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5.8.4 

76b (רחיצה וסיכה) � 77b (מביאות אחרות) 
 

דֹות ֶלֶח� )1 ִעי� ְ$�ֶ$ת ְמ�את ַעד ָסְכִ�יָסְכִ�יָסְכִ�יָסְכִ�י    �א�א�א�א    ְוסֹו"ְוסֹו"ְוסֹו"ְוסֹו"    ִ!י ֶאל ָבא �א ָוַיִי  �ָבָ�ר �ַכְלִ�י �א ֲחמ�   ג, י דניאל: ָיִמי� ָ$ב�

  יב, י דניאל: ִ/ְדָבֶרי. ָבאִתי ַוֲאִני ְדָבֶרי. ִנְ$ְמע� ֱא�ֶהי. ִלְפֵני �ְלִהְתַע0ֹות�ְלִהְתַע0ֹות�ְלִהְתַע0ֹות�ְלִהְתַע0ֹות ְלָהִבי  ִלְ/. ֶאת ָנַת�ָ  ֲאֶ$ר ָהִרא$ֹו  ַה*ֹו� ִמ  ִ-י ָדִנֵ*אל ִ�יָרא ,ל ֵאַלי ַוֹ*אֶמר )2

  יח, קט תהלי�: ְ/ַעְצמֹוָתיוְ/ַעְצמֹוָתיוְ/ַעְצמֹוָתיוְ/ַעְצמֹוָתיו    ְוַכ7ֶֶמ ְוַכ7ֶֶמ ְוַכ7ֶֶמ ְוַכ7ֶֶמ     ְ/ִקְר/וֹ ְ/ִקְר/וֹ ְ/ִקְר/וֹ ְ/ִקְר/וֹ     ַכ6ִַי�ַכ6ִַי�ַכ6ִַי�ַכ6ִַי�    ַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבא ְ-ַמ5וֹ  ְקָלָלה ַוִ*ְלַ/$ )3

  יא, ח יחזקאל: ֹעֶלה ַהְ>ֹטֶרת ֲעַנ  ַוֲעַתר ְ/ָידוֹ  ִמְקַטְר�וֹ  ְוִאי$ ִלְפֵניֶה� ֹעְמִדי� ְ/תֹוָכ� ֹעֵמד ָ$ָפ  ֶב  ְוַיֲאַזְנָיה� ִיְ�ָרֵאל ֵבית ִמִ:ְקֵני ִאי$ ְוִ$ְבִעי� )4

ָמה ֹאִתי ַוָ�ֵבא ַה7ַָמִי� �ֵבי  ָה�ֶר? ֵ/י  ר�חַ  ֹאִתי ַוִ�ָ<א ָראִ$י ְ/ִציִצת ַוִ*ָ>ֵחִני ָיד ַ�ְבִנית ַוִ*ְ$ַלח )5  ָצפֹוָנה ַה!ֹוֶנה ַהְ!ִניִמית ַ$ַער ֶ!ַתח ֶאל ֱא�ִהי� ְ/ַמְראֹות ְיר�ָ$ַלְ
  ג, ח יחזקאל: ַה6ְַקֶנה ַהִ>ְנ�ה ֵסֶמל מֹוַ$ב ָ$� ֲאֶ$ר

 ְוֵה6ָה ֵקְדָמה �ְפֵניֶה� 'ה ֵהיַכל ֶאל ֲאֹחֵריֶה� ִאי$ ַוֲחִמ7ָה ְ-ֶעְ�ִרי� ַה6ְִזֵ/חַ  �ֵבי  ָהא�ָל� ֵ/י  ה' ֵהיַכל ֶפַתח ְוִה0ֵה ַהְ!ִניִמית ה' ֵ/ית ֲחַצר ֶאל ֹאִתי ַוָ*ֵבא )6
  טז, ח יחזקאל: ַל7ֶָמ$ ֵקְדָמה ִמְ$ַ�ֲחִויֶת�

$ ָהִאי$ ֶאל ַוֹ*אֶמר )7 ִבי� ִמֵ/ינֹות ֵא$ ַגֲחֵלי ָחְפֶני. �ַמDֵא ַלְ-ר�ב ַ�ַחת ֶאל ַלCְַלCַל ֵ/ינֹות ֶאל ֹ/א ַוֹ*אֶמר ַהַ/5ִי� ְלב�   ב, י יחזקאל: ְלֵעיָני ַוָ*ֹבא ָהִעיר ַעל �ְזֹרק ַלְ-ר�

ִבי� ֵ/ינֹות ֲאֶ$ר ָהֵא$ ֶאל ַלְ-ר�ִבי� ִמֵ/ינֹות ָידוֹ  ֶאת ַהְ-ר�ב ַוִ*ְ$ַלח )8 $ ָחְפֵני ֶאל ַוִ*ֵ�  ַוִ*ָ<א ַהְ-ר�   ז, י יחזקאל: ַוֵ*ֵצא ַוִ*ַ>ח ַהַ/5ִי� ְלב�

$ ָהִאי$ ְוִה0ֵה )9   יא, ט יחזקאל: ִצִ�יָתִני ֲאֶ$ר ְ-ֹכל ָעִ�יִתי ֵלאֹמר 5ָָבר ֵמִ$יב ְ/ָמְתָניו ַהֶ>ֶסת ֲאֶ$ר ַהַ/5ִי� ְלב�

  יג, י דניאל: ָפָרס ַמְלֵכי ֵאֶצל ָ$� נֹוַתְרִ�י ַוֲאִני ְלָעְזֵרִני ָ/א ָהִראֹ$ִני� ַהָ<ִרי� ,ַחד ִמיָכֵאל ְוִה0ֵה יֹו� ְוֶאָחד ֶעְ�ִרי� ְלֶנְג5ִי ֹעֵמד ָ!ַרס ַמְלכ�ת ְוַ�ר )10

  ב, קכז תהלי�: ֵ$ָנא ִליִדידוֹ  ִיֵ�  ֵ-  ָהֲעָצִבי� ֶלֶח� ֹאְכֵלי ֶ$ֶבת ְמ,ֲחֵרי ק�� ַמְ$ִ-יֵמי ָלֶכ� ָ$ְוא )11

 ֲאֶ$ר ְ/ֹכל ִהְתַע0ִיתָ ִהְתַע0ִיתָ ִהְתַע0ִיתָ ִהְתַע0ִיתָ  ְוִכי �ִבי 5ִָוד ִלְפֵני ה' ֲאֹדָני ֲארֹו  ֶאת ָנָ�אתָ  ִ-י ֲאִמיֶת. �א ַהֶ:ה �ַב*ֹו� ָאָ�ה ָמֶות ִאי$ ִ-י ָ�ֶדי. ַעל ֵל" ֲעָנֹתת ַה6ֶֶל" �ַמר ַהֹ-ֵה  �ְלֶאְבָיָתר )12
  כו, ב א"מל: �ִבי ִהְתַע0ָה

  כט, יז ב"שמו: ַ/6ְִדָ/רַ/6ְִדָ/רַ/6ְִדָ/רַ/6ְִדָ/ר    ְוָצֵמאְוָצֵמאְוָצֵמאְוָצֵמא    ְוָעֵיIְוָעֵיIְוָעֵיIְוָעֵיI    ָרֵעבָרֵעבָרֵעבָרֵעב    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע� �ְמר� ִ-י ֶלֱאכֹול ִא�וֹ  ֲאֶ$ר ְוָלָע� ְלָדִוד ִהCִי$� ָ/ָקר �ְ$פֹות ְוֹצא  ְוֶחְמ�ה �ְדַב$ )13

  כה, כה משלי: ֶמְרָחק ֵמֶאֶר? טֹוָבה �ְ$מ�ָעה ֲעֵיָפהֲעֵיָפהֲעֵיָפהֲעֵיָפה    ֶנֶפ$ֶנֶפ$ֶנֶפ$ֶנֶפ$    ַעלַעלַעלַעל    ָקִרי�ָקִרי�ָקִרי�ָקִרי�    ַמִי�ַמִי�ַמִי�ַמִי� )14

