34.1.4
)לא משכה מלכותן( )  6aהמפטם את השמן( 5a
יִהיֶה ָלכֶם:
ִיס וּבְ מַ ְת ֻכּ ְתּ ֹו א ַתעֲ שׂוּ כָּמֹ הוּ קֹ ֶדשׁ הוּא קֹ ֶדשׁ ְ
אָדם א י ָ
 .1עַ ל ְבּ ַשׂר ָ
 .2וְ הַ ְקּט ֶֹרת אֲ ֶשׁר ַתּ ֲע ֶשׂה בְּ מַ ְת ֻכּ ְָתּהּ א ַתעֲ שׂוּ ָלכֶם קֹ ֶדשׁ ִתּ ְהיֶה לְ
שׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ וְ ֶשׁמֶ ן ַזיִת ִהין :שמות ל ,כג-כד
אתיִם :וְ ִק ָדּה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת בְּ ֶ
ֹשׂם חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
אתיִם ו◌ ְּק ֵה ב ֶ
ָ ... .3מר ְדּרוֹר חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְ ִקנְּ מָ ן בֶּ ֶשׂם מַ חֲ ִצית ֹו חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
יִהיֶה :שמות ל ,לד
וּשׁחֵ לֶת וְ חֶ לְ ְבּ ָה ַס ִמּים וּלְ בֹ ָה ַזכָּה בַּ ד בְּ בַ ד ְ
 .4וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ַקח לְ ַס ִמּים ָטָ ף ְ
יִהיֶה זֶה לִ י לְ ֹדרֹתֵ יכֶם :שמות ל ,לא
 .5וְ אֶ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹ ר ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת קֹ ֶדשׁ ְ
ִמ ַשׁח אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר בּ ֹו וַ י ְַקדֵּ שׁ אֹ ָתם :ויקרא ח ,י
יִּקּח מֹ ֶשׁה אֶ ת ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה וַ יּ ְ
 .6וַ ַ
ֹתהּ חָ ק ע ֹולָם ַלה' כָּלִ יל ָתּ ְקטָ ר :ויקרא ו ,טו
 .7וְ הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ ַתּ ְח ָתּיו ִמבָּ ָיו יַעֲ ֶשׂה א ָ
ִשׂ ָראֵ ל :דברים יז ,כ
וּשׂ ֹמאול לְ מַ עַ ן יַאֲ ִרי י ִָמים עַ ל מַ ְמלַכְ תּ ֹו הוּא וּבָ ָיו בְּ קֶ ֶרב י ְ
 .8לְ ִבלְ ִתּי רוּם לְ בָ ב ֹו מֵ אֶ חָ יו וּלְ ִבלְ ִתּי סוּר ִמן הַ ִמּ ְצוָ ה י ִָמין ְ
שׁחֵ הוּ כִּ י זֶה הוּא :שמו"א טז ,יב
וַ יֹּאמֶ ר ה' קוּם ְמ ָ
אַדמ ֹו ִ י ִעם יְפֵ ה עֵ י ַ יִם וְ טוֹב ר ִֹאי
 .9וַ ִיּ ְשׁלַח וַ י ְִביאֵ הוּ וְ הוּא ְ
שׁלּוּם :דהי"א ג ,טו
יעי ַ
אשׁיָּהוּ הַ ְבּכוֹר יו ָֹח ָן הַ ֵשּׁ ִ י יְה ֹוי ִָקים הַ ְשּׁלִ ִשׁי ִצ ְד ִקיָּהוּ הָ ְר ִב ִ
וּב ֵי ֹי ִ
ְ .10
ָתן ִליהו ָֹרם כִּ י הוּא הַ בְּ כוֹר :דהי"ב כא ,ג
יהוּדה וְ אֶ ת הַ מַּ ְמ ָלכָה ַ
 .11וַ יּ ִֵתּן לָהֶ ם אֲ ִביהֶ ם מַ ָתּ וֹת ַרבּוֹת לְ כֶסֶ ף וּלְ זָהָ ב וּלְ ִמג ְָדּ וֹת ִעם עָ ֵרי ְמצֻרוֹת ִבּ ָ
 .12וַ יּ ְַמ ֵל מֶ ֶל בָּ בֶ ל אֶ ת מַ ַתּ ְ יָה דֹד ֹו ַתּ ְח ָתּיו וַ יַּסֵּ ב אֶ ת ְשׁמ ֹו ִצ ְד ִקיָּהוּ :מל"ב כד ,יז
ירוּשׁ ִ ָלם :דהי"ב לו ,י
ָ
יְהוּדה וִ
ָ
אָחיו עַ ל
