ב ע"א-ג ע"ב .המקור להפרשת כהן גדול שבעה ימים
משנתנו אומרת שמפרישים את הכהן גדול מביתו שבעה ימים קודם יום הכיפורים ללשכת הפרהדרין

)פקידי

המלך .כך כנו הכוהנים הגדולים ,כי החליפם המלך כל שנה ,מחמת שלא היו מוצאים את שנתם מפני רשעותם ומיתתם בכניסתם אל

הקודש .ח ע"ב( .הגמרא מוסיפה שגם את הכוהן ששורף את האפר הפרה אדומה הפרישו מביתו שבעה ימים קודם
השריפה ללשכת בית

האבן )שכל מעשיה של פרה אדומה נעשים בכלים שאינם מקבלים טומאה ,כדו' כלי אבן .זו חומרא יתירה

שהחמירו בה שלא יטעו לזלזל בטהרתה ,מפני שהקילו בשריפת הפרה וטימאו את הכוהן טרם השריפה ,כדי שישרוף בעודו טבול יום,
יש טָ הוֹ ר ֵאת אֵ פֶ ר הַ ּ ָפ ָרה"
כנגד הצדוקים שטענו שרק טהורים אחרי הערב שמש מתעסקים בה .מח' זו יסודה בפירוש הכתוב "וְ ָאסַ ף ִא ׁ

)במדבר יט,ט( .ראה יומא מג ע"ב(.
בתורה ב"שבעת ימי המילואים" )שבעה ימים טרם הוקם המשכן שבהם הוכן המשכן לעבודתו( משה מצווה את אהרון ובניו
לפרוש "ו ִּמ ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד לֹא ֵת ְצא ּו ִ ׁש ְב ַעת י ִָמים ַעד יוֹ ם ְמלֹאת יְמֵ י ִמ ּ ֻל ֵאיכֶ ם" )ויקרא ח,לא( .רבי יוחנן מוצא
שר ָע ָׂשה ַּביּוֹ ם
בפרישה זו מקור לכך שמפרישים את הכוהן הגדול והכוהן השורף ,מהכתוב " ַּכאֲ ׁ ֶ

הַ זֶּה )פרישה בימי

מילואים( ִצ ּוָה ה' לַ עֲ ׂשֹת )בשריפת אפר פרה אדומה( ְלכַ ּ ֵפר )ביום כיפור( עֲ לֵ יכֶ ם" )שם,לב( .הגמרא מדקדקת היטב בלימוד,
ומבררת האם הלימוד הוא הדומה ביותר לכתוב ולמתרחש בימי המילואים ,ולא ללימודים אחרים.

בירור גז"ש "צווה" לפרה אדומה
בירור גז"ש "לכפר" ליום כיפור

לימוד ל
פרה
אדומה
יום כיפור

העמדה
הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" עוסק רק בפרה
אדומה? )ולא ניתן להוכיח ליום כיפור(.
הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" עוסק רק ביום
הכיפורים? )ולא ניתן להוכיח לשריפת פרה אדומה(.

יום כיפור

הגז"ש " ִצוָּ ה ה'" מופנית ללימוד לפרישה ביום
כיפור בלבד ,ככתוב "וְ הָ י ְָתה זֹּאת ָלכֶם לְ חֻ ַקּת
ֹאתם אַחַ ת
ע ֹולָם לְ כַפֵּ ר עַ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ָכּל חַ טּ ָ
שׁה" )ויקרא
בַּ ָשּׁנָה ,וַ יַּעַ שׂ כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּ ה ה' אֶ ת מֹ ֶ
ט,לד .ולא מופנית ללימוד פרישה בפרה אדומה(.
הגז"ש " ִצוָּ ה ה'" מופנית ללימוד לפרישת כהן
קודם הקרבתו קורבנות ציבור ,שאף שם קודם
בפסוק ציווי לעשייה ,ככתוב "בְּ יוֹם צַ וֹּת ֹו אֶ ת
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב אֶ ת ָק ְרבְּ נֵיהֶ ם לַה' בְּ ִמ ְדבַּ ר
ִסינָי" )ויקרא ז,לח(?
ניתן ללמוד מ" ִצוָּ ה" ל"צַ וֹּת ֹו" ,כמוכח בצרעת
הבתים שלמד רבי ישמעאל )ספרי פ"ז ה"ז( גז"ש
אפילו משתי מילים שונות "וְ ָשׁב הַ כֹּהֵ ן ...וּבָ א
הַ כֹּהֵ ן"?1
הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
פרישת כהן לפני הקרבת קורבנות ,מהכתוב
"וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן" )ולא על כפרת יום כיפור(?
באופן מעשי ,נפריש את כל בית האב שעובד
במקדש באחד מהימים שבוע לפני עבודתו

קורבנות
ציבור
)רש"י.
שדומים
לקורבנות
בימי
המילואים.
ריטב"א(

קורבנות
יחיד
)רש"י(

]ישנם  24משמרות כהונה ,שמחולקים ל 6בתי אב .כך
שלמעשה כל בית אב עובד שני ימים בשנה לערך[.

