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דנוים לספו
נהניתי מאוד לקרוא את החיבור של ד״ר מנפרד גרסטנפלד איכות הסביבה במסורת
היהודית :עולם בר קיימא.
זהו חיבור מלומד המזמן לקורא חוויה מיוחדת במינה ,שעיקרה קישור בין היבטים
סביבתיים ובין מקורות יהודיים .המחבר מראה בהצלחה רבה כיצד נושאים העומדים
במרכז סדר היום הסביבתי כמו :התחשבות בדורות הבאים ,התחשבות בסביבה )צומח,
מרחב ,אדם( והתחשבות בעניים זכו לעיון אוהד ומעמיק במקורות היהודיים.

פרופ׳ שלמה חסון,

האוניברסיטה העברית בירושלים •
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות

* *

*

ד״ר מנפרד גרסטנפלד מעיין במקורות בעיניים של מתכנן סביבה מקצועי ומעניק לנו
הזדמנות לחוות סוג של עיון ייחודי שיש בו חידוש ויש בו צורך לקידום החינוך
הסביבתי והחינוך היהודי.
המעוניינים בשיפור איכות החיים והסביבה יוכלו ללמוד כיצד לחבר בין גישה סביבתית
לתרבות המקובלת על חלק גדול מהציבור.
לומדי יהדות יגלו דרך להדגיש את הרלוונטיות של המקורות בעידן פוסט־מודרני.

הרב פרופ׳ נפתלי רוטנברג,

מכון ון ליר ,ירושלים

* * *
ד״ר מנפרד גרסטנפלד פיתח שיטה חדשה לחקר הזיקה לסביבה במקורות יהודיים
קלסיים .לאחר שבספרו הקודם ),Judaism, Environmentalist!! and the Environment
מכון ירושלים לחקר ישראל בשיתוף הוצאת ראובן מס (1998 ,התווה את התחום בקווים
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כלליים ,בחיבורו זה הוא מחיל את המתודולוגיה על כמה תחומים בעלי עניין אקטואלי.
מן התנ״ך וממקורות מדרשיים קלסיים עולים במפורש נורמה ברורה של דרך חיים רצויה
בענייני שימור הסביבה ואיכותה ,טיפול במטרדים תברואתיים ודיון במשאבים מוגבלים.
זה איננו נושא אקדמי תלוש מן המציאות :קביעת נורמת התנהגות על פי דרך התורה יש
לה חשפעות יישומיות חשובות עבור הציבור המקבל את דעת התורה כמחייבת.
מעניינים במיוחד הם ההבדלים בין הגישה היהודית הקלסית כפי שהיא מופיעה
במקורות ,ובין זו של מדעי הסביבה המודרניים.
זהו ספר חשוב ,ובמובנים רבים — ספר פוקח עיניים.

פרופ׳ יוסף בודנהיימר,

נשיא בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

* * *
הדברים שכותב ד״ר גרסטנפלד בתחום איכות הסביבה ,מביאים את הקורא לחשיבה
מחודשת בנושא מרתק זה ,בייחוד מכיוון שהמחבר מצביע על מקורות יהודיים עתיקים,
המוארים בדבריו באור חדש.
זו תרומה ייחודית של ד״ר גרסטנפלד.

פרופ׳ נחום רקובר,

על

מורשת המשפט בישראל

המחנו

ד״ר מנפרד גרסטנפלד הוא יועץ ביךלאומי המתמחה בנושאי אסטרטגיה עסקית
וסביבתית ומכהן כיושב ראש הוועד המנהל של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ,וחבר
מערכת האנציקלופדיה לדת וטבע.
בין ספריו :רב המכר לשערך את איטליה )באיטלקית( ,סביבה ובלבול )הקיבוץ
המאוחד ומכון ירושלים לחקר ישראלJudaism, Environmentalism and then (1998 ,
) Environmentמכון ירושלים לחקר ישראל ,ראובן מס.(1998 ,
מבחר מפרסומיו ניתן לקרוא ^.http:ww.manfred-gerstenfeld.net
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פתח דנו
הספר שלפניכם הוא הרחבה ניכרת של נייר הרקע שהוכן לכנס בנושא הכלכלה בתנ״ך.
הכנס נערך ב ־  7 - 5ביוני  2000בירושלים ,בחסות אוניברסיטת בר־אילן והאוניברסיטה
העברית.
חיבור זה איננו מתיימר להציג השקפה ממצה על עמדת היהדות בנושא ה׳קיימות׳
) .(81181311^1%בבחירה אסטרטגית של מקורות ,בכוונתו להציג את הדרכים שבהן
הספרות היהודית הקלסית דנה בנושא הקיימות ,ולהראות כיצד המוטיבים היסודיים
בשיח הסביבה מעוגנים בספרות זו .ההבדלים בין ההשקפות האקולוגיות במחשבת
היהדות ובין העמדות בנות זמננו בנושא זה מתבררים בניתוח המקורות.
כמה מהיסודות של השקפת היהדות בנושא הקיימות כבר נדונו בספרי הקודם ׳יהדות,
1

סביבתיות והסביבה׳ .ואולם יסודותיו העיקריים של הנושא מכונסים בחיבור זה ,וכן
מובאים בו מקורות רבים אחרים.
בסיפור המן היבטים רבים של הקיימות .ניתוח המן כדוגמה ׳סביבתית׳ נכתב עם
צחי גולן ונספח לחיבור .הוא מדגים כיצד אפשר להרחיב ולנתח נושא שנדון בקצרה
בחיבור.
שלמי תודה למשתתפי הדיון בכנס ולאחרים שהעירו את הערותיהם על טיוטת נוסח זה
של הספר .מרב התודות לעקיבא וולף בעבור הערותיו המפורטות באשר לניסוח הסופי
של הספר .לאברהם צימלס על הערותיו ועל הצעותיו הרבות .לעמית עסיס על הצעותיו
וכן על סיועו במחקר .לנתנאל לדרברג ולזאב אליצור שקראו את הנוסח העברי והעירו
את הערותיהם.

1

E n v i r o n m e n t a l i s m and the E n v i r o n m e n t , The Jerusalem
Institute for Israel Studies/Rubin Mass, Jerusalem 1998

Manfred Gerstenfeld, Judaism,
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אני אסיר תודה לפרופסור אברהם )רמי( פרידמן ולאורה אחימאיר ממכון ירושלים לחקר
ישראל על תמיכתם ועל נכונותם להוציא לאור חיבור זה .כמו כן תודתי לריקי פישל,
ל ח מ ו ט ל אפל שהביאה את הספר לדפוס ולעינת לייטנר עורכת הלשון.
תודה מיוחדת לג׳יל רוגוף שהקלידה בסבלנות את הטיוטות הרבות לנוסח המקור
באנגלית ותרמה לעיצובו.

10

הקדמה
מתחילת שנות השישים נעשה נושא הסביבה אפיק מחשבה ומעשה חשוב בחברה
המערבית ,אך עדיין התמונה העולה מההגות בנושא הסביבה אינה ברורה בגלל הבלבול
2

והפילוג המאפיינים תחום זה .על אף כל אלה האידאה המשותפת לכל פלגי תנועת
הסביבה בין מדובר בנושאים מקומיים בין בנושאים גלובליים היא מניעת הידרדרות
נוספת במצב הסביבה .לכן ,שאלה מרכזית אחת בהגות הסביבה היא אם דרך חיינו היא
בת קיימא ,כלומר אם אפשר לקיים אותה בדורות הבאים.
בעשור האחרון היו ה׳קיימות׳ וה׳פיתוח בר הקיימא׳ )(Sustainable Development
למונחי יסוד בדיונים על אודות האסטרטגיה ה׳סביבתית׳ והמדיניות כלפיה .המונח
׳פיתוח בר קיימא׳ משמש בתחומי עשייה רבים :׳תקלאות בת קיימא׳ ,׳ניידות בת קיימא׳,
׳בנייה בת קיימא׳ ,׳תחבורה בת קיימא׳ ,׳ייעור בר קיימא׳ ,׳דיג בר קיימא׳ ,׳תיירות בת
קיימא׳ ,׳ערים בנות קיימא׳ ,׳ירושלים בת קיימא׳ ,׳עתיד בר קיימא׳ ועוד ביטויים דומים.
אף שה׳קיימות׳ וה׳פיתוח בר הקיימא׳ אינם זהים ,בדרך כלל נעשה בהם שימוש דומה.
מקור המילה קיימות בגרמנית — — Nachhaltigkeit

מ־ .1713בספרו 'Sylvicultura

') Oeconomica׳ייעור כלכלי׳( האמרכל הציבורי פון קארלוביץ דוגל בגישה בת קיימא,
וקובע שאין לכרות יותר עצים מהעצים שאפשר לנטוע במקומם.

3

בשנת  1983הקים האו״ם גוף עצמאי ,׳הוועדה העולמית לסביבה ולפיתוח׳ בראשות גרו
הארלם ברונדטלנד (Gro Harlem Brundtland),אז ראש ממשלת נורווגיה .תפקידה של
ועדה זו ,שלימים נודעה בשמה של יושבת הראש שלה ,היה לבחון שוב בעיות קריטיות
בתחום הסביבה והפיתוח ולעצב להן פתרונות מעשיים ,ובתוך כך לפעול להמשך

2
3

ראו מנפרד גרסטנפלד ,סביבה ובלבול ,מבוא לאקולוגיה עכשווית ,הקיבוץ המאוחד ,מכון ירושלים
לחקר ישראל ,ירושלים .1998
Ortwin Renn, Anja Knaus & Hans Kastenholz: 'Wege in eine nachhaltige Zukunft', In:
Birgit Breuel, (ed.) Agenda 2 1 : Vision: N a c h h a l t i g e E n t w i c k l u n g , Campus, Frankfurt 1999,
]p. 17 [German
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התפתחותה של הקדמה האנושית ,ולהמשך זמינותם של משאבים הולמים ומספיקים
לדורות הבאים.

עתידנו המשותף
בשנת  1987ראה אור דו״ח ברונדטלנד בספר ששמו ׳עתידנו המשותף׳ .הספר הצליח
להחדיר את המושג ׳פיתוח בר קיימא׳ אל הגות הסביבה ולנטוע אותו בלבה.
בין השאר קבעה הוועדה :״הסביבה איננה קיימת כמרחב לעצמו ואינה מנותקת מפעולות
אנוש ,מיומרותיו ומצרכיו ,והמאמצים לגונן עליה בנפרד מענייני אנוש מעטים על עצם
4

המושג ׳סביבה׳ דוק של תמימות בחוגים פוליטיים מסוימים״ .ואולם הוועדה הזכירה כי
״יש גם מגמות סביבתיות המאיימות לשנות את כדור הארץ כליל ולאיים על חייהם של
5

רבים מהזנים שבו ,ובהם המין האנושי״ .ועוד הוסיפה הוועדה שהקשר בין נושאי
הכלכלה והסביבה השתנה :״האקולוגיה והכלכלה הולכות ומשתלבות — מבחינה מקומית,
אזורית ,ארצית וגלובלית — לרקמה אחידה של סיבות ותוצאות״.

6

בשל כך ביקשה הוועדה להגיע לפשרה בין האינטרסים ה׳סביבתיים׳ לכלכליים ,ואת
מטרתה ניסתה להשיג באופן סמנטי וקונספטואלי בהמליצה על ׳פיתוח בר קיימא׳ .אף
שלמינוח זה כמה הגדרות ,בכיפה שולטת ההגדרה שטבעה ועדת ברונדטלנד ,לאמור:
״פיתוח בר קיימא הוא העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של הדורות
הבאים לענות על צורכיהם הם״.

7

דו״ח ברונדטלנד נימק את המניע לצורך בפיתוח בר קיימא כך :״סיפוק הצרכים
והמאוויים האנושיים הוא הסיבה העיקרית לפיתוח .לצורכיהם הבסיסיים של המוני בני
אדם בארצות המתפתחות — במזון ,בלבוש ,במגורים ובעבודה — עדיין אין מענה ,וחוץ
מצורכיהם הבסיסיים יש לבני אדם אלו שאיפות לגיטימיות לשיפור איכות חייהם .עולם
שבו העוני ואי־הצדק קשורים דווקא לאזורים מסוימים יהיה תמיד עתיר משברים,
אקולוגיים ואחרים .הדרישה לענות על צורכי כולם ולאפשר לכולם להגיע למילוי

4
5
6
7
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הקדמה

שאיפותיהם לחיים טובים יותר מקופלת בפיתוח בר קיימא .לרמת חיים העולה על
המינימום הבסיסי יש זכות קיום רק א ם רמת הצריכה בכל מקום נוגעת לקיימות ארוכת
טווח״.