 .13וְ לִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁ ָה ָשׁלַח הַ מֶּ ֶל ְבוּכ ְַד ֶאצַּ ר ַויְבִ אֵ הוּ בָ בֶ לָה ִעם כְּ לֵי חֶ ְמ ַדּת בֵּ ית ה' וַ יּ ְַמ ֵל אֶ ת ִצ ְד ִקיָּהוּ ִ
ִשׂ ָראֵ ל :דהי"ב לו ,יג
 .14וְ גַם בַּ מֶּ ֶל ְבוּכ ְַד ֶאצַּ ר מָ ָרד אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּיע ֹו בֵּ א ִהים וַ יּ ֶֶקשׁ אֶ ת עָ ְרפּ ֹו וַ י ְַאמֵּ ץ אֶ ת לְ בָ ב ֹו ִמשּׁוּב אֶ ל ה' אֱ הֵ י י ְ
אַרגַּז ִמ ִצּדּ ֹו וְ ִשׁלּ ְַחתֶּ ם אֹת ֹו וְ הָ ָל  :שמו"א ו ,ח
 .15וּלְ ַק ְח ֶתּם אֶ ת אֲ רוֹן ה' וּ ְַת ֶתּם אֹ ת ֹו אֶ ל הָ עֲ ָגלָה וְ אֵ ת כְּ לֵי הַ זָּהָ ב אֲ ֶשׁר הֲ ֵשׁ ֹב ֶתם ל ֹו אָ ָשׁם ָתּ ִשׂימוּ בָ ְ
ִמ ַשׁח אֹת ֹו לְ ַק ְדּשׁ ֹו :ויקרא ח ,יב
 .16וַ ִיּצֹק ִמ ֶשּׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה עַ ל רֹאשׁ אַהֲ רֹן וַ יּ ְ
אַחים גַּם יָחַ ד :כּ ֶַשּׁמֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ רֹאשׁ י ֵֹרד עַ ל הַ זּ ָָקן ז ְַקן אַהֲ רֹן ֶשׁיּ ֵֹרד עַ ל פִּ י ִמדּו ָֹתיו :כְּ טַ ל חֶ ְרמוֹן ֶשׁיּ ֵֹרד עַ ל
ִ .17שׁיר הַ ַמּעֲ לוֹת לְ ָדוִ ד ִהנֵּה מַ ה טּוֹב וּמַ ה נּ ִָעים ֶשׁבֶ ת ִ
הַ ְר ֵרי ִציּוֹן כִּ י ָשׁם ִצוָּ ה ה' אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה חַ יִּים עַ ד הָ ע ֹולָם :תהלים קלג
 .18וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לָהֶ ם ְקחוּ ִע ָמּכֶם אֶ ת עַ בְ דֵ י אֲ ֹד ֵיכֶם וְ ִה ְרכּ ְַב ֶתּם אֶ ת ְשׁ מֹ ה ְב ִ י עַ ל הַ ִפּ ְר ָדּה אֲ ֶשׁר לִ י וְ הו ַֹר ְד ֶתּם אֹת ֹו אֶ ל ִגּחוֹן :מל"א א ,לג
וּמיִם לָחַ ץ וְ א יִ ָכּ ֵף עוֹד מו ֶֹרי וְ הָ יוּ עֵ י ֶי רֹאוֹת אֶ ת מו ֶֹרי  :ישעיהו ל ,כ
 .19וְ ַָתן ָלכֶם אֲ ֹד ָי לֶחֶ ם צָ ר ַ
 .20וַ ִתּ ְתפַּ לֵּל ַחנָּה וַ תֹּאמַ ר עָ לַץ לִ בִּ י בַּ ה' ָרמָ ה ַק ְר ִ י בַּ ה' ָרחַ ב פִּ י עַ ל א ֹויְבַ י כִּ י ָשׂמַ ְח ִתּי ִבּישׁוּעָ ֶת  :שמו"א ב ,א
שמות ל ,לב

ַלה' :שמות ל ,לז

I

שמן המשחה  – preparingמש ה א Analysis of next clause in
a
חייב –  – exempt; to anoint itצבור : preparing it in order to study how to do it correctly or to donate it toברייתא
i
)לא תעשו לכם( ) which is liable only if made for personal useמתכו תה::מתכו תו  (vv. 1-2 viaקטורת source: from
1
 and exempt someone who prepares ½ the recipeשמן  fromקטורת challenge: why not infer
 – exemptשמן ½ ;חייב – קטורת ½  ruled that preparation ofרבא (a) background:
עשייה  (v.2) – anyאשר תעשה , statesקטורת ; in re:מתכו ת  (v. 1) – only liable if exactly theכמוהו  usesשמן (b) answer:
)(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
משה reason: only liable for anointing with oil prepared by
) are 250, not 500 – per v. 3ק ה בשם ; (and not 2000מ ה  has 4 ingredients, totaling 1750שמן המשחה :ברייתא II related
a
)” (v. 4בד בבד“ ): they weigh exactlyר"פ  (responding toאביי
i
) (approximationsהכרעות  is aware of theה'  observed thatרב יהודה challenge:
 for eachהכרע  was answering – why they don’t bring 500 and then divide; a: because they want to give aר"י ii rather:
1
) means that they should clean out the weights (other interpretations and versions of this phraseבד בבד and:
שמן המשחה  about preparation of originalר' יוסי/ר' יהודה ; disputeברייתא III related
a
: was soaked in the roots of these herbsר' יהודה
) of oilהין ::1לוג : there wouldn’t have been enough oil (12ר' יוסי b
i
rather: soaks herbs in water then pours oil over it and lifts it off after it absorbs scents
 for all 7משכן ,כלים ,אהון וב יו ”) were enough forזה“  (perלוג ): entire process was miraculous; only 12ר' יהודה( ii challenge
 for generations and it will remain even for the future, per v. 5כה ים גדולים , then allימי המילואים
c
) is anointed (per v. 7כ"ג בן כ"ג ’s name: per above, thenר' יהודה  inברייתא additional
i
 (per vv. 8-9) , except for 4מלך בן מלך but not
1
)בקרב ישראל – ’s attempt at usurping crown (v. 8אדו יה : due toשלמה
2
’s claimעתליה : to removeיהואש
3
), his older brother, had a claim to the throne (vv. 9-11יהויקים : sinceיהואחז
4
שמן אפרסמן , usedשמן  don’t have properמלכי ישראל ) - thoughיורם בן אחאב( בית עמרי  to end dynasty ofיהוא
)) (vv. 12-15יהואחז  forשמן אפרסמן  (usedשמן המשחה ’s time, along withיאשיהו  was buried away inארון :ברייתא d additional
) like Greek  (chiכה ים ;)IV Description of anointment: kings in circular form (like crown
a
)) or pouring (per straight read of v. 16כלים  (as it is used forמשיחה dispute: whether we start with
i
) (v. 17שמן המשחה ’s beard and the drops ofאהרון : aboutאגדה tangential
): kings are anointed near a well to symbolize a long dynasty (v. 18ברייתא ii tangential
1
 whose names are alliterative of positive ideasר"ה  are meaningful, eat foods onסימ ים  – sinceאביי tangent:
2
) lasts long timeקרן  in v. 20 (anointment fromקרן ’s advice to his sons (v.19); interpretation ofר' משרשיא tangent:
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