
 *בין אלוהים לאדם: האחריות על הרוע בסיפורי ספר בראשית

 מיכה רואי

 תקציר

שאלת האחריות לקיומו של הרוע בעולם מעסיקה את המחשבה האנושית עוד מימי 

קדם. עיון בארבעה סיפורים מקראיים, המגלה כי העיסוק בסוגיה לא פסח גם על 

י הסיפורים בנסותם לתת הטקסט המקראי, חושף טפח מאופי הפתרונות שהציעו מחבר

. פתרונות אלו נחשפים מתוך השוואתם של שני צמדי חלקיגם ולו , מענה לשאלה

סיפורים מקבילים. בשני סיפורים, אחד מכל צמד, האדם מוצג כמי שאחראי לקיומו 

 היסודי של הרוע. רוע זה, המתבטא בחוסר היכולת לעמוד בפני פיתויי העולם בסיפור גן

של של המציאות בסיפור שרה בבית אבימלך, הוא תוצאה של עדן ובשיפוט הכו

המוגבלות האנושית. הרוע האלוהי המופיע באותם סיפורים משקף את פעולותיו של 

אלוהים להגבלת הכוח האנושי כאמצעי לצמצום הרוע הנגרם על ידו. בשני הסיפורים 

הרוע. רוע זה, המקבילים, לעומת זאת, אלוהים מוצג כמי שאחראי לקיומו היסודי של 

המתבטא ביחס הבלתי שוויוני בסיפור קין והבל ובהתעלמות ִמכוונת הלב בסיפור שרי 

 בבית פרעה, הוא תוצאה של השרירותיות האלוהית. הרוע האנושי המופיע באותם

סיפורים משקף את דרכי התמודדותם של בני האדם עם הרוע האלוהי חסר הפשר. 

והים כבלתי מוגבל וכחסר פגמים מחייבת אותם, מחברי הסיפורים את אל ם שלתפיסת

 באופן פרדוקסלי, להציג את הרוע המיוחס דווקא לו כרוע צרוף.

 אחות"-"אישה ,קין והבל, עדן גן, טוב ורע ,: יצר לב האדם רע מנעוריומילות מפתח

      * כל ההפניות לפסוקים שבהן לא מצוין שמו של אחד מספרי המקרא הן לספר בראשית.
  .הדגשות בציטוטים הן של המחברה  

 

 

 

 

 

 

 

 
אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, ד"ר מיכה רואי



 

 

 

 מבוא

השלכות  שממנה נגזרות, האם האדם הוא טוב מיסודו או רע מיסודו? שאלה זו

העסיקה את גדולי ההוגים, מרחיקות לכת על יעילותו ומטרותיו של התהליך החינוכי, 

את ג'ון דיואי ורבים נוספים. ז'אק רוסו ועד -ז'אןו דיויד יום, דרך ג'ון לוק פלטוןאהחל מ

בין הבדלי ההשקפות למצוא בניתן  להבדלים בין הגישות מרכזייםים הביטויאחד ה

 1:"אמיל או על החינוך" ההגותית הגדולהליצירתו  רוסו כותב בפתיחה רוסו לדיואי.

 . מטענה זועולם, הכול מתנוון בין ידיו של האדם" "הכול יוצא טוב מתחת ידיו של בורא

 : "הנה כי כן, אם רוצים אתם שיחזיק אדם בצורתו הראשונית, שמרונגזרת מסקנתו

  :מסתייג מגישה זו דיואי  2עליה מרגע בואו לעולם".

, הכוחות הראשוניים כולם טובים, שכן הם פועלו של הבורא [של רוסו]לדידו 
יו הנלהבים של רוסו בזכות הטוב הכמוס בכל הנטיות דבר [...] החכם והטוב

הטבעיות היו בחינת ריאקציה נגד המושג הרווח על שחיתותו המוחלטת של 
, והשפיעו השפעה עצומה לשינוי היחס כלפי צורכיהם "יצר לב האדם מנעוריו"

של הילדים. אך למותר לומר, שאימפולסים ראשוניים כשהם לעצמם אינם לא 
אין ללמוד מכאן שמן הראוי לקרוא דרור לאינסטינקטים [ ...] יםטובים ולא רע

ולהניח להם ללכת בדרך "ההתפתחות הספונטאנית", אלא יש לספק להם 
  3סביבה שתארגן אותם.

בשאלת אופיו של האדם  לבסס את עמדותיהם יםההוגים השונ ביקשולאורך הדורות 

 ,כצפוי ,הרבו לצטטבמסגרת זו  .על פסוקי המקרא ,ם בעולםיאחריותו לרוע הקימידת ו

ויאמר ה' אל לבו לא ֹאִסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם : "מילותיו של הפסוקאת 

, מהם (12)ח  "ולא ֹאִסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי ריוע  כי יצר לב האדם רע מנ

, לא אינה פשוטה כלל ועיקראולם מסקנה זו  4רע מיסודו. כי האדם בבירורמשתמע 

אם אלוהים יצר . די שניתן את דעתנו לעובדה שמבחינה לוגית ולא מבחינה תאולוגית

 הבנה זו 5רוע הקיים בעולם.אחראי להוא האת האדם רע מיסודו, משמע שאלוהים 

נברא כמי שהאדם  תיאורנעשה כבד במיוחד לאור מטילה צל מסוים על אלוהים, צל ש

                                                 
 222תש"ע: רוסו,  1
 232שם:  2
 49-43דיואי, תש"ך:  3
ביקשו ללמוד מהמילה "מנעריו" כי האדם נולד טוב ונעשה רע רק פרשנים מסורתיים שונים  4

 דוחה הצעות נהםוו .(קה-)תשכ"ז: קד ורש"ר הירש (12)תשל"ח:  מלבי"םבנערותו, כך 
להיות כזה רק כתוצאה  פרשניות שמהן עולה שכוונת הפסוק היא שהאדם לא נוצר רע אלא הפך

(: 86-84צבי )תשס"ז: -(, לפי רוזן1ו  -בפסוק זה )וכן ב (.Wenham, 1987: 190-191) מהמבול
"מופיע היצר בהקשר שלילי, ומאפיין את טיבו הרע של האדם דווקא. בפסוקים אלה לא נאמר 

מתגלה לאל יצרו של האדם ישהיצר עצמו רע במהותו )לא כל שכן שהוא ישות רעה(, אלא רק ש
מקראית, ובייחוד בספרות החז"לית המאוחרת, היצר משמש "כישות -". רק בספרות הבתרכרע

