
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

        ''''מדרש ויקרא רבה סימן טמדרש ויקרא רבה סימן טמדרש ויקרא רבה סימן טמדרש ויקרא רבה סימן ט
מ הוה יתיב ודריש בלילי שבתא הוה תמן חדא איתתא יציבא ושמעה ליה "ר טטטט

תנתא מדרשא אמתינת עד דיחסל ממדרש אזלה לביתה אשכחא בוצינא טפי 
בא ושמעה קליא דרושה אמר לה כן אמר לה בעלה אן הוית אמרה ליה אנא יתי

וכן לא אעיילת להכא עד דאזלת ורוקת באנפי דרושה יתיב שבתא קמייתא 
אמרין לה מגירתא כדו אתון צהיבין אתינן עמך לגבי דרושה כיון א ותליתא תנינ

מ צפה ברוח הקודש אמר להו אית מנכון איתתא דחכימא "דחמי יתהון ר
אמרין לה מגירתא כדו את אזלת ורוקת באנפיה ותשרי לבעלך למילחש בעינא 

 חש עינא כיון דיתבא קמי אידחילת מיניה אמרה ליה רבי לית אנא חכימא למיל
ה רוקי באנפי שבע זימנין ואנא מינשים עבדה הכין אמר לה איזילי "אמר לה אפ

אמרי לבעליך את אמרת חדא זימנא ואנא רקית שבע זימנין אמרו לו תלמידיו 
רבי כך מבזין את התורה לא היה לך למימר לחד מינן למלחש לך אמר להו לא 

ול שלום ששם הגדול שנכתב ישמעאל גד' דיו למאיר להיות שוה לקונו דתני ר
 .ה ימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו"בקדושה אמר הקב

  

 
Midrach Lévitique Rabba, Chapitre 9 
§9 Rabbi Méir commentait le soir du Chabat il y avait une femme qui s’installait et l’écoutait. 
Un Chabat il prolongea. Quand il finit son commentaire, elle rentra chez elle et trouva la 
lampe éteinte. Son mari lui dit: "où étais-tu". Elle lui dit "je suis restée écouter le rabbin" Il lui 
dit : "oui oh oui je ne te laisse pas entrer avant que tu ailles cracher au visage du rabbin". 
Une semaine passa une deuxième et un troisième. 
Ses voisines lui dirent: "vous avez une dispute, allons voir le rabbin!" Quand Rabbi Méïr les 
vit il vit avec l’esprit saint et il leur dit: "l’une de vous connait-elle un charme pour les yeux?" 
Ses voisines lui dirent: "maintenant va et crache sur son visage et tu pourras retourner vivre 
chez ton mari" mais quand elle s’assit devant lui elle eut un sursaut face à lui et dit "mon 
Rabbi je ne sais pas réciter de charme qui guérisse les yeux". 
Il lui dit: "quand bien même crache sur mon visage sept fois" et elle le fit.  Il lui dit "retourne 
dire à ton mari: tu as dit une fois et j’ai craché sept fois" Ses élèves lui ont dit "Rabbi, ainsi tu 
méprises la Tora, tu n’avais qu’à dire à l’un de nous qu’il le fasse à ta place". 
Il leur dit "cela ne suffit-il pas à Méïr d’être égale à son possesseur, comme a dit Rabbi 
Ichmael la paix est grande à tel point que le grand Nom qui est écrit en sainteté, le Saint, 
béni soit-il l’efface dans l’eau pour faire exister la paix entre l’homme et sa femme". 

Traduction: Delphine Horvilleur 

Thérapie de couple talmudique 
 

Le dark side de Rabbi "Lumière" 
 

Le Talmud ne dépeint pas les maîtres comme 
des saints hommes. 
A  l’instar de Rabbi Méir ici, ils sont en proie à 
des déchirements intérieurs  et des tourments 
qui peuvent les conduire à se retrouver dans des 
situations inextricables. 

Le mausolée de Rabbi Méir à Tibériade. Des milliers de 
pèlerins s’y rendent chaque année lors de son 
anniversaire de décès, le 14 Iyar. 


