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קכג.
¿

או כלך לדרך זו: חלקו עם אחד וחלקו עם ה', מה חלקו עם אחד ־ פי שנים בכל הנכסים, אף חלקו עם 

ה' ־ פי שנים בכל הנכסיםִ 

▀!◊קכג.
ת"ל: (דברים כ"א) והיה ביום הנחילו את בניו, התורה ריבתה נחלה אצל אחין, הא אין עליך לדון 

 ֹ כלשון האחרון אלא כלשון הראשון

▀!◊קכג.
ואומר: (דברי הימים א' ה') ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו 

 ֹ לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכורה

▀!◊קכג.

ואומר: (דברי הימים א' ה') כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף, נאמרה בכורה ליוסף 

ונאמרה בכורה לדורות, מה בכורה האמורה ליוסף ־ פי שנים כאחד, אף בכורה האמורה לדורות ־ פי 

 ֹ שנים כאחד

ואומר: (בראשית מ"ח) ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי▀!◊קכג.

וכי בחרבו ובקשתו לקח? והלא כבר נאמר: (תהלים מ"ד) כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעניִ ¿קכג.

אלא, חרבי ־ זו תפלה, קשתי ־ זו בקשה.!◊קכג.

מאי ואומר?¿◊קכג.

וכי תימא: האי לכדר' יוחנן בן ברוקא הוא דאתא, ת"ש: ובני ראובן בכור ישראל.!◊קכג.

וכי תימא: בכורה מבכורתו לא גמרינן, ת"ש: והבכורה ליוסף.!◊קכג.

וכי תימא: יוסף גופיה ממאי דפי שנים כאחד הוה? תא שמע: ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.!◊קכג.

אימא: דיקלא בעלמאִ רב פפא לאביי:¿קכג.

עליך אמר קרא: (בראשית מ"ח) אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.א"ל:[אביי]!קכג.

¿◊קכג.
בעא מיניה ר' חלבו מרבי 

שמואל בר נחמני:
מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף?

מה ראה? ובחללו יצועי אביו כתיבִ [רבי שמואל בר נחמני]!קכג.

אלא מה ראה שנתנה ליוסף?[ר' חלבו]¿קכג.

[רבי שמואל בר נחמני]!◊קכג.
אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לבעל הבית שגדל יתום בתוך ביתו, לימים העשיר אותו יתום 

ואמר: אהניהו לבעל הבית מנכסי.

ואי לאו דחטא ראובן, לא מהני ליה ליוסף ולא מדעםִ א"ל:[ר' חלבו]¿◊קכג.

!◊קכג.
[ר' חלבו] אלא, ר' יונתן 

רבך לא כך אמר:

ראויה היתה בכורה לצאת מרחל, דכתיב: (בראשית ל"ז) אלה תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמתה לאה 

ברחמים, ומתוך צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב"ה לה.

מאי קדמתה לאה ברחמים?^קכג.

דכתיב: (בראשית כ"ט) ועיני לאה רכות!◊קכג.

מאי רכות?^קכג.

אילימא רכות ממש!קכג.

¿קכג.
אפשר? בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, דכתיב: (בראשית ז') מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר 

איננה טהורה, בגנות צדיקים דבר הכתוב?

שמתנותיה ארוכות.אלא א"ר אלעזר:!◊קכג.

רב:!◊קכג.

לעולם רכות ממש, ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה, שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם 

שהיו אומרים: שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והיתה 

יושבת על פרשת דרכים ומשאלת: גדול מה מעשיו? איש רע הוא מלסטם בריות, קטן מה מעשיו? 

(בראשית כ"ה) איש תם יושב אוהלים, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. והיינו דכתיב: (בראשית 

כ"ט) וירא ה' כי שנואה לאה

מאי שנואה?^◊קכג.

אילימא שנואה ממש!קכג.
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אפשר? בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, בגנות צדיקים דבר הכתוב?¿קכג.

אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניה ־ ויפתח את רחמה.!◊קכג.

ומאי צניעות היתה בה ברחל?^◊קכג.

דכתיב: (בראשית כ"ט) ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא▀!◊קכג.

והלא בן אחות אביה הואִ ¿קכג.

אלא, אמר לה: מינסבת לי?!Оקכג.

אמרה ליה: אין, מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה.!Оקכג.

אמר לה: מאי רמאותיה?!Оקכג.

