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 (Lev. 9)  רש"י
Le 8

ième
 jour dans la tradition juive 

 עשר ונטל ביום בו המשכן שהוקם, ניסן חודש ראש הוא, למלואים שמיני - השמיני ביום ויהי( א)

  השנויות עטרות

 (:ז פרק) עולם בסדר
Le principe d’inclusion 

 מאליו יאמרו ולא, גדולה בכהונה ומשמש נכנס אהרן הדבור פי שעל להשמיעם - ישראל ולזקני

 :נכנס
 

Les sacrifices et le pardon des fautes/ Le veau d’or et le veau offert. 

 :שעשה העגל מעשה על זה עגל י"ע הוא ברוך הקדוש לו שמכפר להודיע - עגל לך קח( ב)
 

L’offrande = le rapprochement K-R-V 

 :נבחרת לכך, בוש אתה למה משה לו אמר. לגשת וירא בוש אהרן שהיה - המזבח אל קרב( ז) 
 

 
 

 

 
 

  Lev 9 :23 י"רש

 

  – העם את ויברכו ויצאו

(, יז צ תהלים) עלינו אלהינו' ה נועם ויהי אמרו

 . ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי

 משה שהעמידו, המלואים ימי שבעת שכל לפי

 בו שרתה לא, יום בכל ופרקו בו ושמש למשכן

 למשה ואומרים נכלמים ישראל והיו, שכינה

 שכינה שתשרה, שטרחנו הטורח כל, רבינו משה

 . העגל עון לנו שנתכפר ונדע בינינו

 וירא תעשו' ה צוה אשר הדבר זה להם אמר לכך

 וחשוב כדאי אחי אהרן(, ו פסוק' )ה כבוד אליכם

 שכינה תשרה ועבודתו קרבנותיו י"שע ממני

 :בו בחר שהמקום ותדעו בכם

 

Et ils sortirent et ils bénirent – ils dirent : que  

l’agrément de l’Eternel notre Dieu soit sur nous. 

Que ce soit sa volonté que sa présence repose 

sur l’œuvre de vos mains. Du fait que durant les 

sept jours de remplacement/inauguration où 

Moïse avait dressé le tabernacle, y avait officié 

et l’avait démonté quotidiennement, mais la 

présence divine n’y avait pas résidé. Israël était 

humilié et a dit à Moïse : « Moïse, notre maître ! 

Nous nous sommes donné tant de mal pour que 

la présence divine réside parmi nous et pour que 

nous sachions que la faute du veau d’or nous a 

été pardonnée ! Et pour en arriver là ! » Il leur a 

répondu : « “Ceci est la chose qu’a ordonnée 

l’Eternel, accomplissez-la, et la gloire de 

l’Eternel vous apparaîtra” (verset 6). Mon frère 

Aharon est plus digne et plus considéré que moi, 

car c’est grâce à ses offrandes et à son service 

que la présence divine résidera parmi vous et 

que vous saurez que l’Omniprésent vous a 

choisis. » 
 


