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SOURCES ON CLIMATE CHANGE & ENVIRONMENTAL DAMAGE:  
ARE THEY JEWISH ISSUES? 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

o Man” or “The upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man t or the
d” to be published in the future.-Encyclopedia of Jewish Values: Man to G 

 
                                               

 כח:בראשית א) 1
ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף -ים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאתִק ים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱא�ִק ַוְיָבֶר� ֹאָתם ֱא�

ת ַעל-ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל  :ָהָאֶרץ-ַחָּיה ָהֹרֶמֹשֶ
 
 טו:בראשית ב) 2

 :ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּהֵעֶדן -ִּנֵחהּו ְבַגןָהָאָדם ַוּיַ -ים ֶאתִק ֱא� 'דַוִּיַּקח 
 
 כ-יט:דברים כ) 3

ּה ָעֶליהָ  ְלִהָּלֵחם ַרִּבים ָיִמים ִעיר-ֶאל ָתצּור-ִּכי  ֹתאֵכל ִמֶּמּנּו ִּכי ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנֹּדחַ  ֵעָצּה-ֶאת ַתְׁשִחית-�א ְלָתְפֹשָ
ֵעץ ַמֲאָכל הּוא ֹאתֹו -ֵּתַדע ִּכי �א-ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר :א ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹורָלבֹ ָּׂשֶדה הַ  ֵעץ ָהָאָדם ִּכי ִתְכֹרת �א ְוֹאתוֹ 

ה ִעְּמ� ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה-ָהִעיר ֲאֶׁשר-ַתְׁשִחית ְוָכָרָּת ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל  :ִהוא ֹעֹשָ
 
 ח:הלכות מלכים ו, ם"רמב) 4

  .י שמזיק בשדה אחריםאבל קוצצין אותו אם היה מזיק אילנות אחרים או מפנ...
 
 מצוה תקכט, ספר החינוך) 5

וכמו כן נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד כגון לשרוף או לקרוע בגד או לשבר כלי לבטלה ...
 ...וכל ענינים אלה וכל כיוצא בם שיהיה בהם השחתה

 
 ח:הלכות מלכים ו, ם"רמב) 6

 .רה תורה אלא דרך השחתהלא אס... כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה ...
 
 :בבא בתרא צא) 7

אמר רב דיקלא דטען קבא אסור למקצציה מיתיבי כמה יהא בזית ולא יקצצו רובע שאני זיתים 
ואם היה מעולה  ר חנינא לא שכיב שיבחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זמנה אמר רבינא"דחשיבי א

 .בדמים מותר
 
 ח:הלכות מלכים ו, ם"רמב) 9-8

לן מאכל דרך השחתה לוקה אבל קוצצין אותו אם היה מזיק אילנות אחרים או מפני כל הקוצץ אי
 :שמזיק בשדה אחרים או מפני שדמיו יקרים לא אסרה תורה אלא דרך השחתה

 
 :קידושין לא) 10

 .זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה
 

 כב:חושן משפט קנה, שולחן ערוך) 11
כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני העיר , המרחיקין את גורן קבוע מהעיר חמשים אמ

 ...ובני העיר נותנים לו דמיו, ואם הגורן קודם לעיר מסלקו: הגה
 

 טו:ד, ט:דברים ד) 12
� ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי� ָיסּורּו ִמְּלָבבְ -ָראּו ֵעיֶני� ּוֶפן-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-תאֶ  ִּתְׁשַּכח-ֶּפן ְמֹאד ַנְפְׁש� ּוְׁשֹמר ְל� ִהָּׁשֶמר ַרק

 : ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶני� ְוִלְבֵני ָבֶני�
 :ֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב ִמּתֹו� ָהֵאׁש 'דְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר -ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ִּכי �א ְרִאיֶתם ָּכל
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 יא:בראשית א) 13
ה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעוֹ  ים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשאִק ַוֹּיאֶמר ֱא� ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֹעֹשֶ -ָהָאֶרץ ַוְיִהי-בֹו ַעל-ֵעֹשֶ

 :ֵכן
 

 יא-ט:דברים כב) 14
 רּוַבֲחמֹ -ְּבׁשֹור ַתֲחֹרׁש-�א :ַהָּכֶרם ּוְתבּוַאת ִּתְזָרע ֲאֶׁשר ַהֶּזַרע ַהְמֵלָאה ִּתְקַּדׁש-ֶּפן ִּכְלָאִים ַּכְרְמ� ִתְזַרע-�א