עצמאית )דמונית( השוכנת בלבו של אדם". לדיון מקיף אודות התפתחותו של המושג שעניינו 
בספר בן ( 33צבי, תשס"ח: -"שאלת מקור החטא והרוע האנושי" )רוזן הוא המקוריהמקראי 

ראו:  ובספרות שלאחריה, בספרות התנאית והאמוראיתות בית שני וקומראן, בספר סירא,
 (.193-169( וקיסטר )תש"ע: 32-203; תשס"ח: 92-34צבי )תשס"ז: -רוזן

חובר בין המאות  ,בין צדיק סובל ובין רעהו ,)חיבור פילוסופי "תיאודיציה הבבלית"כך מודה ב 5
אומר ואת החוכמה הדתית השמרנית,  ייצג כמקובלמהעשירית לשמינית לפנה"ס( אפילו הֵרע ה

לאדם/  לשון מסולפת נתנו [...]/ לקראת סיומו של החיבור: "לנארו מלך האלים, בורא האדם
 (.80לא אמת, כי שקר, העניקו לו לנצח" )הופמן, תשנ"ה: 



 

 

 

גם אלוהים רע משמע שרע מיסודו אם האדם  , וממילאבצלמו ובדמותו של אלוהים

  6מיסודו.

לומד אלוהים משתמע ש פסימי ואופטימי בו זמנית, , שהואהפסוק הנזכרמ

ח את כל חי כאשר עשיתי" )ו"עוריו ולכן מחליט שלא להכות אותו רע מנ האדםש להכיר

אין  ?אותו כךרא ב אלוהים מדועומהו אותו רוע? מדוע רוע זה טבוע בו?  אולם (.12

שכן , להיות טוב או רעאם  ותיר בידי האדם את הבחירה החופשיתהאלוהים ע שלהצי

אדם אם ל .זאת ועוד כיצד יבחר בטוב? אם האדם רע מיסודו, כפי שמשתמע מהפסוק,

 מחליט אלוהיםהעובדה ש? מעבר על בחירתויענש , מדוע שלא יישנה בחירה חופשית

את מכאן, . פשרות להיות טובאלאדם אין אפילו את הש ניתן להסיק ,שלא להענישו

 דם יש רוע טבוע מיסודובאאו ש: ני האופניםמש דבאח להבין ישהאלוהית  ההחלטה

 ולכן לא יועיל רוע טבוע מיסודובאדם יש או ש ;על בחירתו ברע מוסרי להכותולא  ולכן

  .שכן הכאה זו לא תוביל לבחירתו בטוב ,להכותו

 ט שונה. אלוהים, לפי הבנה זו,את הפסוק הנזכר ניתן גם להבין באופן מע

רע, שהרי האדם עצמו שגם הוא  (יסודוממנעוריו ) באדם קייםהרוע העובדה שממסיק 

תוצאה של  למעשה יוה )במבול( את האדםוהכ האדמה קללתוממילא,  7.בצלמו בראנ

)שם(,  לקלל ולהכות "כאשר עשיתי" בשל כך הוא מחליט שלא להוסיף 8.עצמו שלוהרוע 

בחירה החופשית הנתונה העל  למדתמ החלטה זו אולם. ו עצמוב טבועשהרוע  בשלהיינו 

 האדם ו שלבידיגם החופשית הנתונה על הבחירה ש להסיק נדר ממנהו, םיהאלוה בידי

 ברע היא מוסרית ועשויה להיות אףהכאת האדם על בחירתו אם כך, ו. שנברא בצלמו

לכוד שקשה זהו, בקיצור, מ אלוהים מתחייב שלא לעשות זאת?אפוא מדוע  .יעילה

 לצאת ממנו.

 את הבנת אופיים של אלוהים ושל האדם העסיקהבמאמר זה אבקש לטעון כי 

לשאלת אחריותו של כל המנוגדות ביחס העמדות  מחברי הטקסטים המקראיים, וכי

                                                 
כהקדמה לדיון באופיו של אלוהים, כדאי לצטט את מילותיו המדויקות של מופס )תשס"ז:   6

הי ישראל, טמון מתח בסיסי. מחד גיסא, הוא שונה בתכלית מתוכן ו(: "בטבעו של ה', אל14
מאידך גיסא, ישות זו של העדר תלות מוחלטת מוצגת במקרא כבעלת  [...] העולם או מחוקיו

". ובהמשך: "אין עלינו לנטוש, אלא רק להשעות תכונות שאפשר לתאר אותן רק כאנושיות
אמונה ופילוסופיה כדי שנוכל להעריך את האישיות העומדת לפנינו, בין באופן זמני, שיקולי 

 נעשו במחקרים שונים, כדוגמתזה  מסוגדיונים  .(82שם: ) אם היא בדיונית ובין אם לאו"
 (.Humphreys, 2001ז )ימפריוה (חמיילס )תשנ" ספריהם של

תו ולמאפייניו של הביטוי "בצלם אלוהים" כמתייחס לתבונ פירושזו מושתתת על  הבנה 7
פירוש זה עמד לאורך השנים ברקע  .(Tigay, 1984: 171-174) טיגאישטוען אלוהים, כפי 

דיונים אינסופיים בסוגיות מוסריות, משפטיות והלכתיות, כפי שמודגם בהרחבה בספרו של 
שהפרשנות המטפורית של  סבור ,לעומת זאת ,(63-62גרובר )תשס"א:  לורברבוים )תשס"ד(.

של  פיזיתוי היא מאוחרת, בעוד שהמשמעות המקורית היא שהאדם נברא בצורתו ההביט
הדמיון בין אלוהים לאדם הוא דמיון פיזי בדומה לדמיון בין האלים אלוהים. לשיטתו, 

, שהוא ייצוגו של אלוהים על אין לפגוע באדם בשל כך בדמותם. נוצרוהאחרים לבין הפסלים ש
לסקירה מקיפה של הפרשנויות השונות  סליהם של האלים.כשם שאין לפגוע בפ פני האדמה,

 .Westermann (1984: 142-160) :אצל ווסטרמן ביטוי, ראושיוחסו ל
( בהתייחס למכלול הפרקים הראשונים של ספר 8הבנה דומה מציע לורברבוים )תשס"ט:  8

ומד" בראשית, שהם לטענתו מעין "רומן חניכה" של אלוהים. עם התפתחות הרומן הוא "ל
להתמודד עם זעמו שמחשב להתפרץ בשל היסוד המושחת שבבני האדם. במובן עמוק יותר,  

המבול מגלם תהליך שבו מתמודד האל עם -: "סיפור הבריאה8בהערה לורברבוים טוען 
 האלימות והפגמים החבויים בו בעצמו".



