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Rabbi Akiva Eiger’s letter to Rabbi Eliyahu Gutmacher during a cholera epidemic in 1831 
  , מעטאפשר להתפלל כתות כתות ובכל פעם במתי נכון, אבל לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו  .הגיעני בענין תפלה בבית הכנסתתבו מכ

 . במנחהשם, וכן ויהי' מיוחד לאנשים אלו באיזהו זמן יבואו להתפלל  ,ואחרי' כת אחרת כאור הבקר ויתחילו ,ערך ט"ו אנשים

ויהי רצון אחר   "מי שענה " "' ענינודענינו " "ל רחום שמך-א"הנוסח  , ואח"כולומר אחר תפלה ערב ובקר תהלים איזה מזמורים שיבחר מכ"ת

 .המלך י"ה וזרעו ושריו וכל שוכני ארצוגם על בתוכו ולהזכיר  ,תהלים

   .ולומר אח"כ נוסח במעמדו' ביום א' אחר הקטורת "אתה הוא שהקטירו כו'"בצבור כל נוסח פרשת הקטורת התמיד רב אחר פ' ולומר בבקר ובע

להשגיח בזה שמאחר שיש כבר כפי המספר אל   פאליציימ ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל לבא לביהכ"נ ואפשר ע"י עמידת שומר לחוש שלא ו

  ואם יסרבו טוב להעריך להרעגירונג  ,י להתנהג כןממננכתב לכם ושכן  תעריכו מבוקשת זה להמאגיסטראט  .יניחו לאחר עד אחר שישלימו הם

וגם האזהרה באמירת תהלים   ,תצליחו אם תזכירו שמי שהזהרתי אתכם שלא להיות קיבוץ גדול בביהכ''נ ושיעצתי לכם כסדר הנ"ל , ובודאידפה

 ך י"ה.המלולהתפלל גם על 

ואם הרצון לשלוח    .ובץ יעשה מכ"ת פדיון נפשומהמק   , למע"כ בעד כל נפש ונפש למקטון ועד גדול ואף בעד עובר במעי אמו ששה פאלנישץ  יקוב

 .גם לי מזה סך פדיון נפש אעשה בלב ונפש והמעות תחולק לעניים

ולמעט באכילת פירות    ,וביחוד גורקען  ,לאכול מאכלים רעיםטן. שלא  הבחגור על    טוב להתלבש כל אחד במפה פלאנעל  ,מאוד מלהתקררר  מלהשו

 פעם שלא במרובה. כלב וטוב יותר לאכול פעמים הרבה ו ,שלא לאכול על השובע  ,ת שכרושתיים גוד

דאוג, ולהרחיק כל מיני עצבות.  ת מכובס ונקי. שלא לנפעמים בשבוע כתו  זהיאף  ליחבבית, ובכלל הזה לחך  להיות נקי שלא להשהות טינוף וליכלו

נות בבקר שיבא אויר בהחדרים.  וח החלו, ולפתהשדה לשאוב אויר  ל על פניזורחת טוב לטייהחמה רים כשבאויר העיר, בצהבלילה  לא לילךש

בזה שחרית  , לשאוב במים ולרחוץ  ח רינדא הן אייכענהאלץל אליבא ריקנא וליק כול איזה גרגרים חרד , לאביתו על ליבא ריקנאשלא לילך מחוץ ל

 וטוב מעורב במי וורדים. זה פעמים בחומץ חזק אירים ף החדדיו. לזליו ויפנ

 
His honour’s letter has reached me, regarding prayer in the synagogue.  

In my view, it is true that gathering in a small space is inappropriate, but it is possible to pray in groups, each one very 

small, about 15. They should begin with first light and then have another group, and each one should have a designated 

time to come pray there. The same for minchah.  

And after each prayer, evening and morning, they should recite Tehillim, certain psalms which his honour should select, 

and then the text of Kel rachum sh’mecha, Aneinu Hashem aneinu, Mi she’anah, and the Y’hi ratzon after Tehillim, 

mentioning in it the king, may Gd protect him, and his children and nobles and all who live in his land. 

And every morning and evening, after reciting the portion of the daily korban communally, they should recite the entire 

text of the incense, Atah hu shehiktiru etc. And to say afterward the Ribon text printed in the ma’amadot for Sunday 

after the ketoret. 
And they should be careful that people beyond the aforementioned quota not push their way into the synagogue, 

perhaps via a guard from the police to oversee this. Once they have reached the number, they should not allow others 

to enter until that group is finished. Set this request before the magistrate, and that I have written this instruction for you. 

And if they refuse, it would be good to arrange it with the local authorities. You will certainly succeed if you mention 

my name, that I have instructed you not to have large gatherings in the synagogue in a small space, and that I have 

advised you of these arrangements, and have cautioned you to recite Tehillim and pray for the king as well, may Gd 

protect him. 

His honour should collect, for each person, from small to great and even infants in their mother’s womb, six large coins, 

and from that his honour should fund saving of lives. And if his honour wishes to send me from this sum to save lives, I 

will do it wholeheartedly, and the money will be distributed to the needy. 

And they should be very careful not to become cold. It would be good for each person here to wear flannel, belted over 

his belly. Not to eat bad foods, especially gherkins, and to reduce eating fruit and fish and drinking alcohol, not to eat 

past satiation, and better to eat a lot over many times, but each time not to eat a lot. 

