
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Makomמקו� מקו� מקו� מקו� 
 

Sens premier : endroit, lieu 
Sens second : un des noms de Dieu. 

 
Racine : existence : קיו�קיו�קיו�קיו� 

 
        בראשית פרק כחבראשית פרק כחבראשית פרק כחבראשית פרק כח

ַ�ָ�קֹו� , ְ�ַ�בַו�ִ ; ַוָ�ֶ'� ְמַרֲאֹ�ָתיו ,ַוִ�ַ%ח ֵמ$ְבֵני ַהָ�קֹו�, ָבא ַהֶ ֶמ�� ִ�י, ַוָ�ֶל� ָ�� ַוִ�ְפַ�ע ַ�ָ�קֹו� יאיאיאיא
    .ַהה(א

  
Genèse chapitre 28 
11) II arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché. II prit une des 
pierres de l'endroit, en fit son chevet, et passa la nuit dans ce lieu. 
 

        ל פרק כדל פרק כדל פרק כדל פרק כד""""מהרמהרמהרמהר, , , , נצח ישראלנצח ישראלנצח ישראלנצח ישראל
ודבר זה , הוא שינוי, וה� יוצאי� מ� המקו� המיוחד לכל אחד, שאינ� עומדי� במקו� הטבעי לה� בעול�

כאשר מעיד עליו מילת מקו� שהוא לשו� , כי המקו� הוא קיו� אל אשר הוא מקו� אליו. הוא הפסד נחשב
  . קיו� והיציאה מ� המקו� שהוא קיומו הוא אבוד אל אשר הוא מקו� אליו

 

 

Netsah Israel, Maharal de Prague, chapitre 24 
Lorsque les populations ne résident pas dans leur endroit « naturel » et qu’elles sortent de 

leurs frontières spécifiques, elles se déplacent, et ceci est une grande perte. Car l’endroit fait 

exister celui qui y réside, comme le témoigne le mot « makom » (endroit) qui vient du mot 

« Kioum » (existence). Et le fait de sortir de « l’endroit », qui est la source de l’existence de 

l’individu, le déconnecte de cette source.  

 
  ספר חידושי אגדות חלק שלישי עמוד קמזספר חידושי אגדות חלק שלישי עמוד קמזספר חידושי אגדות חלק שלישי עמוד קמזספר חידושי אגדות חלק שלישי עמוד קמז

והמקו� " אי� ל5 דבר שאי� לו מקו�"' אבות פרק ד] שאמרו[הדברי� יש לה� קיו� במקו� כמו שאומרי� 
 .ולכ� נקרא מקו� שהוא מקיי� הדבר שעומד בו. נות� קיו� לדבר שהוא במקו� ודבר זה יתברר בסמו5

 
Netivoth Olam, Maharal de Prague, chapitre 17 
Les choses doivent leur existence à l’endroit comme il est dit dans le traité des pères 
chapitre 4 : « Il n’y a pas une chose qui n’a pas sa place ». Et l’endroit donne l’existence à la 
chose comme nous l’éclaircirons plus loin. Et c’est pourquoi « endroit » se dit « Makom », 
car il fait exister « mekayem » la chose qui s’y tient. 
 
 
 
Source : Bible, traduction du Rabbinat. Commentaires du Maharal de Prague: traduction : Michael Touboul 

 
 
 

 
 
 

Lectures du Maharal de Prague 
 

L’Endroit 
 

Le terme     מקו� qui signifie endroit indique aussi un des noms de Dieu. 
Le Maharal de Prague va nous aider à comprendre le rapport entre les 
deux définitions. 

Un monde ou chaque nation a sa 
place 


