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 הקשים הללור"ל למען ידעו להתנהג בעיתים  המגפה קאללערא ניןמכתב בע

 צבים תקצא(פרשת נייום ב' לער בבי אליהו גוטמאכ)מכתב לר

אבל  ,נכון נור איצקום מב וץת שהקיבמלדעתי זה א .יעני בענין תפלה בבית הכנסתגמכתבו ה
ויתחילו כאור הבקר ואחרי׳  שים,ו אנ"ערך ט אפשר להתפלל כתות כתות ובכל פעם במתי מעט,

  .מנחהבת אחרת ויהי׳ מיוחד לאנשים אלו באיזהו זמן יבואו להתפלל שם וכן כ

ת ואח״כ הנוסח אל רחום שמך "תהלים איזה מזמורים שיבחר מכקר ולומר אחר תפלה ערב וב
ו וכל ושריוזרעו על המלך י״ה  גםרצון אחר תהלים ולהזכיר בתוכו  שענה ויהי ה׳ ענינו מי נועני

  .שוכני ארצו

כו׳  ל נוסח פרשת הקטורת אתה הוא שהקטירוכבצבור  דב אחר פ׳ התמירולומר בבקר ובע
 . סח הרבון הנדפס במעמדו׳ ביום א׳ אחר הקטורתנוולומר אח״כ 

פאליציי מ עמידת שוטר ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ׳׳ל לבא לביהכ״נ ואפשר ע״י
 ם,הו מפר אל יניחו לאחר לבא לשם עד אחר שישלסמה כפי ברבזה שמאחר שיש כ להשגיח

ואם יסרבו טוב להעריך  .אט ושכן נכתב לכם ממני להתנהג כןרתעריכו מבוקשת זה להמאניסט
תי אתכם שלא להיות קיבוץ גדול הרירונג דפה ובודאי תצליחו אם תזכירו שמי שהזגלהרע

ירת תהילים ולהתפלל גם על דר הנ*ל וגם האזהרה באמסם ככתי לצושיע בביהכ*נ במקום צר
 ה."המלך י

עד עובר במעי אמו ששה גדולים בל נפש ונפש למקטון ועד גדול ואף ככ״ת בעד מיקובץ ל
אעשה  נואם הרצון לשלוח גם לי מזה סך מה לעשות פ״ נת פ״כ"יש ומהמקובץ יעשה מנפאל
 .םמעות תחולק לענייהו נבלו״

 .על חגור על הבטןנבמפה פלא דאח טוב להתלבש כל שמר מאוד מלהתקרר,ולה

שלא  ולמעט באכילת פירות ודגים ושתית שכר, ,לאכול מאכלים רעים וביחוד גורקעןשלא 
להיות נקי שלא  .כל פעם שלא במרובהבלאכול על השובע וטוב יותר לאכול פעמים הרבה ו

  ונקי, כובסשבוע כתונת מבכלל הזה להחליף איזה פעמים בו ,ליכלוך בביתוות טינוף הלהש

זורחת  חמהרים כשההבצ .שלא לילך בלילה באויר העיר ל מיני עצבות,כשלא לדאוג ולהרחיק 
  ולפתוח החלונות בבקר שיבא אויר בהחדרים, ,השדה לשאוב אויר טוב לטייל על פני

לאכול איזה גרגרים חרדל אליבא ריקנא וליקח רינדע  ,שלא לילך מחוץ לביתו על ליבא ריקנא
  ,מן אייכענהאלץ

רים איזה פעמים בחומץ חזק וטוב מעורב דשחרית פניו וידיו לזלף הח הלשאוב במים ולרחוץ בז
  .במי וורדים

 בכוח"ט.כו רהמב נואוה״ ידוכ״ד יד

 .הק׳ עקיבא ניגז מא״ש
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 "ב(, ון תקצושרעק"א לאחר כחדשיים )כ"ד ח מכתב נוסף כתב
 ת שנועדה להיות מופצת בדפוס:ובו איגר

אותם ליחד לבבם לד׳ עד אשר לא  עשו כאשר הערתי עדתי עדה הקדושה דפה ה׳ עליהם ירחם,
ן המעוות לדפוק על קלפשפש במעשים לת ,חד ד׳ והדר גאונויבואו ימי הרעה ומורא מפני פ

יבוץ יום יום ערב ובוקר וצהרים מזמורי תהילים כפי העת קפתחי ד׳ בתפלות ותחנונים ולומר ב
המיוחדת  התפילה כלשמים ותמניא אפי ואח״ כווןשי לבדוהזמן א׳ המרבה וא׳ הממעיט וב

פר שלם יאמרו בנוסח התפילה בזכות סואם לא אמרו  ,בסדורים סנדפכלאמרה אחר תהילים 
  מזמורים שקראנו לפניך.

