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  ה"ב
        

        שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר בעת בהלת הקורונהשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר בעת בהלת הקורונהשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר בעת בהלת הקורונהשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר בעת בהלת הקורונה

  פ"ה ניס� תש"כ

  'דוד שיחי הרבב טובא "חות "ג והרה"ירי הרהכבוד בני יק

והילדי� נמצאי� בבית כל היו� כבר חמשה , ל מגיפת הקורונה"בשנה זו שעובר עלינו רח בקשר לשאלת� הא�

הא� יש מקו� להקל בשנה זו ובמצב כזה לשמוע מוזיקה מקלטות בימי , שבועות ומאוד קשה לה� המצב רוח והנערווע�

  . הספירה

  .ונראה א� יש מקו� להקל בשעת הדחק גדול כזה כבשנה זו 1ברר מקוד� מקור האיסורנ –תשובה 

        המקורות ויסודי המנהגהמקורות ויסודי המנהגהמקורות ויסודי המנהגהמקורות ויסודי המנהג: : : : מה אסרומה אסרומה אסרומה אסרו. . . . אאאא

        עשיית נישואי�עשיית נישואי�עשיית נישואי�עשיית נישואי�

אול� בזמ� הגאוני� מצינו מנהג שלא . לא בבבלי ולא בירושלמי, מנהגי אבלות בימי הספירה לא נזכרו בתלמוד

  .לעשות נישואי� בימי הספירה

א� מחמת , וששאלת� למה אי� מקדשי� ואי� כונסי� בי� פסח לעצרת: "2הגאוני� הזכיר מנהג זה' בתשובה לא

שני�  3ל"אלא מחמת מנהג אבילות שכ� אמרו חז, הוו יודעי� שלא משו� איסור נגעו בה: "והוא עונה, "איסור א� לאו

וכול� , ותאני עלה. לא נהגו כבוד זה בזהעשר אלפי� זוגי� תלמידי� היו לו לרבי עקיבא וכול� מתו בי� פסח לעצרת על ש

ומי שקפ$ וכנס אי� אנו . ומאותו שעה ואיל� נהגו ראשוני� בימי� אלו שלא לכנוס בה�. מתו מיתה משונה באסכרה

ולעני� קידושי� מי שרצה לקדש בי� . אבל א� בא לשאול לכתחילה אי� אנו מורי� לו לכנוס, קונסי� לא עונש ולא מלקות

  ".לפי שאי� עיקר שמחה אלא בחופה, קדשמ, פסח לעצרת

נית� להסיק שמדובר במנהג  - ' למה אי� מקדשי� ואי� כונסי� בי� פסח לעצרת'מלשו� השואלי� ומסגנו� התשובה 

. הא� זה איסור גמור או לא -והשואל רק רצה לדעת את מהות המנהג , שהיה נפו$ ומושרש היטב באיזור השואלי�

כבר התחילו לנהוג  -שמאותה שעה של המאורע ואיל� , שמייחס את המנהג לימי התנאי�, ומדברי התשובה משמע עוד

  . באבילות בימי� אלו
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הלכות עצרת , צב' סי, א"ח(רעח ובספר האורה ' סי, הובא ג� בשערי תשובה. נטרונאי גאו�' וש� משמע שזה לר, צד' איסור והיתר סי' הל, הלכות פסוקות 
  .בשינויי� קלי�, )107' ה למה אי� עמ"ד

3
והיה . וכול� מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, מגבת עד אנטיפרס, יבאשני� עשר אל* זוגי� תלמידי� היו לו לרבי עק: אמרו: "ב, יבמות סב 

. וה� ה� העמידו תורה אותה שעה, יוסי ורבי שמעו� ורבי אלעזר ב� שמוע' יהודה ור' מ ור"ושנאה לה� ר, ע אצל רבותינו שבדרו�"עד שבא ר, העול� שמ�
  ". אסכרה: ר נחמ�"א? מאי היא. כול� מתו מיתה רעה: חייא בר אבי�' איתימא ראמר רב חמא בר אבא ו. כול� מתו מפסח ועד עצרת: תנא
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        התפשטות המנהגהתפשטות המנהגהתפשטות המנהגהתפשטות המנהג

, ל "המיוסדי� על דברי הגאו� הנ, $ גיאות"הריכמפורש בדברי , מנהג הגאוני� התקבל בכל תפוצות ישראל

