Election, exil et rédemption

La vache rousse, symbole d'Israël
La Tora livre une description très précise et technique
du rituel de la vache rousse.
Le Midrach y lit en allusion toute l'histoire de l'élection,
des souffrances et de la rédemption du peuple juif.

Pour le Midrach la loi de la vache rousse est une
parabole de l'histoire du peuple juif.

'ספר במדבר פרק יט
בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל וְּ י ְִּקחו אֵ ליָך פָ ָרה- ִצוָ ה ה' לֵאמֹר ַּדבֵ ר אל-ב זֹאת חֻ ַּקת הַּ ּתו ָֹרה אֲ שר
אלְּ עָ זָר-אֹתּה אל
ָ עָ לָה עָ ליהָ עֹל ג ונְּ ַּתּתם-בָ ּה מום אֲ שר ֹלא-אֲ דֻ מָ ה ְּּת ִמימָ ה אֲ שר אֵ ין
הַּ פָ ָרה לְּ עֵ ינָיו-אֹתּה ]…[ ה וְּ ָש ַּרף את
ָ  ִמחוץ לַּמַּ חֲ נה וְּ ָשחַּ ט-אֹתּה אל
ָ הַּ כֹהֵ ן וְּ הו ִֹציא
ט
פִ ְּר ָשּה י ְִּשרֹף]…[ וְּ ָאסַּ ף ִאיש טָ הוֹר אֵ ת אֵ פר- ָדמָ ּה עַּ ל-בְּ ָש ָרּה וְּ את-ע ָֹרּה וְּ את-את
[…] הַּ פָ ָרה וְּ ִהנִ יחַּ ִמחוץ לַּמַּ חֲ נה בְּ מָ קוֹם טָ הוֹר
ילקוט שמעוני על פרשת חקת
אדומה אלו ישראל. פרה אלו ישראל שנאמר כי כפרה סוררה סרר ישראל
שנאמר אדמו עצם מפנינים ]…[ אשר לא עלה עליה עול זה דורו של ירמיה שלא
קבלו עליהם עולו של הקב"ה ]…[ והוציא אותה אל מחוץ למחנה ועמה הגלי
לבבל ושחט אותה לפניו ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור
ושרף את הפרה לעיניו וישרוף את בית ה' ואת בית המלך ]…[ ואסף זה הקב"ה
דכתיב ביה ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ]…[ את אפר הפרה אלו גליותיהם
של ישראל והניח אל מחוץ למחנה במקום טהור זה ירושלים שהיא טהורה
Nombres, chapitre 19
2

"Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, savoir: Avertis les enfants d'Israël de te
choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug.
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Vous la remettrez au pontife Eléazar; il la fera conduire hors du camp, et on l'égorgera en
sa présence. […] 5 Alors on brûlera la vache sous ses yeux: sa peau, sa chair et son sang,
on les brûlera avec sa fiente. […] 9 Un homme pur recueillera les cendres de la vache et les
déposera hors du camp, en lieu pur […]

Midrach Yilkout Chimoni sur parachat 'Houkat
"Une vache" renvoie à Israël, comme il est dit: "Israël est indocile comme une vache indocile"
(Osée 4,16).
"Rousse" renvoie à Israël, comme il est dit: "leur corps était couleur vermeille" (Lamentations
4,7).
"Qui n'a pas porté le joug" renvoie à la génération du temps de Jérémie qui ne se soumit pas
au joug divin.

"Il le conduira hors du camp" renvoie à l'exil du peuple à Babylone (cf Ezra 5,12).
"Il l'égorgera face à lui" renvoie à la mise à mort des fils du roi Sedecias par les Babyloniens
(cf II Rois 25,7)
"Il brûlera la vache" renvoie à "Il mit le feu au temple de Dieu et au palais du roi" (II Rois
25,9)
"Il recueillera" renvoie à Dieu car il est écrit à son sujet "Il lèvera l'étendard vers les nations
pour recueillir les exilés d'Israël et rassembler les débris épars de Juda des quatre coins de
la terre" (Isaïe 11,12)
"Les cendres de la vache" renvoie aux exils d'Israël.
"Il la déposera en un lieu pur" renvoie à Jérusalem qui est pure.
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