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הצו האקולוגי
בגו  ה קת ה כות המ חמה מגיינת התורה דין קגבי  כקורה — שנעשה 
ויש  ו הש כות  הקנושית,  הקחריות  מקוד ש   רחב  בסיס  תחום 

מרחיקות  כת בימינו. עניינו הוק מגור גבקי ע  עיר:

ּה,  ֹק  ְ ָתְפָשׂ ָעֶ יָה  ֵחם  ְ ִהָ ּ ים  ַרִבּ ָיִמים  ִעיר  ֶק   ָתגּור  י  ִכּ
ּנּו תֹקֵכ . ְוקֹתֹו  י ִמֶמּ ְרֶזן, ִכּ ַגּ ַח ָעָ יו  ִחית ֶקת ֵעָגּה ִ ְנֹדּ ַתְשׁ
ַרק  גֹור?  ָמּ ַבּ ֶניָך  ִמָפּ ָ בֹק  ֶדה  ׂ ַהָשּ ֵעץ  ָהָקָדם  י  ִכּ ִתְכרֹת.   ֹק 
ְוָכָרָתּ  ִחית  י  ֹק ֵעץ ַמֲקָכ  הּוק, קֹתֹו ַתְשׁ ִכּ ַדע  ֵתּ ר  ֵעץ ֲקֶשׁ
ַעד  ִמְ ָחָמה  ָך  ִעְמּ ה  עָֹשׂ ִהוק  ר  ֲקֶשׁ ָהִעיר  ַע   ָמגֹור  ּוָבִניָת 

ּה. )דברים כ, יט–כ( ִרְדָתּ

המ חמה, רומזת התורה, הרסנית תמיד. ע  כן הש ום הוק הערך 
העגים  מיותר.  הכרחי  הרס  הרס  בין  הבד   ויש  ביהדות.  הנע ה 
הם חומר ג ם  כ י המגור. קב  ח ק מהעגים, עגי הפרי, הם גם 
מקור מזון. ע  כן, קין  השחיתם. ק   נו  ש ו    ק גורך מעגמנו 

ומקחרים משקב יגרני. מדיניות קדמה חרוכה היק פסו ה.

קב  חז"  רקו מגווה זו כחורגת הרבה מעבר  דיני המ חמה. 
כדוגמה  המנוסחת  נקודתית  מגווה  קב":  כ"בניין  קותה  רקו  הם 
הקיסור  תשחית":  "ב   הוק  העיקרון  כקן,  יותר.  כ  י   עיקרון 
 השחית   ק גורך כ  דבר שהוק. הרמב"ם מנסח זקת כך: "ו ק 

ר כ ים, וקורע בגדים, והורס בניין,  הקי נות ב בד, ק ק כ  המַשּבֵ
ִחית'".1  ׁשְ וסותם מעיין, ומקבד מקכ ות דרך השחתה — עובר ב' ֹק ּתַ
עיקרון זה מורחב קף הוק בתורו ונעשה הבסיס הה כתי  קתיקה ש  

הקחריות הסביבתית.

כיגד קובעים קם מגווה בתורה גריכה  הידרש בקופן גר קו 
מורחב? מדוע נט ו חכמים דווקק דין גדדי־ כקורה זה ובנו ע יו 

תחום ה כתי ש ם? מה הע ה קת חז"  ע  המס ו  הזה?

התשובה הפשוטה ביותר טמונה במי ה "תורה". תורה היק חוק, 
קב  היק גם הורקה, הנחיה, התוויית דרך. התורה היק ספר חוקים 
מיוחד במינו, כי יש בו  ק רק חוקים ומשפטים ק ק גם סיפורים, 
קי נות יוחסין, היסטוריה ושירה. החוק, כפי שהתורה תופסת קותו, 
קינו דבר העומד  עגמו ק ק הוק טווי במקרג חיים עשיר, בעו ם 
ש  משמעויות. ומשמעויות ק ו עוזרות  נו  הבין קת ההקשר וקת 

התכ ית ש  כ  מגווה נתונה.

העובדה שהקרץ  היק  רקשון  מושכ   כקן.  גם  הדבר  הוק  כך 
קינה ש נו ק ק היק שייכת  בורקה. זהו תורף הפרק הרקשון בתורה, 
וע   וקת הקרץ  ֱק־ ִֹהים...". הוק ברק קת השמיים  ָרק  ּבָ ית  ֵרקׁשִ "ּבְ
כן הוק זכקי  הכתיב קת התנקים שע  פיהם נגור בקרץ כקורחיו. 

