ֹנ ַח | ג או ל ת הא דמה | 79

גאולת האדמה
ַקיִ נ וחטאו

.Ã ÅĐĘÿ ĐēĀ Ĝø Ěü ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĤü Ġø ă Ěü ěĕü ģÿ Ččý ĕă Ā đÿ ęĕĚü ĕĀ ġģăý Ěü ĕĐü ĕø đÃÿ

)בראשית ד ,ג(

ַקיִ נ  -בנו של אדמ הראשונ ,היה הראשונ שיזמ הבאת קרבנ לה’ .מכיוונ שהיה עובד
אדמה ,המנחה הייתה מפרי אדמתו ,מפרי עמלו.
ֶה ֶבל אחיו הלכ בעקבותיו והביא גמ הוא מנחה לה’ .מנחת הבל הייתה מבכורות
צאנו ,כי עיEוקו היה ברעיית צאנ.
מה הייתה התוצאה?

.ÃĐĞĀ ĥĀ Ĉ ČāĘ āđĦēĀ Ĝø Ěü ĘČþ đø ěĕü ģÿ ĘČþ đø , āđĦēĀ Ĝø Ěü ĘČþ đø Ęčþ Đþ ĘČþ ÅĐ Ğĥÿ Ĉ ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פEוקימ ד ,ה(

מנחתו של קינ נדחתה על ידי הקב”ה .קינ נחל מפח נפש ,אכזבה ,בושה ותEכול.
רגשות אלו דחפו אותו לחטא חמור מאוד של רצח.
ננEה לברר מדוע קרבנו של קינ לא נתקבל ,למרות שהיה הראשונ שחשב על ככ
ולמרות שהביא אותו מנדבת לבו .כדי להבינ זאת ,עלינו לחזור ולעיינ בחטאו של
אדמ הראשונ.
בחטא אדמ הראשונ ,נתקלל האדמ ונתקללה האדמה עמו .אפשר לומר – בגללו.

.Ã...ĖĤþ đă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĐĤĀ đă ĤČ...Ã
ú

)בראשית ג ,יז(

קיללת האדמה הצמיחה קוצימ ודרדרימ ויצרה קושי עצומ בהכנת מזונ ולחמ
לאדמ.

.Ã...ęēþ Ęþ ĘėČā
ĉ Ā ă Đÿ čĥ
ĉ þ Ğý ĦČþ ĦăĀ Ęø ėÿ ČĀ đø Ėø ĘĀ ēĕÿ Ěü Ģø Ħăÿ Ĥďÿă Ĥø ďÿ đø ġ āđģđÃø
ÿ Ħă ĖĕĀ Ġþ ă Čÿ ĦĞÿ Ēý čă ø .Đďþ ĥ
)בראשית ג ,יח ,יט(
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בעקבות זאת ,פרש הבל מעבודת האדמה המקוללת והתמ4ר לגידול צאנ .קינ
לעומתו ,לקח על עצמו משימה קשה והיא תיקונ האדמה .האתגר הזה הצריכ
כוחות גדולימ ,וקינ שהיה בכור ,נענה לַ אתגר הזה.
למרות השתדלותו של קינ ,האדמה לא הגיעה אל תיקונה ,והמנחה שהייתה מפרי
האדמה  -נדחתה.
נשימ לב לכל מילה בפ4וק הזה:

.ÃĐĞĀ ĥĀ Ĉ ČāĘ āđĦēĀ Ĝø Ěü ĘČþ đø ěĕü ģÿ ĘČþ đÃø

)בראשית ד ,ה(

גמ אל קינ לא שעה ה’ וגמ אל מנחתו .אל מנחתו לא שעה ,כי עדיינ קללת האדמה
רבצה עליה.
מדוע לא שעה ה’ אל קינ?
קינ ,מ4תבר ,אצר בקרבו כוחות נפש עצומימ .בעת מבחנ האכזבה ,הופנו כל
הכוחות העזימ האלה לרצח אחיו .לא הוא האיש אשר יהיה ראוי לתקנ את
האדמה .גמ עונשו היה בהתאמ .והוא ,להתרחק מנ האדמה בבחינת Đĕþ Đø Ħăü ďĜĀ đĀ ĞĜÃĀ
 - ÃġĤþ ČĀ čĀלא תתחבר לאדמה ולא תכה שרשימ במקומ אחד.

