
 

 

                        

 
  

 
 
 

 פרקי דרבי אליעזר
ה רבון כל העולמים כשהייתי לבדי לא חטאתי לך אלא "אמר אדם לפני הב יד

' האשה אשר נתת עמדי וכו' שהאשה שהבאת אצלי היא הדיחה אותי מדרכיך שנ
לה לא דייך שחטאת את עצמך אלא שחטאת את אדם ' ה לאשה ואמ"קרא הב
הנחש ' לפניו רבון כל העולמים הנחש הסיח דעתי לחטא לפניך שנאמרה 

השיאני ואוכל והביא שלשתן ונתן עליהם גזר דין מתשעה קללות ומות והפיל 
את סמאל ואת כת שלו ממקום קדושתן מן השמים וקצץ רגליו של נחש ופקד 
עליו להיות מפשיט את עורו ומצטער אחת לשבעה שנים בעצבון גדול ואררו 

יה שואף במיעיו ומזונו נתהפך במיעיו לעפר ומרורת פתנים מות בפיהו תתן שיה
שנאה בינו לבין בני האשה שהיו רוצצין את ראשו ואחר ממנו המות ונתן לאשה 
מתשע קללות ומות ענוי לידה וענוי דם בתולים וענוי הריון וענוי גדול בנים 

צע את אזנה כעבד ומכסה את ראשה כאבל ואינה מגלחת אותה כי אם בזנות ור
עולם וכשפחה משרתת בעלה ואינה נאמנת בעדות ואחר כל אלו מות והוציא 

קללות ומות וקצר כחו וקצר קומתו טומאת הזב טומאת הקרי ' דומיס לאדם מט
טומאת תשמיש המטה זורע חטים וקוצר קוצים ומאכלו בעשב הארץ כבהמה 

חטא מה חטא ארץ  לחמו בדאבה מזונותיו בזיע ואחר כל אלו מות אם אדם
שנאררה אלא על שלא הגיד את מעשיה לפיכך נאררה ובשעה שבני אדם חוטאין 

ארורה האדמה ' בעבירות הקלות הוא מכה פירותיה של ארץ בעבור בני אדם שנ
 .בעבורך

 

 
Chapitres de Rabbi Eliézer 
14 Adam dit devant Dieu: Maître des mondes ! Lorsque j’étais seul, je n’ai pas fauté envers 
toi, mais la femme que tu m’as amenée m’a écarté de mon chemin, ainsi qu’il est dit : "la 
femme que tu m’as associée" (Genèse 3,12). Dieu convoqua la femme et lui dit  non 
seulement tu as fauté mais en plus tu as entraîné la faute de l’homme! Elle répondit: Maître 
des mondes, le serpent m’a dupée, ainsi qu’il est dit : "Le serpent m'a entraînée, et j’ai 
mangé" (Genèse 3,13). Il les convoqua tous les trois et proclama leur verdict des neuf 
malédictions accompagnées de la mortalité, il fit chuter Samaël et sa suite de leur sainteté 
céleste, coupa les pieds du serpent, décréta sur lui les affres de la mue accompagnées de 
grandes douleurs une fois tous les sept ans, le maudit qu’il se traîne sur son ventre, que sa 
nourriture se transforme en poussière et en venin dans ses entrailles, que la mort soit dans 
sa bouche et que la haine réside entre lui et les hommes de sorte qu’ils devront lui écraser la 
tête. Ajouté à cela, la mort. Et il déclara neuf malédictions et la mortalité envers la femme ; 

Adam, Eve, le serpent et la terre 
 

Les malédictions et la mort 
 

Les trois protagonistes de l’épisode du fruit 
défendu sont frappés par les malédictions 
divines. Le Midrach ajoute quelques détails 
et dresse une liste exhaustive des sentences 
prononcées. Le silence de la terre lui sera 
reproché. 

Avant la faute, le serpent marchait sur ses jambes. 
Peut-être ressemblait-il à ces dinosaures ? 
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les douleurs de l’accouchement, les douleurs du sang de la virginité, les douleurs de la 
grossesse, les affres de l’éducations, se couvrir la tête en signe de deuil et se raser la tête 
en cas d’immoralité, percer son oreille tel un esclave perpétuel, être une servante au service 
de son mari, ne pas pouvoir témoigner. Ajouté à cela, la mort. Il a étendu le pardon à Adam 
en raison de neuf malédictions et de la mortalité ; un amoindrissement de sa force, de sa 
taille, l’impureté du "coulant", l’impureté due à une émission de semence accidentelle, 
l’impureté due à une émission de semence (dans le cadre d’une relation sexuelle), devoir 
semer le blé, récolter des ronces, manger comme une bête l’herbe de la terre, gagner son 
pain dans l’anxiété et à la sueur de son front. Ajouté à cela, la mort. Si l’homme a fauté, 
qu’elle faute la terre a en revanche commise pour avoir été également maudite ? Car elle n’a 
pas fait mention de ses agissements, ainsi elle a été maudite et lorsque les hommes fautent 
au moyen de légères transgressions, il (Dieu) châtie les fruits de la terre à cause des 
hommes, ainsi qu’il est dit : "maudite est la terre à cause de toi" (Genèse 3,17).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction : David Horowitz  
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