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27.3.3 
11b (משנה ד)  12b (ופליג עליה בחדא)  

  לא:ל שמות :ְלֹדֹרֵתיֶכם ִלי ֶזה ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵלאֹמר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל .1
  י:ח ויקרא :ֹאָתם ַוְיַקֵּדׁש ּבוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַוִּיְמַׁשח ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח .2
  טו:ו ויקרא :ָּתְקָטר ָּכִליל' ַלה עֹוָלם ָחק ֹאָתּה ַיֲעֶׂשה ִמָּבָניו ַּתְחָּתיו ַהָּמִׁשיחַ  ְוַהֹּכֵהן .3
  כ:יז דברים: ִיְׂשָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתוֹ  ַעל ָיִמים ַיֲאִרי ְלַמַען ּוְׂשֹמאול ָיִמין ַהִּמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִּתי ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלִּתי .4
  יב:טז א שמואל :הּוא ֶזה ִּכי ְמָׁשֵחהּו קּום' ה ַוֹּיאֶמר      ֹרִאי ְוטֹוב ֵעיַנִים ְיֵפה ִעם ַאְדמֹוִני ְוהּוא ַוְיִביֵאהּו ַוִּיְׁשַלח .5
  טו:ג א הימים דברי :ַׁשּלּום ָהְרִביִעי ִצְדִקָּיהּו ַהְּׁשִלִׁשי ְיהֹוָיִקים ַהֵּׁשִני יֹוָחָנן ַהְּבכֹור ֹיאִׁשָּיהּו ּוְבֵני .6
  ג:כא ב הימים דברי: ַהְּבכֹור הּוא ִּכי ִליהֹוָרם ָנַתן ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת ִּביהּוָדה ְמֻצרֹות ָעֵרי ִעם ּוְלִמְגָּדנֹות ּוְלָזָהב ְלֶכֶסף ַרּבֹות ַמָּתנֹות ֲאִביֶהם ָלֶהם ַוִּיֵּתן .7
  ב:ג א הימים דברי :ַחִּגית ֶבן ֲאֹדִנָּיה ָהְרִביִעי ְּגׁשּור ֶמֶל ַּתְלַמי ַּבת ַמֲעָכה ֶּבן ְלַאְבָׁשלֹום ַהְּׁשִלִׁשי .8
  יז:כד ב מלכים: ִצְדִקָּיהּו ְׁשמוֹ  ֶאת ַוַּיֵּסב ַּתְחָּתיו ֹדדוֹ  ַמַּתְנָיה ֶאת ָּבֶבל ֶמֶל ַוַּיְמֵל .9

ִהים ִהְׁשִּביעוֹ  ֲאֶׁשר ָמָרד ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַּבֶּמֶל ְוַגם .10 ֵהי' ה ֶאל ִמּׁשּוב ְלָבבוֹ  ֶאת ַוְיַאֵּמץ ָעְרּפוֹ  ֶאת ַוֶּיֶקׁש ֵּבא   יג:לו ב הימים דברי :ִיְׂשָרֵאל ֱא
  ח:ו א שמואל :ְוָהָל ֹאתוֹ  ְוִׁשַּלְחֶּתם ִמִּצּדוֹ  ָבַאְרַּגז ָּתִׂשימּו ָאָׁשם לוֹ  ֲהֵׁשֹבֶתם ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ְּכֵלי ְוֵאת ָהֲעָגָלה ֶאל ֹאתוֹ  ּוְנַתֶּתם' ה ֲארֹון ֶאת ּוְלַקְחֶּתם .11
ִהים ָּׁשם ְוָעַבְדּתָ  ַוֲאֹבֶתי ַאָּתה ָיַדְעּתָ  א ֲאֶׁשר ּגֹוי ֶאל ָעֶלי ָּתִקים ֲאֶׁשר ַמְלְּכ ְוֶאת ֹאְת' ה יֹוֵל .12   לו:כח דברים :ָוָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱא
ֹמה ָּבָנה ֲאֶׁשר ַּבַּבִית ַהֹּקֶדׁש ֲארֹון ֶאת ְּתנּו' ַלה ַהְּקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַהְּמִביִנים ַלְלִוִּים ַוֹּיאֶמר .13  ַּבָּכֵתף ַמָּׂשא ָלֶכם ֵאין ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ָּדִויד ֶבן ְׁש

ֵהיֶכם' ה ֶאת ִעְבדּו ַעָּתה   ג:לה ב הימים דברי :ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ  ְוֵאת ֱא
  יב:ח ויקרא :ְלַקְּדׁשוֹ  ֹאתוֹ  ַוִּיְמַׁשח ַאֲהֹרן ֹראׁש ַעל ַהִּמְׁשָחה ִמֶּׁשֶמן ַוִּיֹצק .14
 ְּכַטל:  ִמּדֹוָתיו ִּפי ַעל ֶׁשֹּיֵרד ַאֲהֹרן ְזַקן ַהָּזָקן ַעל ֹיֵרד ָהֹראׁש ַעל ַהּטֹוב ַּכֶּׁשֶמן:  ָיַחד ַּגם ַאִחים ֶׁשֶבת ָּנִעים ּוַמה ּטֹוב ַמה ִהֵּנה ְלָדִוד ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר .15

