
 מזמור של יום
 מאת יצחק מאהרשען - הא:

 כאשר נשים עין על יחס המזמורים הנבחרים להיות חלק חימוב בסדר
 התסלות להסדור הנוכחי בכלל וכאשר נבקימ לדעת מאיזה כוונה נתקבלו בתור
 תסלה ובקשה לזמן זמנים מובא, שתי דרכים יימ אשר בהם נוכל להשיג
 מבוקשנו, ובסרט כאימי החקירה הזאת סובבת הולכת על דבר התפלה, או נשים
 למטרה תוכן המזמור לבד ונדבר נכבדות אודות נצחיות תוכנו ונסלאת היא
 בעינינו איך הפייטן הישן נוימן מטיב נגן בכנור נפש האדם אשר אין נימה
 ממנה זרה לו עד ימיחדרו חרוזיו עמוק עמוק בלבב האנושי לדור דורים או כלך
 לדרך זו מי ומי האיימ אשר רוח ה׳ החלה לסעמו ומה המה קורות ימי חייו
 ואיך היה מצב דוחו כאשר גזר אומר והגהיג בני דורו לומר מזמור ידוע בתפלה.
 באופן היאשוץ לא איכפת לן מי הוא המחבר או מי התקין לאמרו רק שווי הסיוטי
 וערך הרעיונות הנשגבים הם הם המעוררים בנפשנו רגש שאין לספר. וע״כ
 אין להתפלא כי כמה ובמה מסריטים טרחו להבין המזמורים שנמצאו בםדורנו
 על האוסן הנ׳־ל. הלא התפלה בעצמה תחנונים ובקשות ששפך הישראל בכל
 זמן ועדן לפני אביו שבשמים ואע״פ שיש לה קבע ומטבע ידוע משנים
 קדמוניות שוסעת ממנה ערך עולכית ובכל סעם וסעם שיימאל איש מישראל
 חסציו ימצא בתםלה הסדורה מה שהציקתהו רוח בטנו ידבר בשסתים נעות
 וירוה לו ויהיה ״תפלתו שלמה כתפלת בעלי הלשון הצחה״ (רמב׳׳ם הלכות
 תפלה פ״א ה״ד). אזי נפרצו גדרי הזמן ואין לו להמתפלל עסק במחבר הקדמון,
 הלא רוח. היא באנוימ אימי תהלוכותי׳ אז כהלובה עתה. כמו כן נחרץ המשפט
 על המזמורים בתפלה: הרגש הפנימי הוא השליט והוא הנגיד והמצור, בגבול
 — איטר במלוא מובן המלה - לא לו כי הבכורת ההיסטורית לא תמצא

 קורת רוח בדמיונות כאלה אשר השקפה םוביקטיבית יסודם.
 לדוגמא, אם נחקור לדעת מאיזה סבה נתקנו המזמורים ציה עד צ׳׳ט
 עם מזמור נ״ט קודם לכה דודי במעריב ימל שבת יש מסרשי הסידור שפרשו
ל יום שכולו ארוך וא״כ ראוי  כי השבת אם ניממרה כהלכתה היא שסע ש
 •מנזמר השירים אשר בהם יתאר המשורר האלקי ממשלת אדון כל, עת יבא
ל כתב בס׳ מקור  לימסוט כל העולם. גם סוסר מהיר וחוקר ידוע כז׳ יעבץ ד
 הברכות (צד ע״ז) אודות הענין הנ״ל וז״ל בכ״ז אסשר כי המאמר בגירםת
 המדרש (ר״ל מדרש תהלים צ״ה פסוק היום אם בקולו תשמעו) היה מכור
 לאמירת המזמור לכו ברננה שבו כתוב היום וגו׳ לפבלת שבת עכ״ל. אמנם
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א כל התקון •מל קבלת שבת נתקן  הבקורה ההיסטורית תורה לנו האמת. הי
 ע״י תלמידי האר״י ובססריהם כגון חמדת היכים, תקוני שכת, כוונת האר׳׳י
 ודומיהם שם ורק שם נמצא׳ הטעמים האמתיים (ע׳ מאמרי קבלת שבת במ״ח
 ישורון חלק ט׳ צד מ״ו עד נ״ג וס״א עד ס״ז< ורובם ככולם הם סודות ורמזים
 ע״ס הסטירות. למימל על מזמור כ׳ט איתא בתקוני שבת וזיל ובפרט המזמור
 חששי בסוד שבע קולות שמרמזים ליום ימל •מש כנסים לאחד וגו׳ והוא שם
 של מ״ב ויותר סודות נוראות עין לא ראתה והם גנוזים וחתומים באוצרות
 אצילי בני ישראל לכל זמן ועת לכל חסין עכ״ל. ואודות בחירת הו׳ מזמורים
ת הראימונות של כולם עלו למנין מ  בכלל איתא בתקוני שכת כי לאימי ת
 ת״ל והוא בנמטריא נפש ונו׳. ואע״פ שלאו כל מוחא סביל דא ולנו מה נעימים

