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פרשת אחרי מות-קדושים תשע"ז
מולך ועקידת יצחק
רמב"ן

ויקרא פרק יח פסוק כא

למולך  -עבודה זרה ששמה מולך .והזכירו הכתוב בשם
ֹלהיָך
זַּרעֲָך ל ֹא ִת ֵּתן לְהַּ ע ֲִביר ַּלמֹלֶ ְך וְ ל ֹא ְתחַּ לֵּל ֶאת שֵּ ם אֱ ֶ
ּומ ְ
ִ
הידיעה ,כי היה במצרים ידוע להם .ורבי אברהם אמר כי
אֲ נִי יְ ֹקוָֹק:
יתכן שהוא מלכום תועבת בני עמון (מ"ב כג יג) .וכן נראה ,כי
כתוב (מ"א יא ז) אז יבנה שלמה במה לכמוש שֹקוץ מואב ולמולך שֹקוץ בני עמון ,וגם הוא היה ידוע להם :וכתב רש"י וזו
היא עבודתה ,שמוסר בנו לכומרים והכומרים עושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש.
לא תתן ,זהו מסירתו לכומרים .להעביר למולך ,זהו העברת מדורת האש .וזה אינו נכון ,שהרי אמרו בגמרא סנהדרין (סד ב)
העבי רו ברגל פטור ,אלא כמשוורתא דפוריא שהוא מעבירו בתוך האש ממש .והזכיר בו הכתוב נתינה והעברה באש ,שאינו
חייב עד שימסרנו לכומרים והעבירו באש ,כמו שמפורש בסנהדרין .וכן מה שאמר הרב שמוסרו לכומרים והם מעבירין
אותו ,וכך כתב אף בפירושיו במסכת סנהדרין (שם סד א) ,ואינו נראה כן מלשונם שם בגמרא ,ועוד איך יתחייב הוא מיתה
בעבודת אחרים ,ולשון הכתוב עצמו מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י) כך נדרש שהאב בעצמו מעבירו:
רש"י

ויקרא פרק כ

(ב) ואל בני ישראל תאמר  -עונשין על האזהרות :מות יומת -
ֹאמר
(א) וַּיְדַּ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) וְ ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ת ַּ
ּומן ַּהגֵּר הַּ גָר בְ י ְִש ָר ֵּאל אֲ שֶ ר יִ ֵּתן ִמזַּ ְרעו בבית דין ,ואם אין כח לבית דין עם הארץ מסייעין אותן:
ִאיש ִאיש ִמ ְבנֵּי ִי ְש ָר ֵּאל ִ
עם הארץ  -עם שבגינו נבראת הארץ .דבר אחר עם שעתידין
לַּ מֹלְֶך מות יּומָ ת עַּ ם ָה ָא ֶרץ ִי ְרגְ מֻ הּו בָ ָאבֶ ן( :ג) ַּואֲ נִי ֶא ֵּתן ֶאת
מלְֶך לירש את הארץ ע"י מצות הללו( :ג) אתן את פני  -פנאי שלי,
פָ נַּי בָ ִאיש הַּ הּוא וְ ִהכְ ַּר ִתי אֹתו ִמ ֶק ֶרב עַּ מו כִ י ִמז ְַּרעו נ ַָּתן ַּל ֹ
פונה אני מכל עסֹקי ועוסֹק בו :באיש  -ולא בצבור ,שאין כל
לְמַּ עַּ ן טַּ ֵּמא ֶאת ִמ ְֹקדָ ִשי ּולְ חַּ לֵּ ל ֶאת שֵּ ם ָֹק ְד ִשי:
הצבור נכרתין :כי מזרעו נתן למלך  -לפי שנאמר מעביר בנו
ובתו באש (דברים יח י) ,בן בנו ובן בתו מנין ,תלמוד לומר כי מזרעו נתן למולך .זרע פסול מנין ,תלמוד לומר בתתו מזרעו
למולך :למען טמא את מקדשי  -את כנסת ישראל ,שהיא מֹקודשת לי ,כלשון (ויֹקרא כא כג) ולא יחלל את מֹקדשי:
ויקרא פרק כא

