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34.1.4 

5a (המפט� את השמ�) � 6a (לא נמשכה מלכות�)  

  לב, ל שמות: ָלֶכ� ִיְהֶיה ֹקֶד& ה$א ֹקֶד& ָ"ֹמה$ָ"ֹמה$ָ"ֹמה$ָ"ֹמה$ ַתֲע�$ �א $ְבַמְת"!ְנ וֹ $ְבַמְת"!ְנ וֹ $ְבַמְת"!ְנ וֹ $ְבַמְת"!ְנ וֹ  ִייָס� �א �ָד� ְ�ַ�ר ַעל .1

  לז, ל שמות :'הלַ  ְל. ִ ְהֶיה ֹקֶד& ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ� ַתֲע�$ �א ְ�ַמְת"!ְנָ -ְ�ַמְת"!ְנָ -ְ�ַמְת"!ְנָ -ְ�ַמְת"!ְנָ - ַ ֲעֶ�הַ ֲעֶ�הַ ֲעֶ�הַ ֲעֶ�ה ֲאֶ&ר ְוַהְ,ֹטֶרת .2

 כד:גכ, ל שמות: ִהי� ַזִית ְוֶ&ֶמ� ַהֹ,ֶד& ְ�ֶ&ֶקל ֵמאֹות ֲחֵמ& ְוִק2ָה    ::::$ָמאָתִי�$ָמאָתִי�$ָמאָתִי�$ָמאָתִי�    ֲחִמ7ִי�ֲחִמ7ִי�ֲחִמ7ִי�ֲחִמ7ִי�    ֹבֶ��ֹבֶ��ֹבֶ��ֹבֶ��     ְּקֵנה ְּקֵנה ְּקֵנה ְּקֵנהו $ָמאָתִי� ֲחִמ7ִי� ַמֲחִציתוֹ  ֶ�ֶ�� ְוִק5ְָמ� ֵמאֹות ֲחֵמ& 2ְרֹור ָמר ... .3

  לד, ל שמות :ִיְהֶיה ְ�ַבדְ�ַבדְ�ַבדְ�ַבד    ַ�דַ�דַ�דַ�ד ַזָ"ה $ְלֹבָנה ַסִ=י� ְוֶחְלְ�ָנה $ְ&ֵחֶלת ָנָט< ַסִ=י� ְל. ַקח ֹמֶ&ה ֶאל 'ה ַוֹ>אֶמר .4

  לא, ל שמות :ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְלֹדֹרֵתיֶכ� ִלי ֶזהֶזהֶזהֶזה ִיְהֶיה ֹקֶד& ִמְ&ַחת ֶ&ֶמ� ֵלאֹמר ְ ַדֵ�ר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְוֶאל .5

  י, ח ויקרא :ֹאָת� ַוְיַק2ֵ& �וֹ  ֲאֶ&ר ָ"ל ְוֶאת ַהִ=ְ&ָ"� ֶאת ַוִ>ְמַ&ח ַהִ=ְ&ָחה ֶ&ֶמ� ֶאת ֹמֶ&ה ַוִ>ַ,ח .6

  טו, ו ויקרא :ָ ְקָטר ָ"ִליל' הלַ  עֹוָל� ָחק ֹאָת- ַיֲעֶ�ה ִמָ�ָניו ַ ְחָ יו ַהָ=ִ&יחַ ַהָ=ִ&יחַ ַהָ=ִ&יחַ ַהָ=ִ&יחַ  ְוַהֹ"ֵה� .7

  כ, יז דברי�: ִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאלִיְ�ָרֵאל    ְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרבְ�ֶקֶרב $ָבָניו$ָבָניו$ָבָניו$ָבָניו    ה$אה$אה$אה$א    ַמְמַלְכ וֹ ַמְמַלְכ וֹ ַמְמַלְכ וֹ ַמְמַלְכ וֹ     ַעלַעלַעלַעל    ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ַיֲאִרי�ַיֲאִרי�ַיֲאִרי�ַיֲאִרי�    ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע� $ְ�ֹמאול ָיִמי� ַהִ=ְצָוה ִמ� ס$ר $ְלִבְלִ י ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹ  ר$� ְלִבְלִ י .8

