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" )בראשית מ"ז ,כ"ח( ר'
זלמן סורוצקין מעיר שהתורה משתמשת במילה "ויחי" למרות
שיעקב עמד למות .באופן דומה ,משתמשת התורה במילה "חיי"
כאשר היא מדברת על שרה אמנו לאחר מותה .מדוע מתייחסים
למיתתם של צדיקים כאל חיים? משום שחייהם האמיתיים
מתחילים אחרי שהם עוזבים את העולם הזה .הם עובדים קשה כל
ימי חייהם על פני האדמה ואוספים מצוות .השכר העיקרי למצוות
אלה ניתן רק בעולם הבא .אז ,הם נהנים לנצח מפירות עבודתם.
ילדים יקרים . . .
כל החיים לפניכם .מה אתם מתכוננים לעשות בהם? מה אתם
רוצים להשיג? אף אחד לא חי לנצח ,אבל הנשמה לעולם לא
מתה .חיי הגוף הם כצל עובר .רגע  --וזה נגמר .יש לכם הזדמנות
חד פעמית לאסוף כמה שיותר מצוות .דחסו עוד ועוד מצוות .לא
תצטערו על כך .מפירות העבודה הזאת תהנו לעד ולנצח נצחים.
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למה אנו שואפים? מהי מטרתנו בחיים? להתקרב לה' ,לעשות
רצונו ,וליהנות מזיו שכינתו .קירבה לה' היא קשר שיימשך לנצח,
והיא תביא לנו עונג ושכר נצחיים .מהי הברכה הטובה ביותר
שאפשר לקבל? ברכה להצלחה בהגשמת מטרה זו .וזוהי בדיוק
הברכה שיעקב אבינו בירך את בני יוסף – אפרים ומנשה.
"האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק ,האלוקים
הרועה אותי מעודי עד היום הזה ,המלאך הגואל אותי מכל רע
יברך את הנערים" )בראשית מ"ח ,ט"ו-ט"ז(.
האברבנאל מציין שיש שלוש סוגי ברכות עיקריים שאדם יכול
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לברך את רעהו בהם .האחד ,שהחבר ילך בדרך הישר ויצליח
מבחינה רוחנית .השני ,שהוא יתברך באמצעים גשמיים כדי שיוכל
לעבוד את ה' בלי הפרעות .והשלישי ,שיינצל מאסונות .ואלה
הברכות שבירך יעקב את אפרים ואת מנשה" .האלוקים אשר
התהלכו אבותי לפניו אברהם יצחק" :זוהי הברכה הראשונה –
שיזכו לקבל הדרכה בעבודת ה'" .האלוקים הרועה אותי מעודי עד
היום הזה ".הגימטריה של "מעודי" היא  - 130ה' פרנס את יעקב
אבינו במשך  130שנותיו עד שירד מצרימה.
הגימטריה של "הזה" היא - 17
יוסף היה שליחו של ה' כדי
לפרנס את יעקב ואת בניו במצרים
למשך  17שנות חייו האחרונות של יעקב ,וזוהי
הברכה השנייה .הברכה השלישית היא זו שמקבלים הילדים
העולים לעליית "כל הנערים" בשמחת תורה" :המלאך הגואל אותי
מכל רע יברך את הנערים ".שלוש ברכות אלה כוללות הכל,
ומתאימות לכל אדם ,בכל זמן.
ילדים יקרים . . .
ברכות הן דבר נפלא .כדאי מאוד לברך ולהתברך בשפע של
ברכות .כאשר אתם פוגשים חבר – ברכו אותו! "יהי רצון שה' יברך
אותך בכל טוב!" כשאתם הולכים לשמחה ,ברכו את בעל
השמחה" :יהי רצון שתזכה לעוד הרבה שמחות!" ואז תגלו
שהברכות הן דבר מדבק – כשאתם מברכים אחרים ,הם מחזירים
לכם ברכה .זכרו תמיד לענות אמן על ברכותיהם! ואחרון אחרון
חביב ,יש להתפלל לה' ולבקש את ברכתו .הוא יכול לעזור לכם
ולברך אתכם יותר מכולם .יהי רצון שתזכו לקבל הרבה הרבה
ברכות!
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"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי
ושם אבותי אברהם ויצחק ,וידגו לרוב בקרב הארץ) ".בראשית
מ"ח ,ט"ז( .זו הברכה היפה כל כך שנתן יעקב לשני נכדיו ,אפרים
ומנשה ,ואנחנו אומרים אותה כל לילה לפני שאנו הולכים לישון.
מה טוב בלהקרא בשם אברהם יצחק ויעקב? הספורנו זצ"ל מסביר
שהצדיקים לא קוראים את בניהם בשמות של אבות רשעים כמו
תרח ונחור .גם ההפך נכון .רשע ,אפילו שיש לו אבות צדיקים,
יקרא לבנו בשם אחד מאבותיו הרשעים .משום כך ,ברך יעקב
אבינו את אפרים ומנשה שתמיד יהיו מוכנים לעשות את רצון ה',
ויקבלו סיעתא דשמיא להצליח .בדרך זו ,יזכו להיות מיוחסים
לאבותיהם הצדיקים אברהם ויצחק.
ילדים יקרים . . .
מה יש בשם? ברכה .כשאנחנו מקבלים שם של צדיק או צדקת,
אנחנו יודעים שההורים שלנו אוהבים אותנו ואכפת להם מאתנו
מאד .הם שומרים את מצוות ה' ותורתו כמו שעשו הסבא שלהם או
הדוד של אבא שלהם ,והם רוצים שגם התינוק הקטן שנולד להם
יהיה צדיק כמוהו .משום כך הם נותנים לתינוק את שמו .נכון שזה
יפה? זוהי ברכתו של יעקב אבינו לכולנו .יהי רצון שנהיה כולנו
צדיקים וצדקניות ומשום כך נזכה להקרא ולקרוא לילדינו בשם
אבותינו הצדיקים.
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