
זה ההיכל ,)ח, תהלים כו(אהבתי מעון ביתך
שההיכל , זאת אומרת ,אמר רבי שמעון בן יוחאי

נו כונ' מקדש ה' מכון לשבתך פעלת ה

אהבתי מעון ביתך ' ה, למה הוא אומר
 .כיצד. בשביל ששקול כנגד בריאת עולם

נוטה שמים , וכתיב, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

 .)ז, שמות כו(עות עזים
ובמשכן . ויהי מבדיל בין מים למים

. יקוו המים, שנאמר, בשלישי כתיב מים

 .)יח, שמות ל(ונתת שמה מים
ועשית , ובמשכן כתיב. יהי מאורות ברקיע השמים
ישרצו המים שרץ נפש , שנאמר

והיו ,ובמשכן.כבשים ועופות
ויברא , שנאמר, בששי נברא אדם

שהוא , ובמשכן כתיב אדם

בבריאת העולם . ותכל כל עבודת
ויכל , בבריאת העולם כתיב

ויקדש , בבריאת העולם כתיב
 . )א

Le Tabernacle devait être l'habitation provisoire de 

Dieu et le centre de ralliement du peuple.
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אהבתי מעון ביתך' ה, זה שאמר הכתוב. 
אמר רבי שמעון בן יוחאי. ן כבודךשהוא מכוון במקום משכ

מכון לשבתך פעלת ה, שנאמר, שלמטה מכוון כנגד היכל של מעלה

למה הוא אומר, אמר רבי יעקב ברבי אסי
בשביל ששקול כנגד בריאת עולם, )ח, תהלים כו(

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

עות עזיםועשית ירי, ובמשכן מה כתיב. )ב
ויהי מבדיל בין מים למים, שנאמר, ואומר בהן הבדלה

בשלישי כתיב מים .)לג, שמות כו(והבדילה הפרוכת לכם

ונתת שמה מים(…) ועשית כיור נחשת וכנו נחשת
יהי מאורות ברקיע השמים, תיבדכ, ברביעי ברא מאורות
שנאמר, בחמישי ברא עופות. )לא, שמות כה

כבשים ועופות, גדן לעשות קרבנותכנ, ובמשכן
בששי נברא אדם .)כ, שמות לה(הכרובים פורשי כנפים למעלה

ובמשכן כתיב אדם. בכבוד יוצרו, )כז, בראשית א(ים את האדם בצלמו

 . 'שנמשח לעבוד ולשמש לפני ה
ותכל כל עבודת, ובמשכן כתיב. ויכולו השמים והארץ

בבריאת העולם כתיב. ויברך אותם משה, ובמשכן כתיב. ויברך אלהים

בבריאת העולם כתיב. )א, במדבר ז(ויהי ביום כלות, שכן כתיב
א, במדבר ז( וימשח אותו ויקדש אותו, ובמשכן כתיב
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ces deux dimensions 
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. אלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכן
שהוא מכוון במקום משכ

שלמטה מכוון כנגד היכל של מעלה

אמר רבי יעקב ברבי אסי .)יז, שמות טו(ידיך
(ומקום משכן כבודך

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, בראשון כתיב

ב, תהלים קד(כיריעה
ואומר בהן הבדלה, בשני יהי רקיע

והבדילה הפרוכת לכם, כתיב

ועשית כיור נחשת וכנו נחשת, ובמשכן כתיב
ברביעי ברא מאורות

שמות כה(מנורת זהב

ובמשכן. חיה ועוף יעופף
הכרובים פורשי כנפים למעלה

ים את האדם בצלמואלה

שנמשח לעבוד ולשמש לפני ה, כהן גדול
ויכולו השמים והארץ, בשביעי

ויברך אלהים, כתיב

שכן כתיבובמ. אלהים
ובמשכן כתיב. אותו

Demeure terrestre, demeure céleste 

monde du Temple 

Le récit de la création du monde et celui de 

l’édification du Tabernacle se font écho 

concerne l’humanité entière, le 

ne s’adresser qu’aux Hébreux.  

Les sages, dans ce Midrach, cherchent à conjuguer 

ces deux dimensions aux portées symboliques à 



אלא מה שמים וארץ הם עדים על ישראל . ולמה המשכן שקול כנגד שמים וארץ

אף משכן עדות , )יט, דברים ל(העידותי בכם היום את השמים ואת הארץדכתיב 
אהבתי מעון ' ה ,לכך נאמר. אלה פקודי המשכן משכן העדות, שנאמר, אללישר

שבית , אמר רבי שמואל. ולמה משכן משכן שני פעמים. ביתך ומקום משכן כבודך

משכן , ולפיכך אמר. חרבן ראשון וחרבן שני, המקדש עתיד להתמשכן שני פעמים
הקדוש ברוך הוא  עדות לכל האומות שנתרצה, משכן העדות, דבר אחר .שני פעמים

עמד משה ולמד עליהם , כשעשו אותו מעשה. כיצד. לישראל על מעשה העגל

ומי , רבונו של עולם, אמר משה. עד שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא, סנגוריא
ועשו לי מקדש ושכנתי , לך אמור להם, אמר לו. מודיע לאומות שנתרצית

        מעיד שהשכינה בישראלשהמשכן , לכך כתיב משכן העדות. )ח, שמות כה(בתוכם
 

 

Midrach Tan'houmaPekoudei, Chapitre 2 

Telle est la distribution du Tabernacle. Lorsque le verset dit : "Seigneur, j’aime le 

séjour de ta maison" (Ps. 26:8) il se réfère au Tabernacle qui se trouve face au lieu où 

réside Ta Gloire. 

