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.. ונעימתו "אקדמות"פיוט

 הפיוט יוצר )א(.
,.ן

 שלה העבודה ובסדר השבועות בחג נבלע נעימתו על "אקדמות"הפיוט
 ליוצר ויקר כבוד לבנו רוחש היום עד שלנה במחזור ברזל צאן נכסונעשה
 ביהדות מאוד ידוע היה ובשעתו עתיקה, בקהילה מפורסם ש"ץ שהיההפיוט,
 ',, "אשכנז.

 ויר- קהילת של מובהק ופייטז נאמן שליח-צבור יצחק,בן מאיררבי
  הגיגית, ימי של והלחנית הפיוטית החונות מבוני ואתר באשכנו אשר ה  ז ימ

 כאישיות גם אלא לשבועות -אקדמות" כפייטן הפיוטית בספרות לבד לאירו?
 נהוראי"-1ה1 ציבור "שליח בשם קראוהו בשעתה.' ומשפיעהמפורסמת
 הי"ד, המאה בתחילת בוירמיזונ בחייו עוד לו שניתן הפיוטי הכבודתואר
 "אקדמותג פיוט בגלל הראשון-1096(. הצלב )מסע תתנ"1 גזירותלפני

 שמו המתפללים בתודעת נתקשר תורה מתן ביום הלבבות את לחמםשזכה
 לדעת דווקא. השבועות חרוזי'הפיוט-בחג בראשי הפייטן-הרשוםשל

 פיוטי את שר והוא דורו, בן שפטיה בן אמתי והחזן הפייטן היה צונץהחכם
 בכל ונעימתו הפיוט את הפיצו אחריהם שבאו החזנכם של.1ה. בהייו עודרנו

 האשכנזים. קהילות בתפוצות נתפשט מאזמקום.
 ובקבצי במחזורים מצויים עודם מקצתם ורק רבים, פיוטים חיבר מאיררבי
 פיוטים וחיבר הדתית השירה ענפי בכל עסק פורה דתי כפייטן שלנו.הפיוטים
 וכדומה. סליחות רשויות, קרובות, מעריב, זולת, אופן, יוצר, : שוניםמסוגים
 נורע כפייטו מאשר  פחות לא אבל מפיוטיו. ושלושה ארבעים מונהצונץ

 התוספות בעלי וב"י דורו בן שהיה רש"י בפי נזכר זה בתוארכשליח-ציבור.
 ושמעתי )בוירמיזה( שם "כשהייתי : רש"י מספר אחד במקום כן.שאחרי
 ואם אצלי". כך נהגתי . . . יצחק בן מאיר ר' צדיק אותו מפי התפילות()את

 אצלו והנהיג ש"ץ בתור בתפקידו מאיר ר' את ששמע לציין לנכון מצארש"י
 מקורות יחד. גם ומפיוטיו מנעימותיו שנתרשם סימן ושמע, שראהסמה
 נאמן", "ציר דוירמישה", "ח11 בתוארים אותו מכתירים הבינים מימישונים
  מאיר -ר' : כאחר ופייטן בש"ז לשבח אותו  שמזכירים ויש ועור, ההגון""החזן
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rve,מתקן היה ההנוו ש"ז מאיר "ר'  בפייטיו".; עיני.ישראל האיר החסיר 
 מאיר שא' "ושמעתי ; לחתו" רשות ואמר ש"ץ מאיר רבנו  "וצמר ; בך"הדבר
 שהוסיף ש"ז מאיר "רבנו ן עבדך" משה בתורת  ככתוב אומר: היה לא.ש"ז
 את קרוצות לעתים מזכיר )מהרי"ל( מולין יעקב ר' אףוהפיסקיומר".
 . ש"ץ. מאיר ר' שללנהגיו

 מיעוט בגלל -ורק כפייטן, גם כחזן גם איפוא פעל: ציבור. שליח: מאיר, ר'.
 הצורד. די אודותיו על יורעים אנחנו אין בידנו שנשאר הממשיהחומה
-,
 . ., ...ן. .: ג- ,ק. ן ; . .

 .י'
.ך'-

 ומנהגיו ניגונ-וי )ב(
 הוא היום וגם ש"ץ מאיר ר' של D~D" מכל הוא'הנודע-ביותר"אקדמות"
 כאלף לפני חובר כי אם עמנה מבני בלבות.רבבות רגשי'רוממותמעורר
 בה אשר מתאימה, טנגינה זה לפיוטו נתן. שהמחבר-החזן ספק איןשנה.

 ההם הדורות של החזנים-הפייטנים המלים, לכוונת ביטוי לתתהשתדל
 'הכנה ובלי ראשונה, ממדרגה )אימפרוביזאסורים( אלתור נבעליהצטיינו

 התפילה בנעימות בראשית מעשה לפימים.לחדש עליהםמוקדמת,היה
 מחרוזת וביה להתאים:מיניה עליהם התיבה.הוטל לפני בעומדםוהפיוט.
 המקובלות הנעימות באופי וגם התפילות בתוכן התחשבות מתוך'מנגינות
 והחזנים החוץ אל מיסיקלית התבוללות של סכנה עוד נראתה לא אזבמסורת:
 מהחי"ל רק החדשים. לפיוטים גם המסורתיות הנעימות חומר את לכווךיכלו

 ההתחרות'לחי- ואת מתקרבת המוסיקלית ההתבוללות,-ברא,תו.את.סכנת
 היש- הנעימות' את ולקבוע בפרץ לעמוד נאלץ - החזנים מצד נוסחאותדושי
 " . יעבור. ולא בחוק המקובלות.נות:
 ל"אק- מסכיכ והקנות מנהגים גם האגדות מלבד במשך-הדווות'נרקמו.