שלשת
הרגלים

הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
פרישת כהן לפני קורבנות שלשת הרגלים,
שיש בהם את שעירי החטאת שהינם כפרה על
טומאת המקדש וקודשיו?

פסח או
סוכות

הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת

שמיני
עצרת

הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
פרישת כהן לפני שמיני עצרת ,שהינו יום
אחד?
נלמד לשמיני עצרת מק"ו ,מה ביום המילואים
שאין יום קדוש לפניו נדרשו הכוהנים לפרוש,
בשמיני עצרת שהימים לפניו קדושים  -ק"ו
שהכהן יפרוש!

פרישת כהן לפני פסח )שהינו החג החשוב ,ובו פתח
הכתוב בכל מקום( או לפני סוכות )שמצוות מרובה,
לולב ,סוכה ,ערבה ,ניסוח המים(?

דחייה
כתוב "לְ כַפֵּ ר" ,ופרה אדומה איננה עניינה לכפר )אלא לטהר(.
לומדים גז"ש מהכתוב "צִ וָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" שמלמדנו פרישה,
לפרה אדומה שנאמר בה "זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר צִ וָּ ה ה' לֵאמֹר
ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ִי ְקחוּ אֵ לֶי פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְתּ ִמימָ ה" )במדבר יט,ב(.
לומדים גז"ש מיום המילואים לפרה אדומה ,שבשניהם הציווי
קודם בפסוק לעשייה )" ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר"" .זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה
ה' ...וְ י ְִקחוּ אֵ לֶי ,("ולא ליום כיפור שעשייה קודמת בפסוק לציווי
)"וַ יַּעַ שׂ כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת מֹ ֶשׁה"(.
לומדים גז"ש מימי המילואים לפרה אדומה שבשניהם לשון
הפסוק " ִצוָּ ה" ,ולא מימי המילואים לקורבנות ציבור שלשון
הפסוק בקורבנות "צַ וֹּת ֹו".
לומדים גז"ש ממילים שונות כאשר אין מילים דומות ללמוד מהן,
אך כאשר ישנן מילים דומות  -לומדים רק למילה הדומה בדיוק
)" ִצוָּ ה" בלבד(!
לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים ששניהם קבוע
להם זמן )יום המילואים נעשה בא' בניסן " ְבּיוֹם הַ חֹ ֶדשׁ הָ ִראשׁוֹן ְבּאֶ ָחד לַחֹדֶ שׁ
ָתּ ִקים אֶ ת ִמ ְשׁכַּן אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד" )שמות מ,ב( .יום הכיפורים נעשה בי' תשרי
יתם אֶ ת נ ְַפשׁ ֵֹתיכֶם
יעי הַ זֶּה ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם וְ ִענִּ ֶ
"וּבֶ עָ שׂוֹר לַחֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
)במדבר כט,ז(( ,ולא לקורבנות יחיד שנשחטים בכל יום ,ולא קבוע

להם זמן.
לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים ששניהם נוהגים
פעם אחת בשנה )ימי המילואים אירעו בא' ניסן בלבד ,ולא היו מספר
פעמים בשנה .יום כיפור הינו בי' תשרי( ,ולא לרגלים שאינם נוהגים
פעם אחת בשנה )שמתקיימים בשנה בשלושה מועדים שונים :פסח,
שבועות וסוכות(.
לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים ששניהם שבעה ימי
פרישה לקראת יום אחד )יום המילואים ויום הכיפורים ארכו יום אחד(,
ולא לפסח ולסוכות שהינם שבעה ימי פרישה לפני חג שאורכו
שבעה ימים.
לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים ששניהם יום קדוש
שאין לפניהם יום קדוש ,ולא לשמיני עצרת שיש לפניו את חג
הסוכות ,שהינו יום שהוא קדוש ואף לפניו יום קדוש.
רב משרשיא :ביום המילואים כתוב "כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה בַּ יּוֹם הַ זֶּה" -
משמע כזה ,שמיום המילואים למדים לפרישה רק לימים
הדומים :ימים שאין לפניהם קדושה כיום הכיפורים )ולא כשמיני
עצרת(.
רב אשי :לא ייתכן ,שבשמיני עצרת יתחייב הכהן פרישה ,אך
בסוכות עצמו לא יתחייב .ששמיני עצרת הינו טפל לסוכות