היגיון זה מופע  מיד: כבר בסיפורם ש  בני הקדם הרקשונים. 
ָה  ְוִכְבֻשׁ ָהָקֶרץ  ֶקת  "ּוִמְ קּו  הקנושות:  ע   מגווה  ק והים  ק'  בפרק 
ת ַע  ָהָקֶרץ" )ק, כח(.  ה ָהרֶֹמֶשׂ ַמִים ּוְבָכ  ַחָיּ ם ּוְבעֹוף ַהָשּׁ ְדַגת ַהָיּ ּוְרדּו ִבּ
"כבשו" ו"רדו" הם פע ים ש  ש יטה. והנה, בפרק ב נוקט הכתוב 
"ְ ָעְבָדּה  עדן  בגן  הקדם  קת  מניח  ק והים  קחרים  גמרי.  פע ים 
ְ ָעְבָדּה,  קחריות.  ש   שפה  עתה  היק  השפה  טו(.  )ב,  ְמָרּה"  ּוְ ׁשָ
משמע שהקדם נועד  ק רק  היות קדונו ש  הטבע ק ק גם עבדו, 

פרשת
שופטים

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב קשר קייז, עזריק  בן קריה  ייב שרטר
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עיקרון מוסרי זה נשכח שוב ושוב, בקופן הרסני במידה שכמעט 
קין דומה  ה. ההיסטוריה ש  התערבות הקדם בעו ם הטבע מבוססת 
נורקים.2 כך,  מש , בתוך ק ף שנה  עד ברכיה בים ש  חורבנות 
הגיעו תושביה הקנושיים הרקשונים ש  יבשת קמריקה מחוג הקוטב 
הגפוני ק  הקגה הדרומי ש  קרגנטינה ש  ימינו, ובדרכם השמידו 
ממותות,  ביניהם  ביבשת,  קז  הגדו ים שהתה כו  היונקים  רוב  קת 

מסטודונים, טפירים, גמ ים, סוסים, קריות, ג'יטות ודובים.

כשהמתיישבים הבריטים הרקשונים הגיעו  ניו־זי נד בתחי ת 
הי ידיים  היבשתיים  היונקים  היו  עט פים  התשע־עשרה,  המקה 
היחידים שהם מגקו. היעדר היונקים הטורפים ִקפשר  עופות יבשה 
 שגשג בקי ב י  היטרף — קך כך היה רק בעבר הרחוק. הבריטים 
מגקו בקי שרידים ש  עופות יבשתיים יוגקי דופן שהתקיימו שם ע  
פני הקדמה עד שהקדם הגיע  רקשונה  קי  פני כ־1,300. הם גי ו 
 מש  עקבות ש  עוף גדו , דמוי יען, שהי ידים המקֹורים קרקו  ו 
"מוקה". עם הזמן נתג ו ש דים ש  כתריסר מינים ש  בע  חיים זה, 
שגובהיהם נעים בין מטר  ש ושה מטרים. נמגקו קף שרידיהם ש  
עוד עשרים ושמונה מינים שחד ו מהתקיים בקי, ביניהם ברווזים, 
קגמיות וקווזים חסרי יכו ת תעופה,  גד שקנקים, ברבורים, עורבים 
ונשרים. כ  ק ו שגשגו בניו־זי נד עד שבקו ק יו המקורים, ועופות 

מה כים ק ה היו  הם מקור מזון ק   השגה. וכך נכחדו.

דפוס דומה קפשר  מגוק כמעט בכ  מקום שבני קדם הגיגו 
בני  קת  עניינה  ו" רדות"  " כבוש"  היכו ת  רג ם.  כף  קת  בו 
קת  ו" שמור".  " עבוד"  מהקחריות  יותר  הדורות  הקדם  קורך 
הדברים מתמגת מדרש קדום, בקורח המזכיר  הפ יק קת המודעות 
הקקו וגית בימינו: "בשעה שברק הקדוש ברוך הוק קת קדם הרקשון, 
נט ו והחזירו ע  כ  קי ני גן עדן, וקמר  ו: רקה מעשיי כמה נקים 

ְמָרּה, הוק זה שהתורה תשתמש בו בדיני  רתו. והפוע  השני, ְ ׁשָ ְמׁשָ
שקינם  דברים  ש   הגנתם  ע   כו ם  המופקדים  השומרים,  קרבעת 

שייכים  הם.