מקראות מעורבימ
לצורכ הבנה עמוקה יותר ,נקדימ את דברי הגמרא:
) ĞĤėĐ ęĐĘ ěĕČ ĐĤđĦč ĦđČĤģĚ ĥĚē .ĤĚđČ ĐďđĐĕ ěč ĕĝĕČÃמילימ ,שלא ברור אמ
לפ4קה שלפניהמ או ּ ִ
הנ משתייכות ּ ִ
לפ4קה שאחריהמ(,ĤđĤČ ,ĤēĚ ,ęĕďģđĥĚ ,ĦČý ĥĉ ø :
.Ãęģđ
)מ4כת יומא נב(

המילה הראשונה הנזכרת כאנ ,לקוחה מ4יפור קינ:

ĐĦăĀ Čÿ đø āđĦģĀ đă ĥĈ Ħăø ĖĕĀ Ęþ Čý đø ,ġčāý Ĥ ĦČĔĀ ă ēÿ ēĦÿ Ġþ ă Ęÿ ,čĕĔĕ
ü Ħý ČāĘ ęČü đø ĦČý ĥĉ ø čĕĔĕ
ü Ħăý ęČü Č āđĘĐÃú
)בראשית ד ,ז(
.Ã āđ ăč ĘĥĀ Ĉ Ěø Ħăü
 .ÃĦČý ĥכלומר,
ĉ ø čĕĔĕ
 ÃĦČý ĥמחוברת ּ ִ
ברור ,שהמילה ĉ ø Ã
לפ4קה שלפניהü Ħăý ęČü Č āđĘĐÃú .
אמ תיטיב את דרכיכ ,אני אשא את מנחתכ .הרי אי אפשר להצמיד את המילה
 ,Ã...čĕĔĕמשני טעמימ.
לפ4קה שאחריה ולקרואĉ ø Ã :
ִ ּ ÃĦČý ĥ
ĉø Ã
ü Ħý ČāĘ ęČü đø ĦČý ĥ
הפ4קה הראשונה,
ראשית ,לא מובנ ,מדוע יישאו את מנחתו אמ לא ייטיב? שניתִ ּ ,
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 .ÃčĕĔĕואז מה?
הופכת לח6רת משמעותü Ħăý ęČü Č āđĘĐÃú .
לכנ נראה ,שפירוש הגמרא יהיה ככ.

 .ÃčĕĔĕכלומר ,המילה ĉ ø Ã
ĉ ø čĕĔĕ
לפ6קה
 ÃĦČý ĥמתחברת גמ ּ ִ
ü Ħý ČāĘ ęČü đø ĦČý ĥ
ü Ħăý ęČü Č āđĘĐÃú
לפ6קה שאחריה .המשמעות היא ,שבינ אמ תיטיב ובינ אמ לא תיטיב,
שלפניה וגמ ּ ִ
קיימת אפשרות של נשיאת פניכ.
במילימ אחרות ,ישננ שתי ברירות בחירה קבילות.
 .1ברירת בחירה אחת  -על ידי פעולה חיובית של קינ מלכתחילה.
 .2ברירת בחירה שנייה  -על ידי פעולה שלילית ,שתגרור אחריה כישלונ ,הפקת
לקחימ וחזרה בתשובה.