  יב, טז א"שמו :ה$אה$אה$אה$א    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ִ"יִ"יִ"יִ"י    ְמָ&ֵחה$ְמָ&ֵחה$ְמָ&ֵחה$ְמָ&ֵחה$    ק$�ק$�ק$�ק$� 'ה ַוֹ>אֶמר      ֹרִאי ְוטֹוב ֵעיַנִי� ְיֵפה ִע� Dְדמֹוִני ְוה$א ַוְיִביֵאה$ ַוִ>ְ&ַלח .9

  טו, ג א"דהי :ַ&G&ַ�$G&ַ�$G&ַ�$G$� ָהְרִביִעי ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$ ַה7ְִלִ&י ְיהֹוָיִקי�ְיהֹוָיִקי�ְיהֹוָיִקי�ְיהֹוָיִקי� ַה7ִֵני יֹוָחָנ� ַהְ�כֹור ֹיאִ&ָ>ה$ $ְבֵני .10

רֹות ָעֵרי ִע� $ְלִמְג2ָנֹות $ְלָזָהב ְלֶכֶס< ַר�ֹות ַמָ נֹות ֲאִביֶה� ָלֶה� ַוִ>ֵ � .11   ג, כא ב"דהי: ַהְ�כֹורַהְ�כֹורַהְ�כֹורַהְ�כֹור    ה$אה$אה$אה$א    ִ"יִ"יִ"יִ"י    ִליהֹוָר�ִליהֹוָר�ִליהֹוָר�ִליהֹוָר�    ָנַת�ָנַת�ָנַת�ָנַת�    ַהַ=ְמָלָכהַהַ=ְמָלָכהַהַ=ְמָלָכהַהַ=ְמָלָכה    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ִ�יה$ָדה ְמצ!

  יז, כד ב"מל: ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$ִצְדִקָ>ה$    ְ&מוֹ ְ&מוֹ ְ&מוֹ ְ&מוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוַ>Hֵבַוַ>Hֵבַוַ>Hֵבַוַ>Hֵב ַ ְחָ יו ֹדדוֹ  ַמַ ְנָיהַמַ ְנָיהַמַ ְנָיהַמַ ְנָיה ֶאת ָ�ֶבל ֶמֶל� ַוַ>ְמֵל� .12

� ְיה$ָדה ַעל �ִחיו ִצְדִקָ>ה$ ֶאת ַוַ>ְמֵל� 'ה ֵ�ית ֶחְמ2ַת ְ"ֵלי ִע� ָבֶבָלהָבֶבָלהָבֶבָלהָבֶבָלה    ַוְיִבֵאה$ַוְיִבֵאה$ַוְיִבֵאה$ַוְיִבֵאה$ ְנב$ַכְדֶנאIַר ַהֶ=ֶל� ָ&ַלח ַה7ָָנה ְוִלְת&$ַבת .13   י, לו ב"דהי: ִויר$ָ&ָלִ

  יג, לו ב"דהי :ִיְ�ָרֵאל ֱא�ֵהי 'ה ֶאל ִמ$7ב ְלָבבוֹ  ֶאת ַוְיַאֵ=K ָעְרJוֹ  ֶאת ַוֶ>ֶק& ֵ�א�ִהי� ִהְ&ִ�יעוֹ  ֲאֶ&ר ָמָרדָמָרדָמָרדָמָרד    ְנב$ַכְדֶנאIַרְנב$ַכְדֶנאIַרְנב$ַכְדֶנאIַרְנב$ַכְדֶנאIַר    ַ�ֶ=ֶל�ַ�ֶ=ֶל�ַ�ֶ=ֶל�ַ�ֶ=ֶל�    ְוַג�ְוַג�ְוַג�ְוַג� .14