8

עוד הגדרות
הגדרות אחרות של המונח ׳פיתות בר קיימא׳ מדגישות יסודות כמו ״סיפוק מתמשך של
הצרכים האנושיים ושיפור איכות החיים האנושיים״ ,״הישרדות מתמשכת של יסודות
הביוספירה ,כולל אלה שאינם מביאים לאדם כל תועלת״ ,וכן ״קביעותו של הטבע כ׳קרף
והיכולת לחיות מפרותיו בלבד״.

9

רן ,קנאוס וקסטנהולץ כותבים ש״קיימות היא מושג נורמטיבי ששומה עליו להיות תקף
לכל בני האדם .השאלה היא כיצד על הבריות לחיות היום ומחר ,ומה ה ם ׳חיים טובים׳.
מוטיבים מרכזיים בדיון זה ה ם הדרישות לגוע על הסביבה הטבעית ולשמר אותה ,ולבקר
10

א ת התערבותו של האדם במחזוריות הטבע״ .הבעיה היסודית בגישה זו היא שבעולם
המתאפיין באינדיבידואליות ובפלגנות ,אין שום סיבה משכנעת לציותם של כל בני
האדם — או רובם — למושג נורמטיבי כזה .ראוי גם להביא בחשבון קדימויות רבות
אחרות לאומיות ,פוליטיות ,קבוצתיות ואישיות.
לדוגמה :מדוע שיהיה אכפת לאנשים ערירים כיצד יראה העולם לאחר מותם .הם אפילו
עלולים לפתח הצדקה מוסרית לצריכתם הלא מוגבלת ,בכך שכבר תרמו את חלקם
לרעיון הקיימות בהגבילם את הנטל על משאבי העולם לעצמם בלבד .לעומתם ,אלו
שהביאו צאצאים לעולם הנציחו את השימוש של הדורות הבאים במשאבי העולם
המוגבלים.
אף שהמושג ׳פיתוח בר קיימא׳ כבש לו מקום בעשרות השנים האחרונות הן כיעד נכסף
והן ביישום של ממש ,עדיין נותרו משימות רבות ומילוין יארך עוד זמן רב.

נושאים ׳סביבתיים׳ במקרא
במסורת היהודית דיונים רבים בנושאים המוגדרים כיום כ׳שיח הקיימות׳ .רעיונות אלו

. 42-43 8קק / / ^ . ,
 9ק  ,קנאוס וקסטנהולץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ׳ .21-20
 10שם ,עמ׳ .20
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מעוגנים במקרא ,הן בחלקו הנורמטיבי והן בחלקו הסיפורי .מקורות אלו דנים בהיבטים
רבים הקשורים לקיימות הסביבה הטבעית ולהגנה עליה ,מתוך הרלוונטיות של הדברים
לתקופה הקדם־תעשייתית.
עיון בתורה מנקודת ההשקפה של הקיימות מביא להבנה טובה יותר של עמדות התנ״ך
על קשרי הגומלין בין הנושאים הכלכליים ל׳סביבתיים׳ .ואולם בתנ״ך נושאים אלו ,כמו
אחרים ,נדונים באספקלריה הרחבה יותר של מהות חייו של האדם ,בייחוד האדם היהודי.
הן הקיום האנושי והן הקיימות קשורים קשר עמוק לחובה לציית למצוות הא־ל; למעשה
אפשר לכנות את הקיימות ׳קיימות דתית׳ .עוד נראה שביהדות יסוד זה עדיף מחישובים
כלכליים ומקיימות הסביבה.
בתנ״ך לא נזכר במפורש שבני האדם אחראים לסביבתם הקרובה .ואולם מי שטורח
לקרוא את כל ההלכות הקשורות לנושאי הסביבה מגלה נורמה של התנהגות עקיבה
כלפיה .סיפורי המקרא מחזקים את המחשבה המובעת בחלקו ההלכתי .תפיסת עולם זו
מובנת בעיקר בניתוח המבוסם על הפשט .אף שיש טקסטים מקראיים שנראים כמטפורה,
הדימויים המופיעים בהם משקפים מודעות יסודית למוטיבים מסוימים .גישה זו מאפשרת
גם את פירוש תוכנה המילולי של המטפורה.

מקורות מאוחדים
המפרשים ומקורות מאוחרים אחרים מספקים עוד היבטים על הטקסטים ה׳םביבתיים׳
התנ״כיים .רבים מהמוטיבים בני זמננו של שיח הקיימות כגון ׳יכולת הנשיאה׳ ,׳צרכים
אנושיים בסיסיים׳ ,׳צרכנות ראוותנית׳ ,׳שוויון ביךדורי׳ ,׳עמידות׳ ,׳מחזור׳ ,׳אי־
חומריות׳ ,׳שונות ביולוגית׳ כבר מופיעים במקורות יהודיים קלסיים.
המסורת היהודית מורכבת משכבות וממגמות רבות ,ולפעמים בטקטסים אחדים מופיעה
חשיבה מנוגדת .בשל כך השתדלתי להביא תימוכין מטקסטים קלסיים אחדים לכל רעיון
גרעיני שפותח בספר זה .מכיוון שבמשך מאות שנים רעיונות אלו עולים בשינויים קלים,
אפשר להסיק שלעמדות כלפי נושאים שהיום אנו מגדירים ׳סביבתיים׳ ולדיון בהם יש
שורשים עמוקים במחשבת ישראל.

14

פרק ראשון

מקורות הלכתיים
הטענה שיש להעריך את הטבע ולשמור עליו נשמעת לעתים קרובות בחוגים של תנועת
הסביבה בת זמננו .כמו כן ,הטענה שנזק לטבע הוא גם נזק לאדם נשמעת לעתים קרובות.
עמדת היהדות שונה משתי הטענות האלה ,והיא קובעת שהעיקרון הוא ציות להוראות
הבורא .פירושו של דבר שיש לשמור על הטבע בדרכים מיוחדות על פי עקרונות ההלכה,
אף אם לכאורה אינן עולות בקנה אחד עם ההגיון האנושי .לעתים קרובות אין כל הנמקה
להוראות אלו.
אחת ההוראות המרכזיות לשמירת יסודות הטבע היא איסור התורה שלא לגדוע בשרירות
לב עצי פרי)׳בל תשחית׳( .עיקרון זה שכיח מאוד בחיבורים יהודיים בני זמננו הדנים
בזיקת היהדות אל הסביבה.
.י

הציווי מופיע בספר דברים :״כי תצור על עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית
את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך
במצור :רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר
היא עושה עמך מלחמה עד רדתה״.

11

בהוראה זו היבטים ׳סביבתיים׳ וגם כלכליים .האיסור מבטא שתי קטגוריות משנה של
ההגות ה׳סביבתית׳ :שמירה על יסודות הטבע וגם על המשאבים הטבעיים .פרות האילן
משמשים מזון לאדם ,ואין להתנכל לתשתית המחיה האנושית למטרות מלחמה .ואף
שעצי פרי הם משאבים מתחדשים שומה על האדם לנהוג בהם זהירות ,שכן זמן רב חולף
עד שהם גדלים ומניבים פרות .אי־פגיעה בהם פירושה קיימות פרותיהם לימים הבאים,
כלומר הבטחת מזון לצרים על העיר.
פסוקים אלו גם מצביעים על מקומם של כמה מהשיקולים הכלכליים וה׳סביבתיים׳

11

דברים כ ,י ט  -כ .
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במכלול סולם הערכים המקראי .שמירה על עצי פרי חשובה מעשיית מלחמה ,ואילו
מ ל ח מ ה חשובה משמירה ע ל עצי סרק.

12

איסור זה מוביל למסקנות אחרות :אף שהמקרא נכתב בעידן הטרום תעשייתי ,משמעות
הפסוקים מדגימה היבטים חשובים בהשקפת התורה בנושא הטכנולוגיה ,והם זוכים
לפיתוח במקורות המאוחרים מהתנ״ך .באיסור יש למשל תשובה חלקית לשאלת
המפתח שמתחבטים בה הוגי הטכנולוגיה בני זמננו ,בייחוד בנוגע ל מ ל ח מ ה  :׳האם כל
הטכנולוגיות מותרות לכל מטרה?׳ אף שהמקרא רואה את הפיתוח בחיוב ,ובכלל זה גם
13

את טיפוח המדע והטכנולוגיה ,פסוקים אלו מרמזים שיש לכך גבול .אפשר לתמצת את
גישת המקרא לשאלה זו לאיסור להכין כלי מ ל ח מ ה מעצי פרי שעדיין מניבים פרות.

ההתפתחות במהלן הזויות
במאות השנים הורחב האיסור בהלכה היהודית על השחתה בשרירות ל ב .

14

התלמוד

למשל מביא א ת דברי רב זוטרא האומר ששימוש בזבזני בשמן למאור הוא עברה על
איסור ׳בל תשחית׳.

15

מכיוון שהדבר נוגע למשאבים הכלכליים של האדם הפרטי

מ ש ת מ ע ת מהדברים הוראה אחרת — שאין האדם רשאי לעשות בחפציו ככל העולה על
רוחו.
התלמוד דן בשיקולים כלכליים ו׳סביבתיים׳ הקשורים לגריעה של עצי פרי .רבינא אומר
שאם היה עץ הפרי ״מעולה בדמים״ ,דהיינו שערכו ש ל שימוש בגזע העץ ובענפיו גדול
מרווחי פרותיו ,מותר לקצצו.

16

שמואל ורב חסדא מתירים לחוכר לעקור את שורשיהם

של עצי דקל הגדלים בין גפניו משום שמחירם ש ל הגפנים יקר יותר.

17

בתלמוד גם נזכר שבנסיבות מסוימות מותר אפילו להשמיד מזון .רב הונא נהג לשגר
שליח לשוק לקנות א ת כל הירקות שאיש לא קנה ,והיה משליך אותם לנהר .הוא לא

12
13
14
15
16
17

16

ע ל אודות היבטים בסולם החשיבות המקראי בנושאים סביבתיים ראו גרסטנפלד ,יהדות)לעיל ,הערה
 ,(1עמ׳  147ואילך.
Manfred Gerstenfeld, Avraham Wyler, 'The source code of creation—Technology and
Jewish life', J C T Perspective,
(2001), pp. 9-11
לפרטים נוספים ראו גרסטנפלד ,יהדות )לעיל ,הערה  ,(1עמ׳  112ואילך.
בבלי ,שבת ס״ז ע״ב.
בבלי ,בבא קמא צ״א ע״ב.
בבלי ,בבא קמא צ״ב ע״א.

מקורות הלכתיים

חילק אותם לנצרכים ,שכן אלו היו מתרגלים לכך והדבר היה משפיע על מחירי השוק.
הוא גם לא האכיל בהם בעלי חיים ,שכן אסור להניח מאכל אדם לפני בעלי חיים .את
מעשיו עשה רב הונא משום שסבר שאם לא יעשה כן ,מוכרי ירקות שנותרו עם מרכולתם
שוב לא יביאו ירקות לשוק.

18

בימי הביניים ולאחריהם
הרמב״ם מחיל את עיקרון ׳בל תשחית׳ על השאלה מה מותר להניח בקבר המת .הוא
קובע שמוטב לתת בגדים לעניים מלהשליכם לרימה ולתולעה ,״וכל המרבה כלים על המת
עובר בלא תשחית״.

19

בימי הביניים דן בעל ספר החינוך באיסור ׳בל תשחית׳ :״שורש המצוה ידוע שהוא כדי
ללמד נפשינו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו ,ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל
דבר רע ומכל דבר השחתה״.

20

במאה ה־ 19דן הרב שמשון רפאל הירש בלאו זה ,וניסח שהאיסור על השהתה שרירותית
ומופקרת תקף לכל העצמים ,כולל חפצי האדם עצמו .והוא מוסיף ואומר שציווי זה ״הוא
האזהרה המקיפה ביותר לאדם שלא לנצל א ת מעמדו בעולם הזה להשחתת דברים ללא
סיבה ,מתוך מצבי רוח או התפרצות יצרים .הבורא הניח את העולם לרגליו כאשר אמר
׳מלאו א ת הארץ וכבשוה׳ ר ק כדי שיעשה בו שימוש מפוכח ונאור״.

21

ואולם בהרחיבו את האיסור שילב אולי הרב הירש שני נושאים זה בזה .לפעמים
המלחמה משרתת מטרה ספציפית ,ולכן ההגדרה ״ללא סיבה ,מתוך מצבי רוח או
התפרצות יצרים״ אולי איננה תקפה במקרה זה.
במהלך הדורות התפתחה ספרות ענפה של שאלות ותשובות על אודות האיסור ׳בל
תשחית׳.

