
La présence divine réside dans le mur occidental 
 
 

      יייי    סימ�סימ�סימ�סימ�    שמותשמותשמותשמות    פרשתפרשתפרשתפרשת) ) ) ) בוברבוברבוברבובר((((    תנחומאתנחומאתנחומאתנחומא    מדרשמדרשמדרשמדרש
  
 עד נחמ� בר שמואל' ר אמר, )ד יא תהלי�(' וגו קדשו בהיכל' ה ה"זש]. רעה היה ומשה] [י[

 בית ומשחרב, קדשו בהיכל' ה שנאמר, בהיכל נתונה השכינה היתה המקדש בית חרב שלא
 ב� אלעזר' ר אמר, לשמי� שכינתו סילק, /)'ד א"י תהלי�/ ש�( כסאו בשמי�' ה המקדש

 שנאמר ומניי�, קדשו בהיכל' ה שנאמר, ממקומה זזה השכינה אי� חרב לא ובי� חרב בי� פדת
 אקרא' ה אל קולי אומר הוא וכ�, )ג ט= 'א מלכי�= א"מ( הימי� כל ש� ולבי עיני והיה

 פדת ב� אלעזר' ר אמר. בקדושתו הוא הרי הר שאפילו, )ה ג תהלי�( סלה קדשו מהר ויענני
 זז אינו, )ג א עזרא( בירושל� אשר האלהי� הוא ישראל אלהי' ה בית את ויב� כתיב מה ראה
� זה הנה שנאמר, המקדש בית של מערבי מכותל זזה השכינה אי� לעול�, אחא' ר אמר. מש
 .קדשו היכלב' ה הוי, )ט ב= השירי� שיר= ש"שה( כתלנו אחר עומד

 
 

      טטטט    משנהמשנהמשנהמשנה    וווו    פרקפרקפרקפרק    אבותאבותאבותאבות    עלעלעלעל    אלאשקראלאשקראלאשקראלאשקר    יייי""""לרלרלרלר    המשנההמשנההמשנההמשנה    מרכבתמרכבתמרכבתמרכבת
  

 שמי� נתהוו ממנו אשר הדק לחומר דומה הוא שבודאי, המקדש בית הוא החמישי והקני�
 מכוו� והוא, )ב"ע נד יומא( העול� הושתת ממנה אשר השתיה אב� היא ש� שהרי, ואר#
 ש"וכמ, מש� זזה אינה השכינה לעול�ו, )ה, ד ברכות ירושלמי( מעלה של המקדש בית כנגד
 )י, ד מיכה( בשדה ושכנת מקריה תצא כי פסוק על

 
 

Midrash Tanhouma sur l’Exode, chapitre 10 
 
Dieu est dans son sanctuaire saint (Psaumes ; 11,4) : Rabbi Shmouel fils de Nahman dit : 
jusqu’à la destruction du Temple, la présence divine se trouvait dans le Temple; depuis sa 
destruction ‘le trône de Dieu est au ciel’, sa présence s’est envolée aux cieux. Rabbi Elazar 
fils de Pedat enseigne: que le Temple soit détruit ou non, la présence divine n’a pas bougé 
de sa place comme il est dit : ‘Dieu est dans son sanctuaire saint’. Et d’où le sait-on? Car il 

est écrit ‘Mes yeux et Mon cœur sont là-bas tous les 
jours’ et ‘A pleine voix, je crie vers l’Eternel ; il me 
répond de sa sainte montagne’ même si c’est juste 
une montagne, elle garde sa sainteté. Rabbi Elazar 
fils de Pedat enseigne également : puisqu’il est 
marqué ‘qu’il bâtisse le Temple de l’Eternel, Dieu 
d’Israël, de ce Dieu qui réside à Jérusalem’, cela veut 
dire qu’Il est toujours là-bas. Rav Ah’a dit : jamais la 
présence divine n’a quitté le mur occidental du 
Temple, comme il est dit : ‘le voici qui se tient derrière 
notre muraille’. 

 
 
Photo du mur occidental. 

 

Commentaire de Rabbi Elachkar sur les Maximes des pères, 
chapitre 6, Mishna 9 
 



Le 5ème élément est le Temple, qui est le point central où convergent le ciel et la terre, car cet 
endroit est la pierre angulaire à partir de laquelle le monde s’est formé. Il est en relation avec 
le Temple céleste et la présence divine y réside à jamais. 