, שלא לישא בי� פסח לעצרת ומנהג בכל ישראלומנהג בכל ישראלומנהג בכל ישראלומנהג בכל ישראל": )שמד' עמ ב"ח, ח"ירושלי� תשנ, ע"חדש וספה 'הל( שערי שמחה ובספרשכותב 

שכ� אמרו חכמי� שני� עשר אל* זוגות תלמידי� היו לו לרבי עקיבא וכול� מתו , ולא משו� איסור, ומשו� אבילות הוא

אשה  נהגו להתאבל עליה� שלא לישא מאותו שעה ואיל�מאותו שעה ואיל�מאותו שעה ואיל�מאותו שעה ואיל�ו. וכול� מתו באסכרה, בי� פסח לעצרת שלא נהגו כבוד זה בזה

ונישואי� נמי מי שקפ$ וכנס אי� . אבל לארס ולקדש לא, ודוקא נישואי� שעיקר שמחה בחופה ובכניסה. בימי� הללו

מדבריו ". וכ� הורו הגאוני�, אבל א� בא לשאול לכתחילה מורי� לו שלא לעשות ושלא לסתור מנהג ישראל. עונשי� אותו

  ". הג בכל ישראלמנ"פשוט בספרד עד שהוא מתארו כ' ניכר שהמנהג הי

ומדבריו נית� לדייק שבשני , שהכיר את מנהגי אשכנז ומנהגי ספרד, )תצג' ח סי"או(כ� יוצא מדברי הטור  כמו

שלא לישא אשה בי� פסח לעצרת והטע� שלא להרבות  ותותותותנוהגי� בכל המקומנוהגי� בכל המקומנוהגי� בכל המקומנוהגי� בכל המקומ: "שכ� כותב, המנהג רווח' המקומות הי

. יאת דוקא נישואי� שהוא עיקר שמחה אבל לארס ולקדש שפיר דמיי ג"וכתב הר. ע"בשמחה שבאותו זמ� מתו תלמידי ר

  ]". �[וכזה הורו הגאוני, אבל א� בא לעשות בתחלה אי� מורי� לו לעשות כ�, ונישואי� נמי מי שקפ$ וכנס אי� עונשי� אותו

מנו נית� לראות את שהמנהג היה נפו$ בז, ש שכתב את ספרו באר$ ישראל"לתלמידו של הרא' ופרח כפתור'ב

ביבמות על תלמידי רבי עקיבא ' את דברי הגמ) קנח' א עמ"ח, ד"במהדורת ירושלי� תשנ, ז"פ(לאחר שמביא . ג� באר$ ישראל

ונהגו שלא לקדש ... ג בעומר"מתאבלי� מדי שנה בשנה עד ל בכל העול� כלו כל ישראלבכל העול� כלו כל ישראלבכל העול� כלו כל ישראלבכל העול� כלו כל ישראלועליה� : "הוא מסיי�, שמתו

  .4"וא� נשאל לו אי� מתירי�. א� קפ$ וכנס אי� קונסי� אותומיהו ו, ושלא לכנוס ממנהג אבלות לא מחמת איסור

, ה כל ארבעה"ד, סדר התפלות בחול המועד(א* על פי כ� לא התפשט המנהג ממש בכל מקו� כפי שמבואר באבודרה� 

א והטע� של. לא לישא אשה בי� פסח לעצרת ושלא להסתפר בקצת מקומותבקצת מקומותבקצת מקומותבקצת מקומותונוהגי� : "הלשו�) רמה-רמד' עמ, ג"ירושלי� תשכ

. ע באסכרה מפני שלא היו נוהגי� כבוד זה לזה"להרבות בשמחה שבאותו זמ� מתו שני� עשר זוגות אל* תלמידי� לר

ונישואי� נמי מי שקפ$ . י ב� גיאת דוקא נישואי� שעיקר שמחה חופה וכניסה אבל ליארס ולקדש שפיר דמי"וכתב הר

  ". לא לעשות כ� וכ� הורו הגאוני�וכנס אי� עונשי� אותו אבל א� בא לשאול בתחלה מורי� לו ש

שנהגו שלא  ויש מקומותויש מקומותויש מקומותויש מקומות"""": כמוכח מלשונו, )218' עמ, רלה' סי(ג� באיטליה לא התפשט המנהג בדור השבלי הלקט 

  ". שלא לישא נשי� בי� פסח לעצרת וכ� יש נוהגי�וכ� יש נוהגי�וכ� יש נוהגי�וכ� יש נוהגי�, ג בעומר"להסתפר לאחר הפסח עד ל

