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ֹד ִיְמֹלְך' ה" ָם ְם   ֹל ְְ  "

פ"זאת חנוכה תש-"  תורה ולשון בָצֳהֵרי יום"

מצפה יריחו

אוריאל פרנק

ד"בס



שחרית

ָך      מְּ שִׁ ים   לְּ אּולִׁ חּו גְּ בְּ יָרה ֲחָדָשה שִׁ ַפתשִׁ ,  ַהָיםַעל־שְּ

רּו ָאמְּ יכּו וְּ ַֽ לִׁ מְּ הִׁ ַחד   כָֻּלם   הֹודּו וְּ :  ַיַֽ

ְך׀ ֹהָוָ֥ה-יְּ ” לֹ֖ מְּ דיִׁ ַֽ ם ָועד ָלָ֥ ֹֹ “.    לְּ

ערבית
יָך ַֽ ָך   ָראּו ָבנד כּותְּ ה,   ַמלְּ ֵני ֹמשד פְּ ַע ָים לִׁ י-זדה אֵ ",    בֹוֵקַֽ רּו,    ָענּו" לִׁ ָאמְּ :וְּ

ְך׀ ֹהָוָ֥ה-יְּ ” לֹ֖ מְּ דיִׁ ַֽ ם ָועד ָלָ֥ ֹֹ “.    לְּ

ם
לו

צי
 :

ון
ר
מי
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מ
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נתן קמֶנצקיהרב



ְ ִמְזמֹוֵרי ֲאִמיַרת ְתִהִלים ִדֵבר ִעם ֶאָחד ְוָאַמר לֹו שֶ ֵמִעְנַין ר ֲאִמיַרת ְתִהִלי  ְֹוַמר כם קם ִֹ
ְצמֹו ַֹ  ְ ַֹ לא: ְתִהִלי   ְמצ ְ ִמְזמֹור ּוִמְזמֹורְִ ְצמֹו ְבתֹוך כם ַֹ ת  .  אד

?  ֵאיך: ְוָשַאל אֹותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה
: ְקָצת, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוֵפֵרש לֹו ַרֵבנּו

ַהכְ -ֶשַיִציֵלהּו ַהֵשם ִיְתָבַרך ֵמֶהם , ָעָליו ַהָשלֹום, ִכי ָכל ַהִמְלָחמֹות ֶשִבֵקש ָדִוד ַהֶמֶלך
ְצמֹוְצִריִכין ַֹ ְְ ֵרׁש  פם .  ְוַכיֹוֵצא ָבֶזה ִבְשָאר ַהִמְזמֹוִרים; ַעל ִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיוְְ

ךֵאיך ְיָפֵרש ְלַעְצמֹו ֵמַהְפסּוִקים : ְוָשַאל אֹותֹו ְד ִָ  ַהמד דם ְֹו , ׁשד יָ ַהשם ְם ְצמֹו, ֹם ַֹ ת  ,  ְמַׁשֵבַח אד
?  ְוַכיֹוֵצא ָבֶזה, (ו"ְתִהִלים פ" )ָשְמָרה ַנְפִשי ִכי ָחִסיד ָאִני: "ְכגֹון

ה : ֵהִשיב לֹו ְצמֹוְצִריִכיןַג  זד ַֹ  ְ ַֹ ֵרׁש  פם ְְ !
ְבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְזכּות ּוְנֻקָדה טֹוָבה ֲאֶשר ְוִלְמצא, ָלדּון ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּותְצִריִכיןִכי 

.טֹוָבה ַהּזאת הּוא ְבִחיַנת ָחִסידַהְנֻקָדהִבְבִחיַנת 

אמירת תהלים  מענין-קכה, תנינאן"מוהרלקוטי
(הפרק החותם את הספר)



כי הראה עתה כי הוא מלך ושלטון על  , יאמר–ימלוך לעולם ועד י"י1.
כן יהי הרצון מלפניו , מורדיושהושיע את עבדיו וִאבד את , הכל

ולא יעלימהו מן , לא יגרע מצדיק עיניו, לעשות בכל הדורות לעולם
.  הרשעים המריעים

ציון לדור אלהיךלעולם י"יימלוך : כגון, ובאו כזה פסוקים רבים2.
מברך מעתה ועד עולם  י"ייהי שם , ('י:ו"קמתהלים )ודור הללויה 

(.'ט:ד"יזכריה )למלך על כל הארץ י"יוהיה , ('ב:ג"קיתהלים )

, היא לעולמי עדלאלהיםואונקלוס נתיירא ממנו בעבור שהמלכות 3.
,  עלמיאולעלמילעלם קאיםמלכותיה י"י: הוהלשון עשאוולפיכך 

(.  ג"י:ה"קמתהלים )מלכותך מלכות כל עולמים : כדרך

תהלים )לעולם י"ייהי כבוד : שהרי כתוב, ולא הבינותי דעתו בזה4.
יתגדל  –( ט"י:ב"עתהלים )וימלא כבודו את כל הארץ , (א"ל:ד"ק

ל ִשְמָך , ויתקדש (.ד"כ:ז"ידברי הימים א )ֵיָאֵמן ְוִיְגדַּ

.ויתכן שטעמם כסוד הברכות5.

