
L’Eternel regretta d’avoir fait l’homme sur la terr e 
        
 

        וווובראשית בראשית בראשית בראשית 
  
ַוַּיְרא יי ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר   )ה(

  :ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום
ַוִּיָּנֶחם יי ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל   )ו(

 :ִלּבֹו
ְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ַוּיֹאֶמר יי ֶא   )ז(

ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף 
 :ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם

 :  ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ייְונַֹח  )ח(
 

  ))))זזזז,,,,וווו((((י בראשית י בראשית י בראשית י בראשית """"רשרשרשרש •
  

 :)ר"ב (ּלּו ָהָיה ִמן ָהֶעְליֹוִנים ָהָיה ַמְמִריָדןֶׁשִא, ֶׁשְּבָראֹו ַּבַּתְחּתֹוִניםֶנָחָמה ָהְיָתה ְלָפָניו 
 

        דדדד פרשה כז אותפרשה כז אותפרשה כז אותפרשה כז אות) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה  •
  

רבי יהודה אמר תווהות היתה לפני שבראתי אותו מלמטה שאלו בראתי אותו 
רבי נחמיה אמר מתנחם אני שבראתי אותו מלמטה , מלמעלה לא היה מורד בי

את התחתונים כך היה ממריד בי את שאלו בראתי אותו מלמעלה כשם שהמריד בי 
  העליונים

 
Genèse VI 
 
5. L’Eternel vit comme le méfait de l’homme était grand sur la terre et que tout penchant 

des pensées de son cœur n’était que mal tout le jour.  
6. L’Eternel regretta (litt. se consola) d’avoir fait l’homme sur la terre et il en fut attristé.  
7. L’Eternel dit «J’effacerai l’homme que j’ai créé de la surface du sol, depuis l’homme 

jusqu’à la bête, jusqu’au rampant et jusqu’à l’oiseau des cieux, car j’ai regretté de les 
avoir faits».  

8. Et Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. 
 

• Commentaire de Rachi sur «l’Eternel se consola d’av oir fait» 
 

Il trouva consolation en ce qu’il l’avait créé parmi les êtres inférieurs; car s’il avait fait 
partie des êtres supérieurs, il les aurait fait se rebeller. (d’après Bérechit Rabbah 27,4) 

 

• Midrach Béréchit Rabbah Section 24, alinéa 4 
 

Rabbi Yéhouda dit : «J’ai regretté de l’avoir créé depuis en bas, car si je l’avais créé 
depuis en haut, il ne se serait pas rebellé contre moi.» Rabbi Néh’émia dit : «Je me 
console parce que je l’ai créé depuis en bas; car si je l’avais créé depuis en haut, tout 
comme il a ligué contre moi les êtres inférieurs, il aurait ligué contre moi les êtres 
supérieurs.»  