  ח, ו א"שמו :ְוָהָל� ֹאתוֹ  ְוִ&Gְַחֶ � ִמ2Iִוֹ  ָבDְרNַזָבDְרNַזָבDְרNַזָבDְרNַז ָ ִ�ימ$ ָאָ&� לוֹ  ֲהֵ&ֹבֶת� ֲאֶ&ר ַהMָָהב ְ"ֵלי ְוֵאת ָהֲעָגָלה ֶאל ֹאתוֹ  $ְנַתֶ � 'ה ֲארֹו� ֶאת $ְלַקְחֶ � .15

  יב, ח ויקרא :ְלַק2ְ&וֹ  ֹאתוֹ  ַוִ>ְמַ&חַוִ>ְמַ&חַוִ>ְמַ&חַוִ>ְמַ&ח Dֲהֹר� ֹרא& ַעל ַהִ=ְ&ָחה ִמ7ֶֶמ� ַוִ>ֹצקַוִ>ֹצקַוִ>ֹצקַוִ>ֹצק .16

 ִ"י ִצ>ֹו� ַהְרֵרי ַעל ֶ&ֹ>ֵרד ֶחְרמֹו�ֶחְרמֹו�ֶחְרמֹו�ֶחְרמֹו�    ְ"ַטלְ"ַטלְ"ַטלְ"ַטל :ִמ2ֹוָתיו Jִי ַעל ֶ&ֹ>ֵרד Dֲהֹר�Dֲהֹר�Dֲהֹר�Dֲהֹר�    ְזַק�ְזַק�ְזַק�ְזַק�    ַהMָָק�ַהMָָק�ַהMָָק�ַהMָָק�    ַעלַעלַעלַעל    ֹיֵרדֹיֵרדֹיֵרדֹיֵרד    ָהֹרא&ָהֹרא&ָהֹרא&ָהֹרא&    ַעלַעלַעלַעל    ַהOֹובַהOֹובַהOֹובַהOֹוב    ַ"7ֶֶמ�ַ"7ֶֶמ�ַ"7ֶֶמ�ַ"7ֶֶמ�: ָיַחדָיַחדָיַחדָיַחד    D    �Nַ�Nַ�Nַ�Nִַחי�Dִחי�Dִחי�Dִחי�    ֶ&ֶבתֶ&ֶבתֶ&ֶבתֶ&ֶבת    5ִָעי�5ִָעי�5ִָעי�5ִָעי�    $ַמה$ַמה$ַמה$ַמה    OֹובOֹובOֹובOֹוב    ַמהַמהַמהַמה    ִה5ֵהִה5ֵהִה5ֵהִה5ֵה ְלָדִוד ַהַ=ֲעלֹות ִ&יר .17
  גקל תהלי� :ָהעֹוָל� ַעד ַחִ>י� ַהְ�ָרָכה ֶאת 'ה ִצָ$ה ָ&�

  לג, א א"מל :Nִחֹו�Nִחֹו�Nִחֹו�Nִחֹו� ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוַרְדֶ � ִלי ֲאֶ&ר ַהJְִר2ָה ַעל ְבִני ְ&�ֹמה ֶאת ְוִהְרַ"ְבֶ � ֲאֹדֵניֶכ� ַעְבֵדי ֶאת ִעָ=ֶכ� ְקח$ ָלֶה� ַהֶ=ֶל� ַוֹ>אֶמר .18

  כ, ל ישעיהו :מֹוֶרי.מֹוֶרי.מֹוֶרי.מֹוֶרי.    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹראֹותֹראֹותֹראֹותֹראֹות    ֵעיֶני.ֵעיֶני.ֵעיֶני.ֵעיֶני.    ְוָהי$ְוָהי$ְוָהי$ְוָהי$ מֹוֶרי. עֹוד ִיָ"ֵנ< ְו�א ָלַחK $ַמִי� ָצר ֶלֶח� ֲאֹדָני ָלֶכ� ְוָנַת� .19