בבחינת "אַל ִתּ ְמנַע טוֹב ִמ ְבּעָ לָיו"  -אשמח לקבל הערות ותיקונים לדף 345mail@gmail.com

שבועות
)עצרת(

הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
פרישת כהן לפני חג השבועות )שהינו יום אחד,
וניתן לפרוש לפניו שבעה ימים שהינם חולין(?
תירוצו של רבי אבא תקף למ"ד שביום
הכיפורים הקריבו איל אחד ,כדעת רבי )ששני
האילים המופיעים בשתי הפרשיות :א .בעבודת יום
הכיפורים "י ִַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵירי ִעזִּ ים לְ חַ ָטּאת וְ אַיִל אֶ חָ ד
לְ ֹע ָלה" )ויקרא טז,ה( .ב .בחומש הפקודים "וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם
יח נִ יחֹ ַח פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ ָחד אַיִל אֶ חָ ד" )במדבר
ֹעלָה לַה' ֵר ַ
כט,ח(  -אחד הם( .אך לדעת רבי אלעזר ברבי

ראש
השנה

תירוצים נוספים

ראש
השנה/
עצרת

)כמוכח שהינו תשלומין לו ,להלן( .ואפילו למ"ד שמיני עצרת הוא חג
לעצמו ,זה רק לעניין פז"ר קש"ב ,2אבל לעניין תשלומי קורבן
)במידה ולא הקריב את קורבנות החג בחג הסוכות(  -בוודאי ניתן להקריב
אף בשמיני עצרת )חגיגה ט ע"א(.
רבי אבא :לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים שהקריבו
ימם"
בהם פר אחד ואיל אחד )" ַקח לְ  עֵ גֶל בֶּ ן בָּ ָקר לְ ַח ָטּאת וְ אַיִל לְ ֹעלָה ְתּ ִמ ִ
)ויקרא ט,ב( .לגבי יום כיפור ראה להלן( ,ולא לחג השבועות שמקריבים
ימם ְבּנֵי ָשׁנָה וּפַ ר בֶּ ן
בו שני אילים )"וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם עַ ל הַ לּ ֶֶחם ִשׁ ְבעַ ת כְּ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
בָּ ָקר אֶ ָחד וְ אֵ ילִ ם ְשׁ ָניִם י ְִהיוּ ֹעלָה" )ויקרא כג,יח((.
אפילו למ"ד שמקריבים שני אילים ביום הכיפורים ,הרי שאחד
הוא לחובת היום והשני הוא למוסף ,וניתן ללמוד ליום כיפור
שמוקרב בו איל אחד כחובת היום .לעומת שני האילים
המקורבים בשבועות ששניהם חובת היום כחלק מקורבן "שתי
הלחם" )לעיל ויקרא כח,יח(.

ישמעאל שסובר שמקריב ביום הכיפורים שני
אילים )ושני הפסוקים הם תוספת זו לזו(  -משמע
שימי המילואים אינם דומים בצורתם ליום
כיפור?
הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
פרישת כהן לפני ראש השנה )שהינו יום אחד,
וניתן לפרוש לפניו שבעה ימים שהינם חולין(?

רבי אבהו :לומדים גז"ש מיום המילואים ליום כיפורים שהקריב
אהרון מכספו את הפר והאייל )" ַקח לְ  עֵ גֶל" )ויקרא ט,ב(ְ " .בּזֹאת יָבֹ א
אַהֲ רֹן אֶ ל הַ קּ ֶֹדשׁ ְבּפַ ר בֶּ ן בָּ ָקר לְ ַח ָטּאת וְ אַיִל לְ ֹעלָה )ויקרא טז,ג(( ,לעומת הפר
יתם
והאייל שמוקרבים בראש השנה הקרבים משל ציבור )"וַ עֲ ִשׂ ֶ
יח נִ יחֹ ַח לַה' פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ ָחד אַיִל אֶ ָחד" )במדבר כט,ב((.
ֹעלָה לְ ֵר ַ
יש לחלק בין "קח" ו"עשה" דעלמא )" ַקח לְ ַ ס ִמּים" )שמות ל,לד( ,או
תירוצו של רבי אבהו תקף למ"ד שקורבנות
"עֲ ֵשׂה לְ ְ שׁ ֵתּי חֲ צו ְֹצרֹת כֶּסֶ ף )ויקרא י,ב(( ,שאינו מופנה הציווי כלפי מאן
ימי המילואים באו משל יחיד ,כדעת רבי
יאשיה ,שהמילים " ַקח לְ  - "כוונתם משלך )כמו דהוא ,ובזה נחלקו האמוראים האם הכוונה לחובה לשלם מהכסף
"עֲ ֵשׂה לְ ְ שׁ ֵתּי חֲ צו ְֹצרֹת כֶּסֶ ף )ויקרא י,ב( שכוונת "לְ "
הפרטי .אך לכו"ע ביום הכיפורים ובימי המילואים מוכח
עשה משלך( .אך לדעת רבי יונתן כוונת הפסוק
מהכפילות בפסוק שישנו ציווי על הכהן לשלם את הקורבנות
שקורבנות ימי המילואים יינתנו משל ציבור
מהכסף הפרטי ,ולא מכספי ציבור.
)וכוונת "לְ  "ללמד ,כביכול ,הקב"ה אינו רוצה בקורבן
 בימי המילואים כתוב "וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל אַהֲ רֹן ַקח לְ  עֵ גֶל בֶּ ן בָּ ָקרהציבור מפני מעשיהם הרעים ,והפסוק מלמד שמשלך,
לְ חַ טָּ את ...וְ אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹ ר ְקחוּ ְשׂ ִעיר ִעזִּים לְ חַ טָּ את"
הכהן ,אני רוצה יותר משלהם(?
)ויקרא ט,ב-ג( ,משמע ששינה הכתוב מ"קחו" ל"קח" ללמד שקח לך
משלך ,ולא מהציבור.
 ביום כיפורים כתוב "בְּ זֹאת ָיבֹא אַהֲ רֹן אֶ ל הַ ֹקּדֶ שׁ בְּ פַ ר בֶּ ן בָּ ָקרלְ חַ טָּ את ...וּמֵ אֵ ת עֲ ַדת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל י ִַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵירי ִעזִּ ים לְ חַ טָּ את...
וְ ִה ְק ִריב אַהֲ רֹן אֶ ת פַּ ר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר ל ֹו" )ויקרא טז,ג-ו( טרח הכתוב
להגדיש שזהו קורבן אהרון ,למרות שנאמר כבר שזו קורבנו,
משמע "אֲ ֶשׁר ל ֹו"  -משלו.
רב אשי :לומדים גז"ש מיום המילואים ליום הכיפורים שהקריבו
הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על חובת
בהם פר לחטאת ואיל לעולה )"עֵ גֶל בֶּ ן בָּ ָקר לְ חַ טָּ את וְ אַיִל לְ ֹעלָה" )ויקרא
פרישת כהן לפני ראש השנה ,או עצרת
)ששניהם יום אחד וניתן לפרוש לפניהם שבעה ימי
ט,ב(ְ " .בּפַ ר בֶּ ן בָּ ָקר לְ חַ טָּ את וְ אַיִל לְ ֹעלָה" )ויקרא טז,ג(( ,ולא לראש השנה
חולין(?
יח
יתם ֹעלָה לְ ֵר ַ
ולעצרת שהוקרב בהן פר לחטאת ואיל לחטאת )"וַ עֲ ִשׂ ֶ
נִ יחֹ ַח לַה' פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ ָחד אַיִל אֶ ָחד" )במדבר כט,ב(" .וְ אֵ ילִ ם ְשׁ ָניִם י ְִהיוּ ֹעלָה"
)ויקרא כג,יח((.

כל
המועדים

הפסוק " ִצוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת לְ כַפֵּ ר" מלמד על
מועדים אחרים ,ולא על יום כיפור?

רבינא :לומדים גז"ש מיום המילואים ליום כיפורים שנעשו בידי
כוהן גדול )"וַ יּ ְִק ַרב אַהֲ רֹן אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ )ויקרא ט,ח(ְ " .בּזֹאת ָיבֹ א אַהֲ רֹן אֶ ל הַ קּ ֶֹדשׁ"
)ויקרא טז,ג(( ,לשאר המועדים שנעשים קורבנותיהם אף בידי כהן
הדיוט.
א"ד רבינא :לומדים גז"ש מיום המילואים ליום כיפורים שנעשה
בהן עבודה על ידי הכוהן הגדול בפעם הראשונה )ביום הכיפורים
נכנס הכוהן הגדול לקודש הקודשים ולא היה שם אדם מעולם לעבודה .ביום
המילואים נכנס הכוהן הגדול להקריב בפעם הראשונה במזבח החיצון ,ולא היה
שם כהן לעבודה לפניו .עבודתו של משה איננה קרויה "עבודה" מפני שעבד
בחלוק לבן ולא בבגדי כוהן ,ועבודתו הייתה הוראת שעה .רש"י( ,ולא לשאר

