
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

        ויקרא פרק טויקרא פרק טויקרא פרק טויקרא פרק ט
 .ִיְׂשָרֵאל, ּוְלִזְקֵני--ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו, ָקָרא מֶֹׁשה, ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני,  ַוְיִהיאאאא
 

Lévitique chapitre 9, verset 1 
1) Quand on fut au huitième jour, Moïse manda Aaron et ses fils; et les anciens d'Israël. 

  

            יייי""""רשרשרשרש
עטרות ' ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל י" שמיני למלואים הוא ר- ויהי ביום השמיניויהי ביום השמיניויהי ביום השמיניויהי ביום השמיני

  ) ומובא בשבת פז(ת בסדר עולם השנויו
  

Rachi:  
Quand on fut au huitième jour : le huitième jour de l'inauguration qui était la néoménie du 
mois de Nissan, jour où le Taberncale fut dressé et qui reçut dix couronnes énumérées au 
Séder Olam*. 
 
 
Les dix couronnes sont:  
1) la création du monde 
2) le sacrifice de chaque chef de tribu 
4) la résidence de la présence divine 
4) l'interdiction de faire des sacrifices particuliers en dehors du tabernacle 
5) le service sacerdotale 
6) la bénédiction 
7) le service divin 
8) l'ouverture du nouveau calendrier 
9) l'obligation de manger les sacrifices dans un endroit saint 
10) la descente du feu divin 
 
 
 
 
 
*Ce que le midrach appelle les couronnes sont en fait les conséquences de l'inauguration du 
Tabernacle. 
 

Sept jours de préparation  
 

Le jour de l'apogée 
 
Dans son commentaire sur Rachi, le Maharal de Pragu e 
explique que le huitième jour est en fait celui qui  vient 
couronner les sept jours de l'inauguration du Taber nacle.  

Aaron dressant les lumières de la Menorah  
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        גור אריהגור אריהגור אריהגור אריה
ויהי ביום "אף על גב דקרא סתמא כתיב ,  פירוש. בתורת כהנים.  יום שמיני למילואיםיום שמיני למילואיםיום שמיני למילואיםיום שמיני למילואים

על , ואפשר שרוצה לומר ביום שמיני לחודש, ואין מפורש באיזה יום שמיני איירי, "השמיני
כי שבעת ימים ימלא את ) "לג, ח(שכתוב בפרשה שלפניה , כרחך ביום שמיני למילואים

ומפני שהוקשה אחר דלא היו המלואים רק שבעה ". ויהי ביום השמיני"אי ועליו ק, "ידכם
שהרי יום השמיני אינו ', ויהי אחר שבעת ימים ויקרא לאהרן ולבניו'הוי ליה למכתב ,ימים

ונטל , ותירץ כי ראש חודש ניסן היה, "ביום השמיני"ולמה כתב , המלואים] ימי[בכלל שבעת 
לא היה משמע ', אחר השבעת ימים'ואי כתב , וא עיקרויום השמיני הזה ה, עשרה עטרות

לומר שזה יום " ויהי ביום השמיני"לכך כתיב , שיום השמיני עיקר יותר מן ימי מלואים
כדי שיהיו מתחנכים , והקדים לפני יום השמיני שבעת ימי המלואים, השמיני הוא עיקר

ולפיכך יש לו שם , טרותונטל עשרה ע, ובו הוקם המשכן, שהוא ראש חודש, ביום השמיני
לא היה שם בפני עצמו ' ]הימים[אחר השבעת 'ואי כתב , "יום השמיני"בפני עצמו שנקרא 

  : כלל ליום השמיני
 
 
 
Commentaire du Gour Arieh (Maharal de Prague) sur R achi 
"Le huitième jour de l'inauguration". Voici l'explication de Rachi. 
Bien que le texte ait simplement mentionné "Quand on fut au huitième jour", et qu'il ne soit 
pas précisé de quel huitième jour il s'agit, et qu'il soit possible qu'en fait il s'agisse du 
huitième jour du mois, nous sommes obligés de dire qu'il s'agit du huitième jour de 
l'inauguration, car il est écrit dans la paracha qui précède "car votre installation doit durer 
sept jours" (Lévitique 8:33 ). 
 
Mais puisque les jours d'inauguration étaient au nombre de sept, le texte aurait du dire: "Et 
ce fut après les sept jours que Moïse manda Aaron et ses fils"; car le huitième jour n'est pas 
inclus dans les sept jours de l'inauguration. Donc, si c'est ainsi pourquoi y a-t-il marqué "le 
huitième jour". La réponse de Rachi est qu'il s'agit de la néonémie du mois de Nissan, et que 
dix couronnes ont été reçues ce jour là. 
 
Ce huitième jour est donc fondamental.  
 
Et si, le texte avait écrit: "après les sept jours", le huitième jour n'apparaîtra pas comme plus 
fondamental que les autres jours de l'inauguration, c'est pourquoi il est écrit "le huitième 
jour", pour enseigner que ce huitième jour est fondamental, et que ce huitième jour  a été 
précédé par sept jours d'inauguration afin qu'ils soient prêts à ce huitième jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : La Bible et Rachi traduction sous la direction du Rabbin Elie Munk. Gour Arieh. Traduction: Michael 
Touboul 


