L’Arche sainte, point de contraction de l’espace-temps

מלכי א פרק ו פסוק כד
וְ חָ מֵ  אַ וֹת ְ נַ הַ ְ רב הָ אֶ חָ ת וְ חָ מֵ  אַ וֹת ְ נַ הַ ְ רב הַ ֵנִית עֶ ֶ ר אַ וֹת ִמ ְקצוֹת ְ נָפָ יו
:וְ עַ ד ְקצוֹת ְ נָפָ יו

 רש"י מלכי א פרק ו פסוק כד
עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות
כנפיו & כשה' פרושות נמצאות כנפות
שניה שהיו נוגעות זו בזו ממלאות כל
'חלל עשרי אמה וגו הכרובי אינו מ
:המדה ועומד בנס
Maquette des chérubins

תלמוד בבלי מסכת מגילה ד י עמוד ב
: תניא נמי הכי. מקו ארו' אינו מ' המדה: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו:ואמר רבי לוי
 וכתיב )מלכי א' ו'( ולפני הדביר עשרי אמה,ארו' שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח
 ארו' גופיה היכא, וכתיב כנ הכרוב האחד עשר אמות וכנ הכרוב האחד עשר אמות,/אר
. בנס היה עומד:הוה קאי? אלא לאו שמע מינה
Rois I, chapitre 6, verset 24
24) l’une des ailes d’un chérubin avait cinq coudées, l’autre également cinq : dix coudées
d’une extrémité de ses ailes à l’autre.



Commentaire de Rachi
Dix coudées d’une extrémité de ses ailes à l’autre : quand elles étaient
déployées, les ailes se touchaient et leur surface occupait donc les vingt coudées.
Les corps des Chérubins n’avaient donc pas d’espace et ne tenaient que par miracle.

Talmud Bavli, traité Méguila, page 10B
Rabbi Lévi enseigne : «Voici un enseignement que nous avons reçu de nos pères : l’arche
sainte n’occupait pas d’espace. Une braïta enseigne aussi : l’arche était située (dans le Saint
des Saints) à égale distance de dix coudées par rapport aux quatre murs. Et il est marqué :
«En avant du dévir (c’est la séparation entre le Sanctuaire et le Saint des Saints), vingt
coudées de long et vingt de large» (…). Où se tenait donc l’arche ? J’en déduis de ce fait
qu’elle tenait par miracle. »

Une explication originale de ce miracle a été donnée par S. Grimman. En voici un
extrait :

S. Grimman, « Arrêt aux limites de l’être », dans
Emounah, n°26, octobre 1992