  ל, טו ב"שמו: �ָבֹכה ָע�ה ְוָעל� ֹרא$וֹ  ִאי$ ָחפ� ִא�וֹ  ֲאֶ$ר ָהָע� ְוָכל ָיֵחIָיֵחIָיֵחIָיֵחI ֹהֵל" ְוה�א ָחפ�י לוֹ  ְוֹרא$ �בֹוֶכה ֹעֶלה ַהֵ:יִתי� ְבַמֲעֵלה ֹעֶלה ְוָדִוד )15

  ב, כ ישעיהו: ְוָיֵחIְוָיֵחIְוָיֵחIְוָיֵחI    ָערֹו�ָערֹו�ָערֹו�ָערֹו�    ָה�"ָה�"ָה�"ָה�"    ֵ- ֵ- ֵ- ֵ-     ַוַ*ַע�ַוַ*ַע�ַוַ*ַע�ַוַ*ַע�    ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל    ַתֲח�?ַתֲח�?ַתֲח�?ַתֲח�?    ְוַנַעְל.ְוַנַעְל.ְוַנַעְל.ְוַנַעְל. ָמְתֶני. ֵמַעל ַהַ<ק �ִפַ�ְח�ָ  ֵל" ֵלאֹמר �מֹו? ֶב  ְיַ$ְעָיה� ְ/ַיד ה' 5ִֶ/ר ַהִהיא ָ/ֵעת )16

  כה, ב ירמיהו: ֵאֵל" ְו,ֲחֵריֶה� ָזִרי� �ַהְבִ�י ִ-י לֹוא נֹוָא$ ַוֹ�אְמִרי ִמKְִמ�ה �ְגרֹוֵנ" ִמָ*ֵחIִמָ*ֵחIִמָ*ֵחIִמָ*ֵחI    ַרְגֵל"ַרְגֵל"ַרְגֵל"ַרְגֵל"    ִמְנִעיִמְנִעיִמְנִעיִמְנִעי )17

  נ, לא בראשית: �ֵביֶנ. ֵ/יִני ֵעד ֱא�ִהי� ְרֵאה ִע6ָנ� ִאי$ ֵאי  ְ/ֹנַתיְ/ֹנַתיְ/ֹנַתיְ/ֹנַתי    ַעלַעלַעלַעל    ָנִ$י�ָנִ$י�ָנִ$י�ָנִ$י�    ִ�ַ>חִ�ַ>חִ�ַ>חִ�ַ>ח    ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא�    ְ/ֹנַתיְ/ֹנַתיְ/ֹנַתיְ/ֹנַתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְ�ַע0ֶהְ�ַע0ֶהְ�ַע0ֶהְ�ַע0ֶה ִא� )18

  ב, לד בראשית: ַוְיַע0ֶהָ ַוְיַע0ֶהָ ַוְיַע0ֶהָ ַוְיַע0ֶהָ     ֹאָתLֹאָתLֹאָתLֹאָתL    ַוִ*ְ$ַ-בַוִ*ְ$ַ-בַוִ*ְ$ַ-בַוִ*ְ$ַ-ב ֹאָתL ַוִ*ַ>ח ָה�ֶר? ְנִ�יא ַהִחִ�י ֲחמֹור ֶ/  ְ$ֶכ� ֹאָתL ַוַ*ְרא )19

  

I. Sources for ענויי� 

a. Bathing and anointing: vv 1-3 

i. Tangential אגדות: about דניאל (vv. 4-11) 

ii. Alternate sources: vv. 12-14 

b. Wearing shoes: vv. 15-16 

i. Rejection: perhaps this means that דוד was wearing tattered shoes (parallel to ערו�) 

ii. Rather: v. 17 

c. תשמיש המטה: v. 18 

i. Challenge (אביי): from v. 19 we see that ביאה itself is called ענוי 

ii. Answer: he had ביאה with her שלא כדרכה 

1. Or (per רש"יs first comment): deprived her of תשמיש at a time when she desired it 

  


