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Remember, People of Israel, the 
Righteous Gentiles, who have placed 
their own lives in danger for the sake of 
our persecuted and tortured brothers 
and sisters during the Shoah, 1939-
1945, and who were as shining stars in 
the overwhelming darkness of evil.  
 
Those who spoke out at a time of 
silence, 
Those who offered sanctuary and a 
lease on life in the eye of the 
murderous storm, 
Those who upheld those who were 
falling and extended a helping hand, 
food and clothing.  
 
Who answered the cry of men, 
women and children: 
Men and women, workers of the land 
and city-dwellers  
Of humble standing and of high 
rank, 
People of faith and conscience. 
In the very valley of the shadow of 
death, these men and women stood 
by our people, and from the fiery 
inferno they saved the few and the 
many. And where there were no 
human beings they were human.  
 
Remember, People of Israel, their 
grandness of spirit, their heroism and 
their pure hearts. May God bind their 
souls in the bundle of life, and may it 
come to pass as it was written: "As the 
whirlwind passes, so is the wicked no 
more: but the righteous is an everlasting 
foundation." (Proverbs 10, 25) 

 
ֹּר  ַעם יְִשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות יִזְכ

ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָשמּו נְַפָשם ְבַכָפם 
וְַאְחיֹוֵתינּו ַהנְִרָדִפים  ַאֵחינּוְלַמַען 

 ִבְשנֹות ַהּׁשֹוָאהוְַהְּמֻענִים 
ה וְָהיּו ְככֹוָכִבים ְמִאיִרים ”תש-ש”ת

 .ַבֲאֵפיָלת ָהֶרַשע ָהרֹוֶבֶצת
 

 ,קֹול ְבֵעת ְדָמָמהֶאת ֶשִהְשִמיעּו 
ֶאת ֶשִהִציעּו ִמְקָלט ּוְתעּוַדת ַחיִים 

 ,ְבֵעין ְסָעַרת ָהֶרַצח
ֶאת ֶשָסְמכּו נֹוְפִלים וְהֹוִשיטּו יָד, ָמזֹון 

 ,ּוְלבּוש
ֶאת ֶשָענּו ַלֲאנִָשים, נִָשים וְַטף ְבֵעת 

  .ַשּוְָעם
 

  ,ְגָבִרים וְנִָשים
 ,ְשֵבי ִעירעֹוְבֵדי ֲאָדָמה וְיֹו

 ,ְפשּוֵטי ַעם וְָרֵמי ַמֲעָלה
   – ֱאמּונָה ּוַמְצפּון ַאנְֵשי

ְבֵגיא ַצְלָמוֶת ָעְמדּו ָכל ֵאֶלה ִעם ְבנֵי 
ֶֹּפת יְִחיִדים,  ַעֵּמנּו וְִהִצילּו ִמן ַהת

ֵמאֹות וְַאף ְרָבבֹות. ַבָּמקֹום ֶשֹּלא 
 .ָהיָה ִאיש ָהיּו ֵהם ֲאנִָשים

 
ֹּר ַעם יְִשָרֵאל ֶאת ְגֻדַלת רּוָחם,  יִזְכ

ַֹּהר ִלָבם, יְִצרֹור ֱאֹלִהים  ְגבּוָרָתם וְט
ִבְצרֹור ַהַחיִים ֶאת נְִשמֹוֵתיֶהם, 

וְיְִתַקיֵם ָבֶהם ּוָבנּו ַהָכתּוב: "ַכֲעבֹור 
סּוָפה וְֵאין ָרָשע, וְַצִדיק יְסֹוד עֹוָלם." 

 (10:25)משלי 
 

 
  



 

Why I Wrote a Yizkor for Righteous 
Gentiles 
By RANI JAEGER 
SHALOM HARTMAN INSTITUTE / BETH TEFILLAH ISRAELI 
May 2016 / Nisan 5776 

My mother was born in Sofia, Bulgaria, in 1943. The trains were standing by at the 
stations in Bulgaria's major cities, waiting to transport Bulgaria's 50,000 Jews to the 
death camps. The expulsion order has been given. An unusual coalition of clergy, 
intellectuals, and politicians, together with large-scale passive resistance by the 
Bulgarian people, at the last moment prevented Bulgarian Jewry from sharing the 
tragic fate of Jewish communities in neighboring countries and all over Europe. 

I feel personally indebted to those people who stood there and at great personal risk, 
saved my mother, her family, and the entire Bulgarian Jewry. Simply put, I feel that 
but for them, I would not be here today. 

This year I asked my mother to tell this story in Beit Tefilah Israeli, a Tel Aviv 
congregation of which I am one of the founders. As is our custom, we sought to wrap 
this testimony with a Jewish-Israeli ritual, including Kaddish and Yizkor. It seemed, 
especially in light of this personal story, to require a Yizkor for Righteous Gentiles. 

I looked around, made inquiries, asked and searched and was surprised to discover 
there is no such Yizkor. So I sat down and, with an intense sense of purpose, I wrote 
one, a Siddur and a bible in front of me and friends surrounding me. 

Having written it, I now want to attempt to explain why this is, to me, a matter of 
principle: 

Our duty to the Righteous Gentiles: Yizkor is a powerful call, made in an intimate 
Jewish language, to fulfill the obligation entrusted to the person saying the Yizkor and 
to those who heed him, to carry in their mind a conscious, living, meaningful memory. 
This is precisely our duty to the Righteous Gentiles. 

Our inner duty: a Yizkor for the Righteous Gentiles inserts this heroic chapter into the 
memory of the Holocaust, as reflected in ceremonies across Israel. Ceremonies are 
indeed too narrow a tool to hold the spectrum of questions and meanings raised by 
the Holocaust. And yet, their very existence testifies to our need for them, precisely 
because it is within them that we experience a temporary unity of time, place, and 
meaning. 

