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זיכרון השואה במדינת ישראל מצוין בשני תאריכים שונים. התאריך הרשמי הוא בכ"ז בניסן, יום שנקבע על ידי הכנסת מפני 
  על ידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי הוא ביום צום עשרה בטבת. שבו פרץ מרד גטו ורשה. התאריך שנקבע

הסיבה לקביעת תאריך שונה על ידי הרבנות הראשית היא מפני שבחודש ניסן לא נוהגים מנהגי אבלות. דומני שמלבד סיבה זו 
יכרון הגבורה של מרד גטו ישנה סיבה נוספת והיא התנגדות בקרב חוגים דתיים לציין את הגבורה היהודית בשואה על ידי ז

ורשה. לטעמם הנצחת המרד וההתמקדות בו מציגים באופן שלילי את היהודים שלא נלחמו ומתו על קידוש השם בלא ניסיון 
  התנגדות.

כאן היא נקודת הוויכוח: אלו טוענים שהגבורה היהודית בשואה באה לידי ביטוי בגבורה האנושית של שמירת צלם אנוש 
ומסירות בלתי נתפסת לקיום חיי הלכה, ככל שניתן בתנאים בהם היו שרויים. ואלו טוענים שהגבורה היא דווקא היכולת 

זו כואבת דווקא מכיוון שהיא נסובה על זיכרון אירוע היסטורי שלא להתקומם ולא ללכת למוות בלי שום התנגדות. מחלוקת 
  היה לו אח ורע בתולדות עמנו.

  בספרות השואה אנו עדים לאירועי גבורה ייחודיים משני סוגי הגבורה שהזכרתי.

קלין קולג' על מסירות נפש לעמידה והתנגדות בשואה, כותבת פרופסור יפה אליאך, פרופ' להיסטוריה וללימודי שואה בברו
  יורק:-בניו
  

"במחנה יאנובסקה לאחר שמשמרת הלילה חזרה מעבודתה בעיר, התאספו יהודים מוכים, שפצעיהם עדיין פתוחים, בצריף 
, והאזינו לתפילת 'כל נדרי' מפי הרב של בלאז'ובה, רבי ישראל שפירא. למחרת בבוקר שלח אחד מ'זקני המחנה', 12מספר 

יס, את הרב ואחדים מחסידיו לעבוד בבניין מוגן שבו יוכלו להתפלל, והטיל עליהם עבודה שניתן יהודי לא דתי בשם שנייווי
לעשותה בלי לעבור על אחד מל"ט אבות מלאכה. בצהריים נכנסו לבניין שומרי אס. אס. כשהם נושאים בידיהם מגשים שעליהם 

לאכול. שנייווייס התנגד: 'ביום הזה אנו ממלאים מאכלים שכמותם לא נראו במחנה מאז החלה המלחמה, וציוו על האסירים 
אחרי פקודות הבאות ממקום רם ונישא, יותר מאשר הרייך השלישי', כך אמר והצביע כלפי מעלה, 'ומקום זה מצווה עלינו לא 

חז"ל  לאכול ביום הכיפורים'. הוא נורה ונהרג במקום. 'באותו יום ביאנובסקה', אמר רבי ישראל שפירא, 'הבנתי את דברי
   שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון'".

  באנציקלופדיה 'שמע ישראל' לתיעוד והנצחת מעשי מסירות נפש שע"י מרכז קאליב העולמי מסופר:
"אנשי הס"ס חיפשו את האדמו"ר רבי יהושע השל הורוביץ, כדי לשלחו למחנה השמדה. כשנודע הדבר לחסידים, מיהרו אליו 

ת זקנו, אולי בשל כך לא יכירוהו הגרמנים. הרב תפס בידיו את זקן השיבה הארוך שלו ואמר: "כל ימי נהגתי וביקשוהו שיגזוז א
להטמין כל שערה שנשרה מזקני בתוך גמרא או ספר אחר, וכעת אתם רוצים שבמו ידי אגזוז את זקני? היו לא תהיה! אם נגזר 

