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ו פ ס ם ל י ו נ  ד

 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
,Judaism, Environmentalist!! and the Environment) קלסיים. לאחר שבספרו הקודם 
 מכון ירושלים לחקר ישראל בשיתוף הוצאת ראובן מס, 1998) התווה את התחום בקווים
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 מנפרד גרסטנפלד

 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, מורשת המשפט בישראל

ו נ ח מ ל ה  ע

 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
Judaism, Environmentalism and then (1998 ,המאוחד ומכון ירושלים לחקר ישראל 

 Environment (מכון ירושלים לחקר ישראל, ראובן מס, 1998).

.http:ww.manfred-gerstenfeld.net̂  מבחר מפרסומיו ניתן לקרוא 
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ו נ ח ד ת  פ

 הספר שלפניכם הוא הרחבה ניכרת של נייר הרקע שהוכן לכנס בנושא הכלכלה בתנ״ך.
 הכנס נערך ב־7-5 ביוני 2000 בירושלים, בחסות אוניברסיטת בר־אילן והאוניברסיטה

 העברית.

 חיבור זה איננו מתיימר להציג השקפה ממצה על עמדת היהדות בנושא ה׳קיימות׳
81181311̂). בבחירה אסטרטגית של מקורות, בכוונתו להציג את הדרכים שבהן 1%) 
 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,
 סביבתיות והסביבה׳.1 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.

Manfred Gerstenfeld, Judaism, 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 1 
Institute for Israel Studies/Rubin Mass, Jerusalem 1998 
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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,

 לחמוטל אפל שהביאה את הספר לדפוס ולעינת לייטנר עורכת הלשון.

וחדת לג׳יל רוגוף שהקלידה בסבלנות את הטיוטות הרבות לנוסח המקור  תודה מי
 באנגלית ותרמה לעיצובו.
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 הקדמה

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

(Sustainable Development) בעשור האחרון היו ה׳קיימות׳ וה׳פיתוח בר הקיימא׳ 
 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.
'Sylvicultura מ־1713. בספרו — Nachhaltigkeit — מקור המילה קיימות בגרמנית 
 'Oeconomica (׳ייעור כלכלי׳) האמרכל הציבורי פון קארלוביץ דוגל בגישה בת קיימא,

3  וקובע שאין לכרות יותר עצים מהעצים שאפשר לנטוע במקומם.

 בשנת 1983 הקים 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 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: 3 
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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 מנפרד גרםטנפלד

 התפתחותה של הקדמה האנושית, ולהמשך זמינותם של משאבים הולמים ומספיקים
 לדורות הבאים.

 עתידנו המשותף
 בשנת 1987 ראה 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
 המושג ׳סביבה׳ דוק של תמימות בחוגים פוליטיים מסוימים״.4 ואולם הוועדה הזכירה כי
 ״יש גם מגמות סביבתיות המאיימות לשנות את כדור הארץ כליל ולאיים על חייהם של
 רבים מהזנים שבו, ובהם המין האנושי״.5 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

7  הבאים לענות על צורכיהם הם״.

 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

The World Commission on Environment and Development, O u r Common F u t u r e , Oxford 4 
University Press, 1987, p. xi 

I b i d . , p. 2 5 
I b i d . , p. 5 6 

I b i d . , p. 43 7 
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 הקדמה

 שאיפותיהם לחיים טובים יותר מקופלת בפיתוח בר קיימא. לרמת חיים העולה על
 המינימום הבסיסי יש זכות קיום רק אם 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 הם ׳חיים טובים׳.
 מוטיבים מרכזיים בדיון זה הם הדרישות לגוע על הסביבה הטבעית ולשמר אותה, ולבקר
1 הבעיה היסודית בגישה זו היא שבעולם  את התערבותו של האדם במחזוריות הטבע״.0
 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

/ /^ .  8 42-43 .קק ,
, קנאוס וקסטנהולץ (לעיל, הערה 3), עמ׳ 21-20.  9 ק

 10 שם, 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.
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 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

1  היא עושה עמך מלחמה עד רדתה״.1

 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׳

. כ - ט  11 דברים כ, י
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 במכלול סולם הערכים המקראי. שמירה על עצי פרי חשובה מעשיית מלחמה, ואילו
1 2  מלחמה חשובה משמירה על עצי סרק.

 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 למלחמה: ׳האם כל
 הטכנולוגיות מותרות לכל מטרה?׳ אף שהמקרא רואה את הפיתוח בחיוב, ובכלל זה גם
1 אפשר לתמצת את 3  את טיפוח המדע והטכנולוגיה, פסוקים אלו מרמזים שיש לכך גבול.

 גישת המקרא לשאלה זו לאיסור להכין כלי מלחמה מעצי פרי שעדיין מניבים פרות.

 ההתפתחות במהלן הזויות
1 התלמוד 4  במאות השנים הורחב האיסור בהלכה היהודית על השחתה בשרירות לב.
 למשל מביא את דברי רב זוטרא האומר ששימוש בזבזני בשמן למאור הוא עברה על
1 מכיוון שהדבר נוגע למשאבים הכלכליים של האדם הפרטי 5 . ת׳  איסור ׳בל תשחי
 משתמעת 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 של שימוש בגזע העץ ובענפיו גדול
1 שמואל ורב חסדא מתירים לחוכר לעקור את שורשיהם 6 .  מרווחי פרותיו, מותר לקצצו

1  של עצי דקל הגדלים בין גפניו משום שמחירם של הגפנים יקר יותר.7

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

 12 על אודות היבטים בסולם החשיבות המקראי בנושאים סביבתיים ראו גרסטנפלד, יהדות(לעיל, הערה
 1), עמ׳ 147 ואילך.

Manfred Gerstenfeld, Avraham Wyler, 'The source code of creation—Technology and 13 
Jewish life', J C T Perspective, (2001), pp. 9-11 

 14 לפרטים נוספים ראו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 112 ואילך.
 15 בבלי, שבת ס״ז ע״ב.

 16 בבלי, בבא קמא צ״א ע״ב.

 17 בבלי, בבא קמא צ״ב ע״א.
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 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

1 8  שוב לא יביאו ירקות לשוק.

 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

1  עובר בלא תשחית״.9

 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

2  דבר רע ומכל דבר השחתה״.0

 במאה ה־19 דן 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 את מעמדו בעולם הזה להשחתת דברים ללא
 סיבה, מתוך מצבי רוח או התפרצות יצרים. הבורא הניח את העולם לרגליו כאשר אמר

2  ׳מלאו את הארץ וכבשוה׳ רק כדי שיעשה בו שימוש מפוכח ונאור״.1

 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
2  תשחית׳.2

 18 כבלי, תענית, כ׳ ע״ב.
 19 רמב׳׳ם,(1204-1135), היד החזקה, הלכות אבלות, פרק יד הלכה כד.

 20 ספר החינוך, אשכול, ירושלים 1946, מצווה תק״ל. אחת ההשערות היא שמחברו הוא הרב אהרן
 הלוי מברצלונה בשנת 1300 בערך.

 21 הרב שמשון רפאל הירש (1888-1808), נולד בהמבורג ונפטר בפרנקפורט שעל נהר מיין. בפירושו
 לספר דברים כ׳, כ׳, קאופמן, פרנקפורט דמיין 1920. [גרמנית]

 22 ראו למשל את המקורות הרבים המצוינים בספר עץ השדה לר׳ יצחק אליהו שטסמן, [הוצאה פרטית],
 ירושלים 1999, וספר ברכת ה׳ לר׳ משה יצחק פורהאנד, [הוצאה פרטית], ירושלים 1999.
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 שאלות ותשוגות 1נות זמננו
 לפעמים נושא ההשחתה בשרירות לב נזכר גם בשו״ת בנות זמננו. הרב עובדיה יוסף
 פרסם תשובה בנוגע להנחת פרחים על ארון המת — 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

2 3  משני האיסורים הוא ממליץ להניח רק זרי פרחים לא יקרים.

 הרב חיים דוד הלוי ז״ל, שהיה הרב הראשי הספרדי של תל אביב, נשאל אם מותר
2 הוא השיב שמוטב לחלק את עודפי 4  להשמיד עודפי מזון כדי לייצב את המחירים.
 המזון לעניים שאין ידם משגת לקנות אותם. אך אם אין הדבר אפשרי, או אם אין

2 5. ׳  לעודפים אלו ביקוש, מותר להשמיד את המזון ״בדרך מכובדת׳

 בתשובתו הזהיר הרב הלוי שלא להשליך ממתקים לא עטופים או אגוזים קלופים בעתות
 שמחה כגון חתונה או בר מצווה, משום שחלק ניכר מהם נפגם ושוב אינו ראוי

2 6 לה.  לאכי

 שאלה אחרת שבה דן הרב הלוי היא השימוש במזון בכל דרך שתפסול אותו לאכילה
(כמו למשל חיתוך ירקות וצביעתם, הדבקת ירקות כקישוט בציורים או  ותביא להשלכתו
 השימוש בקמח להכנת דבק). הרב הלוי רואה בכך שימוש המבזה את המזון, ואוסר

2 7 ם.  לעשות כן אם יש לכך תחליף מתאי

 הרב יצחק זילברשטיין דן בשאלות כגון ההיתר להשליך לחם ישן, והשלכת שאריות מזון
2 הוא כותב שיראי שמים אינם משליכים לחם ישן, ואף מחנכים את 8 . ת  מאולמי שמחו
 ילדיהם שלא להיות מפונקים ולהתעקש דווקא על לחם טרי. את אלו שלא הגיעו לדרגת
 צדקות כזו אפשר לחנך שלא להשליך את הלחם לאשפה ולא להשחיתו, אלא להניחו
 בצדי הדרכים או על שיחים. הרב זילברשטיין מדגיש שאין כל חטא בהימנעות מאכילתו

 של לחם ישן.

 23 הרב עובדיה יוסף, שו״ת יביע אומר, ג׳, תשובה כד.
 24 הרב חיים דוד הלוי, שו״ת עשה לך רב, א׳, 1976, עמ׳ 20.

 25 הרב הלוי מצטט את דברי רב הונא, ראו לעיל.
י(לעיל, הערה 24).  26 הלו

 27 הרב חיים דוד הלוי, שו״ת עשה לך רב, ד׳, 1981, עמ׳ 24.
 28 הרב יצחק זילברשטיין, ׳הערות בעניין בל־תשחית׳, צוהר — קובץ תורני(1998), עמ׳ 75-48.
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 באשר לבעלי אולמות השמחה: פתרונות טובים יותר מהשלכת עודפי המזון גוזלים זמן.
 לדעתו של הרב זילברשטיין ביטול זמן אינו נופל מהשחתת מזון, בייחוד בשל העובדה
 שהעניים הבאים לקבץ נדבות אינם מסתפקים בלחם בלבד. איש לא ייקח את הלחם כדי
. הוא מוסיף שאולי טוב  לאבלו, ולכן בהשלכת המזון אין עברה על איסור ׳בל תשחית׳
 הדבר שבעלי האולמות חסים על המאמץ ועל הזמן הכרוכים בפתרונות אחרים, ועם זה

2 9  אינם נוהגים להשליך מזון יקר יותר.

 שמיטה ויובל
 מצווה אחרת הקשורה ליסודות החשובים של הקיימות היא השמיטה. השמיטה מבטיחה
3 היהודי מצווה להוביר את שדהו, כנאמר בספר שמות: 0 .  את התחדשותה של האדמה
 ״ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה: והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו

3 1  אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך״.

 דברים דומים נאמרים בספר ויקרא: ״שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת
 את תבואתה: ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה׳ שדך לא תזרע וכרמך לא
3 2  תזמור: את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ״.

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

3 3 .  את תבואתה״

 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 שם, עמ׳ 52-50.
 30 גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 123.

. א י -  31 שמות כג, י

. ה -  32 ויקרא כה, ג
. ב י - א  33 ויקרא כה, י
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 להעביר קרקע ממשפחה אחת לאחרת. ״בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחוזתו: וכי
 תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו: במספר שנים אחר היובל
ת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך. לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט א  תקנה מ
 השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואות הוא מכר לך [...] ובתי החצרים אשר אין להם חמה

3 4 .  סביב על שדה הארץ יחשב גאולה תהיה לו וביובל יצא״

 קרקע הנשארת בבעלות של משפחה אחת לדורות מפתחת 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
3 לפי חוקי התורה אין לנצל מצוקה כלכלית של 5 .  של הקרקעות או של נכסים אחרים״
 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

3 6  גאולה תתנו לארץ״.

 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 הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו

3 7  ממכרת עבד: לא תרדה בו בפרך ויראת מא־להיך״.

: ״ולקחת  מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש היא ביטוי אחר לרעיון שהארץ שייכת לה׳
 מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה׳ אלוהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל

3 8 . ם אשר יבחר ה׳ אלהיך לשכן שמו שם״  המקו

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

: לא. ז ט - ג  34 ויקרא כה, י
 35 עתידנו(לעיל, הערה 4), עמ׳ 29.

. ד כ - ג  36 ויקרא כה, כ
. ג מ - ט  37 ויקרא כה, ל

 38 דברים כו, ב.

20 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 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

3 9  מנחתו: ואל קין ואל מנחתו לא שעה״.

 קרבנו של קין לא התקבל משום שקין לא השכיל להכיר באדנות ה׳ ובמרותו, והביא
4 ואומר שקין דומה לאותו עבד 0 ,  קרבן פגום. המדרש מתאר את קרבנו כבא ״מן הפסולת״

4 1  רע האוכל את הפרות הראשונים ומכבד את המלך באחרונים.

 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

4 2 . ד  גבוהה מאו

 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.
ת קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך  רבות מהמצוות האלה הופיעו במקרא: ״ובקוצרכם א
 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

4 4 . ה״ הי  לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה י

. ד -  39 בראשית ד, ג
 40 בראשית רבה כב (מהדורת תיאודור אלבק).

 41 ראו גם ילקוט שמעוני בראשית לה.
 42 עתידנו(לעיל, הערה 4), עמ׳ 43.

. י -  43 ויקרא יט, ט
. א כ - ט  44 דברים כד, י
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 עם המצוות הסוציאליות שמקורן בפסוקים אלו נמנות בין השאר מצוות פאה המחייבת
 השארת מקצת היבולים בקצה השדה׳, מצוות לקט המחייבת להשאיר לעניים שיבולים
 אחדות בשדה; 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 להבטהת קיומם, כנאמר: ״מקצה שלוש שנים
 תוציא את 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

4 5 .  ידך אשר תעשה״

 לכך נדרשת הכרזה רשמית: ״כי תכלה לעשר את 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
4 דינים אלו נדונים בפירוט במשנה, 6  למת שמעתי בקול ה׳ א־להי עשיתי ככל אשר צויתני״.

 בעיקר בסדר זרעים.

 כדי לבסס כללים ברורים ומתוקנים לתמיכה בעניים, התלמוד קובע סדר עדיפויות
 המגדיר למי ראוי לעזור תחילה. למשל במתן הלוואות ׳עניי עירך קודמים לעניי עיר
 אחרת, ויהודים קודמים לשאינם יהודים. ״אמר רב נחמן יאמר לי הונא: לא נצרכא

4 7  דאפילו [אם הברירה היא להלוות] לנכרי בריבית ולישראל בחינם״.

 האיסור לגדל נהמה דקה
 האיסור לגדל בהמה דקה באח ישראל איננו דין מדיני התורה אלא תקנה (ציווי חכמים
 שנקבע לטובת הכלל) הקשורה בהגנה על אמצעי המחיה. הבהמות האלה אוכלות
4 בתלמוד 9 4 ובשל כך הותר גידולן רק במדבריות אח ישראל וסוריה. 8 , ה ד ש  את יבולי ה

. ט כ - ח  45 דברים יד, כ
. ד י - ב  46 דברים כו, י

 47 בבלי, בבא מציעא ע״א ע״א.
 48 ראו נחום רקובר, איכות הסביבה, היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים, ספריית המשפט

 העברי, ירושלים 1993, עמ׳ 42 ואילך.
 49 משנה, בבא קמא ז, ז. ראו גם רמב״ם, הלכות נזקי ממון ה׳ בי.
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 גם נזכר שמותר לשחוט עזים המשוטטות בשוק וגורמות לנזקים, אך רק אחרי שבעליהן
5 עם ההתיישבות היהודית החדשה בישראל, ניעור שוב 0 ם.  הוזהרו פעמיים ושלוש פעמי

5 1 .  הדיון הרבני בשאלת הרלוונטיות של איסור זה לימינו

 בדיון ה׳סביבתי׳ בן ימינו הועלו הצעות לגביית קנם בגין פגיעה בטבע. ואולם טיעון
 מתוחכם המצדד כקיימות גורס שלא תמיד הקנס הכספי מפצה 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

5 2  מלכתחילה.

 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 את 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 אמה סביב: ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה ואת פאת
 נגב אלפיים באמה ואת פאת ים אלפיים באמה ואת פאת צפון אלפיים באמה והעיר בתווך

5 3  זה יהיה להם מגרשי הערים״.

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

5  זריעה״.4

 לפי ההלכה הדינים החלים על ערי הלוויים חלים על כל הערים. הספרות התלמודית אינה
5  רואה בעין יפה את החיים במטרופולין ואת ההתפשטות העירונית.5

 50 בבלי, בבא קמא כ״ג ע״ב. ראו גם רמב״ם, הלכות נזקי ממון ה׳ א׳.
 51 ראו רקובר (לעיל, הערה 48), נספח א עמודים 111 ואילך.

 52 רמב״ם, הלכות נזקי ממון ה׳ א׳.
. ה -  53 במדבר לה, ב

 54 רש״י(1105-1040), במדבר לה, ב.
 55 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 1), עמ׳ 128 ואילך.
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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 האם על הבנים:

5 6 .  שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך והארכת ימים״

 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
5 ״כי צער בעלי החיים בזה גדול 7 : ת הו  לשחוט בעל חיים ואמו ביום אהד נובעים מסיבות ז
 מאד, ואין הבדל בין צער האדם עליו לצער שאר בעלי החיים. כי אהבת האם 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 לאמם על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער
ה זו סיבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב  בראיית לקיחת הבנים. ובדרך כלל תהי

5 8  הפעמים אינו ראוי לאכילה״.

 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 מצטט את דבריו של רמב״ם, ומוסיף שאפשר לפרש בשתי דרכים הן את הציווי
5 9 .  של שילוח הקן והן את האיסור ״ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד״
 הראשונה חיא ״כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם״ ואילו בפירושו
 השני הוא מזכיר את השונות הביולוגית שבטבע: ״או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה

. ז -  56 דברים כב, ו
 57 ראו ויקרא כב, כח.

 58 רמב״ם, מורה נבוכים, ג׳, פרק מ״ח.
 59. ויקרא כב, כח.
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 לעקור המין אע״פ שהתיר השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או
6 0 . א״  לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההו

 גם םפורנו מתעכב על חשיבות המצווה, אך סבור שטובת האדם ניבטת ממנה יותר
: ״הנה בענין שלוח הקן יש איזה גמילות חסד להמון שלא להשחית זרע עופות  מטובת החי

6 1  השדה שהם הפקר״.

 המסורת מדגישה ששילוח הקן הוא מן המצוות המעטות 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 p אמתך

6 2  והגר״.

 בשיח הקיימות, גוברת תשומת הלב לעיקרון הזהירות הדוגל ב׳מניעת סיכונים
: ״כאשר פעילות מסוימת מאיימת . מושג זה מוסבר באחד המקורות כדלהלן  מהסביבה׳
 ביצירת נזקים לבריאות האדם או לסביבה, יש לנקוט אמצעי זהירות אף אם לא נקבע באופן

 מדעי קשר של סיבה ומסובב ביניהם״.

 כבר בספר דברים הוזכרה האמיתה שיש להשקיע כסף כדי למנוע נזק עתידי: ״כי תבנה
6 3 . ״ ו  בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנ

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

 60 רמב״ן,(1270-1195), דברים כב, ו.
 61 ספורנו,(1550-1475 בערך), דברים כב, ז.

 62 שמות כג, יב.
 63 דברים כב, ח.
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 על הטבע, הגנה על החי, שימור המשאבים הטבעיים והקצאת מרחבים. אך המקרא נדרש
: מניעת מטרדים וזיהום.  גם ליסוד ׳סביבתי׳ חמישי

 במקרא היגיינה היא תנאי יסוד לקיימות הקהילה. שיירי הקרבנות למשל נשרפים מחוץ
ת כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אותו  למחנה: ״והוציא א
6 האפר נלקח אף הוא אל מחוץ למחנה: ״הכהן [...] 4  על עצים באש על שפך הדשן ישרף״.
ת הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח:[...] והוציא את  והרים א
6 אף את הרעי צריך לקבור מהוץ למחנה, 5 .  הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור״
 כנאמר: ״ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ: ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך

6 6 .  חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צאתך״

 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

6  לצואה שיש לפנותה]״.7

6 ובהן כמה 8 ה  הלכות רבות בתלמוד נוגעות להגבלת המטרדים, מקצתן נוגעות למחי
 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,

6 9 .  ואין מגדלין בה תרנגולים ואין מלינין בה את המת״

 אם כן, במהלך הדורות חלה בספרות הרבנית התפתחות ניכרת בהלכות הנוגעות להיבטים
7 0 .  ׳סביבתיים׳

 64 ויקרא ד, יב.
. ד -  65 ויקרא ו, ג

. ד י - ג  66 דברים כג, י
 67 רמב״ם, מורה נבוכים, ג׳, פרק מ״ח.

 68 ראו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 116.
 69 תוספתא, בבלי, בבא קמא פ״ב ע״ב.

 70 ראו גרםטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), פרק שלישי.
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 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־1886 הביולוג הגרמני ארנסט הקל, פחות מ־10 שנים 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־1864 את החיבור ׳האדם והטבע׳. זה
 היה החיבור הראשון בן זמננו שבו הוזכר הרעיון שלפעילות האנושית השפעות שליליות על

7  הסביבה״.1

 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

Daniel B. Botkin, Discordant 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 
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 ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעיצבון
7 2 . יך״  תאכלנה כל ימי חי

 האיסור לרצוח לא מוזכר במפורש בסיפורם של קין והבל. ואולם מן הסיפור משתמע
 ללא צל של ספק שקין היה אמור לדעת זאת: ״ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צועקים
 אלי מן האדמה: ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך

7  מידיך: כי תעבד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך״.3

 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 את האדם בארץ

7  ויתעצב אל לבו״.4

 מוטיב זה מופיע שוב בסיפור על מגדל בבל: ״וירד ה׳ לראות את העיר ואת המגדל
 אשר בנו בני האדם: ויאמר ה׳ הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החלם לעשות ועתה לא
 יבצר מהם 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
7 6  וחטאתם כי כבדה מאד: ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה עלי עשו כלה ואם לא אדעה״.
 יושבי ערים אלו הם רעים וחטאים מאוד בעיני ה׳, והוא נוקט כלפיהם יד קשה: ״וה׳
 המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת ה׳ מן השמים: ויהפך את הערים האל ואת כל

7 7 .  הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה״

ט: ״ויהי בהוציאם  אי־ציות לציווי ה׳ אף גורר מוות של אחת הנמלטות — אשתו של לו
 אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן

7 8 .  תספה [...] ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח״

 כל אחד מחמשת הסיפורים האלה כרוך בשינוי קיצוני בזיקתו של האדם למערכת

 72 בראשית ג, יז.
. ב י -  73 בראשית ד, י
. ו -  74 בראשית ו, ה

: ח ו -  75 בראשית יא, ה
. א כ -  76 בראשית יח, כ

. ה כ - ד  77 בראשית יט, כ
 78 בראשית יט, יז: כו.
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 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 כמעט 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
7 וכן: ״כי נבקעו במדבר מים ונחלים  ורע כבוד הלבנון ניתן לה הדר הכרמל והשרון״.9

8 0  בערבה: והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא״.

 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
ושוב, ברביעית: ״אשים במדבר דרך בישימון נהרות: תכבדני 8  ברוש תדהר ותאשור יחדו״. 1
8 ם נהרות בישימון להשקות עמי בחירי׳׳.2  חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מי

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

 וערבתה כגן ה׳ ״.

: ״ישם נהרות למדבר ומצאי מים  רעיון זה מורחב במזמור תהלים ונאמר על ה׳
 לצמאון: ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה: ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי
8 4 .  מים: ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב: ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה״

 גם הספרות המדרשית דנה במערכות האקולוגיות המדבר למשל יהיה ליישוב, והיישובים
 ייעשו מדבר.