Be clean; don’t leave any filth or dirt in the home. This includes changing to clean clothing multiple times during the 

week. Do not worry, distance yourself from any kind of sadness. Don’t walk about the city at night; during the middle 

of the day, when the sun shines, it is good to stroll in the fields for air, and to open the windows in the morning so that 

air will enter the rooms. Don’t go outside on an empty stomach, eat some grains of mustard and take bark from 

eichenholtz (oak?). Take water and wash your face and hands with it every morning. Wash the floors of the rooms 

several times with good, strong vinegar, mixed with rose water. 



Rabbi Malkiel Tannenbaum’s letter in a time of cholera in the late 19th century – excerpt from Divrei Malkiel 2:90 

(translation based on translation by Rabbi Baruch Weintraub in Toronto Torah, Ki Tisa 5780) 

 

באשר בעת הזאת נראתה בעוה“ר בכמה עיירות מחלה הנקראת חלי רע, וגם בעירנו קרה איזה מקרים, אך מעטים המה ומתו מזה בעיר רק 

שות במשך ששה שבועות. ואחד מהם היה זקן יותר משבעים שנה. רק בכפר הסמוך לפה כתחום שבת חלו הרבה ומתו מהם  שלשה נפ

כשמונה אנשים. ובאיזה עיירות הסמוכות היתה המחלה בזעף ר“ל. ונשאלתי למעשה אם צריכים להתאבל. כי בש“ע סי‘ שע“ד איתא שי“א 

 מרתי לברר דין זה...שבשעת הדבר אין מתאבלין משום ביעתותא. וא
ונראה הכוונה דבעידן ריתחא יש הרבה מתים ר“ל. ואם יתאבלו כל קרובי המתים אזי יפול הפחד מאוד על החיים כי יהא ניכר שמתו כבר  

 הרבה. אבל כשלא יתאבלו. לא יהא ניכר הדבר כ“כ. 

ים בביתם ויוכל להזיק לבריאותם... ומוכח כפירוש  ולכאורה יש לפרש באופן אחר שהאבלים בעצמם יהי להם ביעתותא ופחד בשבתם עצור

 הראשון:

ונ“מ בין הפירושים לדינא היכא שנגלה בעיר מחלת הדבר ר“ל ונחלו הרבה בחולי זה ר“ל. אבל לא מתו רק אחדים באופן שלא שייך כלל 

. ולפירוש הראשון לא שייך זה וצריך  שיפחדו מריבוי המתים. דלפירוש השני שייך גם בזה שלא יתאבל משום ביעתותא של האבלים בעצמן

להתאבל. ועוד נ“מ אם אחד רוצה לקיים מצות אבילות. דלפירוש הראשון שפיר שרי אם יודע בבירור שהאבלים משאר המתים אינם  

 מתאבלין. דמאחד לא יהי בעיתותא. אבל לפירוש הב‘ אסור לו להביא א“ע לידי סכנה...

המתים שיהא מותר שלא לנהוג אבילות... היכא שלפי ראות עיני הדיין כבר הוחזק שם דבר בעיר והנה לפ“ז צריך לבאר כמה הוא שיעור 

 בפי כל ואיכא ביעתותא כשידעו מן המתים הרבים... ד‘ יגדור פרצות עמו ב“י ויבולע המות לנצח בבי“א:  
At this time, we have seen, in our sins, many cities affected with the disease named cholera. [Rabbi Tannenbaum 

employs the Hebrew words choli ra, which mean “bad illness”]. In our city also there have been some instances, albeit 

few, so only three people have died in a six-week period, with one of them above seventy years old. However, in a 

village near here, within techum shabbat [approximately one kilometer], many have fallen sick and about eight have 

died. In some nearby cities the sickness is raging, may G-d save us. So, I was asked if there is an obligation to observe 

mourning rites, for in Shulchan Aruch [Yoreh Deah] 374 an opinion is brought that during a plague no mourning rituals 

are conducted due to fright. I have set out to explain this law… 

  

It seems the intention [of the law] is that at a time of wrath there are many who die, may G-d save us. Thus, if all of the 

relatives of all those who have died will observe mourning rituals, that will scare the living greatly, because it will be 

clear that many people have died. But, if there will be no mourning rituals, the [death] won’t be as apparent.  

  

One could also suggest another explanation, that the mourners themselves may have fear and anxiety when they remain 

closed in their homes, and that may damage their health… But it is clear that the first explanation is correct. 

  

A practical difference between these two explanations is where a plague is discovered in a city, may G-d save us, and 

many people fall sick from this illness, may G-d save us. However, only a few have died, in a way that it is impossible 

for people to fear a great number of casualties.  

• According to the second explanation, [the avoidance of rituals] is still relevant in such a case, so as to not cause 

fear for the mourners themselves. According to the first explanation, fear is not relevant and one is required to 

observe mourning rituals. Another practical difference is if one still wants to observe mourning rituals.  

• According to the first explanation, this is allowed if he knows that those grieving the other casualties will not 

observe mourning rituals – for one mourner will not cause fright. But according to the second explanation, he is 

not allowed to put himself into danger … 

  

According to this we need to clarify: what is the number of deaths from which it is permissible not to observe mourning 

rituals? …It is where according to the judge’s [understanding] the word about the plague is already [circulating] in the 

whole city, and there will be fright when the large number of deaths will become known. …  

 

May the Almighty rebuild the breached walls of His people Israel, and death will be swallowed forever speedily in our 

days, Amen.  

  