רש"י

(י) וְ הַּ כ ֵֹּהן ַּהגָדול ֵּמ ֶאחָ יו אֲ שֶ ר יּוצַּ ֹק עַּ ל ר ֹאשו שֶ ֶמן
ּומלֵּא ֶאת יָדו ִל ְלבֹש ֶאת הַּ בְ ג ִָדים ֶאת
הַּ ִמ ְשחָ ה ִ
ר ֹאשו ל ֹא יִפְ ָרע ּובְ גָדָ יו ל ֹא ִיפְ רֹם( :יא) וְ עַּ ל כָ ל
נַּפְ שֹת מֵּ ת ל ֹא יָב ֹא ל ְָאבִ יו ּולְ ִאמו ל ֹא יִטַּ מָ א:
ּומן הַּ ִמ ְֹקדָ ש ל ֹא יֵּצֵּ א וְ ל ֹא יְחַּ ֵּלל ֵּאת ִמ ְֹקדַּ ש
(יב) ִ
אֱ ֹלהָ יו כִ י ֵּנזֶר שֶ מֶ ן ִמ ְשחַּ ת אֱ ֹלהָ יו עָ ָליו אֲ נִ י ְיֹק ָוֹק:
(יג) וְ הּוא ִאשָ ה בִ ְבתּולֶ יהָ י ִָקח( :יד) ַּאלְמָ נָה
ּוגְ רּושָ ה וַּחֲ לָ לָה ֹזנָה ֶאת ֵּאלֶה ל ֹא י ִָקח כִ י ִאם
בְ תּולָה ֵּמעַּ מָ יו ִי ַּקח ִאשָ ה( :טו) וְ ל ֹא יְ חַּ לֵּל ַּז ְרעו
בְ עַּ מָ יו כִ י אֲ נִ י יְ ֹקוָֹק ְמ ַֹּק ְדשו:

(י) לא יפרע  -לא יגדל פרע על אבל .ואיזהו גידול פרע ,יותר משלשים
יום( :יא) ועל כל נפשת מת וגו'  -באהל המת :נפשת מת  -להביא
רביעית דם מן המת שמטמא באהל :לאביו ולאמו לא יטמא  -לא בא
אלא להתיר לו מת מצוה( :יב) ומן המקדש לא יצא  -אינו הולך אחר
המטה .ועוד מכאן למדו רבותינו שכהן גדול מֹקריב אונן ,וכן משמעו ,אף
אם מתו אביו ואמו אינו צריך לצאת מן המֹקדש אלא עובד עבודה :ולא
יחלל את מקדש  -שאינו מחלל בכך את העבודה שהתיר לו הכתוב ,הא
כהן הדיוט שעבד אונן חלל( :יד) וחללה  -שנולדה מפסולי כהונה:
(טו) ולא יחלל זרעו  -הא אם נשא אחת מן הפסולות ,זרעו הימנה חלל
מדין ֹקדושת כהונה:

דברים פרק יח פסוק י

רש"י

ל ֹא יִמָ צֵּ א בְ ָך ַּמעֲבִ יר ְבנו ּובִ תו בָ ֵּאש ֹקֹסֵּ ם ְֹקסָ ִמים (י) מעביר בנו ובתו באש  -היא עבודת המולך .עושה מדורות אש מכאן
ומכאן ומעבירו בין שתיהם :קוסם קסמים  -איזהו ֹקוסם ,האוחז את
ּומכַּשֵּ ף:
ּומנַּחֵּ ש ְ
ְמעונֵּן ְ
מֹקלו ואומר אם אלך אם לא אלך .וכן הוא אומר ,עמי בעצו ישאל
ומֹקלו יגיד לו (הושע ד ,יב) :מעונן  -רבי עֹקיבא אומר אלו נותני עונות ,שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל .וחכמים
אומרים אלו אוחזי העינים :מנחש  -פתו נפלה מפיו ,צבי הפסיֹקו בדרך ,מֹקלו נפל מידו:
יחזקאל פרק כג פסוק לז