22

 18כבלי ,תענית ,כ׳ ע״ב.
 19רמב׳׳ם ,(1204-1135),היד החזקה ,הלכות אבלות ,פרק יד הלכה כד.
 20ספר החינוך ,אשכול ,ירושלים  ,1946מצווה תק״ל .א ח ת ההשערות היא שמחברו הוא הרב אהרן
הלוי מברצלונה בשנת  1300בערך.
 21הרב שמשון רפאל הירש ) ,(1888-1808נולד בהמבורג ונפטר בפרנקפורט שעל נהר מיין .בפירושו
לספר דברים כ׳ ,כ׳ ,קאופמן ,פרנקפורט דמיין ] .1920גרמנית[
 22ראו למשל את המקורות הרבים המצוינים בספר עץ השדה לר׳ יצחק אליהו שטסמן] ,הוצאה פרטית[,
ירושלים  ,1999וספר ברכת ה׳ לר׳ משה יצחק פורהאנד] ,הוצאה פרטית[ ,ירושלים .1999
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שאלות ותשוגות 1נות זמננו
לפעמים נושא ה ה ש ח ת ה בשרירות לב נזכר גם בשו״ת בנות זמננו .הרב עובדיה יוסף
פרסם תשובה בנוגע להנחת פרחים על ארון ה מ ת — בעיה הנוגעת הן באיסור ׳בחוקות
הגויים׳ והן באיסור ׳בל תשחית׳ .הרב עובדיה יוסף עונה שבזמן התלמוד ,ולאחר מכן גם
בקרב יהודי מצרים ,רווח המנהג להניח בשמים וענפי הדס על ארון המת .כדי להימלט
משני האיסורים הוא ממליץ להניח רק זרי פרחים לא יקרים.

23

הרב חיים דוד הלוי ז״ל ,שהיה הרב הראשי הספרדי של תל אביב ,נשאל אם מותר
להשמיד עודפי מזון כדי לייצב את המחירים.

24

הוא השיב שמוטב לחלק את עודפי

המזון לעניים שאין ידם משגת לקנות אותם .אך אם אין הדבר אפשרי ,או אם אין
לעודפים אלו ביקוש ,מותר להשמיד את המזון ״בדרך מכובדת׳׳.

25

בתשובתו הזהיר הרב הלוי שלא להשליך ממתקים לא עטופים או אגוזים קלופים בעתות
ש מ ח ה כגון חתונה או בר מצווה ,משום שחלק ניכר מהם נפגם ושוב אינו ראוי
לאכילה.

26

שאלה אחרת שבה דן הרב הלוי היא השימוש במזון בכל דרך שתפסול אותו לאכילה
ותביא ל ה ש ל כ ת ו ) כ מ ו למשל חיתוך ירקות וצביעתם ,הדבקת ירקות כקישוט בציורים או
השימוש בקמח להכנת דבק( .הרב הלוי רואה בכך שימוש המבזה את המזון ,ואוסר
לעשות כן אם יש לכך תחליף מ ת א י ם .

27

הרב יצחק זילברשטיין דן בשאלות כגון ההיתר להשליך לחם ישן ,והשלכת שאריות מזון
מאולמי ש מ ח ו ת .

28

הוא כותב שיראי שמים אינם משליכים לחם ישן ,ואף מחנכים את

ילדיהם שלא להיות מפונקים ולהתעקש דווקא על לחם טרי .את אלו שלא הגיעו לדרגת
צדקות כזו אפשר לחנך שלא להשליך א ת הלחם לאשפה ולא להשחיתו ,אלא להניחו
בצדי הדרכים או על שיחים .הרב זילברשטיין מדגיש שאין כל חטא בהימנעות מאכילתו
של לחם ישן.

23
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הרב עובדיה יוסף ,שו״ת יביע אומר ,ג׳ ,תשובה כד.
הרב חיים דוד הלוי ,שו״ת עשה לך רב ,א׳ ,1976 ,עמ׳ .20
הרב הלוי מצטט את דברי רב הונא ,ראו לעיל.
הלוי)לעיל ,הערה .(24
הרב חיים דוד הלוי ,שו״ת עשה לך רב ,ד׳ ,1981 ,עמ׳ .24
הרב יצחק זילברשטיין ,׳הערות בעניין בל־תשחית׳ ,צוהר — קובץ תורני) ,(1998עמ׳ .75-48

מקורות הלכתיים

באשר לבעלי אולמות ה ש מ ח ה  :פתרונות טובים יותר מ ה ש ל כ ת עודפי המזון גוזלים זמן.
לדעתו של הרב זילברשטיין ביטול זמן אינו נופל מ ה ש ח ת ת מזון ,בייחוד בשל העובדה
שהעניים הבאים לקבץ נדבות אינם מסתפקים בלחם בלבד .איש לא ייקח את הלחם כדי
לאבלו ,ולכן בהשלכת המזון אין עברה על איסור ׳בל תשחית׳ .הוא מוסיף שאולי טוב
הדבר שבעלי האולמות חסים על המאמץ ועל הזמן הכרוכים בפתרונות אחרים ,ועם זה
אינם נוהגים להשליך מזון יקר יותר.

29

שמיטה ויובל
מצווה אחרת הקשורה ליסודות החשובים של הקיימות היא השמיטה .השמיטה מ ב ט י ח ה
את התחדשותה של ה א ד מ ה .

30

היהודי מצווה להוביר את שדהו ,כנאמר בספר שמות:

״ושש שנים תזרע א ת ארצך ואספת א ת תבואתה :והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו
אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך״.

31

דברים דומים נאמרים בספר ויקרא :״שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת
א ת תבואתה :ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה׳ שדך לא תזרע וכרמך לא
תזמור :א ת ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ״.

32

הדברים תקפים גם לשנת היובל :״יובל הוא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא
תקצרו א ת ספיחיה ולא תבצרו א ת נזיריה :כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו
א ת תבואתה״.

33

השימוש האינטנסיבי מדי באדמה הוא כיום בגורמים החמורים ביותר המאיימים על
הקיימות .מבחינת ההשקפה ה׳סביבתית׳ והכלכלית בת זמננו אפשר לראות בשנת
השמיטה וביובל אמצעים למניעת עייפותה של האדמה ,והן מייצגות שתי קטגוריות־
משנה חשובות בנושא ה׳סביבתי׳ :דרכי השימוש באדמה ושמירת המשאבים הטבעיים.
לקיימות הקרקע חלק בשתיהן.
שנת היובל משקפת פן חשוב אחר בנושא הקיימות :אגירת משאבים .בטווח הרחוק אין

29
30
31
32
33

שם ,עמ׳ .52-50
גרסטנפלד ,יהדות )לעיל ,הערה  ,(1עמ׳ .123
שמות כג ,י  -י א .
ויקרא כה ,ג  -ה .
ויקרא כה ,י א  -י ב .
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מנפרד גרסטנפלד

להעביר קרקע מ מ ש פ ח ה אחת לאחרת .״בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחוזתו :וכי
תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש א ת אחיו :במספר שנים אחר היובל
תקנה מ א ת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך .לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט
השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואות הוא מכר לך ] [...ובתי החצרים אשר אין להם חמה
סביב על שדה הארץ יחשב גאולה תהיה לו וביובל י צ א ״ .

34

קרקע הנשארת בבעלות של מ ש פ ח ה אחת לדורות מ פ ת ח ת בה זיקה לקיימות.

לה׳ הארץ
בדו״ח ברונדטלנד יש נגיעה מסוימת בכמה היבטים של מצוקת הסביבה שמקורה
בשימוש בקרקע ובבעלות עליה .״במדינות ]רבות[ העוני החמיר בשל חלוקה לא שוויונית
35

של הקרקעות או של נכסים אחרים״ .לפי חוקי התורה אין לנצל מצוקה כלכלית של
אדם ולרכוש את קרקעותיו לצמיתות .הסיבה המובאת במקרא לאיסור על העברת קרקע
לבעלות אחרת לנצח מעוגנת בתפיסה הרואה בבורא את הבעלים האמתיים של הקרקע:
״והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי :ובכל ארץ אחוזתכם
גאולה תתנו לארץ״.

36

זכויות האזרח של יהודים הנתונים בעוני רב כל כך עד שהם נאלצים להימכר לעבדים כדי
להתקיים קשורות אף הן בעמדה זו :״וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת
עבד :כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך :ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל
משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב :כי עבדי ה ם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו
ממכרת עבד :לא תרדה בו בפרך ויראת מא־להיך״.

37

מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש היא ביטוי אחר לרעיון שהארץ שייכת לה׳ :״ולקחת
מראשית כל פרי ה א ד מ ה אשר תביא מארצך אשר ה׳ אלוהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל
ה מ ק ו ם אשר יבחר ה׳ אלהיך לשכן שמו ש ם ״ .

38

הארץ שייכת לה׳ ובשל כך צריך להביא לפניו את ראשית פרי האדמה .מוטיב זה כבר

34
35
36

ויקרא כה ,י ג  -ט ז  :לא.
עתידנו)לעיל ,הערה  ,(4עמ׳ .29
ויקרא כה ,כ ג  -כ ד .

37

ויקרא כה ,ל ט  -מ ג .

38

דברים כו ,ב.
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מקורות הלכתיים

מוזכר בפרקים הראשונים במקרא ,בסיפורם של קין והבל :״ויהי מקץ ימים ויבא קין
מפרי האדמה מנחה לה׳ :והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן וישע ה׳ אל הבל ואל
מנחתו :ואל קין ואל מנחתו לא שעה״.

39

קרבנו של קין לא התקבל משום שקין לא השכיל להכיר באדנות ה׳ ובמרותו ,והביא
40

קרבן פגום .המדרש מתאר את קרבנו כבא ״מן הפסולת״ ,ואומר שקין דומה לאותו עבד
רע האוכל את הפרות הראשונים ומכבד את המלך באחרונים.

41

צורכי יסור
הדיון בן זמננו על הקיימות הגלובלית עוסק בהרחבה בצורך להבטיח את כבודם של כל
בני האדם ואת קיומם .הדאגה לסיפוק מזונותיהם של כל בני האדם היא היבט אחד של
צורך זה .הדיון במונח ׳צורכי יסוד׳ נעשה בדיון הרחב יותר על זכויות האדם .ועדת
ברונדטלנד הדגישה עניין זה כשדירגה את מושג ה׳צרכים׳ כאחד משני מושגי המפתח
של ההתפתחות בת הקיימא .בייחוד את צורכי היסוד של עניי העולם הזכאים לעדיפות
גבוהה מ א ו ד .

42

החברה היהודית כבר נצטוותה בזמן קדום בכמה מצוות שנועדו לסייע למחייתם של
הנצרכים .כוונתן של מצוות אלו אינה אלא למנוע מהעניים את הסבל של תת־תזונה.
רבות מהמצוות האלה הופיעו במקרא :״ובקוצרכם א ת קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך
לקצור ולקט קצירך לא תלקט :וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב
43

אתם״.
פסוקים אחרים מצווים על הענקת משאבים זמינים לעניים :״כי תקצור קצירך בשדך
ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה׳ א־להיך בכל
מעשה ידיך :כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה :כי תבצר כרמך
לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה י ה י ה ״ .

39
40
41
42
43
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44

בראשית ד ,ג  -ד .
בראשית רבה כב )מהדורת תיאודור אלבק(.
ראו גם ילקוט שמעוני בראשית לה.
עתידנו)לעיל ,הערה  ,(4עמ׳ .43
ויקרא יט ,ט  -י .
דברים כד ,י ט  -כ א .
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עם המצוות הסוציאליות שמקורן בפסוקים אלו נמנות בין השאר מצוות פאה המחייבת
השארת מ ק צ ת היבולים בקצה השדה׳ ,מצוות לקט המחייבת להשאיר לעניים שיבולים
אחדות ב ש ד ה ; מצוות שכחה המחייבת להשאיר לעניים עומרים שנשכחו; ומצוות
עוללות המחייבת להשאיר לעניים אשכולות ובהם ענבים מעטים ,או ענבים אחדים
שנשרו.
אף המעשרות הניתנים לנצרכים חשובים ל ה ב ט ה ת קיומם ,כנאמר :״מקצה שלוש שנים
תוציא א ת כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך :ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה
עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה׳ א־להיך בכל מעשה
ידך אשר תעשה״.

45

לכך נדרשת הכרזה רשמית :״כי תכלה לעשר א ת כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת
המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו :ואמרת לפני ה׳ א־להיך
בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא
עברתי ממצותיך ולא שכחתי :לא אכלתי באני ממנו ולא ביערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו
46

ל מ ת שמעתי בקול ה׳ א־להי עשיתי ככל אשר צויתני״ .דינים אלו נדונים בפירוט במשנה,
בעיקר בסדר זרעים.
כדי לבסס כללים ברורים ומתוקנים לתמיכה בעניים ,התלמוד קובע סדר עדיפויות
המגדיר למי ראוי לעזור תחילה .למשל במתן הלוואות ׳עניי ע י ר ך קודמים לעניי עיר
אחרת ,ויהודים קודמים לשאינם יהודים .״אמר רב נחמן יאמר לי הונא :לא נצרכא
דאפילו ]אם הברירה היא להלוות[ לנכרי בריבית ולישראל בחינם״.

