
Rites au féminin 

Réparer la faute originelle 

D’après le midrash, les mitsvoth ou les coutumes 
qui incombent à l’épouse sont liées à la faute 
d’Eve. Il ne s’agit pas pour autant de culpabiliser 
les femmes du poids du péché originel, mais au 
contraire de souligner la réparation (la cabale 
parle de tikoun) réalisée par l’accomplissement 
des commandements avec amour. 
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 ה� לפיכ�, לעול� מיתה שגרמו ידי על לה� אמר תחלה המת אצל מהלכות ה� מה מפני
 לה נית� מה ומפני, ימשו� אד� כל ואחריו) כא איוב (ד"הה, תחלה המת אצל מהלכות
 מה ומפני, נדה מצות לה נית� לפיכ� הראשו� אד� של דמו ששפכה ידי על, נדה מצות
 לפיכ�, עול� של חלתו גמר שהיה הראשו� אד� את שקלקלה ידי על, חלה מצות לה נית�
 נשמתו שכבתה ידי על לה� אמר, שבת נר מצות לה נית� מה ומפני, חלה מצות לה נית�
.שבת נר מצות לה נית� לפיכ� הראשו� אד� של  

 

Midrash Genèse Rabba 17, 8 

Pourquoi les femmes doivent-elles marcher en avant du défunt (lors des processions 
funéraires) ? Parce qu’elles ont attiré derrière elles la mort sur le monde, selon les mots : 
« On le porte au cimetière [...] derrière lui, défilent tous les hommes et devant lui, une 
multitude » (Job 21,32,33). Pourquoi le commandement de séparation (nida, lors des 
menstrues) a-t-il été confié à la femme? Parce qu’elle [Eve] a versé le sang d'Adam. 
Pourquoi le commandement du prélèvement des prémices de la pâte (hala) lui a-t-il été 
assigné? Parce qu’Ève a corrompu Adam, lui qui était quintessence et prémices du 
monde. Pourquoi le commandement de l'allumage des lampes du Chabbat lui a-t-il été 
donné? Parce qu’Ève a éteint l'âme du premier homme. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Source : Traduction de Rivon Krygier. 

La reine Esther, Aline Mopsik  
Son courage participe du tikoun( la réparation) de la faute d’Eve. 

 