 השינויים שהתהוו במערכות האקולוגיות עקב חורבן יידונו בהמשך.

. ב -  79 ישעיהו לה, א
. ו -  80 ישעיהו לה, ו

. ט י - ח  81 ישעיהו מא, י
. כ - ט  82 ישעיהו מג, י

 83 ישעיהו נא, ג.
. ז ל - ג  84 תהלים קז, ל

 85 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

8 6 .  למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה׳ א־להיך נותן לך״

 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 שהאדמה זקוקה לו ירד כשכר לאדם המקיים את המצוות, כנאמר:
 ״אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם: ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ
 יבולה ועץ השדה יתן פריו: והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם
 לשבע וישבתם לבטח בארצכם: ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה
8 ״ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו: ונתתי 7  מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם״
 משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם: והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא־להים ואתם

8 8 . ו לי לעם״  תהי

 בשורה זו מופיעה במקרא פעמים רבות. הבורא מתנה במפורש את הקיימות של איתני
 הטבע 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 אתה בעיר וברוך אתה 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

9 0 ת השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך״. ת אוצרו הטוב א  א

 86 דברים טז, כ.
. ו -  87 ויקרא כו, ג

. ב י -  88 ויקרא כו, י
. ו ט - ד  89 דברים יא, י

. ב י - א : י ה -  90 דברים כח, ב
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 ואם בני ישראל לא ישמעו בקול ה׳ תבואנה עליהם קללות, כנאמר: ״והיה אם לא תשמע
 בקול ה׳ א־להיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל
 הקללות האלה והשיגוך [...] ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך [...]
ה בא שמה לרשתה: יככה ה׳ ת  ידבק ה׳ בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר א
 בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך: והיו שמיך
ת מטר ארצך אבק ועפר מן  אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל: יתן ה׳ א

9 1  השמים ירד עליך עד השמדך״.

 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

9 2  ישל זיתך [...] כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל״.

 כך אירע לתנובת האדמה של יושבי הארץ שקדמו לבני ישראל, בשל אורחות
ת יושביה״. וכך יארע לבני  חייהם: ״ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ א
 ישראל אם ילכו בדרכיהם, כנאמר: ״ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר
ת כל חוקותי 9 והאזהרה מושמעת שוב: ״ושמרתם א  קאה את הגוי אשר לפניכם״.4
 ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
 לשבת בה: ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו

9 5 .  ואקוץ בם״

 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 שמע נאמרים
 פעמיים בכל יום: ״השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים

. ד כ - א : כ ח י - ז  91 דברים כח, טו: י
; מב. מ - ח  92 דברים כח, ל

 93 ויקרא יח, כה.

 94 ויקרא יח, כח.
. ג כ - ב  95 ויקרא כ, כ
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 והשתחויתם להם: וחרה אף ה׳ בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את
9 6 .  יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה׳ נתן לכם״

 בניסיונותיו החוזרים ונשנים של משה להניע את בני ישראל לשמוע בקול הי, הוא
 מזכיר להם שכבר נוכחו שההישרדות תלויה בקיום מדוקדק של המצוות. הוא מזכיר
9 ״לא תסיפו על הדבר אשר 7 . פה  להם שבשל זנותם עם בנות מואב המיט עליהם ה׳ מג
 אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות ה׳ א־להיכם אשר אנכי מצוה
 אתכם: עיניכם הראות את 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 אדמת ישראל לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בשממון ישתו
 למען תשם ארצה ממלאה מחמס כל היושבים בה: והערים הנושבות תחרבנה והארץ

9 9 .  שממה תהיה וידעתם כי אני ה׳ ״

 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
: ״ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר: ושלמתי לכם  להם על היבולים שאבדו
ת השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם: ואכלתם  א
 אכול ושבוע והללתם את שם ה׳ א־להיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי

1 0  לעולם״..0

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

. ז י -  96 דברים יא, טז
 97 משה מתכוון כאן למסופר בבמדבר כה.

. ד -  98 דברים ד, ב
. כ - ט  99 יחזקאל יב, י

. ו כ - ד  100 יואל ב, כ
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 הגגת לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים לה׳ והנשבעים במלכם: ואת הנסוגים מאחרי
1 0 1 . ״  ה׳ ואשר לא בקשו את ה׳ ולא דרשהו

 אבדן המחיה משמש משל בנבואתו של הושע, וגם כאן חטאם 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

1 0 3  ישעי״.

 התנאים החיוביים לקיימותה של החברה (היהודית) מוגדרים בפירוט רב בדבריו של
 שמעון הצדיק במשנה באבות: ״על שלשה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה

1 0 4 . ם״  ועל גמילות חסדי

 התלמוד קושר אף הוא את הקיימות האנושית לקיום התורה והמצוות: ״אמר רב יהודה
1 למה נמשלו בני 0  אמר שמואל, מאי דכתיב ׳ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו׳,5
 אדם כדגי הים, לומר לך מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון
1 אם כן, התורה היא כמו מים מקור 0 6 . ם״  שפורשין מדברי תורה ומן המצוות מיד מתי

 חיים.

 העונש על ניטול השמיטה
 העונש המיוחד על ביטולה של מצוות השמיטה מצוין בספר ויקרא: ״והארץ תעזב מהם
 ותרץ את שבתותיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חוקותי

1 0 7  געלה נפשם״.

. ו -  101 צפניה א, ב
 102 הושע י, א.

. ח י - ז  103 חבקוק ג, י
 104 משנה, אבות א, ב.

 105 חבקוק א, יד.
 106 בבלי, עבודה זרה ג׳ ע״ב.

 107 ויקרא כו, מג.
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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 את שבתותיה כל

> 1 0 8 .  ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה״

 נחמה ליבוביץ, פרשנית המקרא בת זמננו, סיכמה את עמדת המקרא וציינה שהאדמה
1 0 9  והאקולוגיה מתעוותות בשל כל קלקלה אנושית.

 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 את 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

1 1 0 .  ומן השדות״

 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

1 1 1 . ״  לא נשאר אחד

 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

. א כ -  108 דברי הימים ב לו, כ
 109 נחמה ליבוביץ, עיונים בספר ויקרא, ההסתדרות הציונית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה,

 ירושלים תשמ״ז.
. ט - : ח ה -  110 שמות ח, ד
: כז. ה כ - ג  111 שמות ח, כ
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 קיימות דתית

 ולא תספון לעמד [...] ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה׳ ויחדלו הקלות
1 1 2 .  והברד ומטר לא נתך ארצה״

 ושוב הנושא עולה כשהארבה ממלא את מצרים, ופרעה מבקש ממשה: ״ועתה
ה [...] ויהפך ה׳  שא נא חטאתי אך הפעם העתירו לה׳ א־להיכם ויסר מעלי רק את המות הז
ת הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל  רוח ים חזק מאד וישא א

" 3 . ם״  גבול מצרי

 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 מלמד שתפילה זו אף
: ״ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר  יכולה לחולל תופעות שאינן כדרך הטבע
 ה׳ א־להי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה א־להים בישראל ואני עבדך ובדבריך
 עשיתי את כל הדברים האלה: ענני ה׳ ענני וידעו העם הזה כי אתה ה׳ א־להים ואתה הסבת
 את לבם אחרנית: ותפול אש ה׳ ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת

1 1 4 .  המים אשר בתעלה לחכה״

 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
ם ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שב שבע  ברכו: ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך י
 פעמים: ויהי בשביעית ויאמר הנה עב קטנה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב
 אסר ורד ולא יעצרכה הגשם: ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם

1 , 5  גדול״.

 במשנה במסכת תענית מובא דיון באשר לזמן הנכון שבו צריך להתחיל להזכיר דרך קבע
1 נושא התפילה לגשם 1 6  את הגשמים בתפילות היום־יומיות בתקופת הסתיו והחורף.

! לג. ח כ - ז  112 שמות ט, כ
ט. י - ז  113 שמות י, י

. ח ל - ו  114 מלכים א יח, ל
. ה מ - א  115 מלכים א יח, מ
. ג -  116 משנה, תענית א, א
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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 מה 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 אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות התחילו לירד בזעף אמר לא כך

1 1 7 .  שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנף׳

 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 אחד נתן ממון לגרושתו: ״אמר להם מה ראיתם, אמרו לו
 ראינו אדם פלוני נותן מעות לגרושתו, שלח בתריהון אייתיתון אמר ליה מפני מה 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, אתה שכתוב בך רחום וחנון ה׳(שם, תהלים קג, ח) ואנו בניך בני ידידיך בני
 אברהם יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה שתימלא עלינו רחמים, מיד ירדו גשמים ונתרווח

1 1 8 .  העולם״

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

1 1 9  בו שינויים״.

 117 משנה, תענית ג, ח.
רת תיאודור אלבק). דיון באשר לנוסח ראו יונה פרנקל, מדרש ואגדה, (מהדו  118 ראו בראשית רבה לג

 ג׳, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1996, עמ׳ 643 ואילך.
 119 בוטקין (לעיל, הערה 70), עמ׳ 105.
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אי עד תקופת האבות  התיאוד המקו

 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
1 2 0  הקדומות, עדיין לא היו אז. ללבוש לא נזקקו מכיוון שלא הייתה כל בושה בעירום.
 אם כן, האדם לא השתמש 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

1 2 1 .  למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע״

 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

1 2 2 בה.  לחיות — פעילות שלא השפיעה כלל על הסבי

 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 בראשית ב, כה.
 121 בראשית ב, ט.

. כ - ט  122 בראשית ב, י
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 האפילה מפתת העץ האסוו כוותת את קיימות החנוה
 סיפור גן העדן הוא המחשה 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

1 2 3 . ת״  תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמו

 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 של עץ מסוים בגירושו של האדם מהמערכת האקולוגית האידאלית.

 מהטקסט עולה שיציאתו של האדם לסביבה שמחוץ לגן העדן מחוללת שם שינויים
 במערכת האקולוגית: ״וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה: בזעת אפיך תאכל

1 2 4  לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב״.

 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
1 בסגנון 2 1 וכן ״ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן־״.6 2 5 .  נהג בם״
 בן זמננו ננסח זאת כך: יכולת הנשיאה (carrying capacity) של המערכות האקולוגיות

 ישתנה בקץ הימים שינוי קיצוני.

 גם הנביא הושע מנבא על יחסים בני קיימא בין האדם לחי באחרית הימים, ואומר:
1 ועקב 2 7 .  ״וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה״

 ברית זו שוב לא ירעו האדם והחי זה לזה.

ת הגורמות חורבן רב כל כך תיעלמנה באחרית הימים, כדברי הנביא מיכה:  גם המלחמו

. ז י - ז  123 בראשית ב, ט
. ט י - ח  124 בראשית ג, י

 125 ישעיהו יא, ו.

 126 ישעיהו יא, ז.
 127 הושע ב, כ.
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 התיאור המקראי עד תקופת האבות

 ״ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצמים עד רחוק וכתתו חרבותיהם לאתים
1 2 8 .  וחניתותיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה״

 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
1 הוא דן בשתי הדמויות של האדם שבסיפור 2 9 ׳ ד ד  התיאורים. בספרו ׳איש האמונה הבו

 המקראי: ׳האדם הראשון׳ ו׳האדם השני׳.

 הרב סולובייצ׳יק מבסס את התיאור הראשון על הפסוקים האלה מספר בראשית:
 ״ויאמר א־להים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה
 ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ: ויברא א־להים את האדם בצלמו בצלם א־
 להים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם: ויברך אתם א־להים ויאמר להם א־להים פרו
 רבו ומלאו את 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 את האדם עפר מן
 האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה: ויטע ה׳ א־להים גן בעדן מקדם
ת האדם וינחהו בגן עדן לעבדה 1 ״ויקח ה׳ א־להים א 3 1 . ת האדם אשר יצר״  וישם שם א

1 3 2  ולשמרה״.

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

1 3 3  ולשמרה״.

 128 מיכה ד, ג.
 129 הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק, איש האמונה הבודד, מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ״ח.

. ח כ - ו  130 בראשית א, כ
. ח -  131 בראשית ב, ז

 132 בראשית ב, טו.
 133 סולובייצ׳יק (לעיל, הערה 129), עמ׳ 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 את פעולתו המסובכת. למרות חסדו ללא־גבול של ה׳, בהעניקו לאדם הרבה
 תכונות אינטלקטואליות ומידות הסתכלות בגישתו אל המציאות, הרי שעה שבירך ה׳ את
 האדם הראשון וכשהטיל עליו לכבוש את הטבע כיוון אותו אל התכונות המעשיות של השכל

1 3 4  אשר באמצעותם הוא יכול להשתלט על הטבע״.

 פרשנותו של 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 את התפקיד של אחריות
 מכובדת שהוטלה עליו על־ידי הבורא. כבוד האדם, הבא לידי ביטוי בתודעת האדם שהוא
 אחראי וכי הוא מסוגל למלא את התפקיד שהוטל עליו אינו ניתן להגשמה כל עוד לא
ים ונטולי תחושה הם חיים ללא־  השתלט על סביבתו. כי החיים המשועבדים לכוחות קמאי

1 3 5  אחריות ועל כן נעדר מהם הכבוד״.

 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

1 3 6 ״. ותו  לאחרי

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

1 3 7  התכלית, התכנית והשיטה הריהו כולו תועלתן״.

 האדם הראשון מייצג את התפתחות החברה האנושית: העולם כפי שנברא איננו שלם,
: ״לפיכך, האדם הראשון הוא תוקפני, נועז, ושואף  והאדם עמל על שיפורו ועל השלמתו

 134 שם, שם.
 135 שם, עמ׳ 16.
 136 שם, עמ׳ 17.
 137 שם, עמ׳ 15.
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 לניצחון. סיסמתו היא הצלחה, ניצחון על כוחות הטבע. הוא עוסק במלאכת יוצרו מתוך
 שאיפה להדמות לבוראו [imitatio dei] הוא מגלה כוח יצירה גם בתחום החוק: הוא מחוקק
 לעצמו חוקים ונימוסים מפני שהקיום הנהדר מחייב סדר. אנארכיה והדר אינן־ דרות

1 3 8  בכפיפה אחת״.

(Tradition) בתחילה הופיע ספרו של הרב סולובייצ׳יק כמאמר בביטאון ׳טראדישן׳ 
 ב־1965, הרבה 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
1 מכיוון שגישתו של ׳האדם השני׳ נטולת התערבות בחברה, גם 3  העולם כמות שהוא״.9

 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׳(stewardship). את 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
1 דברי המדרש מתפרשים לכמה פנים, ובלשון בת זמננו אפשר לתמצת 4  שיתקן אחריך״.0
 אותם כך: הקיימות עלולה להיות בסכנה: כדי לשמר אותה על האדם בן זמננו להגן על

1 4 1  הסביבה למען הדורות הבאים.

 138 שם, עמ׳ 17.

 139 שם, עמ׳ 19.
 140 קהלת רבה (מהדורת וילנא), ז, יג.

 141 ראו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 208.
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 יש גם היבטים אחרים של אפוטרופוסות במקרא. רוברט גוררים מבחין בהם בהלכות של
 שנת השמיטה ושנת היובל ואומר: ״באופו יסודי יותר [...] מתוך ההיבטים החקלאיים
 והחברתיים אישרה ההלכה שוב עיקרון דתי יסודי: הבורא מכריז שוב, ובדרמתיות, על

1 4 2  בעלותו על האדמה, שהאדם אינו אלא אפוטרופוס זמני עליה״.

 כמה פרשנים דנו ביסודות הקיימות כפי שהם מופיעים בסיפור גן העדן. אבן־עזרא
 לדוגמה הסביר את המילים ׳לעבדה ולשמרה׳ כך: ״וטעם לעבדה להשקות הגן ולשמרה

1 4 3  מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו״.

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

1 4 4  השבת שאין בו עבודה״.

 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

1 4 5 .  לאח: ״ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחשת״

 מדברים אלו משתמע שהשימוש במשאבי העולם שאינם מתחדשים הוא פעילות אנושית
 רגילה. גם מובאות אחרות במקרא מאששות זאת, למשל: ״וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר
1 גישה דומה למשאבים שאינם מתחדשים מופיעה בספר ישעיהו: ״תחת 4 6 .  לך ירבה״
 הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחושת ותחת האבנים ברזל ושמתי
1 גם זכריה הנביא מזכיר כמה ממשאבים אלו: ״וגם יהודה 4 7 .  פקדתך שלום ונגשיך צדקה״

1 4 8 . ״  תלחם בירושלים ואסף חיל כל הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מאד

 גם חציבה נחשבת פעילות רגילה, כך עולה מהדימוי המופיע בדברי ישעיהו: ״שמעו אלי

Robert Gordis, 'Judaism and the Spoliation of Nature', Congress Bi-weekly, April 2, 1971, 142 
p. 11 

רוש הארוך). (הפי  143 אבן־עזרא (1167-1092) בראשית ב, טו
ני(חזקיה בן מנוח, אמצע המאה ה־13), בראשית ב, טו.  144 חזקו

 145 דברים ח, ט.
 146 דברים ח, יג.
 147 ישעיהו ם, יז.
 148 זכריה יד, יד.
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 רדפי צדק מבקשי ה׳ הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם״. לנביא יש את
 אותה גישה טבעית כלפי עיבוד מתכת, כנאמר: ״הן אנכי בראתי חרש נפח באש פחם

1 5 0 .  ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל״

 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 אתה עלה לך היערה ובראת לך
1 לא נשמעת כאן שום התלבטות 5 1 . ם״  שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר אפרי
 בשאלה אם האדם רשאי לכרות יערות לצרכיו החיוניים. אף שהעצים הם משאבים
 מתחדשים, המקרא עוסק כאן בכריתה מוחלטת 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
1 מצווה זו נאמרת 5 2  האנושי כולו: ״ויברך אותם א־להים ויאמר להם א־להים פרו ורבו״.
ת  שוב בימי נוח: ״ויברך א־להים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו א

1 5 3  הארץ״.

 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
1 בפחדו מפני 5 4 . ם״  אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הי
: ״הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו  עשו אחיו יעקב מזכיר לה׳ את הבטחתו
 פן יבוא והכני אם על בנים: ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר

1 5 5 .  לא יספר מרב״

 149 ישעיהו נא, א.
 150 ישעיהו נד, טז.

 151 יהושע יז, טו.
 152 בראשית א, כח.

 153 בראשית ט, א.
 154 בראשית כב, יז.

. ג י - ב  155 בראשית לב, י
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 ההבטחה התקיימה בימי שלמה המלך, כנאמר: ״יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים
1 5 6 .  לרב אוכלים ושותים ושמחים״

 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
1 קודם לכן הדגיש הנביא שמספרם בלבד לא יגן עליהם כשיחטאו: ״כי אם 5 7 ו״.  במעותי

1 5 8 .  יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה״

 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

1 5 9 .  יצרה״

 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 את פרין: קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים

1 6 0 . ״  ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו

 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

1 6 1 . ״ י  ח

 בין חכמי המשנה יש מחלוקת בדבר הדרישה המינימלית של קיום מצוות ׳פרו ורבו׳:
 ״לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים ובית
1 אלא שבתלמוד מובאת דעתו של ריש לקיש שתשמיש 6 2 .  הלל אומרים זכר ונקבה״

1 6 3  המיטה אסור בשנות רעב.

 156 מלכים א ד, כ.
 157 ישעיהו מח, יח.

 158 ישעיהו י, כב.
 159 ישעיהו מה, יח.

. ו -  160 ירמיהו כט, ד
 161 הושע ב, א.

 162 משנה, יבמות ו, ו.
 163 בבלי, תענית י״א ע״ב.
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 לרמב״ם השגה אחת בעניין זה: ״מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי ונדבק
1 הרב 6 4  בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו״.
 סולובייצ׳יק מסביר הלכה זו ואומר שבן־עזאי לימד תורה לאחרים: ״נאמר בתלמוד שכל
1 כלומר, במובן מסוים אפשר לראות בכך קיום 6 5 p חבירו כאילו ילדו״.  המלמד תורה ל

1 6 6 . ׳  מצות ׳פרו ורבו

 המבול
 ההשקפה המקראית שלפיה להתנהגות האדם עלולות להיות השפעות גלובליות הרות
 אסון, מופיעה בסיפור המבול. ההיים בגן העדן וגירוש האדם ממנו הם אירועים מקומיים
ל נוגע למערכת  שיש להם השלכה על האנושות כולה ועל אורחות חייה, ואילו המבו

 האקולוגית העולמית.

 השקפה זו מופיעה שוב בהקשר חילוני בחיבורים בני זמננו על הסביבה. אחד המחברים
 כותב: ״במאה השנים האחרונות חל בקשר שבין האדם'לסביבה שינוי איכותי ונחרץ: בפעם
 הראשונה בהיסטוריה פעולות האדם משפיעות על העולם כולו. האדם עצמו נעשה גורם

1 6 7  חשוב ומשפיע במערכת שלו״.

 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־
ת העולם, הנגרמת  חילוני, ונבואתו היא שקרחוני הקטבים יפשירו עקב התחממו

 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 חמס: וירא א־להים את
1 ההשקפה המקראית היא 6 8 .  הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ״

 שהבורא רשאי לעשות כרצונו בטבע ביצירתו, בלי כל קשר לקיימות.

 164 רמב״ם, היד החזקה, הלכות אישות, פרק טו הלכה ג.
 165 בבלי, סנהדרין י״ט ע״ב.

 166 צבי שכטר, נפש הרב, בית המדרש בפלאטבוש, ירושלים 1994, עמ׳ 255.
Meinhard Schulz-Baldes, 'Umwelt und Landschaft', In Brigit Breuel (ed.), Agenda 167 

21.•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.176 [German] 
. ג י א-  168 בראשית ו, י
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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

1 6 9 . ח״  נ

 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: את קשתי
 נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ: והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת
 בעע: וזכרתי את 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

1 7 0 .  נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ״

 לפי דברי ישעיהו הבטחה 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

1 7 1 . ״ ׳  מרחמך ה

 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

 169 רמב״ן לבראשית ו, כ. ראו גם רש״י ואבן־עזרא לפסוק זה.
. ז ט - ב  170 בראשית ט, י

. י -  171 ישעיהו נד, ט
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1 ואולם הרשעים לא יזכו לאור 7 2  יאיר לך, והיה לך ה׳ לאור עולם וא־להייך לתפארתך״.
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

1 7 4 ם. י נ  השכינה שורה בעולם וגורמת לשמחה הן בעליונים והן בתחתו

 הגישה החילונית של שוחרי הסביבה גורסת שככל שהאדם ישתדל לצמצם את השפעתו
 על הטבע ולחיות לפי חוקי הטבע, כך ייטב למערכת האקולוגית וכך תאט 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
1 לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה 7 5  שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים
 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

1 7 6  אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי״.

 מוטיב מגי זה מופיע בגרסה שונה בתלמוד הירושלמי. שם מסופר שאחיתופל קיווה
1 7 7 . ד ו  לרשת את מקום ד

 172 ישעיהו ס, יט.
 173 איוב לח, טו.

 174 הזוהר לבראשית ו, יא.
 175 במדבר ה, טז ואילך.

 176 בבלי, סוכה נ״ג ע״א.
 177 ירושלמי, סנהדרין י, ב.
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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 למשל שבריתה של עץ פרי מעוררת בכי חרישי מקצה העולם ועד

1 7 8 . י שמתרחש בעת שבעל ואישה נפרדים זה מזה) פ כ ) ו ה צ  ק

 מגדל בנל
 לא אחת נשמעת הטענה שההשלכות השליליות הנודעות לפיתוח טכנולוגי לא מבוקר הן
 אחת הסיבות להידרדרות של איכות הסביבה. כפי שכבר הוזכר, שורשיו של רעיון הגבלת
 הטכנולוגיה נעוצים במקרא. הדבר מובהר היטב בסיפור על מגדל בבל: ״ויאמרו איש אל
p והחמר היה להם לחמר: א  רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה ל
1 7 9  ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם p נפוץ על פני כל הארץ״.
 תגובתו של ה׳ ליזמת הבנייה הייתה שלילית, כנאמר: ״וירד ה׳ לראות את העיר ואת
 המגדל אשר בנו בני האדם: ויאמר ה׳ הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החלם לעשות

1 8 0  ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות״.