אמרה ליה: אית לי אחתא דקשישא מינאי, ולא מנסבא לי מקמה.!Оקכג.

אמר לה: אחיו אני ברמאות.!О◊קכג.

א"ל: ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא?!Оקכג.

אין, (שמואל ב' כ"ב) עם נבר תתבר ועם עקש תתפל.!О◊קכג.

מסר לה סימנין.!О◊קכג.

!О◊קכג.

כי קא מעיילי לה ללאה, סברה: השתא מיכספא אחתאי, מסרתינהו ניהלה. והיינו דכתיב: (בראשית 

כ"ט) ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד השתא לאו לאה היִא אלא, מתוך סימנים שמסר לה יעקב 

לרחל ומסרתה ללאה, לא הוה ידע לה עד ההיא שעתא.

¿◊קכג.
בעא מיניה אבא חליפא 

קרויא מר' חייא בר אבא:
בכללן אתה מוצא שבעים, בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחדִ 

!קכג.
אמר ליה:[ר' חייא רב 

אבא]
תאומה היתה עם דינה, דכתיב: (בראשית מ"ז) ואת דינה בתו.

קכג:
אלא מעתה, תאומה היתה עם בנימן, דכתיב: (בראשית מ"ג) ואת בנימין אחיו בן אמו.[אבא חליפא קרויא]¿

מרגלית טובה היתה בידי ואתה מבקש לאבדה ממניאמר:[ר' חייא בר אבא]!◊קכג:

▀!◊קכג:
הכי אמר ר' חמא בר 

חנינא:

זו יוכבד, שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר: (במדבר כ') אשר ילדה אותה ללוי במצרים, 

לידתה במצרים ואין הורתה במצרים.

¿◊קכג:
בעא מיניה ר' חלבו מר' 

שמואל בר נחמני
כתיב (בראשית ל') ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו', מאי שנא כי אתיליד יוסף?

!◊קכג:
אמר ליה:[ר' שמואל בר 

נחמני]

ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר: (עובדיה א') והיה בית 

יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'.

(שמואל א' ל') ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתםִ איתיביה:[ר' חלבו]▀¿קכג:

!קכג:
אמר ליה:[ר' שמואל בר 

נחמני]

דאקריך נביאי לא אקריך כתובי, דכתיב: (דברי הימים א' י"ב) בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה עדנה 

ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה.

מתיב רב יוסף:▀¿קכג:
(דברי הימים א' ד') ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה 

ועזיאל בני ישעי בראשם, ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה.

ישעי מבני מנשה אתי, דכתיב: (דברי הימים א' ה') ובני מנשה חפר וישעי.רבה בר שילא:!קכג:

תנו רבנן:▀◊קכג:

הבכור נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים ובקיבה, ובמוקדשין, ובשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן. 

כיצד? הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים, או שהיתה רועה באפר, וילדה ־ בכור נוטל 

פי שנים, אבל בנו בתים ונטעו כרמים ־ אין בכור נוטל פי שנים.

האי הזרוע והלחיים והקיבה היכי דמי?^◊קכג:

אי דאתי לידי אבוהון!קכג:

פשיטאִ ¿קכג:
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ואי דלא אתי לידי אבוהון!קכג:

ראוי הוא, ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקִ ¿קכג:

הכא במכירי כהונה עסקינן, ודאשתחיט בחיי דאבוהון וקסבר: מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו.!◊קכג:

מוקדשין▀◊>קכג:

לאו דידיה נינהוִ ¿קכג:

בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי!◊קכג:

ממון בעלים הוא:דאמר:[רבי יוסי הגלילי]▀!◊קכג:

(ויקרא ה') ומעלה מעל בה' ־ לרבות קדשים קלים שהן ממון בעלים, דברי רבי יוסי הגלילי.דתניא:[רבי יוסי הגלילי]▀!קכג:

▀◊קכג:
הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים, או שהיתה רועה באפר, וילדה ־ בכור נוטל בה פי 

שנים.

השתא מוחכרת ומושכרת, דלאו ברשותא דמרה דידהו קיימא ־ אמרת: שקיל, רועה באפר מיבעיא?¿קכג:

!◊קכג:
הא קא משמע לן, דמוחכרת ומושכרת דומיא דרועה באפר, מה רועה באפר ־ שבחא דממילא קא אתי 

ולא קא חסרי בה מזונא, אף מוחכרת ומושכרת ־ שבחא דממילא קא אתי, דלא חסרי בה מזוני.
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