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מנבכי הארכיון |  הדסה אסולין

ללא מניין
בתי כנסת מתרוקנים הנאבקים לקיים תפילות סדורות הם סיפור 
מוכר בעולם היהודי המודרני. כבר בתחילת המאה העשרים החלו 

קהילות קטנות בגרמניה להידלדל. בצל גזרות השלטון הנאצי דאגו 
רבנים אורתודוקסים לחבר תקנון שיסדיר כהלכה את נוסח התפילה 

בציבור ללא מניין

קובץ בן שבעה עמודים חובר 
על ידי שני ארגונים שהוקמו 

במטרה לקדם את האינטרסים של 
היהודים האורתודוקסים בגרמניה, 

והופץ בקרב הקהילות הקטנות 
באפריל 1938. הוא מכיל הוראות 

מפורטות איך לנהל תפילה 
בציבור בקהילות שבהן לא נותר 

מניין גברים.
כבר בסוף המאה ה-19 החלו 

רבות מהקהילות הקטנות בגרמניה 
להצטמק. צעירים רבים עזבו 

אותן ונהרו לערים הגדולות או 

לאמריקה בחיפוש אחר השכלה 
גבוהה ותעסוקה. מספר קהילות 
התפרקו כליל, בתי הכנסת שלהן 

נעזבו, וחפצים בעלי ערך דתי, 
תרבותי ואמנותי אבדו או נמכרו.

בחבל בוואריה נקטו יהודים 
יוזמה ויסדו אגודה לתיעוד חפצי 

אמנות ותרבות יהודיים. הם הטילו 

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 

 )http://sites.huji.ac.il/archives (
עוסק בהצלה, בשחזור ובשימור של 

תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל 

תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו.

על תיאודור הרבורגר, מומחה 
לאמנות ממינכן, לתעד אתרים 

יהודיים. בשנים 1932-1926 הוא 
שוטט ברחבי החבל וצילם בתי 

כנסת, בתי קברות ותשמישי 
קדושה במאות קהילות יהודיות. 

ב-1933 עלה הרבורגר ארצה 
ואתו למעלה מאלף נגטיבים 

מזכוכית ומאות עמודי רישום. 
הוא לא ידע אז שהמציאות 

שתיעד תיעלם בבת אחת כעבור 
חמש שנים, בנובמבר 1938, בליל 

הפרעות שכונה בציניות 'ליל 
הבדולח'. באותו לילה אתרים 

רבים שצילם נהרסו וחפצים רבים 
שתיעד הושחתו ואחרים נשדדו. 

הצילומים של הרבורגר, שרבים 
מהם היו יחידים במינם, פורסמו 
ב-1998 על ידי הארכיון המרכזי 
לתולדות העם היהודי בשיתוף 

המוזיאון היהודי בעיר פירט 
)פיורדא( שבגרמניה.

עם עליית הנאצים לשלטון 
בינואר 1933 התגבר קצב הנטישה 

של הקהילות הקטנות, שרבות 
מהן היו אורתודוקסיות, בניגוד 

לקהילות בערים הגדולות שרבות 
מהן הפכו עם השנים לרפורמיות. 

בעקבות המצב הוחלט לחבר עבור 
קהילות אלה תקנון שינחה אותן 
איך לקיים תפילה בציבור על פי 

ההלכה גם במקומות שנותרו ללא 
מניין מתפללים.

מחברי התקנון מביעים את 
הערכתם לקהילות הקטנות 

שעומדות על המשמרת ושומרות 
על בתי הכנסת ועל קברי אבות 

ולאחר מכן מציינים אילו קטעים 
בתפילה אסור לומר במעמד של 

פחות מעשרה גברים ומה אפשר 
לומר במקומם. הם עושים זאת 

בפירוט רב, ומתייחסים לכל 

תפילה מתפילות היום - שחרית, 
מנחה וערבית - וכן לשבתות, 

לחגים ולימי צום.
למשל: אין לומר ללא מניין 

'ברכו' או קדיש; תפילת עמידה 
)'שמונה עשרה'( מותר לומר 

בלחש, אך אין לומר את חזרת 
הש"ץ )שליח ציבור( בקול רם 
לאחריה; מותר להוציא מארון 

הקודש את ספר התורה, אפילו 
תוך כדי שירה, אך יש לקרוא את 

הפרשה ברצף, בלי העליות לתורה 
וברכותיהן.

במקום התפילות שאי אפשר 

לאומרן מציעים מחברי התקנון 
תחליפים. למשל: במקום 'ברכו' 
של שחרית יש לומר את הפסוק 

"בפרוע פרעות בישראל בהתנדב 
עם ברכו ה'" מתוך שירת דבורה.
בסוף התקנון מציינים מחבריו 
שהנחיות אלה מיועדות אך ורק 

למקרים שבהם אין שום אפשרות 
לקיים תפילה במניין. מי שנמנע 

מלהתפלל במניין בגלל עצלות או 
מטעמי נוחות עובר על ההלכה 

וחוטא כלפי הקהילה.
בליל הפרעות ב-1938 נשרפו 

רוב בתי הכנסת בגרמניה. 

מחברי התקנון מביעים את הערכתם 
לקהילות הקטנות שעומדות על המשמרת 

ושומרות על בתי הכנסת

בשיתוף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

 )Bechhofen( בית הכנסת בעיירה בכהופן
שבבוואריה היה עשוי מעץ. קירותיו 

ותקרתו צוירו על ידי הצייר אליעזר זוסמן 
מברודי ב–1732. בית הכנסת עלה באש 

ב–1938

צילום: אלפרד אברס

במקומות רבים נאסרה לאחר 
מכן התפילה בציבור, ובאחרים 

הייתה ההתכנסות כרוכה בסכנת 
נפשות. מספר היהודים בקהילות 
- גדולות כקטנות - פחת אז עוד 

יותר, הן בשל הגירה והן בשל 
מאסרים. הִקץ הקיץ על יהדות 

גרמניה. 0
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מסורתית ברובה. מי קיבל אותם 
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כתף חוגגים כיום יחד, אבל מה 
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נושא הלפיד
הרב יחיאל יעקב וינברג לא חשש 
להתמודד עם התמורות שהציבו 

בפניו המודרנה והמלחמה, 
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או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:


