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30.7.2 

90b ( של שמאלביר� של ימי� וביר�  ) � 92b (שמכבדי� את התורה) 

 

  י, יב שמות :ִ#ְ"ֹרפ� ָ�ֵא� ֹ�ֶקר ַעד ִמֶ��� ְוַהֹ�ָתר ֹ�ֶקר ַעד ִמֶ��� תֹוִתיר� ְו�א .1

 לג, לב בראשית :ַהָ�ֶ�ה ְ�ִגיד ַיֲעֹקב ֶיֶר, ְ�ַכ+ ָנַגע ִ'י ַהֶ/ה ַה-ֹו. ַעד ַהָ-ֵר,ַהָ-ֵר,ַהָ-ֵר,ַהָ-ֵר, ַ'+ ַעל ֲאֶ�ר ַהָ�ֶ�ה ִ(יד ֶאת ִיְ"ָרֵאל ְבֵני ֹיאְכל� �א ֵ'� ַעל .2

  כו, לב בראשית :ִע�וֹ  ְ�ֵה2ְבקוֹ  ַיֲעֹקב ֶיֶר, ַ'+ ַוֵ#ַקע ְיֵרכוֹ  ְ�ַכ+ ַוִ-ַ(ע לוֹ  ָיֹכל �א ִ'י ַוַ-ְרא .3

  ג, א נחו. :ַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליו    ֲאַבקֲאַבקֲאַבקֲאַבק    ְוָעָנ�ְוָעָנ�ְוָעָנ�ְוָעָנ� 9ְַר'וֹ  �ִבְ"ָעָרה ְ�ס�ָפה 'ה ְיַנ7ֶה �א ְוַנ7ֵה ֹ'חַ  �ְגָדל וגדול ַא5ִַי. ֶאֶר, 'ה .4

  ל, נא ירמיהו :ְבִריֶחיהָ  ִנְ�ְ�ר� ִמְ�ְ'ֹנֶתיהָ  ִהִ=ית� ְלָנִ�י.ְלָנִ�י.ְלָנִ�י.ְלָנִ�י.    ָהי�ָהי�ָהי�ָהי�    ְגב�ָרָת.ְגב�ָרָת.ְגב�ָרָת.ְגב�ָרָת.    ָנְ�ָתהָנְ�ָתהָנְ�ָתהָנְ�ָתה ַ�ְ�ָצדֹות ָיְ�ב� ְלִהָ;ֵח. ָבֶבל ִג�ֹוֵרי ָחְדל� .5

  ז, ט ישעיהו :ְ�ִיְ"ָרֵאל ְוָנַפל ְ�ַיֲעֹקב ֲאֹדָני ָ�ַלח 9ָָבר .6

  טז, מג בראשית :ַ�ָ=ֳהָרִי. ָהֲאָנִ�י. ֹיאְכל� ִאִ#י ִ'י ְוָהֵכ�ְוָהֵכ�ְוָהֵכ�ְוָהֵכ�    ֶטַבחֶטַבחֶטַבחֶטַבח    �ְטֹבחַ �ְטֹבחַ �ְטֹבחַ �ְטֹבחַ  ַהָ�ְיָתה ָהֲאָנִ�י. ֶאת ָהֵבא ֵ�יתוֹ  ַעל ַלֲאֶ�ר ַוֹ-אֶמר ִ�ְנָיִמי� ֶאת ִאָ#. יֹוֵס+ ַוַ-ְרא .7

  כה, לב בראשית :ַהDַָחר ֲעלֹות ַעד ִע�וֹ  ִאי� ַוֵ-2ֵבק ְלַב9וֹ  ַיֲעֹקב ַוִ-ָ�ֵתר .8

  ב, ג רות :ַהָ;ְיָלהַהָ;ְיָלהַהָ;ְיָלהַהָ;ְיָלה    ַהFְֹעִרי.ַהFְֹעִרי.ַהFְֹעִרי.ַהFְֹעִרי.    ֹ(ֶר�ֹ(ֶר�ֹ(ֶר�ֹ(ֶר�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹזֶרהֹזֶרהֹזֶרהֹזֶרה    ה�אה�אה�אה�א    ִהֵ�הִהֵ�הִהֵ�הִהֵ�ה ַנֲערֹוָתיו ֶאת ָהִיית ֲאֶ�ר ֹמַדְעָ#נ� ֹבַעז ֲה�א ְוַעָ#ה .9