וימי� : "מתאר מנהג רומי, שחובר ברומי שבאיטליה, )רכב' עמ, וימהדורת בל, לרבינו משה מ� האדומי� מרומי(בספר התדיר 

  . הרי שברומי נהגו במנהג זה בימיו". ג בעומר"שבי� פסח לעצרת נוהגי� אנו שלא לעשות חופה באות� ימי� עד ל

אפשר ללמוד מזה שלא הוזכר ', קצת מקומות'ונשאר רק נחלת , וסמ� לכ� שהמנהג לא נתפשט בכל המקומות

  .ש ובעל העיטור ועוד"הרא, �"הרמב, *"ובכלל� הרי, תבי גדולי הראשוני�כלל בכ

מפני , ג לעומר"נוהגי� שלא לישא אשה בי� פסח לעצרת עד ל: ")א"ס, תצג' ח סי"או(ע "אבל למעשה נפסק בשו

  . "שבאותו זמ� מתו תלמידי רבי עקיבא

וכ� נמי יש לומר : "מביא הטע� מפני הצרות שאירע אז) שי' עמ, ז"תשכ. י.נ, מהדורת בלוי, תענית' מס(ובספר המאורות 

וג� במה שנהגו שלא לספור . אי� ראוי לזלזל, במה שנהגו שלא לספר ולישא אשה משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב
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  ".איסור נשואי� מ� הפסח ועד העצרת לא הוזכר בתלמוד אבל מנהג� של ישראל הוא: "קעח הלשו�' א סי"$ ח"ת תשב"ובשו 



, אי� ראוי לזלזל ולפרו$ גדר של ראשוני�, ג בעומר ושלא לישא אשה מפני הצרות שהיו כבר באות� הימי�"מפסח עד ל

  ".כל דבר שיודע בו בהיתר ונהג בו איסור נשאל אי� מתירי� לו )א"ד ה"ירושלמי פסחי� פ(מרו וכמו שא

שכ� ה� באי� להסביר מה טע� יש להמשי� באבילות , 5יתכ� שהסיבה שהראשוני� מוסיפי� טעמי� שוני�

לכ� באי� , י� וקדושי�והלא בזמני� אחרי� מאז ימי הגלות מתו צדיק, ישנה על תלמידי רבי עקיבא במש� כל שני� אלו

  .נימוקי� אלו כטעמי� נוספי� על המנהג

        הא� יש איסור בריקודי� ומחולות וכלי זמרהא� יש איסור בריקודי� ומחולות וכלי זמרהא� יש איסור בריקודי� ומחולות וכלי זמרהא� יש איסור בריקודי� ומחולות וכלי זמר. . . . בבבב

  . מעתה נבוא לשאלתינו בנוגע לשמיעת מוזיקה בימי� אלו

אלא רק , ריקודי� ומחולות בימי� אלו לא מצינו במפורש בדברי א* אחד מ� הראשוני� דלעילהנה איסור 

דמותר  ל"ונ"כותב ' אבל לארס ולקדש שפיר דמי'ע "שכתב על דברי השו )א"סק(א "המגומקור הדי� הוא מ, איסור נישואי�

ל שא* מי "ונ .אבל לעשות ריקודי� ומחולות של רשות נהגו לאסור ,)ב"א ס"תקנ' עסי(לעשות באותו פע� סעודת אירוסי� 

את מאיסור עריכת נישואי� שעיקר גדר שמחת וכנראה שהוא למד ז. 6"שעשה שדוכי� אסור לעשות ריקודי� ומחולות

   .ד כלי זמר"כלו� עזכר וא מל אבל ג� בדבריו. נישואי� הוא ריקודי� ומחולות

אסור ) "י"סק(א "דעל דברי המג, ריקודי� ומחולותדי�  ע�כלי זמר וה די� מש )י"א סק"א תקנא' בסי( ג"מהפאול� 

, וישראל שפרנסתו כלי זמר אצל אינו ישראל בבית משתאות": תבוכהוא " ז בתמוז ואיל�"לעשות ריקודי� ומחולות מי

ל דבמצב שאינו "סהרי ד". ל דשרי להרויח כהאי גונא א� אי� שכיח כלל"וא* דבר האבד י ,יראה כדי פרנסה שרי ודאי