 אפשר להבין את 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 או לתעשייה. למעשה לא שימש לאף מטרה שיש בה תועלת, וכל כולו

1 8 1 . ״  נועד לשמש סמל לגאווה, והוקם כדי ׳לעשות לנו שם׳

 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 האדם הקדמון, הפרימיטיבי, שפשף שתי אבנים זו בזו ויצר ניצוץ, הוא לא ביטל בכך
ת האור ואת האש. לא היה בכך אלא שימוש בכוחות היצירה שניתנו ת יצירת ה׳ שברא א  א

182 

 לו משמים לקידום העולם החומרי בכשרונותיו, ובכך רק חיקה את מעשי ה׳ ״.

ג(מהדורת היגר). ׳  178 פרקי דרבי אליעזר ל׳
. ד -  179 בראשית יא, ג
. ו -  180 בראשית יא, ה

Meir Tamari, 'The Challenge of Prosperity', January 5, 2000, from the Internet: 181 
torahandscience@mail.jct.ac.il 

Norman Lamm, 'Extraterritorial Life', In C. Domb & A. Carmell, C h a l l e n g e : T o r a h versus 182 
Science and its problems, 2nd rev.ed., Feldheim, Jerusalem 1978, p. 386 
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 תחום אחד בעולם היהודי שבו אין אנו בני חורין לעשות שימוש בטכנולוגיה כראות
1 ההלכה 8 3  עינינו, ובוודאי שלא להשתמש בה שימוש מופרז, הוא עולם הקדושה.
 היהודית למשל אוסרת שימוש בכלי ברזל לבניין בית המקדש: ״ואם מזבח אבנים תעשה
1 כן הדבר בשבת שבה היהודי 8 4 .  לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה״
 מגביל את תלותו הניכרת בעולם הטכנולוגי, ובין השאר מגביל את בילויו ואת שימושו

 בתחבורה ובתקשורת.

 דוגמה אחרת לכך היא שספרי תורה, תפילין ומזוזות נכתבים אך ורק ביד, אף שכתיבתם
 במחשב למשל הייתה ממעיטה את הטעויות. כמו כן אסור ליהודים למחזר ספרים ששם
 ה׳ מופיע בהם, ויש לקבור אותם בכבוד הראוי להם. כך שבענייני חולין אפשר להשתמש

 בטכנולוגיה בכל דרך וללא הגבלות, הרבה יותר מבעולם הקדושה.

 מידה כנגד מידה
 בספרות המדרשית הדנה במגדל בבל יש כמה דוגמאות לעונשים ספציפיים על עבירות.
ת  נאמר: ״אוהב את הבריות כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב את הבריות ולא יהא שונא א
 הבריות שכן מצינו באנשי דור הפלגה שמתוך [שהיו] אוהביו זה את זה לא רצה הקב״ה
 לאבדן מן העולם אלא פזרם בארבע רוחות העולם. אבל אנשי סדום מתוך שהיו שונאין זה
ה ומן העולם הבא שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים  את זה אבדם הקב״ה מן העולם הז
 לה׳ מאד (בראשית יג, יג). [רעים זה עם זה]. וחטאים זה גלוי עריות. לה׳ זה חילול השם.
 מאד שמתכוונין וחוטאים. הא למדת מתוך ששונאיו זה את זה אבדן הקב״ה מן העולם הזה

1 8 5 .  ומן העולם הבא״

 מוטיב זה מופיע גם בתלמוד: ״אמר רבי ירמיה בר אלעזר: נחלקו לשלש כיתות, אחת
 אומרת: נעלה ונשב שם, ואחת אומרת: נעלה ונעבוד עבודה זרה, ואחת אומרת: נעלה ונעשה
 מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם - הפיצם ה׳, וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה -
 נעשו קופים ורוחות ושדים ולילץ, וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודה זרה (בראשית יא, ט) כי

1 8 6 .  שם בלל ה׳ שפת כל הארץ״

 183 ראו גם גרסטנפלד וויילר (לעיל, הערה 13).
 184 שמות כ, כב.

 185 אבות דרבי נתן יב (הוצאת שכטר מהדורת קמייתא).
 186 בבלי, סנהדרין ק״ט ע״א.
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 פרק רניעי

 מדיניות משאבים

 קיימות היא במידה רבה עניין של זמינות משאבים ושימורם. החשש שמא יתמעטו כמה
 מהם ויאזלו צץ ונעלם במאות הקודמות, והוא מן היסודות החשובים בהגות הסביבה בת

 זמננו.

 במאה ה־18 צפה תומאס מאלטום, כומר בריטי, מחסור בלתי נמנע במזון שיגרום למותם
 ברעב של המונים. לפני כמה עשרות שנים הפיץ ׳מועדון רומא׳ את אותו רעיון של אזילת
 המשאבים בשל צמיחה מוגבלת. האסכולה הניאו־מאלטוסיאנית צופה מחסור קרוב
 במשאבים טבעיים, וכן בין השאר גם מחסור בדלקים שיחשוף את בני האדם לקור ויפגע

1 8 7 .  בבסיס התעשייתי של החברה

 ההלכה, הסיפור המקראי וספרות המדרש יחד מבטאים תפיסה יהודית אחידה בנוגע
 לשימוש במשאבים.

 אברהם ולוט: היפודותם
 בסיפור היפרדותם של אברהם ולוט יש דוגמה לחשש ממחסור במשאבים טבעיים. יש
 להם עדרים ואוהלים רבים כל כך עד ש״לא נשא אתם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם

188 

 רב ולא יכלו לשבת יחדיו״.

 במקום לכלות את כוחה של האדמה ולהכביד על יכולתה לשאת את שניהם, הציע
 אברהם אבינו ללוט שלא להתחרות על המשאבים ובכך למנוע מריבה: ״הלא כל הארץ

189 

 לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה״. כיום היינו מכנים
 זאת מדיניות של חקלאות בת קיימא.

 187 ראו גם גרסטנפלד, סביבה (לעיל, הערה 2), עמ׳ 32 ואילך.
 188 בראשית יג, ו.

 189 בראשית יג, ט.
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 ואולם שוב בולטת העובדה שלקיימות דתית יש חשיבות רבה יותר מלשיקולים הנוגעים
 לכלכלה ולסביבה. לוט בחר בבקעת הירדן לאדמת מרעה. זו אדמה משובחת בשל שפע
 מקורות המים המצויים בה: ״וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה

190 

ת סדם ואת עמורה כגן ה׳ כארץ מצרים בואכה צוער״. הדימוי הראשון  לפני שחת ה׳ א
 מרמז לגן עדן, וכמה פרשנים רואים בדימוי הכפול רמז לאדמה משובחת מאוד. רש״י

1 9 1  אומר: ״כגן ה׳ לאילנות כארץ מצרים לזרעים״.

 רמב״ן אומר שבאח מוכת בצורת בחר לוט באדמה ״רחוקה מן הבצורת וטובה
1 9 2 .  למרעה״

 הסיבות להיעדי קיימות בסדום ובעמודה
 אלא שתנאי סביבה מעולים עדיין אינם מספיקים למחיה נאותה. לוט נוטה את אוהלו
 סמוך לסדום, עיר שאנשיה חוטאים. אף שהסביבה הטבעית מלבבת, לסביבה הערכית אין
 קיום והיא תשפיע על עתידו של לוט. כמו שאירע במבול, גם סדום והערים סביבה נחרבו

 מסיבות מוסריות. לוט נחלץ אך נעשה פליט.

 לקיימות הדתית ביטוי כמותי במקרא. הקב״ה אומר: ״זעקת סדום ועמורה כי רבה
1 אברהם נושא ונותן עם הקב״ה על מספר הצדיקים הנדרש 9 3 . ״  וחטאתם כי כבדה מאד
1 9 4  להצלת הערים. בהגיעו ל־10 הוא חדל, וה׳ מבטיח לו: ״לא אשחית בעבור העשרה״.

 הפרשנים מסבירים שנדרש מספר מינימלי של אנשים חפים מפשע להצלת הערים. לדברי
1 אברהם לא הציע פחות מעשרה צדיקים משום: ״שדור המבול היו שמונה 9 5 ן  רמב״

1 9 6 .  צדיקים ולא הצילו על דורך׳

 סדום ועמורה היו לערים שאינן בנות קיימא בשל מוסר לקוי. הדאגה לקיימות של העיר
 בת זמננו נובעת מסיבות אחרות.

 190 בראשית יג, י.
 191 רש״י לבראשית יג, י.

 192 רמב״ן לבראשית יג, י.
 193 בראשית יח, כ.

 194 בראשית יח, לב.
 195 רמב׳׳ן לבראשית יח, כד.

 196 נוח, אשתו, שלושת בניהם ונשותיהם.
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 קיימות באוץ המובטחת
 במסעם של בני ישראל במדבר אח כנען מתוארת בצבעים מרהיבים: ״כי ה׳ א־להיך
 מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר: ארץ חטה
גp ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש: ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם, לא  ושערה ו
ת ה׳  תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת: ואכלת ושבעת וברכת א
1 בדרך כלל אח כנען מתוארת כ״ארץ זבת חלב 9 7 .  א־להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך״

198 

 ודבש״.

ח כנען איננה א  ואולם לדיון בדבר אמצעי הקיום יש במקרא משמעות מיוחדת משום ש
 סביבה בת קיימא לגמרי, שכן משק המים שלה תלוי בגשמים. שנים של בצורת ורעב
 פקדו אותה פעמים מספר, כמו בימי האבות: ״ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור
1 וכן: ״ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי 9 9  שם כי כבד הרעב בארץ״.
2 בימי יעקב, רק במצרים היה לחם 0 0 .  אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה״
 בשל מדיניות האגירה המחושבת של יוסף, ולכן נאלצו בני יעקב להגיע לשם: ״ויבואו בני

2 0 1 ״.  ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען

 אנו לומדים מהמקרא שגם בימי דוד היה רעב כבד: ״ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה
2 בהזדמנות אחרת הציע גד הנביא למלך שלוש 0 2 . ״ ׳  אחרי שנה ויבקש דוד את פני ה
 הצעות, ומהן היה עליו לבחור את עונשו על עריכת המפקד לאוכלוסייה. שניים
 מהעונשים קשורים לטבע: ״ודבר ה׳ היה אל גד הנביא חזה דוד לאמר: הלוך ודברת אל
 דוד כה אמר ה׳ שלש אנכי נוטל עליך בחר לך אחת מהם ואעשה לך: ויבא גד אל דוד ויגד לו
 ויאמר לו התבוא לך שבע שנים רעב בארצך ואם שלשה חדשים נסך לפני צריך והוא רדפך
2 דוד המלך 0 3 .  ואם היות שלשת ימים דבר בארצך עתה דע וראה מה אשיב שלחי דבר״
 בוחר באחרונה ואומר: ״ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד ה׳ כי רבים רחמו וביד

2 0 4 .  אדם אל אפלה״

. י -  197 דברים ח, ז
 198 ראו למשל שמות ג, ח.

 199 בראשית יב, י.
 200 בראשית כו, א.

 201 בראשית מב, ה.
 202 שמואל ב כא, א.

. ג י - א  203 שמואל ב כד, י
 204 שמואל ב כד, יד.
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 בימי אחאב נאמר: ״וילך אליהו להראות אל אחאב והרעב חזק בשמרון [...] ויאמר אחאב
 אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד
2 והרעב בא אל קצו לפי רצון ה׳. וכך הכריז אליהו הנביא: 0 5 . ״  ולוא נכרית מהבהמה
 ״ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי קול המון הגשם: ויעלה אחאב לאכול ולשתות
 ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכו נ...] הנה עב קטנה ככף איש

2 0 6  עלה מים [...] והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול״.

 רעב כבד היה גם בימי המלכים המאוחרים מאחאב, ולא רק בשל עצירת גשמים אלא גם
 בשל הטלת מצור בעתות מלחמה. המצב היה גרוע כל כך עד שאנשים נאלצו לאכול את
 בשר ילדיהם: ״ויהי רעב גדול בשמרון [...] ויהי מלך ישראל עבר על החמה ואשה צעקה
 אליו לאמור הושיעה אדני המלך [...] ויאמר לה המלך מה לך ותאמר האשה הזאת אמרה
 אלי תני את בנך ונאכלנו היום ואת בני נאכל מחר: ונבשל את בני ונאכלהו ואמר אליה ביום
2 גם את הרעב הזה הפסיק ה׳ לפתע: חיל 0 7 . ה״  האחר תני את בנך ונאכלנו ותחבא את בנ

2 0 8 .  ארם נטש את המלהמה ללא קרב

 אנשי ענתות איימו להמית את ירמיהו אם יוסיף להתנבא. הוא חוזה כיצד ייענשו: ״לכן
 כה אמר ה׳ צבאות הנני פקד עליהם הבחורים ימותו בחרב בניהם ובנותיהם ימתו ברעב:

2 0 9 .  ושארית לא תהיה להם כי אביא רעה אל אנשי ענתות שנת פקדתם״

: ״ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב  גם בספר רות הרעב הוא נושא חשוב, ומופיע בפתחו
 בארץ [...] ותקם [נעמי] היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד ה׳ את

2 1 0 . ״ ם ח  עמו לתת להם ל

 במקרא, פעמים אחדות התפיסה של הקיימות הדתית בשיאה דווקא כאשר הנדק הוא
 רעב. לפתע, לפי רצונו של ה׳ באה אל קצה סכנת המוות מרעב.

 205 מלכים א יח, ב: ה.
 206 מלכים א יח, מא־מב: מד־מה.

. ט כ - ה  207 מלכים ב ו, כ
 208 מלכים ב ז.

. ג כ - ב  209 ירמיהו יא, כ
 210 רות א, א! ו.
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 תכנית יוסף.• דוגמה לניהול משאבים
 המסר שיש לנהל משאבים בזהירות ובאחריות ניכר בעצמה רבה בסיפורו של יוסף.
 בעזרת ה׳ הבין יוסף שמשמעותו של חלום פרעה היא ששפעת המשאבים תלך ותאזל.
 לכן אין לבזבז אותם ויש לארגן ולנהל אותם כראוי כדי להבטיח קיימות בעתיד: ״הנה
 שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים: וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע
 בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ: ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי
 כבד הוא מאד: [...] ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים: יעשה פרעה
 ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע: ויקבצו את כל אכל השנים
 הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו: והיה האכל לפקדון לארץ

2 1 1  לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיכרת הארץ ברעב״.

 אז קיבל יוסף לידיו את ניהול המשאבים לפי תכניתו: ״ותעש הארץ בשבע שני השבע
 לקמצים: ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אוכל שדה
 העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה: ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי

2 1 2 .  אין מספר״

 סיפורו של יוסף עורר תגובות אנטישמיות. היו שהאשימו אותו בספסרות, בניצול
 ובהתאכזרות אל האוכלוסייה מוכת העוני. הפרשן בנו יעקב מפריך דעות אלו בנתתו את
ת הסיפור בכללותו, אין חולק על כך שיוסף הציל את  הפרק הנדון: ״1. כאשר בוחנים א
 העם המצרי ממוות ברעב, לא רק בזכות התכנית שהגה בחכמתו, לאגור בר בשנות השובע
 לשנות הרעב, אלא גם בדרך חלוקת הבר בכל תקופת הרעב עד תומה. אין אנו שומעים
 ולו על אדם אחד שמת ברעב במצרים [...] 2. כל עוד יש בידם כסף [העובדה] שעל האנשים
 לשלם בעבור הלחם שהם מקבלים מוצדקת. איך ייתכן לבקש לחם ולא לשלם את
 מחירו? 3. הכעס על שהאנשים נעשים עבדים איננו במקומו, שכן הוא נובע מהעלמת עין

2 1 3 . ״ תה  מהעובדה שהדרישה לא באה מצד יוסף, אלא המצרים הם שהציעו או

 אהרן וילדאבסקי, חוקר מדעי המדינה, מכנה את יוסף ׳בעל בית טוב׳ ומראה שהסיפור
 הוא דוגמה לניתוח כלכלי. הוא טוען למשל ש״אין להטיל על יוסף את האשמה שתבע

. ו ל - ג ; ל א ל - ט  211 בראשית מא, כ
. ט מ - ז  212 בראשית מא, מ

Benno Jacob, Das erste Buch der T o r a Genesis; Uebersetzt und E r k l a e r t , Schocken, 213 
Berlin 1934, pp. 856 [German] 
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 מחיר מופקע מאלה שהיו מסוגלים לשלם פחות מאחרים״. והוא מוסיף: ״בתקופה שבה
 לדברי התורה שלט רעב בעולם כולו, תהיה זו הפרזה לראות את יוסף כהיפוכו של נוח, שאף

2 1 4 . ת הנותר ממנה, מכליה במבול״  הוא הציל את האנושות, או א

 משאבים ליחידים
 בסיפור המקראי, במצבים מסוימים ה׳ מספק מים ומזון ליחידים. לאחר שגורשו מבית
 אברהם נדדו הגר וישמעאל בנה במדבר באר שבע. כאשר אזלו המים מכליה של הגר:
 ״ויפקח א־להים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את

2 1 5 .  הנער״

 יש גם מקרים שבהם הראויים לכך זוכים לקבל מזון. אליהו הנביא פוגש אלמנה
 ומבקש ממנה להביא לו לחם. אך היא אומרת לו: ״חי ה׳ א־להיך אם יש לי מעוג
 כי אם מלא כף קמח בכד ומעט שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו
2 ואולם אליהו מורה לה לספק לו מזון תחילה ואז יקרה נס 1 6 . ״ ו  לי ולבני ואכלנהו ומתנ
 ויהיה לה מזון בשפע: ״כי כה אמר ה׳ א־להי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת
 השמן לא תחסר עד יום תתן ה׳ גשם על פני האדמה: ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל
 הוא והיא וביתה ימים: כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר כדבר ה׳ אשר דיבר

2 1 7 . ״  ביד אלהו

 סיפור דומה מובא על אודות אלישע. אלמנתו של אחד מן הנוהים אחריו מספרת לו
 שהנושה בא ואיים לקחת את ילדיה לעבדים: ״ויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי
 מה יש לכי בבית ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן: ויאמר לכי שאלי לך
 כלים מן החוץ מאת כל שכנכי כלים רקים אל תמעיטי: ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בניך
 ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסיעי: ותלך מאתו ותסגר הדלת בעדה ובעד בניה הם
 מגישים אליה והיא מצקת: ויהי כמלאת הכלים ותאמר אל בנה הגישה אלי עוד כלי ויאמר
2 אלישע מורה לה למכור את השמן. בתמורה שתקבל 1 8 . ״  אליה אין עוד כלי ויעמד השמן

Aaron Wildavsky, Assimilation versus separation; Joseph the administrator and the politics 214 
of religion in B i b l i c a l I s r a e l , Transaction, New Brunswick 1993, p. 153 

 215 בראשית כא, יט.
 216 מלכים א יז, יב.

. ז ט - ד  217 מלכים א יז, י
. ו -  218 מלכים ב ד, ב
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 מדיניות משאבים

 תוכל לשלם את חובה ולהציל את ילדיה מעבדות. יתרה מזו, הם גם יוכלו להוסיף
 ולהתפרנס משארית השמן.

 מהזוד ומהזוו ביו־גאו־כימי
 מוטיבים אחרים הקשורים לסביבה ומופיעים במקרא היו בוודאי מכונים כיום
 מחזור (Recycling) ביו־גאו־כימי ומחזור (Cycling) — יסודות בעלי חשיבות רבה
 בנושא הקיימות. תחילה מוטיבים אלו מוזכרים כאשר ה׳ אומר לאדם הראשון, אם
 נשתמש במינוח בן ימינו, שישוב וייעשה ׳חומר גלם׳ שישמש את הדורות הבאים:
 ״בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר

219 

 תשוב״.

 השימוש בתכשיטים לצורכי קדושה מתואר כמהזור שאיננו קשור בפסולת. כאשר עמדה
 על הפרק בניית המשכן במדבר תרמו בני ישראל את תכשיטיהם: ״ויבאו האנשים על
2 מהפסוק משתמע 2 0 . הב״  הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי ז
 שהתכשיטים והזהב מוחזרו, שכן בצורתם המקורית לא היה להם שימוש במשכן. במקרא

 מתוארים כלי שרת רבים עשויי זהב, ככל הנראה מתרומות אלו.

 כמו כן, כאשר היה נדמה לבני ישראל שמשה מבושש לרדת מן ההר הם ביקשו מאהרן
 לעשות להם אליל: ״ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם
ת נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן:  ובנתיכם והביאו אלי: ויתפרקו כל העם א
 ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך

2 2 1 . ם״  מארץ מצרי

 הרס משאבים
 אף שההלכה מתנגדת בחריפות להרס בשרירות לב, המקרא מרמז שהרס הוא תהליך
 טבעי: ״לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים: עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור

 219 בראשית ג, יט.
 220 שמות לה, כב.

. ד -  221 שמות לב, ב
. ב -  222 קהלת ג, א
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 מנפרד גרסטנפלד

 חורבן חלקים מהטבע, ובהם משאבים, מוזכר במקרא פעמים רבות. ישעיהו מתנבא
 בשם ה׳ ואומר: ״אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים
2 לאחר מכן הוא מזכיר שוב את הנושא ואומר: ״הן בגערתי אחריב ים אשים 2 3 .  אוביש״

2 2 4 .  נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמות בצמא״

 הנביא יואל מתאר בפרטי פרטים הרס משאבים בידי פולש: ״כי גוי עלה על ארצי עצום

 ואין מספר שניו שני אריה ומלתעות לביא לו: שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה

 והשליך הלבינו שריגיה [...] שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל
225 

 יצהר״.

 כך גם ירמיהו: ״הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאם ה׳ ואל נבוכדראצר מלך בבל
את ועל ישביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושמתים  עבדי והבאתים על הארץ הז
 לשמה ולשרקה ולחרבות עולם [...] והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגוים האלה

2 2 6 . ה״ ת מלך בבל שבעים שנ  א

 בספרי הנביאים מוזכר הרס כזה פעמים רבות כעונש הצפוי לאויבים בעתיד: ״מצרים

 לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא
227 

 בארצם״.

 במדרש מוזכר שעולמות נחרבו: ״ר׳ תנחומא פתח את הכל עשה יפה בעתו(קהלת ג, יא)

 אמר ר׳ תנחומא בעונתו נברא העולם, לא היה העולם ראוי לבראות קודם לכו, אמר ר׳ אבהו
228 

 מיכן שהקב״ה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אל״.

 בתלמוד נאמר שלא זו בלבד שהצדיקים יכלו לברוא עולם אילו רצו בכך, אלא שרבא
2 2 9 .  ברא פעם אדם ושלחו אל רבי זירא, ורבי זירא הורה לו לשוב לעפרו

 223 ישעיהו מב, טו.
 224 ישעיהו נ, ב.

. א י - : י ז -  225 יואל א, ו
 226 ירמיהו כה, ט: יא.

 227 יואל ד, יט.
 228 בראשית רבה ט.

 229 בבלי, סנהדרין ס״ה ע״ב.
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 מדיניות משאבים

 מדיניות האדמה החרוכה
 המקרא מספר פעמיים על מנהיגים נאמנים בישראל המיישמים מדיניות שכיום הייתה
 מכונה ׳מדיניות האדמה החרוכה/ במלחמתם נגד המואבים ציווה הנביא אלישע בשם ה׳
 על מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום: ״והכיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ

2 3 0 . ים״  טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו וכל החלקה הטובה תכאבו באבנ

 הסברם של פרשנים אחדים לסתירה בין הוראת הנביא ובין האיסור על השחתה זדונית
ק לארץ ישראל. ח מ  הוא שהוראת הנביא כוונה אל אויב ש

 במקרה אחר סתם המלך הצדיק יחזקיהו את כל מוצאי המים שמחוץ לירושלים כדי
 למנוע מים מהצבא הפולש של המלך האשורי סנחריב: ״וירא יחזקיהו כי בא סנחריב
 ופניו למלחמה על ירושלים: ויועץ עם שריו וגבוריו לסתום את מימי העינות אשר מחוץ לעיר
ת כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמר למה  ויעזרהו: ויקבצו עם רב ויסתמו א

2 3 1 .  יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים״

2 נורמן לם טוען שחכמי התלמוד גינו את 3 2 . הו  במשנה נאמר שזהו אחד מחטאי יחזקי
 יחזקיהו על כך, ובספרי הדבר משווה לאיסור השחתה של עץ פרי. לם מוסיף שהרמב״ם

2 3 3 . ך  ראה בכך ׳הוראת שעה׳ המותרת לנביא, אף שאין לנהוג כ

 מסופר גם ש: ״אבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכוד את העיר ואת העם אשר בה
2 ואולם המעשים המתוארים כאן אינם אלא של אדם 3 4 .  הרג ויתץ את העיר ויזרעה מלח״

 מרושע.

