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1.3.7 

24a (אמר רבי יצחק) � 25a (
 (מי כמו

�י ַצָ�ֵת� ַ�ִ�י ָקַמח ְוַטֲחִני ֵרַחִי� ְקִחי .1ִ�  ג*ב, מז ישעיהו: ... ֵת�ֶחְר�ָ  ֵ&ָרֶאה ַ�� ֶעְרָוֵת� ִ&ָ�ל :ְנָהרֹות ִעְבִרי    "ֹוק"ֹוק"ֹוק"ֹוק    ַ�ִ�יַ�ִ�יַ�ִ�יַ�ִ�י ֹ"ֶבל ֶחְ

  יד, ב ש"שה: ָנאֶוה 3ַמְרֵאי� ָעֵרבָעֵרבָעֵרבָעֵרב    קֹוֵל�קֹוֵל�קֹוֵל�קֹוֵל�    2ִי2ִי2ִי2ִי קֹוֵל� ֶאת ַהְ"ִמיִעיִני ַמְר1ִי� ֶאת ַהְרִאיִני ַהַ�ְדֵרָגה ְ-ֵסֶתר ַהֶ.ַלע ְ-ַחְגֵוי יֹוָנִתי .2

  א, ד ש"שה :ִ�ְלָעד ֵמַהר ֶ"ָ�ְל"3 ָהִע8ִי�ָהִע8ִי�ָהִע8ִי�ָהִע8ִי�    2ְֵעֶדר2ְֵעֶדר2ְֵעֶדר2ְֵעֶדר    ַ�ְעֵר�ַ�ְעֵר�ַ�ְעֵר�ַ�ְעֵר� ְלַצָ�ֵת� ִמַ-ַעד יֹוִני� ֵעיַנִי� ָיָפה ִה�6ָ ַרְעָיִתי ָיָפה ִה�6ָ .3

  סו, כח דברי� :ְ-ַחֶ;י: ַתֲאִמי< ְו=א ְויֹוָמ� ַלְיָלה 3ָפַחְד&ָ  ִמ6ֶֶגדִמ6ֶֶגדִמ6ֶֶגדִמ6ֶֶגד    ְל:ְל:ְל:ְל:    ְ&ל>ִאי�ְ&ל>ִאי�ְ&ל>ִאי�ְ&ל>ִאי�    ַחֶ;י:ַחֶ;י:ַחֶ;י:ַחֶ;י:    ְוָהי3ְוָהי3ְוָהי3ְוָהי3 .4

� ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�    ָ�ְקִדיָ�ְקִדיָ�ְקִדיָ�ְקִדי    יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ַעדַעדַעדַעד    ִיְהי3ִיְהי3ִיְהי3ִיְהי3    ְוָ"ָ�הְוָ"ָ�הְוָ"ָ�הְוָ"ָ�ה    י3ָבא3י3ָבא3י3ָבא3י3ָבא3    ָ-ֶבָלהָ-ֶבָלהָ-ֶבָלהָ-ֶבָלה .5  כב פסוק כז פרק ירמיהו: ַה8ֶה ַהָ�קֹו� ֶאל ַוֲהִ"יֹבִתי� ֲעִליִתי�ְוהַ  'ה ְנא>

Bִי� ָלֶה� ָנַתִ&י ֲאִני ְוַג�  .6 Bִי�ח> Bִי�ח> Bִי�ח>  כה פסוק כ פרק יחזקאל: ָ-ֶה�ָ-ֶה�ָ-ֶה�ָ-ֶה�    ִיְחי3ִיְחי3ִיְחי3ִיְחי3    =א=א=א=א    3ִמְ"ָ�ִטי�3ִמְ"ָ�ִטי�3ִמְ"ָ�ִטי�3ִמְ"ָ�ִטי�    טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�    =א=א=א=א    ח>