47

האיסור לגדל נהמה דקה
האיסור לגדל ב ה מ ה דקה באח ישראל איננו דין מדיני התורה אלא תקנה )ציווי חכמים
שנקבע ל ט ו ב ת הכלל( הקשורה בהגנה על אמצעי המחיה .הבהמות האלה אוכלות
48

49

א ת יבולי ה ש ד ה  ,ובשל כך הותר גידולן רק במדבריות אח ישראל וסוריה .בתלמוד

45
46
47
48
49

22

דברים יד ,כ ח  -כ ט .
דברים כו ,י ב  -י ד .
בבלי ,בבא מציעא ע״א ע״א.
ראו נחום רקובר ,איכות הסביבה ,היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים ,ספריית המשפט
העברי ,ירושלים  ,1993עמ׳  42ואילך.
משנה ,בבא קמא ז ,ז .ראו גם רמב״ם ,הלכות נזקי ממון ה׳ בי.

מקורות הלכתיים

גם נזכר שמותר לשחוט עזים ה מ ש ו ט ט ו ת בשוק וגורמות לנזקים ,אך רק אחרי שבעליהן
50

הוזהרו פעמיים ושלוש פ ע מ י ם  .עם ההתיישבות היהודית החדשה בישראל ,ניעור שוב
הדיון הרבני בשאלת הרלוונטיות של איסור זה לימינו.

51

בדיון ה׳סביבתי׳ בן ימינו הועלו הצעות לגביית קנם בגין פגיעה בטבע .ואולם טיעון
מתוחכם המצדד כקיימות גורס שלא תמיד הקנס הכספי מ פ צ ה על פגיעה בהון
טבעי ,שכן יש משאבי טבע שאי־אפשר להחיותם ולחדשם בשום מחיר ,כמו זנים
שנכחדו .עניין זה כבר הוזכר בהרחבה במקורות היהודיים הקלםיים .הרמב״ם פסק
שאסור לגרום נזק אף שיש כוונה לשלם את מלוא מחירו .גרימת נזק אסורה
מלכתחילה.

52

ההלכה נוגעת גם לעיר בת הקיימא ,והיא לעצמה נושא רב־ערך בהגות הסביבה.
תכנון בר קיימא של ערים ,ובו יחס מדוקדק בין שטחים בנויים לשטחים פתוחים,
מקורו בהלכות הנוגעות לערי הלוויים .ללוויים הייתה זכות להתגורר בערים מיוחדות
שהשתרעו על שטחי נחלתם של שבטים אחרים :״צו א ת בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת
אחוזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם תתנו ללוויים :והיו הערים להם לשבת
ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם :ומגרשי הערים אשר תתנו ללוויים מקיר
העיר וחוצה אלף א מ ה סביב :ומדותם מחוץ לעיר א ת פאת ק ד מ ה אלפיים ב א מ ה ו א ת פאת
נגב אלפיים באמה ואת פאת ים אלפיים באמה ואת פאת צפון אלפיים באמה והעיר בתווך
זה יהיה להם מגרשי הערים״.

53

בפירושו למילה ׳מגרש׳ נתן רש״י ביטוי לאחד מערכיה של הסביבה :״רווח מ ק ו ם חלק
חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר ואין רשאין לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא לזרוע
זריעה״.

54

לפי ההלכה הדינים החלים על ערי הלוויים חלים על כל הערים .הספרות התלמודית אינה
רואה בעין יפה את החיים במטרופולין ואת ההתפשטות העירונית.

55

50

בבלי ,בבא קמא כ״ג ע״ב .ראו גם רמב״ם ,הלכות נזקי ממון ה׳ א׳.

51
52
53
54
55

ראו רקובר )לעיל ,הערה  ,(48נספח א עמודים  111ואילך.
רמב״ם ,הלכות נזקי ממון ה׳ א׳.
במדבר לה ,ב  -ה .
רש״י) ,(1105-1040במדבר לה ,ב.
ראו למשל בבלי ,עירובין כ״א ע״ב; בבלי ,שבת י׳ ע״ב! ובבלי ,פסחים קי״ג ע״א .לדיון מפורט יותר
ראו גרסטנפלד ,יהדות )לעיל ,הערה  ,(1עמ׳  128ואילך.
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שילוח הקן
הציווי לשלח את האם מן הקן טרם שנוטלים את אפרוחיה )׳שילוח הקן׳( אף הוא דוגמה
לציווי מקראי ובו סממני קיימות .״כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ
אפרוחים או ביצים והאם רבצת על האפרוחים או על הביצים לא תיקח ה א ם על הבנים:
שלח תשלח א ת ה א ם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך והארכת ימים״.

56

באספקלריה ׳סביבתית׳ ציווי זה מובן על רקע העובדה שהביצים הן מקור תזונתי
רב־ערך בתפריטים רבים .שילוח האם תורם להגנה על הזן :החס על המולידים מבטיח
במעשיו עוד ביצים בעתיד ,ואלו יבטיחו את אספקת המזון הנדרש לשימור חייו של
האדם .מנקודת הראות ה׳סביבתית׳ ציווי זה הוא חלק ממערכת של הגנות על בעלי
החיים.
פירושו של הרמב״ם לציווי זה רחב יותר .הוא טוען שהציווי לשלח את הקן והאיסור
57

לשחוט בעל חיים ואמו ביום אהד נובעים מסיבות ז ה ו ת  :״כי צער בעלי החיים בזה גדול
מאד ,ואין הבדל בין צער האדם עליו לצער שאר בעלי החיים .כי אהבת ה א ם ורחמיה על
ולדה אינו נמשך אחרי השכל רק אחר הדמיון הנמצא ברוב בעלי החיים כמו שנמצא
באדם ] [...וזהו הטעם גם בשילוח הקן ,כי הביצים אשר רבצה האם עליהם והאפרוחים
הצריכים ל א מ ם על הרוב אינם ראויים לאכילה .וכשישלח ה א ם ותלך לה ,לא תצטער
בראיית לקיחת הבנים .ובדרך כלל תהיה זו סיבה להניח הכל ,כי מה שהיה לוקח ברוב
הפעמים אינו ראוי לאכילה״.

58

מדברי הרמב״ם ניכר שהוא רואה בסבלם של בעלי החיים רגש אמתי; הוא גם סבור
שחשוב שהציווי יביא לשימור ,שכן רבים הסיכויים שבסופו של דבר ירתע המוצא ולא
ישלח יד אל האפרוחים או אל הביצים.
רמב״ן מ צ ט ט את דבריו של רמב״ם ,ומוסיף שאפשר לפרש בשתי דרכים הן את הציווי
של שילוח הקן והן את האיסור ״ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום א ח ד ״ .

59

הראשונה חיא ״כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם״ ואילו בפירושו
השני הוא מזכיר א ת השונות הביולוגית שבטבע :״או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה

 56דברים כב ,ו  -ז .
 57ראו ויקרא כב ,כח.
 58רמב״ם ,מורה נבוכים ,ג׳ ,פרק מ״ח.
 .59ויקרא כב ,כח.
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מקורות הלכתיים

לעקור המין אע״פ שהתיר השחיטה במין ההוא ,והנה ההורג ה א ם והבנים ביום אחד או
לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ה ה ו א ״ .

60

גם םפורנו מתעכב על חשיבות המצווה ,אך סבור ש ט ו ב ת האדם ניבטת ממנה יותר
מטובת החי :״הנה בענין שלוח הקן יש איזה גמילות ח ס ד להמון שלא להשחית זרע עופות
השדה שהם הפקר״.

61

המסורת מדגישה ששילוח הקן הוא מן המצוות ה מ ע ט ו ת ששכרן ,אריכות ימים ,מוזכר
במקרא .אם כן ,המקרא מקשר שוב את הקיימות לשמירת המצוות.

מצוות מקראיות אחוות
גם במצוות רבות אחרות יש מרכיבי קיימות .למשל במצוות כלאיים .הן ל׳סביבתנות׳
והן ליהדות השקפה ברורה ומשותפת על שמירת יציבותם של הזנים ,אף שהערכים
המניעים את השקפתן שונים מאוד זה מזה .כמו כן בעשרת הדיברות יש מרכיבי קיימות:
״ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש  pאמתך
והגר״.
בשיח

62

הקיימות ,גוברת תשומת הלב לעיקרון הזהירות הדוגל ב׳מניעת סיכונים

מהסביבה׳ .מושג זה מוסבר באחד המקורות כדלהלן :״כאשר פעילות מסוימת מאיימת
ביצירת נזקים לבריאות האדם או לסביבה ,יש לנקוט אמצעי זהירות אף א ם לא נקבע באופן
מדעי קשר של סיבה ומסובב ביניהם״.
כבר בספר דברים הוזכרה האמיתה שיש להשקיע כסף כדי למנוע נזק עתידי :״כי תבנה
בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו״.

63

מניעת מטרדים וזיהום
הציוויים המקראיים שהוזכרו עד כה נוגעים לארבעה מהיסודות הקשורים לסביבה :הגנה

60
61
62
63

רמב״ן ,(1270-1195),דברים כב ,ו.
ספורנו 1550-1475),בערך( ,דברים כב ,ז.
שמות כג ,יב.
דברים כב ,ח.
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על הטבע ,הגנה על החי ,שימור המשאבים הטבעיים והקצאת מרחבים .אך המקרא נדרש
גם ליסוד ׳סביבתי׳ חמישי :מניעת מטרדים וזיהום.
במקרא היגיינה היא תנאי יסוד לקיימות הקהילה .שיירי הקרבנות למשל נשרפים מחוץ
למחנה :״והוציא א ת כל הפר אל מחוץ למחנה אל מ ק ו ם טהור אל שפך הדשן ושרף אותו
64

על עצים באש על שפך הדשן ישרף״ .האפר נלקח אף הוא אל מחוץ למחנה :״הכהן ][...
והרים א ת הדשן אשר תאכל האש א ת העלה על המזבח ושמו אצל המזבח [...]:והוציא א ת
הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור״.

65

אף את הרעי צריך לקבור מהוץ למחנה,

כנאמר :״ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ :ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך
חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית א ת צאתך״.

66

הרמב״ם נשען על פסוקים אלו כאשר דן בטעם איסור אכילת חזיר :״וכבר ידעת הקפדת
התורה על ראיית הלכלוכים אפילו במדבר במחנה ,כל שכן בתוך הערים ,ואילו היינו מגדלים
חזירים למזון היו השווקים ואף הבתים מטונפים יותר מבית הכסא ,כמו שאתה רואה
בארצות ה׳פרנג׳ עתה .וכבר ידעת אמרם ז״ל ׳פי חזיר כצואה עוברת דמי׳ ]פי החזיר דומה
לצואה שיש לפנותה[״.

67

הלכות רבות בתלמוד נוגעות להגבלת המטרדים ,מקצתן נוגעות ל מ ח י ה

68

ובהן כמה

הלכות האוסרות פעולות מזהמות בירושלים :״אין עושין בה אשפתות ,ואין עושין בה
כבשונות ,ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשונים,
ואין מגדלין בה תרנגולים ואין מלינין בה א ת ה מ ת ״ .

69

אם כן ,במהלך הדורות חלה בספרות הרבנית התפתחות ניכרת בהלכות הנוגעות להיבטים
׳סביבתיים׳.

64
65
66
67
68
69
70
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70

ויקרא ד ,יב.
ויקרא ו ,ג  -ד .
דברים כג ,י ג  -י ד .
רמב״ם ,מורה נבוכים ,ג׳ ,פרק מ״ח.
ראו גרסטנפלד ,יהדות )לעיל ,הערה  ,(1עמ׳ .116
תוספתא ,בבלי ,בבא קמא פ״ב ע״ב.
ראו גרםטנפלד ,יהדות )לעיל ,הערה  ,(1פרק שלישי.