 

 

 

בסיפורים המתארים את ראשית מוצאות את ביטוייהן כבר  ,לקיומו של הרוע אחד מהם

שהם  9ההומניסטים שעימם פתחנו,ההוגים  .שית ישראלהאנושות ואת רא

 תאוצנטרי , שהואהמקרא, ממקדים את דיוניהם באדם. אנתרופוצנטרים בתפיסתם

 ,אבל השאלה ביסודה היא אותה שאלה. והיםבאלקודם כל  דיוןהממקד את  ,בתפיסתו

  .שלו האדם יצר את אלוהים בדמותוש או אלוהים יצר את האדם בדמותוש שכן או

ם ניתן למצוא בשימוש אלוהיבין לזהות העקרונית שבין האדם ל ביטוי

 (;1 ו) רק רע כל היום" לבות מחשבו יצר. על האדם נאמר: "כל הלשונות המשותף באותן

 הים את האדםוה' אל וייצר"ועל אלוהים נאמר:  .(12ח ריו" )האדם רע מנע  לב  יצר"כי 

גם לאדם  10.(12ח ) "[...] לבו"ויאמר אל  ;(8ו ) "לבו; "ויתעצב אל (3-6ב " )יצראשר  [...]

שהיא  12,יכולת "יצירה"אף ו 11,והתכנון תבונהשהוא מקום ה ,יש "לב" וגם לאלוהים

הפנימי. אלו שני שמקורם בעולם התכנון ו התבונההיכולת לממש בעולם החיצוני את 

זהות הב ורע. לשיפוט ערכי של טו להכפיפה שניתןפעולה כל התנאים הבסיסיים לעשיית 

לאחר אכילתו של האדם מעץ  מוצאת את ביטויה בתיאור חששו של אלוהים בין השניים

   (.11ג ) "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" :הדעת

 תשובותה ציג אתוא סיפורים צמדישני ב בקיצור רבאדון  בשורות הבאות

 נבחנת בסיפורים .לשאלת האחריות לקיומו של הרוע בעולם שונותההטקסטואליות 

מידת אחריותו של כל אחד מהם  דקתנב ובתוך כך, היחסים שבין אלוהים לאדם מערכת

והן תשתקפנה הגישות הנבדלות מתקיימות בסיפורים מקבילים  13זה. רועקיומו של ל

ישנם חוקרים שביקשו לייחס את הגישות המקראיות השונות  .מתוך ההשוואה ביניהם

יומו של הרוע למקורות השונים שמהם מורכב החומש, כפי שהם זיהו בסוגיית מקור ק

אולם מכיוון שאת הגישות השונות המשתקפות  14.שנהוג בחקר המקרא הדיאכרוני

בסיפורים שיידונו להלן, ובייחוד את אלו המופיעות בצמד הסיפורים הראשון, לא ניתן 

                                                 
 ה זו בוודאי הולמתכן הגדר-פי-על-כרוניזם, ואףת אפלטון כהומניסט זהו כמובן אנלהגדיר א  9

 אותו. 
על הזיקה בין אלוהים לאדם המשתקפת מתוך השימוש המשותף בביטויים אלו עמד כבר  10

 (.  22-21לורברבוים )תשס"ט: 
רא את מחשבותיו ורגשותיו של האדם, כפי הלב מגלם במקשמבהיר ( 212גוטליב )תשס"ב:  11

קרסיק דן בהרחבה במשמעויותיו של . 1י  קהלת ,19איוב יב  ,4מלכים א' ה ב שמשתקף למשל
הוא ( בין לבו של האדם ללבו של אלוהים. במסגרת זו Carasik, 2006: 116) ומשווההלב, 

במילים "כי יום נקם בלבי" )ישעיה סג למשל מבהיר שהלב הוא מקום התכנון כפי שמשתקף 
 (. ibid: 104-124) 30מלכים ב' י וב 31, וכן בשמואל א' ב (9

תי : "מעשה, מה שהאדם יוצר: א. בידיו, כגון: כי ידע"יצר" כותב בערך( 913"ו: קדרי )תשס 12
ל יצר מחשבות לבו רק רע ; ב. בלבו, כגון: וכ[...] (12את יצרו אשר הוא עשה היום )דברים לא 

 (".  1)בראשית ו 
ישנה מגמה להפחית מאחריותו של אלוהים באמצעות הכנסת  קראית המאוחרתבספרות המ 13

בהירה לכך ניתן למצוא בהחלפת התיאור בשמואל: "וֹיסף  הדוגמ : השטן.נוסף למשוואהגורם 
 'בלך מנה את ישראל ואת יהודה" )שמואל  רולחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמ אף ה'

דוד למנות את ישראל"  על ישראל ויסת את שטן(, בתיאורו של בעל דברי הימים: "ויעֹמד 2כד 
בא לידי ביטוי הדבר פי שמקראית, כ-בספרות הבתרמגמה זו מתחזקת  (.2כא  )דברי הימים א'

 בספר חנוך החבשינוסח המורחב של סיפור לקיחתם של בני האלוהים את בנות האדם למשל ב
 .(Stuckenbruck, 2004; Wright, 2005) מאות הראשונות לפנה"סמה

14
 Budde, 1886: 30-43; Levenson, 1988: 122-123; 24-21 קנוהל, תשס"ז: 



 

 

 

רים בהסתמך להסביר בהתבסס על סיווגם של הטקסטים למקורות השונים, אדון בסיפו

 על שיטת המחקר הסינכרונית.

 (1-11ד  ;1-42ג עדן וסיפור קין והבל ) גן פורסי

שניהם מתקיים דיאלוג של עדן וסיפור קין והבל, שבמוקד  סיפור גןשני הסיפורים, 

והם נדונו בהרחבה  משמעותי בין האל והאדם, חולקים מאפיינים משותפים רבים

 ובמרכזינים בא לידי ביטוי גם בשפה וגם בעלילה: שיתוף המאפי 15במחקרים קודמים.

