
  ופעולותיו של רבי עקיבא איגר זצ"לתיאור מעשיו 

  למיגור והתמודדות עם מחלת החולירע והשלכותיה

  

  הודיע שר העיר פוזא שעקבות מגיפת החולירע ראו בעיר. 1831בחודש יולי 

מפקח, שהוציא -הרשות אחזה באמצעי הגה מרצים לעצור את המגיפה. האזרחים, מצידם, יסדו ועד

ליהם להתהג במאכל ובמשתה, בקיון הגוף והחדרים. הוטלו עוש על פקודות לתושבים ולמדם איך ע

לעזור גד  וקיון. רעק״א הודיע לשלטון העיר שהוא מעמיד את עצמו ברשות-הבית שראה בו אי

  "המחלה הוראה" ויאחז באמצעים להצר את צעדיה.

מיד את הכסף לשרותו של מיד יגש לייסד ועד יהודי למלחמה במחלה זו. ערך מגבית בין העשירים והע

הועד. מיה מפקחים שישגיחו על בתי העיים, שיהיו בתכלית הקיון, הפיץ כרוזים בשם הדת ושמירת 

הבריאות להיזהר מאוד, לאכול מאכלים קלים הוחים לעיכול, לשתות רק מים מבושלים, ולשמור על 

מאכלים המותרים בשעת מגפה. קיום של כל חפצי הבית, הכלים והבגדים, ותן הוראות על טיב ה

השגיח שבמוסדות העדה ישרור קיון למופת. הסכומים שאסף בין העשירים חילק לעיים, לכל אחד לפי 

  צרכיו. 

הגיעו הימים שלפי ראש השה ויום הכיפורים. כדי שלא יבואו לידי דחק בשעת התפילה, התקין הגרע"א 

ל ביום הכיפורים. כל מתפלל עבר בגורל וידע מתי שאלה הבאים להתפלל בראש השה לא יבואו להתפל

כסו להתפלל היה עליו להראות כרטיס כתוב על שמו. על פי דרישתו העמידה המשטרה יעליו לבוא. בה

שוטרים במסדרוות בתי התפילה, כדי למוע מצפיפות בראש השה ויום הכיפורים. העולים לתורה קו 

יר לקצר בתפילות בראש השה, והזהיר שהציבור לא יתעכב הרבה. "עליות" ודבו דבות בעד העיים. הת

אסור להדליק ביום הכיפורים רות של שמן ושל חלב. דלקו רק רות שעוה לבים. בשמו הוכרז, שכל 

אחד חייב לשתות חמין קודם שילך לבית הכסת. האיש שירגיש את עצמו שלא בטוב, ילך לביתו אחרי 

  את ליבו.ה"תקיעות דמיושב", ויסעד 

יוה לכבות צציוה לקצר הרבה בתפילות גם ביום הכיפורים, ולעשות הפסקה ארוכה בין תפילה לתפילה. 

  על ידי כרי את רות השעוה כתום תפילת "כל דרי", ולהדליקם רק לפי תפילת עילה.

לסמוך לפי שהעת צריכה הרחקה יתירה מכל מיחוש בעולם הזה, פסק הגאב"ד ובד"צ: בשעת הדחק טוב  

  על הפוסקים המתירים בהדלקה על ידי כרי בשביל ישראל, לצורך מצוה לתפילת עילה.

בערב יום הכיפורים זה לא ישבו הגבאים עם "קערות" בחצר בית הכסת: "הוסכם שבערב יום הכיפורים 

ו הבא עליו לטובה בל ישבו הגבאים עם הקערות בחצר בית הכסת. חובה ומצוה על כל יחידי קהילת

לשלוח לכל הַחֲברֹות כפי מיסת ידם". בפקודת הרב עמד ביום הקדוש משמר רופאים בבית העדה. משמר 

  יוצא ומשמר כס בכל שעתים.

ציוויו ותיקויו הועילו בהרבה להפחית את התמותה בעיר. ועד המפקח האזרחי הודיע על זה אל 

  הקומיסיה הממלכתית למלחמה במחלה:

ר מאוד, למרות חיי העוי של חלק גדול מיהודי העיר. עָ צְ מחלת החולירע הוא ִמ "מספר החולים בפוזא ב

הסיבה היא בחוקי דתם, בהשפעה הכבירה שיש לראשי העדה עליהם, דהייו בההלתו המחוכמה 

והמצויית של רבם הראשי והכבד. הוא לימדם לדעת, שכל זלזול קל במאכל ובמשתה בשעת המגפה 

יותר מאיבוד עצמו לדעת, שהיהודים מחמירים מאוד בזה. היהודי יודע, שבזלזול  הוא עוון פלילי וחמור

זה הוא מסכן לא רק את חייו הוא אלא גם את חיי אחרים. הודות למאמציו של הרב הראשי, וצרה קרן 

שאיפשרה לקהילה היהודית לרפא ולכלכל בעצמה את חוליה העיים. כל זה גרם שאף מקרה קל של 

סתירו, כרגיל, כי אם הודיעו עליו תיכף אל הרופאים, ואם אין מסתירים את המחלה מחלה זו לא ה

  אין היא מתפשטת".  –ומודיעים עליה ברגע בואה 
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