פרק שני

קיימות דתית
תפיסת העולם המקראית בעניין הקיימות מופיעה בקטעים ההלכתיים שבמקרא ומורחבת
בסיפורים העיקריים הקשורים לסביבה .ההשקפה המרכזית המודגשת פעמים רבות היא
שחיים אנושיים בני קיימא תלויים בעיקר בקיום מצוות ה׳ ובהליכה בדרכיו .דוגמה לכך
כבר הובאה בפרשות המוקדשות לתקופה הטרום־ישראלית ,אך המגמה זוכה לפירוט רב
בפרשות הדנות בתקופה הישראלית .אחד המוטיבים המקראיים המרכזיים הוא
שהתנהגות לא מוסרית עלולה להשפיע על הסביבה ,לפעמים עד כדי סכנת חיים.
רבים סבורים שתפיסה זו נהגתה בפעם הראשונה במאה ה־ :19״את המושג אקולוגיה
טבע ב־ 1886הביולוג הגרמני ארנסט הקל ,פחות מ־ 10שנים לאחר פרסומו של החיבור
׳מוצא המינים׳ של צ׳רלס דרווין ,שלדעתו של הקל היה מקור ההשראה למדע חדש זה,
ושנתיים בלבד לאחר שפרסם ג׳ורג׳ פרקינס מארש ב־ 1864את החיבור ׳האדם והטבע׳ .זה
היה החיבור הראשון בן זמננו שבו הוזכר הרעיון שלפעילות האנושית השפעות שליליות על
הסביבה״.

71

התנ״ך הקדים רעיון זה באלפי שנים.

הקיימות ואורחות חייו של האדם
הרעיון שקיימות אנושית במערכת אקולוגית מסוימת קשורה להתנהגות האדם ובייחוד
לקבלתו את עול מלכות שמים מופיע בפעם הראשונה בסיפור גן העדן .על אדם וחוה
נאסר לאכול מפרי עץ הדעת ,וכשעברו על האיסור סולקו מעולם אידאלי מבחינת
הקיימות .מאז ואילך נגזר על האדם להרוויח את לחמו בעמל :״כי שמעת לקול אשתך

H a r m o n i e s : A new ecology for the twenty-first
century, Oxford 71
University Press, Oxford 1990, p. 32

Daniel B. Botkin, Discordant
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ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעיצבון
תאכלנה כל ימי חייך״.

72

האיסור לרצוח לא מוזכר במפורש בסיפורם של קין והבל .ואולם מן הסיפור מ ש ת מ ע
ללא צל של ספק שקין היה אמור לדעת זאת :״ויאמר מ ה עשית קול דמי אחיך צועקים
אלי מן האדמה :ועתה ארור א ת ה מן האדמה אשר פצתה א ת פיה לקחת א ת דמי אחיך
מידיך :כי תעבד א ת ה א ד מ ה לא תוסף ת ת כוחה לך״.

73

התנהגותו הלא מוסרית של האדם הביאה במישרים את המבול :״וירא ה׳ כי רבה רעת
האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום :וינחם ה׳ כי עשה א ת האדם בארץ
ויתעצב אל לבו״.

74

מוטיב זה מופיע שוב בסיפור על מגדל בבל :״וירד ה׳ לראות א ת העיר ואת המגדל
אשר בנו בני האדם :ויאמר ה׳ הן עם א ח ד ושפה א ח ת לכולם וזה החלם לעשות ועתה לא
יבצר מ ה ם כל אשר יזמו לעשות ] [...ויפץ ה׳ אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת
75

העיר״.
רעיון זה מופיע בסיפור על הפיכת סדום ועמורה :״ויאמר ה׳ זעקת סדום ועמורה כי רבה
וחטאתם כי כבדה מאד :ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה עלי עשו כלה ואם לא אדעה״.

76

יושבי ערים אלו הם רעים וחטאים מאוד בעיני ה׳ ,והוא נוקט כלפיהם יד קשה :״וה׳
המטיר על ס ד ם ועל עמרה גפרית ואש מ א ת ה׳ מן השמים :ויהפך א ת הערים האל ואת כל
הככר ואת כל ישבי הערים וצמח ה א ד מ ה ״ .

77

אי־ציות לציווי ה׳ אף גורר מוות של א ח ת הנמלטות — אשתו של לוט :״ויהי בהוציאם
א ת ם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן
תספה ] [...ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח״.

78

כל אחד מ ח מ ש ת הסיפורים האלה כרוך בשינוי קיצוני בזיקתו של האדם למערכת

72
73
74
75
76
77
78
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בראשית
בראשית
בראשית
בראשית
בראשית
בראשית
בראשית

ג ,יז.
ד ,י  -י ב .
ו ,ה  -ו .
יא ,ה  -ו  :ח
יח ,כ  -כ א .
יט ,כ ד  -כ ה .
יט ,יז :כו.

קיימות דתית

האקולוגית שסביבו .אדם וחוה ,קין ודור הפלגה ,כולם נדחים ומגורשים מהמערכת
האקולוגית המוכרת להם .בשני הסיפורים הראשונים שומה על המגורשים להתחיל
ולהתפרנס בדרכים חדשות .ייתכן שהדבר נכון גם לדור הפלגה ,אך הוא לא נאמר
במפורש .בסיפורים על המבול ועל הפיכת סדום ועמורה אובדים כ מ ע ט כל בני האדם עם
המערכת האקולוגית.

מעוכות אקולוגיות משתנות
בעתיד שוב ישתנו המערכות האקולוגיות .מוטיב זה חוזר במקרא פעמים רבות .ישעיהו
הנביא אומר :״יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת :פרח תפרח ותגל אף גילת
79

ורע כבוד הלבנון ניתן לה הדר הכרמל והשרון״ .וכן :״כי נבקעו במדבר מים ונחלים
בערבה :והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא״.

80

לאחר זמן הנביא חוזר על רעיון זה :״אפתח על שפיים ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר
לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים :אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה
ברוש תדהר ותאשור יחדו״.

81

ושוב ,ברביעית :״אשים במדבר דרך בישימון נהרות :תכבדני

חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מ י ם נהרות בישימון להשקות עמי בחירי׳׳.

82

כן מנבא הנביא ישעיהו על ירושלים :״כי נחם ה׳ ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כעדן
83

וערבתה כגן ה׳ ״.
רעיון זה מורחב במזמור תהלים ונאמר על ה׳ :״ישם נהרות למדבר ומצאי מים
לצמאון :ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה :ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי
מים :ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב :ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה״.

84

גם הספרות המדרשית דנה במערכות האקולוגיות המדבר למשל יהיה ליישוב ,והיישובים
ייעשו מדבר.
השינויים שהתהוו במערכות האקולוגיות עקב חורבן יידונו בהמשך.
לה,
לה,
מא,
מג,

א-ב.
ו-ו.
יח-יט.
יט-כ.
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ישעיהו
ישעיהו
ישעיהו
ישעיהו
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ישעיהו נא ,ג.
תהלים קז ,ל ג  -ל ז .
ראו למשל במדבר רבה כג )מהדורת וילנא(.
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בני ישראל
במערכת היחסים שבין הבורא לבני ישראל ,תנאי לקיימות הוא קיום מצוותיו .ללא
התנהגות מוסרית נאותה אין הם זכאים לרשת את אח כנען ,כנאמר :״צדק צדק תרדוף
למען תחיה וירשת א ת הארץ אשר ה׳ א־להיך נותן לך״.

86

היבט אחר של רעיון זה הוא הקשר בין עבודת ה׳ להמשכיות של דפוסי הטבע .הדבר
מודגש פעמים רבות בעונשים על אי־קיום מצוות מסוימות.
לפי המקרא הגשם ש ה א ד מ ה זקוקה לו ירד כשכר לאדם המקיים את המצוות ,כנאמר:
״ א ם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם :ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ
יבולה ועץ השדה יתן פריו :והשיג לכם דיש א ת בציר ובציר ישיג א ת זרע ואכלתם לחמכם
לשבע וישבתם לבטח בארצכם :ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה
87

מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם״ ״ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו :ונתתי
משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם :והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא־להים ואתם
תהיו לי לעם״.

88

בשורה זו מופיעה במקרא פעמים רבות .הבורא מתנה במפורש את הקיימות של איתני
ה ט ב ע בקיום המצוות .אם ישראל יקיימו אורחות חיים כרצונו :״ונתתי מטר ארצכם
בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך :ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת
89

ושבעת״.

בוכות וקללות
הבררות שיש לאדם מובאות כברכות ובקללות :״ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי
תשמע בקול ה׳ א־להיך :ברוך א ת ה בעיר וברוך א ת ה בשדה :ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך
ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך :ברוך טנאך ומשארתך ] [...והותרך ה׳ לטובה בפרי
בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע ה׳ לאבתיך לתת לך :יפתח ה׳ לך
א ת אוצרו הטוב א ת השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך א ת כל מעשה ידך״.
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קיימות דתית

ואם בני ישראל לא ישמעו בקול ה׳ תבואנה עליהם קללות ,כנאמר :״והיה א ם לא תשמע
בקול ה׳ א־להיך לשמר לעשות א ת כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל
הקללות האלה והשיגוך ] [...ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך ][...
ידבק ה׳ בך א ת הדבר עד כלתו אתך מעל ה א ד מ ה אשר א ת ה בא שמה לרשתה :יככה ה׳
בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך :והיו שמיך
אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל :יתן ה׳ א ת מטר ארצך אבק ועפר מן
השמים ירד עליך עד השמדך״.

91

קללות אלו יביאו לחברה שאינה בת קיימא שםביבתה הולכת ומתערערת.
קללות אחרות מדגישות אפשרות אחרת .האדמה תיתן את פריה ,אך בני ישראל לא ייהנו
ממנו ,כנאמר :״זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה :כרמים תטע ועבדת
ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התולעת :זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי
ישל זיתך ] [...כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל״.

92

כך אירע לתנובת האדמה של יושבי הארץ שקדמו לבני ישראל ,בשל אורחות
חייהם :״ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ א ת יושביה״.

וכך יארע לבני

ישראל אם ילכו בדרכיהם ,כנאמר :״ולא תקיא הארץ א ת כ ם בטמאכם א ת ה כאשר
ק א ה א ת הגוי אשר לפניכם״.

94

והאזהרה מושמעת שוב :״ושמרתם א ת כל חוקותי

ואת כל משפטי ועשיתם א ת ם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
לשבת בה :ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם כי א ת כל אלה עשו
ואקוץ ב ם ״ .

95

עבודת אלילים וחיי הפקר
מסר מרכזי אחר הוא שעבודת האלילים תביא לידי חיים שאינם בני קיימא .מסר זה
מרכזי כל כך במחשבת היהדות ,עד שפסוקים אלה הכלולים בקריאת ש מ ע נאמרים
פעמיים בכל יום :״השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים
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דברים
דברים
ויקרא
ויקרא
ויקרא
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והשתחויתם להם :וחרה אף ה׳ בכם ועצר א ת השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן א ת
יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה׳ נתן לכם״.

96

בניסיונותיו החוזרים ונשנים של מ ש ה להניע את בני ישראל לשמוע בקול הי ,הוא
מזכיר להם שכבר נוכחו שההישרדות תלויה בקיום מדוקדק של המצוות .הוא מזכיר
להם שבשל זנותם עם בנות מואב המיט עליהם ה׳ מ ג פ ה .

97

״לא תסיפו על הדבר אשר

אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר א ת מצות ה׳ א־להיכם אשר אנכי מצוה
אתכם :עיניכם הראות א ת אשר עשה ה׳ בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי
בעל פעור השמידו ה׳ א־להיך מקרבך :ואתם הדבקים בה׳ א־להיכם חיים כלכם
98

היום״.
גם הנביא יחזקאל מנבא על קץ הקיימות עקב פריקת עול :״ואמרת אל עם הארץ כה אמר
ה׳ א־להים ליושבי ירושלים אל א ד מ ת ישראל לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בשממון ישתו
למען תשם ארצה ממלאה מ ח מ ס כל היושבים בה :והערים הנושבות תחרבנה והארץ
שממה תהיה וידעתם כי אני ה׳ ״ .

99

היבט אחר של רעיון הקיימות הדתית מפותח בנבואתו של הנביא יחזקאל .הטבע
עצמו יהיה למקל חובלים בידי ה׳ ,להעניש בו את העוברים על בריתו ועובדים
עבודה זרה .ואולם כאשר ישובו בני ישראל מדרכם הרעה ויחזרו בתשובה ,לא זו
בלבד שנאות המדבר יצמיחו שוב דשא והעצים ייטענו פרות ,אלא שגם פיצוי יינתן
להם על היבולים שאבדו :״ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר :ושלמתי לכם
א ת השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם :ואכלתם
אכול ושבוע והללתם א ת שם ה׳ א־להיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי
לעולם״..

100

גם הנביא צפניה מנבא שעקב עבודת האלילים תאבד המחיה :״אסוף אסף כל מעל פני
ה א ד מ ה נאום ה׳ :אסף א ד ם ובהמה א ס ף עוף השמים ודגי הים והמכשלות א ת הרשעים
והכרתי א ת האדם מעל פני האדמה נאם ה׳ :ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלים
והכרתי מן המקום הזה א ת שאר הבעל א ת שם הכמרים עם הכהנים :ואת המשתחוים על
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קיימות דתית

הגגת לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים לה׳ והנשבעים במלכם :ואת הנסוגים מאחרי
ה׳ ואשר לא בקשו א ת ה׳ ולא דרשהו״.