המועדים שנעשים בידי כוהנים במקומות שהיו שם.
 .1בצרעת הבתים כתוב בפסוק "וְ שָׁ ב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י וְ ָראָה וְ הִ נֵּה פָּשָׂ ה הַ ֶנּגַע בְּ ִקירֹת הַ בָּ יִת" )ויקרא יד,לט( במידה לאחר
הסגר הבית שבוע אחד הכהן רואה שפשה הצרעת בבית " -חולץ קוצה וטח" ,מוציאים מהבית את האבנים שעליהן ישנו
נגע הצרעת ,שמים בבית אבנים אחרות וטחים בטיט את המקום ,ומסגירים את הבית לשבוע נוסף .מהמשך פשט הפסוקים
"וּבָ א הַ כֹּהֵ ן וְ ָראָה וְ הִ נֵּה פָּשָׂ ה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ יִת צָ רַ עַ ת מַ ְמאֶ ֶרת הִ וא בַּ בַּ יִת טָ מֵ א הוּא" )שם,מד( עולה שרק במידה ולאחר החלפת
האבנים פשה הנגע בבית בשנית  -הבית טמא ויש להרסו .אך רבי ישמעאל דרש שהפסוק השני חזרה על הדין בפסוק
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הראשון )ששני הפסוקים "ושב"" ,ובא" עניינם אחד  -להורות מהו הדין והתפשט הנגע בפעם הראשונה לפני חליצת האבנים ,אך ה"ושב" עוסק
בשבוע הראשון" ,ובא" עוסק בשבוע השני( ,ואם לאחר החלפת האבנים חזר הנגע ,ואף לא פשה  -הבית טמא ,ויש להורסו.

 .2ישנם שישה הבדלים בין חג הסוכות לשמיני עצרת ,שראשי התיבות שלהם הינו פז"ר קש"ב:
א .פייס  -על הקרבת קורבנות חג הסוכות לא היו מטילים פיס )גורל( מי יקריבם ,אלא כל כ"ד משמרות מקריבות אותם
לפי חשבון סדרן )סוכה נה ע"ב .למעשה ,כל משמרת הקריבה לפי הסדר פר אחד ,ומכיוון שישנן  24משמרות ו 70פרי החג -כל משמרת הקריבה
שלושה פרים למעט שתי המשמרות האחרונות( ,אבל על פר של שמיני עצרת מטילים כל הכוהנים מכל המשמרות פיס על ההקרבה
)למרות שיש היגיון שאחת משתי המשמרות שהקריבה שני פרים ולא שלוש ,כשאר המשמרות ,היא זו שתקריבה את פר של שמיני עצרת(.
ב .זמן  -מברכים גם על חג סוכות "שהחיינו" וגם על שמיני עצרת ,שנחשב כחג בפני עצמו )סוכה מז ע"א(.
ג .רגל  -שמיני עצרת נחשב כ"רגל" בפני עצמו ,ובאמירת יעלה ויבוא ,בתפילה ובברכת המזון ,במקום לומר "חג הסוכות
הזה" אומרים " חג שמיני עצרת הזה".
ד .קרבן  -בסוכות מקריבים פרים לפי מספר היום ,אילים שנים וארבעה עשר כבשים .בשמיני עצרת מקריבים פר אחד ,איל
אחד ושבעה כבשים.
ה .שירה  -בחג הסוכות רצו להזכיר לעם להתנהג כיאות בזמן אסיפת התבואה ,אזי הלווים היו שרים בבית המקדש מזמורי
תהילים הקשורים למתנות עניים )לקט ,שכחה ופאה( ,ובשמיני עצרת אומרים "למנצח על השמינית" )ע"פ מסכת סופרים .רש"י
ראש השנה ד ע"ב ד"ה "פזר קשב"(.
ו .ברכה  -בשמיני עצרת נהגו לברך את המלך ,כפי שבירכו את המלך שלמה בחנוכת המזבח )של בית המקדש הראשון( ביום
השמיני "בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִשׁלַּח אֶ ת הָ עָ ם ַויְבָ רֲ כוּ אֶ ת הַ מֶּ לֶ) "מ"א ח,סו .ע"פ התוספתא בסוכה פ"ד(.
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