  ג-א, קלג תהלים :ָהעֹוָלם ַעד ַחִּיים ַהְּבָרָכה ֶאת' ה ִצָּוה ָׁשם ִּכי ִצּיֹון ַהְרֵרי ַעל ֶׁשֹּיֵרד ֶחְרמֹון
ֹמה ֶאת ְוִהְרַּכְבֶּתם ֲאֹדֵניֶכם ַעְבֵדי ֶאת ִעָּמֶכם ְקחּו ָלֶהם ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר .16   לג:א א מלכים :ִּגחֹון ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוַרְדֶּתם ִלי ֲאֶׁשר ַהִּפְרָּדה ַעל ְבִני ְׁש
א ָלַחץ ּוַמִים ָצר ֶלֶחם ֲאֹדָני ָלֶכם ְוָנַתן .17   כ:ל ישעיהו :מֹוֶרי ֶאת ֹראֹות ֵעיֶני ְוָהיּו מֹוֶרי עֹוד ִיָּכֵנף ְו
  א:ב א שמואל :ִּביׁשּוָעֶת ָׂשַמְחִּתי ִּכי אֹוְיַבי ַעל ִּפי ָרַחב' ַּבה ַקְרִני ָרָמה' ַּבה ִלִּבי ָעַלץ ַוֹּתאַמר ַחָּנה ַוִּתְתַּפֵּלל .18
  ג:ד ויקרא :ְלַחָּטאת' ַלה ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ְלַאְׁשַמת ֶיֱחָטא ַהָּמִׁשיחַ  ַהֹּכֵהן ִאם .19
  י:כא ויקרא :ִיְפֹרם א ּוְבָגָדיו ִיְפָרע א ֹראׁשוֹ   ֶאת ַהְּבָגִדים ֶאת ִלְלֹּבׁש ָידוֹ  ֶאת ּוִמֵּלא ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֹראׁשוֹ  ַעל יּוַצק ֲאֶׁשר   ֵמֶאָחיו ַהָּגדֹול ְוַהֹּכֵהן .20
א ֵיֵצא א ַהִּמְקָּדׁש ּוִמן .21 ָהיו ִמְקַּדׁש ֵאת ְיַחֵּלל ְו ָהיו ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵנֶזר ִּכי ֱא   יב, כא ויקרא':ה ֲאִני ָעָליו ֱא
  יג:כא ויקרא :ִיָּקח ִבְבתּוֶליהָ  ִאָּׁשה ְוהּוא .22

  

I  דמשנה : Def. of כהן משיח: anointed with שמן המשחה – not (only) מרובה בבגדים; only difference between them is our קרבן 
a Note: this clause is contra ר' מאיר who extends פר הבא על כל המצוות to a non-anointed כה"ג  
b כהן המשיחה :ברייתא  – only משוח (not מרובה בבגדים) and only the “top” one (per השמיח), not משוח מלחמה 

i Justification: would think that king would bring שעיר for שגגת מעשה but פר for קמ"ל – העלם דבר 
c 2nd half of משנה: only difference between current כה"ג to “retired” פר יוה"כ – כה"ג and the daily (איפה 1/10) מנחה  

i Note: this clause follows ר"מ (split משנה) who has שעבר כהן גדול  as full כה"ג 
 מעלין בקדש ואין מורידין – כהן הדיוט jealousy, nor – כה"ג cannot be כהן שעבר  :ר' יוסי 1

(a) רבא: not necessarily a split משנה – could follow ר"ש, who agrees with ר"מ about כהן שעבר but not מרובה… 
d Rest of clause: עבודת יוה"כ, marry בתולה not אלמנה, no טומאת מת for relatives, no פריעה or פרימה (mourning), מחזירין רוצח 

i ברייתא: all 3 (משוח, משוח מלחמה, מרובה בבגדים) alluded to in v20 – all are bound by פריעה, פרימה, טומאת מת 
1 However: only כה"ג offers up קרבן as אונן (per v21); but all obligated re: להבתו  per v22 

(a) Question: if ג"כה  has תצרע , is he now מותר באלמנה (נדחה or פטור)? Answer: אסור per והוא (v22)  
e ר' יהודה :ברייתות’s narrative of properties of שמן המשחה (vv1, 2); new כה"ג, even dynastic, requires משיחה (v3) 

i Kings: only require משיחה if there is a dispute over the crown (e.g. שלמה/אדוניה); else, none needed per v.4 
1 Note: primarily, משיחה only applies to מלכי בית דוד (per v. 5); יהוא was only anointed due to יורם’s claim  

(a) ר' פפא: they didn’t use real שמן המשחה for יהוא (else, it would be מעילה) 
(b) Related discussion: re anointment of יהואחז and burial of שמן המשחה and ארון (vv. 6-13) 

f ברייתא: kings anointed ‘like crown’, כה"ג like X; dispute as to whether pouring on their head or rubbing is first (v14) 
g ברייתא: homiletic take on ps133 (v15) regarding the שמן המשחה and its proper use 
h ברייתא: kings anointed near spring (symbolic) per v16 

i Tangents: value of symbolic actions (vv17-18) 
II  המשנה : differences between ג"כה  and הן הדיוטכ  as mourners 

a פרימה (ripping clothes): ג"כה  – from below (רב – truly below; שמואל – below hem of neck) הדיוט – above 
i Note: this distinction is per עאלר' ישמ ; per ג"כה ,ר' יהודה  doesn’t rip at all 

b  אונןמקריב : only ג"כה  may do so 
 

  


