דעת מיעוט בוועד ההלכה בעניין עריכת חופה וקידושין בימי ספירת העומר

גישתי לסוגיה זו מושפעת מדברי התלמוד במסכת ברכות [יג ע"א]" :וכן הוא אומר:
אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו [ישעיה מג:יג] 'ראשונות' זה שעבוד
מלכויות 'וקדמוניות' זו יציאת מצרים" ,הנני עושה חדשה עתה תצמח" [שם יט] תני
רב יוסף :זו מלחמת גוג ומגוג [ ]...משל למה הדבר דומה [ ]...אף ישראל כך :צרות
אחרונות משכחות את הראשונות".
מותם של תלמידי רבי עקיבא במחצית ראשונה של המאה השנייה למניין או"ה היה
אסון לאומי שנחרת בזיכרונם של בני הדור ההוא ,וכך היה גם הטבח הנורא שעשו
הצלבנים בקהילות אשכנז בשנת תתנ"ו ( .)1096אולם אסונות אלו מתגמדים בתודעה
הלאומית של עם ישראל בהשוואה לשואה במלחמת העולם השנייה' ,מלחמת גוג
ומגוג' ,הן עקב היקפה (שישים ריבוא יהודים נרצחו :גברים ,נשים וטף) הן משום
שהיא בגדר 'צרות אחרונות' – עדיין מהלכים בארצות החיים יהודים הנושאים על
גופם ובנפשם את צלקות השואה.
קשה מאד להשוות את השואה עם רדיפות ופרעות אחרות שסבלו מהן קהילות
ישראל באלף ותשע מאות השנים שקדמו לה ,וקשה גם להשוות את גאולת ישראל
בארצו והקמת מדינת ישראל במאה העשרים למניין או"ה עם תשועות שעשה
הקב"ה לאבותינו מאז שגלינו מארצנו והתפזרנו בין האומות .אני מוצא טעם בדברים
שציטט הרב שלמה זכרוב מפיו של ד"ר דוד נחמן "המשכת מנהג אי הגילוח לאחר
מכן (יום העצמאות) היא מבחינתי לא רק "תפסת מרובה לא תפסת" אלא גם סוג של
כפיות טובה ,חוסר יכולת להודות בשינוי המהותי שחוללה הקמת המדינה בתולדות
עמנו ,חוסר הבנת המתרחש".
הלכה למעשה :רבני התנועה המסורתית לא יערכו חופה וקידושין בין יום הזיכרון
לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן) לצאת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות
האיבה (ד' באייר) .בשמונה ימים אלו אנו מחברים את זיכרון 'צרות ראשונות' :מותם
של תלמידי רבי עקיבא וההרוגים על קידוש השם בימי הביניים ,עם 'צרות אחרונות':
השואה ואלפי הנופלים במערכות על תקומת מדינת ישראל והגנתה .מיום העצמאות
ואילך מצווה להרבות בשמחה ,כהכרת תודה על אתחלתא דגאולה שזכינו בה .אנו
חייבים להיאבק על המשך הגאולה בפועל ,אך לא מתוך עצבות או אבל ,אלא מתוך
שמחה של מצוות ישוב ארץ ישראל וקיבוץ הגלויות .יש להתיר עריכת חופה
וקידושין בכל ימות החול מבוקר יום העצמאות עד שעות ספורות לפני כניסת חג
השבועות!
יהי רצון שאנו ,רבני התנועה המסורתית ,נעשה ככל יכולתנו לממש את הכתוב "יחד
שבטי ישראל" ונקבע הלכה אחידה לכל המבקשים ממנו שירותי דת ,הן בנוגע
לאכילת קטניות בפסח הן בנוגע לעריכת חופה וקידושין בתקופת ספירת העומר.
הרב גיל נתיב

