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22.8.12 

122b ('משנה ד)   123b (ובני מנשה חפר וישעי) 

  יז, כא דברים: ַהְּבֹכָרה ִמְׁשַּפט לוֹ  ֹאנוֹ  ֵראִׁשית הּוא ִּכי לוֹ  ִיָּמֵצא ֲאֶׁשר ְּבֹכל ְׁשַנִים ִּפי לוֹ  ָלֶתת ַיִּכיר ַהְּׂשנּוָאה ֶּבן ַהְּבֹכר ֶאת ִּכי .1

  טז, כא דברים :ַהְּבֹכר ַהְּׂשנּוָאה ֶבן ְּפֵני ַעל ָהֲאהּוָבה ֶּבן ֶאת ְלַבֵּכר יּוַכל �א לוֹ  ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֵאת ָּבָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ְּביֹום ְוָהָיה .2

  א, ה א"דהי :ַלְּבֹכָרה ְלִהְתַיֵחׂש ְו�א ִיְׂשָרֵאל ֶּבן יֹוֵסף ִלְבֵני ְּבֹכָרתוֹ  ִנְּתָנה ָאִביו ְיצּוֵעי ּוְבַחְּללוֹ  ַהְּבכֹור הּוא ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור ְראּוֵבן ּוְבֵני .3

  ב, ה א"דהי: ְליֹוֵסף ְוַהְּבֹכָרה ִמֶּמּנּו ּוְלָנִגיד ְּבֶאָחיו ָּגַבר ְיהּוָדה ִּכי .4

  כב, מח בראשית: ּוְבַקְׁשִּתי ְּבַחְרִּבי ָהֱאֹמִרי ִמַּיד ָלַקְחִּתי ֲאֶׁשר ַאֶחי� ַעל ַאַחד ְׁשֶכם ְל� ָנַתִּתי ַוֲאִני .5

  ז, מד תהלים :תֹוִׁשיֵעִני �א ְוַחְרִּבי ֶאְבָטח ְבַקְׁשִּתי �א ִּכי .6

  ה, מח בראשית :ִלי ִיְהיּו ְוִׁשְמעֹון ִּכְראּוֵבן ּוְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים ֵהם ִלי ִמְצַרְיָמה ֵאֶלי� ֹּבִאי ַעד ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְל� ַהּנֹוָלִדים ָבֶני� ְׁשֵני ְוַעָּתה .7

  ב, לז בראשית ... יֹוֵסף ַיֲעֹקב ֹּתְלדֹות ֵאֶּלה .8

  יז, כט בראשית :ַמְרֶאה ִויַפת ֹּתַאר ְיַפת ָהְיָתה ְוָרֵחל ַרּכֹות ֵלָאה ְוֵעיֵני .9

  ח, ז בראשית :ָהֲאָדָמה ַעל ֹרֵמׂש ֲאֶׁשר ְוֹכל ָהעֹוף ּוִמן ְטֹהָרה ֵאיֶנָּנה ֲאֶׁשר ַהְּבֵהָמה ּוִמן ַהְּטהֹוָרה ַהְּבֵהָמה ִמן .10

  כז, כה בראשית :ֹאָהִלים ֹיֵׁשב ָּתם ִאיׁש ְוַיֲעֹקב ָׂשֶדה ִאיׁש ַצִיד ֹיֵדעַ  ִאיׁש ֵעָׂשו ַוְיִהי ַהְּנָעִרים ַוִּיְגְּדלּו .11

  לא, כט בראשית :ֲעָקָרה ְוָרֵחל ַרְחָמּה ֶאת ַוִּיְפַּתח ֵלָאה ְׂשנּוָאה ִּכי ה' ַוַּיְרא .12

  יב, כט בראשית :ְלָאִביהָ  ַוַּתֵּגד ַוָּתָרץ הּוא ִרְבָקה ֶבן ְוִכי הּוא ָאִביהָ  ֲאִחי ִּכי ְלָרֵחל ַיֲעֹקב ַוַּיֵּגד .13

  כז, כב ב"שמו :ִּתַּתָּפל ִעֵּקׁש ְוִעם ִּתָּתָבר ָנָבר ִעם .14

  כה, כט בראשית :ִרִּמיָתִני ְוָלָּמה ִעָּמ� ָעַבְדִּתי ְבָרֵחל ֲה�א ִּלי ָעִׂשיתָ  ֹּזאת ַמה ָלָבן ֶאל ַוֹּיאֶמר ֵלָאה ִהוא ְוִהֵּנה ַבֹּבֶקר ַוְיִהי .15

  טו, מו בראשית :ְוָׁש�ׁש ְׁש�ִׁשים ּוְבנֹוָתיו ָּבָניו ֶנֶפׁש ָּכל ִבּתוֹ  ִּדיָנה ְוֵאת ֲאָרם ְּבַפַּדן ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֵלָאה ְּבֵני ֵאֶּלה .16

  כט, מג בראשית :ְּבִני ָיְחְנ� ֱא�ִהים ַוֹּיאַמר ֵאָלי ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּקֹטן ֲאִחיֶכם ֲהֶזה ַוֹּיאֶמר ִאּמוֹ  ֶּבן ָאִחיו ִּבְנָיִמין ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא .17