: ״וילך  שמשון גרם להרס כאשר החליט שהמלחמה באויב עדיפה מהגנת החי
 שמשון וילכד שלש מאות שועלים ויקח לפידים ויפו זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני
 הזנבות בתוך: ויבער אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד קמה ועד

2 3 5 . ת״ י  כרם ז

 230 מלכים ב ג, יט ואילך.
. ד -  231 דברי הימים ב לב, ב

 232 משנה, פסחים ד, ט.
 Norman Lamm, 'A Jewish View of the environment and ecology' 233 — הרצאה שנישאה

 בטכניון בחיפה ב־7.10.1996.
 234 שופטים ט, מה.

. ה -  235 שופטים טו, ד
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 מה שנהרס עדיין בר שימוש
 ישעיהו מנבא שהקב״ה יחריב את ארץ אדום, אך מבהיר שאף על פי שהארץ תהיה חרבה
 ושוממה באין יושב, עדיין תהיה ראויה לשמש מערכת אקולוגית לחיות: ״כי רותה
 בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט: חרב לה׳ מלאה דם הדשנה מחלב
 מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח לה׳ בבצרה וטבח גדול בארץ אדום: וירדו
ה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן: כי יום נקם לה׳ שנת ת מ  ראמים עמם ופרים עם אבירים ו
 שלומים לריב ציון: ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה: לילה
 ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה: וירשוה
ת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו: חריה ואין שם מלוכה א  ק
 יקראו וכל שריה יהיו אפס: ועלתה ארמונותיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה
 תנים חציר לבנות יענה: ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית
 ומצאה לה מנוח: שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה

2 3 6 .  רעותה״

 פירוש דומה יש גם לנאמר באחד הפרקים הקודמים: ״כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב
2 3 7 . ה״  כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפי

 מוטיב זהה מופיע בספר ירמיהו: ״על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו
 מבלי איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו: ונתתי את

238 

 ירושלים לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב״.

 הנביא מלאכי מנבא אף הוא על שינוי כזה: ״אהבתי אתכם אמר ה׳ ואמרתם במה אהבתנו
ת הריו שממה ואת  הלוא אח עשו ליעקב נאם ה׳ ואהב את יעקב: ואת עשו שנאתי ואשים א
ת נינוה 2 וכמוהו צפניה: ״ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וישם א 3 9 .  נחלתו לתנות מדבר״
 לשממה ציה כמדבר: ורבצו בתוכה עדרים כל חיתו גוי גם קאת גם קפוד בכפתריה ילינו קול

2 4 0 .  ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה״

 יחזקאל מנבא על תבוסה גדולה של גוג מלך מגוג. המלך ורכושו יהיו למשאבים לאדם
 ולחיה: ״על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך לעיט צפור כל כנף וחית

. ו ט -  236 ישעיהו לד, ה
 237 ישעיהו כז, י.

. י -  238 ירמיהו ט, ט
. ג -  239 מלאכי א, ב

. ו ט - ג  240 צפניה ב, י
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 מדיניות משאבים

2 ״ויצאו ישבי 4 1 . ם״  השדה נתתיך לאכלה: על פני השדה תפול כי אני דברתי נאם ה׳ אל־הי
 ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברומח ובערו בהם אש

2 4 2 . ים״  שבע שנ

 ״ואתה בן אדם כה אמר ה׳ א־להים אמור לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו
 האספו מסביב על זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם
 דם: בשר גבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתו אילים כרים ועתודים פרים מריאי בשן
 כלם: ואכלתם חלב לשבעה ושתיתם דם לשכרון מזבחי אשר זבחתי לכם: ושבעתם על
ס ורכב גבור וכל איש מלחמה נאם ה׳ א־להים: ונתתי את כבודי בגויים וראו כל  שלחני סו

243 

 הגויים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם״.

 דוגמה קיצונית לקיום משאבים לאחר השחתה היא אשת לוט. אהרי שהביטה לאחור
2 4 4 . ע  נעשתה נציב מלח ולא סל

. ה -  241 יחזקאל לט, ד
. י -  242 יחזקאל לט, ט

-כא, ז  243 יחזקאל לט, י
 244 בראשית יט, כו.
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 פרק חמישי

ת היהודית ר ו ס מ  המים !

 חלוקת המים על פני העולם אינה שווה, ומקור אספקתם הוא בדרך כלל עונתי. אספקת
 מי שתייה היא בעיה כלל עולמית. למעשה מדובר במספר גדל והולך של מחסורים

 מקומיים. כיום מאמצים לחיסכון במים הם תופעה שכיחה בארצות רבות.

 בפרקים הקודמים כבר דנו במושג המים במסורת היהודית. בשל חשיבותם של המים
 לחיים בתבל הם הוזכרו בפסוק השני במקרא: ״וחשך על פני תהום ורוח א־להים מרחפת

245 . 

 על פני המים״.

 במסורת היהודית המים מסמלים הן קיום והן חורבן. קשר מאפיין זה מופיע שוב גם
 במחקרים בני ימינו. אהרן וילדבסקי כותב: ״קיום וסכנה מצויים בכפיפה אחת באותם
 דברים ופעולות. בתנאים המתאימים (או הלא־מתאימים) כל הדברים שאנו זקוקים להם
 לקיומנו עלולים גם לפגוע ולהרוג. במים אפשר לטבוע, המזון עלול להרעיל והאוויר עלול

2 4 6 . וק״  לחנ

2 4 7 : ם י י  בהשקפה המקראית על אודות המים יש חמישה יסודות עיקריים וכמה משנ
 1. המים מפרים את האדמה ומזינים את השדות והעצים. כך מי הנהרות, הגשם או

 הטל.
 2. המים הם מקור טבעי הכרחי לקיומם של החיים, דהיינו, לשתייה, להכנת מזון ולרחצה.
 3. המים הורסים. אפשר להבין זאת גם על רקע התפקיד של תנועת המים בבריאת

 העולם. את היסוד ההרסני הזה מלווה תפיסת עוצמתם של המים.
 4. למים תפקידים דתיים.

 5. המים הם סמל לחיים. למשל לפוריות, לטהרה או לשפע — במגוון רחב של דימויים.

 245 בראשית א, ב.
Aaron Wildavsky, Searching for Safety, Transaction, New Brunswick 1991, p. 5 246 

 247 בחברה בת זמננו יש למים פונקציות רבות אחרות. למשל חומר גלם כימי או חומר מסים.
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 המים משמשים גם, בין השאר:

 6. אמצעי לנסות בו את בני האדם.
 7. חיץ טבעי.

 8. אמצעי זיהוי — בייחוד לקביעת בעלות על בארות.
 9. מקום מפגש לאנשי המקום ולעוברי אורח, בייחוד ליד בארות.

 10. שליחי ה׳ לחולל שינויים בטבע.
 11. אמצעי תעבורה.

 המים מפרים את האדמה
 תפקיד המים בהפריה מוזכר בפרק השני במקרא: ״וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל
2 מניעת הגשם או הורדתו 4  עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה׳ א־להים על הארץ״.8
 הם כלי בידי שמים לשכר או לעונש. דוגמה לעונש מופיעה בספר דברים: ״וחרה אף ה׳
 בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל

249 . 

 הארץ הטבה אשר ה׳ נתן לכם״. דוגמה נוספת מובאת בישעיהו: ״ועתה אודיעה נא
 אתכם את אשר אני עשה לכרמי הסר משובתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס: ואשיתהו
2 זכריה 5 0  בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר״.
 הנביא מנבא: ״והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלם להשתחות למלך

2 5 1  ה׳ צבאות ולא עליהם יהיה הגשם״.
 מצד אחר, בני ישראל מקבלים שכר כאשר הם שומעים בקול הי, כנאמר בספר מלכים:
 ״ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר

2 5 2  ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה״.

 יחזקאל מתאר בהרחבה כיצד המים מפרים את העצים: ״הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף
 וחורש מצל וגבה קומה ובין עבותים היתה צמרתו: מים גדלוהו תהום רוממתהו את
 נהרותיה הלך סביבות מטעה ואת תעלותיה שלחה אל כל עצי השדה: על כן גבהא קומתו
 מכל עצי השדה ותרבינה סרעפותיו ותארכנה פוארותו ממים רבים בשלחו: בסעפותיו קננו

 248 בראשית ב, ה.
 249 דברים יא, יז.

. ו -  250 ישעיהו ה, ה
 251 זכריה יד, יז.

 252 מלכים א ח, לו.
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 כל עוף השמים ותחת פוארותיו ילדו כל חיית השדה ובצלו ישבו כל גוים רבים: וייף בגדלו
 בארך דליותיו כי היה שרשו אל מים רבים: ארזים לא עממוהו בגן א־להים ברושים לא דמו
 אל סעפותיו וערמונים לא היו כפורואתיו כל עץ בגן א־להים לא דמה אליו ביפיו: יפה

2 5 3 .  עשיתיו ברוב דליותיו ויקנאוהו כל עצי עדן אשר בגן הא־להים״

 אלא שהמסר שלו הוא שאין בפוריות זו כל תועלת אם הגאווה היא המאפיינת אותה:
 ״לכן כה אמר ה׳ א־להים יען אשר גבהת בקומה ויתן צמרתו אל בין עבותים ורם לבבו

2 5 4  בגבהו: ואתנהו ביד איל גוים עשו יעשה לו ברשעו גרשתיהו״.

 המים וחיוניותם לחיים
 בכל התרבויות המים נתפסים כגורם היסודי ביותר לקיום, והם קודמים אפילו לאוכל.
 במקרא הלחם והמים מופיעים יחדיו פעמים רבות. למשל בספר שמות: ״ועבדתם את ה׳

2 5 5 .  א־להיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך״

 האיכות הקיומית היסודית של המים מודגשת גם בנבואת יחזקאל: ״ק• אדם לחמך ברעש
2 במשלי נאמר: ״מים גנובים ימתקו ולחם סתרים 5 6 .  תאכל ומימיך ברגזה ובדאגה תשתה״

2 5 7 .  ינעם״

2 ״שים לחם ומים 5 9 ם: י י 2 כמחווה לאורחים רצו 5 8 ם ח  בסיפור התנ״כי מוגשים מים עם ל

. ט -  253 יחזקאל לא, ג
. א י -  254 יחזקאל לא, י

 255 שמות כג, כה.
 256 יחזקאל יב, יח.

 257 משלי ט, יז.
 258 כשה׳ מבשר על הורדת המן הוא קורא לו לחם: ״הנני ממטיר לכם לחם מן השמים״ שמות טז, ד.
 כשה׳ מצווה על יחזקאל לשכב כפות על צדו השמאלי, הוא אומר לו: ״ואתה קח חטין ושערים ופול
 ועדשים ודחן ובסמים ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על
 צדך שלש מאות ותשעים יום תאכלנו ויאמר אלי בן אדם הנני שבר מטה לחם בירושלים ואכלו לחם
 במשקל ובדאגה ומים במשורה ובשממון ישתו: למען יחסרו לחם ומים ונשמו איש ואחיו ונמקו

. ז י - ז  בעונמ״. יחזקאל ד, ט, ט
 259 לעתים נדירות מוצעים תחתיהם לחם ויין. כך הדבר עם אברהם, לאחר שהשיב את לוט בן אחיו
^ בראשית יד, יח. י ל  משבי אויבי סדום: ״ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לא־ל ע
: ו ט - ד  לחם ויין כלולים גם במתנה שהביאה אביגיל לדוד. צירוף זה מוזכר גם בתהילים קד, י
 ״להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש״. בקהלת ט, ז נאמר: ״לך אכל בשמחה לחמך ושתה

 בלב טוב יינך״, ובמשלי ט, ה כתוב: ״לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי״.
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 לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל אדניהם״. ישעיהו אומר: ״לקראת צמא התיו מים ישבי
2 6 1 .  ארץ תימא בלחמו קדמו נדד״

 הסירוב להגיש לחם ומים הוא מעשה של איבה ועוינות, כפי שעולה מהסיפור על נבל
 המסרב לכלכל את נערי דוד: ״ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגזזי
2 ואולם אביגיל אשת נבל מבינה את 6 2 . ״  ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה
 הסכנה שבסירוב מעליב זה, ויוצאת רכובה אל דוד עם צידה טובה יותר: ״ותמהר אביגיל
ם קלי ומאה צימוקים ם לחם ושנים נבלי יין וחמש צאן עשויות וחמש סאי  ותקח מאתי

2 6 3 .  ומאתים דבלים ותשם על החמורים״

 הנביא הושע מגנה בזעם את העבודה הזרה, ומזכיר לחם ומים בין שאר המצרכים: ״כי
ם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי מ  זנתה א

2 6 4 . ״ י י קו  שמני ושי

 בארות שנויות במחלוקת
 המים היו יקרי המציאות גם בימי האבות, ולכן פעמים רבות פרצו בגללם מריבות. כך
2 אברהם קובל לפני אבימלך מלך גרר על שעבדיו 6 5 . ו  אירע לאברהם וכך גם ליצחק בנ
 של המלך תפסו באר מבארותיו, והמלך משיב: ״והכיח אברהם את אבימלך על אדות באר
ם אשר גזלו עבדי אבימלך: ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה  המי
 לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום״. אברהם חפר באר אחרת והגיש לאבימלך
 שבע כבשות בהוכחה לחפירת הבאר: ״ויאמר כי את שבע כבשת תיקח מידי בעבור תהיה

2 6 6 . את״  לי לעדה כי חפרתי את הבאר הז

 גם יצחק נאלץ להתמודד עם בעיות כאלה: ״ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים
 חיים: ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו

2 6 7 . ה״  עמו: ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנ

 260 מלכים ב ו, כב.
 261 ישעיהו כא, יד.

 262 שמואל א כה, יא.

 263 שמואל א כה, יח.
 264 הושע ב, ז.

 265 לפרטים נוספים, ראו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 183.
: ל. ו כ - ה  266 בראשית כא, כ

. א כ - ט  267 בראשית כו, י
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 מכיוון שהמים מעטים כל כך חייב אדם להיזהר ולא להזיק לבור חברו בבואו לחפור בור
 לעצמו. במשנה נאמר שחובה על האדם להתרחק שלושה טפחים מבור חברו, וכן לסוד

2 6 8 . פה)  את בורו שלו בסיד (כדי למנוע דלי

 לא לשתייה בלבד נועדו המים אלא אף לרחצה, שהיא מרכיב חשוב בקבלת אורחים.
 כשראה אברהם את שלושת האנשים הניצבים עליו, שלא היו אלא מלאכים, הזמין אותם
 אליו והציע להם מים לרחיצת רגליהם ולחם למאכל. מים לשתייה אינם מוזכרים כלל:
 ״ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך: יקח נא מעט מים ורחצו
 רגליכם והשענו תחת העץ: ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על

269 

 עבדכם״.

 כמו כן הציע לוט למלאכים המגיעים לסדום מים לרחיצת רגליהם, ולא הזכיר מים
 לשתייה: ״ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם
 והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין: ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש

2 7 0 . ״  להם משתה ומצות אפה ויאכלו

 רחצה מוזכרת גם בספר איוב: ״אם התרחצתי במי שלג והזכותי בבר כפי: אז בשחת
2 ועוד דוגמה בשיר השירים: ״פשטתי את כתנתי איככה 7 1 ״.  תטבלני ותעבוני שלמותי

272 

 אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם״.

 מים במדבר
 השקפת המקרא על משאבי הטבע מודגשת בתקופת נדודיו של עם ישראל במדבר. הטבע

 וכל משאביו בידי הבורא ברצונו הוא מעניקם וברצונו מונע אותם.

ת  כדי לספק מים לבני ישראל במםעיהם במדבר הצחיח, ה׳ מחולל נסים: ״ויסע משה א
 ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים: ויבאו
 מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה: וילינו העם על משה

 268 משנה, בבא בתרא ב, א.
. ה -  269 בראשית יח, ג
. ג -  270 בראשית יט, ב

. א ל -  271 איוב ט, ל
 272 שיר השירים ה, ג.
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 לאמר מה נשתה: ויצעק אל ה׳ ויורהו ה׳ עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חוק
2 7 3 . ״  ומשפט ושם נסהו

 הקב״ה נוקט כמה דרכים כדי לספק מים לעם ישראל. אלו מרמזות שאין דבר צפוי או
 מובן מאליו, והכול לפי רצון שמים. הדבר מתברר גם בשני האירועים האתרים שבהם
 הקב״ה מספק מים לעם ישראל: ״ויאמר ה׳ אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני
 ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת: הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב

2 7 4 .  והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל״

 בהזדמנות אחרת ה׳ מצווה על משה לדבר אל הסלע: ״קח את המטה והקהל את העדה
 אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע
2 ואולם משה אינו ממלא את ציווי ה׳ במלואו: ״וירם 7 5 . ת העדה ואת בעירם״  והשקית א
2 לא 7 6  משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם״.
 במדבר, אך בתנאים דומים, המים פורצים מתוך בקע במכתש כמענה לתפילת שמשון
 לאחר שהרג אלף פלשתים: ״ויצמא מאד ויקרא אל ה׳ ויאמר: אתה נתת ביד עבדך את
 התשועה הגדולה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים: ויבקע א־להים את המכתש

277 

 אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי״.

 ישעיהו מנבא שגם בעתיד ייענה ה׳ לצורכי עמו ויעניק לו משאבים בשפע אף במקומות
 שבהם אין הם מצויים בדרך כלל: ״אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים
2 מוטיב זה חוזר בהמשך: ״תכבדני חית השדה 7 8 . ם״  מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מי

2 7 9 . ״ רי  תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישימוו להשקות עמי בחי

 חלוקה של מים מעטים
 גם בתלמוד יש דיון על חלוקתו של מצרך מוגבל זה: ״שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד
 אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם — מתים, ואם שותה אחד מהן — מגיע

. ה כ - ב  273 שמות טו, כ
. ו -  274 שמות יז, ה

 275 במדבר כ, ח.
 276 במדבר כ, יא.

. ט י - ח  277 שופטים טו, י
 278 ישעיהו מא, יח.

 279 ישעיהו מג, כ.
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 ליישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של
2 8 1 . רך״ 2 — חייך קודמים לתיי חבי 8 0 ׳ ך מ  חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: ׳וחי אחיך ע

2 אם 8 2 . ש ב  בתוספתא מסופר על שני אנשים הצועדים במדבר. לאחד כד מים ולשני כד ד
 ייסדק כד המים, ההלכה היא שבעל כד הדבש חייב לרוקן את תכולת כדו כדי למלא אותו
 במי הכד הסדוק. ההגיון בהלכה זו הוא שמים חיוניים לחיי בני אדם במדבר ודבש איננו
2 אך כשיגיעו ליישוב בעל כד המים חייב לשלם לחברו את מחיר הדבש 8 3 .  חיוני להם

2 8 4 . ד  שהפסי

 בתלמוד יש סיפורים נוספים הנוגעים למים קצובים. באחד מהם חל שינוי בטבע למען
 אדם נדיב לב: ״פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות. הלך
 נקדימון בו־גוריון אצל אדון אחד, אמר לו הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים
 ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים, ואם איני נותן לך הריני נותן לך שתים עשרה ככר
 כסף, וקבע לו זמן. כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים [...] נקדימון נכנס לבית המקדש
 כשהוא עצב, נתעטף ועמד בתפלה [...] מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו

285 

 שתים עשרה מעינות מים והותירו״.

 המים כאמצעי ענישה
 הדוגמה העיקרית לכוחם ההרסני של המים כבר הוזכרה לעיל בדיון על המבול. במקרא
 יש כמה דוגמות אחרות לאסונות הקשורים למים, ואלו אינם נוגעים לקיימותה של

 המערכת האקולוגית הגלובלית כולה, אלא רק לחלקים ממנה.

2 8 6 . ם ד  דוגמה בולטת אחת היא הראשונה שבעשר המכות. במכה זו היו מי היאור ל
 בנושא זה נדון בפרק השישי.

 280 ויקרא כה, לו.
 281 בבלי, בבא מציעא ס״ב ע״א.

 282 ראו גם ירושלמי, בבא קמא י, ד.
 283 יש עוד הלכות הנוגעות לעדיפויות של הצלת מצרכים במקרי חירום. למשל אם נשבר כד דבש, בעל
 כד יין חייב לרוקן את יינו כדי להציל את הדבש, ובעל הדבש ישלם לו את מחיר היין. ראו בבלי,

 בבא קמא פ״א ע״א.
 284 תוספתא, בבא קמא י, כח (מהדורת ליברמן).

׳ ע״א. כ - ב ״  285 בבלי, תענית י״ט ע
. ה כ - ד  286 שמות ז, י
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 סיפור אחר על כליה שהביאו המים הוא סיפור המעבר בים סוף, אחרי יציאת מצרים.
2 וכאשר עברו את הים, ״ויט משה את ידו 8 7  תחילה בני ישראל הלכו ״בתוך הים ביבשה״
ם לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער ה׳ את מצרים בתוך  על הים וישב הי
ם ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא  הים: וישבו המי
2 כוחם ההרסני של המים בים סוף מוזכר גם במזמור תהלים: 8 8 . ״ ד ח  נשאר בהם עד א

2 8 9 .  ״ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר״

 במלחמה של ישראל, יהודה ואדום נגד מואב בימי יורם מלך ישראל, מוזכר בעקיפין
 מוטיב זה של כליה במים. המואבים מולכים שולל: ״וישכימו בבקר והשמש זרחה על
 המים ויראו מואב מנגד את המים אדמים כדם: ויאמרו דם זה החרב נחרבו המלכים ויכו
2 הם יוצאים להילחם בשלושת הצבאות של שלושת 9 0 . אב״ ת רעהו ועתה לשלל מו  איש א

 המלכים, ונוחלים תבוסה.

 בנבואתו על צור יחזקאל מכריז: ״כי כה אמר ה׳ א־להים בתתי אתך עיר נחרבת כערים
 אשר לא נושבו בהעלות עליך את תהום וכסוך המים הרבים: והורדתיך את יורדי בור אל
 עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כחרבות מעולם את יורדי בור למען לא תשבי ונתתי צבי
2 ובנבואה אחרת על צור הוא אומר: ״ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך 9 1 . ם״ י י  בארץ ח
 מי כצור כדמה בתוך הים: בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך

2 9 2  העשרת מלכי ארץ: עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו״.

 כוח ההרס של המים מובא גם בסיפור על יונה הנביא הבורח מפני ה׳ אל תרשיש: ״וה׳
2 יונה מתאר את 9 3  הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר״.
 הפחד הממלא את לבו של האדם אל מול כמות מים אדירה: ״ותשליכני מצולה בלבב
 ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו: ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף

2 9 4  להביט אל היכל קדשך: אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי״.

 287 שמות יד, טז.
. ח כ - ז  288 שמות יד, כ

 289 תהלים קו, יא.
. ג כ - ב  290 מלכים ב ג, כ

. כ - ט  291 יחזקאל כו, י
. ד ל - ב  292 יחזקאל כז, ל

 293 יונה א, ד.
. ו -  294 יונה ב, ד
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 כוח המים
 פרקים אחרים מעידים אף הם שהנביא רואה במים כלי רב עצמה. למשל ישעיהו: ״הוי

 המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון״.

ת קול כנפיהם כקול מים רבים כקול ש־די  גם יחזקאל מדבר על כוח המים: ״ואשמע א
2 וכן: ״והנה כבוד א־להי ישראל 9 6  בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן״.

2 9 7 . ״  בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו

 דימוי מעין זה למים מופיע אף במזמור תהלים: ״מלפני אדון חולי ארץ מלפני א־לוה
298 

 יעקב: ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים״.

 יש גם לבחון תחושות אלו על רקע תנועת המים הרבים בימי הבריאה: ״ורוח א־להים
ם ויהי מבדיל בין מים למים:  מרחפת על פני המים [...] ויאמר א־להים יהי רקיע בתוך המי
ת הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע וביו המים אשר מעל לרקיע  ויעש א־להים א
 ויהי כן [...] ויאמר א־להים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה

 המים כהקשר הדתי
 בהקשר הדתי יש למים חשיבות בנושאי טהרה. הכוהן הגדול היה חייב לטבול בטרם

3 0 0 .  עמד לפני ה׳ ביום כיפור: ״בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם״

 יציאת זרע ויחסי מין מחייבים אף הם טבילה: ״ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים
 את כל בשרו וטמא עד הערב נ...] ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים
3 יתרה מזו, ״וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים 0 1 .  וטמאו עד הערב״

3 0 2 .  וטמא עד הערב״

 295 ישעיהו יז, יב.
 296 יחזקאל א, כד.
 297 יחזקאל מג, ב.