   .א שאוסר בריקודי� ומחולות"ולומד כ� מדברי המג. פרנסה ואינו דבר האבד אסור לנג� בכלי זמרל מביא

ובית " בבית משתאות... כלי זמר "כלשונו , ה בפשטות כוונתו לכלי זמר ומוזיקה הגורמי� לריקודי� ומחולותוהנ

  . דהיינו שכלי זמר הוא חלק ממחולות וריקודי�, משתאות הוא מקו� של ריקודי� ומחולות

מלשונו הזהב של ועני� זה אפשר לדייק ג� . שכלי זמר יש בו שמחה יותר מריקודי� בעלמא, יתירה מזו נראה

כ לעשות סעודה לאחר השידוכי� או לאחר הקידושי� אבל לא יעשו ריקודי� "ומותר ג: "שכתב )א"ס תצג' סי( הרבע "שו

ומחולות ואי� צרי� לומר שלא יעשו ריקודי� ומחולות של רשות אבל מותר לעשות סעודת הרשות כגו� שמחת מריעות 

  . היא לכלי זמר" שמחות יתירות"ראה שהכוונה בונ ".ושמחות יתירותושמחות יתירותושמחות יתירותושמחות יתירות    בלא ריקודי� ומחולות

, )א"ג סק"תצ' סי(א "בכלל מה דאיתא במג, ולדעתי הוי איסור כלי זמר" ):קיא 'א סי"ח(ת מנחת יצחק "שווכ� כותב ב

דהוי שמחה דהוי שמחה דהוי שמחה דהוי שמחה , מ כלי זמר הוי כל שכ�"מ, וא* דלא הזכיר כלי זמר, בימי הספירה, דכתב דאסור לעשות ריקודי� ומחולות

י "דאמירה לא, לנג� בכלי שיר בחופות, י"לומר לא, דיש מתירי�, )ח"של' ח סי"או(ע "בטור וש' ועי .מריקודי� ומחולות, יתירהיתירהיתירהיתירה

, הביא זאת לעני� היתר בכלי שיר )ס"תק' בסי(י "והב, א ש�"ואי� שמחת חת� וכלה בלא כלי שיר ועיי� רמ, במקו� מצוה שרי

שפע� אחת גזר המושל שלא ינגנו בכלי , ל"בש� מהרי, הביא )ד"סק ח"של' סי(א "ובמג, עיי� ש�, ז"בשמחת חת� וכלה בזמה

דכלי שיר הוי , ומוכח מזה, כדי לנג� בכלי שיר עיי� ש�, לעשות ש� החתונה, וצוה להולי� חת� וכלה לעיר אחרת, שיר

� "מהרשדעת תורה להבא בוה, בוטשאטש( ת קדושי�כתבי הדעומביא ג� מ ."שאפשר לעשות לחת� וכלה, שמחה היותר גדולה

ושלא לעשות ריקודי� וכלי , ג"ולעשות ג� הסעודה ביו� ל דיש להקדי� תבדכ, ג בעומר"לעני� נשואי� בל )א"סוס תצג' סי

                                                 
5
 .1ראה במאמר המצויי� בהערה  
6
כפי (א ש� "פ דעת המג"ע, מתיר לעשות הכנסת ספר תורה בימי הספירה בתופי� ובמחולות) קיט' סי(ת קר� לדוד "אול� בשו. סעי* א, ע הרב"פ בשו"וכ 

  .שבסעודת אירוסי� מותרי� ריקודי� ומחולות) ש והחק יעקב"פירש המחצה



 פסוקה הלכה"סקנתו דומ .ש בשל רשות"וכ, ג בעומר דעתו להחמיר"הרי א* בנשואי� והתחיל בהיתר בל, ד"זמר בליל ל

  ". אסור בלבד זמר כלי ג�ד, האחרוני� גדולי בפי היא

לזמר בכלי לזמר בכלי לזמר בכלי לזמר בכלי ש שאסור "ומותר לעשות סעודה א� לא בריקודי� ומחולות וכ" )ב"ס(כ להדיא הערו� השלח� "וכ

  .7"זמרזמרזמרזמר

        כלי זמר מוקלטכלי זמר מוקלטכלי זמר מוקלטכלי זמר מוקלט

א� בימינו שהזמר הוקלט יש לעיי� הא� זה דומה , אול� כל האמור לעיל הוא בנוגע לשמיעת כלי זמר בעצמו

