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ִנְזֹּכר / אבא קובנר

ִנְזֹּכר ֶאת ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו,

ֶאת ָּבֵתּי ָהִעיר ְוֶאת ָּבֵתּי ַהְּכָפר,

ֶאת ְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ֶשָּסֲאנּו ִּכְנָהרֹות 

ְוֶאת ַהֻּפְנָּדק ַהּבֹוֵדד ֲעֵלי ֹאַרח;

ֶאת ַהָּיִשיש ִּבְקַלְסֵתּר ָּפָניו, ֶאת ָהֵאם ְּבסּוָדָרּה, 

ֶאת ַהַנֲּעָרה ְּבַצּמֹוֶתיָה, ֶאת ַהָּטף;

ֶאת ַאְלֵפי ְקִהּלֹות ִיְשָׂרֵאל ַעל ִמְשְּפחֹות ָהָאָדם, 

ֶאת ָּכל ֲעַדת ַהְּיהּוִדים, ֲאֶשר ָהְכְרָעה ְלֶטַבח 

ַעל ַאְדַמת ֵאירֹוָּפה ִמיֵדי ַהּכֹוֵרת ַהָּנאִצי;

ֶאת ָהִאיש ֶשָּזַעק ִּפְתאֹום ּוְבַזֲעָקתֹו ֵמת;

ֶאת ָהִאָּשה ֶשָחְבָקה ִּתינֹוָקּה ֶאל ִלָּבּה ּוְזרֹועֹוֶתיָה ָצָנחּו;

ֶאת ַהִּתינֹוק, ֶשֶאְצְּבעֹוָתיו ְמַגְּששֹות ֶאל ִּפְטַמת ָהֵאם

ְוִהיא ְּכֻחָּלה ְוצֹוֶנֶנת;

ֶאת ָהַרְגַלִים, ֶאת ָהַרְגַלִים ֶשִּבְקּשּו ִמְפָלט ְוֹלא ָהָיה ָמנֹוס עֹוד;

ְוֶאת ֶשָּקְפצּו ְיֵדיֶהם ְלֶאְגרֹוף, ָהֶאְגרֹוף ֶשָחַפן ֶאת ַהַבְּרֶזל,

ַהַבְּרֶזל ֶשָהָיה ְלֶנֶשק ֶהָחזֹון, ַהֵּיאּוש ְוַהֶּמֶרד.

ְוֵהם ָּבֵרי-ַהֵּלָבב ְוֵהם ְּפקּוֵחי-ָהֵעיַנִים,

ְוֵהם ֶשִהְשִליכּו ַנְפָשם ִמֶּנֶגד... ְוָיָדם ָקְצָרה ִמְּלהֹוִשיַע.

ִנְזֹּכר ֶאת ַהּיֹום, ֶאת ַהּיֹום ְּבָצֳהָריו, 

ֶאת ַהֶּשֶמש ֶשָעְלָתה ַעל מֹוֵקד ַהָּדִמים,

ֶאת ַהָּשַמִים ֶשָעְמדּו ְּגבֹוִהים ּוַמֲחִריִשים.

ִנְזֹּכר ֶאת ִּתֵּלי ָהֵאֶפר ֲאֶשר ִמַּתַחת ַלַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים.

ִיְזֹּכר ַהַחי ֶאת ֵמָתיו, ִּכי ִהֵּנה ֵהם ִמֶּנֶגד ָלנּו.

ִהֵּנה ִנָּבטֹות ֵעיֵניֶהם ָסִביב-ָסִביב,

ְוַאל דִֹּמי, ַאל דִֹּמי ָלנּו, ֲעֵדי ִיְהיּו ַחֵיּינּו ְראּוִים ְלִזְכָרם.

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַבְּמּרֹוִמים.

ַדַּיּן ַאְלָמנֹות ַוֲאִבי ְיתֹוִמים

ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְּנֵפי ַהְשִּׁכיָנה.

ְבַּמֲעלֹות ְקדֹוִשׁים ּוְטהֹוִרים 

ְכֹּזַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים

ְלִנְשׁמֹות ֵשֶׁשׁת ַהִמְּליֹוִנים 

ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ִרְבבֹות אלפי ִיְשָׂרֵאל, 

ֲאָנִשׁים, ָנִשׁים, ָוָטף.

ֶשֶׁנֶּהְרגּו, ֶשֶׁנְּחְנקּו, ֶשִׁנְּשְׂרפּו, ֶשִׁנְּקְבּרּו ַחִיּים 

ְוֶשׁהּוְמתּו ְבָּכל ִמיֵני ִמיתֹות ְמֻשּׁנֹות וַאְכָזִרּיֹות  

ביֵדי הגרַמנים ַהָנּאִצים ְועֹוְזֵריֶהם 

ְוֶשָׁהְלכּו ְלעֹוָלָמם ַעל ִקּדּוׁש ַהֵשּׁם.

ְבַּגן ֵעֶדן ְתֵּהא ְמנּוָחָתם

ָלֵכן ַבַּעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּיֵרם ְבֵּסֶתר ְכָּנָפיו ְלעֹוָלִמים 

ְוִיְצרֹור ִבְּצרֹור ַהַחִיּים ֶאת ִנְשׁמֹוֵתיֶהם.

ְיָי הּוא ַנֲחָלָתם.

ְוָינּוחּו ְבָּשׁלֹום ַעל ִמְשְׁכּבם ְוֹנאַמר ָאֵמן

אתם מוזמנים לקיים מעמד התייחדות משפחתי או קהילתי בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

נתכנס בחיק המשפחה או עם חברים במפגשי זיכרון בסלון ובקהילה. נדליק שישה נרות מבית 

היוצר של "שם ונר" או נרות אחרים, ונקרא את "נזכור" מאת אבא קובנר או את "אל מלא רחמים".

כל אחד ואחת לחוד וכולנו יחד, נהיה שותפים למעשה הזיכרון וליצירת מסורת חדשה שתהפוך 

למנהג ישראל ותשריש את זיכרון השואה והגבורה לדורות.


