תספורת בחוש"מ ובספירה
כיום בנוא יארק כל המספרות סגורות מטעם הממשלה ,ואם יסתדר הענין בפסח ויפתחו בחוש"מ ,אף שבדרך כלל אין
מגלחין במועד ,היכא דאיכא אונס דמוכח )שכל השכנים יודעים אודות האונס שלו מ"ט לא גילח קודם הרגל( אז מבואר
במשנה ובגמ' ובשו"ע שמותר להסתפר במועד.
ובאם יסתדר הענין לאחר הפסח בימי הספירה קודם ר"ח אייר ,אף לאלו שנהגו מקצת אבלות עד ל"ג בעומר ,הגרמ"פ
ז"ל כתב חידוש גדול באגר"מ )או"ח ח"א סי' קנ"ט( שאם יש צורך ,אפשר לשנות מנהגו משנה לשנה ,ולהתחיל בנהוג
מקצת האבלות מר"ח אייר .והוא חי' גדול ,וא"י אם נתקבל.
אכן רבנו ז"ל אמר שגדר אבלות דספירה הוא כבחינת י"ב חודש וקיי"ל דבי"ב חודש מותר להסתפר משיגערו בו חבריו,
]עי' נפש הרב עמ' קצ"א[ .וברמ"א ליו"ד )ש"צ ס"ד( כתב ששיעורו ג' חדשים )מתספורת האחרונה( ,ובאגר"מ )יו"ד
ח"ג סי' קנ"ו( הסביר ,דמסתמא בימי הרמ"א היו נוהגים להסתפר כל חודש וחצי ,ושיעור גערה היינו – כפל מהשעור
הרגיל ,אבל בזמננו ,שהרבה נהגו להסתפר פעם בחודש ,מסתברא דסגי בממתין ב' חדשים.

Currently, local authorities have closed barber shops due to the Coronavirus, making it impossible to
have one’s hair cut before Pesach. Normally, hair may not be cut on Chol HaMoed. However, should the
situation be resolved during Chol HaMoed, it will be permissible to do so this year. Halacha provides
for an exception in circumstances where an obstacle, that was obvious to all of the people in the
neighborhood, made it impossible for an individual to have his hair cut before Yom Tov.
In the event that the situation continues into the days of Sefira, but ends before Rosh Chodesh Iyar, even
those who normally observe the customary mourning during the “first days” of Sefira may cut their
hair, provided that it has been at least two months since their last haircut.
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For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