 שלא דבר ימינה עד קיים שנשאר התורה לקריאת היחידי הפיוטדמות",
 שבפייטנים; והחשובים הגדולים ע"י שחוברו אחרים פיוטים לוזכו
 משמיעו אלא בקורה, הקורא ידי על לא נאמר שהפיוט מקומות'נהגו בקצת,.

 כך וכל הקדומים. בדורות 'נהוג שהיה התורגמן אחה.העומד.'במקוםאיש
 אותו וקוראיו התורה בו'בקריאת עד.שמפסיקין הזה הפיוט חשיבותגדולה
 ,- - השלישי". "במודש .של הראשון הפסוקאחר

. . 
. 

' 

 מהרי"ל המנהגים- ואלי מנהג: נעשתה כחג-השכורות אקדמות...אחייה
 הדיברא בשבועות .אומרים כי מעיד ווירמיזה, מגנצה בקהילות רבשהיה

 השלישי", בחודש שהוא התורה וקריאת ראשון סיום'פסוק אחר מליןאקדמות
 ברכה ובין לשני ראשון פסוק ביז הקריאה באמצע שמפסיקיםכלומר,
 דוד ר' אף מעיד כן "אקדמות". את )בנעימה( לזמר כדי לשנייהראשונה

 והוא המהחי"ל, אחרי שנה כמאתים שחי הט"ז( )בעל הלוי שמואלבר'
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 גשורי ש.מ.276

 מתחיליו כך ואתר ראשון פסוק לקרות אלו במדינות שנהוגים "מהמספר
 מלין".אקדמות

 קהילות הפוסקים. בין ויכוח עוררה הפיוט יד, על התורה בקריאתההפסקה
 בעל מעיד כן פי על אף הכהן, ברקת לפני אקדמות לומר הנהיגואחדות
 בעל כמנהג נוהגות ..ופוליו אשכנז קהילות כל כי לו( )תשובה יעקב""עפר
 קורא והחנן התורה ברכת הכורז מברך שבועות של א' שביום עצמו,הפיוט
 פסוק בקריאת וממשיכים אקדמות פיוט אומרים כד אחר ורק ראשוןפסוק

 בתוך אקדמות אמירת ביטול על בתוקף עמדו ויקוציה הכמי אך וכו'.שני
 הפסק של מטעםהקריאה

 ולאומרי
 זה שמנהג דומה הקריאה. קודם דווקא

 האשכנזים קהילות בכל בימינו נתקבל הקריאה לפני אקדמות אמירתשל
 הפסוקיהראשון. נדפם.אחרי עודנו מהזורים שבכמה פי עלאף

 כעיר הזה הפיוט במחבר גם במקצת נתקיימה בעירו" נביא "איןהאמרה
 את מזכירים הקהילה של נשמות" "הזכרת שבספר פי על אף וירמיוה.מושבו
 מפיוטיו ורבים ' למקום" שבחות שתיקן ציבור שליח יצחק בר מאיר"רבנו
  השתועות. בחג "אקדמות" כלל אומרים אין שם ד1זקא - בחגים שםנאמריט
 בעוד מאיה רבי של מגוריו מקום בוירמיזה אקדמות אומרים היו ליולמה
 משום 1 וציפת פולין שבאשכנז, ישראל קהילות בכל אותו אומריםשהיו
 ואחרי גדולה, ובכוונה נעים בקול "אקדמות" שאמר אחד בחזן שהיהמעשה
 -- עוד. לאומרו שלא תיקנו כן ואיננו-על אלקים אותו לקחשסיים
 של לואי ללא תחילה הופץ והחזן הפייטן מאיר ר' של שפיוטו לחשוב,אין
 האנטי- לצורה מתאים הפיוט מבנה רציטאטיבית. בהרצאה רק ונאמרנעימה
 תמיד נזדקקה זו וצורה הקהל, את וגם החזן את גם המעסיקה העתיקהפונית

"A'tlpv~החלה המקובלת הנעימה אם רק, היא  השאלה נעימה~ באמצעוה 
 עד התפתחות של שלבים עברה הנעימה שהתאמת או הפיוט, צם אחתבבת

 קבע. של לכידורשהגיעה
 מנגינות ידועות אך אשכנז. יהודי תפוצות בכל מושרשת המקובלתהמנגינה
 לאק- מאוד יפה מקורית נגינה המקורית. למנגינה באופיין הדומותאחרות,
 בשנת חיבר מומבאך ל. י. והחזן בער של הניגונים באוסף מובאתדמות
 שבלונדוז. הגדול הכנסת בית בשביל לאקדמות ניגון1870

 סיני, מירחון נתפרסם המהכר מאת אקדמוה ניגח על מיוחד)מאמר
 תשי"ז(. מסיון רמ"זחוברת
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