הפרקים? פשוט  מדי:  שני  בין  הפער  קת  קיך קפשר  הבין 
ע  המגיקות שמדעי הטבע  והטבע,  ע  הבריקה  ק מספר  נו  פרק 
ממפים. הוק מדבר ע  הקדם כע  מין ביו וגי, הומו ספיינס. המייחד 
יכו תו העי קית  משו  בטבע  קת הקדם כמין משקר המינים הוק 
ו ש וט בכוחות המעגבים קת עו ם החומר. זוהי עובדת קיום,  קו 
דווקק ערך שיש  שקוף ק יו. ובתוך פרק זמן קגר יחסית ש  תו דות 
מונים.  זקת עשרות  עובדה  תוקפה ש   גד   הקנושית  הגיווי יזגיה 
כמקמר ג'ון קנדי בנקום ההשבעה ש ו  נשיק קרגות הברית: "הקדם 
העוני  גי ויי  כ   קת  הכוח  חס   קת  בנות־התמותה  בידיו  מחזיק 
הקנושי — ומנגד, קת הכוח  חס  קת כ  גי ויי החיים הקנושיים". 
הכוח הוק ניטר י מבחינה מוסרית. קפשר  השתמש בו כדי  רפוק 

וכדי  פגוע. כדי  בנות וכדי  הרוס.

פרק ב,  עומת זקת, עניינו מוסר וקחריות. הוק מעמידנו ע  
יכו ים  עשות  שקנו  דבר  כ   הכוח.  ק  ש   המוסריים  גבו ותיו 
קנו גם רשקים  עשות. יש  נו הכוח, קך  ק הרשות; היכו ת, קך 
 ק הזכות. הקרץ קינה ש נו. היק שייכת  ק והים שעשקה. ע  כן 
קיננו בע יו ש  הטבע ק ק קוְמניו. קנחנו כקן כדי  עובדו ו שומרו.

קדם,  ע   מכן,  מיד  קחר  המופיע  הסיפור  קת  מסביר  הדבר 
חוה, הנחש והפרי הקסור. קיזה פרי היה זה, ו מה הנחש דיבר, ומה 
בדיוק היק החטק — כ  ק ו שק ות ִמְשִניות. הרעיון העיקרי שהתורה 
משמיעתנו כקן הוק שקפי ו בגן עדן יש גבו ות. יש פרי קסור.  ק 

כ  מה שקנו יכו ים  עשות מותר  נו. 
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קרויים "חוקים". רש"ר הירש, בן המקה ה־19, כמוהו כרמב"ן שש 
מקות שנה  פניו, סבר שהחוקים נועדו  כבד קת ש מותו ש  הטבע: 
"כמו עם הקדם כן תתנהג עם כ  יגור ממך ו מטה; מהקדמה קשר 
גדק  ש   סוג  זהו  החיים".  בע י  ומפ גת  הגמחים  ע   הכו   תישק 
היגורים  כבוד  ממך:  "ידרשו  החוקים  הטבע.  כ פי  המופנה  חברתי 
בהיותם קניין ה'. ק  תשחית דבר מהם! ק  תרע וק  תגר  מו! ק  
תעש בהם כ ה! השתמש בכ  דבר בהשכ  ודעת... כבד קת הברוקים 

בהיותם עבדים במערכת הבריקה".5

וקם כך, קין זה מקרה שהה כה פירשה קת הקיסור  השחית 
תכ ית,  חסר  הרס  ע   יותר  כ  י  כדוגמה  קיסור  במגור  פרי  עגי 
וקף כ  י מכך, ע  מעשים המכ ים משקבי טבע שקינם מתחדשים, 
קו פוגעים במערכת־הגומ ין הסביבתית, קו גורמים  הכחדת מינים. 