ה’ מזהיר את קינ מפני מ6לול שלישי  -בלתי קבילĞĜėĕĦđ ĘĥėĕĦ ČĘĥ ĤĐĒĕĐÃ .
 .ÃĤēČč ĞđĎĠĘđ ęģĜĦĐĘ ĐĢĤĦđ ,Ėčĥ ęĕĒĞĐ ĦđēđėĘđ ĖĕĤĢĕĘהאזהרה הזו כלולה
במילימ האלו:

.Ã āđ ăč ĘĥĀ Ĉ Ěø Ħăü ĐĦăĀ Čÿ đø āđĦģĀ đă ĥĈ Ħăø ĖĕĀ Ęþ Čý đø ,ġčāý Ĥ ĦČĔĀ ă ēÿ ēĦÿ Ġþ ă ĘÃ
ÿ
כלומר ,אמ לא תיטיב ,אתה עלול להילכד על ידי החטא הרובצ לפתחכ .אתה חייב
למשול ביצריכ ובכוחות העזימ שבכ ואל תיכנע להמ.
כאנ נרמז קינ ,כי ה’ רואה את העתיד כיצד הוא נכנע ליצריו העזימ ,שימיטו עליו
ועל אחיו א6ונ כבד.
כל עוד אינ 6ימנ שהוא מתגבר על יצריו ,אינ שומ 6יכוי שיתקנ את חטא אביו אדמ
הראשונ ואת קיללת האדמה .וכאשר האדמה לא מתוקנת ,גמ המנחה מפירותיה
לא תתקבל.

נח איש האדמה
כאשר נולד נ ַֹח ,קרא עליו למכ אביו את הקריאה הבאה:
” ÅĐ Đă ĤĀ Ĥú Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ěĚü đă Ĝĕďý ĕĀ ě āđč ăĢø Ğü Ěý đă đă Ĝĥ
ĉ ý Ğú Ěÿă Ěü đă ĜĚý ēú Ĝÿ ĕø ĐĒÃþ

)בראשית ה ,כט(

למכ התפלל ,שבנו נ ַֹח יצליח לתקנ את האדמה הארורה .כאשר נחרב העולמ במי
המבול ,ביקש נ ַֹח לחזור למשימה הראשית והיא תיקונ האדמה .בצאתו מנ התיבה,
הקימ מזבח אדמה והעלה עליו קרבנ .כוונתו הייתה ,לחבר את בחינת קינ והבל
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יחד ,באמצעות לקיחת אדמה )עי2וקו של קינ( ,שתשמש ב2י 2לקרבנ בעלי חיימ
)עי2וקו של הבל( ,שיוקרב עליה .הקרבנ הזה נתקבל ברצונ.

Ĥđă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ď āđĞ ĘĘăý ģÿ Ęø ğĝāü Č ČāĘ āđ ăčĘü ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ēāÿ ēĕĜăü Đÿ ēĕÿ Ĥý ĦČþ ÅĐ ēĤÿ ĕă Ā đÃÿ
)בראשית ח ,כא(
.Ã...ęďĀ ČĀ ĐĀ
.ÃĖĀ Ĥþ đă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĐĤĀ đă ĤČÃ
בהטלת העונש על אדמ הראשונ נאמרú :

)בראשית ג ,יז(

המילה ă ÿ
 ÃĤđă čĞú čÃמתפרשת לשני פנימ .גמ לשונ #יבה  -בגלל האדמ ,וגמ לשונ
תכלית  -למענ האדמ .כלומר היות והאדמ ירד ממדרגתו בעקבות החטא ,ירדה
למענו גמ האדמה ממדרגתה .כאנ ,ממקומה הנמוכ ,ת2פק האדמה ִמ ְחיָ ה ומזונ
 - ÃĖĀ Ĥþ đă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĐĤĀ đă ĤČÃלמענכ.
לאדמ שלא ימות .זהו פירוש ú
דומה הדבר להלכה שנזכרה:

.ÃđĚĞ đčĤ ěĕĘĎĚ ,ĐĘĎĥ ďĕĚĘĦÃ

)מכות י(.