אלוהים מבקש ליצור שיח עם האדם  .ניצב חטאו של האדם יםהסיפור שניכל אחד משל 

האדם מנסה  ;(4" )ד ךהבל אחי אי( / "4" )ג הכ  י  א  החוטא ופונה אליו בשאלה: "

עונש אלוהים מטיל על האדם  ;להתחמק מהשאלה או לגלגל את האשמה על אחרים

אשתו חוה  והאדם ידע אתהצעד הראשון שהאדם עושה לאחר הגירוש הוא: "; גירוש

הדיאלוגים בין  גם 16.(23 ד" )וידע קין את אשתו ותהר ותלד( / "2 ד" )ותהר ותלד

שבין אלוהים לאדם מכילים ביטויים לשוניים זהים המעידים על הקשר הסגנוני 

 ואל(; "22" )ד האדמהאתה מן  ארור"/ ( 23בעבורך" )ג  ארורה האדמה: "הסיפורים

 (. 3" )ד תמשל בוואתה  ואליך תשוקתו( / "28" )ג ימשל בךוהוא  תשוקתךאישך 

קשה להניח שישנו סיפור מקראי כלשהו שזכה לעיסוק כה נרחב כמו שני 

הסיפורים שטרם נדון. שני הבדל יסודי בין  קייםכן נראה ש-פי-על-סיפורים אלו, ואף

האכילה מעץ הדעת  ת בחטאו של האדם, חטאהדמיון שהוזכרה נפתח רשימת נקודות

במרכזם של שני שחטא עומד עובדה ישנה משמעות לש. ברור מכאן וחטא הריגת האח

הכרחי לתת את הדעת גם למציאות אולם  .המתארים את ראשית האנושותסיפורים 

  בין הסיפורים.  מהותיבנקודה זו ישנו הבדל  .חוטאהאדם שבגינה 

אלוהים למנחתו של  ו שלותבתיאור היענ (2-28)ד  אשיתו של סיפור קין והבלר

למנחתו של האחד וחוסר  אי היענותו למנחתו של קין. פשר ההיענותהבל העומדת מול 

בכתוב. פירושים שונים הוצעו כדי להסביר את  ההיענות למנחתו של השני אינם מצוינים

, כשהפירושים המקובלים תולים את םהאחיההבדל ביחסו של אלוהים למנחתם של 

 בטיב האובייקטיבי שלו כל אחד מהאחים כלפי מנחתוקטיבי של ההבדל ביחסם הסוביי

חושף דווקא את חוסר היכולת להציע מדרג אולם העיון בטקסט  17.המנחה המוגשת

בין האחים ובין מנחתם. די לציין את העובדה שקין הוא הראשון שמביא "מפרי אמתי 

קין ומנגד, את העובדה ש ,(9 דהוא" ) גם"הביא  ( בעוד שהבל3 דחה לה'" )האדמה מנ

(. היינו, 9 ד" )ומחלבהןצאנו  מבכרותיא "ב( בעוד שהבל ה3 דהביא "מפרי האדמה" )

פרשנים  מהראשית.מנחתו של קין מובאת ראשונה וכנגד זאת מנחתו של הבל מובאת 

על אופי המנחה, הסבירו את אחרים, שזיהו את האילוץ שביצירת מדרג המבוסס 

הדפוס הקבוע של בחירה באח הצעיר, כדוגמת הבחירה ביצחק,  העדפת הבל במסגרת

שהמחבר  , שתומך בהסבר זה, מבהירוכן הלאה. ואוטר בדודבמשה, באפרים, ביעקב, 

                                                 
  Westermann, 1984: 285-286לדיון מפורט והפניות למחקרים השונים, ראו:  15
ויש שאף משווים את השמירה על האדם בשעת גירושו מגן העדן עם השמירה על קין בשעת  16

 Armstrong, 1996: 37 ,גירושו מעל פני האדמה
17

 Skinner, 1969: 105; Speiser, 1964: 30 



 

 

 

מבקש באופן מכוון להימנע מלחשוף את סיבותיה של הבחירה האלוהית על מנת לתת 

נועדה לשקף את  ת הבלהעדפוסטרמן מוסיף ש 18.ה האנושיתביטוי למגבלות ההבנ

אח אחד  ית המוכרת ממציאות חיינו, כאשר, ללא כל הסבר נראה לעין,החוויה האנוש

  19."כושל"בעוד השני  "מוצלח"

בהתבסס על הצעות אחרונות אלו, כסיפור  יש להבין את סיפור קין והבל

 ,התשוקה לחטא תחתההקשר המציאותי שבתוכו מתפשמטרתו להסביר את 

החטא מתרחש  , באותם מקרים שבהם האדם אינו מצליח לדכא אותה,ובעקבותיה

, היא מציאות של האחרפני  עלאחד  אח שלישנה העדפה עצמו. מציאות זו, שבה למשל 

 כביכול בחטאו של האדםאפוא חוסר צדק ויש לומר אפילו של עוול. הסיפור עוסק 

לקיומו של  , אבל האשמה היסודית(8-3 ד) לחטא זהובמידת יכולתו למשול בתשוקתו 

מי שברא כלפי  למעשהו ,מופנית כלפי המציאות אינה מופנית כלפי האדם. היא החטא

(, אבל המציאות 14ז  שה אולי "את האדם ישר" )קהלתאלוהים ע. אותה כפי שהיא

   (.14קהלת ז ת רבים" )נוֹ בֹ ש  אותו לבקש "ִח  ובילההעקומה שברא לכבודו מ

מבקש לבחון את ההקשר המציאותי שבתוכו ( 2-19ג ) עדן גןגם סיפור 

החטא עצמו, אבל תשובתו שונה מתרחש מתפתחת התשוקה לחטא ובעקבותיה 

זו האדם עומד בפני פיתויים גדולים: הפרי האסור, הנחש הערום בתכלית. במציאות 

י סיפור זה, עשה "את אלוהים, לפ מה(, אבל לא בפני עוול וחוסר צדק.ירווהאישה )הע

, ורק חוסר יכולתו לעמוד בפני הפיתויים הקיימים במציאות (14ז  )קהלת האדם ישר"

 (.  14קהלת ז רבים" ) תֹבנוֹ ש  ִח ובילה אותו לבקש "מ

הן מבחינת  ,הדמיון הנרחב בין שני הסיפורים, הן מבחינת מרכיבי העלילה

אותנו לתת את  ם, מחייבת במרכזשאלה הבסיסית העומדהסגנון הלשוני והן מבחינת ה

הסיפורים מוצג האדם כמי שניצב הדעת לתשובה השונה שניתנת בכל אחד מהם. בשני 

ובשני הסיפורים האדם להרע,  טיב ואםיכשבידו הבחירה החופשית אם לה ,בפני אתגר

דרישה נכשל בהתמודדות. אבל בעוד שסיפור קין והבל מציג את האתגר של האדם כ

סיפור  ,צדק הקיים בעולםהתיו השליליים המתעוררים כתוצאה מחוסר שליטה ברגשול

שליטה ברגשותיו השליליים המתעוררים כדרישה לעדן מציג את האתגר של האדם  גן

ברא הוא אלוהים ברא את חוסר הצדק כשם שכתוצאה מהפיתויים הקיימים בעולם. 

 . הפיתויים, אולם אין להשוות בין השנייםאת 

ביטוי לרוע שמקורו באלוהים ואילו פיתויי העולם הם ביטוי חוסר הצדק הוא 

לכן, . אדם החושק בוכל ל תמידמיועד לא לטוב שמקורו באלוהים, גם אם טוב זה 

, (8כשהקורא ניצב בפני שאלתו של אלוהים את קין: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך?" )ד 

הקיימת בשאלה זו.  ות,, שלא לומר ההתגרהאלוהית תממותפני ההיב אי נוחות הוא חש

אלוהים: "האשה אשר נתת מטיח בהאדם שהקורא עומד בפני האשמה שבשעה ואילו 

 היתממותאי נוחות בפני הלא רק , הוא חש (21" )ג הִוא נתנה לי מן העץ וֹאכל עמדי

   הקיימת בהאשמה זו. כפיות הטובהאלא נוכח ב, האנושית

                                                 
18

 Vawter, 1977: 94-95 
19

 Westermann, 1987: 32-33 



 

 

 

באופן בעולם פועל ה ,היםבאלוהוא שבסיפור קין והבל מקור הרוע  יוצא

, ושקר רצחרק בתגובה לכך מופיע הרוע האנושי, בדמותם של . שרירותי ובלתי צודק

, עדן בסיפור גן. צדקה ולהשליט אתהאדם להסיר את השרירותיות מבקש שבאמצעותו 

רק בתגובה לכך . מרוסן בלתיפועל בעולם באופן האדם בהוא מקור הרוע  לעומת זאת,

אלוהים למצוא לאדם מבקש שבאמצעותן  קללותבדמותן של ה והימופיע הרוע האל

 . תעסוקה ולהגביל את כוחו ואת שנותיו

עדן מבקש להציע אלטרנטיבה, ואולי אפילו תיקון ניתן אפוא לשער שסיפור גן 

לרושם העולה מסיפור קין והבל, בכך שהוא אינו מציג את האתגר ההתנהגותי הניצב 

 פיתויייתן נוכח שעומד אֵ כמי עוולות העולם אלא עם ד , לא כמי שמתמודבפני האדם

, להדגיש כי קיים הבדל תהומי בין השניים, שכן ניתן לתאר עולם ללא עוולות ישהעולם. 

ה על תמושתתת בהגדר ,חברה מתוקנתאולם לא ניתן לתאר עולם ללא פיתויים. כל 

העשירי: "לא תחֹמד  ריסון עצמי ועל יכולת עמידה בפני פיתויים, כפי שמנוסח בדיבר

 (.29בית רעך לא תחֹמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחֹמרו וכל אשר לרעך" )שמות כ 

לחמוד את אשת רעהו משקפת את קיומם של הפיתויים בעולם,  לולהעובדה שאדם ע

ע ישנו אולם היא לא חייבת לשקף את קיומו של העוול בעולם. בעצם קיומה של אשת הֵר 

אין  של אישה זו שאינו נשוי לה בעוד שבעצם קיומה גברלפיתוי הבהכרח פוטנציאל 

  .שרעו של הבעל יחמוד אותהבהכרח פוטנציאל לעוול, שכן זה יתקיים רק במידה 

רעות  מוסברותודרכו , לסיפור קין והבל אלטרנטיבהמוצג אפוא כ עדן סיפור גן

כאמצעי ה, אדמעצבון הלידה, משילות הגבר, זיעת האפיים והשיבה אל הכ ,העולם

תכן שבכך יי עצמו.לרסן את לסייע בידו בכך להגביל את כוחו של האדם ו שנועדהכרחי 

( לבין 22" )ד מן האדמהטמון ההבדל בין אמירתו של אלוהים לקין: "ארור אתה 

אלוהים את משייך (. בדבריו לקין 23" )ג בעבורךאמירתו לאדם: "ארורה האדמה 

עוול הקיים על פני האדמה ל(, 22חיך מידך" )ד קללתו של קין "לקחת את דמי א

המצמיחה  ,את קללת האדמה הארורהמשייך  לאדם הואבדבריו לעומת זאת, הארורה. 

 20באדם שאינו מצליח לעמוד בפני פיתויי העולם.הטבועה קללה ל ,(26"קוץ ודרדר" )ג 

 (1-11 ; כ11-41 יב) ידי פרעה ואבימלך-שרה עלשרי/ סיפורי לקיחת

 ים ביניהם מאפייניםחולק (2-26 כשל שרה )ו (20-10 בירי )של ש ןי לקיחתיפורסגם 

כה , (8-22 כוסיפורה של רבקה )רבים ב םוכן מאפיינימאפיינים אלו,  .ברוריםמשותפים 

שיש להתייחס לשני הסיפורים  סברו שחוקרים שונים עדלסיפורים אלה דומים 

(. מטרת 20-10 )יב מתוקנות של הסיפור הראשוןכגרסאות  (8-22 ; כו2-26)כ  האחרונים

 האופפת אתעם התדמית השלילית  להתמודד היא , לטענתם,האחרונים הסיפורים

                                                 
תני בשם ר' נתן: שלושה נכנסו לדין על פסוקים אלו נאמר במדרש )בראשית רבה ה ט(: " 20

אדם וחוה ונחש נכנסו לדין, ונתקללה הארץ עמהן שנאמר: יצאו מחוייבין ואלו הן:  ארבעהו
[ ...] ובין פרעושין, שתהא מעלה לך דברים ארורים כגון: יתושים וזב'בעבורך 'ארורה האדמה
עץ  שכך אמר לה הקב"ה: .ווייאמר: שעברה על הצ [...] שמעון"ר ב הודהיר' ולמה נתקללה? 

ועץ  ]...[ :והיא לא עשתה כן אלא ,מה הפרי נאכל אף העץ נאכל -( 22פרי ֹעשה פרי' )בראשית א 
וסף לשאלת מקור . בעל המדרש מציע פתרון נ"הפרי נאכל והעץ אינו נאכל -( 21ֹעשה פרי' )שם 

חסרונותיו של העולם, ובתוכם הרוע הקיים בו. לא אלוהים ולא האדם אחראים לכך אלא 
 העולם הנברא שנוצר באופן שחורג ממה שמצופה היה ממנו.