(יח, ו"שמות ט)ן לתורה בסוף שירת הים"פירוש הרמב

הכרזה 

והצהרה של  

אמונתנו

בקשה  

שתתגלה  

מלכותו



ו"כ, ו"ן שמות ט"רמב

ולא אשים , וחקיולמצותיו , וענין הכתוב שמדבר בשני לשונות•
בביאור ענינו ( 'כ:ב"כמשלי )כבר כתבתי לך שלישים', עליך כי אני ה

כי אם נשמע  , אניוממלתלקול ממלתויובן (. ד"כ:ט"ין בראשית "רמב)
. יהיה השם הנכבד רופאנווחקיוי"ילשמור מצות אלהינולקול 

מלך העולם אשר  אלהינוי"יברוך אתה : ומכאן תקנו בברכות
נצטוווהמצות , כי הברכות יש בה מלכות, וצונוקדשנו במצותיו 

והנני מאיר עיניך כי כל  . והמשכיל יבין. לנו מן העולם ועד העולם
שחלקו כבוד למלכות העולם אשר , ברכה שיש בה מלכות היא כן

והסמוכה לחברתה אשר לא יזכירו בה , קדשנו ואשר עשה לנו
ותקנו בעלינו . וכן כלם, אתה קדוש, גבוראתה , לנכחמלכות הן 

והבן  . בה מלפני מלך מלכי המלכיםשמזכיריןמפני , לשבח נסתר
.זה

ֹּאֶמר ִאם  ַוי

ַמע ָשמֹוַע ִתשְׁ

ָוה   הֹּ קֹול יְׁ לְׁ

ַהָיָשר  ֱאֹלֶהיָך  וְׁ

ֵעיָניו ַתֲעֶשה   בְׁ

ָת   ַהֲאַזנְׁ וְׁ

ָתיו וֹּ ִמצְׁ לְׁ

ָת  ָשַמרְׁ לוְׁ כׇּ

לֻחָקיו כׇּ

ַהַמֲחָלה ֲאֶשר 

ִתי   ַשמְׁ

ֹּא   ַרִים ל ִמצְׁ בְׁ

ָאִשים ָעֶליָך ִכי  

ָוה   הֹּ ֲאִני יְׁ

ֶאָך פְׁ .רֹּ



'א, ו"ן שמות ט"רמב
לאמרויאמרו , כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה וכן עשה: לשון רבינו שלמה–אז ישיר משה 

ויאמר לעיני  , כשראה הנס אמר לו לבו לדבר וכן עשה–( ב"י:'ייהושע )אז ידבר יהושע : וכן. 'וגו
עלי באר ענו  : פירש אחריו, (ז"י:א"כבמדבר )אז ישיר ישראל : וכן שירת הבאר שפתח בה. ישראל

אז יבנה שלמה  . חשב בלבו לעשות לה הבית–( 'ח:'זמלכים א )ובית יעשה לבת פרעה : וכן. לה
לישבזהו :(. א"בבלי סנהדרין צ)שבקש לבנות ולא בנה : פירשוהו חכמי ישראל–( 'ז:א"ימלכים א )

.פשוטו

במדבר יעציבוהו בישימון  ימרוהוכמה , (ט"י:ו"קתהלים )יעשו עגל בחורב : ומה יאמר הרב בפסוק
תהלים  )ישלח בהם ערוב , (ז"מ:ח"עתהלים )בברד גפנם יהרג: וכל המזמור כן, ('מ:ח"עתהלים )
(.  ט"כ:'חמלכים ב )מן המכים אשר יכוהו ארמים , (ד"י:'כמלכים ב )ומאין יבאו אליך : וכן(. ה"מ:ח"ע

.שלא לקחו אלא פעם אחת, הוהכי איננו לשון –( 'ז:ג"לשמות )את האהל יקחומשה : וכן

וכן יאמרו במקומות , דרך הלשון הוא לומר עתיד במקום עבראבל 
כי מנהג הלשון שהמספר ענין יעמיד עצמו , והטעם. רבים ההפך

פעם יעמיד עצמו בזמן . וירמוז למעשה ממנו, בזמן שיחפוץ
ישיר  : ויאמר, בתחלתוועומד עליו , הווהבעניןהמעשה וידבר בו 

ופעם יאחר עצמו ויאמר זה , וכן כלם, כאלו משוררים לפניו, ישראל
בעניןולכן רוב שיבא זה יהיה , והכל לאמת ענין. נעשה כבר

.הנבואות



בֹקבות השיֹור והתגובות ֹליו–סיכום 

ולהסביר שאונקלוס לא נמנע , ן"נראה להגן על אונקלוס מקושיות הרמב•
ובאותם  , ן"שהציע רמבההשקפתיעל העתיד מהטעם " ימלוך"מלפרש 

בוודאי גם אונקלוס יסכים שאכן מתפללים שתיגלה  , ן"פסוקים שהביא רמב
.  מלכותו

:  אך הטעם שתרגם אונקלוס כפי שתרגם הוא כי סבר שזהו פשט הפסוק•
ומלכותו  , ימשיך למלוך' ה: אלא תיאור מצב מתמשך, איננו עתיד" ימלוך"

.תמשיך לעולם