�ֶקר    Hְבָרָה.Hְבָרָה.Hְבָרָה.Hְבָרָה.    ַוַ-ְ�ֵ'.ַוַ-ְ�ֵ'.ַוַ-ְ�ֵ'.ַוַ-ְ�ֵ'. .10ֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ�  ג, כב בראשית :ָהֱא�ִהי. לוֹ  2ַמר ֲאֶ�ר ַהָ�קֹו. ֶאל ַוֵ-ֶל, ַוָ-ָק. ֹעָלה ֲעֵצי ַוְיַב7ַע ְ�נוֹ  ִיְצָחק ְוֵאת ִא#וֹ  ְנָעָריו ְ�ֵני ֶאת ַוִ-7ַח ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַ-ֲחֹב� ַ

  יד, לז בראשית :ְ�ֶכָמה ַוָ-ֹבא ֶחְברֹו� ֵמֵעֶמק ַוִ-ְ�ָלֵחה� 9ָָבר ַוֲהִ�ֵבִני ַהֹ=א� ְ�לֹו. ְוֶאת HֶחיJ ְ�לֹו. ֶאת ְרֵאהְרֵאהְרֵאהְרֵאה ָנא ֶל, לוֹ  ַוֹ-אֶמר .11

  לב, לב בראשית :ְיֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  ְוה�א 5ְנ�ֵאל ֶאת ָעַבר ַ'ֲאֶ�ר ַהDֶֶמ� לוֹ  ַוִ-ְזַרח .12

  י, כח בראשית :ָחָרָנה ַוֵ-ֶל, ָ�ַבע ִמְ�ֵאר ַיֲעֹקב ַוֵ-ֵצא .13

  יא, כח בראשית :ַהה�א ַ�ָ�קֹו. ַוִ-ְ�ַ'ב ְמַרֲאֹ�ָתיו ַוָ-ֶ". ַהָ�קֹו. ֵמHְבֵניֵמHְבֵניֵמHְבֵניֵמHְבֵני ַוִ-7ַח ַהDֶֶמ� ָבא ִ'י ָ�. ַוָ-ֶל� ַ�ָ�קֹו. ַוִ-ְפַ(ע .14

�ֶקר ַיֲעֹקב ַוַ-ְ�ֵ'. .15ֹ�  יח, כח בראשית :ֹראָ�K ַעל ֶ�ֶמ� ַוִ-ֹצק ַמֵ=ָבה ֹאָתK ַוָ-ֶ". ְמַרֲאֹ�ָתיו ָ". ֲאֶ�ר ָהֶאֶב�ָהֶאֶב�ָהֶאֶב�ָהֶאֶב� ֶאת ַוִ-7ַח ַ

ָ;. ְוִהֵ�ה ַוַ-ֲח�. .16 Lב ס=ָ Lְרָצה מH  ֹו�ָמְיָמה ַמִ(יעַ  ְוֹראDָוֹ  ְוֹיְרִדי. ֹעִלי. ֱא�ִהי. ַמְלֲאֵכי ְוִהֵ�ה ַה�  יב, כח בראשית :

  ו, י דניאל :ָהמֹו� ְ'קֹול 9ְָבָריו ְוקֹול ָקָלל ְנֹחֶ�ת ְ'ֵעי� �ַמְרְ(�ָתיו �ְזֹרֹעָתיו ֵא� ְ'ַל5ִיֵדי ְוֵעיָניו ָבָרק ְ'ַמְרֵאה �ָפָניו ְכַתְרִ�י�ְכַתְרִ�י�ְכַתְרִ�י�ְכַתְרִ�י�    �ְגִוָ-תוֹ �ְגִוָ-תוֹ �ְגִוָ-תוֹ �ְגִוָ-תוֹ  .17

  יג, כח בראשית :�ְלַזְרֶעJ ֶאְ#ֶנָ�ה ְלJ ָעֶליהָ  ֹ�ֵכב ַאָ#ה ֲאֶ�ר ָה2ֶרM ִיְצָחק ֵוא�ֵהי 2ִביH Jְבָרָה. ֱא�ֵהי 'ה ֲאִני ַוֹ-אַמר ָעָליו ִנָ=ב 'ה ְוִהֵ�ה .18

