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ֹּאֶמר ַאְבָרָהם  :חסרת שחר, הנראית לכאורה, תוקף אברהם את אבימלך בהתקפה , כ”א, מדוע  ַוי
ְרַאת  י ַרק ֵאין יִּ י ָאַמְרתִּ יאלקיםכִּ ְשתִּ י ַעל ְדַבר אִּ שמצינוהרי הדבר המרכזי : . ַבָמקֹום ַהֶזה ַוֲהָרגּונִּ

אלקיםמגיע אברהם למסקנה שאין יראת , כ”א, ומנין , אלקיםיראת דוקאבממלכת גרר הינו 
?במקום הזה 
בשנים שלפני עלייתה לשלטון של , בסמינר רבנים בגרמניה , ד”היהרב אלחנן וסרמן הסביר זאת 

במקום אלקיםרק אין יראת “–” רק“הדגש הוא על המילה : וכך אמר , המפלגה הנאצית
נדמה  , שאנשיה משכילים ומתורבתים, כאשר נמצאים בקרב אומה נאורה: וביאר דבריו .”הזה

משרים , שקנו לעצמם נימוסים טובים, אנשים בעלי מוסר . לכאורה שאפשר לחיות בשקט ובבטחה
.”לי זה לא יקרה“של , הרגשת בטחון 

אסור , אסור להירדם, שגם במקום נאור ומתקדם, בא ללמדנו, כמעשה אבות סימן לבנים, אברהם
יכולים אנשי אומה זו , בין רגע. להיכנס לאדישות ולשכוח את הסכנות הגדולות שאורבות לנו

שתשתלט  מסויימתכתוצאה מתאווה , המסוגלים להרוג ולרצוח, א מסוכנים”להשתנות ולהיות בנ
.ינקטו בכל אמצעי קיים למימושה, זו לא יהיה בכוחם לגבור ואשר על כןתאוהעל . עליהם 
כח זה הוא יראת . המסוגל להעניק תעודת ביטוח ליציבות מוסרית, רק כח אחד בעולםישנו 

רק  . בטרם תשרוףהתאוהמסוגל הוא להתגבר על אש , רק מי שיראת אלוקים על פניו. אלוקים
.נצחי שלא משתנה בחלוף האופנהככחהוא יוכל לשמר את המוסר הטבעי שבקרבו 

ישנה  . במקרא בא למעט” רק“. ”במקום הזהאלקיםרק אין יראת “: לכן אמר אברהם אבינו 
אך זוהי לא יראת אלוקים מלאה  . הם בעלי נימוסין ומידות טובות, בממלכה זו יראת מסוימת

יראת האלוקים שבממלכה גרר  . המתפרשת על כל השקפת העולם ועל כל המעשים והמידות
אך לא זיכה אותם בתעודת ביטוח לבל , ונימוסיןהקנה להם מידות , שאמנם, מישניהיתה גורם 

.יחטאו בחטאים איומים
ברגע שתבער בהם אש  . עלולים להרגני על דבר אשתי, אנשי נימוסין אלו. לכן חושש אברהם
או אז  . כבר לא יהיה מקום בשיקולים–לכל המוסר הטבעי , לכל נימוסיהן , תאוהבלתי נעצרת של 

.והרגוני על דבר אשתי–חלילה 

https://mikve.net/content/662/

https://www.dirshu.co.il/wp-content/uploads/2020/01/%E2%80%8F%E2%80%8F%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-.pdf
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'ב:'וי  בראשית "רש

ְר֤אּו• ים  ַויִּ ֱאֹלהִּ םֶאת־ְב֣נֹותְבֵני־ָהָֽ ָאָדָ֔ ָהָֽ

.בני השרים והשופטים–האלהיםבני 

הם שרים ההולכים בשליחותו  –האלהיםבני :דבר אחר
אלהיםכל . בהםמתערביןאף הם היו , של מקום

ואתה תהיה לו : וזה יוכיח, שבמקרא לשון מרות
(.׳א:שמות ז׳)אלהיםנתתיךראה ,(ט״ז:שמות ד׳)לאלהים

https://mg.alhatorah.org/#!Shemot/4.16
https://mg.alhatorah.org/#!Shemot/7.1