  . לכלי שיר חי ממש

כתב בנוגע א� כלי זמר מוקלט נכנס בכלל הגזירה שלא לשמוע כלי זמר ) סד 'ח סי"או( ת חלקת יעקב"ושוהנה ב

כיו� דבשעת הגזירה לאסור הזמרא מטע� אבלות לא היה עדיי� הרדיו לא חל הגזירה על "ד, לאחר החורב� משו� אבילות

גנאי לא אסרו חכמי� א* על פי ' � דבימיה� דלא היל כיו"א וז"ש' ש סוסי"א ומחצה"ג מובא במג"י' י בס"וכהאי דב ,הרדיו

ואי� זה דומה למי� כלי זמר שיתחדש א* על פי  .מ לא נגזור ונחדש גזירה חדשה ונשאר בהיתרו"שבימינו איכא גנאי מ

 .ז שיתחדשו בכלל"והסברא נותנת דא* כ, בשעת הגזירה דודאי אסור משו� דהגזירה היתה כל מיני כלי זמר' שלא הי

   ."י חדשות הטבע מיקרי פני� חדשות ואינו בכלל הגזירה"רדיו שאי� רואי� כלל המנג� ובא ממרחק רב עפאבל ה

, שדנו במי שיש לו מיחוש ועצבות )סח 'סי ח"או( הבוש� וערוגת )שכב 'סי ג"ח( יצחק יד ת"שוכ� משמע קצת מו

ודנו ש� בעני�  ,מ שינג� בשבת"בת עהא� מותר לו להפעיל כלי זה בערב ש, וכששומע שירי� מוקלטי� נוחה דעתו

  . ולא עלה על דעת� לאסור ג� בחול משו� שמיעת כלי זמר לאחר החורב�, הגזירה שמא יתק� כלי שיר בשבת

כי אי� לנו לגזור גזירת , נמצא שבנוגע לגזירת שמיעת כלי שיר פסקו שכלי שיר מוקלטי� אינ� בכלל גזירה

  .בעצמינו

אבל בנוגע לימי הספירה נתפשט החומרא , עת כלי זמר מוקלט במש� כל השנהאול� כל זה בנוגע איסור שמי

  .שג� כלי זמר מוקלט נכנס בכלל המנהג שאי� שומעי� כלי זמר בימי הספירה

        

        לצור� רפואת הנפש ולהסיר העצבותלצור� רפואת הנפש ולהסיר העצבותלצור� רפואת הנפש ולהסיר העצבותלצור� רפואת הנפש ולהסיר העצבות. . . . גגגג

 היו�אפשר להקל בשנה זו להשמיע בימי הספירה מוזיקה להנשי� והילדי� שה� בבית כל מ "דמד "ונראה לענ

כל עיקר איסור כלי זמר בימי הספירה לא היה בכלל כאמור שהרי . ויש לח$ עצו� וממש יורדי� מהדעת מהבדידות

באופ� כ אי� לאסור רק "וא, א שאוסר ריקודי� ומחולות"ורק הפרי מגדי� למד כ� מהמג ,הגזירה והמנהג של הראשוני�

מותר , יות הנפש ולרומ� המצב רוח מהבדידות הנוראהלהחרק אבל באופ� שה� , ממששל שמחה ריקודי� ומחולות ד

 בנוגע שאלתו א� מותר לשמוע מוזיקה בכלי הנקרא) קכה' ב סי"ח(ג "ת מהרש"דהוי בכלל רפואה וכמו שמבואר בשו

בה איסור  ישמי� עוהרבה פ .ו� והזמ� ולפי האד�קנשתני� לפי המשואל כ "מעשאלה ש"והוא כותב ש�  *אגרפאנא

 ,ו"צבות חעכ מי שהוא עלול בטבעו לבוא לידי "וא. .  וה יש בהוה יש בהוה יש בהוה יש בהמצמצמצמצואפשר ואפשר ואפשר ואפשר היא מותרת לגמרי  פעמי�רבה וה .דוגדול מא

   ".להפיג צערו *אגרבוודאי אי� עליו חטא א� שומע קול פאנא

בנוגע שמיעת שיר וקול זמר בהראדיא ) יב' גליו� לט עמ(י שהדפסתי בקוב$ אור ישראל "כ בתשובה בכת"וכ

כגו� לפעמי� לשמוע שיר בעלמא להפיג צערו שיש , בוודאי מותר בי� צור� פרנסה בי� צור� עני� אחר דלצור�"הוא כותב 

