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לימוד לט"ו בשבט
טבע האדם - יצר, הרס ויחסים

 ◆

ניצן עמור סגל

כמעט אי אפשר לפתוח עיתון בשנה האחרונה בלי להיתקל בצמד המילים "משבר האקלים".  מתוך המצב הזה, 
 נדרשת מאיתנו מחשבה על הקשר שלנו אל העולם, ועל האחריות שלנו כלפי הטבע. 

כשאני מנסה לחשוב על הקשר שלי לעולם, לסביבה, אני מרגישה שצריך להתחיל מההתחלה, להתחיל מבראשית.

קראו את שני תיאורי בריאת האדם בפרקים א-ב בספר בראשית )בפרק א' התמקדו בעיקר בפסוקים כ"ד-ל"א(.

בתחילת שנות השמונים פרסם הפילוסוף היהודי הנס יונס את ספרו "צו האחריות: חיפוש אחר עקרונות אתיים 
לעידן הטכנולוגי".  ההנחה שהובילה את כתיבתו היא כי הקידמה הטכנולוגית האנושית עשויה להביא לתוצאה 
מצטברת של הכבדת יתר על הטבע, עד כדי כך שאנחנו עלולים לאבד שליטה על התהליכים שיצרנו בעצמנו. 

אבחנה זו מביאה אותו לדון באתיקה של האחריות האנושית כלפי הטבע.

"הפגיעות הקריטית של הטבע להתערבותו 

הטכנולוגית של האדם – פגיעות שאיש לא חשד 

בקיומה עד שנחשפה בדיעבד, בנזק שכבר נגרם – 

תשמש דוגמה לשינוי מרכזי שחל בתמונת העולם 

שירשנו. תגלית זו, שהזעזוע שעוררה הוליד את 

רעיון האקולוגיה ואת ראשית צמיחתה כמדע, 

משנה את עצם התפיסה העצמית שלנו כסוכנים-

סיבתיים בעולם, במובן הרחב של הדברים. תוצאות 

מעשי האדם חושפים בפנינו את העובדה שטיב 

הפעולה האנושית השתנה לגמרי הלכה למעשה: 

כעת מתברר כי בשל כוחנו הגדול נוסף אל תחום 

אחריותנו אובייקט מסדר גודל חדש לגמרי – לא 

פחות מן הביוספרה כולה של כוכב הלכת. ואיזו 

חשיבות אדירה יש לאובייקט הזה, המגמד את כל 

מושאי פעולתו הקודמים של האדם! הטבע כתחום 

אחריות אנושית הוא ודאי חידוש שיש להביאו 

בחשבון בתורת המוסר. איזו מין מחויבות פועלת כאן? 

האם יש פה יותר מעניין תועלתני גרידא? האם זו רק 

חובת הזהירות המפצירה בנו שלא להרוג את האווזה 

המטילה ביצי זהב? שלא לנסר את הענף שעליו 

אנחנו יושבים? אבל אותם "אנחנו" שיושבים כאן 

ושעלולים ליפול לתהום – מי הם? ומה אכפת לי אם 

יישארו לשבת או ייפלו? ]...[ קיום האדם בעולם היה 

נתון בסיסי ובלתי מעורער, שממנו צמחה כל תפיסה 

של מחויבות בהתנהגות אנושית. אבל כעת, עצם 

הקיום הזה נעשה מושא למחויבות כזו: המחויבות 

להבטיח את הנחת היסוד של כל מחויבות, כלומר, את 

נקודת המשען ליקום מוסרי בעולם הפיזי: להבטיח 

את עצם קיומם של מועמדים להחלת סדר מוסרי. 

דבר זה כרוך, בין השאר, בחובה לשמר את העולם 

הפיזי במצב שבו התנאים לקיום האדם לא ייפגעו; 

וחובה זו פירושה הגנה על העולם הפגיע מפני מה 

שעלול לסכן את התנאים האלה עצמם ]...[ צו שנענה 

לטיבה החדש של הפעולה האנושית, ושמופנה אל 

איזה דמות אדם עולה מכל אחד מתיאורי הבריאה? מהו התפקיד המוטל על האדם בכל פרק? ◆
מה מספר לנו סדר הבריאה של העולם בפרקים השונים? מה קדם למה בבריאתו? נסו לחשוב - מה ניתן  ◆

