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30.7.2 
90b (בירך של ימין ובירך של שמאל)  92b (שמכבדין את התורה) 
 

א .1   י, יב שמות :ִּתְׂשֹרפּו ָּבֵאׁש ֹּבֶקר ַעד ִמֶּמּנּו ְוַהֹּנָתר ֹּבֶקר ַעד ִמֶּמּנּו תֹוִתירּו ְו
 לג, לב בראשית :ַהָּנֶׁשה ְּבִגיד ַיֲעֹקב ֶיֶר ְּבַכף ָנַגע ִּכי ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ַהָּיֵר ַּכף ַעל ֲאֶׁשר ַהָּנֶׁשה ִּגיד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֹיאְכלּו א ןּכֵ  ַעל .2
  כו, לב בראשית :ִעּמוֹ  וֹ ְּבֵהָאְבק ַיֲעֹקב ֶיֶר ַּכף ַוֵּתַקע ְיֵרכוֹ  ְּבַכף ַוִּיַּגע לוֹ  ָיֹכל א ִּכי ַוַּיְרא .3
  ג, א נחום :ַרְגָליו ֲאַבק ְוָעָנן ַּדְרּכוֹ  ּוִבְׂשָעָרה ְּבסּוָפה ה' ְיַנֶּקה א ְוַנֵּקה ֹּכחַ  ּוְגָדל וגדול ַאַּפִים ֶאֶר ה' .4
  ל, נא ירמיהו :ְבִריֶחיהָ  ִנְׁשְּברּו ִמְׁשְּכֹנֶתיהָ  יתּוִהּצִ  ְלָנִׁשים ָהיּו ְגבּוָרָתם ָנְׁשָתה ַּבְּמָצדֹות ָיְׁשבּו ְלִהָּלֵחם ָבֶבל ִגּבֹוֵרי ָחְדלּו .5
  ז, ט ישעיהו :ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָנַפל ְּבַיֲעֹקב ֲאֹדָני ָׁשַלח ָּדָבר .6
  טז, מג בראשית :ַּבָּצֳהָרִים ָהֲאָנִׁשים ֹיאְכלּו ִאִּתי יּכִ  ְוָהֵכן ֶטַבח ּוְטֹבחַ  ַהָּבְיָתה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהֵבא ֵּביתוֹ  ַעל ַלֲאֶׁשר ַוֹּיאֶמר ִּבְנָיִמין ֶאת ִאָּתם יֹוֵסף ַוַּיְרא .7
  כה, לב בראשית :ַהָּׁשַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאיׁש ַוֵּיָאֵבק ְלַבּדוֹ  ַיֲעֹקב ַוִּיָּוֵתר .8
א ְוַעָּתה .9   ב, ג רות :ַהָּלְיָלה ַהְּׂשֹעִרים ֹּגֶרן ֶאת ֹזֶרה הּוא ִהֵּנה ַנֲערֹוָתיו ֶאת ָהִיית ֲאֶׁשר ֹמַדְעָּתנּו ֹבַעז ֲה

