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אבלות דבין המצרים

רבנו ייסד (עפ“י בהגר“א) שבכל מנהג, בעינן שיהי‘ מתאים עם איזה מושג בהלכה, ואבלות דמי“ז בתמוז עד ר“ח אב, גדרו 

כי“ב חודש, ובט‘ הימים, גדרו כשלשים, ובט“ב - מדינא, דינו כשבעה (חוץ מכפיית המטה ועטיפת הראש שהם קיומים ולא 

איסורים), וממילא, עד ר“ח אב יש להקל בתספורת אם כבר הגיע למצב של עד שיגער בו חבריו, ולפי הבנת האגר“מ ברמ“א 

גדר ענין זה היינו להמתין כפל הזמן שממתינים (בדרך כלל) בין תספורת לתספורת, ולאלה שמגלחים זקנם פעם בשבוע (או 

שי“ק).  מהר“ם  בתשו‘  כבר  (וכנזכר  תספורת  לענין  הרמ“א  שהזכיר  חדשים  מג‘  פחות  הרבה  זה  זמן  יהי‘  בשבוע),  כ“פ 

ונהגו שלא להקשיב למוסיק“א בי“ב חודש, ונראה פשוט דהיינו דוקא אם תכלית ההקשבה היא בכדי לשמח, אבל מי שהוא 

במצב של מרה שחורה ועצבות, ורוצה להקשיב למוסיק“א בכדי לפקח את עצבותו מעליו, אין זה בכלל המנהג. וכעת (תמוז 

תש“פ) שכל העולם שרוי בצער מחמת המגפה שפשטה בכל העולם כולו, והרבה שרויים במרה שחורה, נראה שיש להקל בזה. 

מה שהרחבנו בזה כ“ה ניסן תש“פ.  ערובין (מ:). ועי‘  ובפרט בע“ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא במצב שכזה, השוה גמ‘ 

Th e period of mourning beginning on Shiva Asar B’Tamuz (Th e Th ree Weeks), is patterned off  of the 
classical laws of Avelius when mourning a deceased parent. When mourning the loss of a parent, we 
have a custom to abstain from listening to joyful music. However, one would be allowed to listen to 
music if they felt it was needed to help assuage their personal feelings of anxiety or depression. At the 
current time due to the ongoing pandemic, the entire world is in a state of uncertainty and concern. 
One who feels compelled to listen to music in order to help alleviate their tension or pressure would be 
allowed to do so. Th is would especially apply to Erev Shabbos, when listening to music would create a 
positive frame of mind in anticipation of Shabbos.
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