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 "התבוננות יהדות על הזבל"למאמר מאת הרב אביחיל בנושא הקדמה 

כ"ו סיון תשע"א העביר הרב דוד אביחיל הרצאה מרתקת בנושא "קדושתו של פח  11/6/22ב 

ההרצאה הזבל" במסגרת אסיפה כללית של רמות למען הסביבה שהתקיימה במתנ"ס רמות. 

עסקה ביחס של היהדות לזבל. תגובת הקהל היתה בקשה שנעלה את דבריו של הרב 

דות הביר הרצאות נוספות העוסקות ביחס היבאתרינו באינטרנט ושנזמין את הרב להע

 לסביבה ולטבע.

 

 אותו נושא, מסביר הרב אביחיל:עוסק בשבמאמרו מצ"ב, "התבוננות יהודית על הזבל" 

 ?מדוע העולם נברא כך שיהיה בו זבל 

 ?למה יש בזבל משהו מאחד 

 ?מה מחייב כל אדם להיות שותף בתהליך המחזור 

 ?"מה פירוש "אשפה 

 ם שותפים באופן טבעי בתהליך החיובי של המחזור ורק האדם עלול איך כל היצורי

 להיות מזהם ומלכלך?

 ?איך תורת ישראל מקפידה מאד על הניקיון 

  איך חוסר הקפדה על נקיונו של אדם ברמה הפיזית גורם לו ללכלוך ברמה הנפשית

 ?והרוחנית

 ?איך חיי אנשי העיר תלויים בכך שיוכלו לשמור על נקיונם 

 היישוב הישראלי חייב להיות נקי, ואיך הלכלוך גורם להפרדת שכינת ה'  איך שכל

 מהמקום?

  ך ברחוב, המלאכים מקללים שמלכלך את רשות הרבים ומשליך לכלומי אומר שמי

 אותו?

  נקי מכל זיהום סביבתי? להיותעל פי הלכה איך שפשוט הדבר שהיישוב היהודי חייב 

 של ריח רע, מזיהום האויר ומזיהום  איך שיש להיזהר מזיהום תעשייתי, מפגע

 מקורות מים?

 ?איך שבעולם יש מקום לאדם ולטבע להיות בהרמוניה 

  איך שכאשר ישראל יצאו לגלות, היתה גישה של הסתגרות מהטבע והדרו ועם

עניין בסביבה אלא בהישרדות ההכרחית, ואיך עם חזרת ישראל  ישראל לא גילה

 , אנו שבים ונפגשים עם הדר הטבע?לארצו

  איך על האדם לזכור שהטבע בידו כפיקדון מאת בורא עולם ומוטלת עליו האחריות

 על שמירתו?

 שטח ירוק, שחל איסור לבנות בו או  - איך שיש להקים שמורות טבע בכל עיר ועיר

 לטפח אותו בצורה מלאכותית?

 רת הטבע?איך שהרמב"ם פוסק שחל איסור עולמי לבטל את שמו 
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 לקרוא את המאמר המלא תקליקו כאן.

 

 אודות המחבר

הוא ראש ישיבת ההסדר ברמות. הישיבה פועלת בביה"כ מצפה רמות רב דוד אביחיל 

על הקשר בין יהדות  , בין השאר,ברמות ב' מתחילת שנת תשע"א. הישיבה שמה דגש

 והסביבה.

הקריה  הוא הקים וניהל את תשס"ט-תשנ"ברב אביחיל הוא סגן אלוף במילואים. בשנים 

ראש הישיבה הגבוהה היה תשס"ב -תש"סבשנים סביבתי במצפה רמון.  -לחינוך תורני

 –וניהל מרכז "דרכי נועם"  יםהק תשס"ט-תשס"ח בשנים לחינוך תורני סביבתי במצפה רמון.

 הכשרת צוותי הדרכה לטיולים בדגש יהודי, במצפה רמון. 

