פרשה

שני תיאורי הבריאה בתחילת ספר בראשית מעניקים לאדם שלטון על העולם.
קריאה זהירה של הטקסט מבהירה שהמשמעות העיקרית של השלטון היא אחריות

אליזבט גולדווין

שלטון אחראי
בפרשה זו ,הפותחת את התורה ואת התנ"ך,
מופיעים שני תיאורים שונים לבריאת העולם.
בפרק א' מתוארת בריאת העולם במאמר
אלוהים בשישה ימים ,ובפרק ב' מופיע תיאור
סיפורי יותר ,שבו בורא ה' אלוהים אדם וגן בעבורו ומצווה על
האדם שלא לאכול מפרי עץ הדעת .חז"ל ,פרשנים מסורתיים
לאורך הדורות וחוקרי מקרא בדורות האחרונים הרבו לעסוק
ביחס שבין שני תיאורים אלה ובמשמעותם .לרוב ניסו ללמוד
מכל תיאור דברים המתייחסים אל העולם כפי שהוא מוכר לנו.
בתיאור הבריאה הראשון עולה רעיון בריאת האדם רק
ביום השישי ,לאחר בריאת כל גרמי השמים ,הצמחים,
העופות ,הדגים ושאר בעלי החיים .ואולם כבר כשעולה
הרעיון לבריאת האדם נכתב שתפקידו יהיה לשלוט בעולם
החי .ואכן ,מיד לאחר בריאת האדם זכר ונקבה בצלם אלוהים
ּאמר
ֹלוהים וַ יֹ ֶ
מברך אותם הבורא במילים "וַ יְ ָב ֶרְך א ָֹתם ֱא ִ
ֹלוהים ְפּרּו ְּורבּו ִּומ ְלאּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ כִ ְב ֻש ָׁה ְּורדּו ִּב ְדגַ ת
ָל ֶהם ֱא ִ
ַהּיָ ם ְּובעֹוף ַה ָּשׁ ַמיִ ם ְּובכָ ל ַחּיָ ה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַעל ָה ָא ֶרץ" (שם ,כח)
לא לגמרי ברור מהי משמעות שלטונו של האדם על בעלי
החיים ,שכן בעלי החיים בשלב זה לא נועדו למאכל .אלוהים
"הּנֵ ה נָ ַת ִּתי ָלכֶ ם ֶאת ּכָ ל ֵע ֶשׂב
אומר לאדם הזכר והנקבה ִ
ז ֵֹר ַע זֶ ַרע ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵ י כָ ל ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ּכָ ל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ּבֹו ְפ ִרי
ֵעץ ז ֵֹר ַע זָ ַרע ָלכֶ ם יִ ְהיֶ ה ְל ָאכְ ָלה" (שם ,כט) .עם בריאתם,
התפריט של האדם ושל בעלי החיים הוא צמחוני ,וכך
היה עד לאחר המבול .רק לאחר המבול והקרבת הקרבנות
הראשונים אומר אלוהים לנוח ולבניו שמעתה יורשו לאכול
גם בעלי חיים (בראשית ט ,ב־ג).
מתיאור זה עולה שהאדם שולט ועליון על עולם הצומח
והחי שניתנו לשליטתו .הוא נועד לנצל את העולם ואת כל
אשר בו לתועלתו .העולם הוא משאב לניצולו של האדם.
ויחד עם זאת ,יש גבול לשליטתו והוא אינו רשאי  -בשלב
ראשון  -לאכול את בעלי החיים הנתונים למרותו .נראה
שמשמעות השלטון הניתנת לאדם היא בעיקר אחריות :האדם
אחראי למה ששייך לו ולמה שנתון למרותו.
התיאור השני של בריאת העולם פותח בפסוק הבא" :וְ כֹל
ִׂש ַיח ַה ָּשׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ וְ כָ ל ֵע ֶׂשב ַה ָּשׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְצ ָמח ּכִ י
ֹלוהים ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ָא ָדם ַאיִ ן לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה"
ֹלא ִה ְמ ִטיר ה' ֱא ִ
(בראשית ב ה) .עוד לפני שנברא ,נועד האדם לעבוד את
האדמה ובריאתו היא תנאי לקיומו של העולם .ואכן ,רק לאחר
ד"ר אליזבט גולדווין מלמדת מחשבת ישראל באוניברסיטת
חיפה ,במכינה הקדם-צבאית ע"ש רבין ובמדרשה באורנים.
עורכת טקסי מעגל החיים במסגרת ארגון "הוויה"