 

 

 

גדולים הקיימים בשני הפערים אור הלגישה זו מסתברת  21.בסיפור הראשוןהדמויות 

שמצביעים על העובדה שמחברי הסיפורים פונים לקורא  הסיפורים האחרונים, פערים

, אם לא יושלמו פערים אלו כיר את המציאות ואת הסכנות שפורטו בסיפור הראשון.המ

באמצעות המידע המופיע בסיפור הראשון, יותירו את קורא הסיפור השני עם שאלות 

מדוע הולך אברהם לגרר? מדוע אומר אברהם לאבימלך ששרה היא אחותו?  כדוגמת:

עם שאלות  יוותריהשלישי  קורא הסיפור ח לקחת את שרה?אבימלך שולמדוע ו

דברי אבימלך לאחר השקיפו אנשי המקום על רבקה לבין שאלת כדוגמת: מה הקשר בין 

רבקה? ומדוע אבימלך נדרש להזהיר את  עםמדוע כמעט שכב אחד העם  ?בעד החלון

 עמו לבל יגעו ביצחק וברבקה?  

 התופעות המטרידות המשתקפות גם לאור מסתברת חוקרים אלוגישתם של 

של  ותומתה ההשלכות הקשות על דמותהבסיפור הראשון, כמו גם  הגברשל  בהתנהגותו

ביטוי שונה בתכלית בסיפורים  לידי בסיפור זה. שני היבטים אלו יבואו האישה

( שאברם משתמש בו 23יך "למען ייטב לי בעבורך" )יב הטיעון המבכך למשל:  נוספים.ה

"ולאברם היטיב בעבורה"  :בהמשך הסיפורבסיפור הראשון, טיעון שמוכיח את עצמו 

בשעת נתינתה של כמוהר  ןהמתנות שאברם זוכה בהמהסיפורים הבאים;  (, נעדר28 יב)

 מפצה את אברהם פיצוי שאבימלךבבסיפור השני מוחלפות  נתה,שרי ובתמורה לנתי

נעדרות לחלוטין מהסיפור ו ,שנגרמה לו ולאשתו הנעימות-אילאחר שהוא נחשף ל

, מתמתן בסיפור בסיפור הראשון לשמש כאישה לפרעהלקיחתה של שרי אסון  השלישי;

(, 9מודגש כי הוא "לא קרב אליה" )כ ידי אבימלך אבל -השני בו נאמר ששרה נלקחת על

גם השקר ו( בסיפור השלישי; 20"כמעט שכב אחד העם" )כו  :והופך לאיום בלבד

(, מבלי 21תי את" )יב י נא אחֹ "אמר :בסיפור הראשוןמבקש משרי לשקר עבורו ם אברש

 ,מופיע באופן אחר בסיפור השני, לאחר חשיפתו אותוסביר רואה צורך להאפילו שהוא 

(, 1הם אל שרה אשתו אֹחתי הִוא" )כ "ויאמר אבר :ידי אברהם עצמו-מר עלנא ואה שבו

הזה "כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום  :ידו לאחר חשיפתו-מוסבר עלהוא ו

"וגם אמנה אֹחתי בת אבי  :בהסבירו מוצדקאף הוא ו ,(22 כעל דבר אשתי" ) והרגוני

על רבקה אלא את האחריות למעשה אינו מטיל גם יצחק, בסיפור השלישי,  .(21 כא" )הוִ 

ירא לאמר אשתי פן  א כיתי הוִ "ויאמר אחֹ  :מנמק השקראמירת שעת וב ,משקר בעצמו

. (4 כוחק כי אמרתי פן אמות עליה" )ר אליו יצ"ויאמ :חשיפתו לאחרכן  ( ו3יהרגני" )כו 

       המחייבת אותו לעשות זאת. ת החייםסכנמודגשת  בכל אלה

במערומיהם, בסיפור הראשון  אברם ושרי מתגליםנראה שלא פחות משאולם 

 ווה את אברםמצ , לפי סיפור זה,אלוהים 22.מעשיובו וילבשרירות  בו נחשףאלוהים 

                                                 
(; ואילך 233, 9: תשמ"ג, ; זקוביץ ושנאןVan Seters, 1975: 167-191ראו למשל:  21

Westermann, 1985: 159-168, 316-319, 420-424(11, הערה 203תשס"ה: ) . פידלר 
תקשה לקבל את הטענה שזיקה זו מ ךמסכימה שיש זיקה פרשנית בין שלושת הסיפורים א

היא סיבת קיומם של הסיפורים האחרונים. פישביין מפקפק בקיומה של זיקה פרשנית כלשהי 
 (.Fishbane, 1985: 11-12בין הסיפורים )

מניחים שהסיפורים האחרונים נועדו לא רק כדי לשפר את ( 293זקוביץ ושנאן )תשמ"ג: גם  22
 תדמיתם של האבות אלא גם כדי להבהיר "כי האל מנהיג את עולמו בצדק ובמשפט".



 

 

 

: "ואעשך לגוי בטיח לומו( 2אל הארץ אשר אראך" )יב  [...] ארצךבמולדתו: "לך לך מ

-1 יבה" )ת האדמר ונברכו בך כל משפחֹ ואברכה מברכיך ומקללך אאֹ  [...] גדול ואברכך

הרעב  כבדלארץ מסופר: "וירד אברם מצרימה לגור שם כי  םאבר(. לאחר הגעתו של 3

, כשבעבורה ניתנת תמורה לבית פרעה נלקחת שרי למצרים הגעתו(. עם 20יב בארץ" )

נת רים ועבדים ושפחת ואתֹ ֹ"ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמ הגונה:

יתו על לים ואת ב: "וינגע ה' את פרעה נגעים גדֹ לאחר מכן מסופר ומיד (,28יב וגמלים" )

מאד  כבדממצרים נאמר: "ואברם  אברםובעליית  (.23 יבדבר שרי אשת אברם" )

  (.1ף ובזהב" )יג במקנה בכס

איך מתיישב הרעב בארץ עם  השתלשלות עניינים זו מעוררת כמה תהיות:

חה כי משפחות האדמה ההבטאת  נגעי פרעה תואמים? כיצד םלאברהבטחת הברכה 

דרכו של אלוהים  היאלפרעה ונתינתה  מאברםשרי  לקיחתהאם  ?אברםיבורכו מברכת 

 , כי אברם זוכהבסוג של התרברבותאולי , שנרמזכפי  ,טיב עמויולה אברם לברך את

, האם זה צודק שאלוהים ובעיקר בארץ? השורר חרף הרעב הכבדנכסים  היות כבדל

על לקיחתו את שרי, לקיחה שנעשתה בוודאי בתום לב כפי שמודגש את פרעה  נגעמ

 ,(26יב "למה לא הגדת לי?" ) ,אברם: "מה זאת עשית לי?" בשאלותיו החוזרות את

גם ( ו23 יבלים" )"גדֹ  הם גם נגעים אלו(, ובייחוד כשמסופר כי 24 יבת?" )"למה אמר

    23.(23יב בו אלא גם באנשי "ביתו" )רק פוגעים לא 

  אולם את אברהם ושרה באופן חיובי יותר. מציג בוודאי (2-26פור השני )כ הסי

ינו דומה שא פועל בסיפור באופןאלוהים שגם  לתת את הדעת לעובדהיש לא פחות מכך, 

יש לציין, לפני שנרחיב את הדיון בסיפור השני, כי  .בשום צורה לפעולתו בסיפור הראשון

 אין מקום לעסוק בו, מלבד בשל כךו ,(8-22 וכ) השלישימהסיפור אלוהים נעדר לחלוטין 

חלק  בהןבסיטואציות מסוג זה טוב לו לאלוהים שלא ייקח ש מעצם היעדרותולהסיק 

צחק : "ויזרע יהשלישי הסיפור מיד לאחר סיומו של ישוב ויופיעהים אלומעניין ש .כלל

(, ככל הנראה כדי לומר שלא רק שאלוהים לא לוקח 21 כו" )ויברכהו ה' [...] בארץ ההיא

 . את הברכה שהבטיחפירותיהמ תמבקש ליהנוהוא גם לא אלא ש תרמית עצמהחלק ב

לטובותיו  מבלי שיצטרך בעצמוקיים ביכולתו ל (,3 כוליצחק: "ואהיה עמך ואברכך" )

 . זרשל המלך ה

התייחס התהיות שהצגנו ב את מיישב בסיפור השניהאופן שבו פועל אלוהים 

, למעט התהייה אודות הדרך התמוהה שבאמצעותה מיטיב אלוהים עם לסיפור הראשון

מיושבת באופן חלקי בלבד: הרכוש שאברהם מקבל מהמלך הזר לא . תהייה זו םהאבר

, יתקבל רק בסיפור השלישי, שבולתהייה זו ן לו כמוהר אלא כפיצוי. יישוב מלא נית

ובהתייחס לשלוש התהיות הנוספות: . ברכת ה'אין לא מוהר ולא פיצוי אלא  כאמור,

כגורם לנסיעתו של אברהם, וממילא אין לתהות בסיפור השני הרעב בארץ אינו מוזכר 

 בסיפור הראשוןעב הקיים, סתירה שבלטה ת לבין הרלגבי הסתירה בין הברכה המובטח

                                                 
ידי פרעה בעל כורחה )כך למשל רד"ק בפירושו -הפרשנים המסורתיים טענו כי שרי נלקחה על 23

אינה אלא "מילוי פערים והיא ר [(, אולם לטענה זו אין אחיזה בסיפו21למילה "ותקח" ]פס' 
 (.32, הערה 81שנועד לשפר את דמותה של שרה" כפי שטוען בצדק פלג )תשס"ג: 



 

 

 

, בסיפור הראשון פרעה הבאת הנגעים עלתיאור בשל סמיכותם של שני התיאורים; 

בסיפור  משפחות האדמה יבורכו מברכת אברם, מוחלף שאינו תואם את ההבטחה כי

על תפלל מ אברהם הנביאבהמשך לכך,  אבימלך.אלוהים אל  ו שלאובתיאור ב השני

, האלוהית התפילה והרפואה בימלך ואנשיו והם נרפאים. ההתגלות,א מצוקתם של

 24,באברהםלהתברכותן של משפחות האדמה מהווים ביטוי  (,23: "וילדו" )כ שתוצאתה

בסיפור העוול שבפגיעה בפרעה חרף תום לבו, מתיישבת  אודותוהתהייה העיקרית, 

זוכה עתה  ,ל גסהברגפרעה שנרמס אצל בהחלפת הפגיעה באזהרה. תום הלב, השני 

י אותך ך גם אנכלהתייחסות מנחמת: "גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשֹ 

 .לא רק מהעונש אלא אפילו מהחטא לבו של אבימלך מציל אותו. תום (8 כמחטו לי" )

בל פרעה מוחלפים בביקורתו של אבימלך על שמהם ס( 23)יב  "ליםהגד  "נגעים ה

מוחלפת  של פרעה (23" )יב ביתו", ופגיעתם בשתה כלפיושנע (4 כ" )לההגד  חטאה ה"

    25.(26 יבאבימלך" ) לביתבפתיחת "כל רחם 

מקור הרוע הוא  )הסיפור הראשון( יוצא שבסיפור המתרחש בבית פרעה

 )של אברם ושל פרעה( הרוע האנושיבעוד פועל באופן שרירותי ובלתי צודק, הבאלוהים, 

על  אי קיום הבטחת ה' לאברם והבאת הרעב הכבדכתוצאה מ .נוצר רק בתגובה לכך

לפרעה:  שקרל לרדת מצרימה וכתוצאה מכך נאלץאברם בראשיתו של הסיפור,  הארץ

רמיסת תום הלב של פרעה כתוצאה מבאותו אופן,  26.(23את" )יב  תי"אמרי נא אחֹ 

 "ועתה הנה אשתך קח גרש את אברם:בוחר לפרעה  , בסיומו של הסיפורוהכאתו בנגעים

, לעומת זאת, מקור הרוע )הסיפור השני( . בסיפור המתרחש בבית אבימלך(24 יבולך" )

אברהם  שבשל מגבלותיו האנושיות פועל באופן שרירותי ובלתי צודק. הוא באדם,

(, כשם 22אין יראת אלהים במקום הזה" )כ משקר מפני שהוא טועה לחשוב כי "רק 

 כא" )תי הוִ "אחֹ  :אברהםן להצהרת מיני שהוא טועה להאשאבימלך לוקח את שרה מפ

 : "גם אנכיכל-היודעהאדיבה של המאיימת אך  מתגלות, בהתגלותו. כשהטעויות (1

(, בני האדם שבים לנטייתם הטבעית הטובה: 8 כ) ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת"