ללמוד מזה על היחס בין האדם לטבע? 
איזה קשר יש בין האדם לעולם שסביבו בכל אחד מהתיאורים? ◆
האם תוכלו לחשוב על דרך ליישב את הסתירה בין הדמויות העולות מהתיאורים השונים? ◆

 ◆   ◆    ◆
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"ומה אם תפיסה חדשה זו של פעולה אנושית, 

פירושה כי שומה עלינו לשקול לא רק את 

האינטרסים של האדם? אולי מוטלת עלינו כעת 

חובה נרחבת יותר, ואולי פג תוקפה של התפיסה 

האנתרופוצנטרית )=גישת ערך האדם( שאפיינה 

תיאוריות אתיות קודמות? לכל הפחות, כבר אין זו 

שטות גמורה לשאול שמא מצבו של הטבע החוץ-

אנושי – הביוספרה כמכלול ועל פרטיה, הכפופה 

כעת לכוחנו – הופקד בידינו בנאמנות ורשאי לתבוע 

מאיתנו מעין תביעה מוסרית; לא רק לטובתנו 

העתידית או הכמוסה, אלא לטובתו-שלו ובזכות 

עצמו. ואם כן, תידרש לא מעט חשיבה מחודשת על 

עקרונות היסוד של האתיקה. פירושו של דבר הוא 

שיהיה עלינו לחתור לא רק לטובת האדם, אלא גם 

לטובת כל מה שמחוץ לאדם, כלומר, להרחיב את 

ההכרה בתכליות עצמאיות, שמעבר לתחום האדם 

ולכלול את הדאגה לאותן תכליות עצמאיות בטובת 

האדם. שום תפיסה אתית קודמת )מחוץ לדת( לא 

הכשירה אותנו לנאמנות כזו, ואילו התפיסה השלטת 

המדעית, של הטבע, הכינה אותנו אף פחות. לאמיתו 

של דבר, תפיסה אחרונה זו שוללת מאיתנו בתוקף כל 

אמצעי רעיוני לחשוב על הטבע כמשהו שיש לכבדו, 

משום שצמצמה אותו לאדישות של הכרח ומקריות, 

והפשיטה אותו מכבוד התכלית העצמאית. ובכל 

זאת, נדמה כי עולם שוקק חיים, מאוים, שוטח בפנינו 

תחינה שקטה לחוס על שלמותו."

יונס מתאר את אחריות האדם על העולם כולו. מתוך מה נובעת אחריות זו? מה המטרה העומדת לנגד האדם  ◆
בעל האחריות?

בחלק הקודם, יונס הציג את חובתו של האדם כלפי הטבע כחובה שנובעת מהרצון לשמור על העולם כמקום  ◆
שמאפשר קיום חיים אנושיים. כעת, הוא מציע תפיסה אתית שונה:ממה נובעת אחריות האדם לעולם לדעתו 

בחלק זה? 
מתיאורי הבריאה בספר בראשית עלו שני טיפוסי אדם שונים, בעלי תפקידים אחרים בעולם: אדם שנברא  ◆

בצלם אלוקים ותפקידו "פרו ורבו… ורדו בדגת הים וכבשוה" לעומת האדם הנברא עפר מן האדמה ותפקידו 
"לעבדה ולשמרה". האם ניתן למצוא חיבור בין שתי תפיסות האחריות השונות של יונס לשני טיפוסי 

הבריאה?
נסו לחשוב לאיזו תפיסה קל לכם.ן יותר להתחבר ◆

הפער בין תיאורי הבריאה בספר בראשית משאיר אותנו במתח בין האדם אשר העולם כולו נברא לפניו ולכבודו, 
ותפקידו לשלוט על העולם ביד רמה, לבין האדם הנברא עפר מן האדמה, המצווה לשמור על העולם. אולי 

הקריאה בספר בראשית, יחד עם מחשבות האתיקה של יונס, מציעה לנו להחזיק בשתי התפיסות הללו יחד: 
לראות את החובה שלנו לטבע כנובעת מתוך אחריות גדולה לטבע בזכות עצמו, מתוך צניעות וענווה לעולם 

הגדול המקיף אותנו; ובאותה נשימה, לשלוט על הטבע, לשאוף לקדמה אך גם לשמור עליו לטובת המשך קיומנו 
האנושי ולטובתנו במובן הפשוט ביותר. 