, וכן במדבר", "הזקן", "בצומת העולמות", "תיקון המידות" "מקוםרב אביחיל כתב את ספרים 

ישראל רוזנסון[ "אדם וסביבה בתפיסת עולם כמה חוברות. בין חוברותיו ]בשיתוף עם ד"ר 

חוברת הדרכה למדריכי טיולים, וחוברות לימוד והדרכה במיגוון נושאים כגון:  -יהודית" 

 המדבר, הגליל, החרמון, הים.

 

 

 

 

 התבוננות יהודית על הזבל/דוד אביחיל

 

 מדוע העולם נברא כך שיהיה בו זבל? האם לא היה נחמד יותר לחיות בעולם שאין בו פסולת בכלל?

 וכאשר יש כבר זבל כיצד יש לנהוג בו על פי חכמי ישראל?

בסיס המדרש ]בבראשית רבא פרשה א פסקה ה[ מלמד שאלוקים ברא את העולם בכוונה תחילה על  

 של זבל...  

והמלאכים אומרים שירה, אשר מקיימת את המציאות כולה, מתוך שהם מקשיבים לעם ישראל אשר 

יושב בעולם הזה המלא בזבל... כדברי הרבי מקוזניץ ]בספרו עבודת ישראל בפירושו לפרקי אבות 

 פרק שני [.

נִי ֱאֹלִהים ולא במקרה שמו של אחד משבטי ישראל הוא זבולון ]בבראשית פרק ל  ו   ֹּאֶמר ֵלָאה זְָבד  ת

ְדִתי לֹו ִשָשה ָבנִים ו ִתְקָרא ֶאת ְשמֹו זְֻבלּון.[ וחכמי ישר ם יְִזְבֵלנִי ִאיִשי ִכי יָל  ע  פ  ִֹּתי ֶזֶבד טֹוב ה  אל א

רמז קל: ותאמר לאה זבדני  -פרק ל  -מייחסים את השם זבולון לקשר לזבל ]בילקוט שמעוני בראשית 

 ותי זבד טוב הפעם יזבלני אישי השדה הזו כל זמן שאתה מזבלה ומעדרה היא עושה[.אלהים א
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הזבל, כפי שמתייחסים אליו חכמי ישראל, מבטא מצב של אחדות, ויצירת מסגרת מאחדת... ]ברש"י 

למסכת  עבודה זרה דף יח/ב, מסביר שזבל זה גם לשון חיבור ואסיפה, וכן הר"ן  למסכת  מגילה דף 

 ענין מדור [-זבוליכו ע/ב : 

 יש בזבל משהו מאחד!

הפסולת בעולם אינה אמורה להיות מושלכת ללא תועלת אלא אמורה להיות חלק הכרחי ביצירת 

מארג המזון הכללי, הפסולת של האחד היא המזון של האחר, כל המחזוריות בטבע, וזרימת החיים 

 למסגרת אקולוגית אחת. בעולם, תלויה בתקשורת זו של זבל, אשר מאחד  את כל הנבראים

מה שמחייב כל אדם להיות שותף בתהליך החיובי הזה שהפסולת שלו תהיה שותפה בהוספת חיים 

 בעולם, מה שאנו מכירים כתהליך המיחזור.

ולכן לא פלא שבמקום הקדוש ביותר לעם ישראל ממחזרים את השאריות שיש מהמקדש, ואת 

פרק ה, ובגמרא בירושלמי מסכת סוכה דף כג/ב הבגדים המשומשים]כדברי המשנה במסכת יומא 

הלכה ג [ומסביר זאת בעל  בספר החינוך )מצוה תקכט( שזו דרך חסידים ואנשי מעשה שאינם 

 מאבדים אפילו גרגר,ומנצלים כל דבר לתועלת.

אולי לכן, לא יפתיע אותנו שבבית המקדש, בעזרה יש שער שנקרא:שער האשפות!]כפי שמובא 

 וק יד, ובדברי הימים א כו טז[בנחמיה פרק ג פס

גם הביטוי :אשפה, פירושו כלי קיבול, כפי שמובא בתהילים פרק קכז פסוק ה, ובהסבר  המצודות ציון 

 הוא הנרתק אשר ישימו בו את החיצים[  -)ה( אשפתו 

חלק גדול מהאשפה בעולם הוא הקליפה והעטיפות שהם כלי הקיבול לפירות ולתוכן. האשפה היא 

רי. ולכן יש לעשות מאמץ שגם לאחר שהוצאנו מהכלי פרי אחד, נהפוך את האשפה לכלי המדור לפ

 לתוכן אחר, או להמשכת חיים בעולם, כזבל ודישון, ומאכל למי שזקוק לו.

יש לציין שהמשנה מביאה שהיו נוהגים ליצור ערימות של זבל, לצורכי דישון השדות,ערימות אלו 

בל. וכן מביא הרמב"ם הנחיות כיצד מכינים ערימה כזו ]בהלכות נקראו אשפתות. ריכוזי מיחזור לז

 שמיטה ויובל פרק ב[

מתוך הבנת חשיבות הזבל ותפקידו בעולם, אין זה מפליא שאחד הרקיעים, המבטאים את השורשים 

הרוחניים של העולם הזה, נקרא זבול, ומפרשים חכמי ישראל שזה על שם הכוח לאחד ולחבר את כל 

 שער כג פרק ז [ -למערכת אחת.] מובא באבות דרבי נתן לז, ובפרדס רמונים לרמ"ק  חלקי המציאות

כאשר אנו חיים נכון בעולם, ושותפים בתהליכי החיים, מתוך הבנת האחדות היקומית, אנו יכולים 

להבין שאחד השמות של בית המקדש הוא:בית זבול, מלשון בית שהוא מדור לשכינת הבורא, אשר 

 חדות בבריאה כולה.] ספר מלכים א ח יג[מאפשר חיים וא

ומלמדים חכמי ישראל שאם היינו מצליחים לגלות את החיים שיש בזבל, ולמעשה מבטלים את 

 פרק ג[ -פרשת בראשית  -תופעת הזיהום והלכלוך, היה כבר בא מלך המשיח!] ספר הליקוטים 

ות והפסולת הלא מנוצלת קיימת מלחמה תמידית בין הלכלוך והנקיון, הטומאה והטהרה, השארי

לעומת הזבל והאשפה המנוצלים להמשכת החיים. כל היצורים שותפים באופן טבעי בתהליך החיובי 

של המיחזור ומחזוריות החיים, ורק האדם עלול להיות מזהם ומלכלך, עד כדי כך שהוא נדרש 
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מדרש על  קהלת להזהרה מיוחדת שישמור על העולם נאה כפי שהוא נברא, ולא יזיק לו. כדברי ה

]פרשה ז פסקה יט: )א([" בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן 

ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל 

 ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך[

ני מיני זבל, האחד השלילי, סותם ומחניק את הבריאה, ואילו השני, לכן מסבירים חכמי שיראל שיש ש

 חלק שני[. -שותף בזרימת החיים הכללי]רמח"ל בספר קנאת ה' צבאות 

למעשה עיקר תפקידו של האדם בעולם זה לגלות גם מתוך המצב הנחות ביותר, הפסולת, את החיים 

לות אור וקדושה גם במקומות הנמוכים והאור. מה ששייך לסיבה שבגללה נברא העולם, על מנת לג

פרשת עקב:  -והרחוקים ביותר. כפי שמסביר רבי שלמה מרדומסק בספרו תפארת שלמה על התורה 

דהנה מיסוד האמונה הישראלית הוא להאמין ולהבין כי כל חפץ הש"י ב"ה בכל בריאת העולמות 

תכלית האדם העובד בעוה"ז ...  העליונים גבוה מעל גבוה וכל המלאכים הקדושים כלם הם רק לצורך

והנה הדבר מבואר היות כל תכלית הבריאה רק על כוונת האדם בעוה"ז ...העובד לש"י בעולם השפל. 