ִהים לוֹ  ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶל ַוָּיָקם ֹעָלה ֲעֵצי ַוְיַבַּקע ְּבנוֹ  ִיְצָחק ְוֵאת ִאּתוֹ  ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם .10   ג, כב בראשית :ָהֱא
  יד, לז בראשית :ְׁשֶכָמה ַוָּיֹבא ֶחְברֹון ֵמֵעֶמק ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָּדָבר ַוֲהִׁשֵבִני ַהֹּצאן ְׁשלֹום ְוֶאת ַאֶחי ְׁשלֹום ֶאת ְרֵאה ָנא ֶל לוֹ  ַוֹּיאֶמר .11
  לב, לב בראשית :ְיֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  ְוהּוא ְּפנּוֵאל ֶאת ָעַבר ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש לוֹ  ַוִּיְזַרח .12
  י, כח בראשית :ָחָרָנה ַוֵּיֶל ָׁשַבע ְּבֵארמִ  ַיֲעֹקב ַוֵּיֵצא .13
  יא, כח בראשית :ַההּוא ַּבָּמקֹום ַוִּיְׁשַּכב ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ַהָּמקֹום ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח ַהֶּׁשֶמׁש ָבא ִּכי ָׁשם ַוָּיֶלן ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַּגע .14
  יח, כח בראשית :ֹראָׁשּה ַעל ֶׁשֶמן ַוִּיֹצק ַמֵּצָבה ֹאָתּה ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ָׂשם ֲאֶׁשר ןָהֶאבֶ  ֶאת ַוִּיַּקח ַּבֹּבֶקר ַיֲעֹקב ַוַּיְׁשֵּכם .15
ם .16 ִהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיעַ  ְוֹראׁשוֹ  ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲח   יב, כח בראשית :ּבוֹ  ְוֹיְרִדים ֹעִלים ֱא
ָתיו ּוְזֹרֹעָתיו ֵאׁש ְּכַלִּפיֵדי ְוֵעיָניו ָבָרק ְּכַמְרֵאה ּוָפָניו ַתְרִׁשיׁשכְ  ּוְגִוָּיתוֹ  .17   ו, י דניאל :ָהמֹון ְּכקֹול ְּדָבָריו ְוקֹול ָקָלל ְנֹחֶׁשת ְּכֵעין ּוַמְרְּג
ֵהי ה' ֲאִני ַוֹּיאַמר ָעָליו ִנָּצב ה' ְוִהֵּנה .18 ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֱא   יג, כח בראשית :ּוְלַזְרֶע ֶאְּתֶנָּנה ְל ָעֶליהָ  ֹׁשֵכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ץָהָארֶ  ִיְצָחק ֵוא
  כז, לב בראשית :ֵּבַרְכָּתִני ִאם ִּכי ֲאַׁשֵּלֲח א ַוֹּיאֶמר ַהָּׁשַחר ָעָלה ִּכי ַׁשְּלֵחִני ַוֹּיאֶמר .19
ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע .20   ד, ו דברים :ֶאָחד ה' ֱא
א ְצָבאֹות ה' ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוָאַמר ֶזה ֶאל ֶזה ְוָקָרא .21   ג, ו ישעיהו :ְּכבֹודוֹ  ָהָאֶרץ ָכל ְמ
ִהים ְּבֵני ָּכל ַוָּיִריעּו ֹבֶקר ּכֹוְכֵבי ַיַחד ְּבָרן .22   ז, לח איוב :ֱא
  ה, יב הושע :ִעָּמנּו ֵּברְידַ  ְוָׁשם ִיְמָצֶאּנּו ֵאל ֵּבית לוֹ  ַוִּיְתַחֶּנן ָּבָכה ַוּיָֻכל ַמְלָא ֶאל ַוָּיַׂשר .23
ִהים ִעם ָׂשִריתָ  ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ִׁשְמ עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב א ַוֹּיאֶמר .24   כט, לב בראשית :ַוּתּוָכל ֲאָנִׁשים ְוִעם ֱא
ָׁשה ּוַבֶּגֶפן .25 ֶתיהָ  ִהְבִׁשילּו ִנָּצּה ָעְלָתה ְכֹפַרַחת ְוִהיא ָׂשִריִגם ְׁש   י, מ בראשית :יםֲעָנבִ  ַאְׁשְּכ
  ט, פ תהלים :ַוִּתָּטֶעהָ  ּגֹוִים ְּתָגֵרׁש ַּתִּסיעַ  ִמִּמְצַרִים ֶּגֶפן .26
  ז, א שמות: ֹאָתם ָהָאֶרץ ַוִּתָּמֵלא ְמֹאד ִּבְמֹאד ַוַּיַעְצמּו ַוִּיְרּבּו ַוִּיְׁשְרצּו ָּפרּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני .27
  ג, סג ישעיהו :ֶאְגָאְלִּתי ַמְלּבּוַׁשי ְוָכל ְּבָגַדי ַעל ִנְצָחם ְוֵיז ַּבֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵסם ְּבַאִּפי ְוֶאְדְרֵכם ִאִּתי ִאיׁש ֵאין ּוֵמַעִּמים ְלַבִּדי ָּדַרְכִּתי ּפּוָרה .28
  ב, ג הושע :ְׂשֹעִרים ְוֵלֶת ְׂשֹעִרים ְוֹחֶמר ָּכֶסף ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ִּלי ָוֶאְּכֶרהָ  .29
  ה, נ בראשית :ְוָאׁשּוָבה ָאִבי ֶאת ְוֶאְקְּבָרה ָּנא ֶאֱעֶלה ְוַעָּתה ִּתְקְּבֵרִני ָׁשָּמה ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ִלי ָּכִריִתי ֲאֶׁשר ְּבִקְבִרי ֵמת ָאֹנִכי הִהּנֵ  ֵלאֹמר ִהְׁשִּביַעִני ָאִבי .30
  כ, ז משלי :ֵביתוֹ  ָיֹבא ַהֵּכֶסא ְליֹום ְּבָידוֹ  ָלַקח ַהֶּכֶסף ְצרֹור .31
ִׁשים ָוֶאְקָחה ֵמֲעֵליֶהם ָיַקְרִּתי ֲאֶׁשר ַהְיָקר ֶאֶדר ַהּיֹוֵצר ֶאל יֵכהּוַהְׁשלִ  ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר .32   יג, יא זכריה :ַהּיֹוֵצר ֶאל ה' ֵּבית ֹאתוֹ  ָוַאְׁשִלי ַהֶּכֶסף ְׁש
  יב, יא זכריה :ָּכֶסף ִׁשיםְׁש ְׂשָכִרי ֶאת ַוִּיְׁשְקלּו ֲחָדלּו א ְוִאם ְׂשָכִרי ָהבּו ְּבֵעיֵניֶכם טֹוב ִאם ֲאֵליֶהם ָוֹאַמר .33

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

a Question: is this “likelihood” a certainty – דעת תורה or an estimation – דעת נוטה?  
b Proposal: he is unsure; as we attributed the ruling that the גידים 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 (ר' אשי): reference is to the fat of the גיד which is מותר but עם ישראל avoids it 
iii Or (רבינא): reference (per שמואל) to outer גיד which is אסור מד"ס (אין חייבין עליו)  

c Proposed solution: ר' יהודה rules that if someone ate כזית of each of R & L גידין, he gets 40 (80 – חכמים) מכות 
i Must mean: he is clear which one is אסור, else it is התראת ספק, which ודהר' יה  invalidates per ruling about 2 fathers 
ii Rejection: other version of ר' יהודה has him validating התראת ספק (v. 1)  

d Proposed solution: ר' יהודה rules that if one eats 2 R גידין – gets 40 (80 – רבנן); needed for ר"י’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 הירך (v. 2) – the stronger one 
i רבנן: would explain it as an איסור that spreads throughout the entire thigh 
ii ריב"ל: 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 אל- בית  etc. (vv. 4-33) 
  