Rabbi Chimon fils de Yo'hai dit: cela signifie que le Temple terrestre est en face du 

Temple céleste, comme il est dit: "résidence que tu t'es réservée, Seigneur! Sanctuaire, 

ô mon Dieu! Préparé par tes mains" (Exode 15:17). 

Rabbi Yaakov fils de Rabbi Assi dit: pourquoi est-il dit "Seigneur, j’aime le séjour de ta 

maison, et le lieu où réside Ta gloire" (Psaumes 26:8)? Parce qu’il équivaut à la création 

du monde. Qu’est-ce à dire?  

Le premier jour il est écrit : « au commencement Dieu créa le ciel et la terre » et il est 

écrit: "tu déploies les cieux comme une tenture" (Psaumes 104:2). Et au sujet du 

Tabernacle qu’est-il écrit: "et tu ferras des tentures en poil de chèvre" (Exode 26:7).  

Le second, que soit le firmament et une division entre eux, puisqu’il est dit : « et qu’il 

divise les eaux des eaux". Et pour le Tabernacle il est dit: "et le voile sépareras pour 

vous" (Exode 26:33).  

Le troisième c’est l’eau qui est mentionnée, comme il est écrit: "que les eaux se 

rassemblent" et au sujet du Tabernacle il est dit "Tu feras une cuve de cuivre avec son 

support en cuivre (…) et tu y mettras de l’eau "(Exode 30:18). 

Le quatrième il créa les luminaires ainsi qu’il est écrit "Que des corps lumineux 

apparaissent dans l'espace des cieux" et pour le Tabernacle il est dit "tu feras un 

chandelier d’or " (Exode 25:31).  

Le cinquième il créa les oiseaux comme il est dit : "Que les eaux fourmillent d'une 

multitude animée, vivante et que des oiseaux volent" et dans le Tabernacle il y avait des 

sacrifices de brebis et d’oiseau. Alors que dans le Tabernacle "Ces chérubins auront les 

ailes étendues en avant"  (Exode. 35:20).  



Le sixième l’Homme fut créé, puisqu’il est écrit: "Dieu créa l’Homme à son image" (Gen. 

1:27), pour l’honneur de son Créateur. Et dans le Tabernacle le verset parle de l’Homme 

qui est le grand prêtre, oint pour le service Divin.  

Enfin le septième, "ainsi furent terminés les cieux et la terre" et dans le Temple il est 

dit: "Ainsi fut terminé tout le travail". Lors de la création "Dieu bénit" et dans le 

Tabernacle "Moise les bénit". A la fin de la création "Dieu avait achevé" et dans le 

Tabernacle le verset dit : "Or, le jour où Moïse eut achevé". Au sujet de la création il est 

écrit: "il le proclama saint", ce qui se retrouve au sujet du Tabernacle: "il le oint et il le 

consacra" (Nombres. 7:1). 

Et pourquoi le Tabernacle équivaut au ciel et à la terre? C’est parce que le ciel et la terre 

témoigne sur Israël comme il est dit: "en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre". 

Ainsi même le Tabernacle est un témoignage pour Israël puisqu’il est dit : "Telle est la 

distribution du tabernacle, résidence du témoignage". En cela il est dit: "Seigneur, j’aime 

le séjour de ta maison, et le lieu où réside ta gloire…" 

Et pourquoi le verset répète-t-il "Tabernacle" deux fois? Rabbi Chemouel dit, c’est parce 

que le Temple sera pris deux fois en gage dans l’avenir,  lors de la destruction du 

premier et du second Temple. C’est la raison pour laquelle il a dit "Tabernacle" deux 

fois.  

Autre explication: "une Tente de témoignage", un témoignage pour l’ensemble des 

peuples, que Dieu c’est réconcilié avec Israël malgré la faute du veau d’or. Comment 

cela? Lorsqu’ils agirent de la sorte, Moise se leva en leur érigeant un défenseur jusqu’à 

ce que le Saint Béni Soit Il le leur pardonne. Moise a donc demandé, Maitre du monde, 

qui attestera devant les autres peuples de ton pardon? Dieu lui répondit alors, va et dit 

leur: "ils me feront un Tabernacle et je résiderai en eux" (Exode 25:8). Voici la raison 

pour laquelle il est écrit "Tente de témoignage", c’est parce que le Tabernacle témoigne 

de la présence Divine au sein d’Israël.   
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