. ח -  298 תהלים קיד, ז
: ט. ז -  299 בראשית א, ב: ו

 300 ויקרא טז, ד.
 301 ויקרא טו, טז: יח.

 302 ויקרא טו, יז.
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 בספר ויקרא נמנים בעלי החיים והזוחלים הטמאים: ״אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל
 הנגע בהם במתם יטמא עד הערב: וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד
 או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר [...] אך

3 0 3 . ״ טמא  מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם י

 מצד אחר, בכוחם של מים המעורבבים באפר פרה אדומה לטהר בני אדם שנטמאו משום
3 0 4 . ת  שבאו במגע עם מ

 למים תפקיד דתי גם בהקרבת הקרבנות. על קרבן עולה, למשל, נאמר: ״ושחט אתו על
 ירך המזבח צפנה לפני ה׳ וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב: וניתח אתו
 לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח:
 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח

3 0 5 . ״ ׳ ה  ניחוח ל

 דוגמה אחרת מרבות היא הקרבן שהמצורע מביא ביום טהרתו: ״וצוה הכהן ושחט את
 הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים: ואת הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת
 שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחוטה על המים החיים:
 והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה: וכבס
 המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ

3 0 6 . ם״ מי  לאוהלו שבעת י

 המים משמשים גם לבחינת נאמנותה של האישה לבעלה. הבעל מביא את אשתו אל
 הכוהן ומביא אתו קרבן — עשירית האיפה קמח שעורים: ״והקריב אתה הכהן והעמידה
 לפני ה׳: ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן
ת ראש האישה ונתן על כפיה את ת האשה לפני ה׳ ופרע א ם: והעמיד הכהן א  ונתן אל המי
 מנחת הזכרון מנחת קנאת היא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים״. הכוהן אומר לה
 שאם היא נקייה מהעוון לא יאונה לה כל רע משתיית המים, אך אם אכן בגדה בבעלה
 ״ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האישה לאלה

307 

 בקרב עמה״.

: לו. ב ל - א  303 ויקרא יא, ל
 304 ויקרא יט.

. ג י - א  305 ויקרא א, י
. ח -  306 ויקרא יד, ה

. : מ ח י ־ ז  307 במדבר ה, ט
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 יחזקאל מזכיר את כוחם המטהר של המים: ״וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל
3 0 8 .  טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם״

 המים כסמל
 השימוש במים כסמל שכיח מאוד במקרא. בספר ישעיהו למשל נאמר: ״ונחך ה׳ תמיד
 והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו

309 

 מימיו״.

 הנביא ירמיהו אומר על איש האמונה: ״ברוך הגבר אשר יבטח בה׳ והיה ה׳ מבטחו: והיה
 כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חם והיה עלהו רעע ובשנת בצרת

3 1 0 . ״  לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

 מוטיב זה חוזר במזמור תהלים: ״אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים
 לא עמד ובמושב לצים לא ישב [...] והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו

3 1 1 .  לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״

 המים מופיעים כסמל לשפע בנבואת יואל על ירושלים, העיר הקדושה אשר זרים לא
 יעברו בה עוד: ״והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה

3 1 2 . ם״  ילכו מים ומעין מבית ה׳ יצא והשקה את נחל השטי

 לפעמים המים הם סמל חיובי ולפעמים הם סמל שלילי. דוגמה לסמל חיובי היא: ״ויגל
3 כמו כן המים הם דימוי לחכמה ולרוחניות: ״מים 1 3 . ״ תן  כמים משפט וצדקה כנחל אי

3 1 4 . ״  עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה

 לפעמים המים מופיעים במקרא כסמל לאיום או כסמל לאי־יציבות. למשל בדבריו
3 1 5 .  האחרונים של יעקב לראובן בנו: ״פחז כמים אל תותר״

 308 יחזקאל לו, כה.
 309 ישעיהו נח, יא.

. ח -  310 ירמיהו יז, ז
 311 תהלים א, א: ג.

 312 יואל ד, יח.
 313 עמוס ה, כד.
 314 משלי יח, ד.

 315 בראשית מט, ד.
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3 1 6 . ם״  בספר יחזקאל המים הם סמל לחולשה: ״כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מי
 ויש למים עוד דימויים למכביר במקרא.

 יציקת מים על ידיו של אדם מסמלת כפיפות אליו. למשל על אלישע נאמר: ״אלישע בו
3 1 8 3 בתלמוד רבי יוחנן ממשיל את המים לתורה. 1 7 . ״ הו  שפט אשר יצק מים על ידי אלי

 גם לעצים יש משמעות סמלית, אפילו כשמים אינם מוזכרים. במשלי נאמר על המצוות
3 1 9 .  ועל החכמה: ״עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר״

 חמים כמחסום טבעי
 המים הם גם מחסום. כך למשל כשבקע הקב״ה לעם ישראל את ים סוף, כנאמר: ״ובני

3 2 0 .  ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם״

 כך גם כשנכנס עם ישראל לכנען, תחת מנהיגותו של יהושע: ״וכבוא נשאי הארון עד
 הירזץ ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי
 קציר: ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתו
 והיורדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו: ויעמדו הכהנים נשאי
 הארון ברית ה׳ בחרבה בתוך הירזץ הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי

3 2 1 . ״  לעבור את הירדן

 עוד דוגמה לדימוי זה של המים החוצצים מופיעה בספר יחזקאל: ״וימד אלף נחל אשר
3 היציאה ממצרים נזכרת שוב 2 2  לא אוכל לעבור כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר״.

3 2 3 . ד״  במזמור תהלים: ״בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נ

 בתלמוד המים נזכרים כמחסום בהקשר לנס שאירע לרבי פנחס בן יאיר. בדרכו לפדיון
 שבויים התברר לו שאיננו יכול לחצות את נהר גינאי. הוא מצווה על הנהר שייחצה, אך

 316 יחזקאל ז, יז.
 317 מלכים ב ג, יא.

 318 בבלי, בבא קמא י״ז ע״א.
 319 משלי ג, יח.

 320 שמות יד, כט.
. ז י - ו  321 יהושע ג, ט

 322 יחזקאל מז, ה.

 323 תהלים עח, יג.
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 המים במסורת היהודית

 הנהר מסרב בטענה שכמו רבי פנחס עצמו אף הוא, הנהר, עושה את רצוץ קונו. לדברי
 הנהר רבי פנחס ספק עושה את רצון קונו ספק לא, ואילו הוא, הנהר, בוודאי שעושה את
 רצון קונו. רבי פנחס מאיים על הנהר שאם לא ייבקע, הוא יגזור עליו שלא יעברו בו מים

3 2 4 ם.  לעולם, ואז הנהר נחצה ורבי פנחס עובר בו בשלו

 המים בהקשרים אחרים
 חוץ מהדוגמה של אישה סוטה, יש במקרא עוד דוגמאות לבחינתם של בני אדם במים.

 הגשת המים, למשל, או הגמיעה מהם, מרמזות על אופיו של האדם.

 עבד אברהם יוצא לארם נהריים למצוא אישה ליצחק בן אדוניו, והוא מתפלל אל
 ה׳ שיצליח את דרכו ואת הניסוי שהוא עומד לערוך; ״הנה אנכי ניצב על עין המים
 ובנות אנשי העיר יוצאות לשאב מים: והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה
 ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד

3 2 5 . ״ י  עם אדנ

 מבתן ערכי לבדיקת התאמתו של אדם לתפקיד נערך שוב כשה׳ מורה לשופט גדעון
 כיצד לבחור את אנשי המלחמה שייקח אתו. גדעון מצווה לבחור את אנשיו על פי
 הדרך שבה הם שותים מים: ״ויורד את העם אל המים ויאמר ה׳ אל גדעון כל אשר
 ילק בלשונו מו המים כאשר ילוק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות:
 ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם שלש מאות איש וכל יתר העם כרעו על ברכיהם

3 2 6 . ם״  לשתות מי

 המים מבטאים גם זהות: הבעלות על בארות מים קושרת אדם למקומו ומעידה על
 שייכותו לשם. בעלות האבות על בארותיהם היא דוגמה לכך. הדבר ניכר בייחוד כשיצחק
 שב וחופר את בארות אביו, ומכנה אותן בשמות שנתן להן אביו: ״וישב יצחק ויחפור את
 בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא

3 2 7 . ״ ו  להן שמות כשמת אשר קרא להן אבי

 324 בבלי, חולין ז׳ ע״א.
. ד י - ג  325 בראשית כד, י

. ו -  326 שופטים ז, ה
 327 בראשית כו, יח.
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 מנפרד גרסטנפלד

 מוטיב הזהות מופיע שוב בספר ישעיהו: ״מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים
3 ובמשלי: ״שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך: יפוצו 2 8 .  מפניהם לעשות לו שם עולם״
 מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים: יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך: יהי מקורך ברוך ושמח

329 

 מאשת נעוריך״.

 לבארות נודעת השיבות כמקום מפגש, לא רק ליושבי המקום כי אם גם לעוברי אורח. על
 עבד אברהם נאמר: ״ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת
3 כמו כן, כאשר הגיע יעקב אל אח בני קדם נשא את עיניו ״וירא והנה באר 3 0 .  השואבות״
 בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן
 גדלה על פי הבאר: ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן

3 3 1 . מה״  והשיבו את האבן על פי הבאר למקו

 וכשהגיע משה אל ארץ מדין: ״וישב על הבאר: ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה
3 3  ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן: יבאו הרועים ויגרשום״.2

 כפי שכבר נזכר לעיל, למים תפקיד חשוב בשינויים הזמניים המתחוללים בטבע. המבול,
 עשר המכות, מעבר ים סוף והמים במדבר הם רק מקצת ההתרחשויות האלה.

 גם בנסים שנעשו לבני אדם בודדים היה למים תפקיד. הדבר כבר הוזכר בפרק זה בעניין
 המים שפרצו מהמכתש להרוות את שמשון הצמא. לפני המלחמה במדיינים הראה ה׳
 לגדעון, לבקשתו, שני סימנים נסיים, שבהם למים תפקיד חיוני: ״ויאמר גדעון אל
ת ישראל כאשר דברת: הנה אנכי מציג את גזת הצמר בגורן  הא־להים אם ישך מושיע בידי א
ם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל הארץ חרב וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר  א
 דברת: ויהי כו וישכם ממחרת ויזר את הגזה וימץ טל מו הגזה מלוא הספל מים: ויאמר
 גדעע אל הא־להים אל יחר אפך בי ואדברה אך הפעם אנסה נא רק הפעם בגזה יהי נא חרב
 אל הגזה לבדה ועל כל הארץ יהיה טל: ויעש א־להים כן בלילה ההוא ויהי חרב אל הגזה

3 3 3 . ״  לבדה ועל כל הארץ היה טל

 328 ישעיהו םג, יב.
. ח י - ו  329 משלי ה, ט
 330 בראשית כד, יא.

. ג -  331 בראשית כט, ב
. ז י - ו  332 שמות ב, ט

. מ - ו  333 שופטים ו, ל
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 נם אחר שבו המים ממלאים תפקיד מתרחש לנעמן שר צבא מלך ארם. הנביא אלישע
ש 3 בתחילה ח 3 4 . טהר״  שולח לומר לו: ״הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך ו
 נעמן עלבון, אך בלחץ פנייתם של עבדיו הוא שועה לעצת הנביא: ״וירד ויטבול בירדן

3 3 5 . יטהר״  שבע פעמים כדבר איש הא־להים וישב בשרו כבשר נער קטן ו

 המים נזכרים במקרא כנושאי אניות: ״והשיבך ה׳ מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא
3 המים שימשו 3 6 . ה״  תוסיף עוד לראותה והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואץ קנ
3 שימוש זה של נשיאה והעברה 3 7 . ף ו  את הדג שבלע את יונה הנביא ופלט אותו אל הח
 נזכר פעמים מספר. למשל בספר ישעיהו: ״השולח בים צירים ובכלי גומא על פני מים לכו
 מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורט אל עם נורא מן הוא והלאה גוי קו קו ומבוסה אשר

3 3 8 . ״  בזאו נהרים ארצו

 334 מלכים ב ה, י.
 335 מלכים ב ה, יד.
 336 דברים כח, סח.

 337 יונה ב.
 338 ישעיהו יח, ב.
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 פרק שישי

ו בידי שמים י ש נ  הטבע והיותו מ

 בסיפור חשוב אחר במקרא — פרשת עשר המכות, התפתחות הדברים במערכת
 אקולוגית מקומית שונה לגמרי מהתפתחותם במחוזות הסמוכים: המכות פוגעות במצרים

 אך אינן פוגעות בגושן.

 הערכים המונחים ביסודה של פרשה זו דומים לאלה שבסיפורים הקודמים: הקב״ה עלול
 לפגוע פגיעה רצינית בחייה של חברה בת קיימא אם האדם ימאן לשמוע בקולו וללכת
 בדרכיו. הבורא רשאי לשנות את הטבע כראות עיניו. אם כן, השקפת המקרא היא
 שלטבע שתי מטרות: ראשית, לגלות את מלכות ה׳ בעולם, וכן לשמש אמצעי לגמול

 לבני האדם או להענישם או ללמדם לקח.

 בפרשה זו הבורא מתערב בשגרת הטבע ופוגע פגיעה קשה בסביבה. התשתית הכלכלית
 של מצרים נהרסת. התנהגותו של האדם בתחום הכלכלי וגישתו אל הסביבה הטבעית

 אינם מוזכרים בהקשר זה ואפשר להניח שאינם רלוונטיים לכאן.

 במכה הראשונה — מי הנהר שהם הבסיס לקיומן של החברה והכלכלה במצרים היו
 לדם, כדי להעניש את פרעה ואת עמו. הדגה ביאור מתה וזיהום חמור פשט הן במים והן
 באוויר. ״ויבאש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי הדם בכל ארץ
3 גם המכה השנייה, מכת הצפרדעים, גורמת לבעיות פסולת ולזיהום: ״ויעש ה׳ 3 9  מצרים״.
 כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות. ויצברו אתם המרים

3 4  חמרים ותבאש הארץ״.0

 וכמו במבול, הקיימות מושפעת במידה רבה מסיבות תאולוגיות. לעומת זאת בזמננו על
 הקיימות משפיעות במידה ניכרת טעויות אנוש, לדוגמה זיהום הריין ב־1986 וזיהום

 339 שמות ז, כא.
. י -  340 שמות ח, ט
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 הדנובה בשנת 2000. מכאן שאם ה׳ רוצה בכך הטבע יחזור לאיתנו מיד. אף שרוב
 מכות מצרים לא היו אלא לשעתן, השאירה המכה השביעית את חותמה על כלכלת
 מצרים: ״ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ

3 4 1  מצרים״.

 בפרשת עשר המכות יש גם מסרים רבים אחרים הנוגעים לסביבה. אחת המטרות של מדע
 הסביבה בן ימינו היא להוכיח שהזיהום גורם למחלות מסוימות. אופיו האפידמי של
 הזיהום מובא במפורש במכה השישית, כשהקב״ה מורה למשה ליטול מלוא חופניו אפר
 כבשן ולזרוק אותו אל חלל האוויר. האפר נהפך לאבק דק: ״ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו
 לפני פרעה ויזרק אותו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה: ולא יכלו
3 אם ננתח 4 2  החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים״.
 פסוקים אלו מנקודת ההשקפה של ה׳םביבתנות׳ בת ימינו נוכל לומר שזיהום האוויר,

 שמקורו בתהליכים המתרחשים בסביבה, גורם למגפות.

 אופיין המקומי של המכות
 אופיין המקומי של המכות הפוגעות בסביבה מודגש פעמים מספר בפרשת עשר המכות.
 עובדה זו מבליטה את מהותו של הטבע כמכשיר וכאמצעי שמטרתו אחת. במכה
 הרביעית למשל משה אומר לפרעה בשם ה׳: ״כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח
 בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם
 עליה: והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערב

3 4  למען־ תדע כי אני ה׳ בקרב הארץ״.3

 כמו כן נאמר על המכה השביעית שהייתה לה השפעה מקומית בלבד: ״ויך הברד בכל
 ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ

3 4 4  השדה שבר: רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד״.

 מוטיב זה מגיע לשיאו במכת בכורות: ״ויהי בחצי הלילה וה׳ הכה כל בכור בארץ מצרים
 מבכר פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה: ויקם פרעה

 341 שמות ט, כב.
. א י -  342 שמות ט, י

. ח י - ז  343 שמות ח, י
. ו כ - ה  344 שמות ט, כ
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 הטבע והיותו מכשיר בידי שמים

 לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם
3 4 5 . ״ ת  מ

 ענישה מקומית באמצעי סביבה מוזכרת גם באחת מנבואות הנביא עמום: ״וגם אנכי
ת לא ח ת הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר א  מנעתי מכם א
 אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש: ונעו שתים שלש ערים אל

3 4 6 .  עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ולא שבתם עדי נאם ה׳ ״

 פורענויות הבאות כעונש לאויבי ישראל ולמקניהם מוזכרות בנבואת זכריה: ״וזאת תהיה
 המגפה אשר יגוף ה׳ את כל העמים אשר צבאו על ירושלים המק בשרו והוא עמד על רגליו
 ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם [...] וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור

3 4 7 . את״  וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הז

 המן
 גם פרשת המן היא סיפור סביבה רב־משמעות, ובו תפיסות נוספות באשר למגמות
 המקרא בעניין המשאבים. פרשה זו חשובה גם על רקע ההגות בת זמננו בנושא הקיימות,

 המדגישה את חשיבותו של השימוש היעיל והרב־גוני במשאבים ללא יצירת פסולת.

 א.י. פון וייסקר, מן הבכירים שבמדעני הסביבה, ועמיתיו מגדירים זאת כך: ״היעילות
 אשר [בשימוש] במשאבים מעלה את איכות החיים [...] כל החומרים שאתם אנו באים במגע
 במהלך חיינו, במישרים או בעקיפין, יישארו בסופו של דבר במקום כלשהו. פסולת מכבידה
 על המים, על האוויר ועל האדמה. היעילות מצמצמת את הזיהום, שאינו אלא משאב הנמצא

3 4 8  במקום הלא־נכון״.

 מנקודת ההשקפה של הקיימות, המן אינו משאיר במדבר משקע כלשהו. המן הנותר
 מעלה צחנה ולכן אין תועלת באיסוף כמות גדולה ממנו. האדם יכול לחיות חיים מלאים
 כשרק סוג אחד של מזון עומד לרשותו. סגולה אחרת של המן היא שמנתם של כל בני

 ישראל זהה (לניתוח מפורט יותר ראו נספח).

. ל - ט  345 שמות יב, כ
. ח -  346 עמום ד, ז

 347 זכריה יד, יב: טו.
Emst Ulrich Von Weizsaecker, Amory B. Lovins & L. Hunter Lovins, F a k t o r Vier: 348 

Doppelter Wohlstand-halbierter N a t u r v e r b r a u c h , Droemer, Munich 1997, p. 21 [German] 
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 בנדודיהם במדבר גרמו בני ישראל לסביבה נזק מזערי. המן הוא אחת העדויות לכך. אנו
 רשאים להסיק מכך שמחייתם של בני אדם שעברו במדבר בדורות שלאחר מכן לא

 נפגעה בשל מסע ישראל במדבר זה.

 השימוש הטוטלי במשאבים הוא מוטיב המופיע גם בספרות המדרשית. על הדקל נאמר
 שכל רכיביו משמשים את האדם, וכי הוא אינו מותיר פסולת: פריו למאכל, ענפיו

3 4 9 . מה כדו  היבשים לסיכוך ולקירוי, וסיביו לעשות מהם חבלים ו

 משאבים חדשים ודרכים חדשות
 מוטיב אחר בהקשר זה הוא שמשאבים עשויים להיות זמינים בעתיד במגוון אופנים, כמו
ה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם  שמנבא יחזקאל: ״ועל הנחל יעלה על שפתו מז
3 5 0  פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה״.

 מוטיב אחר הוא שמשאבים חדשים יופיעו באחרית הימים. בספר חנוך מצוין שבעלי
3 בגמרא מובא בשם רבה 5 1 . , יהיו מזון לאדם  החיים האגדיים, ה׳לווייתן׳ וה׳בהמות׳
 שאמר בשמו של רבי יוחנן, שהקב״ה עתיד להתקין סעודה לצדיקים מבשרו של

3 5 2 . יתן י ו  הלו

3 רבי 5 3 לת.  רבן גמליאל אומר שיום אחד עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מי
 חייא, בנו של רב אשי, אומר בשמו של רב שעתידין אילני הסרק שבארץ ישראל לטעון

 349 בראשית רבה מא (מהדורת וילנא)
 350 יחזקאל מז, יב.

 351 חנוך נ, כד (מהדורת הרטום).
 352 בבלי, בבא בתרא ע״ה ע״א.

 353 בבלי, שבת ל׳ ע״ב.
 354 בבלי, כתובות קי״ב ע״ב.
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ננות ואוותנית  צו

 נהנתנות וצרכנות מופרזת הן בעוכרי הקיימות. בשלהי המאה ה־19 טבע הכלכלן
 האמריקאי טורסטין וובלן את המונח ׳צרכנות ראוותנית׳, והגדירו כצריכה שאינה לקיום

 וליעילות פיזית. הוא טען שבעיקרו של דבר צריכה כזו אינה אלא סמל מעמדי.

 לדברי וובלן: ״התפתחותו של הבזבוז הראוותני אם במוצרים, אם בשירותים ואם בחיי
 אדם מביאה למסקנה המתבקשת מאליה ששיפור תדמיתו של הצרכן תושג רק אם ההוצאה
3 לכן, ירידת המן המתוארת 5 5 . ם״  תהיה מופרזת. כדי לקנות מעמד ושם טוב יש לבזבז כספי

 במקרא היא אנטי־תזה רעיונית לצרכנות ראוותנית.

 ההשקפה השלילית על הצרכנות הראוותנית מוצאת את ביטויה בכמה מקורות יהודיים
3 המניע לכך הוא דתי, שכן גם צרכנות ראוותנית 5 6  קלסיים המתנגדים לחברה צרכנית.
 וגם התמכרות להנאות עלולות להביא לעבודת אלילים: תאכל ושבעת ובתים טובים
 תבנה וישבת: ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה: ורם לבבך ושכחת

3 5 7 .  את ה׳ א־להיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים״

 מוטיב זה מופיע בתורה כמה פעמים: ״וכי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת
3 5 8 . ״ ת בריתי  חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל א־להים אחרים ועבדום ונאצוני והפר א

3 5 9  וכן: ״וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש א־לוה עשהו וינבל צור ישועתו״.

 פן שלילי אחר של הצרכנות הראוותנית הוא שהיא עלולה להביא לתיעוב מזון. בטרם

Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, O r i g i n a l edition published in .1899 355 
 by arrangement with The Viking Press1965 Reprinted in,לניתוח מפורט יותר ראו גרסטנפלד.

 סביבה (לעיל, הערה 2), עמ׳ 208.
 356 דיון מפורט יותר על כך ב: גרםטנפלר, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 213 ואילך.

. ד י - ב  357 דברים ח, י
 358 דברים לא, כ.

 359 דברים לב, טו.
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 שלח הקב״ה לבני ישראל שלווים במדבר, אחרי שביקשו בשר, אמר למשה: ״ואל העם
 תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני ה׳ לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו
 במצרים ונתן ה׳ לכם בשר ואכלתם: לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא
 עשרה ימים ולא עשרים יום: עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי

3 6 0 .  מאסתם את ה׳ אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים״

: ״ידעתי  קטע בספר קהלת מעודד כביכול צריכה, ומדגיש שכל המשאבים ניתנו מאת ה׳
 כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו: וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב
3 בן־סירא מתמודד אף הוא עם נושא הצריכה המופרזת: 6 1 . א״  בכל עמלו מתת א־להים הי
קע חולי והמרבה יגיע  ״אל תזרע לכל תענוג ואל תשפוך על כל מטעמים. כי ברב תענוג י

3 6 2 . רא״  אל ז

 צריכה רגילה של משאבי העולם זוכה לעידוד, ואפשר להיווכח בכך, למשל, בהלכה
 הקשורה להיערכות למלחמה. בשעה מעין זו צריך להכריז בין השאר: ״מי האיש אשר

3 6 3 ״.  נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו

 העושר והצריפה המופרזת
 הדעה שלעושר ולצרכנות המופרזת יש תוצאות שליליות חוזרת שוב ושוב בדברי
 הנביאים. ישעיהו מזהיר שהתנהגות כזאת תגרור עונש: ״ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה
 לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו
3 גלות תהא מנת 6 4 .  ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו: וישח אדם וישפל איש ואל תשא להם״
 חלקם של אלה: ״הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם [...] לכן גלה עמי

3 6 5 . ״  מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא

 בנבואה אחרת ישעיהו עוסק בצריכה הראוותנית וביטוייו שליליים ובוטים: ״ויקרא ה׳
 א־להים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק: והנה ששוו ושמחה הרג בקר

. כ - ח  360 במדבר יא, י
. ג י - ב  361 קהלת ג, י

ל (מהדורת הרטום). - ט א לז, כ ר י ס - ן  362 ב
 363 דברים כ, ו.

. ט -  364 ישעיהו ב, ז
 365 ישעיהו ה, יא; יג.
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ם יכפר  ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות: ונגלה באזני ה׳ צבאות א
3 6 6 .  העון הזה לכם עד תמתון אמר ה׳ א־להים צבאות״

: ״והיא לא ידעה כי אנכי  גם הנביא הושע מדבר על כך במילים קשות, ואומר בשם ה׳
3 וכן: ״כמרעיתם 6 7  נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל״.

3 6 8 ״. ני  וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחו

 ירמיהו אומר שנהנתנות איננה יכולה למנוע עונש: ״ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי
3 6 9 . ״  תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשך יבקשו

 לדברי הנביא עמום המוסר של השקועים בזלילה מופרזת לקוי. הוא מזהיר שיוגלו בשל
 כמה וכמה חטאים, ובהם נטילת שוחד והעלמת עין מצורכי העניים. בנבואותיו כמה
 תיאורים של צריכה מופרזת: ״והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים

370 

. וכן: ״השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואבלים כרים מצאן ״  רבים נאם ה׳
ץ וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף:  ועגלים מתוך מרבק נ...] השתים במזרקי י

3 7 1 . ם״  לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחי

 מקורות בתו־מקואיים
3 7 2 . ״  למשנה במסכת אבות גישה מוסרית כללית לנושא זה: ״איזהו עשיר השמח בחלקו
 ובמסכת זו הלל הזקן מגנה את ההשתקעות בתאוות, ואומר: ״מרבה בשר מרבה

3 7 3 . מה״  רי

 מקור תלמודי אחר מגנה תלמידי חכמים השקועים בצריכה מופרזת: ״תנו רבע כל תלמיד
 חכם המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו
 ותלמודו משתכח ממנו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל שם שמים
 ושם רבו ושם אביו וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות, מאי היא? אמר

. ד י - ב  366 ישעיהו כב, י
 367 הושע ב, י.
 368 הושע יג, ו.

 369 ירמיהו ד, ל.
 370 עמוס ג, טו.

. ז -  371 עמוס ו, ד! ו
 372 משנה, אבות ד, א.
 373 משנה, אבות ב, ח.
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, רב פפא אמר בר מלחיך פינכי,  אביי קרו ליה בר מחים תנורי, רבא אמר בר מרקיד בי מבי
3 7 4 .  רב שמעיה אמר בר מך רבע״

 מדרש אחר מדגיש את ההבל שבצריכה, וממשיל משל על שועל המגיע לכרם מוקף גדר.
 השועל אינו מסוגל להיכנס לכרם ולכן צם שלושה ימים. אחר כך הוא רזה דיו כדי לחדור
 מבעד אחד החורים שבגדר. הוא נכנם ואוכל לשובע ושב ומשמין כבתחילה, ועתה אין
 הוא מסוגל לצאת. הוא נאלץ לצום שוב. אחרי שיצא הפך פניו אל הכרם ואמר: ״כרם
מת שבך וכל מה שיש בך יפה ומשובח, ברם מה הנאה יש י  כרם, מה טוב אתה ומה טובים פ

3 7 5 . ״ ה ז  ממך, כמו שבן אדם נכנס אליך כך הוא יוצא כך הוא העולם ה

 עמדה שלילית זו מופיעה גם במקורות אחרים מימי הכינים. בצוואה שהותיר הרב יהודה
3 רבה של טולידו, לבניו הוא אומר להם שלא באו לעולם כדי ליהנות ממנעמיו, 7 6 ,  אשרי
: ״ולמה זה לעולם הובאתם? לא לאכול ולשתות וללבוש שש ורקמה.  אלא כדי לעבוד את ה׳
 רק לעבודת האל תולה ארץ על בלימה. ולפי שחייבה חכמתו שלא יקיים הגוף בלי אכילה
 ושתיה ובבלתי כסות לכסות הגוייה. נתן רשות לאדם לאכול ולשתות וללבוש לקיים הגוף

3 7 7 .  ולהיות חבור לנשמה לקיים מצוות האל כל ימי חיבורם״

 קטעים אחדים מלמדים על גישה מנוגדת. אחד מהם מובא בתלמוד ירושלמי, ונאמר בו
3 7 8 . ם ה ן על כל הדברים שראו עיניו ולא נהנה מ  שהאדם עתיד לתת דין וחשבו

 אף שבמסורת היהודית אין עמדה אחידה נגד צריכה מופרזת, היא מוזכרת פעמים רבות.
 בדברי הרמב״ם מובא ביטוי מדויק לכך: ״הזהירות שהיא מידה ממוצעת ביו רב התאמה

3 7 9 . ״ אה  ובץ העדר הרגש ההנ

 נושאים אחרים מלגד המזון
 יסודות המתינות וההבלגה שאינם קשורים במזון מופיעים בכמה דרכים. בתלמוד
 הירושלמי נאמר: ״רבן שמעון בו גמליאל אומר, אין עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן

 374 בבלי, פסחים מ״ט ע״א.
 375 קהלת רבה ה, יד (מהדורת וילנא).

 376 נפטר ב־1349.
 377 ישראל ברוך בן אברהם, צוואת גאוני ישראל, החברה היהודית להוצאת ספרים באמריקה, פילדלפיה

 תש״ח, עמ׳ 171.
 378 ירושלמי, קידושין ד, יב.

 379 רמב״ם, הקדמה לפרקי אבות, פרק רביעי(תרגום אבן־תיבון).
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3 בספר קהלת כבר הופיע רעיון זה בדרך מופשטת יותר: ״טוב שם טוב 8 0 .  הן זכרונף׳
381 

 משמן טוב״.

 הצריכה המופרזת נדונה בתלמוד בהרחבה, בהקשר לכמה מהקטעים שהובאו לעיל: ״דבי
 רבי ינאי אמרי מהכא, ודי זהב, מאי ודי זהבי אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני
 הקב״ה, רבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם
3 והנושא מתומצת שם: ״אמר רב אחא בריה דרב התא אמר רב ששת, 8 2  שעשו את העגל״.

3 8 3 . ״  היינו דאמרי אינשי מלי כריסיה זני בישי

 בעניין הטומאה יונה פרנקל מעיר כי: ״ההלכה שאינה מבדילה [כאן] בין בגדים נאים
 לבגדים פשוטים, למעשה אומרת לאדם שההתקשטות בבגדים נאים אין לה כל ערך, שכן
 אילו היה לבגדים נאים ערך רב יותר, היה דינם שונה״. פרנקל מוסיף שאפשר לשאול ׳מי
 השפיע על מי׳? ״האם ההלכה, המתייחסת לכל סוגי הבגדים בשווה, היא שהשפיעה על
 ההבנה המוסרית של החכמים ביחס לבגדים, או אולי ההפך הוא הנכון, ואולי השפיעו
 דעותיהם באשר למהות וצורה על המשמעות המוסרית הכרוכה בדיני טומאה וטהרה? דומה

3 8 4  שנקודת המבט השנייה היא הנכונה״.

 המסורת היהודית מכירה בנזירות שכבר הוזכרה בתורה. נזיר הוא אדם המקבל עליו נדר
 לקדש את עצמו לא־לוהיו לתקופה מסוימת. בנדר שלושה יסודות עיקריים: הינזרות

3 8 5 . ם מאת המתי  ממאכלים מסוימים, הימנעות מגילוח והימנעות מטו

: ״מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר  המאכלים האסורים על הנזיר הם כולם מוצרי הגפן
 לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל: כל ימי נזרו מכל אשר

3 8 6 . אכל״  יעשה מגפן היץ מחרצנים ועד זג לא י

 בתום תקופה זו של פרישות הנזיר מביא כמה קרבנות, ואהד מהם הוא קרבן אשם. לפי
 אחד הפירושים קרבן זה מבטא את מורת רוחה של התורה מאלו המוסיפים על החובה

 שבהלכה, ואוסרים על עצמם דברים מותרים.

 380 ירושלמי, שקלים ב, ה.
 381 קהלת ז, א.

 382 בבלי, ברכות ל״ב ע״א.
 383 שם.

 384 פרנקל (לעיל, הערה 117), עמ׳ 653.
 385 ראו גם: גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 134-133.

. ד -  386 במדבר ו, ג
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 פרישות
 תלמידי חכמים רבים בימינו נוהגים להסתפק במועט, בייחוד אלו המלמדים או הלומדים
 בישיבות. נדירים הם המוצאים סיפוק בלימוד תורה ועם זה רודפים אחרי תענוגות התיים.
 המשנה מציינת שחיי צניעות הולמים את תלמידי החכמים: ״כך היא דרכה של תורה, פת
 במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישו, וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל;

3 8 7 .  ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא״

 עם זה הפרשן בן המאה ה־20, הרב יוסף צבי הרץ, מדגיש ואומר: ״מגמת הפרישות
 נדירה בספרות היהודית. היהדות מטיפה לשליטה עצמית אך אינה דורשת מן האדם להדיר

3 8 8 . ים״ ת עצמו מצריכה מתונה ומבוקרת של הדברים הטובים שבחי  א

 אחד הביטויים לפרישות במסורת היהודית הוא הצום. דוגמה קיצונית לפרישות מובאת
 בתלמוד: ״רבי צדוק יתיב ארבעץ שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושלים. כי הוה אכיל מידי
3 התלמוד 8 9 . ״  הוה מיתחזי מאבראי וכי הוה בריא מייתי ליה גרוגרות מייץ מייהו ושדי להו
 כמעט אינו מזכיר חכמים נוספים שחיו חיי פרישות קיצוניים והגבילו את עצמם לצריכה
 מזערית של מאכלים מסוימים. דוגמה אחרת מובאת בשם רבי יהודה האומר: ״בכל יום
 ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני

390 

 די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת״.

 שני פירושים תלמודיים מרחיקי לכת לאיסור השחתה מעלים על נס את הפרישות ואת
 הצניעות. רב חסדא אומר שכל מי שמסוגל לאכול לחם שעורים ואוכל לחם חיטים עובר
, ורב פפא אומר שכל מי שמסוגל לשתות שכר ושותה יין עובר על  על איסור ׳בל תשחית׳
. ואולם התלמוד דוחה את שתי הדעות האלה משום שאין לאכול מזון  איסור ׳בל תשחית׳
3 באיזו מידה הייתה הפרישות דרך חיים 9 1 . ן ו  גרוע, שכן ראוי לדאוג לגוף יותר מלממ

3 9 2 קת.  מקובלת ביהדות ובאילו נסיבות שאלות אלו שנויות במחלו

 387 משנה, אבות ו, ד.
Comment of R. H e r t z on the above M i s h n a , The Authorized D a i l y Prayer Book, rev. ed. 388 

Shapiro, Valentine, London 1959, p. 710 
 389 בבלי, גיטין נ״ו ע״א.

 390 בבלי, ברכות י״ז ע״ב.
 391 בבלי, שבת ק״מ ע״ב.

 392 לסיכום הנושא ראו פרנקל (לעיל, הערה 117), עמ׳ 607 ואילך.
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 אי־חומדיות; עמידות ומחזור

 הא־להים המדבר עם אברהם איננו גשמי. הדבר מנוגד לאמונה האלילית שלפיה האלילים
 קורצו מחומר. סביב פולחן האלילים התפתחה תרבות חומרית מאוד. חפצים רבים

 ולפעמים גם חיים הוקרבו להם.

 בתרבויות האליליות נהגו פעמים רבות לקבור את המת עם קנייניו. מכיוון שחפצי
 ההורים לא עברו לצאצאיהם, היה צורך לייצר חפצים חדשים לדור הבא.

 ביהדות נאסרו צורות קבורה כאלה. הדת המונותאיסטית הראשונה כוללת יסודות רבים
 אחרים של אי־חומריות. בעשרת הדיברות נאמר? ״לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר

393 

 בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ״.

 אי־ חומריות
 לאי־חומריות מקום נכבד בשיח הקיימות. ככל שנמעיט בצריכת חומר כן תוטב הקיימות.
 בעולם שבו רווחה עבודת הקרבנות הייתה לתורה גישה המרכזת את עבודת הקורבנות
 במקום אחד בית המקדש בירושלים. אמנם רוב הדורות לא יישמו תביעה זו, והנביאים

 חוזרים עליה בעקביות.

 היבט דתי אחר של עיקרון זה מוזכר במקרא פעמים רבות, ובהן נאמר שאין בקרבנות
 תועלת עצמית, והם אפילו שנואים, ללא יראת שמים. שמואל הנביא מצווה את
3 ואולם שאול 9 4 הם. י  שאול המלך בשם ה׳ להרוג את כל העמלקים ואת כל מקנ
3 ואז שמואל 9 5 , ׳ ה  נמנע מהריגת מלך אגג ואף חמל על מיטב הצאן שלדבריו יוקרבו ל

 393 שמות כ, ד.
 394 שמואל א טו, ב.

 395 שמואל א טו, ט: טו.
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 אומר לו: ״החפץ לה׳ בעלות וזבחים כשמע בקול ה׳ הנה שמוע מזבח טוב להקשיב
396 

 מחלב אילים״.

 בפרק הפותח את ספר ישעיהו הנביא אומר: ״למה לי רב זבחיכם יאמר ה׳ שבעתי עלות
 אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי: כי תבאו לראות פני מי בקש
 זאת מידכם רמס חצרי: לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא
3 והוא מוסיף ואומר: ״כי יבשו מאילים אשר חמדתם 9 7  מקרא לא אוכל און ועצרה״.

3 9 8 .  ותחפרו מהגנות אשר בחרתם״

 דברי נבואה אחרים המבטאים אי־הומריות מובאים בספר ירמיהו: ״כי זאת הברית אשר
 אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה׳ נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה
3 אף שדברי הפסוק אינם אלא מטפורה, יש 9 9 .  והייתי להם לא־להים והמה יהיו לי לעם״

 בו יסוד של כתיבה מדומה ולא כתיבה של ממש.

 מוטיב אי־החומריות מופיע גם בספרי נביאים אתרים. כך בדברי עמוס: ״כי אם תעלו לי
 עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט [...] ויגל כמים משפט וצדקה כנחל

4 0 0  איתן: הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל״.

 גם מיכה משמיע דברים דומים: ״במה אקדם ה׳ אכף לא־להי מרום האקדמנו בעולות
4 0 1 . ה״  בעגלים בני שנ

 וכן בדברי הושע: ״קחו עמכם דברים ושובו אל ה׳ אמרו אליו כל תשא עע וקח טוב
4 במקורות היהודיים הקלסיים פירוש הדברים האלה הוא 0 2  ונשלמה פרים שפתינו״.

 שלאחר תורבן הבית יהליפו התפילות את הקרבנות.

 בעתיד הלא־חומרי יאבדו מזונות בסיסיים כלחם ומים את חשיבותם, כנאמר בספר
 דברים: ״ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא

 396 שמואל א טו, כב.

. ג י - א  397 ישעיהו א, י
 398 ישעיהו א, כט.

 399 ירמיהו לא, לב.
. ה כ - ד  400 עמוס ה, כב! כ

. ט -  401 מיכה ו, ו
 402 הושע יד, ג.
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 על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה׳ יחיה האדם״. הדברים מופיעים
 בעצמה רבה יותר בספר עמום: ״הנה ימים באים נאום ה׳ א־להים והשלחתי רעב בארץ לא

4 0 4 .  רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה׳ ״

 אחד מחכמי התלמוד מסביר את דברי ישעיהו המבטאים אי־חומריות, ואומר: ״אמר רבי
 אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר למה לי רוב זבחיכם וכתיב ובפרשכם

405 

 כפיכם״.

 במדרש מובאים דברי רבי יוחנן. לדבריו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות כאילו
4 0 6  עבדו בבית המקדש.

 עמידות
 עמידות אף היא מרכיב חשוב בשיח הקיימות. דוגמה אחת לכך בתורה היא הסנה הבוער
 באש ואיננו נשרף, שבו נתקל משה: ״וירא מלאך ה׳ אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה

4 0 7 . ״  הסנה בער באש והסנה איננו אכל

 בגדיהם ונעליהם של בני ישראל לא בלו במסעותיהם במדבר, כפי שעולה מן הפסוקים:
4 וכן: ״ואולך אתכם 0 8 . ה״  ״שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנ

4 0 9  ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך״.

 גם נחמיה מזכיר תופעה זו: ״ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתת
 להם לצמאם: ארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא

410 

 בצקו״.

 הפועל העברי ׳לבלות׳ מופיע בדברי הימים בנוגע לעמידות הפיזית והרוחנית בתקופת

 403 דברים ח, ג.
 404 עמוס ח, יא.

 405 בבלי, ברכות ל״ב ע״ב.
 406 מדרש תהלים, תהלים קל״ד (מהדורת בובר).

 407 שמות ג, ב.
 408 דברים ח, ד.

 409 דברים כט, ד.
. א כ -  410 נחמיה ט, כ
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 דוד: ״ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה
4 1 1 . נה״  לבלתו כאשר בראשו

 רש״י תמה מה אירע לבגדיהם של הילדים שגדלו במדבר, ומסביר שהבגדים גדלו אתם
4 1 2 . ״  יחד ״כלבוש הזה של חומט שגדל עמו

 המעטה עצמית
 מהמערכת הנורמטיבית של היהדות משתמע שערכו של האדם נעלה על כל חלקי הטבע
 האחרים. עם זה ההמעטה העצמית היא מרכיב חשוב בקשר התאו־צנטרי שבין האדם
 לקונו. מתוך עיון במקורות מגוונים מתאפשרת הבנה טובה יותר של תפיסת האדם וזיקתו

 לבוראו ולטבע במסורת היהודית.

 ההבדל בין האדם להי, למשל, מתגמד מול ההבדל בין ה׳ לאדם. ״כי מקרה בני האדם
 ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן

4 1 3 . ״  הבהמה אין כי הכל הבל

 בלדד השוהי, אהד מרעיו של איוב, מביע גישה שלילית יותר: ״הן עד ירח ולא יאהיל
4 1 4 . p אדם תולעה״  וכוכבים לא זכו בעיניו: אף כי אנוש ךמה ו

 באחד ממזמורי תהלים דוד המלך נותן ביטוי להיותו עזוב, ומשווה בינו במצבו השפל
 ובין הי: ״ואתה קדוש יושב תהלות ישראל: בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו: ואנכי תולעת

4 1 5 .  ולא איש חרפת אדם ובזוי עם״

 רעיון זה חוזר במחשבת החסידות, הזוקפת את האמירה הזאת לבעל שם־טוב: ״במה
 הוא חשוב יותר מהתולעת, שהתולעת עובדת לבורא יתברך בכל שכלה וכוחה, והאדם
 גס כו רימה ותולעה, כמו שנאמר ׳ואנכי תולעת ולא איש׳ ואם לא נתן לו השי״ת שכל לא היה
 יכול לעובדו רק כמו תולעת, וא״כ אפילו מתולעת אינו חשוב במעלה, וכל שכן מבני
 אדם. ויחשוב שהוא והתולעת ושאר הבריות הקטנות חשובים כבעלי אותה מעלה בעולם,

 411 דברי הימים א יז, ט.
 412 רש״י לדברים ח, ד.

 413 קהלת ג, יט.
. ו -  414 איוב כה, ה

: ז. ה -  415 תהלים כב, ד
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 שכולם נבראים ואין להם יכולת רק מה שנתן להם הבורא יתברך, ודבר זה יהיה תמיד
4 1 6  במחשבתו״.

4 שחי במאה ה־18 עסק גם הוא במוטיב זה: 1 7 טבסק י  הצדיק ההסידי רבי מנהם מנדל מו
 ״איני יודע מפני מה טוב אני מן התולעת. איני יודע שטוב אני כמוה. הביטו וראו, היא עושה

4 1 8 .  רצון יוצרה ואינה משחיתה כלום״

 במקרא האדם נמשל אפילו לצומח. חייו נמשלים לעשב: ״אנוש כחציר ימיו כציץ
4 אמנם פסוק זה מכוון 1 9 . ״ מו  השדה כן יציץ: כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקו
 לכל אדם, אך התבטאות זו הולמת בייחוד את החוטא: ״לדוד אל תתחר במרעים אל
4 רעיון זהה מופיע 2 0  תקנא בעושי עולה: כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון״.
 גם במזמור תהלים אחר: ״יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון: יהיו כחציר גגות שקדמת

4 2 1  שלף יבש״.

 אדם לעפר
 בשאיפה בת ימינו לקיימות, מחזור המשאבים לאחר השימוש בהם הוא מטרה חשובה
 שתאפשר זמינות של משאבים אחרים למשתמשים אחרים. ההמעטה העצמית הנפשית
 שבמקרא כוללת לא רק את מקומו של האדם לעומת האל אלא גם את מחזורו הגאו־
 כימי. בעמדו לפני הבורא, בן ישראל רואה את עצמו כעפר, או כעפר בעתיד. כפי שכבר
 הוזכר שורשיה של מציאות זו בתקופה הטרום־ישראלית: בתקופת הבריאה ה׳ אומר
 לאדם: ״בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר

422 

 תשוב״.

 אברהם פותח את הפצרתו בה׳ למען הצלת אנשי סדום במילים: ״הנה נא הואלתי לדבר
4 מוטיב זה חוזר גם בתהלים: ״מה בצע בדמי ברדתי אל 2 3 .  אל אדני ואנכי עפר ואפר״

 416 צוואת הריב״ש, עמ׳ 4, קטע י״ב.
.1788-1730 417 

 418 מרטין בובר, אור הגנת, שוקן, תל אביב 1979, עמ׳ 168.
. ז ט - ו  419 תהלים קג, ט

. ב -  420 תהלים לז, א
. ו -  421 תהלים קכט, ה

 422 בראשית ג, יט.
 423 בראשית יח, כז.
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425 . • 424 

 שחת היודך עפר היגיד אמתך״. וכן: ״לפניו יכרעו כל יורדי עפר״. ואף: ״כי הוא
4 2 6 . ״ ו  ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנ

 גם חיבורים מאוחרים נדרשים למוטיב זה. בספר איוב הוא מוזכר כמה פעמים: ״זכר נא
4 ברצונו 2 8 . 4 וכן: ״הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר״ 2 7 ״. י  כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבנ
4 בספר קהלת 2 9  האל יכול לממש את המחזור: ״יגוע כל בשר יחד ואדם אל עפר ישוב״.
 הדברים נאמרים על האדם והחי כאחד: ״הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר

4 3 0 .  והכל שב אל העפר״

 424 תהלים ל, י.
 425 תהלים כב, ל.
 426 תהלים קג, יד.

 427 איוב י, ט.
 428 איוב ל, יט.

 429 איוב לד, טו.
 430 קהלת ג, כ.

94 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 פרק תשיעי

ם 1שיה הקיימות י ו ח  יסודות א

 בהגדרה של ועדת ברונדטלנד לפיתוח בר הקיימא נאמר שעל הצרכנים בימינו להתחשב
4 על החשיבה בת ימינו בנושא 3 1 . ״ ם  ״ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם ה
 הסביבה מרחף צלו של חשש כבד שהשפעתם של בני הדור הזה על המערכת האקולוגית

4 3 2 ם.  גורעת מסיכויי החיים של הדורות הבאי

 רן, קנאוס וקסטנהולץ מזכירים במפורש את גרמניה: ״יותר מ־70% מהגרמנים נתקפים
 בדאגה כשהם מהרהרים בתנאי הסביבה שבהם עתידים צאצאיהם לחיות. טענה זו היא
 במידה רבה התגלמות נושא הקיימות, אף שהמינוח איננו מוכר אלא ל־11% מכלל תושבי

4 3 3  מערב גרמניה ול־7% מאלה החיים במזרח גרמניה״.