ֵּיהן אֲ ֶשר ָילְדּו לִי הֶ עֱבִ ירּו לָ ֶהם ל ְָאכְ לָ ה:
נִאפּו וְ דָ ם ִבידֵּ יהֶ ן וְ ֶאת גִ לּולֵּיהֶ ן נ ִֵּאפּו וְ גַּם ֶאת בְ נ ֶ
כִ י ֵּ
בראשית פרק כב

רש"י

(יא) אברהם אברהם  -לשון חבה הוא שכופל את שמו( :יב)
ֹאמר ַּא ְב ָר ָהם
ַּיִֹק ָרא ֵּא ָליו ַּמלְ ַּאְך ְיֹקוָֹק ִמן הַּ שָ מַּ ִים וַּי ֶ
(יא) ו ְ
ַּאבְ ָרהָ ם וַּי ֹאמֶ ר ִה ֵּננִי( :יב) וַּי ֹאמֶ ר ַּאל ִת ְש ַּלח י ְָדָך ֶאל הַּ נַּעַּ ר וְ ַּאל אל תשלח  -לשחוט ,אמר לו אם כן לחנם באתי לכאן ,אעשה
בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם ,אמר לו אל תעש לו מאומה,
ֹלהים ַּא ָתה וְ ל ֹא
ַּתעַּ ש לו ְמאּומָ ה כִ י עַּ ָתה י ַָּדעְ ִתי כִ י י ְֵּרא אֱ ִ
אל תעש בו מום :כי עתה ידעתי  -אמר רבי אבא אמר לו
ידָך ִמ ֶמנִי( :יג) ַּו ִי ָשא ַּאבְ ָר ָהם ֶאת עֵּ ינָיו
חָ שַּ כְ ָת ֶאת בִ נְָך ֶאת יְ ִח ְ
אברהם אפרש לפניך את שיחתי ,אתמול אמרת לי (לעיל כא
ַּוי ְַּרא וְ ִהנֵּה ַּאיִ ל ַּא ַּחר נֶאֱ חַּ ז בַּ ְסבַּ ְך ְב ַֹּק ְרנָיו וַּ יֵּלֶ ְך ַּא ְב ָרהָ ם ַּויִ ַּקח
יב) כי ביצחֹק יֹקרא לך זרע ,וחזרת ואמרת (שם כב ב) ֹקח נא
ֶאת הָ ַּאיִ ל וַּ ַּי ֲע ֵּלהּו ְל ֹעלָה ַּתחַּ ת בְ נו:
את בנך ,עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער .אמר
לו הֹקדוש ברוך הוא (תהלים פט לה) לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה ,כשאמרתי לך ֹקח מוצא שפתי לא אשנה ,לא
אמרתי לך שחטהו אלא העלהו ,אסֹקתיה אחתיה :כי עתה ידעתי  -מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה
היא חבתי אצלך ,יש לי פתחון פה עכשיו שרואים כי ירא אלהים אתה( :יג) והנה איל  -מוכן היה לכך מששת ימי בראשית:
אחר  -אחרי שאמר לו המלאך (לעיל פסוֹק יב) אל תשלח ידך ,ראהו כשהוא נאחז ,והוא שמתרגמינן וזֹקף אברהם עינוהי
בתר אלין :בסבך  -אילן :בקרניו  -שהיה רץ אצל אברהם והשטן סובכו ומערבבו באילנות כדי לעכבו :תחת בנו  -מאחר
שכתוב ויעלהו לעולה ,לא חסר המֹקרא כלום ,מהו תחת בנו ,על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל ואומר יהי רצון שתהא
זו כאלו היא עשויה בבני ,כאלו בני שחוט ,כאלו דמו זרוֹק ,כאלו הוא מופשט ,כאלו הוא נֹקטר ונעשה דשן:

