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Genèse chapitre 1 
3- Dieu dit : "Que la lumière soit !" Et la lumière fut.  
4- Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les 
ténèbres.  
5- Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela Nuit. Il fut soir, il fut matin, un 
jour. 
 
Genèse Rabba (Ed. Vilna) Chapitre 12 
Rav Yéhouda fils de Simoun enseigne : par la lumière qui permit de créer le monde, Adam 
pouvait voir d’un bout du monde à l’autre. Quand le Saint, béni soit-Il, soit-Il, constata les 
mauvaises actions de la génération d’Enoch [l’idolâtrie], de la génération du déluge et de la 
génération de la tour de Babel, Il décida de l’occulter, comme il est dit (Job 38) : "Il retient 
leur lumière des méchants." Pour qui cette lumière fut-elle cachée ? Pour les justes dans les 
temps futurs. 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 1, v. 3, (Bereshit - בראשית) et Philippe Haddad 

La lumière originelle 
 

La récompense des justes 
 

La première création divine est la lumière. A quoi 
correspond-elle alors que le quatrième jour parle de 
la création des étoiles ? 
 Pour les rabbins cette lumière sera la récompense 
des justes pour les temps futurs. L’homme se 
nourrira alors de lumière divine ! 

Une lumière au-delà de la lumière. 

 


