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מזה בפעם השלישית ערכנו גליון קטעי עדות ותיעוד מכתבי הרב ד"ר יוסף קרליבך ואודותיו. הגיליון 

בנותיהם הקטנות  3-קרליבך לבית פרויס ו שנה למותו של הרב קרליבך,  אשתו לוטה 77יוצא בסימן  

 להנצחת זכרם.  -רותי, נאומי ושרה הי"ד  ]ח' בניסן תש"ב[  -

 

, במעמד הכתרתו 1936הלקט מכיל ביאור תמציתי לשתי תפילות מתקופת השואה בהמבורג. באפריל 

גרמניה הנתונה  לשלום יהודי -לרב הראשי, הוסיף יוסף קרליבך תיקון מיוחד לתפילת 'אב הרחמים' 

למשטר עוין. נוסח התפילה 'מי שבירך' חובר בשם שארית הקהילה נוכח גירושו של הרב הנערץ למזרח 

 .  1941אירופה בדצמבר 

 
הביאורים נבחרו מתוך כתבי המלומדים מספריות תיעוד והנצחה ברשת, כגון: יד ושם, דעת, זכור, שם 

 .'שוורץ,  ואח-רליבך, פרופ' יהודית תידור באומלק-עולם. בין הכותבים: פרופ' ד"ר מרים גיליס
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 אנקת אסיר": התפילה באירופה הכבושה תחת השלטון הנאצי"

 סיני קד, תשמ"ט. יהודית תידור באומלמאת: 

 

 

לא הוגבלה  (9/10.11.1938לבין "ליל הבדולח" ) (30.1.1933בתקופה שבין עלייתו של היטלר לשלטון )

ההתכנסות למטרות תפילה בגרמניה. יתירה מזו, התכנסויות שנערכו בין כתלי בתי הכנסת היו היחידות שלא 

גסטאפו. מה שנראה לנו כ"הקלה" משונה נובע, כנראה, מיסוד היו כרוכות בהשגת אישור מיוחד מטעם ה

אידיאולוגי בתפיסה הנאצית, הקובע שהיהודי המסוכן ביותר הינו המתבולל ולא הדתי הניכר על פי חזותו ואינו 

 ...מבקש להתערות בתוך החברה הכללית

על ידיד הרב ד"ר ליאו בק,  1935שתי תפילות מתקופה זו הגיעו לידינו. הראשונה מהן חוברה בגרמניה בסתיו 

הנציגות הארצית של היהודים "ממנהיגי היהדות הליבראלית, שעמד גם בראש אירגון הגג היהודי המרכזי 

 ..."בגרמניה

התפילה השניה שבידינו הנה תפילה מקומית שחוברה על ידי הרב יוסף קרליבך, רבה הראשי של קהילת 

בעת הכתרתו של הרב קרליבך לרבנות הראשית.  ...אייר תרצ"ו  אלטונה. התפילה נאמרה בראש חודש-המבורג

נוסח התפילה מתייחס במפורש למאורעות התקופה ובעיקר לבעיית הפליטים מגרמניה )"וגם את אחינו אנשי 

קהילתנו אשר נדדו למרחוק ונפשם דאבה עליהם כי נכסוף נכספו לעיר מולדתם ולחדר הורתם, אנא פקדם 

ם שיצליחו בכל מקום שהם וישארו נאמנים למסורת אבותיהם ויחליפו כח להרים קרן בפקודת ישועה ורחמי

 עמנו בארץ מרחקים"(. 

סיומה של התפילה, לעומת זאת, נכתב בהתאם לרוח האופטימית של היהדות האורתודוכסית בגרמניה 

ארץ מולדתנו ומגורנו ובהמשך למסורת אותה תיארנו בדיוננו הקודם, והיא מסתיימת בברכה עבור "ארץ גרמניה 

אשר עליה ישבנו כמה מאות שנה". השימוש בסיום השבלוני צורך ואירוני גם יחד לאור הבקשות הנוגעות ללב 

 .עבור הפליטים הקודמות לו

 

 htm-http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/anakat.4:  מאמראתר ה

 

 

 

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/anakat-4.htm
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 תפילה תחת המשטר הנאצי

 

עם עלייתם לשלטון החלו הנאצים להצר את צעדיהם של יהודי גרמניה בצווים ובתקנות שכוונו נגדם ונועדו 
להרחיקם מן החברה, להשפילם לנשלם כלכלית ולגרום להם להגר. גזירות אלה החלו בגזירה שאסרה על 

 השחיטה על פי דין ישראל והקצינו לפגיעות ברכוש ולאחר מכן גם בנפש.

בתפילותיהם של יהודי גרמניה תחת שלטון הנאצים החלה להתעורר מצוקה גוברת והולכת. הרב יוסף צבי 
( חיבר תפילה 1936באפריל  23אלטונה, א' דראש חודש אייר תרצ"ו )-אשי של קהילת המבורגקרליבך, רבה הר

 שכזו:

"הנה בני קהילתנו נקבצו גם נאספו יחד בבית תפילתנו ונשא לבבנו אל כפיה אליך אל בשמים בעת צרה 
נא על קהלתנו ומצוקה עת קצר רוח וכליון נפש שכל ראש לחלי וכל לבב דווי. אנא רחם נא חמול נא וחוס 

הקדושה מקלט נפשנו שלא תהיה למשסה ולחבורה ועל מוסדותיה ובינינה הנהדרים המתוקנים לכבוד 
שמך הגדול. ]...[ לך נקווה ה' אלוקינו להעביר גלולים מן הארץ וכל בני בשר יקראו בשמך השקיפה ממעון 

מאות שנה. ]...[ ובצל כנפיך קדשך וברך את ארץ גרמניה ארץ מולדתנו ומגורנו אשר עליה ישבנו כמה 
תסתירנו כי אל שומרנו ומצילנו אתה. כי אל מלך חנון ורחום אתה. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום 

 מעתה ועד עולם."
 
