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   ע' התשניסן                                   ד"בס

  

  ַהּיֹום ַהְּׁשִמיִני
  לפרשת שמיני

  
 ה כסליו" כ– סיום בניית המשכן –ט "שמות ל. 1
ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ) לב(

ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל ) לג:(ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו
מֶׁשה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו 

 ...:ַוֲאָדָניו
ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ) מב(

ָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ַוַּיְרא מֶׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלא) מג:(ָהֲעבָֹדה
  :ִצָּוה ְיהָֹוה ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶׁשה

 
 ניסן'  א– הקמת המשכן – 'שמות מ. 2
ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

ְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ְוַׂש ) ג:(ַלחֶֹדׁש ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד
  ...:ָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהָּפרֶֹכת

ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ) יז(
  ַוָּיֶקם מֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ) יח:(ַהִּמְׁשָּכן

ִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו וַ 
ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ) לג(...:ַעּמּוָדיו

  ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר 
ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ) לד:(ַוְיַכל מֶׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכה

  :ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן
  

  טקס שבעת ימי המילואים
  ביצוע שבעת ימי המילואים– ' חויקרא .3
-ָּכל- ְוֶאתַהִּמְׁשָּכן- ַוִּיְמַׁשח ֶאתֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה - ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאתי

 ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים- ִמֶּמּנּו ַעלַוַּיז יא  . אָֹתםַוְיַקֵּדׁשּבֹו -ֲאֶׁשר
  . ְלַקְּדָׁשםַּכּנֹו-ַהִּכּיֹר ְוֶאת-ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל- ְוֶאתחַ ַהִּמְזּבֵ - ַוִּיְמַׁשח ֶאת

  .ְלַקְּדׁשֹו ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו רֹאׁש ַאֲהרֹןִּיצֹק ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל וַ  יב
-ַעלַוַּיז ַהִּמְזֵּבַח -ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמןל

ַאֲהרֹן - ֶאת ַוְיַקֵּדׁשָבָניו ִאּתֹוִּבְגֵדי -ָּבָניו ְוַעל- יו ְוַעלְּבָגדָ -  ַעלַאֲהרֹן
  .ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו-ָּבָניו ְוֶאת-ְּבָגָדיו ְוֶאת-ֶאת
רֹאׁש -ְיֵדיֶהם ַעל- ַוִּיְסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאתַּפר ַהַחָּטאת ַוַּיֵּגׁש ֵאת יד

ַקְרנֹות -ַהָּדם ַוִּיֵּתן ַעל-ֶאתמֶֹׁשה  ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח טו  .ַּפר ַהַחָּטאת
-ַהָּדם ָיַצק ֶאל- ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ -ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְּבֶאְצָּבעֹו ַוְיַחֵּטא ֶאת
ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר -ָּכל- ַוִּיַּקח ֶאתטז  .ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַוְיַקְּדֵׁשהּו ְלַכֵּפר ָעָליו

ֶחְלְּבֶהן ַוַּיְקֵטר - ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת-תַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְואֶ -ַעל
ִּפְרׁשֹו -ְּבָׂשרֹו ְוֶאת-עֹרֹו ְוֶאת-ַהָּפר ְוֶאת-  ְוֶאתיז  .מֶֹׁשה ַהִּמְזֵּבָחה

    .מֶֹׁשה- ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
רֹאׁש -ְיֵדיֶהם ַעל- ּוָבָניו ֶאת ַוַּיְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהעָֹלה ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹןיח

 כ  .ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב-ַהָּדם ַעל-  ַוִּיְׁשָחט ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאתיט  .ָהָאִיל
ַהְּנָתִחים -ָהרֹאׁש ְוֶאת-ָהַאִיל ִנַּתח ִלְנָתָחיו ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת-ְוֶאת
ָּמִים ַוַּיְקֵטר ַהְּכָרַעִים ָרַחץ ּבַ -ַהֶּקֶרב ְוֶאת- ְוֶאתכא  .ַהָּפֶדר-ְוֶאת

ִניחַֹח ִאֶּׁשה הּוא -ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה הּוא ְלֵריחַ - ָּכל-מֶֹׁשה ֶאת
    .מֶֹׁשה-ַליהָוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת

-ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת- ַוַּיְקֵרב ֶאתכב
-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמָּדמֹו ַוִּיֵּתן ַעל ַוִּיְׁשָחט כג  .לרֹאׁש ָהָאיִ -ְיֵדיֶהם ַעל
ּבֶֹהן ַרְגלֹו -ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל-ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית ְוַעל-ְּתנּוְך אֶֹזן

ְּתנּוְך -ַהָּדם ַעל-ְּבֵני ַאֲהרֹן ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ִמן- ַוַּיְקֵרב ֶאתכד  .ַהְיָמִנית
 ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית-ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל-ָאְזָנם ַהְיָמִנית ְוַעל