101

אבדן המחיה מ ש מ ש משל בנבואתו של הושע ,וגם כאן ח ט א ם של בני ישראל הוא
עבודה זרה :״גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו הטיבו
102

מצבות״.
בנבואת הנביא חבקוק מופיע הביטוי הנעלה ביותר לאמונה דתית ,האומר שהפרנסה
תימצא על אף המציאות הקשה :״כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית
ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים :ואני בה׳ אעלוזה אגילה בא־להי
ישעי״.

103

התנאים החיוביים לקיימותה של החברה )היהודית( מוגדרים בפירוט רב בדבריו של
שמעון הצדיק במשנה באבות :״על שלשה דברים העולם עומד :על התורה ,על העבודה
ועל גמילות ח ס ד י ם ״ .

104

התלמוד קושר אף הוא את הקיימות האנושית לקיום התורה והמצוות :״אמר רב יהודה
אמר שמואל ,מאי דכתיב ׳ותעשה א ד ם כדגי הים כרמש לא מושל בו׳,

105

למה נמשלו בני

אדם כדגי הים ,לומר לך מ ה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני א ד ם כיון
שפורשין מדברי תורה ומן המצוות מיד מ ת י ם ״ .

106

אם כן ,התורה היא כמו מים מקור

חיים.

העונש על ניטול השמיטה
העונש המיוחד על ביטולה של מצוות השמיטה מצוין בספר ויקרא :״והארץ תעזב מ ה ם
ותרץ א ת שבתותיה בהשמה מ ה ם והם ירצו א ת עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חוקותי
געלה נפשם״.
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צפניה א ,ב  -ו .
הושע י ,א.
חבקוק ג ,י ז  -י ח .
משנה ,אבות א ,ב.
חבקוק א ,יד.
בבלי ,עבודה זרה ג׳ ע״ב.
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בדברי הימים מתואר שאכן כך היה הדבר :״ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו
לעבדים עד מלך מלכות פרס :למלאות דבר ה׳ בפי ירמיהו עד רצתה הארץ א ת שבתותיה כל
ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה״.

108

>

נחמה ליבוביץ ,פרשנית המקרא בת זמננו ,סיכמה את עמדת המקרא וציינה שהאדמה
והאקולוגיה מתעוותות בשל כל קלקלה אנושית.

109

ייעוד התפילה
מוטיב חשוב אחר במקרא הוא שתפילה אל ה׳ עשויה להתקבל ולשנות את החלטותיו.
כמה מהתפילות נוגעות לתהליכי הטבע ,ופעמים רבות מרומז בהן שבכוחן להשפיע על
הקיימות בייחוד אם מתלווה אליהן חזרה בתשובה.
פרשה שבה מופיע מוטיב זה פעמים מספר היא זו של עשר המכות :״ויקרא פרעה למשה
ולאהרן ויאמר העתירו אל ה׳ ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה א ת העם ויזבחו לה׳:
ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך
ומבתיך רק ביאר תשארנה ] [...ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה׳ על דבר
הצפרדעים אשר שם לפרעה :ויעש ה׳ כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת
ומן השדות״.

110

הנושא עולה גם בהקשר של המכה הרביעית ,כשמשה אומר :״דרך שלשת ימים נלך
במדבר וזבחנו לה׳ אל־הינו כאשר יאמר אלינו :ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם לה׳
א־להיכם במדבר ] [...העתירו בעדי .ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל ה׳ וסר
הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר ] [...ויעש ה׳ כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו
לא נשאר א ח ד ״ .

111

ושוב במכת הברד :״וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה׳
הצדיק ואני ועמי הרשעים :העתירו אל ה׳ ורב מהית קולות א־להים וברד ואשלחה אתכם

108
109

דברי הימים ב לו ,כ  -כ א .
נחמה ליבוביץ ,עיונים בספר ויקרא ,ההסתדרות הציונית ,המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה,
ירושלים תשמ״ז.

110
111

שמות ח ,ד  -ה  :ח  -ט .
שמות ח ,כ ג  -כ ה  :כז.
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קיימות דתית

ולא תספון לעמד ] [...ויצא משה מעם פרעה א ת העיר ויפרש כפיו אל ה׳ ויחדלו הקלות
והברד ומטר לא נתך א ר צ ה ״ .

112

ושוב הנושא עולה כשהארבה מ מ ל א את מצרים ,ופרעה מבקש מ מ ש ה  :״ועתה
שא נא חטאתי אך הפעם העתירו לה׳ א־להיכם ויסר מעלי רק א ת המות הזה ] [...ויהפך ה׳
רוח ים חזק מ א ד וישא א ת הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה א ח ד בכל
3

גבול מ צ ר י ם ״ " .

התפילה לגשם
תלותה של ארץ כנען בגשם היא חזקה מאוד .גם יושביה תלויים בגשם לקיומם
ולרווחתם ,ואין פלא שהתפילה לגשם תופסת מקום נכבד במקרא.
הסיפור על העימות בין אליהו הנביא לנביאי הבעל על הר הכרמל מ ל מ ד שתפילה זו אף
יכולה לחולל תופעות שאינן כדרך ה ט ב ע  :״ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר
ה׳ א־להי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי א ת ה א־להים בישראל ואני עבדך ובדבריך
עשיתי א ת כל הדברים האלה :ענני ה׳ ענני וידעו העם הזה כי א ת ה ה׳ א־להים ואתה ה ס ב ת
א ת לבם אחרנית :ותפול אש ה׳ ותאכל א ת העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת
המים אשר בתעלה ל ח כ ה ״ .

114

והתפילה לגשם נענית אז ,כנאמר :״ויאמר אליהו לאחאב עלה אכול ושתה כי קול המון
הגשם :ויעלה אחאב לאכול ולשתות ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין
ברכו :ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך י ם ויעל ויבט ויאמר אין מ א ו מ ה ויאמר שב שבע
פעמים :ויהי בשביעית ויאמר הנה עב ק ט נ ה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל א ח א ב
אסר ורד ולא יעצרכה הגשם :ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם
גדול״.

1,5

במשנה במסכת תענית מובא דיון באשר לזמן הנכון שבו צריך להתחיל להזכיר דרך קבע
את הגשמים בתפילות היום־יומיות בתקופת הסתיו והחורף.

112
113
114
115
116

116

נושא התפילה לגשם

שמות ט ,כ ז  -כ ח ! לג.
שמות י ,י ז  -י ט .
מלכים א יח ,ל ו  -ל ח .
מלכים א יח ,מ א  -מ ה .
משנה ,תענית א ,א  -ג .
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מופיע בדרך מיוחדת במינה במשנה אחרת שבמסכת זו .בשנת בצורת היו פונים אל התנא
חוני המעגל ומבקשים ממנו להתפלל לגשם? ״מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל
שירדו גשמים .אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו .התפלל ולא ירדו
גשמים מ ה עשה עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני
כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך .התחילו גשמים
מנטפין א מ ר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות התחילו לירד בזעף אמר לא כך
שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנף׳.

117

במדרש יש תחינה אחרת להשפעתה של התפילה לגשם .בימיו של רבי תנחומא לא ירדו
גשמים .גזר יום תענית ,אך הגשמים עדיין בוששו לבוא .פנה רבי תנחומא לציבור והורה
לתת צדקה לנזקקים ,ואיש א ח ד נתן ממון לגרושתו :״אמר להם מ ה ראיתם ,אמרו לו
ראינו א ד ם פלוני נותן מעות לגרושתו ,שלח בתריהון אייתיתון אמר ליה מפני מ ה נתתה
מעות לגרושתך ,אמר לו ראיתיה בצרה גדולה ומלאתי עליה רחמים ,הגביה ר׳ תנחומה פניו
למעלה ואמר רבון כל העולמים זה שאין לזו עליו מזונות ראה אותה בצרה גדולה נתמלא
רחמים עליה ,א ת ה שכתוב בך רחום וחנון ה׳)שם ,תהלים קג ,ח( ואנו בניך בני ידידיך בני
אברהם יצחק ויעקב ,על א ח ת כ מ ה וכמה שתימלא עלינו רחמים ,מיד ירדו גשמים ונתרווח
העולם״.

118

בימינו ,הרעיון שהמופשט יכול להשפיע על ה ט ב ע מופיע בהקשר חילוני ,בחוגיהם של
קנאי הסביבה :״בקיצונים שבקרב הדוגלים בשימור הסביבה ]המכונים [preservationists
יש הטוענים שאף המחקר המדעי של הטבע פסול ,שכן הוא עתיד להשפיע על הטבע ולחולל
בו שינויים״.

119

 117משנה ,תענית ג ,ח.
 118ראו בראשית רבה ל ג ) מ ה ד ו ר ת תיאודור אלבק( .דיון באשר לנוסח ראו יונה פרנקל ,מדרש ואגדה,
ג׳ ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב  ,1996עמ׳  643ואילך.
 119בוטקין )לעיל ,הערה  ,(70עמ׳ .105
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פרק שלישי

התיאוד ה מ ק ו א י עד ת ק ו פ ת האבות
בתיאורי הבריאה וגן העדן יש יסודות קיימות רבים .בגן עדן לא היה מחסור פוטנציאלי
במשאבים .לא היה שם ייצור ותפוקה ,ואף לא צורך להשתמש במשאבים שאינם
מתחדשים .מכיוון שהאדם לא נזקק למכשירים או למוצרים לא היה שם ייצור ,ומכאן
שגם לא היו שם מוצרים מלאכותיים ,שאריות ייצור ופסולת.
צרכים פיזיים של בני אדם כגון דיור ,תחבורה או בטיחות שכבר הופיעו בחברות
הקדומות ,עדיין לא היו אז .ללבוש לא נזקקו מכיוון שלא הייתה כל בושה בעירום.

120

אם כן ,האדם לא ה ש ת מ ש באריגים ולא בחומרים אחרים .אפילו לתרופות לא נזקקו.
האדם והחי לא גרמו לזיהום בגן עדן .והאדם ,שעדיין לא היה אלים ,לא סיכן את
המערכת האקולוגית .דשנים או מדבירי חרקים לא נדרשו לצמחי חגן שכללו עצים שלא
היו כמותם בשום מקום אחר :״ויצמח ה׳ א־להים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב
למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע״.

121

האדם והחי ניזונו רק מצמחים והאנושות נזקקה למזון בלבד .כליית המזון הייתה
ביולוגית ,ואם נותרה פסולת כלשהי אחרי השימוש היא נטמעה בצמחייה ונבלעה בה .לא
היו שם אתרים להטמנת פסולת ,לחיות לא נדרשו אמצעי הגנה מיוחדים ,שכן כל סכנה
מטורפים לא נשקפה להן ,וכך נשמרה השונות הביולוגית .האדם עסק בנתינת שמות
לחיות — פעילות שלא השפיעה כלל על ה ס ב י ב ה .

122

קיצורם של דברים :לו החליט מומחה כלשהו לחקור את השפעותיו של גן העדן על
הסביבה ,הייתה מסקנתו שהחיים שם היו דגם ומופת לחברה בת קיימא אידאלית.

120
121
122

בראשית ב ,כה.
בראשית ב ,ט.
בראשית ב ,י ט  -כ .
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האפילה מפתת העץ האסוו כוותת את קיימות החנוה
סיפור גן העדן הוא ה מ ח ש ה קדומה להשקפה המקראית שהקיימות מותנית בציות האדם
לבורא ולמצוותיו .הקב״ה מודיע לאדם שחייו יהיו בני קיימא בתנאי שלא יאכל מעץ
מסוים :״ויצו ה׳ א־להים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל :ומעץ הדעת טוב ורע לא
תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות ת מ ו ת ״ .

123

האדם ומשפחתו סולקו מגן העדן מכיוון שלא שמרו את מצוות ה׳ .במונחים בני זמננו
היינו אומרים שבשל ניצול שגוי של משאבי גן העדן בידי האדם זועזעה יכולת הגן
לשאת אותו ,והוא גורש .בעיניו של שוחר הסביבה בן זמננו סיפור גן העדן מייצג גם את
הסביבה הנכספת ,האידאלית .אלא שהוא בוודאי תוהה מדוע סיומה של האכילה
מפרותיו ש ל עץ מסוים בגירושו של האדם מהמערכת האקולוגית האידאלית.
מ ה ט ק ס ט עולה שיציאתו של האדם לסביבה שמחוץ לגן העדן מחוללת שם שינויים
במערכת האקולוגית :״וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת א ת עשב השדה :בזעת אפיך תאכל
לחם עד שובך אל ה א ד מ ה כי ממנה לקחת כי עפר א ת ה ואל עפר תשוב״.