Through them we find essential meaning for ourselves and for our children in the 
myriad messages arising from the Holocaust at any given moment. This is why it is so 
important that in this capsulated message, there will be room also for those people 
who chose to do good, risking life and limb, within an impossibly evil reality. 



 

Furthermore, many Holocaust Yizkor texts mention not only the victims, but also the 
murderers. It is appropriate in every way – morally, educationally, and culturally – to 
keep in our minds not only victims and murderers, but also those people of values 
who lent a helping hand to the persecuted. 

The proposed text ends with a quote from Proverbs, “The righteous is an everlasting 
foundation.” The deeds of the Righteous Gentiles, saving people from persecution 
and death, are their great memorial. But beyond those individuals who were saved, 
those deeds present us with an opportunity for a further tikkun. 

Much has been said and written about the Holocaust's cataclysmic effect on all 
aspects of human life – in religion, politics, philosophy, art, in the very term, "culture." 
Those people who stood up for the persecuted provide a window of hope – the hope 
that, despite everything, individuals and groups who do good can break through the 
walls of evil. 

A Yizkor for the Righteous Gentiles expresses the demand to remember this option 
and the personal obligations it entails. 

  



 

 לחסידי אומות העולם "יזכורהסבר על "

 מאת רני יגר

. הרכבות עמדו מוכנות בתחנות 1943אמי נולדה בסופיה, בולגריה בשנת 

היהודים  50,000הרכבת של עריה הראשיות של בולגריה מחכות להוביל את 

הבולגרים למחנות ההשמדה. פקודת הגירוש יצאה. קואליציה יוצאת דופן של 

 האוכלוסייהופוליטיקאים ואי שיתוף פעולה נרחב מצד אנשי דת, אינטלקטואלים 

הבולגרית מנעו ברגע האחרון את הגורל הטראגי שהיה מנת חלקם של הקהילות 

 היהודיות במדינות השכנות ובכל אירופה.

אני מרגיש חוב אישי לאנשים שעמדו שם והצילו בגופם ממש תוך סיכון חייהם 

אני חש  -לגרית כולה. בפשטותאת אמי, משפחתה ואת הקהילה היהודית הבו

 שלולא הם לא הייתי כאן.

אביב -השנה ביקשתי מאמי לספר את הסיפור בבית תפילה ישראלי, קהילה בתל

ישראלי שכולל -שאני בין מקימיה. כדרכנו ביקשנו לעטוף את העדות בטקס יהודי

י קדיש ויזכור. היה מתבקש, במיוחד לאור הסיפור האישי, לומר "יזכור" על חסיד

 אומות העולם. 

חיפשתי. בררתי, שאלתי והתברר להפתעתי שאין "יזכור" כזה. ישבתי 

 איתי.  נות רבה כתבתי אחד. סידור ותנ"ך לפני וחבריםוובהתכו

 אני רוצה לנסות לנסח מדוע זה עקרוני בעיני: ,לאחר הכתיבהעכשיו, 

פה היא קריאה רבת עוצמה, בש"יזכור" החובה כלפי חסידי אומות העולם:  (1

יהודית אינטימית, אודות החובה המוטלת על אומר ה"יזכור" ועל השומעים 

אותו לשאת בתודעתם זיכרון בעל משמעות חיה. זוהי בדיוק החובה שיש 

 לנו כלפי חסידי אומות העולם.

 

חסידי אומות העולם הוא הכנסה של פרק "יזכור" להחובה הפנימית שלנו:  (2

זה לזכרון השואה כפי שהוא משתף בטקסים הנערכים לאורכה הירואי 

צרים מלהכיל את מרחב הולרוחבה של ישראל. טקסים הם אמנם כלים 

אנחנו ם מעיד שקיומ -השאלות והמשמעויות שהשואה מעלה. ובכל זאת

שבהם מתקיימת אחדות זמנית של זמן, מקום משום בדיוק הם זקוקים ל

המסרים ולילדינו באופן תמציתי את  ממשמעים לעצמנו בהםומשמעות. 

בתוך קפסולת המסר הזו ש כך -כל . משום כך חשובברגע נתון מן השואה

בתוך מציאות  תוך סיכון עצמי הטובמקום גם לאנשים שעשו את יהיה 

 בלתי אפשרית של רוע.

ברבים מנוסחי "היזכור" לשואה מוזכרים לא רק הקורבנות אלא זאת ועוד, 

לא רק מוסרית, חינוכית ותרבותית ש :המכל בחינ גם הרוצחים. ראוי

אלה מול אלה אלא גם אותם יחידי בתודעתנו הקורבנות והרוצחים יעמדו 

 סגולה שנחלצו לעזרת הנרדפים.

 



 

של בסוף הנוסח המוצע מצוטט פסוק ממשלי "צדיק יסוד עולם". מעשיהם  (3

מעבר בני אדם הוא זכרונם הגדול אך בהצלת חסידי עומות העולם 

. רבות נכתב נוסף תיקון לשאפשרות גם לפרטים שניצלו יש במעשיהם 

בדת,  -ונאמר על השבר ששברה השואה בכל התחומים של חיי האדם

 בפוליטיקה, בפילוסופיה, באמנות. במושג התרבות עצמו. יחידים אלה

יש כל הלמרות שמהוים פתח של תקוה  שנחלצו לעזרת הנרדפים

בוצות להבקיע עם הטוב את חומת הרע. "יזכור" של יחידים וק םאפשרותב

התביעה לזכור את האפשרות הזו מבטא את לחסידי אומות העולם הוא 

 ואת החובות האישיות הנגזרות ממנה.