   .ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב-ַהָּדם ַעל-ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת
  
  ח"בראשית כ .4

ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו -ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר- ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאתיח
   .אָׁשּהרֹ-ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל

  
  ?מדוע שבעה ימים

  ' זויקרא פרק. 5
ִּכי ֶאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני ) לד(

ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם ָוֶאֵּתן אָֹתם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק 
ת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו זֹאת ִמְׁשחַ ) לה:(עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ) לו:(ֵמִאֵּׁשי ְיהָֹוה ְּביֹום ִהְקִריב אָֹתם ְלַכֵהן ַליהָֹוה
ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום ָמְׁשחֹו אָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻחַּקת עֹוָלם 

 :ְלדֹרָֹתם
 ְוַלִּמּלּוִאיםם זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁש ) לז(

  :ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים
  
ה בבנית המשכן "דגש על קיום מדויק של ציווי הקבה

  :ובשבעת ימי המילואים
   הציוי על שבעת ימי המילואים– ט"שמות כ. 6

ִׁשְבַעת ; אָֹתָכה, ִצִּויִתי-ְּככֹל ֲאֶׁשר, ָּכָכה,  ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניולה
, ַהִּכֻּפִרים-ַעל,  ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹוםלו  .א ָיָדםְּתַמּלֵ , ָיִמים

 לז  .ְלַקְּדׁשֹו, ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו ;ְּבַכֶּפְרָך ָעָליו, ַהִּמְזֵּבחַ -ְוִחֵּטאָת ַעל
ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ; אֹתֹו, ְוִקַּדְׁשּתָ , ַהִּמְזֵּבחַ -ְּתַכֵּפר ַעל, ִׁשְבַעת ָיִמים
  }ס { .ַהּנֵֹגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש- ָּכל,קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

  
  'חפרק ויקרא . 7
   .ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹות- ֲאֶׁשר,  ֶזה ַהָּדָבר :ָהֵעָדה-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהה

 לה  .ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת-- ַּבּיֹום ַהֶּזה,  ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשהלד
-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת, ִׁשְבַעת ָיִמים, בּו יֹוָמם ָוַלְיָלהּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְׁש 

-ּוָבָניו,  ַוַּיַעׂש ַאֲהרֹןלו  .ֻצֵּויִתי, ֵכן- ִּכי  :ְולֹא ָתמּותּו, ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה
  }ס { .מֶֹׁשה- ְּבַיד, ִצָּוה ְיהָוה- ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים-ָּכל, ֵאת-
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   'ויקרא ט. 8
, ּוְלִזְקֵני--ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו, ָקָרא מֶֹׁשה, ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ַוְיִהי א

ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל - ֶּבןֵעֶגל ְלָך -ַקח, ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר ֶאלב  .ִיְׂשָרֵאל
ְּתַדֵּבר , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-  ְוֶאלג  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְוַהְקֵרב; ְּתִמיִמם-- ְלעָֹלה
ָׁשָנה ְּתִמיִמם -ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני, ִעִּזים ְלַחָּטאת- ְקחּו ְׂשִעיר :ֵלאמֹר
ְּבלּוָלה , ּוִמְנָחה, ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהָוה,  ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמיםד  .ְלעָֹלה
ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ,  ַוִּיְקחּוה  .ְיהָוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם,  ִּכי ַהּיֹום :ַבָּׁשֶמן
ִלְפֵני , ַוַּיַעְמדּו, ָהֵעָדה-ָּכל, ַוִּיְקְרבּו; אֶֹהל מֹוֵעד, ְּפֵני-ֶאל, מֶֹׁשה
ְוֵיָרא -- ִצָּוה ְיהָוה ַּתֲעׂשּו-ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהו  .ְיהָוה

ַהִּמְזֵּבַח -ְקַרב ֶאל, ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלז  .ְּכבֹוד ְיהָוה, ֲאֵליֶכם
ַוֲעֵׂשה ; ּוְבַעד ָהָעם, ְוַכֵּפר ַּבַעְדךָ , עָֹלֶתךָ -אְתָך ְוֶאתַחָּט -ַוֲעֵׂשה ֶאת

   .ִצָּוה ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר, ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם, ָקְרַּבן ָהָעם-ֶאת
; ָהָעם-ַוְיָבְרכּו ֶאת, ַוֵּיְצאּו, אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל,  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןכג

, ִמִּלְפֵני ְיהָוה,  ַוֵּתֵצא ֵאׁשכד  .ָהָעם-ָּכל- ֶאל, ְיהָוה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד
ָהָעם -ַוַּיְרא ָּכל; ַהֲחָלִבים-ָהעָֹלה ְוֶאת-ֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ -ַוּתֹאַכל ַעל