 הרעיון שעוון האבות משפיע על סיכויי הבנים מופיע במקרא פעמים רבות, אך גם כאן
 ההיבטים הרוחניים הם הקובעים. רעיון מרכזי זה כבר הופיע בעשרת הדיברות: ״לא
 תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה׳ א־להיך א־ל קנא פקד עון אבות על בנים על שלשים

4 3 4 . ״ תי  ועל רבעים לשנאי: ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצו

 בפרק מרכזי אחר ניסוח כמעט זהה — כשמשה רבנו עולה אל הר סיני ובידו שני לוחות
4 הרעיון שעוון אבות משפיע על 3 6 . ה ל א 4 ובתפילתו לה׳ משה חוזר על המילים ה 3 5 . ן  האב

4 3 7 ת.  הדורות הבאים מופיע בפעם הרביעית בגרסה השנייה של עשרת הדיברו

 431 עתידנו(לעיל, הערה 4), עמ׳ 43.
Organization for Economic Cooperation and Development, The Economics of Sustainable 432 

Development: A Progress Report, May 1990 
, קנאוס וקסטנהולץ (לעיל, הערה 3), עמ׳ 56.  433 ק

. ה -  434 שמות כ, ד
. ז -  435 שמות לד, ו
 436 במדבר יד, יה.

. י -  437 דברים ה, ט
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 הדורות הראשונים לעומת הדורות האחרונים
 היבט אחר של ההשקפה היהודית על ההבדלים בין הדורות היא נסיגת הדורות של חכמי
 התורה. וכך הדבר מבוטא בתלמוד: ״אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא, אם ראשונים
 בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי

4 3 8 . ם״ רי  חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמו

 ובניסוח אחר: ״אמר רבי יוחע לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של
4 כמו כן: ״אמר רבי יוחנן, טובה צפורע של 3 9 . ת״  היכל ואנו כמלוא נקב מחט סדקי
 ראשונים מכריסן של אחרונים. אמר ליה ריש לקיש, אדרבה, אחרונים עדיפי אף על גב
 דאיכא שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה. אמר ליה, בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא

4 4 0 . ים״ נ  חזרה לאחרו

 זנות אבות
 זכות אבות כרוכה לפעמים בבקשת רחמים. במידה מסוימת הדבר מנוגד לחששם של
 מגני הסביבה שמעשיהם של הדורות הקודמים יביאו לעולם פגום ונפסד לבניהם

 אחריהם, שהרי בתפיסה היהודית מעשיהם של האבות מועילים לצאצאיהם.

 נושא זה נדון באריכות במקורות הקלסיים. ירמיהו למשל אומר שבזכות רחל אמנו ישובו
 בני ישראל מגלותם: ״כה אמר ה׳ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם

4 4 1  ה׳ ושבו מארץ אויב: ויש תקוה לאחריתך נאם ה׳ ושבו בנים לגבולם״.

 התפיסה שזכות האבות משפיעה על מעמד צאצאיהם ולהפך מופיעה בספר משלי:
4 ישעיהו אומר על מלך בבל: ״הכינו 4 2 . תם״  ״עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבו

4 4 3 .  לבניו מטבח בעוץ אבותם בל יקמו וירשו ארץ״

 יש עוולות שאי־אפשר לתקנן כעבור דורות רבים. ״לא יבא ממזר בקהל ה׳ גם דור

 438 בבלי, שבת קי״ב ע״ב.
 439 בבלי, עירובין נ״ג ע״א.

 440 בבלי, יומא ט׳ ע״ב.
. ז ט - ו  441 ירמיהו ל, א: ט

 442 משלי יז, ו.
 443 ישעיהו יד, כא.
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4 כך נאמר גם על העמונים והמואבים: ״לא יבוא עמוני 4 4 . ״ ׳  עשירי לא יבא לו בקהל ה
 ומואבי בקהל ה׳ גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה׳ עד עולם: על דבר אשר לא קדמו
 אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור
4 ואולם סיפורה של רות המואביה מוכיח שדין זה אינו נוהג 4 5 .  ארם נהרים לקללך״

 בנשים.

 יש גם הגבלות בנוגע למצרים: ״לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם
4 4 6 .  דור שלישי יבא להם בקהל ה׳ ״

 עמדת הנביאים הייתה שונה למדיי מעמדת התורה בעניין ההשפעה המתמשכת של תטאי
 האבות. ירמיהו אומר: ״בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה: כי

4 4 7 ו״. ני  אם איש בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שי

 רעיון זה מפורט בפרק י״ח בספר יחזקאל הפותח במילים: ״ויהי דבר ה׳ אלי לאמר: מה
 לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושיני בנים
ה בישראל: הן כל  תקהינה: חי אני נאם ה׳ א־להים אם יהיה לכם עוד משל המשל הז
4 והוא מסכם ואומר: ״הנפש החטאת היא 4 8 . ה״  הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבו לי הנ
ה ורשעת הרשע  תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבו צדקת הצדיק עליו תהי

449 . 

 עליו תהיה״.

 עוד הארה של נושא זה יש בדיון התלמודי על זכותם של האבות בדורות שלאהריהם.
 דעתו של רבי יהושע בן לוי מובאת בדעות המוזכרות. לדבריו זכות האבות לא פגה עד
 ימיו של אליהו הנביא הזכור לטוב, ואילו רבי יוחנן חולק עליו ואומר שעד ימיו של
4 בהמשך הדיון כמה מהחכמים טוענים שמיתה נגזרת על האדם בשל 5 0 . ך ל מ  חזקיהו ה

4 5 1 . א ו ו ה  חטאי

 444 דברים כג, ג.
. ה -  445 דברים כג, ד
. ט -  446 דברים כג, ח

. ל - ט  447 ירמיהו לא, כ
. ד -  448 יחזקאל יח, א

 449 יחזקאל יח, כ.
 450 בבלי, שבת נ״ה ע״א.

 451 בבלי, שבת נ״ה ע״א, ע״ב.
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 בתלמוד יש גם עמדה אחרת בעניין זכות אבות. אחרי שהורד רבן גמליאל מגדולתו, לא
 ראו גדולי החכמים ברבי עקיבא מועמד ראוי לעמוד במקומו בראש הסנהדרין משום
 שאין לו זכות אבות. לכן מינו לתפקיד את רבי אלעזר בן עזריה: ״והוא חכם, והוא עשיר

4 5 2 .  והוא עשירי לעזרא״

 נטיעת עצים
 כבר במקרא הוזכרה נטיעת עצים: ״וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם
 ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל: ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש
4 " . כם״ ת פריו להוסיף לכם תבואתו אני ה׳ א־להי  הילולים לה׳: ובשנה החמישית תאכלו א

 יתרה מזו, נטיעת עצים מופיעה במקורות היהודיים הקלםיים כדוגמה ליכולתו של הדור
4 5 4 . א ב  האחד לשפר את איכות חייו של הדור ה

 רבי יהודה ב״ר סימון אומר: ״אחרי ה׳ אלוהיכם תלכו(דברים יג, ה). אמ׳ ר׳ יהודה בר
 סימון וכי איפשר לאדם בשר ודם להלוך אחרי הקב״ה, אלא מתחילת ברייתו, שלעולם לא
 נתעסק אלא במטע תחילה, אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע

4 5 5 . ״ לה  תחי

 מדרש אהר קובע שראוי לכל דור להפנים בלבו את שאיפותיו של הדור הבא: ״אמר
ת העולם נוע בליבם העלם כתיב שאילולי העלים  שלמה, את הכל עשה יפה בעתו, גם א
 הקב״ה מבני אדם יום המיתה לא היה אדם לא בונה ולא נוטע שהיה אומר למחר אני מת
ה אני עומד ומתייגע בשביל אחרים, אמר להם הקב״ה לישראל אע״פ שתמצאו אותה  מ
 מלאה כל טוב לא תאמרו נשב ולא נטע אלא כשם שנטעו אחרים לכם כך היו נוטעים

4 5 6 . נטעתם״  לבניכם לך נאמר כי תבואו אל הארץ ו

 מדרש אחר ק בנושא זה, ומספר על חתי המעגל הרואה אדם נוטע עץ חרובים: ״אמר
 ליה האי עד כמה שנין טעיןי אמר ליה עד שבעין שנין. אמר ליה, פשיטא לך דחיית שבעץ

 452 בבלי, ברכות כ״ז ע״ב.
. ה כ - ג  453 ויקרא יט, כ

 454 לעיון מפורט יותר בנושא זה עיינו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 21.
ל ויקרא יט, כג). ע )  455 ויקרא רבה כה, ג

 456 ילקוט שמעוני על פרשת קדושים תרט״ו. מדרש דומה מופיע במדרש תנחומא פרשת קדושים ח
 (מהדורת ורשא).
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 שניןז אמר ליה [...] עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי, שתלי נמי
4  לבריא״."

 בכל הנוגע למשפחתו של אדם קדם מדרש זה להשקפה המוסרית העולה בדיונים על
 הקיימות בתנועת ה׳םביבתנות׳ בת ימינו: על האדם לדאוג לעתיד הרחוק ולרווחתם של

 אלו שיחיו בעוד עשרות שנים.

 מדרש אחר מסביר באופן דומה את החשיבות של נטיעת העצים: ״מעשה באדריאנוס
 המלך [...] שמצא זקן אחד בדרך שהיה נוטע נטיעות תאנים, א״ל אדריאנוס אתה זקן ועומד
 וטורח ומתייגע לאחרים א״ל אדוני המלך הריני נוטע, אם אזכה אוכל מפירות נטיעותי ואם
 לא יאכלו בני, עשה שלוש שנים במלחמה וחזר לאחר שלוש שנים מצא לאותו זקן באותו
 מקום, מה עשה אותו זקו נטל סלסלה ומילא אותה ביכורי תאנים יפות וקרב לפני
 אדריאנוס אמר לפניו אדוני המלך קבל מן עבדך אני הוא אותו הזקו שמצאת אותי בהליכתך
 ואמרת לי אתה זקן מה אתה מצטער ומתייגע לאחרים הרי כבר זיכני המקום לאכול
 מפירות נטיעותי ואלה שבתוך הסלסלה מנתך. מיד אמר אדריאנוס לעבדיו טלו אותה ממנו

4 5 8 . ׳  ומלאו אותה זהובים ועשו כך׳

 ראוי שפיתוח בר קיימא ימשיך אף אם נראה שאין בו צורך, כנאמר: ״אם היתה נטיעה
4 5 9  בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה [ואח״כ צא והקבילו]״.

 קיום השונות הביולוגית
 קיום השונות הביולוגית הוא יסוד חשוב אחר בהגות של הקיימות בת זמננו. דו״ח
 ברונדטלנד מונה את המניעים לכך: ״גיוון הזנים נחוץ לתפקוד הנורמלי של המערכות
 האקולוגיות ושל הביוספרה בכללה [...] אך חוץ מהתועלתיות שבו יש גם סיבות מוסריות,
4 בעולם הלא־מאמין 6 0 . ם״ י  תרבותיות, אסתטיות ואף מדעיות טהורות לשימור בעלי החי
 רשאי כל אחד להשתכנע מטיעונים אלו ואף, והדבר חשוב יותר, לפעול לפיהם. אך

 בינתיים הזנים נכחדים ונעלמים.

 נושא השונות הביולוגית מופיע פעמים מספר בסיפור המקראי ובספרות המדרשית.

 457 בבלי, תענית כ״ג ע״א.
רת ורשא), וכן בויקרא רבה כה. (מהדו או  458 מדרש תנחומא, פרשת קדושים, סימן ח קה, כי תבו

 459 אבות דרבי נתן לא (הוצאת שכטר מהדורה שנייה).
 460 עתידנו(לעיל, העדה 4), עמ׳ 13.
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 מנפרד גרםטנפלר

 מסיפור גן העדן אפשר ללמוד שהחיות לא איימו זו על זו. הסיפור על נוח שאסף את כל
 החי אל התיבה הוא דוגמה אחרת לקיום השונות הביולוגית.

ות שתועלתן מרובה. כשנוח רצה לבדוק אם ניצולי המבול  המקרא מזכיר כמה מהחי
 יכולים לצאת מן התיבה, הוא שלח את העורב והיונה לבדוק אם האדמה יבשה
4 העורבים עוזרים לאליהו הנביא: ״והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי 6 1 . ה י  ד

4 6 2 . ״ ם  לכלכלך ש

 ראוי שהאדם ילמד מהנמלה, כנאמר: ״לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: אשר איו לה
4 6 3 .  קצין שטר ומשל: תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה״

: הפרדה הכורעת ויושבת שעה  בתלמוד נזכרו כמה בעלי חיים שראוי לאדם ללמוד מהן
 שהיא מטילה את מימיה: התרנגול המלטף את התרנגולת לפני שהוא מקיים אתה יחסים:

4 6 4 ף. או י  החתול הצנוע; הנמלה הנמנעת מגנבה והיונה הנמנעת מנ

 מוטיב חוזר
 מוטיב זה של המשך קיומם של כל המינים מופיע פעמים רבות בספרות היהודית
 הקלסית. לכל הברואים יש תפקיד בעולמו של הקב״ה, אף אם אין בהם תועלת לאדם.
 בתלמוד נאמר: ״אמר רב יהודה אמר רב, מכל מה שברא הקב״ה לא ברא דבר אחד
4 6 5  לבטלה״. ולהלן מפורט לאיזה צורך נבראו השבלול, הזבוב, היתוש, הנחש והעקרב.

 רעיון זה מוזכר שוב, אם כי בנוסח שונה: ״אמר רב יהודה אמר רב, שתים עשרה שעות הוי
 היום, שלש הראשונות הקב״ה יושב ועוסק בתורה [...] שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו
4 רעיון זה כבר הופיע במזמור תהלים: ״נותן לבהמה 6 6 . ם״ י נ  מקרני ראמים עד ביצי כי

4 6 7 . ״ קראו  לחמה לבני ערב אשר י

 במדרש תלמודי אחר התועלת שביתוש מתבטאת בהיותו מטה תובלים להעניש בו את

. ב י -  461 בראשית ח, ו
 462 מלכים א יז, ד.
. ח -  463 משלי ו, ו

 464 בבלי, עירובין ק׳ ע״ב.
 465 בבלי, שבת ע״ז ע״ב.

 466 בבלי, עבודה זרה ג׳ ע״ב.
 467 תהלים קמז, ט.
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 יסודות אחרים בשיח הקיימות

 האדם. טיטום הרומאי מתגרה בקב״ה וטוען שאין כוחו אלא במים, כפי שהוכיח
 כאשר טיבע את פרעה. ״אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה״ יצאה בת
 קול ואמרה לו: ״רשע בן רשע בו בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש
 שמה [...] עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו וניקר

4 6 8 . ים״  במוחו שבע שנ

 במדרש אחר מסופר כיצד ניצל דוד בעזרת עכביש, היצור שדוד הטיל ספק בתועלת
 שבו. הרשת הסבוכה שארג העכביש כיסתה את פתח המערה שבתוכה הסתתר דוד מפני
 שאול המלך. הרשת נטעה בלב שאול את התחושה שלא ייתכן שדוד בתוך המערה:
 ״אמר דוד לפני הקב״ה רבש״ע מה הנאה באלו שבראת בעולמך צרעה אוכלת דבש ומשחתת
ת הבריות יק א  ואץ בה הנאה, עכביש יארוג כל השנה ולא ילבשנו, שוטה חסר דעה מז
 ואינו יודע יחודך וגבורתך ואץ בו הנאה לעולם. אמר לו הקב״ה דוד! מלעיג אתה על
 הבריות תבא שעה ותצטרך להם ותדע למה נבראו, וכשנחבא במערה מפני שאול המלך שלח
י לא א ת  הקב״ה עכביש וארגה על פי המערה וסגרה אותו שם, בא שאול וראה ארוג אמר ב
 נכנס אדם הנה שאם נכנס היה קורע הארוג לקרעים והלך ולא נכנס לשם, וכשיצא דוד
 וראה את העכביש נשקה ואמר לה ברוך בוראך וברוכה את, רבש״ע מי יעשה כמעשיך

4 6 9 . ם״ אי  וכגבורתיך שכל מעשיך נ

 כבר צוין לעיל שהרמב״ן בפירושו למצוות שילוח הקן מסביר שהקב״ה אינו מתיר את
 הכחדתו של זן כלשהו, אבל מתיר שימוש ביחידים ממנו.

 נושא שימור הזנים מופיע גם במדרש תלמודי אחר, בדברי התנא ריש לקיש. העורב פונה
 אל נוח: לדבריו הקב״ה ונוח שונאים אותו שכן בשל היותו בעל חיים טמא הובאו ממינו
 רק שניים אל התיבה, ואילו מבעלי החיים הטהורים הובאו וניצלו שבעה. העורב מוסיף
 שהנה לו הוכחה שגם נוח שונא אותו, שכן לא נמנע משליחתו למשימה בזמן שהיה יכול
 לשלוח אחד מהמינים שיש מהם שבעה. העורב מסביר שאם ייפגע מחום או מקור יימחה
 הזן כולו מעל האדמה (ובפנותו אל נוח בחשדנות הוא שואל אם לא נתן עיניו

 468 בבלי, גיטין נ״ו ע״ב.
 469 אוצר המדרשים לה (הוצאת איזנשטיין).

 470 בבלי, סנהדרין ק ״ח ע״ב.
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ם ו נ י  ס

 לימודי הסביבה הם חדשים כתחום לימודים. ואולם רבות מבעיות היסוד של החברה
 שהיום אנו נוהגים לכנותן ׳סביבתיות׳ הן בעצם עתיקות יומין. לא ייתכן קיום של חברה
 שאינה מתמודדת עם מטרדים, זיהום ונושאים ׳סביבתיים׳ אחרים. הדבר נכון גם

 להיבטים הכלכליים בחיים.

 הדבר מתברר בעיון בהלכות ובכתובים היהודיים מתוך נקודת המבט של לימודי הסביבה.
 אמנם ה׳קיימות׳ כמונח לא הייתה בזמן הקדום, אך רבים מהמאפיינים העיקריים של שיח
 הקיימות מובאים בתורה. הקריאה במקרא ובספרות המאוחרת ממנו, מתוך השקפה
 המבוססת על לימודי הסביבה של היום, מגלה שבזמן העתיק היה עניין רב בנושא
 הקיימות. גם את השילוב בין העניין ה׳סביבתי׳ ובין העניין הכלכלי במקורות יש לראות

 על רקע זה לשניהם היבטים ומאפיינים הקשורים לנושא הקיימות.

 הקיימות במקרא בעלת אופי דתי. היהדות יכולה להיחשב למבשרת תנועת הסביבה
 מכיוון שרבים מדיניה ומכתוביה עוסקים בהגנת הסביבה ובמוטיבים ׳סביבתיים׳. מצד
 אחר, התפיסה של היהדות את הבעיות האלה רחוקה מזו של שוחרי הסביבה בני זמננו.

 היא מבוססת על מערכת ערכים שונה לחלוטין.

 רבים מהמגמות ה׳סביבתיות׳ ומהמוטיבים ה׳םביבתיים׳ נזכרים במקרא כמה פעמים
 בעקיבות, וזו הוכחה נוספת לקיומו של חזון ׳סביבתי׳־יהודי מפורט שאפשר להוסיף

4 7 1 . ו לפתח  ו

Manfred Gerstenfeld, 'Jewish Environmental Studies: A New Field', Jewish P o l i t i c a l 471 
Studies Review, vol. 13, No. 1-2 (2001), pp. 3-62 
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 נספח
 המן כפרדיגמה ׳סביבתית׳

 מנפרד גרסטנפלד וצחי גולן

 הסיפור המקראי על המן והפרשנות שניתנה לו במרוצת הדורות, ממחישים כמה סוגיות
 ׳סביבתיות׳ כגון מניעת פסולת וזיהום, הימנעות מצריכה מופרזת, עמידות ושימור הניקיון.

 פעמים רבות בסיפור יסודות דתיים, מוסריים ורוחניים שלובים ביסודות ׳סביבתיים׳.

 בספרות היהודית לדורותיה יש דעות מספר על המן. יש הרואים במן מזון חומרי שהוא
 מתת א־ל ואחרים רואים בו מזון רוחני. מנקודת המבט של לימודי הסביבה בני ימינו

 סיפור המן הוא טקסט מקראי ׳סביבתי׳.

 מניעת פסולת
 ׳הסביבתנות׳ בת זמננו שוללת יצירת פסולת. בשיח הסביבה בן ימינו נוהגים לדבר על
 ׳מדרג הפסולת׳, כלומר, מניעת היווצרות של פסולת עדיפה מםילוקה במחזור, בשרפה
 או בקבורה. במסורת היהודית בת אלפי שנים יש התבטאויות שליליות רבות כלפי יצירת

 פסולת וזיהום.

 מגמה זו בולטת גם בסיפור המן. מניעת פסולת מוזכרת פעמים רבות בסיפור זה
 ובפרשנויות המאוחרות ממנו. כאשר משה רבנו מורה לבני ישראל ללקט מן הוא מדגיש
4 תהא אשר תהא הכמות 7 2 הם. הלי  שאין ללקט אלא את הנדרש למשפחות אשר באו
 שיאסוף לו כל איש מישראל, תמיד בבואו לאוהלו ימצא שאין בידו אלא עומר
ן אחיד לכל אחד מישראל, ללא שאריות, ו 4 הזמינות של כמות זהה ממז 7 3  לגולגולת.

 472 שמות טז, טז.
 473 שמות טז, יח. והרי פרשנותו של רש״י לשמות טז, יז: ״יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט, וכשבאו
 לביתם מדדו בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת
 אשר באהלו, והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו.״ פירוש חזקוני
 לפסוק יח: ״לא העדיף המרבה, שמשליך המותר על המידה, והממעיט לא החסיר, שחוזר ולוקט עד
 כדי המידה״. אבן־עזרא אף מעלה שאלה על מנותיהם של הילדים, ועונה שהילדים קיבלו כפי אכלם.
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 מנפרד גרסטנפלד

4 תפיסה זו קדמה אפוא ל׳םביבתנות׳ בת ימינו. 7 4 ת. פרז  מרמזת שאין לצרוך צריכה מו
4 7 5  סיפור המן הוא במידת־מה אנטי־תזה לצריכה ראוותנית.

4 לאלו שלא שמעו 7 6  לאחר מכן צווה משה שלא להותיר מן המן הנלקט עד הבוקר.
 בקולו נותרה פסולת מאוסה, מצחינה ומעלה רימה. המסר הדתי הוא שיש לשמוע בקול
 ה׳, אך כלול בו הרעיון שצבירה של כמות גדולה מהכמות הנאכלת משמעותה פקפוק
4 מתוך 7 7 . ׳  בהשגחת ה׳ וביכולתו לספק עוד מזון. העונש על כך הוא מטרד ׳סביבתי
 ההוראה הזאת, שמטרתה להגן על הסביבה, ומתוך הקשרה הדתי הבינו ככל הנראה בני

 ישראל שאל להם להשאיר מן באוהליהם בלילה.

 צבעו של המן לבן. במחשבה בת ימינו זהו צבע המסמל נקיות. בתפיסה היהודית הצבע
 הלבן מסמל גם טהרה רוחנית, כפי שאומר ישעיהו הנביא: ״אם יהיו חטאיכם כשנים
4 כפי שייאמר להלן, יש עוד סימנים להיותו 7 8 ״ . ו הי  כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר י

 של המן חומר זך ונקי שיש לו גם ממדים מוסריים.

 הקב״ה והטבע
 סיפור המן מבטא את הגישה העיקרית של המקרא לטבע. הקב״ה יצר את הטבע ולפיכך
4 הזיקה של 8 0 . ו 4 נסים רבים במקרא נעשו מתוך תפיסה ז 7 9 . ו נ  הוא רשאי לשנותו כרצו
 היהודי לטבע נובעת מזיקתו אל הא־ל שמעל הטבע. השקפה זו שונה מהשקפתם של
 שוחרי סביבה רבים בימינו הרואים בטבע מערכת בלתי תלויה שעמה יש לאדם מגע

 ישיר, מערכת ששימורה הוא הייעוד הגדול של האנושות.