כלומר ,תלמיד שהרג בשוגג וברח לעיר מקלט ,מגלינ גמ את רבו עמו .הנימוק נעוצ
בחובתנ של ה2נהדרינ לדאוג לחייו של הגולה .וללא לימוד תורה ,חייו אינמ חיימ.
גמ כאנ ַמגְ לִ ימ את האדמה למקומ שבו גלה אדמ הראשונ ,כדי שימצא חיימ.
מכאנ ,שכאשר ישוב האדמ ויתקנ את דרכיו ואת נשמתו ,גמ האדמה תתעלה
במקביל ותעבור תהליכ של תיקונ.
אכנ ,תהליכ התיקונ הולכ ומתממש .עיבוד האדמה נעשה יותר קל באמצעות כלימ
חקלאיימ כבדימ .גמ לידה ,הפכה פחות כואבת באמצעות זריקת הפדוראל .גמ
הנשימ מקבלות מעמד וזכויות והגברימ כבר אינמ מושלימ בהמ .כלומר ,יש כאנ
רמז עבה שחטא אדמ וחוה הולכ ונתקנ ,וגמ העולמ מתקרב לגאולתו ה2ופית.

כרמ ענבימ
אחרי שנ ַֹח בנה מזבח והקריב עליו קורבנות בעלי חיימ ,ביקש להתקדמ ולתקנ
את האדמה ולהעלותה למדרגה גבוהה יותר .מדרגה שבה האדמה לא תשמש
רק כמזבח אדמה ,אלא שפרי האדמה עצמו יוקרב קרבנ .כלומר לחזור למה שקינ
התחיל ללא הצלחה ,והפעמ להצליח.

.ÃęĤþ ėă Ā ĞĔÿ ă ĕă ü đÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĥĕĈ Čü ēāÿ Ĝ Ęēþ ĕă Ā đ”ÿ

)בראשית ט ,כ(
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נח שהוא איש האדמה ,קובע את עצמו במקומ אחד ונוטע בו כרמ ענבימ .נח
מקווה ,שהיינ שיפיק מנ הכרמ ,ישמש קרבנ לה’ כנ>כ על גבי המזבח .נח נכשל
במשימתו זאת .במקומ להגיע לקרבנ היינ ,שתה והשתכר ושכב מגולה בביזיונ.
כוונתו של נח לתקנ את האדמה ,חוללה.
הקושי העצומ ,בתיקונ האדמה ובגאולתה מקללתה ,גרמ לאבותינו ,אברהמ יצחק
ויעקב לבחור ברעיית צאנ  -כהבל ,ולא בעבודת אדמה  -כקינ.

מגדל בבל
בדורו של פלג ,חמישה דורות אחרי נח ,החליטו בני האדמ להתא>פ במקומ אחד
ולבנות עיר ומגדל וראשו בשמימ .ככתוב:

ĐĜĀ čý Ęăø Đÿ ęĐþ ĘĀ ĕĐü Ħăø đÿ ĐĠĀ Ĥý ĥ
ĉ ø Ęü ĐĠĀ Ĥø ĥ
ĉ ø Ĝü đø ęĕĜü čý Ęø ĐĜĀ čă ø Ęø Ĝü ĐčĀ ĐĀ đă ĐĞý Ĥý ĘČþ ĥĕĈ Čü đă ĤĚČā
ø ĕđÃÿ
ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă čÿ āđĥČā
Ĉ Ĥđø ĘďĀă Ďø Ěü đă ĤĕĞü đă ĜĘăĀ ĐĜþ čø Ĝü ĐčĀ ĐĀ đă ĤĚČā
ø ĕđÿ .ĤĚāþ ēĘÿ ęĐþ ĘĀ ĐĕĀ ĐĀ ĤĚĀ ēý Đÿ đø ěčþ ČĀ Ęø
)בראשית יא ,ג-ד(
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĘėĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ ġđă ĠĜĀ ěĠþ ă ęĥý Ĉ đă ĜĘăĀ Đĥ
ĉ þ Ğú Ĝÿ đø
אמנמ ,קביעות במקומ אחד ושימוש בחומר ולבנימ ,היה מ>וגל לייצר בית מקדש
לשמ שמימ ,ובככ גמ לתקנ את האדמה .בפועל ,מה שקרה היהֶ ,ש ִּב ְמקֹומ שהמגדל
יהיה לשמ שמימ ותשרה עליו שכינה ,נוצל המגדל להאדרת ְש ָממ של בני אנוש
אל מול ה’.
יה.
שוב חוללה האדמה ,אבניה ולְ ֵבנֶ ַ
וע ְּבדּו אותמ,
שוב נזכיר ,כי אבותינו הקדושימ לא בנו בתימ ְויָ ְשבּו ,לא נטעו כרמימ ִ
אלא שכנו באהלימ ונדדו ממקומ למקומ עמ צאנמ ובקרמ.

ַוּיִ ֶבנ לֹו ָּביִ ת
יעקב אבינו ,עוד בצאתו מבאר שבע ,נדר נֶ ֶדר ,שאמ ישוב בשלומ ,יבנה בית לה’.

.ÃęĕĐāü ĘąČù Ħĕčă ý Đĕþ Đø ĕü ĐčĀ ăĢý Ěÿ ĕĦăü Ěø ĥ
ĉ ÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČāĒă Đÿ ěčþ Čþ ĐĀ đÃø

)בראשית כח ,כב(

יעקב ביקש לבנות בית קבוע לה’ ,במקומ מגדל לעבודה זרה שבנו דור ַה ָּפלָ גה.
הבית הזה ,יהיה תיקונ גדול לקללת האדמה ולמגדל בבל .מגדל בבל היה בארצ
ִשנְ ָער ,ה>מוכה לבבל ו>מוכה לארמ נהרימ ּולְ ָח ָרנ )המקומ ,אליו שמ יעקב פניו(.
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יעקב אבינו הבינ ,כי המקומ אשר הוא שוכב עליו אדמת קודש הוא ,וממנו ראוי
להתחיל את תיקונ האדמה על ידי בניית בית קבוע לה’.

Ħĕčă ý ęČü ĕėă ü ĐĒþ ěĕČý ĐĒþă Đÿ ę āđģĚĀă Đÿ ČĤĀ āđ ăĜ ĐĚÿ ĤĚČā
ÿ ĕă đÿ ČĤĕĀ ĕă ü đÿ ... āđĦĜĀ ĥø ă Ĉ Ěü čāģĞú ĕÿ ġģĕÿ ĕă ü đÃÿ
)שמ ,פ=’ טז-יז(
.Ãęĕü ĚĀ ĥĀ Ĉă Đÿ ĤĞÿ ĥÿ Ĉ ĐĒþ đø ęĕĐāü ĘąČù
בדרכו חזרה לבית אל ,הגיע יעקב אבינו ל=וכותִּ .ב ְמקֹומ לקיימ מיד את נִ דרו
ולהקימ בית לה’ ,התעכב שמ ובנה בית לעצמו:

.ÃĦā ăėĝĂ Đĥ
ĉ Ā ĞĀ đă ĐĜý ģø Ěü Ęø đă Ħĕü čă Ā āđĘ ěčþ ĕă ü đÿ ĐĦāĀ ăėĝĂ Ğĝÿ ĜĀ čāģĞú ĕÿ đÃø

)בראשית לג ,יז(

בעטיו של העוונ הזה ,נפלה דינה בתו בידי שכמ בנ חמור= .מכ לככ נמצא במדרש
רבה על הפ=וק:

.ÃĘČý Ħĕčý ĐĘý Ğú ęđă ģ čāģĞú ĕÿ ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית לה ,א(

המדרש מציינ כי בעוונ דחיית קיומ הנדר ,נפלה על יעקב אבינו צרת דינה ִּבתֹו .מיד
כשנזכר ,מיהר לבית אל ,לקיימ את נדרו ולבנות ֵבית אלוקימ.
למעשה ,זה לא היה רק =תמ איחור נדר ,אלא זו הייתה החמצה של תיקונ האדמה
מקללתה.

ִמזְ ַּבח ַא ָד ָמה
בפרשת יתרו נאמר:

...ĖĕĀ Ěþ ĘĀ ĥø Ĉ ĦČþ đø ĖĕĀ Ħāþ ĘāĞ ĦČþ đĕĘĀ ĞĀ ĦăĀ ēø čÿ ĒĀ đø ĕĘăü Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ēčă ÿ Ēø ĚÃ
ü
Ā
.ĐĀ Ęþ Ęú ēÿ Ħăø đÿ ĐĕĀ Ęþ ĞĀ ĦăĀ Ġø Ĝÿ Đý Ėčă ø Ĥø ēÿ ĕėă ü ĦĕĒü Ďă Ā ěĐþ Ħø Čþ ĐĜþ čø Ħü ČāĘ ,ĕĘăü Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ęĕĜü čĀ Čú ēčă ÿ Ēø Ěü ęČü đø
Ā
)שמות כ ,כא-כג(
.ÃđĕĘĀ ĞĀ ĖĦø đĀ Ĥø Ğþ ĐĘþ Ďă Ā Ħü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĕēü čă ø Ēø Ěü ĘĞÿ ĦāĘĞú Ěÿ čø ĐĘþ Ğú Ħÿ ČāĘđø
אנו רואימ כאנ שתי אזהרות בבניינ המזבח:
א .לא לבנות את המזבח מאבנימ מ=ותתות על ידי כלי ברזל.
ב .לא לבנות מדרגות למזבח אלא כבש משופע.

שתי האזהרות האלו נועדו להרחיק את המזבח מנ החרב ומגילוי ערווה.
מדוע דווקא שני עוונות אלו?
המזבח ,הוא מזבח אדמה .שני העוונות האלה היו בדיוק כישלונותיהמ של ’קינ
ונח’ אנשי האדמה .שפיכות דמימ בקינ וגילוי ערווה בנח.

ֹנ ַח | ג או ל ת הא דמה | 85

אשכול ענבימ
כשחזרו המרגלימ שנשלחו ע”י משה רבנו ,הביאו אתמ מארצ ישראל אשכול
ענבימ גדול מאוד .באמצעותו ביקשו המרגלימ להדגיש את גידוליה הענקיימ של
ארצ ישראל ואת בני הענק המתגוררימ שמ.
התוצאה הייתה בהתאמ .שוב אנחנו פוגשימ בענבי היינ ושוב אנו רואימ את
התוצאות הקשות .המפליא הוא ,שבAופ אותה פרשה מופיעה לראשונה בתורה,
המצווה להקריב מנחה ]כתוAפת לקרבנ[ .המנחה עשויה Aולת חיטימ בלולה בשמנ,
ועמה נֶ ֶAכ של יינ על גבי המזבח .כל זה הוא פרי האדמה!
בככ התורה מבקשת להדגיש כי הבטחת הצלחתו של קרבנ הבא מנ האדמה,
תלויה בקיומ תנאי מפורש:

ăü
.Ãęėþ ĘĀ ěĦāý Ĝ ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ęėĕþ Ħāý čĥø Ĉ āđĚ ġĤþ Čþ ĘČþ đă ČāčĦĀ ĕėÃ