 הטעמים שאין להם עסק בנסתרות, האמת יורה דרכו.
 ונביא עוד דוגמא אחרת אימר גם ימם רבו הטעמים לסבת אטירת מזמורים
 ידועים אזי מימים קדמונים. המקור לאמירת מזמור ימל יום אחרי חתימת התפלה
 התמידית בכל בוקר ובוקר (או קודם התפלה ע׳ ם׳ דברי פהלת ד׳ ט׳ וכוי)
 הוא המאמר הידוע במס׳ סוסרים סי׳׳ח מ״א לפיכך נהגו העם לומר מזמורים
 בעונתן דתנינץ תסן השיר שהלויים אוכרים בבית המפדימ וגו׳ היא המשנה

d. Redact, d.Untersuch. 0. בתמיד פ׳׳ז מ״ד (ולפי סברת חנוך אלבעק בס׳ 
 Mischna דף קל״ד אינה משנה אלא ברייתא כמו יטנמצא זה גס בסוף מסכתות
 אחרות כי מחתימת המשנה ג׳ נראה כי זהו באמת המשנה האחרונה ומביא
 עוד מקומות בש״ס אשר שם הובאה משנת דשיר הלוים ממם ברייתא) והטעם
 לאמירת כל מזמור ומזמור ליום המיוחד לו גתסרש בגמרא ר״ה ל״א ע״א (ועי
 המשנה הוצאת לוי •מהניא בסוס המשנה דתמיד הפירוש מגמיא הנ״ל באיזה
 שינויים קטנים). והנה לסי התנאים •מם היחס בין המזמור ליום שנקרא בו הוא
 מה ימנברא בו ביום בשימת ימי בראשית. אולם אם נוציא המזמור ליום א׳ ו׳
 וז׳ רק תיבות אחדות בהמזמורים הנשארים םזכייים בדוחק גדול מה שאירע
 ביום הידוע. ונעלה מעל כל ספק כי הפי׳ שהביא ר׳ עקיבא שם איננה באה לו
 בקבלה מרבותיו כי אם סברא אדעתא דנפימי׳, הלא ר׳ נחמי׳ מחלק עליו אודות
 הפירוש •מל מזמור שיר ליום היטבת. ומתוך הלך רוחו של האיש אשר חבריו
ת לו  אמרו לו ״כבר יעלו עשבים בלחייך ועדיין לא יבא״ נוכל להבין מה ראה לג
 תקותו ושאיסתו העזה ליום שכולו ימבת וגו׳ ומה שהכריחו לסרש המזמורים
 של יום ב׳ עד יום ו׳ על מעשה בראימית יתכן •מהעלה על דעתו מה דאיתא
 במשנה תענית פ״ד משנה ג׳ וד׳ על אנשי המעמד וקוראין במעשה בראשית
 ויהי רקיע וגו׳ ומה שנקראו ב׳ סרשיות •מל מעשה בראשית בכל יום הוא
 מפני מספר הפרואים והפסוהים לכל אחד אבל עיקר הקריאה היתד. הפרשה
,(Schurer, Oesch. d. jud. Voikes 11 4351 ן־ע׳׳ע) הראשונה ליום ראשון ן^ן׳ 
 אבל באמת קשה להכין היחס בין הפירוש שם בר״ה לאמירת המזמור ביום זה