 474 אבן־עזרא מדגיש שאיש לא היה חייב לאכול יותר מיכולתו, אך אם לא היה יכול לאכול הכול, היה
ק לאוהלו. ח  עליו לזרוק את המותר מ

Thorstein Vehlen, The Theory of the Leisure Class, O r i g i n a l edition published in .1899 475 
 by arrangement with The Viking Press1965 Reprinted in,וכן ראו: גרסטנפלד, סביבה (לעיל.

 הערה 2), עמ׳ 204 ואילך.
 476 שמות טז, יט. הרמב״ן טוען(דברים ח, ג) שבזכות משה רבנו האכיל הקב״ה את בני ישראל בלחם

 מן השמים, זכות שאף האבות לא הגיעו אליה.
 477 גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1). במקרא, על הפרת צו אלוקי נענשים פעמים רבות באסונות טבע

 וסביבה. דוגמה קיצונית לכך היא המבול בימיו של נוח.
 478 ישעיהו א, יח.

 479 גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 168.
 480 אבן־עזרא רואה בזמינותו של המן בארבעים השנה במדבר את הנס הגדול ביותר בימי משה (פירושו

 הארוך לשמות טז, לב).
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 סיפור התורה מראה שכללי טבע רבים אינם מתקיימים במן. שכן איך ייתכן שבידי
 המלקט תהיה כמות מסוימת בין ליקט מעט ובין ליקט הרבה? איך ייתכן שהנותר מהמן
 בלילות השבוע הבאיש והעלה רימה, ואילו לנותר מיום שישי (שבו אפשר היה ללקט
4 גם עומר המן שהושם 8 1 ? ה מ ו א  שתי מנות בלילה ואף לא אחת בשבת) לא אירע מ
 בצנצנת למשמרת לדורות, ולא הבאיש ולא העלה ריקבון הוא ביטוי ליכולתו של הקב״ה

4 8 2 . ו נ  לשנות את הטבע כרצו

 המדבר
4 ייתכן 8 3 . ש מ ש  המן שנותר במדבר לא גרם לזיהום: מה שלא נלקט נמס במדבר בחום ה
 שהימסות זו הייתה תהליך פיזי, אף שאז היה צריך המן לכאורה לחזור ולהתקשות
 כשנמוג החום. מצד אחר, ייתכן שזה היה תהליך כימי הקשור בהרכב החומר של המן
 ובהשפעת קרני השמש עליו. האפשרות השנייה מתקשרת לכאורה למונח ׳סביבתי׳ הרווח

.(photo degradation)כיום ׳התבלות אור׳ 

 גם דרכים אחרות לצמצום הפסולת ולםילוקה נזכרות במקרא. דוגמה לצמצום הפסולת
4 וכן: ״ואולך אתכם 8 4 . ה״  היא: ״שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנ
4 דוגמה 8 5  ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך״.
 לסילוק פסולת היא הטמנת הרעי: ״ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ: ויתד
4 נם הבגדים 8 6 . ת צאתך״  תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית א
 ונס המן נזכרים יחדיו גם בספר נחמיה כמאורעות חשובים בנדודי המדבר: ״ורוחך
 הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם: וארבעים שנה

4 8 7 . ״  כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו

 עמדת המקרא כלפי המדבר מנוגדת לעמדתם של שוחרי הסביבה כלפיו כיום. במקרא וכן

 481 שמות טז, כד. אבן־עזרא מצביע על נס נוסף: המן ליווה את עם ישראל במדבר עד בואם אל ארץ
 כנען(פירושו הארוך לשמות טז, לה). המן פסק רק בימי יהושע (יהושע ה, יב)

 482 שמות טז, לג.
 483 שמות טז, כא.

 484 דברים ח, ד.
 485 דברים כט, ד.

. ד י - ג  486 דברים כג, י
. א כ -  487 נחמיה ט, כ
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 בכתבים העתיקים של עמים אחרים בדרך כלל המדבר מתואר כמקום שלילי, מנוגד
 לציוויליזציה, הרה סכנות, חסר מים או צמחייה ירוקה: ״המוליכך במדבר הגדל והנורא

4 8 8 . ם״  נחש שרף ועקרב וצמאו! אשר אין מי

 אמנם לפעמים המקרא מזכיר את המדבר באופן חיובי, אך רק משום הימצאות ה׳ בו, וזו
4 9 0 שע , הו 4 8 9 הו רמי  בשיאה במעמד מתן תורה בהר סיני. המדבר חיובי בדברי הנביאים י

4 העוסקים בכמה היבטים של נדודי עם ישראל במדבר. 9 1 ם ו מ ע  ו

 ללא פסולת גוף
 גם בספרות היהודית הקלםית יש פרשנויות ׳סביבתיות׳ הקשורות לסיפור המן. יש דיונים
 רבים על אודות הפסולת שבמן, וכמה מקורות דנים בניגוד שבין מקורו השמימי של המן
 לפסולת הגשמית הנותרת ממנו. חכמי ישראל לא היו יכולים לקבל את העובדה שמקצת

 המזון שניתן מאת ה׳ איננו ראוי לעיכול.

 אחד המדרשים קובע בנושא זה שמזון שמימי איננו יכול להכיל פסולת: ״אמר להם
 הקב״ה בטובה שהבאתי עליכם בה אתם מכעיסין באו למדבר והאכלתי להם מן־ מ׳ שנה ולא
 נצרך אחד מהם לנקביו אותן מ׳ שנה אלא שאכלו את המן והוא נעשה להם בשר שנאמר
, גם אחד ממדרשי ההלכה מבטא רעיון זה. בני 4 9 2 ש״  [תהלים עח] לחם אבירים אכל אי
 ישראל מודאגים: ״ועתה נפשנו יבשה אין כל, אמרו עתיד המן ליתפח בתוך כרסמו להרגנו.
 יש לך ילוד אשה שאין מוצא מה שאוכל אמרו לו לרבי שמעון ומה אתה מקיים ויתד תהיה
 לך על אזנך [דברים כג, כד] אמר להם מה שתגרי אומות העולם מוכרים להם יוצא מהם
ץ יוצא מהם לעולם שנאמר לחם אבירים אכל איש [תהלים עח, כה] לחם  אבל המו א

4 9 3 .  המובלע באיברים״

 פיתוח של מוטיב זה הוא שההשתוקקות למאכלים שונים מאלה שהבורא מעניק גורמת

 488 דברים ח, טו.
 489 ירמיה ב, ב: ״חלוך וקראת באזני ירושלים לאמר זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי

 במדבר בארץ לא זרועה״.
ח תלאבות״. א  490 הושע יג, ה: ״אני ידעתיך במדבר ב

 491 עמוס ה, כה: ״הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל״.
 492 במדבר רבה טז, כד (מהדורת הורוביץ). רעיון דומה מוזכר בתרגום ירושלמי, שמות טז, כא.

 493 ספרי במדבר פח (מהדורת וילנא). ראו גם בבלי, יומא ע״ה ע״ב.
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 לצורך להטיל פרש. מדרש הלכה זה מסביר מדוע נזקקו בני ישראל ליתדות לכיסוי
 צואתם.

 שאלה זו בעניין הצורך ביתד במדבר מופיעה גם בתלמוד, ותשובה דומה לצדה: ״רבי
 ישמעאל אומר [...] דברים שתגרי אומות העולם מוכרים אותם להם״ ואילו רבי אלעזר בן
ה  פרטא אומר: ״אף דברים שתגרי אומות העולם מוכרין להן, מן מפיגן״ ומוסיף: ״אלא מ

4 9 5 . ״  אני מקיים ויתד תהיה לך על אזניךז לאחר שסרחו

 נושא זה חוזר פעמים מספר. רבי יוחנן אומר שהמן ״נבלע במאתיים וארבעים ושמונה
4 9 6 .  אברים״. אמירה המובאת גם בשמו של רבי ישמעאל

4 הדבר מתיישב 9 8 . ף ו 4 מסיק מסיפור זה שגם המזון בגן עדן נבלע כולו בג 9 7 ן  הרמב״
 עם כל היסודות האחרים שבחיי גן העדן, שבגללם נהיה לסביבה אוטופית
4 הדבר נכון גם אם מנתחים את סיפור גן העדן מנקודת מבטו 9 9 ת. די  בהשקפה היהו
 של שוחר הסביבה! בשימוש במתודולוגיה בת זמננו הוא מייצג חיים בני קיימא

 אידיאליים.

 נקיות
 לדברי המדרש, המן שנותר במדבר לא הותיר פסולת כלל. החומר, מתת שמים, לא אבד
 אפילו כשנמס: ״בזרוח עליו השמש נמס המן והחל לזרום בנחלים אל עבר הים הגדול.

 494 עוד טיעון המופיע בתלמוד ובמקורות רבים אחרים בנוגע לסביבה אופייני למגמה ה׳סביבתית׳
 היהודית הקלסית, והוא שפסולת חומרית, ואפילו זיהום חומרי קשורים להיעדר קדושה או להיעדר

 מוסר. ראו גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 211.
 495 התלמוד מוסיף שהיה עליהם לצאת את המחנה מאחוריו כדי למנוע היווצרות דהום במסלול

 הליכתם,. בבלי, יומא ע״ה ע״ב.
 496 בבלי, יומא ע״ה ע״ב.

 497 רמב״ן לבראשית ב, יז. יתרה מזו, בפירושו לשמות טז, ו הרמב״ן קושר בין המן לששת ימי
 בראשית. לדבריו הנס שבמן היה שנברא בשמים יש מאין, לעומת השליו שהנס שבו היה שהקב״ה

 הוציא אותו מן הים.
 498 כשהיו ישראל תלויים ברחמיו של הקב״ה במדבר, דמה מצבם במידת־מה למצבו של האדם בגן עדן.
 ואומנם רק בשל היותם במדבר זכו היהודים להגיע לדרגתם הרוחנית הגבוהה והיו מוכנים לאכול

 את המן (ראו גם רמב״ן לשמות טז, ו).
 499 האדם הצמחוני והלא־אלים לא הזיק לטבע בגן עדן בשום אופן, ולא הייתה לו שום השפעה אחרת

 על המערכת האקולוגית של הגן. גרסטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 116 ואילך.
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 וצבאים ואיילות ושאר חיות באו ושתו ממנו. לאחר מכו באו אומות העולם, צדו מהן ואכלו
5 0 0 ת טעם המן שירד לישראל.״  אותו, וכך טעמו א

: ״ברדת הטל על  מדרש ההלכה מוסיף על שימור ניקיונה של הסביבה גם את טוהר המן
 המחנה ירד עליו המן. הוא ירד על המפתנים ועל פתחי הבתים. האם יתכן שאכלו אותו
5 0 1 ׳  כשהוא מלוכלך ומזוהם? לכן נאמר: יעל פני המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ.
 תחילה ירד להם כמץ טס של קרח, שעליו ירד המן ואותו לקטו בני ישראל וממנו אכלו.
 תינח מתחתיו, אך מה בדבר הרמשים והזבובים שאולי עלו על גביו? לכך נאמר ׳ותעל

5 0 2 .  שכבת הטל׳ ״

 המדרש מוסיף שהמן היה מונח כביכול ב׳קופםה׳ והיו נוהגים לקרוא את שמע, להתפלל,
 ורק לאחר מכן היו ניגשים אל פתח הבית ומלקטים את מזונם. לאחר מכן נאמר עליו,
5 מן הטקסט התלמודי עולה שלעובדה שהמן ירד בכל יום ולא 0 3 . מס״ נ  ״וחם השמש ו
 פעם בשנה הייתה משמעות דתית ו׳םביבתית׳. אופן האיסוף גורם לתלותם היום־יומית
 בהי, והדבר גם העניק משמעות לתפילותיהם. מהבחינה ה׳סביבתית׳ החשש שיחטאו
י הדרך״(שלא הוטל עליהם  בצריכה מופרזת היה קלוש יותר, וכן החשש ״מפני משאו

5 0 4 .  לשאת אותו אתם)

ן רפאל הירש פיתח והרחיב רעיון זה. הוא רואה בירידת המן בין שתי שכבות  הרבי שמשו
5 מאופן ירידת המן 0 5 . ן  טל תהליך טבעי למניעת זיהום במדבר ולשמירה על ניקיון המ
 למד הירש שהמן היה מונח בין שתי שכבות טל שירדו בייחוד לצורך זה: ״יש להבין
 ששכבת הטל הראשונה ירדה כדי להשקות את חול המדבר ולעשותו עבה יותר, כדי שהמן
 לא ישקע ולא יבלע בתוכו. שכבת הטל השניה ניקתה את זרעי המן מכל מה שאולי דבק

506 . 

 בהם בנופלם״.

 עמידות
 במבט ראשון נראה שבמדבר נשחת המן ואבד במהירות, תכונה הנחשבת כיום לשלילית

 500 מכילתא דרבי ישמעאל ד׳. וראו גם בבלי, יומא ע״ה ע״ב.
 501 שמות טז, יד.

 502 ילקוט שמעוני, בהעלותך תרל״ה.
 503 שמות טז, כא.

 504 בבלי, יומא ע״ן ע״א.
. ד י - ג  505 הירש לשמות טז, י

 506 שם, שם.
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 מהבחינה ה׳סביבתית/ ואולם, כפי שצוין לעיל, המסורת מספרת שהייתה תועלת גם
 בשיירי המן. לפי השקפה ה׳סביבתית׳ בת ימינו תכונת העמידות מעידה שהחומר ׳ידידותי
 לסביבה׳. מוטיב זה מופיע גם בסיפור המן. כמות המן שנשמרה בצנצנת לדורות הייתה
 עמידה מאוד. רש״י מזכיר כי: ״בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם
 עוסקים בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? הוציא להם
 צנצנת המן ואמר להם אתם ראו דבר ה׳, שמעו לא נאמר אלא ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם,

5 0 7 ו״.  הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראי

 רלב״ג מראה את הניגוד שבין העמידות של המן בצנצנת ובין המהירות שבה עלה בו
 בדרך כלל ריקבון: ״כי צנצנת המן היה בו מופת מתמיד עד שמה שהיה נמס בחום השמש
5 רלב״ג מציין שמטהו של אהרן שפרח, ואמור היה גם 0 8 ״ ך.  ישאר ויתקיים זה הזמן הארו
 לנבול, נשאר פורח זמן רב: שהרי הקב״ה יכול לשנות את הטבע כרצונו כולל שינויים

 בתכונות ה׳םביבתיות׳.

 מזון כליל השלמות
 מי ששבע רצון מסוג אחד של מזון אין לו צורך במאכלים המובאים ממקומות רחוקים.

 ייבוא מאכלים בחברה בת זמננו משפיע לרעה על הסביבה.

 כך שהסתפקותה של חברה בסוג אחד של מזון מגנה על הסביבה. לדברי התוספתא: ״מי
5 המן מתואר כמזון כליל המעלות 0 9 זה טעם שירצה״.  שנחשב עליו מתהפך בפיו לכל אי
5 שניהם מספקים את התזונה כולה וכן: 1 0 .  שלא דרושות לו תוספות כלשהן, כמו חלב אם
5 רש״י מפתח את הנושא באופן שונה 1 1 . ״ קו י  ״שאפילו ישראל אוכלו כל היום כולו, אין מז
 ואומר, על סמך מסורת עתיקת יומין, שהמן ״לא ירד ברחיים ולא בקדירה ולא במדוכה,

5 1  אלא משתנה היה טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלין״.2

: ״רבי אמי ורבי אסי - חד אמר טעם כל  יש בתלמוד דיון על אודות טעמו של המן

 507 רש״י לשמות טז, לב, נדרש לספר ירמיהו ב, לא.
 508 רלב״ג ליהושע ד, כ.
 509 תוספתא, סוטה ד, ג.

 510 בבלי, יומא ע״ה ע״א: ״אמר רבי אבהו, מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים, אף המן כל זמן
 שישראל אוכלין אותו מוצאין בו כמה טעמים״.

 511 תוספתא, סוטה ד, ג.
 512 רש״י לבמדבר יא, ח.
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 מנפרד גרסטנפלד

5 וחד אמר טעם כל המינץ טעמו 1 ן הללו לא טעמו בו,3  המינין טעמו במן, טעם חמשת המעי
5 1 4 . ״  טעמן וממשך, והללו טעמו ולא ממשן

 למן יש גם תפקידים אחרים. בתלמוד נמצא: ״אמר רבי יהודה אמר רב, ואיתימא רבי חמא
 ב״ר חנינא, מלמד שירד להם לישראל עם המן תכשיטי נשים דבר שנידון במדוכה ובשלו
5 רעיונות אלו מובאים גם במדרש: ״או דכו במדוכה, והלא לא ירד למדוכה 1 5  בפרור״.
 לעולם אלא מלמד שנשתנה להם לכל הנידוכץ במדוכה יכול היה לא משתנה להם אלא לאלו
 בלבד מנין אתה אומר כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ולא צרכה אשה למיני בשמים
 אלא מן המו היתה מתקשטת ת״ל דאו או דכו ואומר זה ארבעים שנה ה׳ אלהיך עמך לא

5 1 6 .  חסרת דברים [דברים ב, ז] מלמד שלא היו חסרין דבר״

 מילוי צרפים רוחניים
 כמו כן המקרא מוצא במן תכונות רותניות. ״ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת
דעק אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה׳  ולא י

5 1 7 .  יחיה האדם״

 המוטיבים הרוחניים האלה מפותחים בספרות היהודית. התלמוד אומר שהמן היה ״מלבין
5 רמב״ן מפרש את המאמר התלמודי בדבר היות המן מאכל 1 8 .  עוונותיהם של ישראל״
 המלאכים, ואומר: ״ונמצא שאנשי המו ומלאכי השרת נזונץ מדבר אחד, שנברא מזיו
5 רמב״ן אומר במקום אהר כי: ״נפש אוכליו לא תיבש כי הוא ילחלח וירוה 1 9 . נה״  השכי

5 2 0 . ״ ם י  ותהיה נפש אוכליו כגו רוה וכמוצא מ

 הערתו של אבן־עזרא ש״יתכן שאין בתולדת המן להוליד זיעה״ היא דוגמה אחרת

 513 הכוונה לחמשת הפרות והירקות שאכלו במצרים. אלו המוזכרים בספר במדבר יא, ה: ״הקישואים,
 האבטיחים, החציר, הבצלים והשומים״.

 514 בבלי, יומא ע״ה ע״ב.
 515 בבלי, יומא ע״ה ע״א וע״ב.

 516 ספרי במדבר פט. וראו גם שיר השירים רבה ד, א (מהדורת וילנא).
 517 דברים ח, ג.

 518 בבלי, יומא ע״ה ע״א.
 519 רמב״ן לשמות טז, ו.

 520 רמב״ן לבמדבר יא, ו.
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 נספח

 לשיקול רוחני־׳סביבתי׳: המן הוא חומר שמימי שלא מייצר פסולת בהתמזגו בגוף
5 2 1 .  האדם

5 נשאל על 2 2 ׳ ת ו  מוטיבים רוחניים מופיעים גם במקורות אחרים. מחבר הספר ׳הלכות קטנ
5 הוא מזכיר שבעולמנו זה, 2 3 בתו  אודות טבעו של המן וכיצד הוא נספג באברים. בתשו
 כל עניין רוחני עוטה לבוש גשמי. מי שזוכה להבחין בין הרוחני לגשמי וסופג לתוכו רק
 את הרוחני הנבלע באבריו, אינו צריך להיפנות. מחבר הספר גם אומר שאף המלאכים

 ניזונים ממן, והוא להם כקטורת.

 במקורות מאוחרים ההיבטים הרוחניים, החומריים וה׳םביבתיים׳ משתלבים אלו באלו.
5 בדבריו על המזון הרוחני 2 4 .  חתם סופר מכנה את גן העדן ״מערכת חברתית אידיאלית״
 שבגן עדן הוא מזכיר שהמן היה אף הוא מזון רוחני לגמרי, ובשל כך נבלע כולו
5 רבי חיים מוולוז׳ין מכנה את המזון שבגן העדן ׳מזון רוחני׳ ואת המן ׳מזון 2 5  באברים.

5 2 6 ם.  שמימי׳ הנבלע באברי

 רבי צדוק הכהן מלובלין רואה במן את הלחם שהמלאכים אוכלים. זהו מזון רוחני ולפיכך
 אינו יוצר פסולת. ואולם אם בכוונתו של אדם לאכול את המן להנאתו, הרי אין זה עוד

5 2 7 לת.  מזון לנשמה בלבד, וכמו כל המזונות הנועדים לגוף אף הוא יוצר פסו

 הקישור המוסרי
5 המן 2 8 ת. די הו  פעמים רבות הזיהום הפיזי והזיהום המוסרי כרוכים זה בזה במסורת הי
5 2 9 . ם  מופיע כחומר לא מזהם, אך הוא גם אספקלריה לתכונות המוסריות של האד

 521 אבן־עזרא לדברים ח, ד. וראו גם את דברי רמב״ן לפסוק זה.
 522 רבי יעקב חאגיז, נולד במרוקו ב־1620 ונפטר בקונםטנטינופול ב־1674.

 523 שו״ת הלכות גדולות, א, רפ״ב.
 524 שו״ת חתם סופר חלק ו׳ ליקוטים קד.

 525 שם, שם.
 526 רוח חיים לפרקי אבות ג, ג. לדעתו גם בשר הקרבנות נבלע כולו באברים ולא יצר פסולת.

 527 דובר צדק, נא עא.
 528 גרםטנפלד, יהדות (לעיל, הערה 1), עמ׳ 210. כמה מוטיבים מבטאים קשר בין מושגים מופשטים
 כמו קדושה וצדקות ובין מושגים גשמיים כמו התנוונות, זיהום, רקבון, הרס, חולי, מוות ואסונות

 טבע. היעדר רוחניות קשור אף הוא לזיהום.
 529 בבלי, יומא ע״ה ע״א. אם אלמנה נישאה שוב פחות משלושה חודשים ממות בעלה, המן הראה אם
 היילוד הוא ילדו בן תשעת החודשים של הבעל הראשץ או ילדו בן שבעת החודשים של הבעל השני.
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 מנפרד גרםטנפלד

 בתלמוד מסופר שהצדיקים לא נזקקו לטרוח בלקיטת המן, ואילו כל האחרים נאלצו
5 גם בדרך צריכת המן ניכרה הבחנה בין הצדיקים, 3 0 ת.  להתאמץ לפי מעלתם המוסרי
 הבינוניים והרשעים. הצדיקים זכו לקבלו כלחם, הבינוניים כבצק ואילו רשעי ישראל

5 3 1 . תו ן או  נאלצו לטחו

 מוזכר שהמן גם הוכיח מי גנב משכנו ומי בגדה בבעלה: ״שניים שבאו לפני משה לדין, זה
 אומר עבדי גנבת וזה אומר אתה מכרתו לי, אמר להם משה לבוקר משפט. למחר, אם נמצא
 עומרו בבית רבו ראשון בידוע שזה גנבו, אם נמצא עומרו בבית רבו שני בידוע שזה מכרו לו.
 וכן איש ואשה שבאו לפני משה לדין, זה אומר היא סרחה עלי והיא אומרת הוא סרח עלי,
 אמר להם משה לבוקר משפט. למחר, אם נמצא עומרה בבית בעלה בידוע שהיא סרחה עליו,

5 3 2  נמצא עומרה בבית אביה בידוע שהוא סרח עליה״.

 סימם
 סיפור המן חושף יסודות של חזון ׳סביבתי׳־יהודי ייחודי. הישות השמימית מספקת את
 התזונה כולה ואף כמה צרכים אחרים, ואינה מותירה פסולת. גם לנותר במדבר ממאכלם
 של בני ישראל נמצא שימוש. אי־אפשר להפריד בין תכונותיו הרוחניות של המן

 לתכונותיו החומריות. המן משקף גם את מעמדו המוסרי של האדם.

ן במסורת ישראל על כל גווניה, הנגלה בבחינתה  סיפור זה אינו אלא דוגמה לעושר הטמו
 במושגים ׳סביבתיים׳. פירושיו המגוונים מראים אף הם שההשקפה היהודית בנושא

 הסביבה שונה במידה רבה מזו של הזרמים ה׳םביבתניים׳ בני ימינו.

 530 בבלי, יומא ע״ה ע״א: ״צדיקים ירד על פתח בתיהם, בינונים יצאו ולקטו, רשעים שטו ולקטו״.
 531 שם.
 532 שם.
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