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

הסוכנות החדשה המפעילה אותה, עשוי 

להישמע כך: "עשה מעשיך כל שהשלכותיהם 

יעלו בקנה אחד עם קיומם לעולמים של חיי 

אנוש ראויים לשמם"'; או בניסוח הפוך: "עשה 

מעשיך כך שהשלכותיהם יעלו בקנה אחד 

עם קיומם לעולמים של חיי אנוש ראויים 

לשמם"; או בניסוח הפוך: "עשה מעשיך כך 

שהשלכותיהם לא יפסלו את אפשרות קיומם 

בעתיד של חיים כאלה"; או בפשטות: "אל 

תחבל בתנאים להמשך קיומה של האנושות 

על פני האדמה לעולמי עד".."
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נגד שמירת הטבע / עמוס עוז  )מתוך "אהבת 
הארץ"(

"ועכשיו הגיע תורו של וידוי נורא. אני מתנגד 

לשמירת הטבע. עצם האידיאל של "שמירה" אינו 

מקובל עליי כמעט בשום תחום מתחומי החיים. לא 

באנו לעולם כדי לשמור או לשמר איזה דבר: מצוות, 

מעשי אבות, טבע או מורשת תרבות. יש איזה עיוות 

בכל מסורת ובכל הלך נפש אשר במרכזו עומד 

מעשה של "שימור". אין אנו יורשיו של מוזיאון, ולא 

באנו לעולם כדי להסיר בסבלנות את האבק מעל 

מוצגים או כדי לצחצח את הזגוגיות ולהוליך להקות 

של מבקרים הולכים על בהונותיהם משכיית חמדה 

לשכיית חמדה. אין אנו קיימים אך ורק כדי לשמר: 

מסורת אבות או פלאי טבע, זיכרונות ילדות או חפצי 

קודש. פן יהיו חיינו לחיי פולחן. העולם אינו מוזיאון. 

גם הטבע אינו מוזיאון. גם התרבות אינה מוזיאון, 

מותר לגעת! מותר להזיז, לקרב, להרחיק, לשנות 

ולהטביע את חותמנו אנו. גע באבן, גע בחי, גע בזולת.

כיצד לגעת? טיב הנגיעה יכול לשמש נושא לספרים 

גדולים. אתרכז בשאלת הנגיעה בטבע. אם הייתי 

צריך לסכם זאת על רגל אחת ובמילה אחת, הייתי 

אומר : באהבה. איש ואישה באהבתם נוגעים זה בזה 

ואף משנים זה את זה דרך אהבתם. וכן הורה וילדו. 

אחים ואחיות. אדם וחברו. אדם ותרבותו, מורשת 

אבותיו. אדם ובית מגוריו. בתנאי שהנגיעה והשינוי 

יהיו הדדיים, "דו-סטריים": בעוד אתה משנה את 

הנפשות הקרובות לך או את סביבתך או את נופיך, 

היה מוכן להינגע ולהשתנות על-ידם. בעוד אתה 

מעצב את העולם, הנח לעולם לעצב אותך. ארץ 

ישראל אינה המוזיאון של אלוהים. שום מקום אינו 

המוזיאון של אלוהים. שום זולת או חפץ, חי או דומם, 

אינו חפץ של פולחן. מותר לגעת ומותר לשנות, כל 

עוד אתה עצמך מוכן להינגע ולהשתנות. התנאי 

הוא אהבה. אני יודע: אי-אפשר "לחנך לאהבה". לא 

"לחנך לאהבת הזולת", לא "לחנך לאהבת המסורת", 

לא  "לחנך לאהבת הארץ" ולא "לחנך לאהבת הנוף". 

באהבה אפשר להדביק את הזולת, לפעמים. אהבה 

אפשר לעורר, לפעמים, אבל לא ביד רמה ולא 

בזרוע נטויה ולא בחמת ועם, אלא מתוך הלך נפש 

של הדדיות. אתה בא אל מקום כלשהו, הר, מדבר, 

מעיין, או - לענייננו - בית, חצר, חדר. אתה משנה 

אותו ומטביע עליו את חותמך. אך כדאי לך להיפתח 

ולהניח לכל אלה הזדמנות להטביע עליך את חותמם 

הם. ולעניין זה, דין זולת כדין עץ. אם צומחת תאנה 

זקנה בחצרך, ואם צל התאנה הזאת אהוב עליך, 

מותר לך לקום ולגזום מענפיה. רק אל תעשה זאת 

בקנאות. אפילו לא בקנאות של משמרים".