  ".ר בעתי� הללו"לו עגמת נפש מאיזה דבר שהוא שכיח בעוה

                                                 
  ).נב' סי, עפשטיי�(ת כפי אהר� "וראה בארוכה בשו 7



 מ לצור�"ומ, זה אסור ובנוגע שמיעת כלי זמר במש� כל השנה שלדעת) אות ד רמו 'ח סי"או(ת דברי יציב "שווב

כ "וא* ביוה, ]ו ובלבוש ש�"ד וט"ד סעי* י"תקנ' ח סי"ועיי� או[ב שלא החמירו בו "חמיר מרחיצה בטדלא " ריתמ רפואה

  ". ]א"ט ברמ"א וס"ג ס"תרי' ועיי� סי[רק רחיצה של תענוג 

וכ� . מלבד מי שחולה או מי שסובל מעצבות או מחוסר מנוחת הנפש) "ל אות ג"ג פ"ח(ת אור לציו� "שוכ ב"וכ

  . "וכ� לבנות גדולות שקשה לה� בלא לשמוע נגינות. יש להקל לילדי�

והוא , שכידוע הוא מחמיר מאוד בשמיעת מוזיקה בזמ� החורב�) סט 'ו סי"ח(ת שבט הלוי "שור ב"פ מו"וכ

או למי . .  פ אלו השומעי� הכלי שיר שמשמיעי� זמר קודש וזמר מצוה לעורר הלבבות"ומיהו עכ"מסיי� תשובותיו 

  ". ל שבגדר מצוה הוא"שיששומע לפקח עצבונו 

אלא שכהיו�  . . בעני� שמיעת ניגוני� מטיעפ רעקארדער בימי המצרי�) אות ב קכז 'סי(ח לק חושוב שנית ב

ובפרט בנשי� שכיח , ושרי' ופעמי� הרבה עושי� לפקח עצבותי, ויש ללמד עליה� זכות, מקילי� אפילו מדקדקי� בזה

  .זה

ש אי מותר לשמוע נגוני� מתקליטי� למי שהוא עצבני כמוב� נגוני "ומ) "קו 'ו סי"ח(ת משנה הלכות "שוכ ב"וכ

ל "ל לא גזרו רק זמרה לש� תענוג ושחוק המביאה לידי קלות ראש אבל לש� רפואה לא גזרו חז"הנה פשוט דחז, חסידי�

כנג� המנג� בזה ' היולקח לו פאנאגרא* ו) ז"נערוועז בלע(ב בקצי� אחד עצבני "שכ' ת יד יצחק סי"וגדולה מזו כתב בשו

ק "ש שינג� לו בשבת כי קשה לו יותר לסבול בש"� בע"הקל חליו ותהי לו לרפואה ושאל אי מותר לו לומר למשרתת עכו

ש על ידו אבל מעיקר דינא "ש ימנע מזה שלא יתחלל ש"שאינו טרוד בעסקיו והתיר לו לעשות כ� אלא שא� הוא יר

ד "ח, אדווארי(ת דברי שלו� "וכ� התיר בזה בשו. "י� בשש שמותר לצור� רפואההתיר לו וממילא בימות החול לית די� צר

  . דלהפיג צער מותר) פסקי הלכות אות פ

שמירת הגו* ' ח הל"הנדמ( ת שלמת חיי�"ראה שו, ולקטני� יש עוד סמ� דאי� חיוב חינו� לאבלות לקטני�

  ). י קכז"ו סוס"ח(ת תשובות והנהגות "ובשו) קד' והנפש סי

ניגוני שמחה וריקוד ' ד דבשנה זו דוקא שהוא שעת הדחק גדול אפשר להקל להשמיע מוזיקה אפי"נלענ ולכ�

אבל לאנשי� גדולי� יש , בדידותלנשי� ולילדי� א� ה� צריכי� זאת ביותר לפי המצב רוח שלה� להפיג המרירות וה

  . נכלל בכלל המנהגומחולות שמביא לריקודי� ו� שנתקבל המנהג שג� קלטת של שירי שמחה להחמיר בזה מכי

בניס� נגאלו ונזכה לצאת מ� האפילה לאורה , ואחתו� בתפילת אבינו מלכינו שלח רפואה שלימה לחולי עמ�

  . אמ� בביאת משיח צדקינו במהרה בימינוובניס� עתידי� להיגאל 

  ט תמיד"אבי� אוהב� דושה

  

  

  

  

  


