Adam, dîme de la terre

L'Homme 'hala
Le terme Adam provient de Adama, la terre en hébreu.
Fait à partir d'un prélèvement de glèbe Adam est en
quelque sorte une "dîme de la terre".

Une portion de pâte est prélevée lors de la
préparation des 'halot, le pain de Chabat.

'בראשית פרק ב
.אֶּ ֶּרץ וְ ָּׁשמָּׁ יִם--ֹלהים
ִ ֱ בְ יוֹם עֲ ׂשוֹת ה' א:ָארץ בְ ִהבָּׁ ְרָאם
ֶּ ָּׁד אֵ לֶּה תוֹלְ דוֹת הַ ָּׁשמַ יִם וְ ה
' כִ י ֹלא ִה ְמ ִטיר ה: טֶּ ֶּרם י ְִצמָּׁ ח,עֵ ֶּׂשב הַ ָּׁשדֶּ ה-ָארץ וְ כָּׁל
ֶּ ָּׁ טֶּ ֶּרם י ְִהיֶּה ב,ה וְ כֹל ִׂשיחַ הַ ָּׁשדֶּ ה
-ָארץ וְ ִה ְש ָּׁקה אֶּ ת
ֶּ ָּׁה- ו וְ אֵ ד יַעֲ לֶּה ִמן.הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה-ָארץ וְ ָאדָּׁ ם ַאיִן לַעֲ בֹד אֶּ ת
ֶּ ָּׁה-ֹלהים עַ ל
ִ ֱא
ז
 וַ יִפַ ח בְ אַ פָּׁ יו נִ ְשמַ ת,הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה-ָאדם עָּׁ פָּׁ ר ִמן
ָּׁ ָּׁה-ֹלהים אֶּ ת
ִ ֱ וַ יִיצֶּ ר ה' א.פְ נֵי הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה-כָּׁל
ח
- ִמ ֶּקדֶּ ם; וַ י ֶָּּׁׂשם ָּׁשם אֶּ ת--בְ עֵ דֶּ ן-ֹלהים גַן
ִ ֱָאדם לְ נֶּפֶּ ש חַ יָּׁה וַ יִטַ ע ה' א
ָּׁ ָּׁחַ יִים וַ י ְִהי ה
ָאדם אֲ ֶּשר יָּׁצָּׁ ר
ָּׁ ָּׁה
Genèse Chapitre 2
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Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés; à l'époque où l'ÉternelDieu fit une terre et un ciel. 5 Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre,
et aucune herbe des champs ne poussait encore; car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. 6 Mais une exhalaison
s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. 7 L'Éternel-Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, - fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme
devint un être vivant. 8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça
l'homme qu'il avait façonné.

בעל הטורים
 ר"ת חלה שהיה חלתו של עולם.ז האדם לנפש חיה
Baal Hatourim
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L’homme devint un être vivant: [les premières lettres de chaque mot forment) les initiales
[inversées] du mot ‘Hala car il [Adam] était la ‘Hala du monde.

אור החיים
,ה אכן יתבאר על פי מה שאמרו זל (בר פיד) כי אדם הראשון חלתו של עולם עכ
] והנה אין מציאות לארץ להוציא...[ מובן מדבריהם כי העולם דין חלה יש בו
ממנה צמחים זולת על ידי השקאת הארץ וזה הוא גלגול בעיסה ומעתה כל
צמחי האדמה אסורים קודם שהורמה ממנה חלה שהוא יצירת האדם כי האדמה
 והוא שאמר הכתוב כאן,נתחייבה בחלה וכל זמן שלא הורמה חלתה טבל היא
וכל שיח השדה טרם יהיה וגו' וכל עשב וגו' טרם יצמח כי לא המטיר ביום
השלישי לארץ להוציאם אלא הארץ נתעברה מהם במאמרו יתברך אבל לא יצאו
' ואמר התיקון שעשה ה,והטעם הוא להיות שאדם אין שהוא החלה של הארץ

להוציא הצמחים ואיד יעלה מן הארץ וגלגל את כל עפר העולם כאומרו והשקה
 אחר שנתחייבה,את כל וגו' וייצר ה' וגו' את האדם עפר וגו' זו היא הרמת החלה
 ואם היה מגלגל,כל הארץ בחלה והרים ה' חלה זו הותרה כל הארץ וצמחיה
במים חלק אחד מהארץ לא היה יוצא מכלל טבל אלא החלק שנתגלגל
Ohr Ha’haïm
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Cela s’explique par le propos des sages (Genèse Raba §14) : "Adam est la 'Hala (pain
tressé) du monde". De ce fait le monde est soumis à l’impératif de 'Hala [dîme que l’on
prélève sur la pâte], […] et c’est une réalité que les plantes ne poussent de la terre que si
elle est irrigué, cela correspond au fait de pétrir la pâte. Conséquemment, tout ce qui pousse
de la terre est interdit avant que n’en soit prélevée la dîme de ‘'Hala, qui correspond à la
création de l’humain, car la terre est assujettie au prélèvement, et tant qu’il n’a pas été
effectué, elle a un statut de Tevel [récolte sur laquelle n’a pas été effectué le prélèvement et
donc interdit à la consommation], […] Et s’Il n’avait mélangé à l’eau qu’une partie de la Terre,
seule cette partie aurait été permise à la consommation.