124

אחוית הימים
קיימות אידאלית הדומה לזו ששררה בגן עדן לפני גירושם של אדם וחוה ,עתידה לשרור
גם באחרית הימים :״וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן
נהג ב ם ״ .

125

וכן ״ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן־״.

126

בסגנון

בן זמננו ננסח זאת כך :יכולת הנשיאה ) (carrying capacityשל המערכות האקולוגיות
ישתנה בקץ הימים שינוי קיצוני.
גם הנביא הושע מנבא על יחסים בני קיימא בין האדם לחי באחרית הימים ,ואומר:
״וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש ה א ד מ ה ״ .

127

ועקב

ברית זו שוב לא ירעו האדם והחי זה לזה.
גם ה מ ל ח מ ו ת הגורמות חורבן רב כל כך תיעלמנה באחרית הימים ,כדברי הנביא מיכה:
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38

בראשית ב,
בראשית ג,
ישעיהו יא,
ישעיהו יא,
הושע ב ,כ.

טז-יז.
יח-יט.
ו.
ז.

התיאור המקראי עד תקופת האבות

״ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצמים עד רחוק וכתתו חרבותיהם לאתים
וחניתותיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מ ל ח מ ה ״ .

128

אם כן ,לפי הנאמר במקרא הן תחילת העולם והן סופו הצטיינו בתכלית הקיימות
האידאלית.

שני תיאורים
יצירתו של האדם מתוארת בפרק הראשון של ספר בראשית פעמיים .אחד ההוגים
היהודים החשובים ביותר בזמננו ,הרב יוסף דב סולובייצ׳יק ,ניתח את ההבדל שבין שני
התיאורים .בספרו ׳איש האמונה ה ב ו ד ד ׳

129

הוא דן בשתי הדמויות של האדם שבסיפור

המקראי :׳האדם הראשון׳ ו׳האדם השני׳.
הרב סולובייצ׳יק מבסס את התיאור הראשון על הפסוקים האלה מספר בראשית:
״ויאמר א־להים נעשה א ד ם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה
ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ :ויברא א־להים א ת האדם בצלמו בצלם א־
להים ברא אתו זכר ונקבה ברא א ת ם  :ויברך א ת ם א־להים ויאמר להם א־להים פרו
רבו ומלאו א ת הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על
130

הארץ״.
התיאור השני מבוסס על הפרק השני בספר בראשית :״וייצר ה׳ א־להים א ת ה א ד ם עפר מן
האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה :ויטע ה׳ א־להים גן בעדן מ ק ד ם
וישם שם א ת האדם אשר יצר״.
ולשמרה״.

131

״ויקח ה׳ א־להים א ת ה א ד ם וינחהו בגן עדן לעבדה

132

הרב סולובייצ׳יק מוצא הבדל בסיסי בין שני התיאורים ,והוא ש״האדם הראשון נצטווה
על־ידי ה׳ :מלאו א ת הארץ וכבשוה .האדם השני נצטווה לעבוד ולשמור א ת הגן :לעבדה
ולשמרה״.

128
129
130
131
132
133

133

מיכה ד ,ג.
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק ,איש האמונה הבודד ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשמ״ח.
בראשית א ,כ ו  -כ ח .
בראשית ב ,ז  -ח .
בראשית ב ,טו.
סולובייצ׳יק )לעיל ,הערה  ,(129עמ׳ .14
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׳האדם הראשון׳ ו׳האדם השני׳
הרב סולובייצ׳יק מסביר את המונח ׳בצלם א־להים׳ :״כשרונו החאריסמאטי של האדם
היוצר .דמיונו של האדם לאלוהים מתבטא בשאיפתו וביכולתו של האדם להיות יותר.
האדם הראשון שנברא בצלם אלהים נתברך בתנופה רבתי לפעילות יוצרת ובכוחות כבירים
לשם הגשמת מגמה זו ,והכוח הבולט ביותר הוא השכל האנושי המסוגל לעמוד מול העולם
החיצוני ולחקור א ת פעולתו המסובכת .למרות חסדו ללא־גבול של ה׳ ,בהעניקו לאדם הרבה
תכונות אינטלקטואליות ומידות הסתכלות בגישתו אל המציאות ,הרי שעה שבירך ה׳ א ת
ה א ד ם הראשון וכשהטיל עליו לכבוש א ת הטבע כיוון אותו אל התכונות המעשיות של השכל
אשר באמצעותם הוא יכול להשתלט על הטבע״.

134

פרשנותו ש ל הרב סולובייצ׳יק לניסוח המקראי של ׳האדם הראשון׳ מכוונת לגישה כלפי
הטבע המבוססת על בחירתו החופשית של האדם ועל היותו אחראי למעשיו :״רק כאשר
האדם עולה למעלות הפעולה ויצירת השכל מתחיל הוא להגשים א ת התפקיד של אחריות
מכובדת שהוטלה עליו על־ידי הבורא .כבוד האדם ,הבא לידי ביטוי בתודעת האדם שהוא
אחראי וכי הוא מסוגל למלא א ת התפקיד שהוטל עליו אינו ניתן להגשמה כל עוד לא
השתלט על סביבתו .כי החיים המשועבדים לכוחות קמאיים ונטולי תחושה הם חיים ללא־
אחריות ועל כן נעדר מ ה ם הכבוד״.

135

בפיתוח העולם ובהרחבת דעתו מקיים האדם את מצוות הבורא .״הייצור הפרא הינו חסר־
אונים ולכן אינו נהדר .האדם התרבותי השיג שלטון מוגבל על הטבע ונעשה ,במובנים
מסוימים ,אדון לטבע ,ועל־ידי כך השיג גם כבוד .שלטונו מאפשר לו לפעול בהתאם
לאחריותו״.

136

הרב סולובייצ׳יק מדגיש שהטבע אינו יכול לשלוט באדם :״באדם הראשון שולטת שאיפה
אחת ,לחשל א ת הכוחות הטבעיים היסודיים ,לשלוט בהם ולהעמידם לרשות עצמו.
התעניינות מעשית זו מעוררת בו א ת הרצון לגלות א ת סודות הטבע .מן הבחינות של הכוונה,
התכלית ,התכנית והשיטה הריהו כולו תועלתן״.

137

האדם הראשון מייצג את התפתחות החברה האנושית :העולם כפי שנברא איננו שלם,
והאדם עמל על שיפורו ועל השלמתו :״לפיכך ,האדם הראשון הוא תוקפני ,נועז ,ושואף
134
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לניצחון .סיסמתו היא הצלחה ,ניצחון על כוחות הטבע .הוא עוסק במלאכת יוצרו מתוך
שאיפה להדמות לבוראו ] [imitatio deiהוא מגלה כוח יצירה גם בתחום החוק :הוא מחוקק
לעצמו חוקים ונימוסים מפני שהקיום הנהדר מחייב סדר .אנארכיה והדר אינן־ דרות
בכפיפה אחת״.

138

בתחילה הופיע ספרו של הרב סולובייצ׳יק כמאמר בביטאון ׳טראדישן׳ )(Tradition
ב־ ,1965הרבה לפני שהגנת הסביבה הייתה לעניין מרכזי בחברה .ואף על פי כן פרשנותו
חושפת גישה של אחריות כלפי הטבע.
׳האדם השני׳ מגלם גישה מטפיזית .הרב םולובייצ׳יק כותב :״בעוד שהאדם הראשון דינמי
ויוצר ,בהפכו הנתונים של החושים לדפוסי חשיבה ,האדם השני נוטה לקלוט ולראות את
העולם כמות שהוא״.

139

מכיוון שגישתו של ׳האדם השני׳ נטולת התערבות בחברה ,גם

השפעתו על הסביבה מזערית.

האדם בממונה על העולם
בבואם לדון בנושא הסביבה ,התאולוגים בני זמננו טוענים תדיר שמשימתו של האדם
עלי אדמות היא של ׳ממונה׳) .(stewardshipאת הרעיון הזה מזכירים בעיקר מחברים
נוצרים ,בהסתמכם על הפרקים הראשונים בספר בראשית ,אך הוא מופיע גם בכתביהם
של מחברים יהודים שנהגו לכתוב על אודות נושא הסביבה.
בחיבורים היהודיים על אודות הסביבה מוזכרות פעמים רבות חובת האדם ואחריותו
כלפי סביבתו הטבעית .דברי המדרש שלהלן הנוגעים ביחסי הגומלין שבין האדם
לסביבה ,בדרך כלל מצוטטים בהקשר זה :״בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם
הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל
מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי
שיתקן אחריך״.

140

דברי המדרש מתפרשים לכמה פנים ,ובלשון בת זמננו אפשר לתמצת

אותם כך :הקיימות עלולה להיות בסכנה :כדי לשמר אותה על האדם בן זמננו להגן על
הסביבה למען הדורות הבאים.
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שם ,עמ׳ .17
שם ,עמ׳ .19
קהלת רבה )מהדורת וילנא( ,ז ,יג.
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י ש גם היבטים אחרים ש ל אפוטרופוסות במקרא .רוברט גוררים מבחין בהם בהלכות של
ש נ ת השמיטה ושנת היובל ואומר :״באופו יסודי יותר ] [...מתוך ההיבטים החקלאיים
והחברתיים אישרה ההלכה שוב עיקרון ד ת י יסודי :הבורא מכריז שוב ,ובדרמתיות ,על
בעלותו על האדמה ,שהאדם אינו אלא אפוטרופוס זמני עליה״.

142

כ מ ה פרשנים דנו ביסודות הקיימות כפי ש ה ם מופיעים בסיפור גן העדן .אבן־עזרא
לדוגמה הסביר את המילים ׳לעבדה ולשמרה׳ כך :״וטעם לעבדה להשקות הגן ולשמרה
מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו״.

143

חזקוני הסביר אף הוא את המילים האלה ,ואמר :״לעבדה על שם ששת ימים תעבוד.
ולשמרה על שם שמור א ת יום השבת וכן ה ו א לעבדה בששת ימי המעשה ולשמרה ביום
השבת שאין בו עבודה״.

144

פיתוח
מושג הפיתוח מוצא את ביטויו לא רק בפרקים הראשונים של ספר בראשית ,אלא מופיע
בפירוט במקומות אחרים במקרא ,בנוגע לבני ישראל .לפי התיאור המקראי ימצאו בבואם
לאח :״ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחשת״.

145

מדברים אלו מ ש ת מ ע שהשימוש במשאבי העולם שאינם מתחדשים הוא פעילות אנושית
רגילה .גם מובאות אחרות במקרא מאששות זאת ,למשל :״וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר
לך ירבה״.

146

גישה דומה למשאבים שאינם מתחדשים מופיעה בספר ישעיהו :״תחת

הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחושת ותחת האבנים ברזל ושמתי
147

פקדתך שלום ונגשיך צ ד ק ה ״  .גם זכריה הנביא מזכיר כמה ממשאבים אלו :״וגם יהודה
תלחם בירושלים ואסף חיל כל הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מ א ד ״ .

148

גם חציבה נחשבת פעילות רגילה ,כך עולה מהדימוי המופיע בדברי ישעיהו :״שמעו אלי
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Robert Gordis, 'Judaism and the Spoliation of Nature', Congress

חזקוני)חזקיה בן מנוח ,אמצע המאה ה־ ,(13בראשית ב ,טו.
דברים ח ,ט.
דברים ח ,יג.
ישעיהו ם ,יז.
זכריה יד ,יד.
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לנביא יש את

רדפי צדק מבקשי ה׳ הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם״.

אותה גישה טבעית כלפי עיבוד מתכת ,כנאמר :״הן אנכי בראתי חרש נפח באש פחם
ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל״.

150

מסיבות כלכליות הורשו בני ישראל גם לכרות עצים ,אך מבלי שהדבר ייחשב
להרס בשרירות לב .כשבני יוסף קובלים לפני יהושע ששטחי האדמה שהוקצו להם
אינם מספיקים למחייתם ,הוא עונה להם :״אם עם רב א ת ה עלה לך היערה ובראת לך
שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר א פ ר י ם ״ .

151

לא נשמעת כאן שום התלבטות

בשאלה אם האדם רשאי לכרות יערות לצרכיו החיוניים .אף שהעצים הם משאבים
מתחדשים ,המקרא עוסק כאן בכריתה מ ו ח ל ט ת וסופית של יער לצורכי התיישבות של
בני אדם.

יעוי האונלוסץ
בימינו גידול האוכלוסייה נחשב לסותר את הקיימות .המסר המקראי מנוגד לתפיסה זו.
גידול האוכלוסייה הוא המצווה הראשונה שניתנה לאדם הראשון ,וממילא גם למין
האנושי כולו :״ויברך אותם א־להים ויאמר להם א־להים פרו ורבו״.

152

מצווה זו נאמרת

שוב בימי נוח :״ויברך א־להים א ת נוח ו א ת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו א ת
הארץ״.

