
 .  קדושים-אחרי מות בס"ד. אייר תשפ"א.                                                          נפש הפרשה 

 המולך.

 ' האם אתה שומע?' 

 (אחרי מות )ספר ויקרא פרק יח 

ם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ל ֶאת שֵּ לֵּ ֹמֶלְך ְולֹא ְתחַּ ֲעִביר לַּ ן ְלהַּ    ה' )כא( ּוִמזְַּרֲעָך לֹא ִתתֵּ

 )קדושים(ספר ויקרא פרק כ 

ן ִמזְַּרעֹו לַּ  ל ֲאֶשר ִיתֵּ ָגר ְבִיְשָראֵּ ר הַּ גֵּ ל ּוִמן הַּ ר ִאיש ִאיש ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ ל תֹאמַּ ם  ְוֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֹמֶלְך מֹות יּוָמת עַּ

 ָהָאֶרץ ִיְרְגֻמהּו ָבָאֶבן: 

ִאיׁש)ג(   ַני בָּ ן ֶאת פָּ ִתי אֹ   ַוֲאִני ֶאתֵּ הּוא ְוִהְכרַּ א ֶאת ִמְקָדִשי  הַּ מֵּ ן טַּ עַּ ֹמֶלְך ְלמַּ ן לַּ מֹו ִכי ִמזְַּרעֹו ָנתַּ ל  תֹו ִמֶקֶרב עַּ ּוְלַחלֵּ

ְדִׁשי: ם קָּ  ֶאת ׁשֵּ

ם ַיְעִלימּו)ד(  ֹמֶלְך ְלִבְלִתי ָהִמית ֹאתֹו: ְוִאם ַהְעלֵּ הּוא ְבִתתֹו ִמזְַּרעֹו לַּ ינֵּיֶהם ִמן ָהִאיש הַּ ם ָהָאֶרץ ֶאת עֵּ  עַּ

ְמתִ  מֹ )ה( ְושַּ י הַּ ֲחרֵּ ֲחָריו ִלְזנֹות אַּ ֹזִנים אַּ ת ָכל הַּ ִתי ֹאתֹו ְואֵּ ְחתֹו ְוִהְכרַּ הּוא ּוְבִמְשפַּ ֶלְך ִמֶקֶרב  י ֲאִני ֶאת ָפנַּי ָבִאיש הַּ

ָמם:   עַּ

 רש"י על ויקרא פרק יח פסוק כא  

שתי   היא ששמה מולך וזו היא עבודתה שמוסר בנו לכומרים )סנהדרין סד( ועושין  אלילים עבודת    –למלך  

 מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש:

 מדרש תנחומא 

וידיו  עגל,  ופניו של  היה  וצלם  מופלג,  ובמקום  לירושלים,  חוץ  עשוי  הנום,  בן  בגיא  המולך  היה  וכיצד 

פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל דבר מחברו, והיו מסיקין אותו עד שהידים נעשין כאש, ושבעה קנקלים  

היו לו, והוא לפנים מהם, ולפי קרבנו של כל אחד ואחד היה נכנס, מי שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון...  

מי שמקריב בנו אומרים הכומרים כי אין למעלה הימנו, היה נכנס לפני מן הקנקל השביעי והיה הולך ונושקו,  

ממנו ונותנין התינוק על ידי המולך שנאמר זובחי אדם עגלים ישקון )הושע י"ג(, והיו הכומרים נוטלין בנו  

 . כדי שלא ישמע אביו קול בנוונוטלין התופים ומקישין בהן 

 רבינו בחיי על ויקרא פרק יח פסוק כא  

ע"ז היתה ששמה מולך, וחק העבודה הוא שהאב היה מעביר את בנו    -)כא( ומזרעך לא תתן להעביר למולך  

דעתם כי בהעביר האב אחד מבניו ינצלו שאר הבנים   והיתהבין שתי מדורות של אש עד שישרף וימות,  

. והזכיר למולך בלשון ידיעה, לפי שהיתה ידועה אצלם ממצרים, ונקראת ויחיו והוא יצליח בכל אשר יפנה

 מולך מלשון מלכות ואדנות, והיא הנקראת מלכום שהיתה תועבת בני עמון 

 רמב"ם מורה נבוכים חלק ג

וידוע מטבע בני אדם בכלל שרוב פחדם ויראתם הוא מאבדן הממון והבנים, ולזה פרסמו עובדי האש בזמנים  