 מן השבוע.
 והנה בגמרא סוכה נ״ה עיא איתא ברייתא אודות השיר שהיו אומרים
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 בחולו של מועד ושם נמצאו המזמורים ס״א ס״ב וצ׳יד שנקראו בימות החול בג׳
 בדי ובה׳ של שבת וכבר העיר רש״י שם על תוכנם בד״ה ולרימע אמר. דברי
 כבושין הן לנאספים לעזרה ובד״ה מי יקום לי עם מרעים מדברת על צרותן

 שהיו משועבדין בבית שני תחת מלכי סרס ומלכי יון ומלכי רומי.
 גם במשנה סוטה סרה ט׳ איתא •מיוחנן כהן גדול בטל את המעוררין
 וע״ש בגמרא מ״ח ע״א מאי מעוררים אמר רחבה בכל יום ויום שהיו עומדים
 לוים על דוכן ואומרים עורה למה תישן ה׳ וגו׳ >וע׳ השינויים בתיבות אלא
 בזטן שישראל בצער בתוםסתא סוטה סרק י״ג ט׳יט ובילקוט תהלים מ״ד ובירו׳
 מעשר שני ס׳׳ה הל׳ י״נ וע״ע מורה נבוכי הזמן הוצאה שלישית ווארשא תרנ׳׳ד

 ד׳ קל״ט).
 ועוד יש בה שלישי׳ בברייתא בסדר עולם סרק ל׳ (דף ע״ד בהוצאת
 ראטנער וע״ע מדרש עשר גלויות הוצאת אלעזר גרינהוט חלק ג׳ דף י׳יב)
 שהובאה בערכין י״א ע״ב ותענית כ״ט ע״א שמדברת על השירה שהיו אומרים
 הלויים בעת שחרב ביה״ט ומה •מירר, אומרים וישב עליהם את אונם. ואע״פ
 שיש עור לשסט ולהתוכח אודות הענין הזה בכלל מ״ט נראה נם מהברייתא
 הנ״ל שבימים קרטונים כבר סברו שהלויים ימרו השיר בתור תחנה ובקימה ולא
 בתור הודי׳ וכול זמרה בלבד. נם הרה״נ טוהר״ר יוסף צבי המכונה דיננער זצ״ל
 הביא בהגהותיו על מס׳ ערכין >דף י״ב ע״א בד״ה כדריש לקיש דאמר ונו׳)
 הירושלמי דתענית ס״ד הל׳ ה׳ אשר שם סליגי ר״י ור״ל אס אומרים שירה
 בלא קרבן ודיי מצא און לו מהברייתא דהלויים עמדו על הדוכן וגו׳ וכבר
 בטל התמיד בעת הזאת וז״ל ואנו למדין מזה שר״י סירש הברייתא

 הנ״ל יטאמרו הלויים שירת תחנונים היינו וישב עליהם את אונם וכו׳ ענ״ל.
 אחרי כל זאת נלע״ד שהו׳ מזמורים שנמצאו בברייתא דמס׳ תמיד יש
 טהם שנתקנו לשיר בימי בית שני כאשר השוסטים הטו המשםט (ע׳ מזמור
 פ׳׳ב וציד) והשרים הממונים ע״ס מלכות יון ורוטי נוגשים וצוררים את העם
 מחטה בעת טצור במזמור מ״ח וס״א) וא״כ תוכן המזמורים מתאים עם טעם

 אמירתם ועם קורות הזמן אשר בו נתקן לאטרם.