כי אך זה רצונו ית"ש להיות אלקותו וגודל טובו ניכר בעולם השפל הזה אשר ממנו יתעלה האדם 

 ף"מאשפות עפר עולם הגשמי לדביקות הרוחני מעלה מעלה עד אין סו

כאשר יש פסולת אשר מהווה גורם מצטבר של מחנק ולכלוך, של מחסום לזרימת החיים הרי זה דבר 

 שסותר את תכלית בריאת העולם.

תורת ישראל מקפידה מאד על הנקיון, ומתנגדת למצבים של לכלוך שלילי. כדברי הרמב"ם במורה 

כל  -וכים, ואפילו בשדות במחנה חלק ג פרק מח: "וכבר ידעת הקפדת התורה על ראית הלכל -נבוכים 

 שכן בתוך המדינה"

על האדם להקפיד על נקיון גופו ועליו להתרחץ כל יום! ]כדברי הגמרא במסכת שבת דף קח/ב [ 

ומלמד המאירי שיש קללה על מי שאינו נזהר להיות נקי ]המאירי על מסכת יומא דף עז/ב, שזו קללה 

להלכה ישנם דברים רבים שיש לרחוץ ידיים אחריהם           על מי שלא נזהר בנקיות                 

 פרשת תולדות[ -משום נקיון כפי שמלמד הבן איש חי, ]הלכות שנה ראשונה 

מי שאינו מקפיד על נקיונו ברמה הפיזית זה גם גורם לו ללכלוך ברמה הנפשית והרוחנית כפי שאומר 

 רכ[אות  -ר' צדוק הכהן מלובלין ]בספרו  צדקת הצדיק 

ולא רק נקיון הגוף חשוב אלא גם נקיון הבגדים  כמובא ב]מסכת שבת דף קיד/א:ואמר רבי חייא בר 

אבא אמר רבי יוחנן כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל 

מב"ם תקרי משנאי אלא משניאי רבינא אמר רבד איתמר ולא פליגי הא בגלימא הא בלבושא. וכן בר

מסכת מקואות פרק ט משנה ו [        ולא רק הגוף והבגד אלא גם הריהוט וכלי  -פירוש המשניות 

הבית צריכים להיות נקיים:" וכן כל כלי תשמיש האדם כגון כוסות וקערות וכפות יראו שיהיו נקיים בלי 

ליכלוך רק נקי שום ליכלוך רק טהור ונקי, גם כלי הבישול תשגיח האשה שיהיו נקיים מאוד מכל 

בשער האותיות  -וטהור. וכל עניינים האלו מביאים לידי טהרת הנפש".]כפי שמלמד   השל"ה הקדוש  

 אות ט' טהרה[. -
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החיים תלויים בשמירה על הנקיון, אין להסכים עם מצב של לכלוך וזבל שלילי, חיי  אנשי העיר תלויים 

 במסכת נדרים דף פ/ב[בכך שיוכלו לשמור על נקיונם, כפי שאומרת הגמרא ]

 כו[ –נהר  -מעין ז  -יש להקפיד על נקיון הבית עצמו וחדרי השינה,]כפי שמביא בספר חסד לאברהם 

 -כל היישוב הישראלי חייב להיות נקי, דבר המאפשר גם נקיון נפשי, ]כפי שמביא בעל ספר החינוך 

ת מדה מן המדות הטובות מצוה תקסו::"וראוי להם לעמוד בנקיות כאשר ידוע ומפורסם שהנקיו

המביאה לידי רוח הקדש, ...וגם יש בזה שבח לאומה כי יבואו אליהם מלאכי גוי ויראו מחניהם קדוש 

 ונקי מכל טינוף"[.

 מהדורא קמא סימן כט[. -הלכלוך גורם להפרדת שכינת ד' מהמקום ]כפי שמביא בליקוטי מוהר"ן 

, המלאכים מקללים אותו, כפי שמביא הבן איש מי שמלכלך את רשות הרבים, ומשליך לכלוך ברחוב

 פרשת כי תצא )יד([ בשם הזוהר הקדוש.. -חי ]בהלכות שנה ראשונה 

לכן פשוט הדבר שהיישוב היהודי חיב על פי ההלכה, להיות נקי מכל זיהום סביבתי, ולכן אין לטנף 

כות נזקי ממון פרק יג' במי שופכין את הסביבה,]כדברי הגמרא בב"ק ו': וכך נפסק להלכה ברמב"ם הל

 הלכה יג' 

כדברי הגמרא בב"ב    וכן יש להזהר מזיהום על ידי מוצרי לואי תעשייתיים  שעלולים להזיק לקרקע 

 פרק ב' משנה י' [

אסור לאדם ליצור מפגע של ריח רע  כמובא בגמרא בב"ב כא' .  וברמב"ם הלכות שכנים פרק י'         

 ני הרוח[הל' ג' .   ויש להתחשב בכיוו

אסור לאדם לזהם את האויר בפסולת כלשהיא, ]כדברי הגמרא בב"ב כד' : וברש"י שם . ובירוש'        

ב"ב פרק ב' משנה ח'. ולא רק אם הפסולת מזיקה לבריאות האדם אלא גם אם היא מזיקה 

 אסור, תוספתא, ב"ב פרק א' –לצומח.)שם, ברש"י בגמ' כד( ואפילו אם עשן משחיר את הבתים 

 הלכה י'. ובחו"מ קנה' לז'[.

אף אסור לזהם מקורות מים ]כמובא בתוספתא ב"מ פרק יא' הלכה לא'[. ובספר חסידים סימן קסא'.    

 ובשו"ע חו"מ סי' קנה' סעיף כא' [

וחל  מחזור נכון,ניתן לומר שהיישוב היהודי בנוי כך שיש בו מצב של שימוש נכון בפסולת, על ידי  

 כלוך מכל סוג שהוא בין בבית הפרטי ובין ברשות הרבים.איסור על זיהום ול

בתפיסה היהודית אין האדם נבלע בטבע, ומאידך הוא גם לא נגד הטבע, אלא הוא עומד בפני עצמו 

וקשור לטבע, הוא כלול במארג עולמי, בו יש מקום לאדם ולטבע בהרמוניה. כפי שאומר הרב קוק 

  1…"איך שהאדם והעולם קשורים הם זה לזה זצ"ל:"העולם מחכה הוא להתגלות הנפלאה,

מוסיף ומתאר הרב קוק זצ"ל את עומק הקשר בין האדם והטבע, אשר בא לידי ביטוי בשירת חייו של 

האדם:"מתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה 

  2…".ו שהוא בן העולם הבאהעוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח ל

                                                           
 אוה"ק ב' תכח' 1

 הרב קוק באוה"ק ב' תמד' 2
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:"ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא 3כפי שמסביר הרמח"ל

עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, ומקלקל 

צמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת העולם עמו. ואם הוא שולט בע

 בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו...

אמנם כשישראל יצאו לגלות הייתה  גישה של הסתגרות מהטבע והדרו, כל כוחות החיים נחלשו, עם 

 ישראל לא גילה עניין בסביבה, אלא בהישרדות ההכרחית, כמי שחולה אנוש.

נפגשים עם הדר הטבע:"התחיה הלאומית, הניכרת בבנין הארץ ורת ישראל לארצו, אנו שבים עם חז

כשהיא נלקחת יחד עם מקורה החי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע, 

 4עד שתיולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו כי אם גם בזיוו השמימי ".