 

אילן, רמת גן -עבודה לתואר שני, אונ' בר ,משנתו החינוכית של יוסף צבי קרליבך: הלכה ומעשה, מרים גיליס )קרליבך(
בתוך: , 118-117,ע"מ 1992אילן, -אוניברסיטת בר , קול בכיות: השואה והתפלה, ; יהודית באומל )תידור(12נספח תשל"ה, 

גולדמן הדס, בן ששון חוי, גולדברג עמוס, שנות ראינו רעה, פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה, כרך ב', יד ושם, 
   .78, ע"מ 2003

 

  :המאמר מקור

materials/ceremonies/prayer.html-http://www.yadvashem.org/he/education/educational 

 

 
       

 

 

 

 

http://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/ceremonies/prayer.html
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 יהדות גרמניה תחת השלטון הנאצי

 תש"ב–צבי קרליבך, תש"אתפילות "מי שבירך" לשלומו של הרב יוסף 

 תשס"ח חודש חשוון 

 

I. 

שליד ריגה,  (Jungfernhof) ערב גירושו של רבה של המבורג, הרב יוסף צבי קרליבך, למחנה הריכוז יונגפרנהוף

 :בסוף שנת תש"א, חוברה תפילת "מי שבירך" מיוחדת לשלומו )כנראה ע"י המורה יעקב כצנשטיין(

יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור את אדוננו מורנו ורבנו הרב דקהלתנו מי שברך אבותינו אברהם "

מו"מ הרב ר' יוסף צבי בן מורנו הרב ר' שלמה עם כל ביתו. גם כי תרגז בטננו בהעלות על לבנו כי קרוב יום 

היא מלזעוק ונחמה פרידת מורנו יום אשר נהיה כצאן אשר אין להם רועה ויתומים ואין אב אב בית דין הלא שבת 

קרובה לבוא וזאת היא נחמתנו כי כאשר בא השמש בקהילתו יזרח השמש שמש תורה ומרפא בכנפיה בעירו 

המפוארת מינסק מקום אשר כבר גלו שמה רבים וטובים מאחינו בני ישראל גם מעדתנו גם מקהילות קדושות 

ש אשר עבד בכל כוחו בתוכנו וזכות אחרות והם ישתו בצמא את דברי אדמו"ר וזכות העבודה עבודת הקוד

גמילות חסדים אשר השפיע על כל בני עדתנו הן בגופו הן בדברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב כל הזכויות 

האלה תעמודנה לאדמו"ר ותגנה בעדו ובעד ביתו זו אשתו ובעד בניו בני ציון המצוינים היקרים הרחוקים 

 ".והקרובים

 [14הלכה ומעשה, רמת גן תשל"ה, נספח  –ינוכית של יוסף צבי קרליבך מרים גיליס, משנתו הח]

 

II. 

 :כשנה לאחר גירושו של הרב קרליבך ל"מזרח" נשאו שרידי קהילת גרמניה את התפילה הבאה

מי שברך למרא דאתרא מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, המוציא את עמו ישראל מתחת סבלות מצרים "

ישימון קוממיות לארצם, הוא יברך ויעזור וינצור את כל אחינו האומללים, בין אלה השבויים -מדברויוליכם דרך 

האסירים בכבלי עוני וברזל, בין אלה שגלו מעירנו בערום ובחוסר כל, ויצאו לארץ אשר לא ידעו ובתוכם אדוננו 

משפחתו. ה' ברחמיו יחזק את  מורנו ורבנו ורב דק"ק מורה מורנו הרב ר' יוסף צבי בן מוהר"ר שלמה עם כל

זרועם ויתן אומץ לנפשם לעמוד כגיבורים בכל עבודתם ואת מלאכיו הקדושים יצוה להם לשמרם מכל נגע 

ומחלה מצינה ומקור, בחסדו הגדול יחיש להם פדות והרווחה שיצאו במהרה מבור השבי וישיב את שבותם. 

ונם. ובזכות אהבת קדמונינו ז"ל והצדקה שאנו נודרים שיבואו איש אל משפחתו הדואגים בעדם וכלים ליום פדי

בעד קירוב הצלתם תעלה לפני כסא כבודו תפילת דוד משיחנו: שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורעים 

 ".בדמעה ברינה יקצורו ובקרוב יגיענו ה' ליום גאולתינו ופדות נפשנו, כן יהי רצון ונאמר אמן
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הרב י"צ קרליבך, כפר  -וא' קריגר )עורכים(, מ"תורה עם דרך ארץ" עד מחנה הריכוז מרקוביץ -ד' אימבר, ש' הוך]

  [43הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"ג, עמ' 

 

: באתר מכללה ירושלים מאמרהמקור 

http://zachor.michlala.edu/inquiry/arch.asp?num=413&mesT=2&month=60&sortT=3 

 

 

http://zachor.michlala.edu/inquiry/arch.asp?num=413&mesT=2&month=60&sortT=3