  כז, לב בראשית :ֵ�ַרְכָ#ִני ִא. ִ'י ֲאַ�ֵ;ֲחJ �א ַוֹ-אֶמר ַהDַָחר ָעָלה ִ'י ַ�ְ;ֵחִני ַוֹ-אֶמר .19

  ד, ו דברי. :ֶאָחד 'ה ֱא�ֵהינ� 'ה ִיְ"ָרֵאל ְ�ַמע .20

  ג, ו ישעיהו :ְ'בֹודוֹ  ָה2ֶרM ָכל ְמ�א ְצָבאֹות 'ה ָקדֹו� ָקדֹו� ָקדֹו� ְו2ַמר ֶזה ֶאל ֶזה ְוָקָרא .21

  ז, לח איוב :ֱא�ִהי. ְ�ֵני ָ'ל ַוָ-ִריע� ֹבֶקר 'ֹוְכֵבי ַיַחד ְ�ָר� .22

  ה, יב הושע :ִעָ�נ� ְיַדֵ�ר ְוָ�. ִיְמָצֶא�� ֵאל ֵ�ית לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ַוִ-ְתַחֶ��ַוִ-ְתַחֶ��ַוִ-ְתַחֶ��ַוִ-ְתַחֶ��    ָ�ָכהָ�ָכהָ�ָכהָ�ָכה ַו-Lָכל ַמְלָא, ֶאל ַוָ-ַ"ר .23

  כט, לב בראשית :ַו#�ָכל ֲאָנִ�י. ְוִע. ֱא�ִהי.ֱא�ִהי.ֱא�ִהי.ֱא�ִהי.    ִע.ִע.ִע.ִע.    ָ"ִריתָ ָ"ִריתָ ָ"ִריתָ ָ"ִריתָ     ִ'יִ'יִ'יִ'י ִיְ"ָרֵאל ִא. ִ'י ִ�ְמJ עֹוד ֵי2ֵמר ַיֲעֹקב �א ַוֹ-אֶמר .24

  י, מ בראשית :ֲעָנִבי. ַאְ�ְ'�ֶתיהָ  ִהְבִ�יל� ִנָ=K ָעְלָתה ְכֹפַרַחת ְוִהיא ָ"ִריִג. ְ��ָ�ה �ַבֶ(ֶפ� .25

  ט, פ תהלי. :ַוִ#Oֶָעהָ  (ֹוִי. ְ#ָגֵר� ַ#Nִיעַ ַ#Nִיעַ ַ#Nִיעַ ַ#Nִיעַ     ִמִ�ְצַרִי.ִמִ�ְצַרִי.ִמִ�ְצַרִי.ִמִ�ְצַרִי.    ֶ(ֶפ�ֶ(ֶפ�ֶ(ֶפ�ֶ(ֶפ� .26

  ז, א שמות: ֹאָת. ָה2ֶרM ַוִ#ָ�ֵלא ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ִ�ְמֹאדִ�ְמֹאדִ�ְמֹאדִ�ְמֹאד    ַוַ-ַעְצמ�ַוַ-ַעְצמ�ַוַ-ַעְצמ�ַוַ-ַעְצמ�    ַוִ-ְר��ַוִ-ְר��ַוִ-ְר��ַוִ-ְר��    ַוִ-ְ�ְרצ�ַוִ-ְ�ְרצ�ַוִ-ְ�ְרצ�ַוִ-ְ�ְרצ�    5ָר�5ָר�5ָר�5ָר�    ִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאל    �ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני .27

  ג, סג ישעיהו :ֶאְג2ְלִ#יֶאְג2ְלִ#יֶאְג2ְלִ#יֶאְג2ְלִ#י    ַמְל��ַ�יַמְל��ַ�יַמְל��ַ�יַמְל��ַ�י    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ְ�ָגַדיְ�ָגַדיְ�ָגַדיְ�ָגַדי    ַעלַעלַעלַעל    ִנְצָח.ִנְצָח.ִנְצָח.ִנְצָח.    ְוֵיזְוֵיזְוֵיזְוֵיז ַ�ֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵס. ְ�ַא5ִי ְוֶאְדְרֵכ. ִאִ#י ִאי� ֵאי� �ֵמַעִ�י. ְלַב9ִי 9ַָרְכִ#י �5ָרה .28