  .״כ על אדוננו מלך האדיר ה׳ ירים הודו ועל זרעו ושריו ועבדיו וכל אנשי מדינתוגולהתפלל 

  .ל הסדרכמיד פטום הקטרת ותב ובקר אחר פרשיות הרולומר בצבור יום יום ע

העמידו לזה אנשים יקרים ו ,חשובונקבץ ג״כ מנדבי לב סך  המצלת ממיתה. בות בצדקההרול
והעיקר ליתן  .הוספונים בעלי מידות טובות ונקראו בשם אנשי קאממיסיאן שיתעסקו בדבר הז

מזה מדי שבת ושבת סכומים גדולים לעניים וביותר לאביונים אשר מלפנים היו מפרנסים עצמם 
לה השערוריה ומעת הזה ערך שנה כאשר הוח ,לההיבכבוד ומשפיעים לאחרים ונשאו עול הק

 ידיעל  מריכלה לג םוהמעט מסחר ש ,סרסרים ומבעלי אומניםהנתמעט הפרנסה מ ,בפולין
 עד שנתרוששו ,הסוחרים הנה והנה רע אשר סוגרו השערים מלילך ולבוא-התפשטות החולי

ובמסתרים בכתה נפשם לסבול דוחק מבלי לבזות א״ע בפני  ונתמוטטו כמעט עד ככר לחם.
לו גאמיסיאן יעיינו ויפקחו בסדר החלוקה מדי שבוע בשבוע ולפניהם יוהם אנשי הק .אחרים

 איש ואיש נגעו ומכאובו ויהי׳ במסתר אצלם לכסות בלבבם מכלי לגלות מזה לאחרים ח״ו.

סים אשר לפי משפט געניז זה הצלת נפשות ממש כי בהצר להם מוכרחים לאכול מאכלים 
א על עצמם לבדם תמשוך הרעה כי ול ח״ו.הרופאים זה גורם להמשיך על עצמם החולי רע 

  .שכששולטת מתרחבת ומתפשטת ח״ו ,ם ח״ו ג״כ רעה לאחרים כפי טבע החולי זהיגורמ

ם על זאת פקחנו עינינו למיחש שימצאו לפעמים מתי מספר שיקשה עליהם כובד ההוצאה ג
הדבר יסתמו  לעסוק ברפואות ולהזיל זהב מכיסם ועוד בהתחלת הרגשת שליטת החולי בהם

מעוות לא יוכל  ח"כא היהיום או יומים עד שיכבד החולי וי ויתמהמה בזהמבלי לקרוא הרופא 
שתיכף בהרגשת מעט מזעיר מחולי זו ההכרח למהר לעסוק  ,וליחלתקן כאשר ידוע מטבע ה

נ״ל ינתן ג״כ דמי הרפואות ההוסכם שמהקובץ  ף לזהא .ברפואות מבלי להשהות אף רגע א׳
וג נסקים להיות חנד ולבל יהי ,הרופאים וכל הצטרכות החולי ומשמשיו נים ושכריינו הסממהד

קאה או הגשת מעט מזעיר מענין החולי זו רוהזהרתי פעם אחר פעם שבה .אחור מעסק הרפואות
ויקראו מיד להרופא או להודיע מהר בלי עיכוב לאחד  'שלא יאחרו רגע א השלשול וכדומ

לו תיכף הרופא לרפאותו בביתו ויתנו לו כל הצטרכותו מקפות ואז ישלחו  ,מאנשי קאמיסיאן
 הקאמיסיאן עד כי נרפא מנגעו לגמרי ויהיה בריא אולם.

 וקפה[=]קאפעע ו תה[=] ם ניתן על ההוצאות קאמיסיאן לכל עני ואביון עירנו פה טהעעג
גם שכרנו  .כחפצם לשפשף בטנם בזה יום יום בעודם בבריאות,[]=אלכוהולושפיריטום 

לאצארעט הלאים שיהיו תמיד בקביעות בבית חשהורגלו בשימוש  והעמדנו אנשים מיוחדים
בחדר המיוחד לחולי בני עמנו אשר אין להם מקום מנוחה ומורחב בביתם לעניני הרפואות 
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דר ההוא והמשמשים יהיו עיניהם ולבם רק חהצריכים לענין חולי זו שימצאו מקום מנוחה ב
  .ים שונים לתקנת עניים ואביוניםעם החולים ועוד תקונים אחר לענין ההתעסקות

גם הזהרתי פעמים הרבה באזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם באכילה ושתי׳ כפי אשר סדרו 
ולא יעברו  ,הם מאכלות אסורות להזהר מזה וירחקו כמטחוי קשת כאילום יואשר שפטו הרופא

חרית מביתו ובכלל הזה להשמר מכל דבר ודבר כגון שלא לצאת בש ,על דבריהם אף כמלא נימא
 והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה חוטא וההכרח לשתות חמין מקודם, אליבא ריקנא,

כנתא מאיסורא ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים שגורם ח״ו התפשטות סלה׳ במאוד כי גדול 
 החולי בעיר וגדול עונו מנשוא.

ב״ה  נוהמחלה כ״כ בעיר ו חסדי ד׳ שלא גברהנוהיא שעמדה לנו התפלות והצדקות שגברו עלי
 כה יגמור ד׳ חסדו בעדנו ובעד כל הבוטחים עליו ומצפים לישועתו 

  ים.בכעתירת ההדיוט הנאנח ומשתתף בצער הר

פר הגרעינים רק לבלוע איזה גרעינים סרו מכזנושן ולא נגרגרי חרדל מצאתי בספר ישן  ענייןב
וך בשום דבר רק לייבש ע״ג ולא לס הואם בענין חתיכת לחם מצאתי בספר הג .אליבא ריקנא

גחלים ולישא בכיסו ט׳ ימים רצופים וטוב לייבש יום יום כלה עד כלות ט׳ ימים ולהזהר שלא 
 יאבד הלחם תוך הזמן הנ״ל.

 ה דברי הק׳ עקיבא בן מו׳׳ה משה גינז.כ