)במדבר טו ,ב(

כלומר ,התיקונ הזה ייעשה אכ ורק בארצ ישראל ,ואכ ורק כאשר בני ישראל יגיעו
ויתנחלו בה .שמ יש לנטוע כרמימ ופרדAימ ,שמ יש לבנות בתימ ,ושמ יש לבנות
בית מקדש לה’ ולהקריב מנחה מנ האדמה .רק אז יהיה תיקונ Aופי לאדמה אשר
אררה ה’.
את היAוד לרעיונ הזה ,שהגעת עמ ישראל לארצ ישראל היא תיקונ לחטאו של
אדמ הראשונ ,שגמ הוא היה בארצ ישראל ,אנו מוצאימ במדרש רבה )ויקרא כה ,ב(.
דרש רבי יהודה בנ פזי .מי יגלה עפר מעיניכ אדמ הראשונ ,שלא יכולת לעמוד על
ציוויכ שעה אחת ,והרי בניכ ממתינימ לערלה שלוש שנימ.
אמר רב הונא :כששמע בר קפרא ,אמר :יפה דרש רבי יהודה בנ אחותי .הדא הוא
דכתיב:

ęĕĘü Ĥý Ğú ęėþ ĘĀ Đĕþ Đø ĕü ęĕĜü ĥĀ Ĉ ĥāĈ ĘĥĀ Ĉ , āđĕĤø Ġü ă ĦČþ āđĦĘĀ Ĥø ĞĀ ęĦăþ Ęø Ĥÿ Ğú đÿ ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ČāčĦĀ ĕėü đÃø
)ויקרא יט ,כג(
.ÃĘėý ČĀ ĕý ČāĘ
כלומר ,במצוות הערלה של פירות האילנ הגדל בארצ ישראל ,אנו מתקנימ את
חטאו של אדמ הראשונ.
לאחר חורבנ בית שני התקיימה נבואת התורה:

.ÃĐă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕă Đÿ ęėĕþ čý ĕāø Č ĐĕĀ Ęþ ĞĀ đă ĚĚú ĥĀ Ĉ đø ...Ã

)ויקרא כו ,לב(
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-- למענכמ! על מנת שאויבי ישראל לא יוכלו להתב, הארצ תהיה מקוללת,כלומר
תיימ- י,ופית- יחד ִעמ גאולת ישראל ה. עד שיגיע זמנ גאולת ישראל,בתוכה
.תהליכ גאולת האדמה מקללתה
: הנביא-ככ ניבא עמו

đă ĠĕĔü ă Đü đø ĞĤÿ Ēă Ā Đÿ Ėø ĥāý Ĉ Ěčă ø ęĕčü ĜĀ Ğú Ėø Ĥāý ďđø ĤĢāý ģă čă ÿ ĥĈ Ĥý āđē ĥĈ Ďă ÿ Ĝü đø ÅĐ ęČĂ Ĝø ęĕČü čă Ā ęĕĚü ĕĀ ĐĜăý ĐÃü
ęĕĤü ĞĀ đă ĜčĀ đă ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĚüă Ğÿ Ħđă čĥø Ĉ ĦČþ ĕĦăü čø ĥÿ Ĉ đø .ĐĜĀ Ďø Ďÿ āđĚĦø Ħăü Ħ āđĞčĀ Ďă ø Đÿ ĘėĀ đø ĝĕĝü ĞĀ ęĕĤü ĐĀ Đþ
ęĕĦăü Ğø Ĕÿ Ĝø đă .ęĐĕþ Ĥü Ġø ă ĦČþ đă Ęėø ČĀ đø Ħ āđ ăĜĎÿ đă ĥ
ĉ ĞĀ đø ęĜĕĀ ĕý ĦČþ đă ĦĥĀ Ĉ đø ęĕĚü ĤĀ ėø đă ĞĔø ĜĀ đø đă čĥĀ Ĉ ĕĀ đø Ħ āđĚă ĥÿ Ĉ Ĝø
Ā
.ÃĖĕĐāþ ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ ęĐþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĦĀ ĚĀ ďø Čÿ ĘĞÿ Ěý ď āđĞ đă ĥĈ Ħø ĜăĀ ĕü ČāĘđø ęĦĀ ĚĀ ďø Čÿ ĘĞÿ
(טו- יג, ט-)עמו