  ב, ג הושע :ְ"ֹעִרי. ְוֵלֶת, ְ"ֹעִרי. ְוֹחֶמר ָ'ֶס+ ָעָ"ר ַ�ֲחִמDָה ִ;י ָוֶאְ'ֶרהָ ָוֶאְ'ֶרהָ ָוֶאְ'ֶרהָ ָוֶאְ'ֶרהָ  .29

  ה, נ בראשית :ְוָא��ָבה 2ִבי ֶאת ְוֶאְקְ�ָרה ָ�א ֶאֱעֶלה ְוַעָ#ה ִ#ְקְ�ֵרִני ָ�ָ�ה ְ'ַנַע� ְ�ֶאֶרM ִלי ָ'ִריִתיָ'ִריִתיָ'ִריִתיָ'ִריִתי ֲאֶ�ר ְ�ִקְבִרי ֵמת 2ֹנִכי ִהֵ�ה ֵלאֹמר ִהְ�ִ�יַעִני 2ִבי .30

  כ, ז משלי :ֵביתוֹ  ָיֹבא ַהֵ'ֶסא ְליֹו. ְ�ָידוֹ ְ�ָידוֹ ְ�ָידוֹ ְ�ָידוֹ     ָלַקחָלַקחָלַקחָלַקח    ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+    ְצרֹורְצרֹורְצרֹורְצרֹור .31

  יג, יא זכריה :ַה-ֹוֵצרַה-ֹוֵצרַה-ֹוֵצרַה-ֹוֵצר    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ''''הההה    ֵ�יתֵ�יתֵ�יתֵ�ית    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ָוַאְ�ִלי,ָוַאְ�ִלי,ָוַאְ�ִלי,ָוַאְ�ִלי,    ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+ַהֶ'ֶס+    ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.    ָוֶאְקָחהָוֶאְקָחהָוֶאְקָחהָוֶאְקָחה ֵמֲעֵליֶה. ָיַקְרִ#י ֲאֶ�ר ַהְיָקר ֶאֶדר ַה-ֹוֵצר ֶאל ַהְ�ִליֵכה� ֵאַלי 'ה ַוֹ-אֶמר .32

  יב, יא זכריה :ָ'ֶס+ָ'ֶס+ָ'ֶס+ָ'ֶס+    ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.ְ��ִ�י.    ְ"ָכִריְ"ָכִריְ"ָכִריְ"ָכִרי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוִ-ְ�ְקל�ַוִ-ְ�ְקל�ַוִ-ְ�ְקל�ַוִ-ְ�ְקל� ֲחָדל� �א ְוִא. ְ"ָכִרי ָהב� ְ�ֵעיֵניֶכ. טֹוב ִא. ֲאֵליֶה. ָוֹאַמר .33

 

I הדוהי 'ר ’s opinion – only applies to one leg (contra משנה) – “likely” it is the right 

a Question: is this “likelihood” a certainty –  תורהדעת  or an estimation –  נוטהדעת ?  

b Proposal: he is unsure; as we attributed the ruling that the .גידי of פסח are burnt on 16th � ספק (else eat them or dispose) 

i Rejection: perhaps they were recognized (one edible, the other אסור) but got mixed up 

ii Or ( אשי' ר ): reference is to the fat of the גיד which is מותר but ע. ישראל avoids it 

iii Or (רבינא): reference (per שמואל) to outer גיד which is ס"אסור מד   (אי� חייבי� עליו�) 

c Proposed solution: יהודה' ר  rules that if someone ate כזית of each of R & L גידי�, he gets 40 מכות ( י.חכמ  – 80) 

i Must mean: he is clear which one is אסור, else it is ספק התראת , which יהודה' ר  invalidates per ruling about 2 fathers 

ii Rejection: other version of יהודה' ר  has him validating ספק התראת  (v. 1)  

d Proposed solution: יהודה' ר  rules that if one eats 2 R גידי� – gets 40 (80 – רבנ�); needed for י"ר ’s opinion �he is clear דעת תורה 

i Note: he only finds for 40, as there was less than כזית on each 

e Source for choosing the right leg: or היר� (v. 2) – the stronger one 

i רבנ�: would explain it as an איסור that spreads throughout the entire thigh 

ii ל"יבר : v. 3 has him wrestling, would be attacking with the right hand, encircling and grabbing the right thigh 

II Extended אגדות – about the “wrestling match”, יעקב’s “night” in ביתQאל  etc. (vv. 4-33) 

 


