דורות
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והתייחדות משפחתית
וקהילתית לציון יום
הזיכרון

לשואה

ולגבורה

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.

נִ זְ ּכֹר  /אבא קובנר

ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים

יֹותינּו,
נִ ְזּכֹר ֶאת ַא ֵחינּו וְ ַא ְח ֵ

ּרֹומים.
ׁשֹוכן ַב ְּמ ִ
ֵ
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים

ֶאת ָּב ֵתּי ָה ִעיר וְ ֶאת ָּב ֵתּי ַה ְּכ ָפר,

תֹומים
ִ
ַדּיַ ּן ַא ְל ָמנֹות וַ ֲא ִבי יְ

ֶאת ְרחֹובֹות ָה ֲעיָ ָרה ֶש ָּס ֲאנּו ִּכנְ ָהרֹות

נּוחה נְ כֹונָ ה ַעל ַכּנְ ֵפי ַה ְשּ ִׁכינָ ה.
ַה ְמ ֵצא ְמ ָ

ּבֹודד ֲע ֵלי א ַֹרח;
וְ ֶאת ַה ֻּפנְ ָּדק ַה ֵ

הֹורים
ּוט ִ
דֹושׁים ְ
ְב ַּמ ֲעלֹות ְק ִ

סּוד ָרּה,
ֶאת ַהּיָ ִשיש ִּב ְק ַל ְס ֵתּר ָּפנָ יוֶ ,את ָה ֵאם ְּב ָ

ּומ ְז ִה ִירים
יע ְמ ִא ִירים ַ
כז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ְּ

יהֶ ,את ַה ָּטף;
ּמֹות ָ
ֶאת ַהנַ ֲּע ָרה ְּב ַצ ֶ

ְלנִ ְשׁמֹות ֵש ֶׁשׁת ַה ִמ ְּליֹונִ ים

ֶאת ַא ְל ֵפי ְק ִהּלֹות יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל ִמ ְש ְּפחֹות ָה ָא ָדם,

יֹותינּו ִר ְבבֹות אלפי יִ ְש ָׂר ֵאל,
ַא ֵחינּו וְ ַא ְח ֵ

הּודיםֲ ,א ֶשר ָה ְכ ְר ָעה ְל ֶט ַבח
ֶאת ָּכל ֲע ַדת ַהּיְ ִ
אצי;
ּכֹורת ַהּנָ ִ
ידי ַה ֵ
ירֹוּפה ִמ ֵ
ָ
ַעל ַא ְד ַמת ֵא
ּוב ַז ֲע ָקתֹו ֵמת;
ֶאת ָה ִאיש ֶש ָּז ַעק ִּפ ְתאֹום ְ
יה ָצנָ חּו;
רֹועֹות ָ
ֶ
ּוז
ינֹוקּה ֶאל ִל ָּבּה ְ
ֶאת ָה ִא ָּשה ֶש ָח ְב ָקה ִּת ָ
עֹותיו ְמ ַג ְּששֹות ֶאל ִּפ ְט ַמת ָה ֵאם
ֶאת ַה ִּתינֹוקֶ ,ש ֶא ְצ ְּב ָ
וְ ִהיא ְּכ ֻח ָּלה וְ צֹונֶ נֶ ת;
ֶאת ָה ַר ְג ַליִ םֶ ,את ָה ַר ְג ַליִ ם ֶש ִּב ְקּשּו ִמ ְפ ָלט וְ ֹלא ָהיָ ה ָמנֹוס עֹוד;
יהם ְל ֶא ְגרֹוףָ ,ה ֶא ְגרֹוף ֶש ָח ַפן ֶאת ַה ַב ְּר ֶזל,
וְ ֶאת ֶש ָּק ְפצּו יְ ֵד ֶ
ַה ַב ְּר ֶזל ֶש ָהיָ ה ְלנֶ ֶשק ֶה ָחזֹוןַ ,הּיֵ אּוש וְ ַה ֶּמ ֶרד.
י-ה ֵעינַ יִ ם,
קּוח ָ
י-ה ֵּל ָבב וְ ֵהם ְּפ ֵ
וְ ֵהם ָּב ֵר ַ
יע.
הֹוש ַ
וְ ֵהם ֶש ִה ְש ִליכּו נַ ְפ ָשם ִמּנֶ ֶגד ...וְ יָ ָדם ָק ְצ ָרה ִמ ְּל ִ
נִ ְזּכֹר ֶאת ַהּיֹוםֶ ,את ַהּיֹום ְּב ָצ ֳה ָריו,
מֹוקד ַה ָּד ִמים,
ֵ
ֶאת ַה ֶּש ֶמש ֶש ָע ְל ָתה ַעל
ישים.
ּומ ֲח ִר ִ
בֹוהים ַ
ֶאת ַה ָּש ַמיִ ם ֶש ָע ְמדּו ְּג ִ
ּפֹור ִחים.
נִ ְזּכֹר ֶאת ִּת ֵּלי ָה ֵא ֶפר ֲא ֶשר ִמ ַּת ַחת ַל ַּגּנִ ים ַה ְ
יִ ְזּכֹר ַה ַחי ֶאת ֵמ ָתיוִּ ,כי ִהּנֵ ה ֵהם ִמּנֶ ֶגד ָלנּו.
יב-ס ִביב,
ָ
יהם ָס ִב
ִהּנֵ ה נִ ָּבטֹות ֵעינֵ ֶ
וְ ַאל דֹ ִּמיַ ,אל דֹ ִּמי ָלנּוֲ ,ע ֵדי יִ ְהיּו ַחיֵ ּינּו ְראּויִ ם ְל ִז ְכ ָרם.

ֲאנָ ִשׁים ,נָ ִשׁים ,וָ ָטף.
ֶשׁנֶ ֶּה ְרגּוֶ ,שׁנֶ ְּחנְ קּוֶ ,שׁנִ ְּש ְׂרפּוֶ ,שׁנִ ְּק ְבּרּו ַחיִ ּים
וא ְכ ָז ִרּיֹות
ׁהּומתּו ְב ָּכל ִמינֵ י ִמיתֹות ְמ ֻשּׁנֹות ַ
וְ ֶש ְ
יהם
עֹוז ֵר ֶ
ּאצים וְ ְ
הגרמנים ַהנָ ִ
ַ
בידי
ֵ
עֹול ָמם ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵשּׁם.
וְ ֶש ָׁה ְלכּו ְל ָ
נּוח ָתם
ְב ַּגן ֵע ֶדן ְת ֵּהא ְמ ָ
עֹול ִמים
ּירם ְב ֵּס ֶתר ְכּנָ ָפיו ְל ָ
ָל ֵכן ַב ַּעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִת ֵ
יהם.
ׁמֹות ֶ
וְ יִ ְצרֹור ִב ְּצרֹור ַה ַחיִ ּים ֶאת נִ ְש ֵ
יְ יָ הּוא נַ ֲח ָל ָתם.
ֹאמר ָא ֵמן
וְ יָ נּוחּו ְב ָּשׁלֹום ַעל ִמ ְש ְׁכּבם וְ נ ַ