 :ַיְחָּדו ּוִפְׁשִּתים ֶצֶמר ַׁשַעְטֵנז ִתְלַּבׁש �א: ַיְחָּדו
 

 לט:מורה נבוכים ג, ם"רמב) 15
ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בהי אדם והרחבה לבני אדם 

דה ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמ' כולם כמו שנאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו
 ...שמוטה

 
 .שבת סז) 61

בסיקרא וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי ) וצובע אותו(והתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו 
היכי דליכחוש חיליה אלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה קעביד כי היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליה 

בקשו עליו רחמים אמר רבינא רחמי כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים י
  .כמאן תלינן כובסי בדיקלא

 
 .תענית כג) 71

יומא חד הוה אזל באורחא חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא אמר ליה האי עד כמה שנין טעין 
עלמא בחרובא ) גברא(אמר ליה עד שבעין שנין אמר ליה פשיטא לך דחיית שבעין שנין אמר ליה האי 

 .תלי לי אבהתי שתלי נמי לבראיאשכחתיה כי היכי דש
 
 ב:במדבר לה) 81

ָרֵאל ְּבֵני-ֶאת ַצו  :ִּיםַלְלוִ  ִּתְּתנּו ְסִביֹבֵתיֶהם ֶלָעִרים ּוִמְגָרׁש ָלָׁשֶבת ָעִרים ֲאֻחָּזָתם ִמַּנֲחַלת ַלְלִוִּים ְוָנְתנּו ִיֹשְ
 

 :בבא בתרא כד) 19
  .מאי טעמא אמר עולא משום נויי העיר

 
 ז:רא במשנה בבא בת) 02

 .ובחרוב ובשקמה חמשים אמה, מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה
 
 א:חושן משפט תיד, שולחן ערוך) 12

ואם הוציאם קנסוהו חכמים שיהיו , לא יוציא אדם תבנו וקשו לרשות הרבים כדי שידושו ויעשו זבל
אם הוזק בהם אדם או פ שהם כהפקר "ואע... כהפקר וכל הקודם בהם זכה מעת שנידושו והשביחו

 .בהמה הרי זה המוציא חייב לשלם
 
 ב:חושן משפט תיד, יד ושולחן ערוך-יג:הלכות נזקי ממון יג, ם"רמב) 22
כל אלו שפותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן אין להן רשות לשפוך המים ברשות הרבים בימות  

ם או בהמה במים חייבין נזק כ אם הוזק אד"החמה אבל בימות הגשמים יש להן רשות לשפוך ואעפ
לא יוציא אדם תבנו וקשו לרשות הרבים כדי שידושו ויעשו לו זבל ואם הוציא קנסו אותו : שלם

ם קדם אדם וזכה בהן משעת חכמים שיהיו כהפקר וכל הקודם בהן זכה מעת שנידושו והשביחו וא
פ שהן כהפקר אם הוזק בהן אדם או בהמה הרי זה "הוצאה לרשות הרבים אין מוציאין מידו ואע

 :המוציא חייב לשלם
אבל שלא : הגה, יש לכל אדם להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבים בשעת הוצאת זבלים: ע"ש

וכל , )א"טור ס(וציאו כדי לפנותו לאלתר אבל מ, בשעת הוצאת זבלים אסור להוציאו כדי להניחו שם
אפילו בימות , שכן מים נקיים ושופכין שלו שאין שוהין ומתעכבים ברשות הרבים שמותר לשפכן

ואפילו מתקן בור פחות משלשה טפחים אין בני , ואפילו מים סרוחין כל שדעתו לפנותו לאלתר, החמה
ולצבור אותם שם שלשים יום כדי : ע"ש, )מ"מ בשם מהר"מרדכי סוף ב(רשות הרבים יכולים לעכב 

 ...כ אם הזיק חייב לשלם"ואעפ, שיהיה נשוף ברגלי אדם
 
 ח:בבא בתרא ב, משנה) 32

אלא אם כן יש לו , לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה
 : יזיקכדי שלא , ומרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו, חמשים אמה לכל רוח
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 א:הלכות שכנים יא, ם"רמב) 42
מי שעשה גורן בתוך שלו או קבע בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר וכיוצא בהן צריך להרחיק 
כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק לחבירו כדי שלא יזיקו אפילו היתה הרוח הוא 

עורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו ומוליכה את העפר או נ
לחבירו הרי זה חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא יזיקו ואפילו על ידי הרוח מצויה שכל אלו כמי 

 .שהזיקו בחציו הן
 
 כב:חושן משפט קנה, שולחן ערוך) 52

 כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני, מרחיקין את גורן קבוע מהעיר חמשים אמה
כדי שלא , וכן לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אלא אם כן היה לו חמשים אמה לכל רוח... העיר

 . יזיק התבן לנטיעת חבירו או לנירו
 
 ט:בבא בתרא ב, משנה) 62

 .מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה
 
 כג:חושן משפט קנה, שולחן ערוך) 72

ואין , ת ואת הקברות ואת הבורסקי ואת הכבשונות והדבורים מהעיר חמשים אמהמרחיקין את הנבלו
 . עיבוד העורות) ריח(מפני שרוח מזרחית חמה וממעטת היזק , עושים בורסקי אלא למזרח העיר

 
 ב:חושן משפט קנה, שולחן ערוך) 82

ר ולא יכניס שם לא יעשה בה לא נחתום ולא צבע ולא רפת בק, מי שהיתה לו חנות תחת אוצר חבירו
 .מפני שהחום מפסיד פירות האוצר...אספסתא

 
 :בבא קמא צב)  29

ואין עושין בה אשפתות משום שקצים ואין עושין בה כבשונות ...וירושלים לא נתחלקה לשבטים 
 .משום קוטרא

 
 יד:הלכות בית הבחירה ז, ם"רמב) 03

קלים ומעשר שני לפנים מחומתה ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה שאוכלין קדשים 
   .ואין עושין בה כבשונות מפני העשן...ואלו דברים שנאמרו בירושלים

 
 טו:הלכות תמידין ומוספין ב, ם"רמב) 13

לחוץ לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה ולא ) הדשן(וכשמוציאין אותו 
 .שיניחנו בנחת ואסור ליהנות בו חזירים גורפים אותו ולא יפזרנו שם שנאמר ושמו

 
 ד:הלכות שכנים יא, ם"רמב) 23

כל ההרחקות האמורות בפרקים של מעלה אם לא הרחיק וראה חבירו ושתק הרי זה מחל ואינו יכול 
לחזור ולהצריכו ולהרחיקו והוא שיראה ממנו שמחל כגון שסייע עמו מיד או שאמר לו לעשות או 

תק ולא הקפיד על זה זכה שכל המחזיק בנזק זכה בו כמו שראהו שעשה בצדו בלא הרחקה וש
שביארנו במה דברים אמורים בשהחזיק בשאר נזקין חוץ מארבעה מיני נזקין אלו האמורים בפרק זה 
שהן העשן וריח בית הכסא והאבק וכיוצא בו ונדנוד הקרקע שכל אחד מאלו אין לו חזקה ואפילו שתק 

  .ו להרחיקהניזק כמה שנים הרי זה חוזר וכופה
 
 ה:חושן משפט תיב, שולחן ערוך )33

פטור דהוה ליה בור ופטור בו את הכלים בין , השופך מים ברשות הרבים ונטנפו בהם כליו של חבירו
וכל שכן אם נבלעו המים , אבל אם הוחלק בהם אדם ונפל לארץ והזיק חייב, הפקירם בין לא הפקירם

אפילו אם הוא בימות הגשמים שיש רשות . ליה בור ממשבארץ ונעשו רפש וטיט והזיקו דהשתא הוה 
וכל שכן , אפילו הכי אם הזיק חייב לשלם, לכל אדם לפתוח ביב שלו להיות מקלח ברשות הרבים

 . בימות החמה דחייב כיון שהוא שלא ברשות שאין לאדם רשות לפתוח לרשות הרבים בימות החמה
 
 
 ב:חושן משפט קנו, שולחן ערוך) 43

יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים , צרחנות שבח
אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר אין אנו יכולים לישן , אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר לשוק

 .מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מיחו בידו, מקול הפטיש או מקול הריחיים
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 כ:ה זקהלת רב, מדרש) 53
ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה "בשעה שברא הקב

נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם 
  .קלקלת אין מי שיתקן אחריך

 


