
 

 

                        

 
  
 

 
           חיי שרהתנחומא מדרש 

כגון  ]...[ה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה "אמר הקב ג
ו ראה גתו מלאה ענבים ויש לו כרם לבצור אמרו לו להיכן אתן שאר הענבים "ב

שאר הענבים והגת קטנה מה עשה דרך את הענבים שבגת ואחר כך הביא 
והחזיקה אותן ואת כל הענבים שלו וכך היה העולם כלו מים והארץ שקוע במים 

אמר הקדוש ברוך הוא תראה היבשה אמרו המים הרי כל העולם אנו מלאין 
ולמה הרגו  ]...[ בעט באוקינוס והרג שר שלומה עשה  והוא צר לנו להיכן נלך

 ף מתיםמפני שהבית המחזיק מאה בני אדם חיים מחזיק אל
 

 

Midrash Tan’houma sur parachat ‘Hayé Sara 
§3 Dieu dit : "Que les eaux se rassemblent en dessous des cieux en un endroit et que se 

montre la terre sèche" (Genèse 1,9) […]  
Cela est à l’image d’un homme qui vit son pressoir rempli de raisins et il lui restait encore 
une vigne à vendanger. On lui dit: où va-t-on mettre le reste des raisins, le pressoir est 
petit ?!  Pour ce faire, il piétina ceux qui se trouvaient dans le pressoir puis il apporta le reste 
des raisins et tous ont pu être contenus.  
Ainsi était le monde: entièrement rempli d’eau et la terre immergée. Dieu dit: "que la terre 
sèche apparaisse". Les eaux dirent : "Nous remplissons déjà le monde et nous sommes à 
l’étroit, où irions-nous ?" Dieu donna un coup de pied à l’océan et tua son prince. Et pourquoi 
l’a-t-il tué ? Car une maison qui contient cent hommes vivants en contient mille morts. 
 
 

 

 

 

Traduction: David Horowitz 

L’océan contracté 
 

Dieu contre le prince des mers 
 

Le récit de la Genèse comporte un paradoxe: si l’eau 
remplit tout l’univers, comment la terre ferme peut-elle 
apparaitre ?  
Le Midrach met Dieu en scène luttant contre ses 
propres créatures pour dépasser cette contradiction 
primordiale. 
 
 

Dans la Genèse la terre ferme apparait par une contraction des eaux. 