 הרשות להשתמש בטבע לצורכו, ובתנאי שהשימוש ייעשה בדרך הנכונה.ניתנה לאדם 

על האדם לזכור שהטבע בידיו כפיקדון יקר מאת בורא העולם. ניתנה לאדם הסמכות  והכוח לפעול  

 בטבע,יחד עם זאת, מוטלת עליו האחריות על שמירתו. 

לצמתת כי לי הארץ כי הטבע אינו שייך לאדם, אלא לבורא,כפי שמשמע בפסוק:"והארץ לא תמכר 

  5גרים ותושבים אתם עמדי".

ליתן לאו על חזרת שדות לבעלים ביובל, שלא יהא  -מסביר רש"י את הפסוק:"והארץ לא תמכר 

אל תרע עינך בה שאינה  -לפסיקה, למכירה פסוקה עולמית. כי לי הארץ  -הלוקח כובשה. לצמתת 

 שלך". 

 , אלא רכוש הבורא! חייב האדם לזכור זאת בבואו להשתמש בה.הארץ אינה רכוש האדם

שטח ירוק, שחל הטבע משפיע לחיוב על האדם עד כדי כך שיש להקים שמורות טבע בכל עיר ועיר, 

 איסור לבנות בו, או לטפח אותו בצורה מלאכותית, ובודאי חל איסור להקים בו אזורי תעשיה וכדו'.

ומסביר רש"י את הפסוק: "ומגרש  6ויים:"ומגרש לערים סביבותיהם".התורה הגדירה את תכנון ערי הל

  7ריוח, מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר...". –

את דין שמורת הטבע מסביב לעיר, פוסק הרמב"ם לכל ערי ישראל:"וכן )כמו בערי הלויים( בשאר ערי 

   8ישראל."

מסביב לכל עיר! כל כך חשובה הסביבה הירוקה עד שנפסק להלכה שבני זוג נשואים  'שמורת טבע'

אינם יכולים לכפות זה את זה, לעבור מכפר לעיר, משום שבכפר יש גינות ופרדסין סמוכים לבתים 

  9ואוירן יפה".

                                                           
 מס"י פרק א 3

 אורות עמ' עח' 4

 ויקרא פרק כה כג 5

 ויקרא כה' לד' 6

7 '  במסכת סוטה דף כז

יג' הלכות אבהלכות ש 8 יובל פרק  ו  ה.-ב, ד-מיטה 
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 .10םוכן פוסק הרמב" 

שחל איסור עולמי לבטל את שמורת הטבע הזו, כפי שחל איסור לבטל את מגרש ערי  נראה 

הלויים:"המשנה מגרשי ערי לויים ושדותיהם, שעושה משדה מגרש, או ממגרש שדה, או מעיר מגרש, 

ר, מפי השמועה למדו שלא או ממגרש עיר, עובר בלא תעשה, שנאמר: ושדה מגרש עריהם לא ימכ

 11ימכר האמור כאן היינו שלא ישונה, אלא ישאירו השדה והמגרש והעיר כמות שהם לעולם...".

 שמורות הטבע הן לנצח.

ת, "בתגרת יד החברה האנושי לטבע משפר את איכות החיים האנושית:של האדם הקשר לסיכום, 

התרחק האדם מרגשות הטבע הטהורים ונעכרה גם כן דעתו. על כן המדה שתשיבהו אל ישוב דעתו 

מראה …. קול זמרת הצפרים… הטבעית היא הקורת הרוח הכללית המשותפת שימצא האדם בטבע

אלה הם משיבין … הדר הכרמל והשרון בפרחיהם הנחמדים, ריח השושנים וכל פרי חמד אשר בגן ד' 

  12ל הטבעיות".את דעתו א

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
9 '  רש"י כתובות קי

10 ' ז י יג' הלכה   בהלכות אישות פרק 

 אנציקלופדיה תלמודית כרך יד, ]חיבי מלקיות[ טור תרסא 11

ן אי"ה ברכות נז 12  בעי