  רה יהודית, עם זקן ופאות.עלי משמים להיספות, רצוני ללכת מהעולם כיהודי בעל צו
  

לבסוף כאשר נתפס האדמו"ר, בהיכנסו לקרון המוות אחז בידיו בזקנו הארוך ובפאותיו. חייל גרמני שהבחין בו התחיל תולש 
את זקנו. האדמו"ר הישיש זעק במלוא כוחותיו: 'אל תיגע בידיך הטמאות בזקני!' ברגע הראשון נבהל החייל ונרתע לאחוריו, 

  ירה באקדחו. לאחר קול הירייה נשמעה זעקת האדמו"ר: 'שמע ישראל'". אך לאחר מכן

סיפורים מרטיטים אלו מלמדים על מסירות נפש למען היהדות לא רק אצל הרבנים אלא גם אצל אותם אלו שלפני פרוץ השואה 
  לא היו קשורים לחיי תורה ומצוות.

ו רישארד ואלבסקי לפני הקרב הגדול על הגטו במילים הבאות: אחד ממורדי גטו ורשה, לאון רודל, מארגון אצ"י, נפרד מחבר
"כולנו ניפול כאן... אך חשוב כי יישמר זכר הקרב שלנו כי העולם ידע כי היה כאן קרב, קרב קשה, עקוב מדם ואם יקרה כי 

לרגע לא היה פקפוק מבין שנינו אתה תישאר בחיים... ובמקום כלשהו, בזמן כלשהו, אנא ספר להם מה אמרתי, אמור להם שאף 
וכי נמות למענם. אנו מאמינים    בליבי כי גרמניה של היטלר תובס, לא בליבי ולא בלב חבריי כי אנו לוחמים למען בני עמנו

שמדינה יהודית קום תקום אחרי מאבק עם אויבינו שם בארץ הרחוקה... כי בתקופות שיעבוד רחוקות כאשר הלגיונות הרומיים 



ק כולו והעולם כולו כרע ברך בפניהם רק פרובינציה רומית קטנה, יהודה, לקחה את נשקה בידה וקמה רמסו את העולם העתי
ללחום לחירות ולהגנת כבוד האדם, מול עולם של אי צדק. וזו הסיבה שיהודה חרוטה בהיסטוריה האנושית כסמל למלחמה 

של המאבק נגד הכובשים הנאצים, גם אנחנו ניזכר  לחופש האדם... ואולי בבוא היום, בעוד שנים רבות, בהיכתב ההיסטוריה
ומי יודע, נהפוך כמו יהודה הקטנה, זו אשר לחמה ברומי האדירה, לסמל רוחו של האדם שאותה אי אפשר לדכא שעצם מהותה 

  היא המאבק למען החופש, למען הזכות לחיות, הזכות להתקיים".

ד בוורשה ממלאים כל לב יהודי בהתרגשות, כמה גאווה יהודית יש מילים עוצמתיות אלו של ליאון רודל שנאמרו בשיא המר
  במילים של לוחם אמיץ זה.

אחד האתגרים בחברה הישראלית היא העובדה שכל צד רואה בדרך כלל את הצד החיובי שבו ואת מומיו וחסרונותיו של הצד 
לתקנם וללמוד מהצד השני את הדברים השני, במקום לנהוג בצורה הפוכה: לבקר את הדברים הטעונים שיפור בצד שלו, 

  החיוביים והיפים שבו.

אם כל אחד היה רואה את המיוחדות שבגבורת הצד האחר, היינו במקום אחר לגמרי. דווקא בנושא השואה שבה נספו כל אשר 
האמת והשלום בשם יהודי ייקרא (ואפילו אם זה כמה דורות אחורה), אנו צריכים לכבד וללמוד את סוגי הגבורה השונים. "ו

  אהבו".
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