
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 'מסכת כלה פרק ג
שנאמר , שכן אתה מוצא עזה ועזאל לא נכשלו אלא בעיניהם .אל תכשל בעיניך

אמרי מעיקרא קמי רחמנא מה , מאי עובדיהו, ויראו בני האלהים את בנות האדם
, השתא חזיתון דאטעתון יתר מנהון, אמר להו קודשא בריך הוא, אנוש כי תזכרנו

מדמי  כיון דמדבקי בהו ומבעלי לגברייהו ]...[ אשלט בהון יצרא בישא ונחיתו
  .בנייהו למלאכי

 

Traité Kala Chapitre 3 
Ne trébuche pas (ne faute pas) par tes yeux. Tu trouves ainsi au sujet des anges Aza et 
Azaël qui trébuchèrent par leurs yeux: "les fils de la race divine trouvèrent que les filles de 
l'homme étaient belles" (Genèse 6,2), qu’ont-ils fait? Ils dirent: "qu’est l’Homme pour lui 
donner la Tora?!" Dieu leur répondit: "Vous allez voir que vous fauterez bien plus que lui, Je 
vais placer en vous le mauvais penchant et vous allez descendre (sur terre)" […] et puisque 
le mauvais penchant s’introduisit en eux, ils eurent des relations avec des humains. C’est 
pourquoi leurs enfants ressemblent à des anges.  
 

 ילקוט ראובני
מלאכים מסטרא דימינא , נעשה אדםה לברא את האדם אמר "בשעה שבקש הקב

אבל , ודא מטטרון לקבליה יוסף, נעשה ונשמע' ברכו ליה ואמר כל אשר דבר ה
ואמרו מה אנוש כי , ל ושאר מלאכי דאתכללו עמיה היו שונאים ליה"א ועזא"עז

א "ולקביל מטטרון דהוא יוסף ולקביל שאר מלאכים דאכלילו עם עז, תזכרנו
  .אן באה השנאה עם אחיו ויוסףומכ, ל הם אחי יוסף"ועזא

Yalkout Réouvéni 
Lorsque Dieu voulut créer l’Homme, Il dit: "Faisons l’Homme", les anges du côté droit le 
bénirent et dirent: "Tout ce que Dieu a dit nous ferons et nous comprendrons" et c’est l’ange 
du côté de Joseph. Mais Aza, Azaël et d’autres anges à leur suite, le détestèrent et dirent: 
"qu’est l’Homme pour qu’il en soit fait mention?!", et ces anges-là sont au regard des frères 
de Joseph. De là provient la haine des frères envers Joseph. 

L'épreuve de la chair 
 

La tentation des anges 
 
D’ordinaire, on se représente les anges comme des 
êtres parfaits et purs. Pourtant, le Midrach enseigne 
que ces êtres purement spirituels n'en mèneraient 
pas large face aux épreuves de l’existence humaine.  
 

"Ange déchu regardant vers un nuage" par 
Odilon Redon (1875) 

 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_6_2.aspx


 

 

 ילקוט שמעוני
 ועבדו המבול דור שעמדו כיון להם אמר ,עזאל מהו יוסף רב את תלמידיו שאלו

 ואמרו ,ועזאל שמחזאי מלאכים שני עמדו מיד ,מתעצב ה"הקב היה ,זרה עבודה
 כי אנוש מה עולמך את כשבראת לפניך אמרנו הלא ,עולם של רבונו ,לפניו

 בכם שולט היה בארץ שרויין אתם אם ,לפני וידוע גלוי להם אמר ]...[ ,תזכרנו
 .אדם מבני קשים והייתם ,הרע יצר

Yalkout Chimoni 
Les élèves de Rav Yossef lui demandèrent: "Qu’est-ce qu’Azaël?", il leur répondit: "lorsque 
la génération du déluge se livra à l’idolâtrie, Dieu s’attrista. Deux anges du nom de 
Cham'hazaï et Azaël se levèrent et dirent devant Lui: "Maître du monde, nous t’avions bien 
dit lorsque Tu as créé le monde: qu’est l’Homme pour qu’il en soit fait mention! (Psaumes 
8,5)" […] Il leur dit: "il est indéniable qu’à leur place, luttant avec le mauvais penchant, vous 
auriez fait pire"… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction: David Horowitz 
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