 יח פסוק ה קפר ישעיהו: ַחEFָה ָהֲעָגָלה ְוַכֲעבֹות ַהDְָואַהDְָואַהDְָואַהDְָוא    ְ-ַחְבֵליְ-ַחְבֵליְ-ַחְבֵליְ-ַחְבֵלי    ֶהָעֹו<ֶהָעֹו<ֶהָעֹו<ֶהָעֹו<    ֹמְ"ֵכיֹמְ"ֵכיֹמְ"ֵכיֹמְ"ֵכי    הֹויהֹויהֹויהֹוי .7

 לא פסוק טו פרק במדבר: ָבH ֲעֹוָנה ַהִהוא ַה6ֶֶפ" ִ&2ֵָרת ִה2ֵָרת ֵהַפרֵהַפרֵהַפרֵהַפר    ִמְצָותוֹ ִמְצָותוֹ ִמְצָותוֹ ִמְצָותוֹ     ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ָ-ָזהָ-ָזהָ-ָזהָ-ָזה    ''''הההה    ְדַברְדַברְדַברְדַבר    2ִי2ִי2ִי2ִי .8

�ה ַהַ;ְרJֵ< ֶאת ֹעְבִרי� ַאֶ&� ֲאֶ"ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ַ&ֲאִריכ3ַ&ֲאִריכ3ַ&ֲאִריכ3ַ&ֲאִריכ3    ַה8ֶהַה8ֶהַה8ֶהַה8ֶה    3ַבJָָבר3ַבJָָבר3ַבJָָבר3ַבJָָבר ַחֵ;יֶכ� ה3א 2ִי ִמ�2ֶ ה3א ֵרק ָדָבר =א 2ִי  .9ָ"ָ H&ָ"ְמז:לב דברי�: ְלִר 

 ו פסוק קנ פרק תהלי�: ָיH ַהְלל3 ָיH ְ&ַהֵ�ל ַה6ְָ"ָמהַה6ְָ"ָמהַה6ְָ"ָמהַה6ְָ"ָמה    2ֹל2ֹל2ֹל2ֹל .10

 י פסוק לה פרק תהלי�: ִמֹ�ְזלוֹ  ְוֶאְביֹו< ְוָעִני ִמֶ�36 ֵמָחָזק ָעִני ַמLִיל ָכמֹו: ִמי 'ה ֹ&אַמְרָנה ַעְצמֹוַתיַעְצמֹוַתיַעְצמֹוַתיַעְצמֹוַתי    2ָל2ָל2ָל2ָל .11

 

I Various ערוה-foci: 

a יצחק 'ר ש"ק of his own wife, for purposes of saying :(of normally covered area) טפח :  

b חסדא 'ר  as per v. 1 – שוק :

c קול  :שמואל  – as per v. 2 

d ששת 'ר שער  :  – as per v. 3 

II חנינא' ר ’s testimonies about רבי 

a He saw him “hanging his >תפילי”  

i Challenge: v. 4 is applied to one who hangs his >תפילי 

ii Answer: permissible if hanging by body of >תפילי, not by strap 

iii Alternatively: both prohibited; permissible if hung in pouch (and doesn’t need הנחה like a ת"ס )  

b He saw him spit etc. during תפילה, but not put back his טלית (details and analysis)  

i Note: discussion about praying aloud  - only permissible to increase focus, and only ביחיד 

c Story: רבי אבא and רב יהודה (v. 5) 

III Studying תורה or saying ש"ק  in filthy alleyway 

a יוחנ< 'ר : he may cover hjs mouth and read (distinction between standing there – אסור – and walking through) 

b Challenge ( אחסד' ר  to הונא' ר  who reported above in יוחנ<' ר ’s name): cannot read ש"ק  in such an area at all 

i Support: אבריית  which prohibits (vv. 6-8; v. 9 applies to one who restrains himself from reading)  

IV Reading שמע in partial state of undress 

a רייתאב : if he was in bed and it was too cold to get out, may bring blanket around his neck and read 

i Some say: must bring onto his heart, so his heart doesn’t “see” his ערוה  

b הונא 'ר : may recite ש"ק  as long as genitals are covered; for תפילה, entire body must be covered 

V Reading שמע if his hand is in a בית הכסא or he has צואה on his hand 

a הונא 'ר : permitted – per v. 10 

b חסא 'ר : prohibited – per v. 11 


