
בשנים אלו, שבהן ייקבע האם יהפוך זיכרון השואה לחלק ממרכיבי הזהות שלנו כחברה,
ובאיזה אופן יתבסס זיכרון זה, אנו קוראים לכל משפחה

להדליק ששה נרות 
בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בשעה 19:00 בערב, ולאחר מכן לומר:

 ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְמרֹוִמים

 ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים 

 ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים

ְלִנְׁשמֹות ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים

 ֶׁשָּנְפלּו ִּביֵדי ָהרֹוְצִחים ְוִנְׁשַּפְך ָּדָמם

 ְּבַאוּוְׁשִויץ ַמְייַדֶנק ְטֶרְּבִליְנָקה

 ּוִבְׁשָאר ַמֲחנֹות ַהְּׁשָמד ְּבֵאירֹוָּפה

 ֶׁשֶּנֶהְרגּו ְוִנְׂשְרפּו ְוִנְׁשֲחטּו ְוִנְקְּברּו ַחִּיים

 ְּבכֹל ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ְוַאְכָזִריֹות

 ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם

 ַּבֲעבּור ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם

 ַאֵחיֶהם ְוַאְחיֹוֵתיֶהם

 נֹוְדִרים ְצָדָקה ְּבַעד ַהְזָּכַרת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם

 ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתם

 ָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים

 ְוִיְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתם

 ה' הּוא ַנֲחָלָתם ְוָינּוחּו ְבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבם

ְונֹאַמר ָאֵמן

ִנְזּכֹר ֶאת ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו, 

ֶאת ָּבֵּתי ָהִעיר ְוֶאת ָּבֵּתי ַהְּכָפר,

ֶאת ְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ֶׁשָּסֲאנּו ִּכְנָהרֹות

ְוֶאת ַהֻּפְנָּדק ַהּבֹוֵדד ֲעֵלי אַֹרח;

ֶאת ַהָּיִׁשיׁש ִּבְקַלְסֵּתר ָּפָניו,

ֶאת ָהֵאם ְּבסּוָדָרּה,

ֶאת ַהַּנֲעָרה ְּבַצּמֹוֶתיָה,

ֶאת ַהָּטף;

ֶאת ַאְלֵפי ְקִהּלֹות  ־ִיְשָׂרֵאל ַעל ִמְׁשְּפחֹות ָהָאָדם,

ֶאת ָּכל ֲעַדת ַהְּיהּוִדים,

ֲאֶׁשר ֻהְכְרָעה ַלֶטַבח ַעל ַאְדַמת ֵאירֹוָּפה ִמיֵדי ַהּכֹוֵרת ַהָּנאִצי;

ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשָּזַעק ִּפְתאֹום

ּוְבַזֲעָקתֹו ֵמת;

ֶאת ָהִאָּׁשה ֶׁשָחְבָקה ִּתינֹוָקּה ֶאל ִלָּבּה

ּוְזרֹועֹוֶתיָה ָצְנחּו;

ֶאת ַהִּתינֹוק, ֶׁשֶאְצְּבעֹוָתיו ְמַגְּׁשׁשֹות ֶאל ִּפְטַמת ָהֵאם

ְוִהיא ְּכֻחָּלה ְוצֹוֶנֶנת;

ֶאת ָהַרְגַלִים,

ֶאת ָהַרְגַלִים ֶׁשִּבְּקׁשּו ִמְפָלט

ְוֹלא ָהָיה ָמנֹוס עֹוד;

ְוֶאת ֶׁשָּקְפצּו ְיֵדיֶהם ְלֶאְגרֹוף,

ָהֶאְגרֹוף ֶׁשָחַפן ֶאת ַהַּבְרֶזל,

ַהַּבְרֶזל ֶׁשָהָיה ְלֶנֶׁשק ֶהָחזֹון, ַהֵּיאּוׁש ְוַהֶּמֶרד.

ְוֵהם ָּבֵרי  ־ַהֵּלָבב

ְוֵהם ְּפקּוֵחי  ־ָהֵעיַנִים

ְוֵהם ֶׁשִהְׁשִליכּו ַנְפָׁשם ִמֶּנֶגד ְוָיָדם ָקְצָרה ִמְּלהֹוִׁשיַע.

ִנְזּכֹר ֶאת ַהּיֹום,

ֶאת ַהּיֹום ְּבָצֳהָריו, ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש

ֶׁשָעְלָתה ַעל מֹוֵקד ַהָּדִמים,

ֶאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשָעְמדּו ְּגבֹוִהים ּוַמֲחִריִׁשים.

ִנְזּכֹר ֶאת ִּתֵּלי ָהֵאֶפר ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ַלַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים.

ִיְזּכֹר ַהַחי ֶאת ֵמָתיו, 

ִּכי ִהֵּנה ֵהם ִמֶּנֶגד ָלנּו.

ִהֵּנה ִנָּבטֹות ֵעיֵניֶהם ָסִביב  ־ָסִביב,

ְוַאל ּדִֹמי, ַאל ּדִֹמי ָלנּו, ֲעֵדי ִיְהיּו ַחֵּיינּו ְראּוִים ְלִזְכָרם.
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" )מתוך מנשר הניצולים(

'אני  להעיד  שיוכל  אדם  הארץ  כדור  על  עוד  יהיה  לא  לא-רבות  שנים  בעוד  ומתמעטים.  הולכים  השואה  ניצולי 

יהפוך  או-אז  ניצולים.  ועדויות  וסרטים,  תמונות  ומחקר,  זיכרונות  ספרי  רק  ייוותרו  בשואה'.  שאירע  מה  את  זוכר 

לשאת  הבאים  הדורות  ועל  האנושות  שעל  היסטורי  לייעוד  ובנשמתנו,  בבשרנו  החתום  כפוי,  מגורל  השואה  זיכרון 

כערך  מבודד  הזיכרון  אין  אולם  מכונן;  ערך  הוא  הזיכרון  היהודית,  במסורת  ומהות...  תוכן  בו  לצקת  באחריות 

יותר. טוב  עולם  ליצירת  הכוח  ומקור  לפעולה  הבסיס  להיות  צריך  הוא  המוסרית...  לחובה  נסמך  אלא  עצמאי 

הדלקת נרות זיכרון בכניסת יום השואה

ששה נרו˙
ם י ק י ל ד מ

מבית ארגון רבני צהר
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