
 ספירת העומר בימידושין יוק עריכת חופה בענייןוט בוועד ההלכה דעת מיע

 

: "וכן הוא אומר: [יג ע"א]ברכות במסכת  מושפעת מדברי התלמוד גישתי לסוגיה זו

זה שעבוד  [ 'ראשונות':יגישעיה מג] קדמוניות אל תתבוננואל תזכרו ראשונות ו

תני  [יט" ]שם הנני עושה חדשה עתה תצמחזו יציאת מצרים, " מלכויות 'וקדמוניות' 

אף ישראל כך: צרות  [...] משל למה הדבר דומה[ ...] רב יוסף: זו מלחמת גוג ומגוג

 . "אחרונות משכחות את הראשונות

למניין או"ה היה  שנייההבא במחצית ראשונה של המאה עקי בימותם של תלמידי ר

ו ששעשל בני הדור ההוא, וכך היה גם הטבח הנורא סון לאומי שנחרת בזיכרונם א

מתגמדים בתודעה  ואסונות אל ולםא .(1096)ת אשכנז בשנת תתנ"ו הצלבנים בקהילו

ג 'מלחמת גוה, יבמלחמת העולם השני שואהל בהשוואההלאומית של עם ישראל 

 משוםים, נשים וטף( הן שים ריבוא יהודים נרצחו: גברי)ש פההיק עקבהן ומגוג', 

על נושאים היהודים  בארצות החיים עדיין מהלכים – 'צרות אחרונות'שהיא בגדר 

 בנפשם את צלקות השואה. גופם ו

קהילות מהן שסבלו אחרות קשה מאד להשוות את השואה עם רדיפות ופרעות 

ל קשה גם להשוות את גאולת ישראושנים שקדמו לה, ה מאותאלף ותשע ב ישראל

שעשה  עם תשועות או"הלמניין  עשריםבארצו והקמת מדינת ישראל במאה ה

בדברים ת. אני מוצא טעם הקב"ה לאבותינו מאז שגלינו מארצנו והתפזרנו בין האומו

 ד"ר דוד נחמן "המשכת מנהג אי הגילוח לאחר ו שלמפי שציטט הרב שלמה זכרוב

אלא גם סוג של  "לא תפסת תפסת מרובה"מכן )יום העצמאות( היא מבחינתי לא רק 

כפיות טובה, חוסר יכולת להודות בשינוי המהותי שחוללה הקמת המדינה בתולדות 

 .עמנו, חוסר הבנת המתרחש"

כרון ידושין בין יום הזיחופה וק לא יערכורבני התנועה המסורתית  הלכה למעשה:

מערכות ישראל ופעולות כרון לחללי ייום הז צאתלז בניסן( "כ)ולגבורה  לשואה

מותם  :'צרות ראשונות'כרון יאת ז מחבריםאנו  ובשמונה ימים אל)ד' באייר(.  האיבה

: 'צרות אחרונות'עם  ,םיוההרוגים על קידוש השם בימי הביני בי עקיבאשל תלמידי ר

והגנתה. מיום העצמאות אל השואה ואלפי הנופלים במערכות על תקומת מדינת ישר

אנו ה. בשזכינו  אתחלתא דגאולהלהרבות בשמחה, כהכרת תודה על  ואילך מצווה

לא מתוך עצבות או אבל, אלא מתוך חייבים להיאבק על המשך הגאולה בפועל, אך 

פה יש להתיר עריכת חו. גלויותהוקיבוץ  רץ ישראלשמחה של מצוות ישוב א

ום העצמאות עד שעות ספורות לפני כניסת חג מבוקר י בכל ימות החול וקידושין

 !שבועותה

יחד " לממש את הכתוביכולתנו  תנועה המסורתית, נעשה ככלנו, רבני היהי רצון שא

הן בנוגע שירותי דת, ממנו המבקשים  לכל הלכה אחידהונקבע  "שבטי ישראל

 .בתקופת ספירת העומר פה וקידושיןחו הן בנוגע לעריכתאכילת קטניות בפסח ל

 הרב גיל נתיב


