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 שואה ועצמאות

 .עצמאותו שואה: שתי מילים מעצבות את התודעה הישראלית בכלל ובימים אלו בפרט

  שואה

מעות שונים גוני מש ׁשֹוָאהלמילה  .לציון רצח היהודים על אדמת אירופהיוחדה  ׁשֹוָאההמילה המקראית 

ה: "למשל. חורבןסּופה וגם אסון ו, שממה: ך"בתנ בֹואּוְלׁשֹוָאה  ּוַמה ַתֲעׂשּו ְליֹום ְפֻקדָּ ק תָּ ְרחָּ נּוסּו  ִממֶּ ַעל ִמי תָּ

ה ְזרָּ ּה"; (ג, ישעיהו י) ..."ְלעֶּ ה לֹא ֵתְדִעי ַשְחרָּ עָּ ַלִיְך רָּ א עָּ ַלִיְך ִפְתאֹם ... ּובָּ בֹא עָּ ִע  ׁשֹוָאהְותָּ ; (יא, ישעיהו מז) "ילֹא ֵתדָּ

ה ַהּיֹום ַההּוא " ְברָּ היֹום עֶּ ה ּוְמצּוקָּ רָּ ְך  יֹום ּוְמׁשֹוָאה ׁשָֹׁאה יֹום יֹום צָּ ה חֹשֶּ נָּן יֹום ַוֲאֵפלָּ ל עָּ פֶּ  (.טו, צפניה א" )ַוֲערָּ

 בעיתונות העברית. המילה משמשת בפיוטים ומשמשת שוב בספרות העברית המתחדשת במשמעויותיה השונות

 .'להביא שואה', 'להמיט שואה'כגון בביטויים ', אסון'עשרה היא משמשת בעיקר במשמעות -של המאה התשע

לתיאור מצב היהודים תחת השלטון הנאצי  הָאֹוׁשגבר השימוש במילה  3311עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 

בגרמניה ובארצות השכנות ולציון המלחמה שלפי הבנתם של רבים עמדה להתרגש על אירופה בכלל ועל 

 .היהודים בפרט

ר ַעד"כגון ', נעשה שומם', 'נהרס'יש במקרא כמה פעלים שמשמעם  ׁשֹוָאהמשורש המילה  אּו ִאם ֲאשֶּ ִרים ׁשָׁ  עָּ

ִתים יֹוֵשב ֵמֵאין ם ֵמֵאין ּובָּ ה ָאדָּ מָּ ֲאדָּ ֶאה ְוהָּ שָׁ ה תִּ מָּ ְואלמילה  ׁשֹוָאהומקובל לקשור את (. יא, עיהו ויש" )ְשמָּ  ׁשָׁ

 .המציינת ריקנות

ָאהפרשני ימי הביניים רואים קשר בין הפועל  ְׁשתָׁ ְׁשתֹוֵמםבדומה לקשר שבין הפועל , ׁשֹוָאהלמילה  הִּ למילה  הִּ

ה מָׁ האלה מביעים התרוקנות שני הפעלים המקראיים , לפי פרשנות זו. ְׁשמָׁ

 י"בדרך דומה קשר רש. וכך שימושם בימינו, ומבוכה ממחשבה מרוב תדהמה

ר ושממה  –את המילה המקראית תֹהּו ( ב, לבראשית א)  –שמשמעה היסודי ִמְדבָּ

ה הָּ   .לפועל המאוחר יותר תָּ

מילה מימי  – חורבןביידיש משמשת לציון השואה מילה עברית עתיקה אחרת 

מילה שמקורה  – Holocaustבלשונות אירופה משמשת המילה . הבית השני

ולצדה החלה לשמש המילה ', קרבן הנשרף כליל באש'ביוונית ומשמעה היסודי 

 .Shoahהעברית 

 עצמאות
 עצמאותאת המילה . העצמאותשבוע לאחר יום השואה אנחנו מציינים את יום 

עם "גרפי וכך הוא כותב בספרו האוטוביו. כנראה בראשית המאה העשרים, י"חידש על פי עדותו איתמר בן אב

הנה נקבצים ובאים אחינו מכל פזוריהם ... 'אחרית הימים'הנה רואה אני בדמיוני את ": "שחר עצמאותנו

העברית בכל  העצמאותהנה שולח לפנינו אלהי אבותינו את הרצון והעוז להקים על יסודם את ... לארץ האבות

 ".תפארתה

וכיוצא ' בעצמי', 'לעצמי', 'ברשות עצמו'הצירופים וכן ', עצמי', 'עצמו'בלשון חכמים רגילות צורות דוגמת 

ללא עזרת , לבדו, צורות וצירופים אלו משמשים בין השאר להדגיש שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו. בהם

אבל לעתיד לבוא אני ... בעולם הזה הייתם נושעים על ידי בני אדם: אמר הקדוש ברוך הוא"כגון , אחרים

נראה ששימושי לשון אלו היו (. יב, תנחומא אחרי מות" )אתם משתעבדין גואל אתכם ושוב אין בעצמי

כגון , וכיום יש לנו עצמאות גם בהקשרים אישיים וחברתיים. עצמאות –י "ההשראה לחידושו של בן אב

 .לצד העצמאות המדינית שאותה אנו חוגגים ביום העצמאות –' עצמאות כלכלית', 'עצמאות מחשבתית'
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