איור :עופר גץ

שה' אלוהים יוצר את האדם עפר מן האדמה הוא גם נוטע
גן בעדן עם "כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל" ,ואז "וַ ּיִ ַּקח
ֹלוהים ֶאת ָה ָא ָדם וַ ּיַ ּנִ ֵחהּו ְבגַ ן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָדּה ְּול ָׁש ְמ ָרּה"( .שם
ה' ֱא ִ
טו) .למרות שהגן נוצר עבור האדם ,תפקידו של האדם הוא
לעבוד בגן ולשמור עליו .חז"ל מדגישים רעיון זה במדרש:
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון
נטלו והחזירו על כל אילני גן־עדן ואמר לו :ראה מעשי
כמה נאים ומשובחים הם! וכל מה שבראתי בשבילך
בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי .שאם
קלקלת אין מי שיתקן אחריך (ספר האגדה ,יב).

להשיב את האיזון

הרב יוסף דב סולובייצ'יק ,בחיבורו "איש האמונה הבודד",
מדגיש את הפער שבין שני תיאורי הבריאה .האדם הראשון
הוא "תוקפני ,נועז ושואף לניצחון .סיסמתו היא הצלחה.
ניצחון על כוחות הטבע" (עמ'  .)17הוא פותר בעיות בעזרת
טכנולוגיה מתקדמת .לעומתו ,האדם שנברא בפרק השני,
אשר מכונה "איש האמונה" ,שואל על העולם" :מדוע? מהו?
מיהו?" ,ומחפש את משמעות הקיום .האדם הראשון יוצר
חברה של שיתוף פעולה משימתי ואילו השני חברה של
כ"ג בתשרי תשע"ד 27.09.2013

דיאלוג ומפגש .במציאות ,אנו מורכבים משני הטיפוסים
במידות משתנות.
האם נוכל ללמוד משהו מסיפור בריאת העולם על
יחסנו היום לסביבה ולכדור הארץ? עוד הרבה לפני
שהאיזון בין ניצול משאבי הטבע לקיומם על ידי האדם
הופר ,הסיפור המקראי וחז“ל מציבים אתגר של איזון בין
אחריות האדם לעולם לבין הרשות לנצלו ולשלוט בו .עוד
לפני הזמן שבו עשרות מיני בעלי חיים נמצאים בסכנת
הכחדה ,עוד לפני זיהום האוויר המאסיבי ,זיהום מקורות
המים וניצול היתר של משאבי הטבע והמחצבים ,נועד
האדם לשמור על העולם .אין איסור על ניצול משאבי
הטבע ובשלב מסוים גם לא על מאכל בעלי חיים .אך
כל זה צריך להיעשות במידה ,באחריות ובזהירות .האם
זה כולל גידול “תעשייתי“ של בעלי חיים בתנאי כליאה
וצפיפות איומים? ֻצווינו לא לקלקל ,לא להחריב ולא
להתעלל .האם נוכל לשוב ולמצוא איזון בין היכולת
לנצל את העולם לצרכינו לבין שמירה עליו? האם נשכיל
לשוב אל איזון טוב יותר בין היותנו חברה כלכלית
להיותנו קהילה של דיאלוג ומפגש? האם נוכל לשוב
אל האחריות למשאבי העולם וגם אל בני האדם הזקוקים
לתשומת לבנו בחברה? /
כ"ג בתשרי תשע"ד 27.09.2013
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