בעד ]"ויתפלל אברהם  ;(21 כצי לפניך בטוב בעיניך שב" )"ויאמר אבימלך הנה אר

  (.23 כאל האלהים" ) [אבימלך

                                                 
יראה גדולה את ה'" )יונה א  וייראו האנשיםהדמיון הלשוני בין תיאור המלחים בספר יונה: " 24

לתיאור  ,(: "וגיירו עצמם לשם ה'"282ידי ר' יוסף קרא )תשע"ב: -(, תיאור שהוסבר על28
(, עשוי אף להעמיק את הבנת הברכה שעבדי 6מאד" )כ  וייראו האנשיםעבדי אבימלך: "

 אבימלך מתברכים בה. 
הבנת פתיחת הרחם כניגודה של עצירת הרחם תואמת דברים שכותב בהקשר אחר כהנא  25

במגילה חיצונית . כט, לא(" והפכו: פתח רחם )בראשית [...] רחם(: "עצר 89)תרס"ד: 
גרסת הסיפור על שרי בבית פרעה  "תוקנה"( תעתיק ותרגום: אביגד וידין, תשי"זית )לבראש

על בסיס הדגם המקראי המופיע בסיפור על שרה בבית אבימלך: פרעה לוקה בנגעים כבר 
בלילה הראשון, אברם מתפלל בעד פרעה, ופרעה מעניק לאברם מתנות רק לאחר שנרפא. 

יפור תדמיתם של אברם ושרי, אולם לא בשיפור מעניין שתיקונים אלו עוסקים רק בש
 תדמיתו של אלוהים, שמכה את פרעה בנגעים במקום שיסתפק באזהרתו.

הבצורת, מקבילתו של הרעב, עומדת ברקע דיון נוסף העוסק בשאלת היחס בין האחריות  26
אליהו מסקנות הדיון תלויות בהבנת משמעות דבריו של  האלוהית לאחריות האנושית.

 .(33יח  'אכים רנית" )מלאת לבם אחֹ  בת  לה', ספק בתלונה ספק בבקשה: "ואתה הִס  תובפניי
 .סו-, תשמ"א: נבלדיון מרתק בעניין זה, ראו: גרינברג



 

 

 

להציע אלטרנטיבה, ואולי אפילו תיקון לשער שהסיפור השני מבקש אפוא ניתן 

 ,(לפי הסיפור השני) נוצר בעולםהקיים העוול  שכן ,רושם העולה מהסיפור הראשוןל

גוררת ה, מהשרירותיות האלוהיתכתוצאה מהמוגבלות האנושית ולא כתוצאה 

, כפי שזו מוצגת בסיפור שרה בבית האנושיתלות המוגב רוע האנושי.בעקבותיה את ה

, כפי בקשיי הריסון העצמי מול פיתויי העולם אינה מתבטאת ,)הסיפור השני( אבימלך

מחששות ופרשנויות  אלא בכשלים בשיפוט המציאות הנובעים עדן, שהוצגה בסיפור גן

ותי ממוצאם הגאוגרפי והתרב בסיפור זה נובעים הכשלים. אדםהמוטעות של בני 

 גם סיבות אחרות.לכך של הדמויות, אולם יכולות להיות השונה 

 סיכום

מאופי הדיון בשאלת האחריות על  חושף טפחבמאמר  הוצגוהסיפורים ש ארבעתהעיון ב

 לתת מענה, ולו חלקי, לשאלה כדי ציעו מחברי הסיפוריםשההפתרונות  ומסוג הרוע

במידע  להשתמש נדרשת אלו בכדי לעמוד על משמעותם של פתרונו. זו כבדת משקל

 עלילתיתליצירת הכללה שהיא רחבה מעבר להשתלשלות ה ככלי סיפוריםב המוזכר

חסרת את העדפתו ביקשתי לראות  זו הבנהבהסתמך על  .המושתתת על מידע זההצרה 

כביטוי לעוול מסוים שבו קיימת העדפה של אח אחד  רקלא הבל של אלוהים את הפשר 

באותו  .בעולם הקיימים חוסר הצדקמכלול השרירותיות וטוי לכבי אלא ,פני האחר-על

 ביקשתישהובילו ללקיחת שרה את הטעויות של אברהם ואבימלך מן הצד השני,  אופן,

מכלול כביטוי ל אלא ,כביטוי לחוסר הבנה הנובע מהבדלים תרבותיים רקלא לראות 

  בני האדם. יןנים הקיימים במוב  ה הקצרים התקשורתייםוהאנושית מוגבלות ה

עומדת ההנחה כי גורם כלשהו אחראי לקיומו של הרוע, והשאלה  דיוןה בסיסב

, בסיפור קין והבל ובסיפורה של בשני סיפוריםבאלוהים או באנשים?  :היא במי האשם

כשהרוע של הרוע, היסודי הוצג אלוהים כאשם בקיומו שרי )הראשון מבין השלושה(, 

בשני הסיפורים . זה אלוהי אנושית עם רועך התמודדות האנושי מופיע רק כדר

לעומת זאת, הוצג האדם כמי שאשם בסיפור גן עדן ובסיפורה של שרה, , המקבילים

של הרוע, כשהרוע האלוהי מופיע רק כאמצעי שנועד להגביל ולצמצם היסודי בקיומו 

 את הרוע האנושי. 

ת הטבועה הסיפורים, והעמימות המסוימ צמדישני  האיזון ביןגם אם נניח ש

 ,האשם האמתיערפול סביב זהותו המדויקת של צורך מכוון להותיר  יםרתמשבהם, 

הרוע האנושי מוצג  עדיין נוכל להבחין בהבדל היסודי הקיים בין אלוהים לאדם. שכן

י פיתויי העולם בסיפור גן כתוצאה של המוגבלות האנושית, כדוגמת הקושי לעמוד בפנ

 ,לעומת זאת, בבית אבימלך. הרוע האלוהי בסיפור שרה הכישלון בשיפוט המציאותעדן ו

מוצג כשרירותי וחסר פשר, כדוגמת היחס הבלתי שוויוני בסיפור קין והבל וההתעלמות 

 ניתן להניח שהבדל יסודי זה נובע מתפיסתם שלהלב בסיפור שרי בבית פרעה.  ִמתום

, אותם מחייבתו ז . תפיסהכבלתי מוגבל וכחסר פגמים אלוהיםמחברי הסיפורים את 

  צרוף.לו כרוע  רוע המיוחסלהציג דווקא את ה, באופן פרדוקסלי
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