רש''י
ָאדם אֵ ין לַעֲ בוֹד אֶּ ת הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה וְ אֵ ין
ָּׁ  ּומַ אי טַ עֲ מָּׁ א ֹלא ִה ְמ ִטיר לְ פִ י ֶּש.ד כִ י ֹלא ִה ְמ ִטיר
ָאדם וְ י ַָּׁדע ֶּשהֵ ם צו ֶֹּרְך לָּׁע ֹולָּׁם ִה ְתפַ לֵל עֲ לֵיהֶּ ם
ָּׁ מַ כִ יר בְ טוֹבָּׁ ָּׁתן ֶּשל גְ ָּׁש ִמים ּוכְ ֶּשבָּׁ א
:וְ י ְָּׁרדּו וְ צָּׁ ְמחּו הָּׁ ִאילָּׁנוֹת וְ הַ ְד ָּׁש ִאים
ָאדם הֶּ ֱעלָּׁה הַ ְתהוֹם וְ ִה ְש ָּׁקה עֲ נָּׁנִ ים לִ ְשרוֹת הֶּ עָּׁ פָּׁ ר
ָּׁ  לְ ִענְ יָּׁן בְ ִריָּׁת ֹו ֶּשל.ו וְ אֵ ד יַעֲ לֶּה
ָאדם כְ גַבָּׁ ל זֶּה ֶּשּנו ֵֹתן מַ יִם וְ ַאחַ ר כְָּׁך לָּׁש אֶּ ת הָּׁ ִעסָּׁ ה ַאף ָּׁכאן וְ ִה ְש ָּׁקה וְ ַאחַ ר
ָּׁ וְ נִ בְ ָּׁרא
:כְָּׁך וַ יִיצֶּ ר
יצ ָּׁירה לִ ְת ִחיַת הַ מֵ ִתים אֲ בָּׁ ל בִ בְ הֵ מָּׁ ה
ִ ִ ְש ֵתי י ְִצירוֹת י ְִצ ָּׁירה לָּׁע ֹולָּׁם הַ זֶּה ו.ז וַ יִיצֶּ ר
: יצ ָּׁיר ָּׁתּה ְשנֵי יו ִֹדי"ן
ִ ִֶּשאֵ ינָּּׁה עוֹמֶּ דֶּ ת ל ִַדין ֹלא נִ כְ ָּׁתב ב
ַארבַ ע רּוחוֹת ֶּשכָּׁל מָּׁ קוֹם ֶּשיָּׁמּות ָּׁשם
ְ ֵ צָּׁ בַ ר עֲ פָּׁ ר ֹו ִמכָּׁל הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה מ.עָּׁ פָּׁ ר ִמן הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה
 ָּׁדבָּׁ ר ַאחֵ ר נָּׁטַ ל עֲ פָּׁ ר ֹו ִממָּׁ קוֹם ֶּשּנֶּאֱ מַ ר ב ֹו ִמזְ בַ ח אֲ ָּׁדמָּׁ ה.בּורה
ָּׁ ְתהֵ א קוֹלְ טָּׁ ת ֹו לִ ְק
: ַתעֲ ֶּׂשה לִ י הַ לְ וַ אי ְתהֵ א ל ֹו אֲ ָּׁדמָּׁ ה כַפָּׁ ָּׁרה וְ יּוכָּׁל לַעֲ מוֹד
ּומן הַ ַת ְחתוֹנִ ים גּוף ִמן הַ ַת ְחתוֹנִ ים ּונְ ָּׁשמָּׁ ה ִמן
ִ  עֲ ָּׁׂשא ֹו ִמן הָּׁ עֶּ לְ יוֹנִ ים.וַ יִפַ ח בְ אַ פָּׁ יו
. בַ ֵשנִ י בָּׁ ָּׁרא ָּׁר ִקיעַ לָּׁעֶּ לְ יוֹנִ ים.ָארץ
ֶּ ָּׁהָּׁ עֶּ לְ יוֹנִ ים לְ פִ י ֶּשבְ יוֹם ִראשוֹן נִ בְ ְראּו ָּׁשמַ יִם ו
ישי י ְִש ְרצּו
ִ  בַ חֲ ִמ.יעי בָּׁ ָּׁרא ְמא ֹורֹת לָּׁעֶּ לְ יוֹנִ ים
ִ ִ בָּׁ ְרב.ישי ֵת ָּׁראֶּ ה הַ יַבָּׁ ָּׁשה ל ַַת ְחתוֹנִ ים
ִ ִבַ ְשל
ּומ ַת ְחתוֹנִ ים וְ ִאם לָּׁאו יֵש
ִ  הּוזְ ָּׁקק בַ ִש ִשי לְ ִהבָּׁ ְראוֹת ב ֹו מֵ עֶּ לְ יוֹנִ ים.הַ מַ יִם ל ַַת ְחתוֹנִ ים
:אשית ֶּשי ְִהיּו אֵ לּו ַרבִ ים עַ ל אֵ לּו בִ בְ ִריַאת יוֹם אֶּ חָּׁ ד
ִ ִקנְ ָאה בְ מַ עֲ ֶּׂשה בְ ֵר
Rachi
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Car Il n’avait pas fait pleuvoir: et pour quelle raison n’avait-Il pas fait pleuvoir? Parce que
"d’homme, il n’y en avait pas pour travailler la terre". Il n’y avait donc personne qui pût
apprécier les bienfaits des pluies. Et lorsque l’homme est arrivé, il a reconnu que les pluies
étaient nécessaires au monde. Il a prié pour elles, et elles sont tombées. C’est alors que les
arbres et les végétaux se sont mis à pousser.
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Une humidité s’élevait: comme elle était nécessaire à la création de l’homme, Il l’a fait
remonter de l’abîme jusque dans les nuages, afin d’en humecter la terre et créer l’homme.