ההם, שכל מי שלא יעביר בנו ובתו באש ימותו בניו, ואין ספק שמפני זאת ההרחקה ימהר כל אחד לעשותו  

אש, וכל שכן בהיות  לרוב חמלתו ופחדתו על הבן ולמעוט הפעולה וקלותה, שאין שם אלא להעבירו על ה

ומפני זה  ענין הבנים הקטנים מסור לנשים, וידוע מהירות האמין הנשים לכל דבר וחולשת שכלם בכלל  

, ועשתה בה מן החזוקים מה שלא עשתה בשאר מיני עבודה זרה, עמדה התורה כנגד זאת הפעולה מאד

אמר, שזה הענין אשר יעשהו למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי. ואחר כן הגיד הנאמן מפי השם ו

 . להחיות הולד במעשה ההוא, יאבד השם עושהו ויכרית זרעו, אמר ונתתי את פני באיש ההוא ובמשפחתו



 

 רש"ר הירש פרשת אחרי מות

כורחנו אנחנו אומרים, שאין מדובר כאן בפשטות בעזיבת ה' ובפנייה לאליליות; אלא עבודת   -משום כך על  

המביאה את האליליות לתחום עבודת ה'; ודווקא משום כך יש בה כדי לחלל את  המולך היא סטייה פושעת,  

ה' ולטמא את מקדשו. העובד עבודה זרה מניח את ה' ואת מקדשו ופונה לעבודה אחרת; ואילו העובד למולך  

 סבור, שעודנו שוהה בתחום מקדש ה'; ודווקא משום כך יפה כוחו להסית ולהשחית את הכרת ה' בטהרתה. 

תחילה על משמעות שם "ֹמֶלך". משקלו איננו כשל "ֶמֶלך", ומכאן שאין הוא שם של אישיות; אלא   נעמוד

אלא את השלטון והממשלה.   -כעין "ֹקֶדש", "ֹגֶדל"; אין הוא מציין את השליט והמושל    -הוא שם מופשט  

בעולם;   העליון השולט  הכוח  מושג  את  מבטא  שהוא  לנו,  נראה  כך  המשום  כוח  הוא  של  המולך  גורל 

  -; הוא המזל, השולט בעולם ככוח עליון; ואף האלים לא יכלו לשנות את המזל  השקפת העולם האלילית

שהרי אף הם לא יכלו להימלט מגזרתו. כך תתבאר ההלכה המעוררת תמיהה: "מקצת זרעו ולא כל זרעו".  

; וכך היה מפייס את  . אדם מקריב לו חלק מאושרוהגורל הוא כוח העוין את האדם ומקנא באושרו השלם

למען קיים ויברך את השאר. כך הקדישו חלק מהילדים ל"גזירת הגורל"; ושעה שהעבירו אותם    -הגורל  

לשבט או לחסד; בשכר זה קיוו לקיים בידיהם את    -בין הלפידים, היו מפקירים אותם להשפעתו העיוורת  

 השאר.

בין המתי גם  יכולה להתפשט  ימרים להאמין בה'; ואף השקפות הרווחות  אמונת המולך ב"גזירת הגורל" 

בימינו מוכיחות כן. אך אותה אמונה מעידה על אחת משתי אלה: או היא מפקיעה את כוח השליטה מידי האל  

היחיד המושל בחסד ובמשפט; או היא הופכת גם אותו לאל אלילי, שעינו צרה בברואים. בין כך ובין כך  

נתחלל ה' בטהרתה; כבר  נתבטלה דעת  ברכה    כבר  בזכות   -לא בשכר השמדה    -המקדש המשפיע  אלא 

תתן להעביר למלך ולא    -התקדשות ושמיעה בקול ה'. ואנחנו מבינים את משמעות הפסוק: "ומזרעך לא  

 ו(.  -שם אלהיך אני ה'" )ראה עוד פי' כ, א  -תחלל את 

 

 ( ספר ירמיה פרק יט  1)

ְרִתי ְולֹא עָ  ל ֲאֶשר לֹא ִצִּויִתי ְולֹא ִדבַּ ָבעַּ ש ֹעלֹות לַּ ל ִלְשֹרף ֶאת ְבנֵּיֶהם ָבאֵּ עַּ בַּ  לתה על ליביָבנּו ֶאת ָבמֹות הַּ

 

 :  קישור לשיעורברקוד 
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