  נט, כו במדבר :ֲאֹחָתם ִמְרָים ְוֵאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ְלַעְמָרם ַוֵּתֶלד ְּבִמְצָרִים ְלֵלִוי ֹאָתּה ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֵלִוי ַּבת יֹוֶכֶבד ַעְמָרם ֵאֶׁשת ְוֵׁשם .18

  כה, ל בראשית: ּוְלַאְרִצי ְמקֹוִמי ֶאל ְוֵאְלָכה ַׁשְּלֵחִני ָלָבן ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאת ָרֵחל ָיְלָדה ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי .19

  יח, א עובדיה :ִּדֵּבר ְיֹקָוק ִּכי ֵעָׂשו ְלֵבית ָׂשִריד ִיְהֶיה ְו�א ַוֲאָכלּום ָבֶהם ְוָדְלקּו ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש ַיֲעֹקב ֵבית ְוָהָיה .20

  יז, ל א"שמו :ַוָּינֻסּו ַהְּגַמִּלים ַעל ָרְכבּו ֲאֶׁשר ַנַער ִאיׁש ֵמאֹות ַאְרַּבע ִאם ִּכי ִאיׁש ֵמֶהם ִנְמַלט ְו�א ְלָמֳחָרָתם ָהֶעֶרב ְוַעד ֵמַהֶּנֶׁשף ָּדִוד ַוַּיֵּכם .21

  כא, יב א"דהי :ִלְמַנֶּׁשה ֲאֶׁשר ָהֲאָלִפים ָראֵׁשי ְוִצְּלָתי ֶוֱאִליהּוא ְויֹוָזָבד ּוִמיָכֵאל ִויִדיֲעֵאל ְויֹוָזָבד ַעְדַנח ִמְּמַנֶּׁשה ָעָליו ָנְפלּו ִציְקַלג ֶאל ְּבֶלְכּתוֹ  .22

  מב, ד א"דהי :ְּבֹראָׁשם ִיְׁשִעי ְּבֵני ְוֻעִּזיֵאל ּוְרָפָיה ּוְנַעְרָיה ּוְפַלְטָיה ֵמאֹות ֲחֵמׁש ֲאָנִׁשים ֵׂשִעיר ְלַהר ָהְלכּו ִׁשְמעֹון ְּבֵני ִמן ּוֵמֶהם .23

 התלמוד ודרך, מנשה בני בתוך לישעי מונה הימים בדברי דהתם, נקטיה מקוצר מקרא אלא מקום בשום הזה המקרא אין. וישעי חפר מנשה ובני דכתיב
 לפי המקרא על בגולה שהוסיף, בגולה ותקוה אחרית להם לתת') ב ט"כ' עי( תענית' במס שאמרו כאותה לביאור בהם שמוסיף ופעמים, בפסוקים לקצר
  ב עמוד קכג דף בתרא בבא מסכת א"הריטב חידושי .מידי לא ותו ותקוה אחרית להם לתת אלא המקרא בעיקר אין אבל, מקרא מאותו למעלה ענינו שזה

  

I 'משנה ד: sons and daughters are (equally?) included in נחלה 

a meaning: sons and daughters relate to father’s and mother’s estate in the same way 

b Limitation: a son takes a double-portion in father’s estate, not from mother’s estate 

c Limitation: a daughter is fed from father’s property but not from mother’s property 

i Sources: v. 1 – שנים-פי  is given as a single unit (e.g. if 5 brothers, divide into 6 portions, בכור getting 2)  

1 Challenge: perhaps it means that he gets double of all property 

(a) Answer: just as if he divides with another brother, he gets 2 portions; similarly, if there are 5 

2 Challenge: read analogy in the other way – just as with one brother, he gets twice as much… 

(a) Answer: v. 2 expands נחלה for other brothers  

(b) ברייתא: adds vv. 3-6 

(i) v3:  infer בכור::בכור from v. 1 

(ii) v4: infer בכורה::בכורה from end of v.1 

(iii) v5: he gets one extra portion, not twice as much of the property 

 maybe this just means one extra tree :ר"פ לאביי .1

2. Answer: v. 7 indicates two full portions for יוסף 

(iv) v6: explains that חרב וקשת refer to תפילה, not by the sword 

II Aggadic excursus about בני יעקב 

a Question: why did יעקב take the בכורה away from ראובן? (answer: v. 3!) 

b Rather: why did he give it to יוסף?  

i Answer: בכור should be from רחל (v. 8), but due to לאה’s תפילה (v. 9, in spite of v. 10! – v. 11 – v. 12), ראובן 

ii Nonetheless: רחל’s צניעות (the סימנין – vv. 13-15) merited it back to her 

1 Tangent: the missing family member in  בראשית מו (vv. 16-18) 

c Question: v. 19 – why did יעקב choose to leave when יוסף was born?  

i Answer: he saw that עשו would be defeated by יוסף (v. 20)  

1 Challenge: v. 21 (דוד – from יהודה – beat עמלק)  

2 Answer: v. 22 – he had בני מנשה with him 

3 Challenge: v. 23 – they were from שמעון  

4 Answer: (see ריטב"א for prooftext) – they were really from מנשה 


