
 . עקב אי שמירת החוקים של החיים  הרס החברה והסביבה 

 

 אלא גם ביחס לסביבה.  , לא רק ביחס לעצמו, אמורים להגביל את פעולות האדם " החוקים של החיים"

 לדוגמה: 

 : האדם ת בני ביחס לחבר

היו  . סכסוכים אלו היו ברובם 1, היה יכול למנוע מימנו לפתור סכסוכים בצורה אלימה " לא תרצח"

לא  "וגניבה לא הייתה מתרחשת אם האיסור של  , מתרחשת גניבה ה  יתאם לא הי יכולים להימנע  

 . היה נשמר " תחמוד

 ביחס לסביבה/טבע: 

העונש של האדם על  . 4וזה כבר סוג של רצח  ,3בעלי חיים  הורג האדם   2כדי לאכול בשר  ".לא תרצח"

  מזהם לעצמו את האוויר, כורת לעצמו את העצים והורג בעקיפין את בעלי החיים  שהוא כך הוא;  

גונב להם את בתי הגידול, וכך בעקיפין הוא הורג אותם, והם בתמורה וגם כן  חומד ו )  שחיים שם 

מעבירים לו את המחלות/וירוסים שלהם(. מעגל זה שבו האדם הורג בכוונה תחילה )רוצח(   , בעקיפין 

כלומר, כמו שהאדם מבשל את בעלי החיים   .5להרוג את עצמו  – גורם לו בהמשך   למאכל,  בהמות

 . מבשל את עצמו ככה הוא גם  ,שהוא הורג 

 לסיכום: 

היו  הם ולא תחמוד היו יכולים לקיים חברה מתפתחת ושוויונית ממש כמו ש  לא תרצח, לא תגנוב

 יכולים למנוע את הרס החברה והסביבה. 
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שאותם היה יכול להפנות לדברים שמגבירים את הרווחה של  כך הוא היה יכול לחסוך כסף רב )משאבים(  1

 החברה האנושית. 
עשב זרע    כל ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את   :ט" כ ספר בראשית פרק א' פסוק זו הברכה בפרק הבריאה,  2

 . " עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה  בו פרי  העץ אשר כל הארץ ואת פני כל  זרע אשר על
 . קישור למאמר באנגלית 3
, מיד לאחר שנוח יצא  ספר בראשית פרק ח'. 2. בעשרת הדברים הסופר איננו מפרט מה לא לרצוח. 1 4

מהתיבה הוא הרג בעלי חיים, יהוה לא אהב את זה ולכן אמר שיצר לב האדם רע מנעוריו, כלומר, מעשה זה  
 של הרג בעלי חיים איננו נכון.  

(. אבל השאלה היא לא מה האדם  כאןית לאכול בשר )כמו למשל ידוע שיש דעות שהאדם בנוי מבחינה טבע 5

יכול היה לאכול בעבר, אלא מה הוא צריך לאכול היום, בהווה? כלומר, השאלה היא שאלה של התפתחות. האם  
שמראה שכבר בעבר   כאן יש קישור) לאכול בשר?  –על האדם החדש, המודע המתפתח ששואף לעתיד  

 הקדום, נשאלה השאלה הזו(
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%95_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%A8_(%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A1)