וג ב  ג'כיה  ונשיק  המחזקי  כתב  הקי־קפשר'  'קמנות  בספרו 
הקוו : "קני חושש שנתקשה  חמוק מקסון סביבתי קם  ק נבין שקיננו 
ש יטיה ש  ההוויה ק ק רק ח ק ממנה".6 ע  כן חיוני כ  כך חזון דתי 
סביבתי:  העמידנו, במ וק המשמעות הרוחנית והחומרה המעשית, ע  
כך שקיננו הבע ים ש  משקבי הטבע.  ק  נו הם שייכים, ק ק  נגח 
ו ק והי הנגח.  כן — ב  נשחית.  ק בעת מ חמה, ע  קחת וכמה 
קנחנו  ק(.  כד,  )תה ים  ּוְמ ֹוָקּה"  ָהָקֶרץ  ""ַ ה'  וכמה  ק בעת ש ום. 

שומרי הקרץ ומ וקה, בש יחותו ש  בורקה,  מען הדורות הבקים.

5

ש ק  דעתך  תן  ברקתי.  בשבי ך  שברקתי  מה  וכ   הן,  ומשובחין 
תק ק  ותחריב קת עו מי, שקם ק ק ת קין מי שיתקן קחריך".3 

שביסוד  העקרונות  קחד  כנרקה  היק  הסביבתית  הקחריות 
ש ושת המגוות ש  המנוחה התקופתית: שבת, שמיטה ויוב . בשבת 
קסורה כ  עבודה חק קית, "ְ ַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך" )שמות כג, יב(. 
היק שמה גבו   התערבותנו בטבע ו מרוץ הגמיחה הכ כ ית. קנו 
מזכירים  עגמנו שהננו יגירי כפיו ש  ה', ו ק רק יוגרים בעגמנו. 
הקדמה נמסרת  נו ו עמ נו  שישה ימים, קך ביום השביעי קסור 
 נו  עשות כ  "מ קכה", כ ומר כ  מעשה המשנה קת מגבו ש  
דבר־מה  מטרות קנושיות. השבת היק תזכורת שבועית  ש מותו 

ש  הטבע ו גבו ות השקפתנות הקנושית.

קת קשר עושה השבת  בני הקדם ו בע י החיים עושים השמיטה 
והיוב   קרץ. גם הקדמה זכקית  מנוחה תקופתית. התורה מזהירה 
ְרֶגה ָהָקֶרץ ֶקת  שקם בני ישרק   ק יכבדו זקת, הם יג ו מהקרץ: "ָקז ִתּ
ת ָהָקֶרץ ְוִהְרָגת  ַבּ ְשׁ ֶקֶרץ קְֹיֵביֶכם; ָקז ִתּ ם ְבּ ה ְוַקֶתּ ָמּ תֶֹתיָה ֹכּ  ְיֵמי ֳהַשׁ ְבּ ַשׁ
תֵֹתיֶכם  ְבּ ַשׁ ְבּ ְבָתה  ר  ֹק ָשׁ ת ֵקת ֲקֶשׁ ֹבּ ְשׁ ה ִתּ ָמּ תֶֹתיָה. ָכּ  ְיֵמי ָהַשּׁ ְבּ ֶקת ַשׁ
ֶכם ָעֶ יָה" )ויקרק כו,  ד– ה(. שני דברים מדריכים קת המגווה.  ְבְתּ ִשׁ ְבּ
הקחד הוק סביבתי. כפי שמגיין הרמב"ם, ניגו  יתר ש  קרקע גורם 
 שחיקתה ו קובדן פוריותה. בני ישרק  נגטוו קפוק  שמר קת קדמתם 
ע  ידי כך שירפו מעיבודה  משך שנה קחת, מדי שבע שנים:  וותר 
ע  רווח קגר־טווח  מען תוע ת קרוכת ימים.4 המניע השני, החשוב 
ם  ִבים ַקֶתּ י ֵגִרים ְותֹוָשׁ י ִ י ָהָקֶרץ", קומר ה', "ִכּ  ק פחות, הוק קמוני. "ִכּ

ִדי" )ויקרק כה, כג(. קנחנו קורחים ע  פני הקדמה הזו.  ִעָמּ

מוגזמת  התערבות  נגד  מכוונת  מגוות  ש   נוספת  קבוגה 
בבריקה. התורה קוסרת  הכ יק בהמות,  זרוע קת השדה בתערובת 
זרעים ו  בוש בגד שמעורבים בו גמר ופשתים יחדיו. קיסורים ק ה 
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