153

בכמה מקומות במקרא נראה שגידול האוכלוסייה הוא יסוד חיובי של הקיימות הדתית
בקרב ישראל .כגמול על נכונותו של אברהם להקריב את בנו יצחק ,ה׳ אומר לו :״כי ברך
אברכך והרבה ארבה א ת זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת ה י ם ״ .

154

בפחדו מפני

עשו אחיו יעקב מזכיר לה׳ את הבטחתו :״הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו
פן יבוא והכני א ם על בנים :ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי א ת זרעך כחול הים אשר
לא יספר מרב״.
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ישעיהו נא ,א.
ישעיהו נד ,טז.
יהושע יז ,טו.
בראשית א ,כח.
בראשית ט ,א.
בראשית כב ,יז.
בראשית לב ,י ב  -י ג .
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ה ה ב ט ח ה התקיימה בימי שלמה המלך ,כנאמר :״יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים
לרב אוכלים ושותים ושמחים״.

156

בעיני ישעיהו הריבוי של עם ישראל מותנה בהליכה בדרכי ה׳ ובקיום מצוותיו :״לוא
הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים :ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך
במעותיו״.

157

קודם לכן הדגיש הנביא שמספרם בלבד לא יגן עליהם כשיחטאו :״כי א ם

יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה״.

158

יישוב העולם
הנביא ישעיהו גם מציין שהבורא ברא את העולם ליישובם של בני האדם :״כי כה
אמר ה׳ בורא השמים הוא הא־להים יצר הארץ ועושה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת
יצרה״.

159

ירמיהו הנביא מזכיר במפורש את נושא הריבוי הטבעי במכתב שהוא שולח אל גולי
בבל :״כה אמר ה׳ צבאות א־להי ישראל לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה :בנו
בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו א ת פרין :קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים
ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו״.

160

גם הנביא הושע חוזה את הגידול של אוכלוסיית ישראל :״והיה מספר בני ישראל כחול
הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א־ל
חי״.

161

בין חכמי המשנה יש מחלוקת בדבר הדרישה המינימלית של קיום מצוות ׳פרו ורבו׳:
״לא יבטל א ד ם מפריה ורביה אלא א ם כן יש לו בנים .בית שמאי אומרים שני זכרים ובית
הלל אומרים זכר ונקבה״.
המיטה אסור בשנות ר ע ב .
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מלכים א ד ,כ.
ישעיהו מח ,יח.
ישעיהו י ,כב.
ישעיהו מה ,יח.
ירמיהו כט ,ד  -ו .
הושע ב ,א.
משנה ,יבמות ו ,ו.

163

בבלי ,תענית י״א ע״ב.
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163

אלא שבתלמוד מובאת דעתו של ריש לקיש שתשמיש
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לרמב״ם השגה א ח ת בעניין זה :״מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי ונדבק
בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו״.

164

הרב

סולובייצ׳יק מסביר הלכה זו ואומר שבן־עזאי לימד תורה לאחרים :״נאמר בתלמוד שכל
המלמד תורה ל  pחבירו כאילו ילדו״.
מצות ׳פרו ורבו׳.

165

כלומר ,במובן מסוים אפשר לראות בכך קיום

166

המבול
ההשקפה המקראית שלפיה להתנהגות האדם עלולות להיות השפעות גלובליות הרות
אסון ,מופיעה בסיפור המבול .ההיים בגן העדן וגירוש האדם ממנו הם אירועים מקומיים
שיש להם השלכה על האנושות כולה ועל אורחות חייה ,ואילו המבול נוגע למערכת
האקולוגית העולמית.
השקפה זו מופיעה שוב בהקשר חילוני בחיבורים בני זמננו על הסביבה .א ח ד המחברים
כותב :״במאה השנים האחרונות חל בקשר שבין האדם'לסביבה שינוי איכותי ונחרץ :בפעם
הראשונה בהיסטוריה פעולות האדם משפיעות על העולם כולו .ה א ד ם עצמו נעשה גורם
חשוב ומשפיע במערכת שלו״.

167

המקרא איננו מציין אם דורו של נוח היה אחראי מבחינה כלכלית ,וכמו כן אינו מציין אם
אנשי הדור טבעו במבול משום שחטאו לטבע .טיעון זה מופיע בימינו כחזון נבואי־
חילוני ,ונבואתו היא שקרחוני הקטבים יפשירו עקב ה ת ח מ מ ו ת העולם ,הנגרמת
מהתרבותם של גזי החממה ,כלומר ,מחטאי האדם כלפי הטבע.
הסיבה המובאת במקרא לטביעת האנושות במבול היא שהאנושות לא הייתה בת קיימא
מבחינה מוסרית :״ותשחת הארץ לפני הא־להים ותמלא הארץ ח מ ס  :וירא א־להים א ת
הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר א ת דרכו על הארץ״.

168

ה ה ש ק פ ה המקראית היא

שהבורא רשאי לעשות כרצונו בטבע ביצירתו ,בלי כל קשר לקיימות.
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רמב״ם ,היד החזקה ,הלכות אישות ,פרק טו הלכה ג.
בבלי ,סנהדרין י״ט ע״ב.
צבי שכטר ,נפש הרב ,בית המדרש בפלאטבוש ,ירושלים  ,1994עמ׳ .255
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התועלת הסגולית של העולם הנשחת והנחרב במבול חוזרת בסופו של דבר .הישרדות
נוח ומשפחתו שומרת על רצף הדורות .יתרה מזו ,גם שבעה זוגות של בעלי חיים
טהורים הוכנסו לתיבה ושרדו ,ומהזנים האחרים של בעלי החיים ניצל זוג אחד מכל מין.
באסון המתרגש ובא על העולם הבורא בוחר לקיים את השונות הביולוגית שהיא יסוד
חשוב של עולם בר קיימא.
בעניין ההליכים לאיסוף החיות הרמב״ן מפרש שלחיות עצמן יש עניין בהמשך קיומן
כזן :״הודיעו כי מעצמם יבאו לפניו שנים שנים ,ולא יצטרך הוא לצוד אותם בהרים ובאיים,
והוא יביאם בתיבה אחרי כן ] [...אחרי כן צוהו שיקח מכל הבהמה הטהורה שבעה שבעה,
ובאלה לא אמר שיבאו אליו אלא שהוא יקח אותם ,כי הבאים להנצל ולחיות להם זרע
באים מאליהם ,אבל הבאים להקריב עולות לא גזר שיבאו מעצמם להשחט ,אבל לקחם
נח״.

169

הקשת בענן היא ברית לקיום ,ובה הבורא מבטיח ששוב לא יביא מבול לעולם .דרכים
אחרות להשמדת האנושות נשארו אפשריות או שאינן מוזכרות :״ויאמר א־להים זאת אות
הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם :א ת קשתי
נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ :והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת
בעע :וזכרתי א ת בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים
למבול לשחת כל בשר :והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין א־להים ובין כל
נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ״.

170

לפי דברי ישעיהו ה ב ט ח ה זו תמומש אף בעתות של זעזועים גאולוגיים :״כי מי נח
זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך :כי
ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר
מרחמך ה ׳ ״ .

171

שיפור הקיימות
המקרא מציין שלא זו בלבד שהקיימות אפשרית ,אלא שתיתכן גם השתפרות של
המערכת האקולוגית לתועלת האדם :״לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא
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יאיר לך ,והיה לך ה׳ לאור עולם וא־להייך לתפארתך״.

172

ואולם הרשעים לא יזכו לאור

173

זה :״וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר״.
גרסה אחרת של מוטיב זה מופיעה בספרות הקבלה .הזוהר מביא את דברי רבי חייא
האומר שהעולם מתחזק כשבני האדם דבקים בה׳ ומקיימים את מצוותיו ,משום שאז
השכינה שורה בעולם וגורמת לשמחה הן בעליונים והן בתחתונים.

174

הגישה החילונית של שוחרי הסביבה גורסת שככל שהאדם ישתדל לצמצם את השפעתו
על הטבע ולחיות לפי חוקי הטבע ,כך ייטב למערכת האקולוגית וכך ת א ט הידרדרותה.
ואולם שוחרי הסביבה אינם מזכירים שייתכן שיפור.

השקפת המדרשים
להשקפה בת זמננו האומרת שהתערבות האדם עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לקיימות
הגלובלית ,יש ביטוי במדרש התלמודי :״אמר רבי יוחנן בשעה שכרה דוד שיתין קפא
תהומא ובעי למשטפא עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן אי הכי חמש עשרה
מעלות יורדות מיבעי ליה אמר ליה הואיל ואדכרתן)מלתא( הכי אתמר בשעה שכרה דוד
שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למכתב שם
אחספא ונשדיה בתהומא ומנח ליכא דקאמר ליה מידי אמר דוד כל דידע למימר ואינו אומר
יחנק בגרונו נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה
שמי שנכתב בקדושה ימחה על ה מ י ם

175

לעשות שלום לכל העולם כולו על א ח ת כ מ ה וכמה

אמר ליה שרי כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי כי חזי
דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי מירטב עלמא אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר
אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי״.

176

מוטיב מגי זה מופיע בגרסה שונה בתלמוד הירושלמי .שם מסופר שאחיתופל קיווה
לרשת את מקום ד ו ד .
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ההשקפה שלפעולותיהם של בני האדם יכולה להיות השפעה גלובלית מוצגת שוב,
בצורות אחרות ,בספרות המדרשית; היבטים ׳סביבתיים׳ מפורשים מופיעים בכמה
ממדרשים אלו .נאמר ל מ ש ל שבריתה של עץ פרי מעוררת בכי חרישי מקצה העולם ועד
ק צ ה ו ) כ פ י שמתרחש ב ע ת שבעל ואישה נפרדים זה מזה(.

178

מגדל בנל
לא א ח ת נשמעת הטענה שההשלכות השליליות הנודעות לפיתוח טכנולוגי לא מבוקר הן
א ח ת הסיבות להידרדרות ש ל איכות הסביבה .כפי שכבר הוזכר ,שורשיו של רעיון הגבלת
הטכנולוגיה נעוצים במקרא .הדבר מובהר היטב בסיפור על מגדל בבל :״ויאמרו איש אל
רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה ל א  pוהחמר היה להם לחמר:
ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם  pנפוץ על פני כל הארץ״.

179

תגובתו ש ל ה׳ ליזמת הבנייה הייתה שלילית ,כנאמר :״וירד ה׳ לראות א ת העיר ואת
המגדל אשר בנו בני ה א ד ם  :ויאמר ה׳ הן עם א ח ד ושפה א ח ת לכולם וזה החלם לעשות
ועתה לא יבצר מ ה ם כל אשר יזמו לעשות״.

180

אפשר להבין א ת הגישה המקראית כהזהרה המכוונת לחסידי הטכנולוגיה השוטים ,שיש
להגביל את השימוש בטכנולוגיה .מאיר תמרי מציין :״מגדל בבל לא שירת כל מטרת הגנה
שהיא ,אף לא לאחסון א ו לתעשייה .למעשה לא שימש לאף מטרה שיש בה תועלת ,וכל כולו
נועד לשמש ס מ ל לגאווה ,והוקם כדי ׳לעשות לנו ש ם ׳ ״ .

181

לדעת נורמן לם היצרנות האנושית היא ״ביטוי לבריאתו של האדם בצלם א־להים .אך
ברור שאין לראות בכך אתגר ליצרנות הא־להית ,וזו הייתה טעותם של בוני מגדל בבל.
כאשר ה א ד ם הקדמון ,הפרימיטיבי ,שפשף שתי אבנים זו בזו ויצר ניצוץ ,הוא לא ביטל בכך
א ת יצירת ה׳ שברא א ת האור ו א ת האש .לא ה י ה בכך אלא שימוש בכוחות היצירה שניתנו
182

לו משמים לקידום העולם החומרי בכשרונותיו ,ובכך רק חיקה א ת מעשי ה׳ ״.
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פרקי דרבי אליעזר ל ׳ ׳ ג ) מ ה ד ו ר ת היגר(.
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תחום אחד בעולם היהודי שבו אין אנו בני חורין לעשות שימוש בטכנולוגיה כראות
עינינו ,ובוודאי שלא ל ה ש ת מ ש בה שימוש מופרז ,הוא עולם ה ק ד ו ש ה .
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ההלכה

היהודית למשל אוסרת שימוש בכלי ברזל לבניין בית המקדש :״ואם מזבח אבנים תעשה
לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה״.
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כן הדבר בשבת שבה היהודי

מגביל את תלותו הניכרת בעולם הטכנולוגי ,ובין השאר מגביל את בילויו ואת שימושו
בתחבורה ובתקשורת.
ורק ביד ,אף שכתיבתם