C’est comme lorsque l’on pétrit: on commence par verser de l’eau, puis on pétrit la pâte. Ici
aussi il est écrit : "elle humectait", et ensuite: "Il façonna".
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Il façonna l’homme (vayitsèr) Le mot vayitsèr est écrit avec deux yod, car il y a eu deux
façonnages: celui de l’homme dans ce monde-ci, et celui de l’homme dans le monde à venir
(Beréchith raba 14, 5). Tandis que pour les animaux, qui ne sont pas justiciables du tribunal
divin, le même mot wayitsèr (verset 19) n’est écrit qu’avec un seul yod.
Poussière détachée du sol Dieu a amassé la poussière de toute la terre, des quatre points
cardinaux, afin qu’elle accepte, où que l’homme vienne à mourir, de devenir sa tombe. Autre
explication: il a pris la poussière de l’endroit dont il est dit: "Tu feras pour moi un autel de
terre" (Exode 20, 21), [à savoir le site où allait être construit le Temple], en se disant:
"Pourvu qu’elle lui soit une expiation afin qu’il puisse tenir !".
Il insuffla dans ses narines une âme de vie Il l’a formé d’éléments d’ici-bas et d’éléments
d’en haut: le corps d’en bas, et l’âme d’en haut. Car le premier jour, Il a créé le ciel et la
terre. Le deuxième jour, le firmament pour les êtres d’en haut. Le troisième jour, la terre
ferme est apparue pour les êtres d’en bas. Le quatrième, les luminaires pour les êtres d’en
haut. Le cinquième, Il a fait fourmiller les eaux d’une multitude rampante d’êtres vivants, pour
les êtres d’en bas. Il fallait donc, le sixième jour, créer tout à la fois des éléments d’en haut et
des éléments d’en bas. Car il se serait établi, sinon, de la jalousie dans l’œuvre de la
création, puisque les uns auraient dépassé les autres pendant une des journées qu’a duré
celle-ci.

תורה תמימה
 מכיון שעלה שבר מלמטה, אמר ריש לקיש כתיב ואד יעלה מין הארץ.ו ואד יעלה
 לאסמכתא ורמז בעלמא הוציא.)מיד הגשמים יורדים (ירושלמי תענית פ''ב ה''א
 כי לירידת גשמים צריך רחמים מרובים ותפילה,המילה ואד מפשטה להורות
 וע''ע.) כמו ואיד נכון לצלעו (איוב י''ח, ודריש אד מלשון שבר.בדאגה ושברון לב
.לפנינו בר''פ האזינו באה עוד דרשה בענין זה
 רבי יוסי אומר אין היחיד יכול לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך.ז לנפש חיה
 אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דרבי.לבריות ואין הבריות מרחמות עליו
): דכתיב ויהי אדם לנפש חיה – נפש שנתתי בך החייה (תענית כב,יוסי
Torah Temima
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"Une exhalaison s'élevait": Rech Lakich dit (Talmud de Jérusalem traité Taanit 2,1): "Il est
écrit: mais une exhalaison s'élevait de la terre, puisqu’est montée une brisure d’en bas la
pluie est tombée".C’est en tant que simple appui scripturaire ou allusion qu’il [Rech Lakich] a
dérogé au sens simple du mot, et ceci, pour enseigner que la tombée des pluies nécessite
une grande miséricorde, une prière inquiète et un cœur brisé. Et il a interprété le mot Ed []אד
dans le sens de brisure, en accord avec le verset "la ruine [Eyd] menace ses flancs" (Job
18,12).
7

"Un être vivant": Rabbi Yossi dit (Taanit 22b): un homme ne peut se mortifier par le jeûne
de peur qu’il ait besoin des autres et ceux-ci n’auront guère de miséricorde envers lui. Rav
Juda a dit au nom de Rav: quelle est la raison de Rabbi Yossi? Car il est écrit : "L’homme
devint un être vivant"; l’âme que J’ai mise en toi, fais la vivre.

Traduction: www.sefarim.fr et David Horowitz

