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34.1.4 
5a (המפטם את השמן)  6a (לא נמשכה מלכותן)  

  לב, ל שמות: ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש הּוא ֹקֶדׁש ָּכֹמהּו ַתֲעׂשּו א ּוְבַמְתֻּכְנּתוֹ  ִייָס א ָאָדם ְּבַׂשר ַעל .1
  לז, ל שמות :ה'לַ  ְל ִּתְהֶיה ֹקֶדׁש ָלֶכם ַתֲעׂשּו א ְּבַמְתֻּכְנָּתּה ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוַהְּקֹטֶרת .2
 כד-גכ, ל שמות: ִהין ַזִית ְוֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ֵמאֹות ֲחֵמׁש ְוִקָּדה :ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ֹבֶׂשם ◌ְּקֵנהו ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ַמֲחִציתוֹ  ֶּבֶׂשם ְוִקְּנָמן ֵמאֹות ֲחֵמׁש ְּדרֹור ָמר ... .3
  לד, ל שמות :ִיְהֶיה ְּבַבד ַּבד ַזָּכה ּוְלֹבָנה ַסִּמים ְוֶחְלְּבָנה ּוְׁשֵחֶלת ָנָטף ַסִּמים ְל ַקח ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .4
  לא, ל שמות :ְלֹדֹרֵתיֶכם ִלי ֶזה ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵלאֹמר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל .5
  י, ח ויקרא :ֹאָתם ַוְיַקֵּדׁש ּבוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַוִּיְמַׁשח ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח .6
  טו, ו ויקרא :ָּתְקָטר ָּכִלילה' לַ  עֹוָלם ָחק ֹאָתּה ַיֲעֶׂשה ִמָּבָניו ַּתְחָּתיו ַהָּמִׁשיחַ  ְוַהֹּכֵהן .7
  כ, יז דברים: ִיְׂשָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתוֹ  ַעל ָיִמים ַיֲאִרי ְלַמַען ּוְׂשֹמאול ָיִמין ַהִּמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִּתי ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלִּתי .8
  יב, טז א"שמו :הּוא ֶזה ִּכי ְמָׁשֵחהּו קּום ה' ַוֹּיאֶמר      ֹרִאי ְוטֹוב ֵעיַנִים ְיֵפה ִעם ַאְדמֹוִני ְוהּוא ַוְיִביֵאהּו ַוִּיְׁשַלח .9

  טו, ג א"דהי :ַׁשּלּום ָהְרִביִעי ִצְדִקָּיהּו ַהְּׁשִלִׁשי ְיהֹוָיִקים ַהֵּׁשִני יֹוָחָנן ַהְּבכֹור ֹיאִׁשָּיהּו ּוְבֵני .10
  ג, כא ב"דהי: ַהְּבכֹור הּוא ִּכי ִליהֹוָרם ָנַתן ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת ִּביהּוָדה ְמֻצרֹות ָעֵרי ִעם ּוְלִמְגָּדנֹות ּוְלָזָהב ְלֶכֶסף ַרּבֹות ַמָּתנֹות ֲאִביֶהם ָלֶהם ַוִּיֵּתן .11
  יז, כד ב"מל: ִצְדִקָּיהּו ְׁשמוֹ  ֶאת ַוַּיֵּסב ַּתְחָּתיו ֹדדוֹ  ַמַּתְנָיה ֶאת ָּבֶבל ֶמֶל ַוַּיְמֵל .12
ם ְיהּוָדה ַעל ָאִחיו ִצְדִקָּיהּו ֶאת ַוַּיְמֵל ה' ֵּבית ֶחְמַּדת ְּכֵלי ִעם ָבֶבָלה ַוְיִבֵאהּו ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַהֶּמֶל ָׁשַלח ַהָּׁשָנה ְוִלְתׁשּוַבת .13   י, לו ב"דהי: ִוירּוָׁשָלִ
ִהים ִהְׁשִּביעוֹ  ֲאֶׁשר ָמָרד ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַּבֶּמֶל ְוַגם .14 ֵהי ה' ֶאל ִמּׁשּוב ְלָבבוֹ  ֶאת ַוְיַאֵּמץ ָעְרּפוֹ  ֶאת ַוֶּיֶקׁש ֵּבא   יג, לו ב"דהי :ִיְׂשָרֵאל ֱא
  ח, ו א"שמו :ְוָהָל ֹאתוֹ  ְוִׁשַּלְחֶּתם ִמִּצּדוֹ  ָבַאְרַּגז ָּתִׂשימּו ָאָׁשם לוֹ  ֲהֵׁשֹבֶתם ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ְּכֵלי ְוֵאת ָהֲעָגָלה ֶאל ֹאתוֹ  ּוְנַתֶּתם ה' ֲארֹון ֶאת ּוְלַקְחֶּתם .15
  יב, ח ויקרא :ְלַקְּדׁשוֹ  ֹאתוֹ  ַוִּיְמַׁשח ַאֲהֹרן ֹראׁש ַעל ַהִּמְׁשָחה ִמֶּׁשֶמן ַוִּיֹצק .16
 ַעל ֶׁשֹּיֵרד ֶחְרמֹון ְּ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 .17

  גקל תהלים :ָהעֹוָלם ַעד ַחִּיים ַהְּבָרָכה ֶאת ה' ִצָּוה ָׁשם ִּכי ִצּיֹון ַהְרֵרי
ֹמה ֶאת ְוִהְרַּכְבֶּתם ֲאֹדֵניֶכם ַעְבֵדי ֶאת ִעָּמֶכם ְקחּו ָלֶהם ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר .18   לג, א א"מל :ִּגחֹון ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוַרְדֶּתם ִלי ֲאֶׁשר ַהִּפְרָּדה ַעל ְבִני ְׁש
א ָלַחץ ּוַמִים ָצר ֶלֶחם ֲאֹדָני ָלֶכם ְוָנַתן .19   כ, ל ישעיהו :מֹוֶרי ֶאת ֹראֹות ֵעיֶני ְוָהיּו מֹוֶרי עֹוד ִיָּכֵנף ְו
  א, ב א"שמו :ִּביׁשּוָעֶת ָׂשַמְחִּתי ִּכי אֹוְיַבי ַעל ִּפי ָרַחב ה'ּבַ  ַקְרִני ָרָמה ה'ּבַ  ִלִּבי ָעַלץ ַוֹּתאַמר ַחָּנה ַוִּתְתַּפֵּלל .20

I Analysis of next clause in משנה א – preparing שמן המשחה 
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 מתכונתה::מתכונתו) which is liable only if made for personal use (לא תעשו לכם)  
1 challenge: why not infer קטורת from שמן and exempt someone who prepares ½ the recipe 

(a) background: רבא ruled that preparation of ½ שמן ½ ;חייב – קטורת – exempt 
(b) answer: שמן uses כמוהו (v. 1) – only liable if exactly the מתכונת; in re: קטורת, states אשר תעשה (v.2) – any עשייה 

(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 שמן המשחה :ברייתא has 4 ingredients, totaling 1750 מנה (and not 2000; קנה בשם are 250, not 500 – per v. 3)  

a אביי (responding to ר"פ): they weigh exactly “בד בבד” (v. 4) 
i challenge: רב יהודה observed that 'ה is aware of the הכרעות (approximations)  
ii rather: ר"י 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 ר' יוסי/ר' יהודה about preparation of original שמן המשחה 

a ר' יהודה: was soaked in the roots of these herbs 
b ר' יוסי: there wouldn’t have been enough oil (12 הין 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 (ר' יהודה): entire process was miraculous; only 12 לוג (per “זה”) were enough for משכן, כלים, אהון ובניו for all 7 

 for generations and it will remain even for the future, per v. 5 כהנים גדולים then all ,ימי המילואים
c additional ברייתא in ר' יהודה’s name: per above, then כ"ג בן כ"ג is anointed (per v. 7) 

i but not מלך בן מלך (per vv. 8-9) , except for 4 
  (בקרב ישראל – v. 8) s attempt at usurping crown’אדוניה due to :שלמה 1
 s claim’עתליה to remove :יהואש 2
 his older brother, had a claim to the throne (vv. 9-11) ,יהויקים since :יהואחז 3
 שמן אפרסמן used ,שמן don’t have proper מלכי ישראל though -  (יורם בן אחאב) בית עמרי to end dynasty of יהוא 4

d additional ארון :ברייתא was buried away in יאשיהו’s time, along with שמן המשחה (used שמן אפרסמן for יהואחז) (vv. 12-15) 
IV Description of anointment: kings in circular form (like crown); כהנים like Greek  (chi) 

a dispute: whether we start with משיחה (as it is used for כלים) or pouring (per straight read of v. 16) 
i tangential אגדה: about אהרון’s beard and the drops of שמן המשחה (v. 17) 
ii tangential ברייתא: kings are anointed near a well to symbolize a long dynasty (v. 18) 

1 tangent: אביי – since סימנים are meaningful, eat foods on ר"ה whose names are alliterative of positive ideas 
2 tangent: ר' משרשיא’s advice to his sons (v.19); interpretation of קרן in v. 20 (anointment from קרן lasts long time) 