  .ְּפֵניֶהם- ַוִּיְּפלּו ַעל, ַוָּירֹּנּו
  

  ן"פירושו של הרמב
  'ג', ן ט"רמב. 9
וזה הדבר אשר 'והנה הקרבנות האלו לא הוזכרו בפרשת "

  - )בפרשת תצווה ('תם לכהן ליתעשה להם לקדש או
ובשבעת הימים ,  כי שם לא ִצוה רק על הִמלואים)א(

כי עתה ביום השמיני הם , וקרבנותיהם מלאו ימי ִמלואיהם
  ... עצמם יקריבו הקרבנות

 ויתכן כי לכפר על מעשה העגל הוסיף להם עתה הקרבנות )ב(
 - ' וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם'כי כאשר צוה , הללו

והעגל הזה ביום השמיני לכפר על מעשה ... עדיין לא נעשה העגל
    ".העגל

  
היום השמיני בחנוכת המשכן כתוצאה של חטא 

  :העגל
  ו- ב', ט  ויקרא .10

...  קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה- ויאמר אל אהרן "
כי ...  קחו שעיר עזים לחטאת-ואל בני ישראל תדבר לאמֹר 

'  זה הדבר אשר צוה ה-ויאמר משה ... םנראה אליכ' היום ה
  ".'וירא אליכם כבוד התעשו 

  'ז; ג"שמות ל . 11
ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה "

יצא אל אהל מועד אשר ' והיה כל מבקש ה, וקרא לו אהל מועד
       "מחוץ למחנה

  ד"לשמות . 12
ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו יָך ֲאדָֹני ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶ ) ט(

) י:(ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר לֹא 

ֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ַהּגִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל 
  : ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָֹוה ִּכי נֹוָרא הּוא

  ד" שמות כ.31
עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו - ַוִּיְׁשַלח ֶאתה

ֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם  ַוִּיַּקח מֹו  .ַליהָוה ָּפִרים
 ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ז  .ַהִּמְזֵּבחַ -ָזַרק ַעל

ַהָּדם ַוִּיְזרֹק - ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאתח  .ִּדֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע-ּכֹל ֲאֶׁשר
-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל- ר ִהֵּנה ַדםָהָעם ַוּיֹאמֶ -ַעל

    .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
  
  

  יום הכיפורים ושבועות/ היום השמיני 
  היום השמיני ויום הכיפורים. 41

 
היום 

 יום הכיפורים השמיני

 אהרן פר עגל חטאת
 איל איל עולה

 שעיר שעיר חטאת
איל (כבש 

בני  איל )ירצע
 עולה ישראל

  , פר: בפרשת פינחס( עגל
 )איל וכבשים

  
  יט-יח; ג"ויקרא כ. 51
ועשיתם ... 'יהיו עולה לה... והקרבתם על הלחם שבעת כבשים"

  "לזבח שלמיםושני כבשים בני שנה , שעיר עזים אחד לחטאת
  

הבנת היום השמיני לאור העקרון של אתערותא 
  "חטא העגל"דלתתא לאחר 

  :פרשת תרומה -ה "שמות פרק כ. 16
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

) ג:(ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי
ְוָעׂשּו ) ח(...:ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשת

  : ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכםִלי ִמְקָּדׁש
ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ) ט(

 ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוָעׂשּו ֲארֹון) י:(ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו
 אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוִצִּפיתָ ) יא:(ָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹוְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַא

 ּלֹו ְוָיַצְקּתָ ) יב:( ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביבְוָעִׂשיתָ ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו 
 ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת אָֹתם ְוָעִׂשיתָ ) יג (...ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב

  :ָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ ֶאל הָ ְוָנַתָּת ) טז(...:ָזָהב

  

   השתדלות אנושית לטהרה–היום השמיני 
  יד- יג, ו"ט ויקרא. 17

 לטהרתו וכבס וספר לו שבעת ימים - וכי יטהר הזב מזובו "
 יקח לו שתי וביום השמיני: ורחץ בשרו במים חיים וטהר, בגדיו

עד ונתנם אל אל פתח אהל מו' ובא לפני ה, תֹרים או שני בני יונה
  ".הכהן

  יא- ח, ד"י ויקרא. 18
וכבס הִּמטהר את בגדיו וִגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר "

  , ואחר יבוא אל המחנה
 יקח שני כבשים וביום השמיני... שבעת ימיםוישב מחוץ לאהלו 

והעמיד הכהן הְמטהר את האיש הִּמטהר ואֹתם לפני ... תמימים
  ".פתח אהל מועד' ה
  כז, ב"כויקרא . 91
,  תחת אמושבעת ימים והיה -שור או כשב או עז כי יַּולד "

  ".' והלאה ֵירצה לקרבן ִאֶשה להומיום השמיני
  