  א, ב א"שמו :ִ�י&$ָעֶת. ָ�ַמְחִ י ִ"י אֹוְיַבי ַעל Jִי ָרַחב 'ה�ַ  ַקְרִניַקְרִניַקְרִניַקְרִני ָרָמה 'ה�ַ  ִלִ�י ָעַלK ַוֹ אַמר ַח5ָה ַוִ ְתGֵJַל .20

I Analysis of next clause in ה אמשנ  – preparing השמ� המשח  

a ברייתא: preparing it in order to study how to do it correctly or to donate it to צבור – exempt; to anoint it – חייב 

i source: from קטורת (vv. 1-2 via מתכונתו::מתכונתה ) which is liable only if made for personal use (לא תעשו לכ�)  

1 challenge: why not infer קטורת from שמ� and exempt someone who prepares ½ the recipe 

(a) background: רבא ruled that preparation of ½ שמ� ½ ;חייב – קטורת – exempt 

(b) answer: שמ� uses מוהוכ  (v. 1) – only liable if exactly the תכונמת ; in re: קטורת, states אשר תעשה (v.2) – any יהיעש  

(i) explanation: he could make ½ in the morning and ½ in the evening (for the respective offerings)  

ii but: the one who anoints (that illicitly prepared oil) is exempt 

1 reason: only liable for anointing with oil prepared by משה 

II related שמ� המשחה :ברייתא has 4 ingredients, totaling 1750 מנה (and not 2000; קנה בש� are 250, not 500 – per v. 3)  

a יאבי  (responding to פ"ר ): they weigh exactly “בד בבד” (v. 4) 

i challenge: רב יהודה observed that ה'  is aware of the הכרעות (approximations)  

ii rather: י"ר  was answering – why they don’t bring 500 and then divide; a: because they want to give a הכרע for each 

1 and: בד בבד means that they should clean out the weights (other interpretations and versions of this phrase) 

III related ברייתא; dispute יהודה' ר/יוסי' ר  about preparation of original שמ� המשחה 

a יהודה' ר : was soaked in the roots of these herbs 

b וסיי' ר : there wouldn’t have been enough oil (12 הי� 1::לוג of oil) 

i rather: soaks herbs in water then pours oil over it and lifts it off after it absorbs scents 

ii challenge ( דהיהו' ר ): entire process was miraculous; only 12 לוג (per “זה”) were enough for אהו� ובניו, כלי�, משכ�  for all 7 

 for generations and it will remain even for the future, per v. 5 כהני� גדולי� then all ,ימי המילואי�

c additional ברייתא in יהודה' ר ’s name: per above, then ג"ג ב� כ"כ  is anointed (per v. 7) 

i but not Qב� מל Qמל (per vv. 8-9) , except for 4 

ישראלבקרב  – s attempt at usurping crown (v. 8’אדוניה due to :שלמה 1 )  

הואשי 2 : to remove עתליה’s claim 

הואחזי 3 : since יהויקי�, his older brother, had a claim to the throne (vv. 9-11) 

הואי 4  to end dynasty of (יור� ב� אחאב) בית עמרי  - though מלכי ישראל don’t have proper שמ�, used שמ� אפרסמ� 

d additional ארו� :ברייתא was buried away in יאשיהו’s time, along with שמ� המשחה (used שמ� אפרסמ� for יהואחז) (vv. 12-15) 

IV Description of anointment: kings in circular form (like crown); כהני� like Greek Χ (chi) 

a dispute: whether we start with משיחה (as it is used for כלי�) or pouring (per straight read of v. 16) 

i tangential אגדה: about אהרו�’s beard and the drops of שמ� המשחה (v. 17) 

ii tangential ברייתא: kings are anointed near a well to symbolize a long dynasty (v. 18) 

1 tangent: אביי – since סימני� are meaningful, eat foods on ה"ר  whose names are alliterative of positive ideas 

2 tangent: משרשיא' ר ’s advice to his sons (v.19); interpretation of קר� in v. 20 (anointment from קר� lasts long time) 


