
Le Temple, lieu de résidence pour Dieu 
 
 
 

      טזטזטזטז    סימ�סימ�סימ�סימ�    נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשת) ) ) ) ורשאורשאורשאורשא((((    תנחומאתנחומאתנחומאתנחומא    מדרשמדרשמדרשמדרש
  
 שמעו� ורבי הוא חדש דבר ויהי אומר שהוא מקו� כל אומר רב משה כלות ביו� ויהי) טז(

 ה"זש שהיה לכמות וחזר ימי� להרבה נפסק שהיה דבר ויהי אומר שהוא מקו� כל אומר
 את ה"הקב שברא בשעה נחמ� בר שמואל רבי אמר כלה אחותי ילגנ באתי) ה השירי� שיר(

 אותו וצוה האד� את ברא בעליוני� שיש כמו בתחתוני� דירה לו שיהא נתאוה העול�
 ועבר) ב בראשית( ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומע� תאכל אכול הג� ע� מכל לו ואמר

 בעליוני� לי שיש כמו חתוני�בת דירה לי שיהא מתאוה הייתי כ� ה"הקב ליה אמר, צוויו על
(...)  עמד הראשו� לרקיע שכינתו ה"הקב סלק מיד, אותו שמרת ולא אות� צויתי אחד ודבר
 לגני באתי) ה השירי� שיר( וכתיב סיני על' ה וירד) יט שמות( שנאמר לאר� והורידה משה

  . המשכ� כשהוק� אימתי, כלה אחותי
 
 
 
 
 
 
 
Midrash Tanhoumah, section Nasso, chapitre 16 
 
«Et ce fut, le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle»; l’expression «et ce fut» est 
toujours dite à propos d’une nouvelle chose. Quant à Rabbi Shimon, il parle d’une chose qui 
a disparu depuis longtemps et qui est revenue à sa place initiale, comme il est marqué : «Je 
suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée». Rabbi Shmouel fils de Nahman 
enseigne qu’au moment où le Saint béni soit-Il a créé le monde, il désirait avoir une demeure 

dans le monde d’en bas comme celle qu’Il avait dans le 
monde d’en haut. Il créa l’homme et lui ordonna de ne 
pas consommer du fruit de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal. L’homme transgressa le 
commandement. Dieu fit (descendre) Sa Présence du 
premier au second niveau. (…) Moïse apparut et la fit 
descendre sur terre, comme il est dit «l’Eternel 
descendit sur le Mont Sinaï» (Exode 19) et «Je suis 
entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée  ». A 
quel moment ? Quand le Tabernacle fut dressé. 
 

Maquette du Temple de Jérusalem 

 
 


