CITATION

Sainteté

Le chiffre huit
Rabenou Behaye fait la remarque que chaque objet
de sainteté a une relation avec le chiffre huit.

Hanoukia du ghetto de Varsovie.

ויקרא פרק ט
. ִי ְשׂ ָר ֵאל,וּלזִ ְקנֵי
ְ --וּל ָבנָיו
ְ אַהרֹן
ֲ  ְל,ֹשׁה
ֶ  ָק ָרא מ, ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִיני,א ַוי ְִהי
Lévitique chapitre 9, verset 1
1) Quand on fut au huitième jour, Moïse manda Aaron et ses fils; et les anciens d'Israël.

רבינו בחיי

 חנוך כהונה גדולה ביום שמיני.ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל
, והוא שמצינו שרוב עניני המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה,כולל עוד טעם אחר
, מצנפת, וכתונת תשבץ, ומעיל, ואפוד, וחשן, ציץ: ואלו הן,שהרי בגדי כהן גדול היו שמונה
: בשמן המשחה ארבעה: בושמי שמן המשחה והקטרת היו גם כן שמונה. ומכנסי בד,ואבנט
 גם הבדים היו. ולבונה, וחלבנה, ושחלת, נטף: ובקטורת ארבעה, וקדה, וקנה, וקנמון,מור
 גם. ושנים למזבח העולה, ושנים למזבח הזהב, ושנים לשלחן, שני בדי הארון:שמונה
 ומיום: הוא שכתוב,הקרבנות שהיו מקריבים לא הוכשרו ליקרב כי אם אחר שמונה ימים
 למנצח: גם השיר שהיו הלוים אומרים על הקרבנות היו שמונה לחנין,השמיני והלאה ירצה
 על, על הגיתית. על השושנים, המשא על הנחילות, על עלמות, על מחלת,על נגינות
.השמינית
Extrait du commentaire de Rabenou Behaye sur le verset
Quand on fut au huitième jour, Moïse manda Aaron et ses fils; et les anciens d'Israël.
Le début du service du Grand Prêtre, le huitième jour peut s'expliquer par une interprétation
supplémentaire. Nous avons en effet trouvé que la plupart des choses relatives au
Tabernacles passent par le chiffre huit. Ainsi,
- les vêtements du Grand Prêtre étaient de huit. [...],
- les parfums de l'huile d'onction qui étaient quatre ajoutés aux encens qui étaient aussi au
nombre de quatre,
- les batons servant à soulever les objets du tabernacle étaient aussi au nombre de huit:
deux pour l'arche sainte, deux pour la table de proposition, deux pour l'autel en or et deux
pour l'autel de sacrifice.
- de même pour les sacrifices, ils n'ont été autorisés qu'après leur huitième jour d'âge
comme il est écrit: "à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice
à l'Eternel" (Lévitique 22:27).
- Et de même pour les chants que chantaient les Lévi étaient sur la mélodie de huit
instruments...
Sources : La Bible, traduction sous la direction du Rabbin Elie Munk. Rabenou Behaye. Traduction: Michael
Touboul

